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تقرير متفجر ..ماذا تعرف االستخبارات الروسية عن ترامب؟
ن�سبت �شبكة �سي ان ان االمريكية للتلفزيون وثيقة
متداولة �أن مو�سكو متلك معلومات تهدد الرئي�س
االمريكي املنتخب دونالد ترامب.
وتقول �صحيفة لوموند الفرن�سية �أن هذه الوثيقة
امل�ؤلفة من � 35صفحة �سلمت اجلمعة �إلى ترامب
خالل لقائه ر�ؤ�ساء �أجهزة اال�ستخبارات الذين
قدموا له �إي��ج��از ًا عن دور رو�سيا يف حماولة
التدخل يف االنتخابات الرئا�سية .وقد �أورد
بع�ض املواقع الإخبارية الثالثاء ن�سخ ًا من هذا
الن�ص .وقد ارت�أى بع�ض و�سائل الإعالم عدم ن�رش
م�ضمونه لكونه غري مثبت بعد.
ويف ر�سالة �إلكرتونية على تويرت ،برر بن �سميث
رئي�س حترير موقع بازفيد ن�رش التقرير ،و�إن
يكن �أقرب �أ�سباب جدية للت�شكيك يف �صحة بع�ض
املعلومات الواردة فيه ،ولكنه �أكد �أنه وزع على
نحو وا�سع يف الدوائر العليا للحكومة وو�سائل
الإعالم ،لذا اختار املوقع �أن يكون �شفاف ًا حيال
قرائه.
وتقول لوموند �إن التقرير الذي ي�شبه تقارير
ك��ث�يرة ق�صرية �صيغت ب�ين  20يونيو و20
�أكتوبر  2016ي�شري �إلى ات�صاالت متوا�صلة بني
فريق ترامب ومو�سكو خالل احلملة االنتخابية،

ومغامرات جن�سية لرتامب خالل �سفراته �إلى
رو�سيا ،وهي مغامرات احتفظت اال�ستخبارات
الرو�سية ب�آثار لها ال�ستخدامها الحق ًا لل�ضغط
على الرئي�س املنتخب.
وتو�ضح �سي �إن �إن �أن ه��ذه املعلومات عن
الرئي�س االمريكي و�صلت �إلى ال�سلطات االمريكية
عرب عميل �سابق جلهاز اال�ستخبارات الربيطانية
�أم �آي  6ا�ستعان به خ�صوم لدونالد ترامب جلمع
معلومات �ضده.
وت�ؤكد غارديان �أن ال�سناتور اجلمهوري جون
ماكني �سلم التقرير �إل��ى مدير الأف ب��ي �آي
جيم�س كومي يف دي�سمرب .ثم �سلم هذا التقرير
�إل��ى الرئي�س املنتخب خ�لال عر�ض ر�ؤ�ساء
�أجهزة اال�ستخبارات تقريرهم عن حملة الت�أثري
املفرت�ضة للرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
من �أجل تقوي�ض �صدقية املر�شحة الدميقراطية
هيالري كلينتون ،وهو ما ينفيه الكرملني.
وكانت �شائعات كثرية حتدثت قبل االنتخابات
عن معلومات رو�سية يف �ش�أن ترامب ،وهو ما
دفع زعيم الدميقراطيني يف جمل�س ال�شيوخ هاري
ريد �إلى توجيه ر�سالة �إلى جيم�س كومي يقول
فيها� :صار وا�ضح ًا �أنكم متلكون معلومات متفجرة

