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غـــني أعـــلن عن تـــشـــكــيـــلـــة هــذا
ؤلف من 12 الفريق الـتفاوضي ا
شـــخـــصــــا في نـــهـــايـــة تـــشـــرين

الثاني/نوفمبر.
ولـم تــؤكــد حــركـــة طــالــبــان هــذا
الـلــقـاء وكـانت رفــضت حـتى االن
اجـــراء أي اتــصـــال مـــبـــاشــر مع
ــثـــلي احلــكـــومــة االفــغـــانــيــة.
واالثــنــ كـررت الــقــول ان "لـيس
هنـاك أي لقـاء مرتـقب مع موظفي

إدارة كابول".
 UŽUL²ł« WK KÝ

وفي رسالة أخـرى نشرت الثالثاء
أعـلنت حركـة طالـبان أنهـا "عقدت
سـلـسـلـة اجـتــمـاعـات مـعـمـقـة مع
كــــبـــار مـــســـؤولـي الـــســـعـــوديـــة
وبـاكــسـتــان واالمـارات الــعـربــيـة

تحدة". ا
وقـال النـاطق باسم طـالبـان ذبيح

{ كـــــابـــــول (أ ف ب) - أعـــــلن
فـــريـق تـــفـــاوض أفــــغـــاني من
احلكومة االفغانية الثالثاء أنه
مـــوجـــود فـي أبـــوظـــبي حـــيث
جـــــرت االثــــنــــ مــــحــــادثــــات
تحدة خصوصا مع الواليات ا
ثل وبشكل غير مـباشر مع 
عن حـــركــــة طـــالـــبـــان بـــهـــدف
مــــحــــاولــــة وقـف الــــنــــزاع في

افغانستان.
وكـتب الـنـاطق بـاسم الـرئـاسـة
األفـغانـيـة هارون شـخنـصوري
في تـــغــريــدة عــلـى تــويــتــر أن
"فـــريق الـــتـــفـــاوض االفــغـــاني
موجود في أبوظبي لبدء حوار
غــيـر مـبــاشـر مع وفـد طــالـبـان
والـتحـضـير لـلـقـاء مبـاشـر ب

." الطرف
وكـان الرئـيس االفغـاني أشرف
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{ الـقـدس (أ ف ب) -  نـفت مـنـصّة
ـساكن عبر "اير بي إن بي" حلجز ا
اإلنـتـرنت ما أعـلـنه وزيـر السـيـاحة
اإلسـرائيـلي ياريـف ليـف امس من
أنّ الــشــركــة تـراجــعـت عن قــرارهـا
ـسـتـوطـنـات وقف أنـشـطـتـهــا في ا
اإلسـرائــيـلــيــة بـالــضـفّــة الــغـربــيـة

احملتلّة.
وكان ليف كـتب على صفحته على
ـنـصّة مـوقع فـيسـبـوك اإلثـن أنّ ا
ـسـاكن "لـن تـطـبّق قـرارهـا بـإزالـة ا
ـعروضـة على مـوقعـها" والـواقعة ا
في الــــضــــفّـــة الــــغـــربــــيـــة األرض
الفـلسطـينـية التي يـحتلّـها اجليش
اإلســرائـــيـــلـي مــنـــذ أكـــثـــر من 50

عامـــــاً.
وسـارعت "ايــر بي إن بي" إلى نـفي
ما كتـبه الوزير اإلٍسـرائيلي وقالت
علومات التي نشرت في بيان إنّ "ا

في وقت سابق اليوم غير دقيقة".
ــقــابل أنّــهـا وأكّــدت الـشــركــة في ا
ـطـلق حلـركـة "تـعـبّـر عن رفـضــهـا ا
بـي.دي.أس (مــــقــــاطـــعــــة وســــحب
استثمارات وفـرض عقوبات)" التي
تـــدعـــو إلى مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيل
اقـــتــصــاديـــاً وثــقــافـــيــاً وعــلـــمــيــاً
احتـجـاجاً عـلى احتاللـها لألراضي

