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ماضية في تطويع من يعارضها في أميركا الالتينية

روسيا :أميركا تحضر لعملية عسكرية في فنزويال
ك�شف �سريغي ناري�شكني رئي�س جهاز
اال�ستخبارات اخلارجية الرو�سية� ،أنه
تتوافر لدى رو�سيا معلومات ت�ؤكد �أن
الواليات املتحدة ت�ستعد ل�شن عملية
ع�سكرية �ضد فنزويال.
و�أ�ضاف ناري�شكني لل�صحافيني« :هناك
م�ؤ�رشات من هذا القبيل ،لكن الوقت
وحده �سيك�شف الحقا ما �إذا كان �سيتم
تنفيذ هذه اخلطة �أم ال» ،م�شريا �إلى �أن
الو�ضع حول فنزويال ال يزال يف غاية
التوتر.
و�شهدت فنزويال منذ  21يناير املا�ضي
احتجاجات وا���س��ع��ة �ضد الرئي�س
ن��ي��ك��وال���س م����ادورو ج���راء الو�ضع
املعي�شي ال�صعب لل�سكان.
ن�صب رئي�س
وبعد بداية اال�ضطرابات ّ
ال�برمل��ان املعار�ض خ��وان غوايدو
نف�سه رئي�سا م�ؤقتا للبالد واعرتفت
به دول برئا�سة الواليات املتحدة،
فيما ت�ؤكد رو�سيا وال�صني �أن مادورو
الرئي�س ال�رشعي الوحيد لفنزويال،

داع��ي��ت��ان لت�سوية داخلية يطلقها
الفنزويليون.ومن ناحيته اعترب
الأم�يرال �إيغور كو�ستيوكوف رئي�س
هيئة اال�ستخبارات الع�سكرية الرو�سية
«� ،»GRUأن الواليات املتحدة جعلت
منظمة ال��دول الأمريكية �أداة «لقمع
املعار�ضة» يف �أمريكا الالتينية.
و�أ�ضاف يف حديث له ام�س اخلمي�س
خالل م�ؤمتر مو�سكو ال��دويل للأمن:
«لقد جعل البيت الأبي�ض هذه املنظمة
�أداة للرتويج للم�صالح الأمريكية
الإقليمية».
و�أ�شار كو�ستيوكوف �إل��ى «جمموعة
ليما» التي اعتربها مثاال وا�ضحا ي�ؤكد
االجتاه اخلطري جدا لتكوين وت�شكيل
بنى وه��ي��ئ��ات غ�ير ر�سمية خلدمة
احتياجات البيت الأبي�ض.
و�أ���ض��اف« :ال تخ�ضع ن�شاطات هذه
الهيئات عادة لأي �أحكام قانونية �أو
قواعد ت�رشيعية ،مما يجعلها مالئمة
التخاذ القرارات امل�شكوك فيها من

وجهة نظر القانون الدويل».وختم
بالقول« :يف  18فرباير املا�ضي طرح
الرئي�س دونالد ترامب �شعار التخل�ص
من احلكومات الي�سارية يف فنزويال
وكوبا ونيكارغوا ب�أ�رسع وقت ممكن.
وت��رى وا�شنطن �أن ذل��ك �سي�ؤدي يف
النهاية �إلى «حتويل» �أمريكا الالتينية
�إلى منطقة جغرافية تقع بالكامل حتت
�سيطرتها».من جهته ويف �سياق خمتلف
ك�شف فيات�شي�سالف تروبنيكوف رئي�س
اال�ستخبارات اخلارجية الرو�سية
الأ�سبق �أن��ه كان �شخ�صيا وراء طرد
املمثل املقيم لـ CIAيف مو�سكو
مطلع  ،1994و�أن قراره حظي بت�أييد
الرئي�س بوري�س يلت�سني بال تردد.
و�أ�شار تروبنيكوف الذي يحتفل اليوم
بعيد ميالده الـ� 75إلى �أنه كان ي�شغل
يف تلك الفرتة من�صب النائب الأول
ملدير جهاز اال�ستخبارات اخلارجية
الرو�سية ،وقال« :يف فرباير ،1994
اعتقلت ال�سلطات الأمريكية �ألدريخ

