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 البحث مدتخمز
                                       

تعج قزية التجخل الخوسي في االنتخابات االمخيكية سابقة بالشدبة 
لالمخيكييغ، اذ استخجمت اشخاؼ روسية حسمة اعالمية قػية عمى مختمف القشػات 
بسا فييا التػاصل االجتساعي، واتيع في ذلظ وكالة أبحاث اإلنتخنت ذات الرمة 

ثيخ أالسئات مغ "الستريجيغ" بقرج نذخ قرز وأخبار لمتبالكخمميغ، التي اشمقت 
في االنتخابات االمخيكية لرالح تخامب. ىحا اليجػـ استفد االجيدة االستخبارية 

سة روبخت مػلخ مع االجيدة االستخبارية الثالث، ئااالمخيكية فبجأت بالتحقيق بخ 
ا مقػمي. والتحكيقات مكتب التحكيقات الفيجرالي، واالستخبارات السخكدية، واألمغ ال

ل زالت مدتسخة ولع ترل الى نتيجة نيائية، فاصبح الترػر الػارد اف ىشاؾ تجخ
في االنتخابات ونتائجيا غيخ مؤكجة وىي  روسي مؤكج ولكغ بقيت مدالة التأثيخ

  خاضعة لمستابعة.
 الكمسات السفتاحية: التجخل الخوسي، انتخابات، تحقيقات امخيكية
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Russian Intervention in the US Elections 2016 
 

Dr. Hashim Hassan Hussein Al – Shahwan                                                  

Lecturer/ Department of Public Policies / Regional Studies Center 

University of Mosul.        

Abstract 

The issue of Russian intervention in the US elections is a 

precedent in the United States. Russian parties have used a 

strong media campaign on various channels, including social 

networking, accusing the Kremlin-related Internet Research 

Agency, which launched hundreds of "trolls" To publish news 

and information to impact the elections For Trump. The attack 

provoked the US intelligence services. Investigations by 

Robert Mueller, as well as the three security and intelligence 

agencies, the FBI, the Central Intelligence Agency, and the 

National Security. Investigations are still ongoing and have not 

reached a final conclusion. The perception that there is Russian 

intervention is certain but the question remains that  the results 

are uncertain and are subject to be followed-up. 
Keywords: Russian Intervention, elections, American 

Investigations. 
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   مقجمة:
تجخل دولة في انتخابات دولة  -تعج قزية التجخل في االنتخابات بيغ الجوؿ

 في فتجخمت الجوؿ مغ كثيخ مارستيا قزية واردة ومعخوفة في العالع، وقج -اخخى 
عمى االحداب السذاركة واستغالؿ  التأثيخعغ شخيق الساؿ أو  مجاورة دوؿ انتخابات

تعجد الػالءات، أو الزغػط الدياسية واحيانًا عغ شخيق استخجاـ القػة. وليذ 
 ومكذػفًا، سافخاً  التجخل يكػف  شخشًا اف تكػف الجولة قخيبة جغخافيًا أو بعيجة، وأحيانا

وأكثخ الجوؿ تجخاًل بذؤوف  مشاوئة. سياسية أنطسة تغييخ الى الحج يرل وقج
الػاليات الستحجة االمخيكية، لكغ الججيج ىحه  نتخابات الجوؿ االخخى في العالع ىيوا

السخة أف يصاؿ التجخل االنتخابات االمخيكية ذاتيا، وذلظ مغ قبل العجو المجود 
 والسحصات إعالمية مختمفة. مػاقع التػاصل االجتساعي، مخافق روسيا بتػضيف

، واستخجاـ جساعات القخصشة RTV( اليػـ ا)روسي التمفدة وشبكة اإلذاعية،
 ي ليالر االمخيكية الجيسػقخاشية  السخشحة الخئاسية حسمة صالح غيخ في االلكتخونية