الفلسطينية.
وفي بـيـانـهـا الـذي صـدر إثـر زيـارة
قـام بــهـا وفــد مـنــهـا إلى إســرائـيل
شـــــــدّدت "ايــــــــر بـي إن بي" عــــــــلى
"الــتــزامــهــا تــوســيع أعــمــالـهــا في
ــزيــد من ـــا يــســمـح  إســـرائــيل 
الــسـيّــاح من سـائــر أنــحـاء الــعـالم
بــاالســتــمــتـاع بــروائع هــذا الــبــلـد

وشعبه".
وكــانت "ايــر بي إن بي" أعــلـنت في
ـاضي تـشــرين الـثــاني/نـوفــمـبــر ا
أنّــهـا قــرّرت أن تــزيل من مــوقـعــهـا
ـقــامـة في ـســاكن ا اإللـكــتـرونـي "ا
ــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة في ا
الـضـفـة الـغربـيـة احملـتـلّـة التي هي
مـوضع نــزاع بـ الـفــلـسـطــيـنـيـ
" ولـكن من دون أن واإلسـرائـيـلـيـ
تــوضح مـــتى بـــالــضـــبط ســيـــبــدأ

سريان هذا القرار.

الـفرقـاء االفـغـان يـهـدف الى وقف
الـنـزاع في أفغـانـستـان".وبـحسب
الــرئـاسـة االفـغـانـيـة فـان فـريـقـهـا
الــتـفــاوضي سـيــلـتـقـي خـلـيل زاد
ــــــــثــــــــلـي االمـــــــارات وكـــــــذلـك 
والـسـعـوديـة. وكـانت الـسـعـوديـة
واالمــــارات وبـــاكـــســـتـــان الـــدول
الوحـيـدة الـتي اعـترفت بـحـكـومة
طــالـــبــان حـــ تــولـت احلــكم من
 1996وحــتى نــهـايـة  2001ح
أطـاح بـها تـدخل عسـكـري بقـيادة

تحدة. الواليات ا
وكــتب الـــرئــيس الـــبــاكــســـتــاني
عـــمـــران خـــان عــــلى تـــويـــتـــر أن
"باكـستان ستـبذل كل ما بـوسعها
الحـراز تـقـدم فـي عـمـلـيـة الـسالم"
معـربـا عن أمـله في "انـتهـاء نـحو
ـــعــانـــاة لــدى ثـالثــة عـــقــود من ا

الشعب االفغاني الشجاع".

الــــله مــــجـــاهــــد إن "احملــــادثـــات
تنـاولت انسحـاب قوات االحتالل
من افغانستـان وانهاء االضطهاد
ـتـحدة الـذي تـمـارسه الـواليـات ا
وحلفاؤها وحصل تبادل وجهات
نـظـر حـول الـسالم وإعـادة إعـمار
افـــــغـــــانـــــســـــتـــــان" مـــــؤكـــــدا أن

"االجتماعات ستتواصل اليوم".
مـن جـانـب آخـر أعــلــنت طــالــبـان
أنهـا أجـرت "مـحادثـات تـمهـيـدية
ـــــمــــــثل اخلــــــاص لـــــوزارة مـع ا
ـاي خليل اخلـارجية االمـيركـية ز
زاد". واالثـــــــنـــــــ أكـــــــدت وزارة
اخلـــارجـــيـــة االمـــيـــركـــيـــة عـــقــد
اجـتـمـاعـات في أبـوظـبي مـشـيرة
الـى أنــــهـــــا تـــــنــــدرج "فـي إطــــار
اجلــهـود الـتي تــبـذلـهــا الـواليـات
تحدة ضمن استـراتيجيتها في ا
جـنوب آسـيا لـتشـجيع حـوار ب

ويومها ندّد ليف بقرار "اير بي إن
بـي" واصـــــفــــــاً إيّــــــاه بـ"اخملــــــجل
ــــــؤسـف" ومــــــؤكّــــــداً أنّ وزارته وا
"بدأت بإعداد إجراءات فـوريّة للحدّ
من نـــــــشــــــاط ايـــــــر بي ان بـي" في

إسرائيل".
واحـتلّت اسـرائيـل الضـفة الـغربـية
والـقدس الـشـرقيـة وقـطاع غـزة عام

1967.
ـستـوطنـات اإلسرائـيلـية وتـعتـبر ا
في األراضي الـفلـسطـينـية انـتهـاكا
للـقانون الـدولي وعقـبة كبـيرة أمام

