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العالم
أميركا

ُ
ترامب االبن يشعل «التحقيق»:
روسيا ساعدت والدي!
نشر النجل األكبر لدونالد
ترامب سلسلة تغريدات
أمس ،تضمنت مراسالت
بينه وبين الوسيط الذي
ّ
أعد للقاء بينه وبين
المحامية الروسية بشأن
الحصول على معلومات
تضر بهيالري كلينتون.
وفيما أراد من خالل
هذه الخطوة إيضاح
خلفية االجتماع ،فقد
وضع نفسه ووالده في
موقف أكثر إحراجًا

يشهدها البيت الخليجي» .وجــاءت
ك ـل ـمــات أم ـي ــر ال ـكــويــت بـمـثــابــة نعي
لكل مــن وساطته ومجلس التعاون
ّ
الخليجي نفسه ،الــذي ذكــر الصباح
بمسيرته «املـبــاركــة» ومــا حققته من
«منجزات تمثل الخيار والتطلعات
املـنـشــودة ألبنائنا فــي املنطقة التي
ال ي ـم ـك ــن الـ ـتـ ـف ــري ــط بـ ـ ـه ـ ــا» ،مـ ـش ــددًا
عـ ـل ــى أن تـ ـل ــك املـ ـسـ ـي ــرة «ت ـس ـت ــدع ــي
الحفاظ عليها والتمسك بها» .وأكد
ً
الصباح االستمرار في جهوده ،قائال
«(إنـنــا) لــن نتخلى عــن مسؤولياتنا
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،وس ـن ـك ــون أوف ـ ـيـ ــاء لـهــا
ح ـتــى ي ـتــم ت ـج ــاوز هـ ــذه ال ـت ـط ــورات،
وانـ ـج ــاؤه ــا ع ــن س ـم ــائ ـن ــا ،وت ـع ــود
املحبة واأللفة لبيتنا الخليجي الذي
سيبقى وحــده قــادرًا على احتواء أي
خالف ينشأ في إطاره».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

ّ
ّ
ت ـس ــلــم دون ــال ــد ت ــرام ــب االب ـ ــن دف ــة
«ت ــوي ـت ــر» أمـ ــس ،ع ـلــى أم ــل إص ــاح
س ــدت ــه ال ـت ـق ــاري ــر اإلع ــام ـي ــة
م ــا أفـ ـ ُ
ال ـ ـت ـ ــي ن ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ،خ ـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
املاضيني ،والتي ّ
تحدثت عن لقائه
بمحامية روسية في حزيران ،2017
ب ـه ــدف ال ـح ـص ــول ع ـلــى مـعـلــومــات
ّ
تـتـعــلــق باللجنة الــوطـنـيــة للحزب
الــديـمــوقــراطــي ،وبمرشحة الحزب
ه ـي ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون .أط ـل ــق الـعـنــان
لـسـلـسـلــة م ــراس ــات حـصـلــت بينه
ّ
وب ـ ــن ال ــوسـ ـي ــط الـ ـ ـ ــذي نـ ــظـ ــم ه ــذا
ال ـل ـقــاء ،وم ــن خ ــال أرب ــع صفحات
م ــن ال ــرس ــائ ــل اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وضــع
ترامب االبن نفسه ،ووالده الرئيس
أكثر
األميركي من ورائه ،في موقف ُ َ
حــرجــا .بـ ّـيـنــت ه ــذه الــرســائــل ثــغ ـرًا
عـ ّـدة في روايــة االبــن البكر لترامب.
وحتى اآلن ،برزت ثالثة تناقضات
حــاتــه؛ وفـيـمــا ص ـ ّـرح في
فــي تـصــريـ ّ
الـ ـب ــداي ــة ب ــأن ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـع ــرف مــن
سيلتقي ،وأن الـ ّلـقــاء جــاء مــن أجل
بحث مسألة تبني األطفال الروس
م ــن ق ـبــل أم ـيــرك ـيــن ،أك ــد الح ـقــا ما
نـشــرتــه «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» عــن أن
الـ ـلـ ـق ــاء ج ـ ــرى مـ ــن أج ـ ــل ال ـح ـص ــول
ع ـلــى م ـع ـلــومــات ت ـض ـ ّـر بــاملــرشـحــة
كلينتون ،وأن ــه ك ــان يـعــرف الجهة
ّ
وتبي من هذه
التي سيلتقي بها.
ّ
الرسائل أن ترامب االبــن عبر على
الـ ـف ــور ع ــن اه ـت ـمــامــه ب ــاألم ــر .وقــد
حصل اللقاء في التاسع من حزيران
 2016ف ــي بـ ــرج تـ ــرامـ ــب ،وح ـض ــره
صهر الرئيس جارد كوشنر ومدير
حملته بول مانافورت.
وف ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ــرس ـ ــائ ـ ــل بـ ـت ــاري ــخ
ال ـث ــال ــث م ــن ح ـ ــزي ـ ــران ،يـ ـق ــول أح ــد
شــركــاء والـ ــده الـســابـقــن إن ــه جــرى
االتصال به من قبل مسؤول روسي
حكومي كبير ،يعرض منح حملة
ّ
تضر بكلينتون.
ترامب معلومات
وب ـح ـســب ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي نـشــرهــا
ت ــرام ــب االب ـ ــن ،فـ ــإن هـ ــذه الــوث ــائ ــق