هازن �إميز العميل الرو�سي املزروع يف
وكالة املخابرات املركزية الأمريكية.
ويف �ساعة مت�أخرة من ليلة االعتقال،
رن الهاتف ومت �إبالغي بالأمر».
ّ
و�أ�ضاف« :مل �أكن �أعرف من هو �إميز،
ومل يكن من حقي �أن �أعرف ذلك ،لأن
احليطة واحلذر يف جمال اال�ستخبارات
تعترب �أمرا يف غاية الأهمية ،وحتى
مدير اجلهاز ال ميكنه �أن يعرف �أي
�شيء عن العمالء يف اخلارج».
وت��اب��ع :يف ال�����ص��ب��اح و���ص��ل��ت �إل��ى
مو�سكو جمموعة من ممثلي الـCIA
لبحث احلادث ومت ا�ستقبالهم يف مقر
اال�ستخبارات الرو�سية مبو�سكو .و�ضم
الوفد الأمريكي جيم�س موري�س املمثل
املقيم لـ CIAيف مو�سكو .وخالل
اللقاء ،طالب الأمريكان ب�أن يغادر
�ألك�سندر لي�سينكو املمثل املقيم
لال�ستخبارات الرو�سية يف وا�شنطن
الأرا�ضي الأمريكية فورا.
و�أ�ضاف« :مل يكن مبقدوري االت�صال

أستراليا :إحياء ذكرى معركة جاليبولي رغم أنف اإلرهابيين

ف���ورا مب��دي��ر ا�ستخباراتنا �آن���ذاك
يفغيني برمياكوف الذي كان يف مهمة
خارج البالد ،وكان علي اتخاذ القرار
الالزم والرد على الطلب الأمريكي،
حيث قلت لهم :بغ�ض النظر عن �أ�سفنا
يا �سيد موري�س� ،سن�ضطر لتوديعكم
من مو�سكو �أي�ضا .وكان ذلك مفاج�أة
غ�ير متوقعة بالن�سبة لهم».بعد
ذلك ،ات�صل تروبنيكوف بالرئي�س
يلت�سني الذي �أبدى ت�أييده لطرد ممثل
اال�ستخبارات الأمريكية يف مو�سكو
بخطوة ج��واب��ي��ة ،وق���ال يلت�سني:
«�أح�سنت!».وتدل م�صادر املعلومات
املفتوحة على �أن �ألدريخ هازن �إميز
الذي عمل يف فرتات �سابقة رئي�سا
لوحدة مكافحة التج�س�س بوكالة
اال�ستخبارات املركزية بالواليات
املتحدة ،ورئي�سا للق�سم ال�سوفيتي
يف هذه الوكالة ،كان ين�شط عميال
لال�ستخبارات ال�سوفيتية والرو�سية
على مدى �سنوات.

• �سريغي ناري�شكني

ظريف يحذر ترامب من مستشاره

العقوبات األميركية تسببت

في خسارة إيران  10مليارات دوالر

• جانب من االحتفالية

�شارك ع�رشات الأ�سرتاليني ام�س اخلمي�س يف
مرا�سم �إحياء ذكرى معركة جاليبويل التي جرت
�إبان احلرب العاملية الأولى ،رغم ورود �أنباء
عن نية تنظيم �إرهابي مهاجمة الفعالية.
و�أكد رئي�س الوزراء الأ�سرتايل �سكوت موري�سون
�أن املرا�سم �ستقام كما كان مقرر ًا لها معربا عن
�شكوكه يف الأنباء عن تخطيط �إرهابي لهجوم
�أثناء الفعالية التي ي�شارك فيها مئات الأجانب،

