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تقرير

«اتهامات مولر» تثير األميركيين:

«بوتين يالحقنا بحرب خفية!»

يوم الجمعة الماضي،
كان أول رد فعل للرئيس
األميركي دونالد ترامب،
عقب توجيه االتهام إلى 13
روسيًا وثالث شركات روسية،
بتدخلهم في االنتخابات
الرئاسية األميركية األخيرة،
إذ نشر تغريدة ّ على «تويتر»،
يقول فيها إن «نتائج
االنتخابات لم تتأثر ،وحملة
ترامب لم ترتكب أي خطأ؛ ال
تواطؤ»
واشنطن ــ محمد دلبح
مايو املقبل ،املوعد املفترض لتجديد
إع ـ ـ ـفـ ـ ــاء إي ـ ـ ـ ـ ــران مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات مــن
عــدمــه .وعلى الــرغــم مــن أن مسؤولني
أوروبيني وأميركيني وصفوا املطالب
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي ال ـبــرق ـيــة بــأن ـهــا «تـضــع
معايير أدنــى» مما طالب به ترامب،
إال ٍّأن ما جاء في الوثيقة املسربة من
حــض لــأوروبـيــن على «الـعـمــل معًا
سعيًا إلــى اتـفــاق تكميلي للتعامل»
مــع العيوب التي تــراهــا إدارة ترامب
فــي االت ـف ــاقُ ،تـطــابــق تـقــريـبــا مــا ّ
يلح
عليه الــرئـيــس األم ـيــركــي بــاسـتـمــرار.
وإذ أشار املسؤولون إلى أن «الحلفاء
األوروبـيــن ال يعرفون بدقة ما الذي
يمكن أن يرضي تــرامــب ،ويحجمون
عن هذا االلتزام خوفًا من أن يطالبهم
بــاملــزيــد» ،تـحــدثــوا ،فــي الــوقــت نفسه،
عن إمكانية «تالقي وجهات النظر»،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـشــي بــاح ـت ـمــال مــوافـقــة
األوروب ـي ــن على إدخ ــال تـعــديــات ال
ت ــزال ط ـهــران ترفضها مــن أســاسـهــا،
وهو ما من شأنه تصعيد التوتر مع
إيـ ـ ــران ،وت ـعــريــض «ال ـخ ـطــة الـشــامـلــة
املشتركة» لتهديدات إضافية بعدما
أحــاطـتـهــا إدارة تــرامــب بــالـكـثـيــر من
الشكوك.
(األخبار)

لم ُيشر الرئيس األميركي دونالد ترامب،
فــي تغريدته املـشــار إليها ،إلــى قلقه من
م ـحــاولــة قـ ـ ّـوة أج ـن ـب ـيــة ،خ ــال م ــا يـقــرب
ّ
م ــن أربـ ــع س ـن ــوات «هـ ــز الــدي ـمــوقــراط ـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة» ،ك ـمــا ي ـق ــول امل ـن ـت ـق ــدون في
واشنطن ،أو حتى عزمه على عدم السماح
ب ــأي تــدخــل ف ــي ان ـت ـخــابــات الـكــونـغــرس
الـنـصـفـيــة ه ــذا الـ ـع ــام .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ركــز
ّ
ت ــرام ــب عـلــى إث ـبــات ب ــراء ت ــه ،م ــذك ـرًا بــأن
«روسيا بدأت حملتها املعادية للواليات
املتحدة في  ،2014أي قبل وقت طويل من
إعــانــي أن ـنــي ســأتــرشــح لــانـتـخــابــات»،
الفتًا فــي الــوقــت نفسه إلــى تفاصيل في
االتـهــام تؤكد بــراء تــه .لكن ذلــك لم يتقرر
ّ
بـعــد ،إذ إن الئـحــة االت ـه ــام ،الـتــي جــاءت
عقب تحقيقات قــام بها املدعي الخاص
روب ــرت مــولــر ،تـنــاقــض ادعـ ــاءات تــرامــب
ب ـع ــدم ت ــدخ ــل روسـ ـي ــا ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
وإصـ ــراره عـلــى ذل ــك ،مـنــذ دخــولــه البيت
األبيض.
واتهم مولر روسيا بـ«االنخراط في حرب
افتراضية ضد الواليات املتحدة من خالل
أدوات التضليل والــدعــايــة املستخدمة
ف ــي الـ ـق ــرن الـ ـح ــادي وال ـع ـش ــري ــن» ،وهــو
استنتاج يـشــاركــه فيه كـبــار مستشاري
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب وق ـ ـ ـ ـ ـ ــادة أجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزة امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات
األمـيــركـيــةُ .
وو ِّج ـ َـه ــت تـهــم «ال ـتــآمــر» إلــى
كــل الــذيــن وردت أسـمــاؤهــم فــي الالئحة،