ـتباقية»
وأنه «لم تحدث أي مشاكل تستدعي
الـتـحـقـيــق بــالـتـفـتـيــش خـ ــال ال ـف ـتــرة
املاضية».
وأك ـ ــد وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـج ــدي عبد
ال ـ ـغ ـ ـفـ ــار ،أن ه ـ ـنـ ــاك «قـ ـ ـ ــوى داخ ـل ـي ــة
وخ ــارج ـي ــة م ــا زالـ ــت تـسـعــى جــاهــدة
لتوظيف اإلرهــاب لهدم ركائز الدولة
واس ـ ـت ـ ـق ـ ــراره ـ ــا ،ووق ـ ـ ـ ــف م ـس ـيــرت ـه ــا
وعرقلة طموحات مستقبل شعبها».

«يمكن أن ّ
تجرم هيالري (كلينتون)
وتعامالتها مع روسيا ،ويمكن أن
تكون مفيدة جدًا لوالدك» .وتضيف
ال ــرس ــال ــة ذاتـ ـه ــا« :م ــن ال ــواض ــح أن
هـ ـ ــذه م ـع ـل ــوم ــات ح ـ ّـس ــاس ــة وذات
عال ،ولكنها جزء من دعم
مستوى ٍ
روسيا وحكومتها للسيد ترامب».
ترامب االبــن ّ
رد في غضون دقائق
ً
قــائــا« :إذا كــان هــذا مــا تقوله فإنه
يروقني ،خصوصًا (إذا ما حصل)
خالل الصيف».
ت ــرام ــب االبـ ــن غـ ـ ّـرد ه ــذه الــرســائــل.
وقـ ــال ف ــي ب ـيــان م ــرف ــق« :ب ـه ــدف أن
أك ـ ــون ش ـفــافــا ب ـن ـحــو ك ــام ــل ،أنـشــر
سلسلة الــرســائــل» ،بـشــأن اجتماع
التاسع من حزيران .وأضاف« :أردت
فقط أن ّأحصل على اتصال هاتفي،
ولكن تعثر ذلك ،وقالوا لي إن املرأة
ستكون في نيويورك وسألوني إذا
ما كنت أود أن ألتقيها».
وب ـعــد أرب ـعــة أي ــام مليئة الــرســائــل
ال ـبــريــديــة ،كـتــب الــوس ـيــط مقترحًا
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــا ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ـيـ ـ ــويـ ـ ــورك يـ ــوم
الـخـمـيــس «م ــع م ـحــامــي الـحـكــومــة
الــروسـيــة» ،وقــد وافــق تــرامــب االبــن
ّ
عـلــى ذل ــك ،مضيفًا أن مــن املحتمل
أن ي ـح ـض ــر م ـع ــه «ب ـ ـ ــول م ــان ــاف ــور
(مدير حملة ترامب) ،وصهره جارد
كوشنر».
ّ
صحيفة «نيويورك تايمز» ،عقبت
أمس على نشر املراسالت ،موضحة
ترامب االبــن قــام بهذه الخطوة،
أن
ُ
بعدما أخبر بأن الصحيفة ستنشر
فحوى الرسائل اإللكترونية التي
ّ
أعدت للقائه مع املحامية الروسية.
ّ
ول ـ ـكـ ــن الـ ــ«ت ــايـ ـم ــز» ل ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
ُ
الــرســائــل لــم تـنـشــر وف ــق التسلسل
الزمني الصحيح ،فقد نشر ترامب
االبـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ت ـض ـ ّـر
بكلينتون ،وعــن أنـهــا تــأتــي كجزء
م ــن م ـس ــاع ــدة ال ـح ـكــومــة الــروس ـيــة
لـ ــوالـ ــده ف ــي آخـ ــر تـ ـغ ــري ــدة ،بـيـنـمــا
أش ــارت «ن ـيــويــورك تــايـمــز» إل ــى أن
هذه من أول الرسائل.
وأوضحت الصحيفة أن الرواية عن
خلفية اجتماع التاسع من حزيران،
تـتـضـ ّـمــن أشـخــاصــا تـعـ ّـرفــت إليهم
عــائ ـلــة ت ــرام ــب ج ـ ــراء أع ـمــال ـهــا في
موسكو .وأشارت إلى أن «التواصل
األولي عبر البريد اإللكتروني ،جاء
م ــن ق ـبــل روب غ ــول ــدس ـت ــون ،وهــو
مراسل بريطاني سابق كان قد عمل
في مجال الدعاية واإلعالن ،والتقى
ت ــرام ــب األب ،خ ــال ق ـيــام مؤسسة
ه ــذا األخ ـيــر بــأع ـمــال فــي روس ـيــا».
ً
ف ـضــا ع ــن ذلـ ــك ،ذكـ ــرت الصحيفة
أن غــولــدسـتــون أخـبــر تــرامــب االبــن
«ف ــي الــرســالــة املــرس ـلــة ف ــي الـثــالــث
من حزيران ،بأنه يكتب له بالنيابة
عن صديق مشترك ،أي أحد نجوم
ال ـ ـبـ ــوب الـ ـ ـ ــروس إم ـ ــن أغ ـ ـ ـ ــاالروف،
وه ــو اب ــن أراس أغ ـ ـ ــاالروف ،قطب