 االستخباريةاالجيدة  في تقاريخ وقج تع تأكيج ذلظ التجخل ،6132كميشتػف عاـ 
 مجة خالؿ كميشتػف  صػرت أف تمظ الجيات التي وججت 6133 في عاـ األمخيكية
 وإعتالؿ بالفداد واتيستيا دائسة لجييا، وبرػرة سمبي بذكل لالنتخابات االستعجاد
 مدتخجميغ رسائل". اإلسالمي التصخؼ مع والعالقات والعقمية، الجدجية الرحة

 المغة ذلظ في بسا لغات عجة في اإلعالـ مدخبة في وسائل الكتخوني بخيج
 .اإلنجميدية

 التي االجتساعي التػاصل اتقشػ  عمى تأثيخىا حسمة أيًزا روسيا واستخجمت
 و Twitter و Facebook ذلظ في بسا كبيخ، بذكل بيا االتجار يتع

YouTube . باسع عخؼت الكخمميغ مع صمة ذات يقاؿ أنيا ةروسي جية تاتيسكسا 
الياكخ )قخاصشة  مغ السئات استأجخ أنو ورد وقج ،(IRA) اإلنتخنت" أبحاث "وكالة

 ىحه عمى االجتساعي لالنقداـ مثيخ ومحتػى  اذبةك إخبارية قرز لشذخ االنتخنت(
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 نذخ اإليخلشجي الجسيػري  الجير إف قاؿ: السثاؿ، سبيل عمى. وغيخىا السشرات
 .مدتخجـ مميػف  311 مغ أكثخ إلى وصل محتػى 

ىحا اليجـػ استفد الجيات االمشية واالستخبارية االمخيكية والتي اخحت عمى 
وقج تدعع السحقق روبخت مػلخ التحقيق في عاتقيا مدالة التحقيق والستابعة، 

 التحكيقات القزية، فزاًل عغ االجيدة االمشية واالستخبارية الثالث، مكتب
 القػمي األمغ ووكالة ،(CIA) السخكدية االستخبارات ووكالة ،( FBI) الفيجرالي

(NSA)، زالت مدتسخة في التحقيق ولع ترل الى نتيجة نيائية،   وىحه الجيات ما
في  التأثيخح الترػر الػارد اف ىشاؾ تجخل روسي مؤكج ولكغ بقيت مدالة فاصب

 االنتخابات ونتائجيا غيخ مؤكجة وىي خاضعة لمستابعة.
الخوسية، كسا ُأديغ بعس ُأديغ عجد مغ االشخاص وبعس السؤسدات 

غ بالتػاشؤ والتعاوف مع الجيات الخوسية، وصجرت بحق البعس مشيع االمخيكيي
د الكثيخ مشيع في عيج الخئيذ الدابق باراؾ أوباما، كسا فخضت عقػبات فتع شخ 

عقػبات اقترادية عمى مؤسدات روسية ثبت تػرشيا، وصجرت عقػبات اخخى في 
عيج تخامب ذاتو فػافق عمييا عمى مزس، حيث اصجر الكػنغخس حدمة عقػبات 

 ضج روسيا، وذلظ باتفاؽ كامل بيغ اعزاءه مغ الجسيػرييغ والجيسقخاشييغ.
كاف السػقف الخسسي لحكػمة تخامب ىػ رفس فكخة التجخل في االنتخابات، 
وإف كاف ىشاؾ ما يذيخ الى ذلظ، فإنو لع يكغ لو أي تاثيخ عمى مجخيات 

 االنتخابات باي بذكل أو عمى نتائجيا.
ناقر البحث ىحه التفاصيل في أربعة مباحث، تشاوؿ السبحث االوؿ تفاصيل 

ة الػششية االنتخابية التي شكميا الحدب الجيقخاشي، وفي الذكػى السقجمة مغ المجش
السبحث الثاني تست متابعة التحكيقات التي قامت بيا االجيدة االمشية واالستخبارية 
االمشية الثالث والسحقق السكمف مغ وزارة العجؿ مػلخ، أما السبحث الثالث فقج 