جـهود الـسالم إذ إنهـا مشـادة على
أراض فــلــســطــيـنــيــة يــفــتـرض أن
تشكّل جزءاً من الدولة الفلسطينية
ــنـشـودة. ويــقـيم نـحـو  430ألف ا
مـسـتــوطن إسـرائــيـلي في الــضـفّـة
الـغــربـيـة احملــتـلّــة إلى جـانب 2,6

مليون فلسطيني.
WO Ëœ W½uF

تحـدة االثن الى ذلك دعت اال ا
اجملـــــتـــــمـع الـــــدولي الـى تـــــقــــد
مساعدات الى الفلسـطيني بقيمة
 350مليون دوالر للعام   2019إال

أنـها دعت الى "الـواقعـية" مـتخـوفة
من عـدم الـتمـكن من احلـصـول على
ـتـحدة ـبـلغ. واعـلـنـت اال ا هـذا ا
ـــبــــلـغ أقل مـن مــــوازنـــة ان هــــذا ا
ــاضي الــتي ــســاعــدات لــلــعــام ا ا
كانت  539مـلـيـون دوالر. والـهـدف
منها دعم 1. 4مليون فلسطيني في

اطار اكثر من  200مشروع.
ـتحدة وتراجعت مـساعدات اال ا
الى الـفلـسطـينـي بـشكل كـبيـر إثر
ــــتــــحــــدة عن تــــوقف الــــواليــــات ا

ساعدات. مساهمتها في هذه ا

واقـعــيـة" عــنـدمــا تـطـالـب اجملـتـمع
ساعدات. الدولي با

ي من رام الله ـسؤول اال وتابع ا
"لقد ركـزنا خطـة التدخل االنـسانية

على االولويات االكثر احلاحا".
وســــيــــعــــود الــــقــــسم االكــــبــــر من
ـســاعـدات الى قـطـاع غـزة الـواقع ا
حتت سيطـرة حركة حـماس وحيث
يـعـيش اكــثـر من مـلــيـوني شـخص
ـــســاحــة في مــنـــطــقــة مـــحــدودة ا
وخــاضـــعــة حلـــصــار اســـرائـــيــلي

خانق.