للدستور التركي الموعود
أوهام ديمقراطية

• الرئيس التركي رجب أردوغان

تواجه تركيا م�شاكل �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية و�أمنية مت�صاعدة ،وهي حقيقية،
وتتطلب بر�أي �سميح �إديز املعلق ال�سيا�سي
يف �صحيفة حريت الرتكية ،مقاربات عقالنية
تغلب م�صالح البالد ب�صفة عامة .ومن �أجل
معاجلة تلك امل�شاكل ،يتطلب �أن تطبق تركيا
د�ستور ًا ع�رصي ًا ي�ضمن حقوق �أبنائها وفق ًا
لالتفاقات الدولية التي وقعتها تركيا ،مع
مراعاة مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان.
ولكن التطورات احلا�صلة على الأر����ض ال
توحي بح�سب �إيديز ب��أن ذلك الهدف مدار
بحث حالي ًا ،معترب ًا �أن اال�ستقرار الذي ين�شده
الأت��راك �سيبقى �صعب املنال يف امل�ستقبل
املنظور.
ويلفت الكاتب �إل��ى �سعي ح��زب العدالة
والتنمية �أي كي بي ،م�ستفيد ًا من غالبية
برملانية ،وبدعم من حزب احلركة الوطنية
اليميني املتطرف ،لإق��رار م�سودة د�ستور
تقو�ض �أية عراقيل قد يقابلها الرئي�س.
ولي�س من ال�صعب ،بر�أي �إيديز ،معرفة من
�سيح�صد ثمار ذلك امل�سعى .فمن خالل النظام
املقرتح ،يدير الرئي�س البالد وفق ًا لر�ؤيته
املحددة ،لأن ما مت اقرتاحه ،يجعله �أي�ض ًا
زعيم ًا حلزب �سيا�سي.
ومبعنى �آخر ،وكما يقول الكاتب ،لن ميثل
الرئي�س كل مواطن تركي ،لأن��ه �سيدافع
عن معتقدات �سيا�سية حم��ددة لن تفيد من
مل ي�صوتوا ل��ه� ،أو من هم لي�سوا منتمني
حلزبه .وقد �شهدت تركيا كيف مت التعامل
مع معار�ضني �سيا�سيني للحزب احلاكم� ،أي
كي بي.
و�إلى ذلك ،يلفت �إيديز �إلى �أنه �سيكون من
حق الرئي�س الرتكي تعيني ن�صف �أع�ضاء
املحكمة الد�ستورية .و�سيقوم الربملان
باختيار باقي �أع�ضاء املحكمة ،ما يعطي
االنطباع ب�أنه �شيء جيد ،ولكنه يف الواقع
ي��ع��زز جم���دد ًا امل��وق��ف غ�ير الدميقراطي
للرئي�س طاملا �أنه ،وهو على الأرجح ،يقود
�أغلبية برملانية.
وبح�سب الكاتب� ،ستغيب �أي�ض ًا يف ظل النظام
امل��ق�ترح �أي��ة �ضوابط تفر�ض على �سلطة
الرئي�س ،والتي ت�رسي عادة وفق �أي نظام
دميقراطي طبيعي .كما �ستمتد �سلطات الرئي�س