الخوس بالتجخل،  رصج االتيامات السػجية ضج روسيا مػضحًا مػاقف الستيسيغ
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واخيخًا تع مشاقذة التقخيخ الشيائي الحي صجر عغ المجاف التحكيقة والحي أصجرتو 
دائخة االستخبارات االمخيكية، وقج تع ايزاح كل تمظ السالبدات التي تخز 
السػضػع. واخيخًا إعتسج البحث عمى ما نذختو الرحف االلكتخونية مدتفيجًا مغ 

الرادرة عغ المجاف االنتخابية واالستخبارية، فيي  التقاريخ والػثائق الخسسية
 السرادر الػحيجة في ىحا السػضػع كػف أحجاثو ال زالت جارية.    

   .المجشة الهششية الجيسقخاشية شكهى أواًل: 
 Democratic National) (DNC)رفعت المجشة الػششية الجيسقخاشية 

Committee)  دعػى قزائية لتفتح خة محك( 6134نيداف/ابخيل  1)يػـ الجسعة
يغ بالتجخل الخوسي في بلمتحقيق ضج الستيسيغ والستدب وعيالباب عمى مرخا 

بحجة أنيا تآمخت لمتأثيخ في حسمة االنتخابات الخئاسية لعاـ  ،االنتخابات االمخيكية
. وخرت المجشة مجسػعة مغ (3)بصخيقة أضخت بالحدب الجيسقخاشي 6132

تحادية في والية مانياتغ إرفعت في محكسة  وشالبت الذكػى التي ؛الستيسيغ
نتياكات بمغت حج التآمخ إلى انتياؾ إبسالييغ الجوالرات كتعػيزات، وزعست وقػع 

ليف والشذخ الفجرالية، وقانػف األسخار التجارية. وكاف أبخز األمػر أقػانيغ حقػؽ الت
( 22مغ )الستعمقة بالذكػى ىػ العجد الكبيخ لمستيسيغ، وكانت الذكػى مكػنة 

، وىع: الحكػمة (دولة ومؤسدات وافخاد)صفحة، تزع قائسة باسساء الستيسيغ، 
عزاء أ ومػقع ويكيميكذ ومؤسديا جػلياف أسانج، و وشخريات روسية، الخوسية، 

حسمة الخئيذ االمخيكي دونالج جي. تخامب لالنتخابات الخئاسية، ورئيذ حسمتو 
ابغ الخئيذ االمخيكي و  (6)مؤسداتشخاص و أالدابق بػؿ مانافػرت، وشخكائيا مغ 

الحسمة الدابق  مجيخ، وروجخ ستػف، وجاريج كػششخ صيخ تخامب، و (1)دونالج تخامب
 .(1)جػرج بابادوبػلػس، وزميمو الدابق في الحسمة ريظ غيتذ وآخخيغ

اكتذف مكتب التحكيقات الفيجرالي اليجػـ الخوسي في  عشجمات السذكمة أبج
مػقع ويكيميكذ في األشيخ التي سبقت االنتخابات،  حيث قام ،(1)6131سبتسبخ 



 
 
 

                 

314 

 

 (01دراسات إقليوية  العذد )                     هركز الذراسات اإلقليوية         

( بخيج إلكتخوني داخمي، معطسيا يتعمق 61111)ما يقخب مغ عغ باالفخاج 
ؼ الخسائل آلابييالري كميشتػف وبحسمتيا االنتخابية. وفي وقت الحق صجرت 

سخشحة ، رئيذ حسمة ال(2)(John Podesta) اإللكتخونية تخز جػف بػديدتا
 .(3)6132يشتػف لعاـ كم الخئاسية

غ وزارة خارجيتيا بذاف م ابمغت بوما فعل الحكػمة الخوسية حػؿ  ةرد تكان
، إف روسيا لع تتمق بعج التي رفعتيا المجشة الػششية الجيسقخاشية الجعػى القزائية

رسسيا بذأف الجعػى القزائية التي أقاميا الحدب الجيسقخاشي األمخيكي  إخصاراً 
، وىي عمى كل ات الخئاسية التي أجخيت في الػاليات الستحجةحػؿ نتائج االنتخاب