مبن فيهم �أ�سرتاليون ونيوزيلنديون.
ولفت موري�سون �إلى �أن ال�سلطات الرتكية كثريا
ما تعتقل م�شبوهني بتهم متعلقة بالإرهاب،
م�ضيفا �أن جميع الإج���راءات الأمنية الالزمة
اتخذت ل�ضمان �أمن احلا�رضين يف املرا�سم.
وج��اءت هذه الت�رصيحات تعليقا على �إعالن
ال�سلطات الرتكية احتجاز مواطن �سوري ي�شتبه
ب�صلته بالتنظيم الإرهابي كان يخطط لالعتداء

على الفعالية ،ردا على جمزرة امل�سجدين التي
�شهدتها نيوزيلندا يف مار�س املا�ضي.
ودارت معركة جاليبويل عامي  1915و� 1916إبان
احلرب العاملية الأولى� ،إذ حاولت بريطانيا
وحلفا�ؤها مبن فيهم �أ�سرتاليا ونيوزيلندا �إنهاء
م�شاركة تركيا يف احلرب وفتح ممر بحري �إلى
رو�سيا ،لكن قواتهم تكبدت خ�سائر فادحة
و�أجربت على مغادرة املنطقة.

بريطانيا أنفقت  14مليون دوالر
بسبب تسليم مواطنين ليبيين للقذافي
�أكدت لندن �أنها �أنفقت مبلغا هائال
للت�سرت على دور ا�ستخباراتها يف
احتجاز عبداحلكيم بلحاج وزوجته
فاطمة بود�شار وت�سليمهما حلكومة
الزعيم الليبي معمر القذايف.
و�أف������ادت ���ص��ح��ي��ف��ة «غ���اردي���ان»
الربيطانية يف تقرير ن�رشته ب�أن
�سلطات اململكة ك�شفت لأول مرة
�أنها �أنفقت نحو  11مليون جنيه
ا�سرتليني «�أكرث من  14مليون دوالر»
على دف��ع التعوي�ضات ومالحقة
امل�س�ؤولني عن احتجاز عبداحلكيم
بلحاج وزوجته فاطمة بود�شار يف
تايلند ع��ام � ،2004ضمن عملية
خا�صة لوكالة املخابرات املركزية

الأمريكية  CIAوجهاز اال�ستخبارات
الربيطاين .MI6
و�أ�شارت كيتي تايلور نائبة رئي�س
م��ن��ظ��م��ة  Reprieveللحريات
املدنية� ،إلى �أن بلحاج وزوجته مل
يرغبا يف احل�صول �إال على االعتذار
ر�سميا من قبل احلكومة ،لكن لندن
ف�ضلت دفع هذه املبالغ الهائلة من
�أموال دافعي ال�رضائب على االعرتاف
ر�سميا بدورها يف احتجاز الليبيني.
وكانت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية
ترييزا ماي قد قدمت ر�سميا اعتذار
اململكة لبلحاج وزوج��ت��ه على
م�ساعدة اال�ستخبارات الربيطانية يف
احتجازهما ،مما �أدى �إلى تعر�ضه

