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العالم

الحدث ال تزال حالة الـ«روسوفوبيا» مهيمنة على المشهد السياسي في الواليات المتحدة ،على نحو بات ينذر بمضاعفات خطيرةّ ،
تبدى أحد أشكالها يوم أمس،
ّ
والمشرعون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بالحديث مجددًا عن تدخل روسي ،يحاكي التدخل السابق المزعوم في انتخابات
حين استبق المسؤولون
الرئاسة ،فيما بلغ الهذيان ذروته في إفادة مدير أجهزة االستخبارات الذي تحدث عن تنامي «خطر النزاعات» مع موسكو «أكثر من أي وقت مضى»

ّ
«خطر النزاعات أكبر من أي وقت»!

واشنطن «تهذي» بروسيا
واشنطن ــ محمد دلبح
ّ
ح ـ ـ ــذر م ــدي ــر أج ـ ـهـ ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ّ
األمـيــركـيــة دان كــوتــس ،أم ــس ،مــن أن
عمليات التأثير والنفوذ الروسية في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة« ،سـتـسـتـمــر خــال
االن ـت ـخــابــات الـنـصـفـيــة لـلـكــونـغــرس»،
املرتقبة هذا العام ،وستتواصل «إلى
ما بعدها».
ورأى كوتس ،في شهادته أمــام لجنة
ّ
االستخبارات في مجلس الشيوخ ،أن
موسكو ترى «هجومها في انتخابات
 »2016أمـ ـ ـرًا ذا ج ـ ــدوى بــال ـن ًـظــر إلــى
الفوضى التي أوجدها مقارنة بالكلفة
املنخفضة نسبيًا.
وأض ـ ــاف كــوتــس ف ــي جـلـســة اسـتـمــاع

قد ال تتمكن موسكو
إجبار األسد على قبول
من
َ
تسوية يعتقد أنها تضعفه
عـقــدتـهــا الـلـ ّجـنــة ب ـش ــأن «ال ـت ـهــديــدات
الـعــاملـيــة» ،أن ــه «يـجــب أال يـكــون هناك
ّ
شــك فــي أن روس ـيــا ت ــرى أن جهودها
الـ ـس ــابـ ـق ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة ،وأن ـ ـه ـ ــا ت ـع ـت ـبــر
االنتخابات النصفية عام  2018هدفًا
ً
ّ
محتمال» ،مشيرًا إلى أن «خطر نشوب
نزاعات بني الدولتني أعلى من أي وقت
مضى منذ الحرب الباردة».
وقد مثل أمام اللجنة أيضًا مدير وكالة
االستخبارات املركزية مايك بومبيو،
وم ــدي ــر مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي
كريستوفر راي ،ومــديــر وكــالــة األمــن
ال ـقــومــي آدم مــايــك روج ـ ــرز ،ورؤسـ ــاء
وكــالــة املـخــابــرات العسكرية ،الجنرال
روب ــرت اشـلــي ،واسـتـخـبــارات الفضاء
الوطني روبرت كارديلو.
ُ
وط ـ ـ ِـل ـ ـ َـب م ــن قـ ـ ــادة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات أن
ي ـع ـي ــدوا تــأك ـيــد دع ـم ـهــم ل ـت ـقــريــر عــام
ُ
 ،2017ال ـ ــذي خ ــل ـ َـص إلـ ــى أن روس ـيــا
ّ
شنت حملة وصفها مــن يعملون في
مجال التجسس بأنها «تدابير فعالة»
ضــد انـتـخــابــات عــام  2016الرئاسية.
ّ
وبينما أكد جميعهم ذلك ،فإن الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،س ـبــق أن وصـ ــف ما
قيل عن تدخل روسي في االنتخابات
الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ان ـ ـت ـ ـهـ ــت بـ ـ ـف ـ ــوزه،
بــالــ«خــدعــة» الـتــي ّ
روج لها خصومه