 .(4)مدمة لمصخؼ الخوسيحاؿ غيخ مُ 
لو قاؿ تـػ بيخيد رئيذ مجمذ ادارة المجشة الػششية الجيسقخاشية، في بياف 

مػضحا ذلظ: "ششت روسيا ىجػما  6132لعاـ االمخيكية خالؿ الحسمة الخئاسية 
في حسمة تخامب". "وىحا يذكل  ونذصاً  يكا راغباً عمى ديسقخاشيتشا ووججت شخ  شامالً 
اذ قامت ادارة حسمة السخشح لخئاسة الػاليات الستحجة  ؛لع يدبق لو مثيل غادراً  عسالً 

تحالف مع قػة أجشبية معادية لتعديد فخصتيا الخاصة لمفػز الب -يعشي تخامب-
 .(5)بالخئاسة"

لحقت اؤامخة غيخ القانػنية : أف "السياعغ ذلظ الفعل بقػلايزًا وعبخت المجشة 
ضخارًا بالغة" بسشطستيع، مسا أثخ عمى عسميع في الحسمة االنتخابية، وأدى إلى ا

سميػف دوالر، وزعست الذكػى، ال مالية تجاوزتأضخار بتخػيف السانحيغ، وتدبب 
السدؤوليغ الخوس، و أف محاوالت القخاصشة الخوس وتفاعالتيع مع شخكاء تخامب 

 .(31 )6132لعاـ  بيةجورة االنتخاالة لتغييخ نتائج كبيخ  تخقى إلى مؤامخة
ت الجعػى اف الجسيع يصاليع القانػف، وليذ ىشاؾ مغ ىػ" فػؽ أكجكسا 

شارة لػضع ويكميكذ تحت شائمة القانػف، كسا الحاؿ بالشدبة إالقانػف". في 
نيا بدبب ىجػـ جخيئ قامت بو استيجؼ أاصجار عقػبات بذشالبت بلخوسيا، و 
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أنيا "محسية دستػريا" مغ مثل ىحه ذ يكويكمقخاشية األمخيكية، في وقت قالت الجيس
عمى )المجشة الػششية الجيسقخاشية(، تع  إلكتخونياً  الجعػى. كاف اليجػـ االوؿ ىجػماً 

أجيدة  اختخقت، حيث 6132و  6131تشفيحه عمى األراضي األمخيكية عامي 
واختخقت ىػاتفيا، واستحػذت عمى المجشة الػششية  حػاسيباالستخبارات الخوسية 

استخجمت روسيا ىحه و عذخات اآلالؼ مغ الػثائق والخسائل اإللكتخونية، 
الدياسية في الػاليات  وضاعدعدعة استقخار األلرالحيا، لالسعمػمات السدخوقة 

،  ىالري كميشتػف  لخئاسةلسشرب ا ةالجيسقخاشي ةالسخشحصػرة و يذػ تالستحجة، و 
 .(33)روسيانيا ستخجـ ا يعتقجلتي ا ودعست حسمة تخامب

في  فعاالً  ف روسيا وججت في حسمة تخامب شخيكاً االمجشة اعزاء  قج رجحو 
ا تداؿ قائسة. مالتيسة بو وبحسمتو، واوضحت اف الذكػى  الراؽية ىحا الجيج، بغ

 ديبي واسخماف شػلتد، التي كانت رئيداً  ةالشائب توعمى خمفية تمظ االحجاث أصجر 
"إف المجشة الػششية  ي الجيسقخاشي في ذلظ الػقت بيانًا قالت فيو:لمسجمذ الػشش

الجيسقخاشية كانت ىجؼ رئيدي لميجػـ الخوسي عمى ديسقخاشيتشا، وأعتقج بقػة أف 
يجب أف يخزع لمسداءلة إلى أقرى  -أجشبي أو محمي -كل فخد ساعج في تشفيحه 