وزير الداخلية :قوى
داخلية وخارجية تسعى
لتوظيف اإلرهاب لهدم
ركائز الدولة (أ ف ب)

وخالل اجتماع مع مساعديه ملناقشة
نتائج الحمالت االستباقية ،أكــد أن
ه ــذه ال ـضــربــات األم ـن ـيــة االسـتـبــاقـيــة
ل ـل ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وإح ـ ـبـ ــاط
ُ
مـ ـخـ ـطـ ـط ــاتـ ـه ــا ت ـ ـس ـ ـهـ ــم إي ـ ـجـ ــابـ ــا فــي
إجهاض كثير من األحداث اإلرهابية
ال ـتــي كــانــت تـلــك الـتـنـظـيـمــات تسعى
إلى تنفيذها.
وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة الـ ـيـ ـقـ ـظ ــة

واالستنفار الكامل واستمرار توجيه
مـثــل ه ــذه ال ـضــربــات امل ــؤث ــرة إلفـشــال
املخططات اإلرهابية قبل وقوعها من
خالل مالحقة عناصرها ،مشيرًا إلى
أن الــدولــة املـصــريــة آلــت على نفسها
أن ت ـم ـضــي فـ ــي دح ـ ــر ه ـ ــذا اإلره ـ ــاب
اآلثم ومواجهته والقوى التي تحركه
وت ــدعـ ـم ــه ل ـل ـح ـي ـل ــول ــة دون تـحـقـيــق
غاياتها ومؤامراتها.

لفتت «تايمز» إلى أن الرسائل لم ُتنشر وفق التسلسل الزمني الصحيح (أ ف ب)

نفت المحامية
الروسية أن يكون لها
ّ
أي صلة بالكرملن

عقارات ُوصف بأنه دونالد ترامب
الروسي».
ب ـح ـســب «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ،فــإن
«أغـ ـ ــاالروف األب يـتـفــاخــر بصالت
م ـ ـقـ ـ ّـربـ ــة م ـ ــع الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ــادي ـم ـي ــر
بــوتــن ،وق ــد ف ــازت شــركـتــه بعقود
مـ ـه ـ ّـم ــة ،ك ــذل ــك م ـن ـح ــه ب ــوت ــن أم ــر
شـ ـ ــرف ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرال ـ ـيـ ــة ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة».
وأض ــاف ــت أن «أغ ـ ـ ـ ــاالروف كـ ــان قد
ان ـضــم إل ــى ت ــرام ــب األب ،ف ــي إط ــار
اإلعداد ملسابقة ملكة جمال الكون،
الـتــي أجــريــت فــي مــوسـكــو فــي عــام
« .»2013إمـ ـ ــن ات ـص ــل ب ــي وط ـلــب
مني التواصل معك بشأن أمر مهم
جـ ـدًا» ،ق ــال غــولــدسـتــون فــي إحــدى
ّ
الرسائل ،مضيفًا أن «وكيل النيابة
في روسيا التقى بوالده أراس هذا
الصباح ،الــذي عرض إعطاء حملة
ت ــرام ــب ب ـعــض ال ــوث ــائ ــق الــرسـمـيــة
ومـ ـعـ ـل ــوم ــات قـ ــد ت ـ ـجـ ـ ّـرم هـ ـي ــاري
وتعامالتها مع روسيا ،ويمكن أن
تكون مفيدة لوالدك».
وف ـي ـمــا ذكـ ــرت «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
أن ــه «ال ت ــوج ــد ص ـفــة وك ـي ــل نـيــابــة
ف ــي روس ـي ــا ،ب ــل ه ــي تـسـتـخــدم في
بــريـطــانـيــا» ،فقد أوضـحــت أن هذه
ال ـص ـفــة ف ــي مــوس ـكــو «ه ــي الـنــائــب
الـعــام الــروســي» .ووفــق الصحيفة،
فإن «من يشغل هذا املنصب حاليًا
هــو ي ــوري ياكوفليفيتش شايكا،
م ـع ـ ّـن م ــن ق ـب ــل ب ــوت ــن ،وم ـع ــروف
بــأنــه م ـق ـ ّـرب م ــن املـحــامـيــة نــاتــالـيــا