في سـلـسلـة بـغـداد تـراث وتاريـخ كانت  لـنـا مـحـاضـرة عن اجلوق
ـوسـيـقي الـعـسـكـري بـبـغـداد الـذي  تـشـكـيـله سـنـة  1923في ا
وسيقي االهـلي االول الذي شكله منطـقة العلـويه ببغداد واجلـوق ا
ـشـهـور الـيهـودي صـالح الـكـويـتي بـعـد افـتـتـاح اذاعة ـوسـيـقي ا ا
ـوسـيقـى الشـرقـيه وبـعـدها اسم بغـداد سـنة  1936بـاسم جـوق ا
وسيقـى اخلاص بأذاعة بغداد والـذي تشكل بأمر من وزير جوق ا
عارف ( التربيه) آنـذاك السيد محمد رضـا الشبيبي  وتألف هذا ا
اجلـوق من صـالح الـكـويـتي عـازفـاً لـلـكـمـان وقـائـداً لـلـجـوق وأخوه
داود الكويتي آللة العود ويوسف زعرور آللة القانون وابراهيم طفو
آللـة الـچـلــو ويـعـقـوب الـعـمــاري آللـة الـنـاي وحـســ عـبـد الـله اللـة
األيـقـاع. والذي ابـتدأ بـشكل بـسيـط عنـد افتـتاح االذاعه حـيث قدم
اجلـوق أول افـتـتاحـيه مـوسـيـقـيه من أحلـان صـالح الـكـويتـي كانت
وسـيـقي العـسـكري فـلـقد ـثابـة حتـيه للـمـلك غازي. أمـا اجلـوق ا
أختارت اجلـهات العسكـريه نائب ضابط موسـيقي باجليش اسمه(
س.أ. كـولـفـيــلـد) وهـو بـريــطـاني مـنح رتــبـة رائـد لـتــأسـيس صـنف
ـوسـيـقى الـعـسـكـريه والـعـجـيب انه تـعـرض سـنـة  1938حلادث ا
انقالب الـسـيـاره الـتي حتـمل اجلوق قـرب نـادي الـعـلـويه  وأصيب
بـنـوبـات شـبـه جـنـونـيه واعـيــد ألنـگـلـتـرا. وقـد ذهـب كـولـدفـيـلـد الى
ـوسـيـقـيـ الـذين كـانـوا بـاجلـيش الـعـثـمـاني ـوصل لـعـلـمه بـأن ا ا
هـنـالـك فـأتـصل بـهم وأقـام حـفـله في مــقـهى الـبـلـديه حـيث جـمـعت
وسـيقـيه واهـدائهـا للـجـيش وتطـوع سبـعة تبـرعات لـشـراء اآلالت ا
عــشـر  فــأصــبح هــؤالء الـنــواة االولى الــتي تــشــكل مـنــهــا اجلـوق
ـتـقـاعـدين من اجلـيش ـوسـيـقي الـعـســكـري وانـضم لـهم بـعض ا ا
الـعـثـمـاني وقـام بـتـعـلـيـمـهم الـنـوطه احلـديـثه واسـتـعان بـعـريف في
وسيقيه كانت الطبول واألبواق وعصا اجليش البريطاني وآالتهم ا
الـصـوجلــان الـتي يــحـركـهــا الـقــدوه أمـام اجلـوق وتــعـزف بـاالالت
الــهـوائـيـه الـنــحـاســيه وبـعــد أشـهــر صـدر أمـر بــنـقـل نـواة اجلـوق
وسيقي العسكري وسيقي الى بغداد. وكان أول نشاط لـلجوق ا ا
ـعــظم حـيث عـزف سالم االمـراء في مـقـر وزارة الــدفـاع في بـاب ا
ـلـكي ومـقطـوعـات خـفيـفه وحـضـر وزير الـدفـاع ورئيس والسالم ا
أركـان اجليش وقـادة اجليش هـذه الفـعالـيه وكانت الـفعـاليه الـثانيه
ـلك فيصل ـلكي وبعـد حضور ا عنـدما حضـر اجلوق الى البالط ا
لك لكي وسالم االمراء وعندها قال ا االول عزف اجلوق السالم ا
ـلكي فـطـويل وعزفت ان سالم االمـراء جـيـد وقصـيـر أما الـسالم ا
ـلك وفي سـنة ـقـطوعـات اخلـفيـفه الـتي نـالت استـحـسان ا بعض ا
وسيقي الى الكراده حيث كانت هنالك ثكنه  1927انتقل اجلوق ا
ستشفى العسكري وهنالك  تسمية عسكريه للكليه العسكريه وا
وسيقى لكي. وبعـد تأسيس مديرية ا اجلوق باسم جوق احلرس ا

الــعـسـكــريه سـنـة  1925وعـهــد الى كـولـدفــيـلـد ادارتــهـا حـيث 
وسيـقي الثاني الذي تشـكيل جوق مـوسيقي جـديد باسم اجلـوق ا
ــوصل. وكــان عــدد مــنــتــســبي مــديــريـة  نــقــله من بــغــداد الى ا
لـكي يعزف ـوسيـقى هذه  بحـدود خمـس عـازفا وكان اجلـوق ا ا
اسـبوعـياً  في الـنادي الـعسـكري مـقابل مـبلغ زهـيد
أو بـدون مبـلغ وكـان يعـزف في حـفالت اجليش
ــنــاســبــات مــقــابل ثــمن  ال يــزيــد عــلى وفي ا

ا ال يزيد على ثالث روبيه. دينارين وربع 
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ستوطنات االسرائيلية في الضفة الغربية UMÞu² ∫ جانب من ا

كــــمـــــا خــــفــــضـت ادارة الــــرئــــيس
االميركي دونالد ترامب عام 2018
بـــأكــــثــــر من  500مـــلــــيـــون دوالر
مسـاعداتـها الى الـفلســــــــطيـني

كـمــا تـوقــفت عن تــقــد دعم مـالي
الى وكالـة غوث وتـشغـيل الالجئ

الفلسطيني (االونروا).
واوضح جـــيــــمي مــــاكـــغــــولـــدريك
ـتــحـدة ـنــسق االنــسـاني لـال ا ا
لالراضي الـفلـسـطيـنـية االثـن انه
ــانــحـ نــظــرا الى تــراجع عــدد ا