إستونيا :القيادة السياسية

تدافع عن نفسها أمام ليتوانيا

رف�ضت رئي�سة �إ�ستونيا كري�ستي كاليواليد انتقاد ليتوانيا لها
على زيارتها لرو�سيا ولقائها الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يف مو�سكو م�ؤخرا .وقالت كاليواليد �إنها �أبلغت ال�رشكاء يف
االحتاد الأوروب��ي والواليات املتحدة ب�شكل م�سبق باالجتماع
املقبل مع بوتني و�أنها �أبلغت �سفراء جميع دول االحتاد الأوروبي
بغر�ض زيارتها �إلى رو�سيا .و�أكدت �أنها بحثت يف مار�س املا�ضي
زيارتها املقبلة لرو�سيا مع م�ست�شار الرئي�س الأمريكي ل�ش�ؤون
الأمن القومي جون بولتون.
ويف وقت �سابق ،قال وزير اخلارجية الليتواين ملوقع ،BNS
�إنه يجب على �إ�ستونيا موا�صلة تن�سيق اخلطوات مع دول البلطيق
حتى ال يحدث انق�سام يف �صف هذه الدول جتاه رو�سيا.
و�أ�شار الوزير� ،إلى �أن �سلطات تالني مل تقدم قبل زيارة كاليواليد
ملو�سكو �أي معلومات لبالده عن الق�ضايا التي �ستبحثها هناك.
وزارت رئي�سة �إ�ستونيا مو�سكو م�ؤخرا يف �أول زي��ارة لرئي�س
�إ�ستوين �إلى رو�سيا خالل ال�سنوات الثماين املا�ضية .و�شاركت
كاليواليد يف افتتاح مبنى �سفارة بالدها يف مو�سكو بعد ترميمه،
والتقت الرئي�س فالدميري بوتني الذي دعته حل�ضور امل�ؤمتر
العاملي لل�شعوب الفنلندية الأوغرية الذي �سينعقد يف مدينة
تارتو ب�إ�ستونيا يف يونيو .2020

للتعذيب داخل �سجن يف ليبيا حيث
�أم�ضى �ست �سنوات.
وقالت رئي�سة ال��وزراء الربيطاينة
تريزا ماي عام � 2018إن عبداحلكيم
بلحاج وزوج��ت��ه فاطمة بود�شار
تعر�ضا لـ«معاملة مروعة».
وكتبت رئي�سة ال��وزراء الربيطانية
�أنه كان على بريطانيا بذل مزيدا
من اجلهد لتقليل خماطر «تعر�ض
ال��زوج�ين للمعاملة ال�سيئة»،
قائلة« :نعرتف ب�أن هذا كان ف�شال
من جانبنا .بالنيابة عن حكومة
جاللتها� ،أعتذر اعتذارا �رصيحا».
وف� ّ�ر بلحاج من ب�لاده عام ،2001
لكنه اعتقل بعد ذلك بثالثة �أعوام يف

تايلند ،وقال �إن وكالة اال�ستخبارات
رحلته �إلى
الأمريكية «�سي �آي �إيه» ّ
ليبيا.
وه��و �أح��د �أب��رز قيادات اجلماعات
املرتبطة تنظيميا ب�شكل غري مبا�رش
بتنظيم القاعدة ،و�إرهابي �سابق يف
تنظيم القاعدة الدويل ويف اجلماعة
الليبية املقاتلة ،و�شارك يف اجلهاد
ب�أفغان�ستان ،وب��ق��ي ه��ن��اك ع ّدة
�سنوات.
واجلماعة الليبية املقاتلة ت�أ�س�ست
يف ليبيا يف الت�سعينات من القرن
املا�ضي ،وهي تنظيم جهادي �أ�س�سته
عنا�رص ليبية بعد عودتها من القتال
يف �أفغان�ستان.

�أك���د امل��م��ث��ل الأم�ي�رك���ي اخلا�ص
لل�ش�ؤون الإيرانية برايان هوكن� ،أن
العقوبات التي فر�ضتها الواليات
املتحدة على �إيران حرمت احلكومة
الإيرانية من �أكرث من  10مليارات
دوالر من �إيرادات النفط.
ويف طهران� ،شدد املر�شد الأعلى
للثورة الإيرانية علي خامنئي على
�أن ط��ه��ران �ست�صدر الكمية التي
تريدها من النفط ،ولن ت�ستطيع
وا�شنطن تركيعها.
وكانت وا�شنطن قد �أعلنت م�ؤخرا عدم
جتديد الإعفاءات من العقوبات على
الدول امل�ستوردة للنفط من �إيران،
وطالبت هذه الدول بوقف وارداتها
من طهران حتت طائلة العقوبة.
وقد دان املتحدث با�سم اخلارجية
الإيرانية دع��م دولتني للعقوبات
النفطية الأم�يرك��ي��ة على ب�لاده،
معتربا ذل��ك دليال على «التبعية
العمياء لأم�يرك��ا وجهل البلدين
لعواقب هذا الإجراء».
و�أكد عبا�س مو�سوي ام�س اخلمي�س
على �أن طهران لن ت�سمح لأي دولة
ب�أن ت�صبح بديال عن �إيران يف �سوق
النفط العاملية ،م�شريا �إل��ى �أن
«�إي���ران حكومة و�شعبا لن تن�سى
�أبدا عداء بع�ض الدول يف ظل هذه
الظروف التاريخية».
وكانت الواليات املتحدة قد �أعادت
فر�ض عقوبات وا�سعة النطاق �ضد