لتعيينات حكومية ،ف�ض ًال عن تعيينات يف
خمتلف مرافق الدولة ،ومنها اجلي�ش .ويبدو
وا�ضح ًا �أن اختياراته �ستنح�رص يف م�ساعديه.
وبح�سب �إيديز ،يف حال فقد احل��زب الذي
يقوده الرئي�س غالبيته الربملانية ،عندها
�ستواجه تركيا انحراف ًا �آخر ،لأن ذلك يعني
�أن الرئي�س �صاحب جميع ال�سلطات �سيغدو
زعيم ًا للمعار�ضة ،مع االحتفاظ ب�سلطاته
التنفيذية ،ال��ت��ي ال ي�ستطيع الربملان
�ضبطها .ورغم قدرة الربملان الرتكي ،يف
تلك احلالة،على ت�صعيب الأمور عليه ،ف�إنه
لن ي�ستطيع تقييد �سلطاته دون �إجراء تعديل
د�ستوري.
وب���ر�أي ال��ك��ات��ب ،وحتى يف ح��ال التفكري
مبنطق �سليم ي�ستطيع �أي طفل �صغري فهمه،
يبدو وا�ضح ًا �أن الد�ستور املقرتح ،وحتى لو
مت اعتماده عرب ا�ستفتاء ،فهو �سيخدم فقط
املقرين بوجهة نظر الرئي�س.
ورغ��م كل ما �سبق ذك��ره ،يقول الكاتب �إن
الأتراك ما زالوا قادرين على حتييد املنطق
من �أجل حتقيق �أهدافهم .ولهذا ال�سبب يدعي
املنا�رصون حلزب �آي كي بي ب�أن تركيا �ستكون
�أكرث دميقراطية يف ظل النظام اجلديد ،لأنه
�سيمثل دميقراطية مبا�رشة ،وحيث �ستلبى
�إرادة ال�شعب دون مواجهة �أعباء قانونية.
وتلك ،بح�سب �إديز ،و�سيلة �أخرى للتعبري عن
فهم الغالبية للدميقراطية ،والتي تقف على
النقي�ض متام ًا من مفهوم التعددية .وي�ستطيع
�أي �شخ�ص ت�صور كيف �سيعمل الرئي�س رجب
طيب �إردوغ��ان وحكومته على حل امل�شاكل
الكربى التي تواجهها تركيا ،يف ظل مثل ذلك
النظام.
وي��رى الكاتب �أن الأ�سلوب ال��ع��ادي الذي
يتبع وينفذ يف مثل تلك الظروف �سيقوم على
ا�ستخدام الع�صا لإخ�ضاع النا�س .وقد �شهدت
تركيا ع��دد ًا من تلك امل��ح��اوالت ،ولكنها
يف احلقيقة مل حتل �أية �شيء ،بل �أدت فقط
لتفاقم الأو�ضاع.
ونتيجة ل��ه ،يقول �إدي��ز ،كل ما ن�ستطيع
توقعه من النظام املقرتح ،لي�س �إال مزيد ًا
من اال�ضطرابات .وكل من يعتقد غري ذلك ،ما
عليه �سوى �أن ينظر حوله ليفهم كم هو واهم
�إن توقع �أي �شيء �آخر.

عن العالقات الوثيقة والتن�سيق بني ترامب
وم�ست�شاريه املقربني واحلكومة الرو�سية ،وهي
كيان �أجنبي معاد علن ًا للواليات املتحدة وال
يتوانى ترامب عن مدحه يف كل منا�سبة.
وكان ترامب �أقر اجلمعة املا�ضي بح�صول قر�صنة
�ضد احلزب الدميقراطي ،من دون �أن يذهب �إلى
حد دعم فر�ضية اال�ستخبارات االمريكية بتدخل
رو���س��ي مل�صلحته يف انتخابات الثامن من
نوفمرب.
وعلق ال�سناتور الدميقراطي كري�س كونز على
التقرير امل��ت��داول قائ ًال� :إذا ثبتت االدع��اءات
عن تن�سيق بني حملة ترامب وعمالء رو�س،
واالدعاءات ب�أن الرو�س قو�ضوا ا�ستقالل الرئي�س
املنتخب� ،سيكون الأمر �صادم ًا ومتفجر ًا .واعترب
�إيفان ماكمولن ،وهو مر�شح جمهوري رئا�سي
�سابق �أن ه��ذا التقرير يف�رس بال �شك الدفاع
امل�ستمر لرتامب عن رو�سيا وتعلقه ببوتني.
وتقول �صحيفة لوموند �إن الرئي�س باراك �أوباما
�أبلغ بهذه املعلومات اخلمي�س .ورف�ض البيت
الأبي�ض الثالثاء التعليق ،بينما رف�ض ترامب
بقوة ه��ذه امل��زاع��م ،قائ ًال :معلومات خاطئة
بالكامل� .إنها عملية مطاردة �ساحرات �سيا�سية.