ُّ
ك ــذل ــك ات ـه ــم ث ــاث ــة مـنـهــم ب ــ«االخ ـت ــاس
امل ـصــرفــي» ،وخـمـســة آخ ــرون بــ«انـتـحــال
ص ـف ــة» م ــن خ ــال إدارة ح ـس ــاب ــات على
مواقع التواصل االجتماعي «ركزت على
بــث االنـقـســام فــي الـقـضــايــا االجتماعية
والسياسية».
ووف ـ ــق الئ ـح ــة االت ـ ـهـ ــام ،فـ ــإن امل ـج ـمــوعــة
ّ
«مقرب
كانت بقيادة رجل أعمال روسي
من الرئيس الــروســي» فالديمير بوتني،
ُيـ ــدعـ ــى ي ـف ـغ ـي ـنــي ب ــريـ ـغ ــوج ــن ،وق ــام ــت
ب ــ«اس ـت ـه ــداف» م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،حيث
قـ ـ ـ ـ ّـدم أع ـ ـضـ ــاؤهـ ــا أن ـف ـس ـه ــم ك ـم ــواط ـن ــن
أميركيني لديهم آراء حــول االنتخابات.
وت ـح ــدث قـ ــرار االتـ ـه ــام ع ــن س ـفــر بعض
أف ــراد املـجـمــوعــة ،الـتــي تعمل فــي «مركز
أب ـحــاث اإلن ـتــرنــت» وات ـخ ــذت مــن مدينة
سانت بطرسبرغ الروسية مقرًا لها ،إلى
الواليات املتحدة ،متوجهني إلى واليات
نـ ـيـ ـف ــادا ،ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا ،ن ـي ــو مـكـسـيـكــو،
كولورادو ،ميشيغان ،لويزيانا ،تكساس،
جورجيا ونيويورك.
وق ــال نــائــب وزي ــر ال ـعــدل األم ـيــركــي رود
روزنستني ،إن «الئحة االتهام ال تتضمن
مــا يشير إل ــى أن هـنــاك أي أمـيــركــي كــان
على علم باملشاركة في هذا النشاط غير
امل ـ ـشـ ــروع» ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه «ل ـي ــس هـنــاك
أي دلـ ـي ــل ع ـل ــى أن هـ ــذه غ ـ ّـي ــرت نـتـيـجــة
االنتخابات الرئاسية».
وفي حني لم تشر فيه الالئحة إلى وجود
أي تواطؤ فعلي بني فريق حملة ترامب
االنتخابية والحكومة الــروسـيــة ،فإنها
تزعم تواصل أعضاء املجموعة الروسية
م ــع أعـ ـض ــاء ف ــري ــق ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
ولكن «من دون علم الفريق بحقيقتهم»،
بهدف «زرع الشقاق في النظام السياسي
األميركي».

ب ـش ــأن ت ــواط ــؤ حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة مع
موسكو بأنها «ليست ســوى ضــرب من
الخيال».
وف ـ ــي م ـ ــا يـ ـخ ــص م ــوقـ ـف ــه م ـ ــن ال ـت ــدخ ــل
الــروســي ،بـ ّـرر الرئيس األميركي مواقفه
ً
السابقة قائال« :لم أقل يومًا إن روسيا لم
تتدخل في االنتخابات ،بل قلت :قد يكون
التدخل مــن جانب روسـيــا أو الصني أو
أي دولة أو مجموعة أخرى أو من جانب
عـبـقــري مـعـ ّـن وزن ــه  400رط ــل يــرقــد في
السرير ويلعب بالكمبيوتر» ،منبهًا إلى
أن «الكذبة تكمن في اتهام حملة ترامب
بــالـتــواطــؤ مــع روس ـيــا – ه ــذا لــم يحدث
قط».
ولكن بعيدًا عن «تويتر» ،دعا ترامب في
بيان منفصل للبيت األبيض ،األميركيني
إل ــى «ال ـت ــوح ــد م ــن أج ــل ح ـمــايــة ســامــة
ديموقراطيتنا وانتخاباتنا» ،مؤكدًا أننا
«ال نستطيع أن نـسـمــح لـلــذيــن يسعون
إلـ ــى ب ــث االلـ ـتـ ـب ــاس وال ـ ـخـ ــاف وال ـح ـقــد
بيننا بالنجاح».
«الــائ ـحــة دل ـيــل ال يـقـبــل الـ ـج ــدل» ،بـهــذه