�إيران اعتبارا من � 7أغ�سط�س ،2018
كانت معلقة يف �إط��ار خطة العمل
ال�شاملة لت�سوية ملف الربنامج
ال���ن���ووي الإي������راين ب�ي�ن ط��ه��ران
وال�سدا�سية الدولية.
ودخلت احلزمة الثانية من العقوبات
الأمريكية �ضد طهران حيز التنفيذ
يف نوفمرب املا�ضي ،حيث تطال
قطاعني حيويني بالن�سبة لطهران
هما النفط والبنوك� ،إ�ضافة �إلى
 700من ال�شخ�صيات والكيانات.
م��ن جهته ح��ذر وزي���ر اخلارجية
الإيراين حممد جواد ظريف الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ،مما �سماها
خطط «جمموعة املت�آمرين ومفتعلي
�سماها بـ«الفريق
احل��روب» التي
ّ
ب».
ون�رش ظريف على ح�سابه مبوقع
التوا�صل االجتماعي «تويرت» فيديو
لـ RTظهر فيه وزي��ر اخلارجية
الأم�يرك��ي م��اي��ك بومبيو ،وعلق
عليه« :بومبيو ،التزال تفعل نف�س
ال�شيء».
وك��ت��ب ظ��ري��ف ل�ترام��ب« :دون��ال��د
ترامب اح�تر���س! لقد قمت بحملة
�ضد التدخالت الغبية املكلفة...
«الفريق ب» ،املكون من خمادعني
وجزارين ومفتعلي احلروب ،يحيك
م�ؤامرات �أكرب مما تتوقع».
ويف ت�رصيحات ل��ـ«روي�ترز» قال
ظ��ري��ف« :ال��ف��ري��ق ب» ال��ذي ي�ضم

م�ست�شار الرئي�س الأمريكي للأمن
ال��ق��وم��ي ج���ون ب��ول��ت��ون ورئي�س
الوزراء الإ�رسائيلي بنيامني نتنياهو
رمبا حر�ض ترامب على الدخول يف
�رصاع مع �إيران.
و�أ�ضاف« :الذين ر�سموا ال�سيا�سات
اجلاري اتباعها ال يريدون بب�ساطة
حال بالتفاو�ض .لكن دعوين �أقولها
�إن �إيران ال ت�سعى للمواجهة ،لكنها
لن تهرب من الدفاع عن نف�سها».
وازدادت ح��دة التوتر ب�ين �إي��ران
وال��والي��ات املتحدة منذ ان�سحبت
�إدارة ترامب العام املا�ضي من االتفاق
ال��ن��ووي ال���دويل م��ع �إي���ران وب��د�أت
ب�إعادة فر�ض العقوبات عليها.وقال
ظريف �إنه ال يعتقد �أن ترامب يريد
حربا مع �إيران ،مرجحا �أن يكون قد
«ا�ستدرج» للمواجهة معها.و�أ�ضاف
لوكالة «رويرتز»« :ال �أعتقد �أنه يريد
حربا ..لكن هذا ال ينفي �أنه يجري
ا�ستدراجه لفعل هذا».
وق��ال« :الذين ر�سموا ال�سيا�سات
اجلاري اتباعها ال يريدون بب�ساطة
حال بالتفاو�ض .لكن دعوين �أقولها
�إن �إيران ال ت�سعى للمواجهة ،لكنها
لن تهرب من الدفاع عن نف�سها».
وازدادت ح��دة التوتر بني �إي��ران
وال��والي��ات املتحدة منذ ان�سحبت
�إدارة ت��رام��ب ال��ع��ام املا�ضي من
االتفاق النووي مع طهران ،وبد�أت
�إعادة فر�ض العقوبات عليها.