• الرئيس املنتخب دونالد ترامب والروسي فالدميير بوتني

تمرد جديد لداعش في مناطق محررة بالعراق
�صدرت يف العراق حتذيرات ر�سمية و�شعبية
ب�ش�أن قيام خاليا جهادية مبمار�سة ن�شاط
تخريبي و�إرهابي داخل مناطق هزم فيها
داع�ش ،وا�ضطر للتخلي عنها.
هذه التقارير تابعتها ،وكتبت عنها يف
جملة فورين �أفريز فريا مريونوفا ،باحثة
يف ق�ضايا الأمن الدويل يف معهد كينيدي
ال��ت��اب��ع جلامعة ه���ارف���ارد ،م��ع حممد
ح�سن ،نائب مدير مكتب كرد�ستان للنفط
العراقي ،الفتني خ�صو�ص ًا �إل��ى حتذير
�أ�صدرته ،يف العام املا�ضي ،ا�ستخبارات
اجلي�ش العراقي ملنطقة جنوب �صالح
الدين ،والتي ح��ررت يف حينه ،من �أن
تنظيم داع�����ش ه��دد بقتل حجاج �شيعة
كانوا يف طريقهم لزيارة �أماكن مقد�سة يف
�سامراء .ورغم متكن اجلي�ش العراقي من
حتقيق تقدم كبري ،يف حينه ،يف ا�ستعادة
ال�سيطرة على الأن��ب��ار� ،شمايل دياال،
و�صالح الدين ،فقد �أث��ارت تلك الأنباء
خوف ًا كبري ًا بني ال�سكان.
وي�شري ح�سن وم�يرون��وف��ا �إل��ى �أن تلك
امل�شكلة �أع��ادت للأذهان ذكرى عمليات
�إرهابية �سادت ال��ع��راق من ع��ام 2004
وحتى  ،2008وعندها طرح �س�ؤال عما �إذا
كانت بغداد قادرة فعلي ًا على �إنهاء تلك
احلرب.

و�أي ًا تكن �آمال قوات الأمن العراقي ،يقول
الكاتبان �إن �أع�ضاء داع�ش ال يتخلون
بب�ساطة عن ق�ضيتهم� ،أو يبدلون والءهم،
ب��ع��د ال��ه��زمي��ة ،ب��ل ي��ع��م��دون لتغيري
تكتيكاتهم .وكما جرى عندما ت�شكل داع�ش
من خالل جمموعات متنوعة ك�أن�صار ال�شام
و�أن�صار ال�سنة وتنظيم القاعدة واجلهاد
يف بالد الرافدين ،ف�إنهم اليوم يعودون
لت�شكيل وح��دات متمردة �صغرية .ورغم
تبديل ه���ؤالء لراياتهم بانتظام ،فمن
يحملونها يظلون على حالهم .ويورد ح�سن
ومريونوفا مثا ًال على ما يجري يف منطقة
الأهوار بالقرب من بحرية حمرين ،حيث
�سيطر داع�ش �سابق ًا على املنطقة املجاورة
للأهوار ،ولكن مت حتريرها يف دي�سمرب
كانون الأول  .2014واليوم ت�سيطر قوات
كردية وميلي�شيات �شيعية على �أحد جانبي
املنطقة ،فيما حتكم احلكومة العراقية
اجلانب الثاين .وميثل هذا التق�سيم يف
تويل امل�س�ؤولية يف منطقة الأهوار بيئة
مثالية لأع�ضاء �سابقني يف داع�ش ل�شن
عمليات مت��رد على كال اجلانبني .وقد
متكنوا م�ؤخر ًا من تدمري �أبراج كهربائية
كانت تغذي عدة قرى بالطاقة الكهربائية.
ويقول الكاتبان �إن ذلك التمرد املكون
من  100من املقاتلني الأ���ش��داء يقوده