الديموقراطيون.
وتـنــاول أعـضــاء اللجنة ،مــن الحزبني
ً
الجمهوري والديموقراطي ،فضال عن
م ـســؤولــي االس ـت ـخ ـب ــارات« ،بــوضــوح
أهـ ـمـ ـي ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي» ،وذلـ ــك
ّ
برغم أن مسألة «التدخل الروسي في
قيد التحقيق من
االنتخابات» ال تزال ُ
قبل املحقق الـخــاص املـعـ ّـن مــن وزارة
العدل روبرت مولر.
وق ـ ـ ــال ك ــوت ــس ردًا ع ـل ــى ت ـ ـسـ ــاؤل مــن
الـ ـعـ ـض ــو ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري فـ ـ ــي ال ـل ـج ـن ــة
ســوزان كولينز« :نحن بحاجة إلبالغ
ّ
ال ـج ـم ـه ــور األمـ ـي ــرك ــي ب ـ ـ ــأن ه ـ ــذا أم ــر
ّ
حقيقي ،وأن هذا سيحدث ،ويجب أن
تكون هناك املرونة الالزمة ملجابهتها،
ونقول إننا لن نسمح لبعض الروس
بــأن يـقــولــوا لنا كيف ن ـصـ ّـوت ،وكيف
يجب علينا أن نــديــر بــادنــا»ُ ،مبديًا
اعتقاده بـ«الحاجة إلى موقف قومي».
وبينما أشــار هــذا املـســؤول األميركي
الرفيع إلى سعي روسيا للتعاون مع
الــواليــات املتحدة فــي املـجــاالت «التي
ّ
تـ ـع ــزز م ـص ــال ـح ـه ــا» ،ف ـ ـ ــإن م ـس ــؤول ــي
االسـتـخـبــارات يتوقعون مــن موسكو
«ك ـح ــد أدنـ ـ ــى» أن ت ــواص ــل اس ـت ـخــدام
الدعاية ووسائل التواصل االجتماعي
و«ش ـخ ـص ـي ــات ُم ـ ّ
ـزيـ ـف ــة» وم ـت ـحــدثــن
م ـت ـع ــاط ـف ــن وأسـ ــال ـ ـيـ ــب أخـ ـ ـ ــرى «ف ــي
محاولة لــزيــادة الشقوق االجتماعية
والسياسية» في الواليات املتحدة.
وم ــن دون تــوجـيــه أي انـتـقــاد مباشر
لـسـيــاســة تــرامــب ال ـخــارج ـيــة ،القائمة
ً
على شعار «أميركا أوال» ،قال كوتس
إن تساؤل حلفاء وشركاء بالده بشأن
«رغـبــة وق ــدرة الــواليــات املـتـحــدة على
الحفاظ على التزاماتها الــدولـيــة ،قد
يدفعهم الى التفكير في إعادة توجيه
سـيــاســاتـهــم ،وخــاصــة فــي مــا يتعلق
بالتجارة بعيدًا عن واشنطن».

إيران وسوريا وباكستان
ت ـنــاول كــوتــس فــي ش ـهــادتــه املكتوبة
أي ـضــا ،االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إيـ ــران ،إذ
ق ــال إن ــه قــد م ــدد الــوقــت ال ــذي تحتاج
فيه إيران إلى إنتاج املواد االنشطارية
لصنع ســاح نــووي من بضعة أشهر
ّ
إلـ ــى ن ـحــو ع ـ ــام .واضـ ـ ــاف أن االت ـف ــاق
«عــزز من شفافية النشاطات النووية
ّ
اإلي ــرانـ ـي ــة» .وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ف ــإن
«رغـ ـ ـب ـ ــة طـ ـ ـه ـ ــران ف ـ ــي ردع ال ـ ــوالي ـ ــات

املتحدة قد تدفعها الى مجال» تطوير
صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وفــي مــا يتعلق بالصراع فــي سوريا،
قـ ــال إن إي ـ ــران تـ ـح ــاول إق ــام ــة قــواعــد
عسكرية دائمة و«الحفاظ على شبكة
م ــن امل ـق ــات ـل ــن ال ـش ـ ّي ـعــة األجـ ــانـ ــب فــي
الـ ـب ــاد» .وأض ـ ــاف أنـ ــه ق ــد ي ـكــون لــدى
امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة مـ ــا ي ـك ـف ــي مــن
املــوارد للحفاظ على الصراع ملدة عام
على األقــل ،ولكن «ربما لم تعد قــادرة
عـلــى إط ــاح ــة الــرئ ـيــس ب ـشــار األسـ ــد...
أو التغلب على تــزايــد وضــع عسكري
في غير مصلحتها» .وقــال إن روسيا
التي وصفها «بحليف الرئيس بشار
األسد» ،قد ال تستطيع أن تجبر األخير
عـلــى املــواف ـقــة عـلــى تـســويــة سياسية
َيعتقد أنها «تضعفه بشكل كبير».
وفــي مــا يتعلق «بمكافحة اإلره ــاب»،
قال إن «اإلرهابيني بدءًا من داعش إلى
القاعدة واملتطرفني اإلسالميني الذين
ينتهجون العنف» ،ال يزالون عازمني
عـ ـل ــى م ـه ــاج ـم ــة أمـ ـي ــرك ــا واملـ ـص ــال ــح
األميركية في الخارج ،ولكن هجماتهم
س ـت ـك ــون «أكـ ـث ــر ش ـي ــوع ــا ف ــي مـنــاطــق
الـ ـ ـص ـ ــراع أو ب ــالـ ـق ــرب م ـن ـه ــا أو ضــد
األعداء الذين يسهل الوصول إليهم».
وأشار أيضًا إلى أن باكستان تواصل
ت ـطــويــر أنـ ـ ــواع ج ــدي ــدة م ــن األس ـل ـحــة
ال ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك األسـ ـلـ ـح ــة
التكتيكية القصيرة املدى والصواريخ
البالستية البحرية ،وتلك التي تطلق
مـ ــن الـ ـج ــو وال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ال ـبــال ـس ـت ـيــة
ً ّ
البعيدة املــدى ،قائال إن «هــذه األنــواع
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة مـ ـ ــن األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـن ــووي ــة
سـتـفــرض مـخــاطــر جــديــدة عـلــى األمــن
في املنطقة».
ك ـ ــذل ـ ــك نـ ــاق ـ ـشـ ــت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـه ــدي ــد
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخـ ـ ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي مـ ـ ــن كـ ــوريـ ــا
الشمالية وســرقــة امللكية الفكرية من
جــانــب ال ـصــن وال ـخ ـطــر الـكـبـيــر الــذي
تـمـثـلــه ال ـه ـج ـمــات ال ـس ـي ـبــران ـيــة .وق ــال
الرئيس الجمهوري للجنة ريتشارد
ّ
بــور ،إن «مــن الــواضــح أن السيبرانية
ه ـ ــي أك ـ ـبـ ــر نـ ــاقـ ــل لـ ـلـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ّـت ــي
يــواج ـه ـهــا هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،مـضـيـفــا أن ـهــا
«أيـضــا األكـثــر إث ــارة للقلق ،نـظـرًا إلى
ّ
أن كثير مــن جــوانــب حياتنا اليومية
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة يـ ـمـ ـك ــن أن
تتعطل بسبب هجوم إلكتروني جيد
التخطيط ،وجيد التنفيذ».