ـتـحـدة أن تـكـون "أكـثر عـلى اال ا
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في الـوقت الذي نـستـذكر الـكـثيـر من االمثـال الشـعـبيـة ونطـلقـها
على حـاالت نعيـشها الـيوم وخالل تعامـلنا مع االوضـاع الراهنة
ا تسبقها رحلة احلالـية او ر نعتقد ان تلك االمـثال هي وليدة ا
بـسـنوات ولـكن عـنـدمـا نـفتش عـن االصل جند ان اصـلـهـا يـعود
الى نـحـو الـف عـام او اكـثــر عـنـدمــا كـان اجـدادنــا يـرددون تـلك
ـصادفـات ان تنـطبق حـرفيـا على االمثـال الشـعبـية الـتي تـشاء ا
حاالت نـعيـشـها الـيوم في مـجتـمـعنـا الذي صـار العجب عن كل
حالـة حتـدث هنـا وهـناك  ومن االمـثـال التـي نرددهـا بـاستـمرار
هـي (اذا عرف الـسبب بـطل العـجب )  واليـوم تشـهد الـعاصـمة
بـغـداد اخـتــنـاقـات مــروريـة النـقــول انـهـا غـيــر مـسـبــوقـة ال انـهـا
مــسـبـوقـة عــنـدمـا شـهــدت الـعـاصـمــة مـثل تـلك االخــتـنـاقـات في
ـنـصـرمـة  عـنـدمـا  مـررنا بـأزمـات بـعـد سـقـوط الـنـظام االعوام ا
الــسـابق ومـنــهـا االنـفـالتـات االمـنــيـة الـتـي رافـقت ازمـات مــنـهـا
مــفـتـعــلـة واخــرى حـقــيـقــيـة ويــقـيــنـا ان ازمــة  وقـود الــسـيـارات
واالقـتـتـال الطـائـفي وغـيـرهـمـا من االزمـات مـازالت حـاضرة في
ذاكـرتـنـا  والـيـوم تـشـهد ومـنـذ اقـل من شـهـر الـعـاصـمـة بـغداد
ـواطن متـسائال عن االسـباب اختـناقـات مروريـة يسـتـغرب لـها ا
معـتقـدا ان احـد شوارع الـعاصـمة او جـسـورها قـد اغلق او ان
ـنطقـة اخلضراء او مـسؤوال عـربيا او اجـنبـيا يحل ضـيفـا على ا
ـرور في ان اجـتــمـاعــا مـهــمـا لــلـحــكـومــة هـو من يــؤزم حـركــة ا
الـعاصـمـة ولكن عـنـدما نـقـرا جزءا من تـلك االخـتنـاقـات جند ان
اسـبـابـها مـتـعـددة خاصـة وانـهـا تـشمل جـمـيع مـنـاطق وشوارع
ـركـبات الـعـاصمـة  واولـهـا تخـمـة الـشوارع بـاعـداد كـبيـرة من ا
حيث ان الـعـائلـة الـواحدة في زمن الـنـظام الـسـابق كانت تـمـتلك
مركبة واحدة ولكن اليوم صارت العائلة الواحدة تمتلك اكثر من
ثالث مــركــبـات او اكــثــر الى جـانب عــدم تــرحـيل الــقــد مـنــهـا
ـركـبـات لـلـمـواطـن ـنـافـذ احلـدوديـة تـسـتقـبل االف ا ومـازالت ا
ـريـحــة فـسـال لـعـاب ولـشـركـات حــكـومـيـة وبـيــعـهـا بـاالقــسـاط ا
تلـكون اجازات سـوق لصغـر سنهم الـشباب الـذين غالـبيتـهم ال
رور واالهـم ان شوارع بـغـداد بدأت اوجهـلـهم قـواعد الـسـيـر وا
ـركـبـات اضـافـة الى قـدم ـهـولـة من ا التـسـتــوعب هـذه االعـداد ا
الــشـوارع واجلــسـور واالنــفـاق وعــدم ادامــتـهــا ومـازالت جتــبـر
ـركبات الـسيـر بشكل بـطئ لعـدم صالحيتـها بـالتالي اصـحاب ا
تولـد اختنـاقات وضغطـا على جمـيع الشوارع والتي اثـرت سلبا
رور ناهيك عن بعض النقاط التفتيشية التي التهش على حركة ا
والتــنش هي االخــرى تـســبب اخــتـنــاقــات مـروريــة  كــذلك مـرور
ـرور بقطع الطـريق ليمر ـسؤول الذي يـجبرون رجل ا مواكب ا
بـرح مثلمـا حصل قبل واال سـيتلـقى عقوبـة تصل حد الـضرب ا
ـواطن الـذي يـضرب الـقـوانـ واالشارات ايـام   واالهم االهم ا
ـرورية عـرض احلـائط واالهم ايـضـا فـقـدان بـعض االخالقـيات ا
ـركبـات ويـفضـل نفـسه عـلى اجلـميع بـالـتالي لـبعض اصـحـاب ا
يفضل قـانون الـغاب عـلى قانـون االنسايـة وهكـذا جمـيعـا تسبب
ـرضى وكبار اخـتناقـات مروريـة يذهب ضـحيتـها ا
ـرتــبــطــ بـحــاالت مــرضــيـة اودوام الـسـن وا
رسمي وطوار  ويقينا تلك االسباب وغيرها
هي اهم اســبــاب االخــتــنــاقــات  اذاً عــرفــنـا