 . (36)حج مغ القانػف"
لحدب الجسيػري فقج عبخت عشو رئيدة عزاء اأ راء آسا يخز مػاقف و فيما أ

نفة عمى الجعػى القزائية اآل المجشة القػمية لمحدب الجسيػري روف ماكجانييل رداً 
الحكخ: "إف تحخؾ المجشة الػششية الجيسقخاشية ليذ أكثخ مغ عسمية يائدة لجسع 

االنتخابات. ىحا الشػع مغ  شخؼ غيخ قادر عمى االعتخاؼ بأنو خدخ التبخعات مغ
رخؼ يخجـ فقط تعديد نطخيات السؤامخة والجعاوى غيخ السؤكجة، وىحا بالزبط الت

ما يخيجه الخوس". واخيخًا قالت: "الشاس يتداءلػف بدبب ذلظ عغ شخعية أقػى 
ووصف البيت األبيس بجوره محكخة الحدب الجيسقخاشي . (31)ديسقخاشية في العالع"

دياسية لمخئيذ الحالي دونالج بالسديدة، مزيفا أنيع يحاولػف تقػيس السػاقع ال
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: "كاف ليا وقالت الستحجثة باسع البيت األبيس سارا سانجرس في بياف .تخامب
الخئيذ يعمغ مشح وقت بعيج أنو وأعزاء حسمتو لع يتػاشؤا مع دولة أجشبية أثشاء 

مغ جيتو  .، وال شيء يعارض في ىحه السحكخة ىحه التأكيجات"6132انتخابات عاـ 
خامب عمى صفحتو في تػيتخ: "إف محكخة الجيسقخاشييغ حػؿ كتب الخئيذ ت

االستيتار في التجدذ فذل سياسي وقانػني، إذ يؤكج كل تمظ األشياء الفطيعة 
 . (31) "السختكبة، وىحا األمخ غيخ شخعي

 .6103في االنتخابات االمخيكية  التجخل الخوسي حهؿ التحقيقات االمخيكيةثانيًا:
 6132كية عاـ التجخل الخوسي في االنتخابات االمخيتبشت مدألة التحقيق في 

 Robert Mueller)) (31)السجعى العاـ األمخيكى روبخت مػلخ ىايقػد جيات عجة
( بتكميف مغ وزارة العجؿ 6133أيار/مايػ ) 33تحقيق جشائي مشح  (32)
(Justice of Department( )DOJ وتعج المجشة السكمف بيا ،)رفع لجشة أ

جيو تفػيس بفحز أي روابط أو تشديق بيغ الحسمة الخئاسية تحكيكية، فيػ ل
لمخئيذ تخامب والحكػمة الخوسية، وكحلظ أي أمػر قج تشذأ عغ التحقيق، بسا في 

مف مػلخ بالتحقيق مغ قبل مجيخ مكتب التحكيقات ذلظ الجيػد التي قج تعخقمو. كُ 
 . (33)6133الفجرالي جيسذ كػمي، الحي تع شخده مغ قبل تخامب في مايػ 

كسا بجأت لجاف اخخى بالكياـ بتحكيقات مساثمة في السػضػع، مشيا مكتب 
(، ووكالة األمغ CIA( ، ووكالة االستخبارات السخكدية )FBIالتحكيقات الفيجرالي )

(، وفى الػقت ذاتو بجأت لجشتاف ُأخخياف، ىسا لجشة السخابخات في NSAالقػمي )
عغ لجاف فخعية اخخى مثل المجشة  ، فزالولجشة مجمذ الشػابمجمذ الذيػخ ، 

الفخعية القزائية التابعة لسجمذ الذيػخ األمخيكي الستخررة بالجخيسة واإلرىاب 
التحكيقات التي يجخييا الكػنغخس إلى تدميط الزػء عمى  دعىتواالنتخابات. و 