�أحد �سكان املنطقة� ،أحمد ح�سن� ،رشطي
عراقي �سابق .فقد ان�ضم ح�سن بداية
لتنظيم القاعدة يف م�سقط ر�أ�سه ،ومن
ثم غادر ليحارب يف مكان �آخر .وقد ظهر
مع جمموعة �صغرية من رجال ميلي�شيات
حملية يف �رشيط فيديو عند ا�ستيالء داع�ش
على املو�صل .وال��ي��وم ،وبعدما خ�رس
داع�ش عدة مناطق ،عاد ح�سن ليدير خلية
�إرهابية م�شابهة للقاعدة يف تكتيكاتها،
ولكنها ترفع راية داع�ش.
وي�شري ح�سن ومريونوفا �إل��ى خطورة
وفاعلية �أمثال ذل��ك الإره��اب��ي لأنهم مل
يختربوا احلرب غري التقليدية وح�سب،
ب��ل ه��م على دراي���ة ج��ي��دة باملنطقة.
ولكن ه�ؤالء ين�شطون بداعي ال�رضورة ال
االختيار .فقد ارتبطت �أ�سما�ؤهم ووجوههم
بالقاعدة وداع�ش ،ما يعني �أن��ه لي�س
�أمامهم خيارات عدة� ،سوى يف موا�صلة
القتال .فقد �أدى ظهورهم الوا�سع خالل
احلرب ل�سد جميع �أب��واب االن�شقاق� ،أو
التخفي �أمامهم .و�إذا اعتقلتهم ال�سلطات
العراقية ،ف�سوف يواجهون �أحكام ًا
طويلة بال�سجن �أو رمبا الإع��دام .وعند
هذه النقطة� ،سيف�ضلون تنفيذ عمليات
�إره��اب��ي��ة ،و�إن تكن ان��ت��ح��اري��ة ،على
اال�ست�سالم.

• مقاتلون من داعش في العراق

مقاتلو داعش جوائز في السوق السوداء ...سعر األجنبي قد يصل إلى  50ألف دوالر!

• الجئون سوريون في طريقهم إلى جرابلس

يف العامل املظلم القت�صاد احلرب يف
�سوريا� ،صار داع�ش �أحد املحركني
الأ�سا�سيني لالجتار بالب�رش خالل
ال�سنوات ال�ست للحرب الأهلية،
�أو ًال ك�أكرب م�شرت ،ثم مع حتول
مقاتليه �سلعة رئي�سية.
وكتبت �إريكا �سولومون يف �صحيفة
فاينن�شال تاميز �أن مقاتلي داع�ش
�صاروا �أحد الأه��داف الأك�ثر ربح ًا
للمهربني واجلماعات املعار�ضة،
مبا فيها الف�صائل التي ت�سلحها
قوى �أجنبية كالواليات املتحدة
وتركيا.
ويقول �أب��و يقظان ال��ذي يرف�ض،
على غرار جميع املقاتلني الذين
التقتهم ال�صحافية ،ذك��ر ا�سمه
احلقيقي �إن جميع الف�صائل تتاجر
مبقاتلي داع�ش .ال ت�صدقوا �أحد ًا
يقول لكم �إنه ال يفعل ذلك.
و�أبو يقظان ،هو مقاتل يف �شمال
�سوريا مع اجلبهة ال�شامية التي
كانت مدعومة من تركيا ووا�شنطن،
وق��د نقل مقاتلني من داع�ش �إلى
مناطق املعار�ضة.
وتلفت �سولومون �إل��ى �أن��ه عندما