السبب بطل العجب .

بغداد
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{  واشـــــنـــــطن (أ ف ب) - كـــــشف
تـــــقــــريــــران وضــــعــــا بــــطـــــلب من
الــكــونــغــرس األمــيــركي أن حــمــلـة
الدعاية التي قامت بها روسيا على
شـبكـات الـتـواصل االجتـمـاعي قبل
االنتخابات الرئـاسية األميركية في
 2016سـعت إلى حتـريض الـسـود
عـلى االمـتـنـاع عن الـتـصـويت قـبل
ــــدعي اخلـــاص أن تـــســــتـــهــــدف ا
روبـرت مــولـر شـخــصـيـا بــعـد فـوز

دونالد ترامب.
ونـفى الـكـرمـلـ الـثالثـاء اتـهـامات
واشنطن وقـال إنها "غيـر مفهومة".
ــتـري بـيــسـكــوف الـنـاطق وقـال د
ـيـر بــاسم الـرئــيس الـروسـي فالد
بــوتـ إن الــتـقــريـرين "لم يــسـبــبـا

شيئا سوى عدم فهم".
وأضـــاف بـــيـــســـكـــوف الـــذي كـــان
يـتـحــدث لـلـصـحـافــيـ في مـؤتـمـر
هــاتـفي "انــهــمـا يــنــقالن اتـهــامـات
عـامة وبـعضـهـا غيـر واضح إطالقا

بالنسبة لنا".
وقـال الـتقـريـران إن وكالـة "انـترنت
ريــسـيــرتش ايــجــنـسي" الــروســيـة
الــــتي تـــتــــخـــذ من مــــديـــنـــة ســـان
بطـرسـبـورغ مـقـرا لهـا ويـعـتـبـرها
الـقـضـاء االمـيـركـي دمـيـة يـحـركـهـا
ـولــهـا الـكــرمـلـ عــمـلت خالل و
حـمـلـة االنـتـخابـات الـرئـاسـيـة على
ردع شريحة واسعـة من األميركي
وقـراطـي األقـرب بـشكل عـام لـلـد
مـثل الـشــبـاب واألقـلـيــات الـعـرقـيـة

ثلي عن التصويت. ا
وقـــد ركـــزت الـــوكـــالـــة الـــروســـيــة
خـصـوصـا عـلى الــنـاخـبـ الـسـود

بعد حتـليل هو األكـمل حتى اليوم
ــنـشــورات الـتي آلالف الــرسـائل وا
وضــعـتــهــا عــلى مــواقع الــتـواصل
االجـــتــمـــاعي بــ  2015و.2017
وأجــــرت الـــتـــحــــلـــيالت جــــامـــعـــة
أوكـــســفـــورد وخــبـــراء في وســائل
اإلعالم اجلــــديــــدة في مــــؤســــســــة