مستشار األمن
القومي لترامب :الالئحة
دليل ال يقبل الجدل

ّ
ال ـع ـب ــارة ع ــل ــق مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
ل ـل ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي هـ ــربـ ــرت ري ـم ــون ــد
م ــاكـ ـم ــاسـ ـت ــر ،عـ ـل ــى ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،مـ ــؤك ـ ـدًا أن
«الجمهوريني والديمقراطيني متحدون
عندما يتعلق األمر بفرض عقوبات على
الــروس» .من جهتهّ ،
عبر محامي ترامب
ُ
ج ــون دود ،ع ــن «فــرح ـتــه» بـعـيــد ال ـق ــرار،
ً
قائال« :أنا سعيد من أجل البالد .لقد قام
بــوب (روبــرت مولر) وفريقه بعمل ّ
جيد
جـدًا فــي هــذا الـصــدد» ،دون التطرق إلى
تــداعـيــات «الــائ ـحــة» ،إيجابية كــانــت أو
سلبية ،على الرئيس األميركي.
وتــأتــي الئـحــة االت ـهــام بعد سلسلة من
التقارير التي تتهم موسكو بالتدخل
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،كـ ــان أبـ ــرزهـ ــا إع ــان
االس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة ف ــي التقييم
ال ـس ـن ــوي ل ـع ــام  2017أن ل ــدي ـه ــا «ث ـقــة
عــالـيــة» ب ــأن بــوتــن «أم ــر بحملة نفوذ
ف ــي ع ــام  2016تـسـتـهــدف االن ـت ـخــابــات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،وت ـح ــذي ــره ــا ف ــي تـشــريــن
األول  2016من أن موسكو هي املسؤولة
عن علميات قرصنة تستهدف هيالري
كلينتون.
مــن جهته ،رأى العضو الـجـمـهــوري في
مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ب ــن سـ ــاس ،أن «مــولــر
ّ
ّ
وجه للتو إنذارًا إلى موسكو» ،مضيفًا أن
«على واشنطن أن تستيقظ! بوتني يقوم
ب ـحــرب خ ـفـ ّـيــة ت ـهــدف إل ــى ت ـقــويــض ثقة
األميركيني في مؤسسات البالد .ونحن
نعلم أن روسيا ستعود في عامي 2018
و  .2020عـلـيـنــا أن نــأخــذ ه ــذا الـتـهــديــد
على محمل الـجــد»( .كــامــل التقرير على
موقعنا)

وزير العدل :ال دليل على أن هذه االتهامات غيّرت نتيجة االنتخابات (أ ف ب)

ترامب :موسكو تضحك

ّ
ك ـم ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ع ــل ــق تـ ــرامـ ــب عـلــى
ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات األخ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي س ـل ـس ـل ــة مــن
الـتـغــريــدات الـتــي عكست حــالــة الغضب
والتوتر التي يعيشها الرئيس األميركي.
ورأى تــرامــب أن ــه إذا ك ــان ه ــدف روسـيــا
يـكـمــن ف ــي خـلــق الـتـنــافــر وال ـفــوضــى في
املجتمع األميركي ،فقد نجحت في ذلك
بفضل التحقيقات وامل ـ ــداوالت الكثيرة
في الكونغرس .وقــال في تغريدة« :إنهم
في موسكو يضحكون حتى الغثيان .يا
أميركا ،كوني أكثر ً
ذكاء» ،واصفًا املزاعم

يتناول ماضيه «السبعيني»!

خضع أبو الفتوح لثالث جلسات تحقيق ،آخرها يوم أمس (أ ف ب)