كان داع�ش يف عزّ قوته يف 2013
و ،2014ك��ان التنظيم هو الذي
ي�سيطر على جتارة الب�رش� ،إذ كان
بع�ض املجرمني والف�صائل يبيعون
الرهائن ،وخ�صو�ص ًا ال�صحافيني
وعمال الإغاثة ،ملقاتلي الف�صائل.
ويعتقد �أن داع�����ش ح�صل على
ماليني الدوالرات من الفديات التي
تقا�ضاها لت�سليم رهائن �أوروبيني.
ولكن مع خ�سارة التنظيم �أرا�ض
�أمام حملة التحالف الدويل وقوات
حملية يف املناطق الباقية حتت
�سيطرته يف ال��ع��راق و�سوريا،
�صار مقاتلوه جوائز يف ال�سوق
ال�سوداء ،وبات مقاتلوه املن�شقون
�أو الذين وقعوا يف الأ��سر يدرون
مكا�سب بطرق عدة .ولعل �أكرثها
�شيوع ًا هو �أن يدفع من�شق للثوار
وامل��ه��رب�ين لتنظيم ه��روب��ه من
مناطق داع�ش.
وتكون الفر�صة الذهبية عندما
ي�سقط مقاتل �أجنبي من التنظيم يف
الأ�رس ،وتطالب حكومته با�سرتداده
مبدية ا�ستعدادها لدفع �أي مبلغ
للمقاتلني .وثمة دول تدفع ماليني

الدوالرات ال�سرتداده.
ومن الأ�سماء التي ت�تردد يف هذه
التجارة هي �أبو علي �سيجو ،وهو
زعيم يف اجلبهة ال�شامية الذي
يقول ثوار �إنه جنى املاليني نتيجة
�سيطرته على باب ال�سالمة احلدودي
بني �سوريا وتركيا .ويقول �إنه
�أعاد مقاتلني �أجانب عرب م�س�ؤولني
�أت���راك .وفيما يدعي ب�أنه يقوم
بذلك جمان ًا ،ي�رص �آخرون على �أنه
ح�صل على مبالغ كبرية لقاء هذه
العمليات.
وتقول �سولومون �إن��ه يجل�س يف
مطعم �شعبي يف غازي عنتاب يدخن
الرنجيلة وي�ستخدم عدة �أجهزة �آي
فون لإخ��راج ملفات �أعدها لنحو
 100مقاتل من داع�ش يحتفظ بهم
�أ��س�رى ،وي��ق��ول :ل��دي �شباب من
باك�ستان و�أوكرانيا ...كانت لدينا
امر�أة فرن�سية.
وي�رص �سيجو على �أنه يعر�ض �إعادة
الأ�رسى الأجانب �إلى حكوماتهم �إال
�أنه ال يتقا�ضى �أموا ًال قط .وي�ضيف:
احلقيقة �أن حكوماتهم ع��ادة ال
تطالب بهم� ...أقول للم�س�ؤولني يف

تلك البلدان �أن لدى هذه املجموعة
م��ن الأ���ش��خ��ا���ص ،ف��ي�ردون �أنهم
يريدون هذا ال�شاب �أو ذاك فقط.
وي��ق��ول م��ق��ات��ل��ون �إن املهربني
يطالبون بب�ضعة �آالف من الدوالرات
و�صو ًال �إلى ع�رشة �آالف دوالر للتنقل
من منطقة داع�ش �إلى مناطق ت�سيطر
عليها املعار�ضة .وميكن �أن يطلبوا
ع�رشة �آالف دوالر �إ�ضافية �أو �أكرث
لدخول تركيا.
وي�ضيف يقظان :كان املهربون فقط
يقومون بذلك� ،إال �أن املقاتلني
�شاهدوا ما يح�صل وفكروا ب�أنهم
ي�ستطيعون القيام بذلك �أي�ض ًا بحجة
�أنهم من ي�سيطر على هذه املنطقة،
لذا �صار الأمر مناف�سة.
وي�ضيف ق��ي��ادي م��ع��ار���ض �آخ��ر
منخرط يف مثل ه��ذه الأع��م��ال �أن
ال���دول تخرب تركيا التي ت�أخذ
الداع�شي من الف�صيل ...ثمة دول
تدفع ما ًال للح�صول على مقاتلني
من جن�سيتها .ما ميكن �أن جتنيه
من مقاتل �أجنبي يختلف من مرة
�إلى �أخ��رى ،ولكن عادة لي�س �أقل
من � 50ألف دوالر.