بايدن إلى سباق االنتخابات
الرئاسية األميركية

• جو بايدن

�أعلن نائب الرئي�س الأمريكي ال�سابق جو بايدن ام�س اخلمي�س دخوله �سباق
تر�شيح احلزب الدميقراطي له خلو�ض االنتخابات الرئا�سية املقبلة .2020
وقال بايدن يف مقطع فيديو ن�رش على الإنرتنت« :نخو�ض معركة يف �سبيل
روح هذه الأمة» ،داعيا الناخبني ملنع الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب
من الفوز بوالية ثانية.
وبايدن البالغ  76عاما هو �صاحب احلظ الأوفر حاليا لنيل تر�شيح احلزب
الدميقراطي ومواجهة ترامب يف االنتخابات الرئا�سية.
لكن مناف�سيه يراهنون على ادعاء النائبة ال�سابقة لو�سي فلوري�س التي
تتهمه بتقبيلها قبل � 5سنوات ،وطبع «قبلة طويلة وبطيئة» على ر�أ�سها على
هام�ش مهرجان انتخابي يف نيفادا.
ون�رشت �صحيفة «نيويورك بو�ست» جمموعة �صور لبايدن وهو يعانق ويقبل
الن�ساء خالل منا�سبات عامة يف ال�سنوات املا�ضية.

البرلمان األوكراني :ال للغة الروسية بعد اليوم

• الربملان الأوكراين

تبنّى برملان �أوكرانيا م�رشوع
قانون اللغة الأوكرانية قبل رفعه
لرئي�س اجلمهورية املنتهية
واليته بيرتو بورو�شينكو ،يف
�إطار احلرب على اللغة الرو�سية
والت�ضييق عليها وناطقيها يف
�أوكرانيا.
ويلزم القانون هيئات ال�سلطات
العامة واحلكومة وامل�ؤ�س�سات
وامل�ست�شفيات
التعليمية
وامل�ؤ�س�سات اخلدمية واملواطنني
با�ستخدام اللغة الأوكرانية يف
جميع جم��االت احلياة ،ويتيح
ا�ستخدام اللغات الأجنبية يف
التوا�صل ال�شخ�صي والطقو�س
الدينية.
وي�ؤكد �أ�صحاب مبادرة م�رشوع
ال��ق��ان��ون امل��ذك��ور �أن الغاية
منه تتلخ�ص يف تطوير اللغة
الأوكرانية اللغة الأم والرئي�سية
للدولة.

وين�ص ال��ق��ان��ون على ت�شكيل
«جلنة لغوية» خا�صة وا�ستحداث
من�صب �أم�ين امل��ظ��امل املخول
حلمايتها.
ويحدد القانون دائرة الذين يجب
عليهم �إتقان اللغة الأوكرانية
ب�شكل جيد لت�شمل رئي�س الدولة
ورئي�س الوزراء و�أع�ضاء احلكومة
والربملان ،والعاملني يف جمال
التعليم وامل�ؤ�س�سات الطبية
واملحامني وكتاب العدل.
وب���ات واج��ب��ا ا���س��ت��خ��دام هذه
اللغة يف امل��ح��اك��م واجلي�ش
وال�رشطة والإعالنات والدعاية
واالنتخابات واال�ستفتاء.
يذكر �أن ن�سبة كبرية من �سكان
�أوك��ران��ي��ا وخا�صة يف جنوب
و��ش�رق���ي ال���ب�ل�اد ،يعتربون
اللغة ال��رو���س��ي��ة لغتهم الأم
وي�ستخدمونها يف التعامل
اليومي ،وب�شكل �أ�سا�سي.