فيسيلنيتسكايا».
إال أن فـيـسـيـلـنـيـتـسـكــايــا ن ـفــت في
مـقــابـلــة م ــع شـبـكــة «ان ب ــي ســي»
أمـ ـ ـ ــس ،أن ت ـ ـكـ ــون لـ ـه ــا أي ص ـلــة
بــال ـكــرم ـلــن ،وشـ ـ ــددت ع ـلــى أنـهــا
الـ ـتـ ـق ــت بـ ـت ــرام ــب االبـ ـ ــن فـ ــي ع ــام
 2016مل ـن ــاق ـش ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات بــن
روسـ ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ال
إلعـ ـط ــاء أي م ـع ـل ــوم ــات ع ــن حـمـلــة
ك ـل ـي ـن ـت ــون .وقـ ــالـ ــت« :ل ـ ــم أمـ ـل ــك أي
ّ
مضرة بشأن
معلومات حساسة أو
ّ
كلينتون» ،مضيفة أن «من املحتمل
جـ ـ ـ ـدًا أن ـ ـهـ ــم ك ـ ــان ـ ــوا ي ـ ـتـ ــوقـ ــون إل ــى
معلومات كهذه ...أرادوا ذلك بشدة
لدرجة أنهم سمعوا فقط ما أرادوا
الحصول عليه».
في غضون ذلك ،وفيما من املتوقع
أن تـشـهــد ه ــذه ال ـق ـض ـيــة نـقــاشــات
ً
ك ـث ـيــرة وانـ ـتـ ـق ــادات ح ـ ـ ّـادة وجـ ــداال
ب ـشــأن قــانــون ـيــة م ــا ق ــام ب ــه تــرامــب
االبـ ـ ـ ـ ــن ،بـ ـ ـ ــدأت م ـخ ـت ـل ــف األطـ ـ ـ ــراف
ب ــإب ــداء ردود ف ـع ــل .وق ـ ــال ال ـنــائــب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي عـ ــن كــال ـي ـفــورن ـيــا
أدام سـكـيــف ـ ـ وه ــو أع ـض ــاء لجنة
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات الـ ـت ــابـ ـع ــة ملـجـلــس
النواب ـ إن اللجنة «تملك معلومات
بشأن التحقيق القائم حول التدخل
الروسي في االنتخابات الرئاسية
لـعــام  ،2016وهــي أكـثــر بكثير ّ
مما
نـشــر» .مــن جهته ،رأى السيناتور
الــديـمــوقــراطــي تيم مــاكــن (املــرشــح
السابق ملنصب نائب الرئيس) أن
ّ
يتحرك إلــى مــا هــو أبعد
التحقيق
مــن «عــرقـلــة ال ـع ــدال ــة» ،مضيفًا أنــه
ّ
يتحرك نحو «خيانة محتملة».
ّ
املصفق الوحيد لتغريدات ترامب
االبــن كــان تــرامــب األب ،الــذي أشــاد
ب ــ«ال ـش ـف ــاف ـي ــة» ال ـت ــي أب ــداه ــا ابـنــه
الـ ـبـ ـك ــر .وقـ ـ ــال ف ــي ت ـص ــري ــح ق ــرأت ــه
متحدثة باسمه ،إن «ابني شخص
يتمتع بخصال عالية ،وأنــا أحيي
شفافيته».
(األخبار)
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