وخ ــال الـتـحـقـيـقــات ،طـلــب مـحــامــي
أبــو الـفـتــوح بـضـ ّـم الـبـيــان اإلعــامــي
لـ ــوزارة الــداخـلـيــة األوراق القضية،
ال ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ــن ات ـه ــام ــا بــاالن ـض ـمــام
إل ــى «جـمــاعــة إرهــاب ـيــة» ،وع ــددًا من
االت ـه ــام ــات ال ـف ـض ـفــاضــة ،فـيـمــا قــدم
ّ
تقرير طبي يؤكد حاجة موكله إلى
أن ي ـك ــون ق ــري ـب ــا م ــن ج ـه ــاز تـنـفــس
اصـطـنــاعــي ،فــي ح ــال ت ـضــاؤل عــدد
ساعات نومه ،حرصًا على سالمته،
مطالبًا بعرض التقارير الطبية على
األطـبــاء املختصني لضمان وجــوده
ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـس ـ ـجـ ــن ،وي ـب ـق ــى
بالتالي تحت الرعاية الطبية.
يأتي ذلــك ،في وقــت قامت فيه قوات
أم ـن ـيــة ب ـمــداه ـمــة م ـقــر ح ــزب «مـصــر
ال ـقــويــة» فــي وس ــط ال ـقــاهــرة ،للقيام
بعملية تفتيش ،في سياق «إجراءات
روت ـي ـن ـي ــة» ت ـش ـمــل امل ـن ـش ــآت بـشـكــل
عــام ،وليست لها عالقة بقضية أبو
الفتوح ،بحسب الرواية الرسمية.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،يـ ـ ـ ــدرس أع ـ ـضـ ــاء «م ـص ــر
الـ ـ ـق ـ ــوي ـ ــة» ،ت ـج ـم ـي ــد الـ ـعـ ـم ــل ب ـش ـكــل

كــامــل ،بسبب التضييق السياسي،
ّ
ومالحقتهم بالبالغات من أجل حل
الحزب ،ووقف نشاطه بشكل كامل.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،نـفــى مـصــدر قضائي
م ـص ــري م ــا ت ـ ــردد ع ــن صـ ـ ــدور ق ــرار
س ـ ـ ـ ّـري ب ــال ـت ـح ـف ــظ ع ـل ــى أمـ ـ ـ ــوال أب ــو
ال ـف ـت ــوح وع ــائ ـل ـت ــه ،مـ ـش ــددًا ع ـلــى أن
الوثيقة املتداولة عبر بعض املواقع
بــاع ـت ـبــارهــا وث ـي ـقــة س ــري ــة مـحـظــور
ن ـ ـشـ ــرهـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـح ــة ع ـل ــى
اإلطالق.
وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه
«حال اتخاذ النيابة قرارًا بهذا األمر
سـتـعـلـنــه ع ـلــى الـ ـف ــور ل ـل ــرأي ال ـع ــام،
جميع املعلومات االولية
خاصة أن ُ َ
عــن القضية أعـ ِـلــنــت فــور اتـخــاذهــا»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن عــائ ـلــة أب ــو الـفـتــوح
«لــم تتورط في أي شــيء» ،وأنــه «في
ح ــال ث ـبــوت إدان ـت ـهــم أو مشاركتهم
بأي عمل من شأنه اإلضرار بالدولة
املصرية سيكون التعامل معهم وفق
القانون وبشكل منفصل».
وفــي قضية هـشــام جنينة ،أصــدرت

عائلته بـيــانــا صحافيًا اتـهـمــت فيه
ال ـص ـح ــاف ــي م ـع ـتــز ودن ـ ـ ــان ب ــان ـت ــزاع
إج ــاب ــات مـ ـص ـ ّـورة بــال ـف ـيــديــو ،بــرغــم
مرضه ،وعــدم اتــزانــه نفسيًا ،نتيجة
االعـ ـت ــداء الـ ــذي ت ـعــرض ل ــه ف ــي وقــت
سابق.
وجـ ــاء ال ـب ـيــان بـعــد اسـتـعــانــة عائلة
ج ـن ـي ـنــة ب ــامل ـح ــام ــي ال ـش ـه ـيــر ح ـســام
لطفي ،وسبق عملية مداهمة منزل
ال ـص ـحــافــي ،الـ ــذي أجـ ــرى ال ـل ـقــاء مع
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق لـل ـجـهــاز امل ــرك ــزي
لـلـمـحــاسـبــات ،إلل ـقــاء الـقـبــض عليه،
حيث صــدر قــرار بحبسه أربعة أيام
على ذمة التحقيقات.
وتـحــاول عائلة جنينة ال ــذي يتلقي
العالج في مستشفى السجن انقاذه
ب ــال ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى أن ال ـت ـصــري ـحــات
صـ ــدرت وه ــو ف ــي حــالــة ع ــدم اتـ ــزان،
وذلـ ــك إلخـ ــاء مـســؤولـيـتــه الـجــزئـيــة
عنها ،علمًا بأن الفريق سامي عنان
ن ـف ــى ام ـت ــاك ــه ل ـل ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي زع ــم
جـنـيـنــة أن ـهــا تــديــن قـ ــادة عسكريني
كبارًا.