"غرافيكا".
WÐ–U   UÐU Š

أمــا الــتـقــريــر الـثــاني الــذي طــلـبه
الـكونـغرس فقـد أعدتـه شركـة "نيو

نــولــيــدج" وجــامـــعــة كــولــومــبــيــا
خصوصا. وأوضح هذا التقرير أن
وكــــالــــة "انــــتــــرنت ريــــســــيــــرتش
ايـجـنـسي" انـشــأت عـدة حـسـابـات
حتت أســـمــاء امـــيـــركــيـــة كـــاذبــة
موجهة إلى السود. وكان أحد هذه
احلـسـابـات بـاسم "بـالكـتـيـفـيـست"
رشحة يطلق رسائل سلبية حول ا
ـوقـراطـيـة هـيالري كـلـيـنـتـون الـد
التي اتـهمهـا بأنـها "انتـهازية" و"ال
يهمها سوى كسب األصوات". كتب

مــعـدو الــتــقـريــر أن "هــذه احلـمــلـة
كــانت تـهـدف إلى إقـنـاع الـنـاخـبـ
بأن أفضل طريقـة للدفاع عن قضية
مـــجــمــوعــة األمــيـــركــيــ من أصل
افـريـقي هي مـقـاطـعـة االنـتـخـابـات

والتركيز على قضايا أخرى".
s¹—uNL−K  rŽœ

في الـوقـت نـفــسه كـشف الــتـقــريـر
األول أن قـسـمـا من  3841حـسـابـا
على فيـسبوك وانـستاغـرام وتويتر
ويـــوتـــيـــوب الـــتي رصـــدت كـــانت

تــســعى لــدفع الــنــاخــبــ الـبــيض
الــقــريـــبــ من اجلــمــهــوريــ الى

شاركة في االنتخابات. ا
وأضــاف أن هـــذه الـــرســائـل كــانت
تدعم مـواقف اجلمـهوريـ في عدد
مـن الـقـضــايـا -- الــدفـاع عن احلق
في حـــيـــازة الـــسالح ومـــكـــافـــحـــة
الــهـجــرة -- بــدون أن تــشــيـر إلى
مرشح مـفضـل. لكن عـندمـا تب أن
ترشيح ترامب بات ثابتا أصبحت
رســائل الـوكــالــة الـروســيــة تـرجح

كفـته بشـكل واضح. وأفادت دراسة
ــــعـــهـــد "بـــيـــو" لـألبـــحـــاث (بـــيـــو
ريـسيـرش سنتـر) سجـلت مـشاركة
الـــنــاخــبــ الــبـــيض ارتــفــاعــا في
انتـخابات  ?2016بيـنمـا تراجعت
نسـبة السـود الذين صـوتوا خمس

ئة. نقاط إلى  59,6با
ووجه الـقـضـاء االمـيـركي اتـهـامات
عـــدة الـى عـــامــــلـــ في الــــوكـــالـــة
ـسـؤول ــولـهــا ا الـروســيـة الـتي 
الـثـري يفـغـيني بـريـغوجـ بـتهـمة
الـتـدخل في االنـتخـابـات الرئـاسـية

االميركية عام .2016
وتـــطــورت احلــمــلـــة الــدعــائــيــة إذ
وجــدت هـــدفـــا جـــديــدا بـــعـــد فــوز
الـرئــيس تــرامب في االنــتـخــابـات
دعي اخلاص روبرت مولر تمثل با
ــكـــلف الــتـــحــقـــيق في شـــبــهــات ا
رشح بـالتـواطـؤ ب فـريق حـملـة ا
اجلـمــهــوري وروسـيــا كـمــا ذكـرت
صـحـيـفـة "واشـنـطن بـوست" مـساء

. اإلثن
فـقــد تـقـاسـمـت حـسـابـات يــغـذيـهـا
الــروس مـنـشـورات تــؤكـد أن مـولـر
رجـل "فــاســد". ووصل األمــر بــأحـد
مــسـتــخـدمي انــســتـاغــرام إلى حـد
ـدعي اخلـاص عـمل في الـقــول إنّ ا
ــاضـي مع "جــمـــاعــات إسـالمــيــة ا

متطرفة".
وكـرر بــيـســكـوف نـفـي روسـيـا ألي
تــدخل في االنـــتــخــابــات. وقــال إن
"الـــدولــــة الـــروســـيــــة احلـــكـــومـــة
الــروسـيـة ال عالقـة لــهـا بـأي تـدخل
وخـــصــوصـــا نــوع الــتـــدخل الــذي

بهمة". وصف بهذه العبارات ا