مصر

«وثائق عنان» تقود هشام جنينة إلى السجن

قالت شروق
ّ
جنينة إن والدها
حاليًا في النيابة
العسكرية
(أ ف ب)

فـ ــي ت ـ ـطـ ـ ّـور ج ــدي ــد مل ـع ــرك ــة تـصـفـيــة
ال ـح ـســابــات داخـ ــل ال ـن ـظــام امل ـصــري،
ألقت أجهزة األمن ،يوم أمس ،القبض
على الرئيس السابق للجهاز املركزي
للمحاسبات هشام جنينة ،القيادي
ال ـب ــارز فــي حـمـلــة املــرشــح املستبعد
من انتخابات الرئاسة الفريق سامي
عنان.
وج ــاء تــوقـيــف جنينة بـعــد ســاعــات
على إدالئــه بتصريحات يشير فيها
إلـ ــى وث ــائ ــق يـمـلـكـهــا س ــام ــي ع ـنــان،
رئيس األركان السابق« ،تدين الدولة
امل ـصــريــة وق ـي ــادات ـه ــا» ف ــي مـحـطــات
عـ ّـدة شهدتها البالد ،بعد «ثــورة 25
يناير» من عام .2011

وق ــال املـحــامــي علي طــه ،وهــو وكيل
جـنـيـنــة ،إن م ـبــاحــث الـتـجـمــع األول
(ش ــرق ال ـقــاهــرة) ألـقــت الـقـبــض على
موكله (هشام جنينة) من منزله.
وكان جنينة ،الذي أقاله الرئيس عبد
الفتاح السيسي من منصبه كرئيس
للجهاز املركزي للمحاسبات ،أشار
في مقابلة مع صحيفة «هافبوست»
األميركية ،قبل ساعات من توقيفه،
إلــى أن «الفريق سامي عنان يمتلك
وث ــائ ــق وأدلـ ــة عـلــى جـمـيــع األح ــداث
الكبرى في البالد» ،وأن «تلك الوثائق
ليست موجودة داخل مصر ،بل قام
عنان بإخراجها» ،مشيرًا إلى أن هذه
الوثائق «بالطبع ّ
تغير املسار وتدين

أشخاصًا كثيرين».
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري إل ـ ــى
الـ ــرد ع ـلــى ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ،عبر
ب ـيــان ،أك ــد فـيــه أن «ال ـق ــوات املسلحة
س ـت ـس ـت ـخ ــدم كـ ــافـ ــة الـ ـحـ ـق ــوق ال ـت ــي
يكفلها لها الدستور والـقــانــون ،في
حماية األمن القوميّ ،والحفاظ على
شــرفـهــا وعــزت ـهــا» ،وأن ـه ــا «ستحيل
األمــر الــى جهات التحقيق املختصة
التخاذ اإلجراءات القانونية».
بـ ـ ــدوره ،ن ـفــى امل ـحــامــي نــاصــر أم ــن،
وكـ ـي ــل الـ ـف ــري ــق س ــام ــي ع ـ ـنـ ــان ،عـبــر
صـفـحـتــه ع ـلــى م ــوق ــع «فــاي ـس ـبــوك»،
م ــا ورد ف ــي تـصــريـحــات جـنـيـنــة ،إذ
وصفها بأنها «أق ــوال عــاريــة تمامًا