معمػمات ججيجة، إال أنيا ال تؤدي إلى محاكسات جشائية، إال في حالة رفس أحج 
تؤدي إلى تذخيعات أو  قجالسثػؿ تحت القدع. و  وأمتثاؿ ألمخ استجعاء الذيػد اال
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تمظ . وفيسا يمي نػرد جانبًا مغ (34) العدؿ ياإجخاءات أخخى في الكػنغخس، بسا في
غ بياالىع واالوسع  ػيفالتحكيقات وسيتع التخكيد عمى التحقيق الحي قاده مػلخ، 

مػلخ  تكميفمع  اً ججيج حىً التحكيكيات، حيث اتخحت القزية بخمتيا مش تمظ
 بالتحقيق فى التجدذ الخوسى السحتسل. 

التي قاـ بيا مػلخ قبل اف يشيي الخئيذ لمتحكيقات شتائج االولية الكانت 
كيانات روسية،  1روسًيا و 31تػجيو االتياـ إلى االمخيكي بارؾ اوباما رئاستو، 

يث اتيع الجسيع بالتآمخ بالتجخل فى االنتخابات وبالعسمية الدياسية األمخيكية، ح
غ يآخخ  1باالختالس السرخفى، و 1تيع بيجؼ خجاع الػاليات الستحجة، كسا ا

بانتحاؿ صفة، والتحكيقات جارية حتى ىحه المحطة في تتبع االدوات الجعائية 
، اذ ال يسكغ الحج التكيغ بسا ستؤوؿ اليو االمػر في نيايتيا، وما (35)السدتخجمة

ع اف ىشاؾ اعتقاد اف كل شيء وارد الحرػؿ سيسا يسكغ اف يدتجج فييا، م
واالحجاث بجأت تثبت انو كمسا استسخت التحكيقات تطيخ اسخار ججيجة ومعصيات 
تعزج القػؿ الػارد عمى الدشة بعس الستابعيغ باف ىحه القزية ربسا تتجاوز في 

زية مغ الفزائح الدياسية االمخيكية الدابقة مشيا ق اً تأثيخاتيا الدياسية كثيخ 
والتي أشاحت بالخئيذ  في سبعيشيات القخف الساضيالتي حجثت ووتخجيت 

 .(61)االمخيكي االسبق ريتذارد نيكدػف 
جاءت االدعاءات لتفرح عغ تداؤالت ما اذا كانت روسيا قج تجخمت فى 

، وتكسغ جحور ىحه االستفدارات في 6132االنتخابات الخئاسية االمخيكية عاـ 
االنتخابية في الػاليات الستحجة بحيث تؤثخ عمى نتائج  مخاوؼ بذأف أمغ العسمية

االنتخابات. في حيغ عجت وكاالت االستخبارات األمخيكية أف روسيا اختخقت 
السشطسات الدياسية في الػاليات الستحجة وذلظ بالتالعب بشتائج االنتخابات. ولقج 

الخوس "في الػقت تعيج الخئيذ األمخيكي الدابق باراؾ أوباما في وقتيا بالخد عمى 
والسكاف السشاسبيغ"، وىحه االتيامات تعج ىي االولى التي تع تقجيسيا ضج الخوس 
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تبقى الرعػبة السحتسمة أف يػاجو األشخاص الػاسع الشصاؽ. لكغ  في تحقيق مػلخ
يبقى التحقيق والكيانات السعشية السحاكسة، ألنيع يتخحوف مغ روسيا مقخا ليع، لكغ 

سداعجة ى تقجيع اللإ او جرشة شخيق لبشاء اعتقاد في أف الخوس عسبسثابة خا ونتائجو
 .(63)مشافدتو الجيسػقخاشية ليالري كميشتػف  إعاقة حسمةحسمة دونالج تخامب و ل

يقػؿ اليفاف إيالنج مجيخ مخكد الدالـ والحخية في السعيج السدتقل: "لع تتيع 
سات الدياسية األمخيكية وكالة االستخبارات االمخيكية بػتيغ بسحاولة اختخاؽ السشط

ف كاف ذلظ قج وإكفة االنتخابات لجونالج تخامب.  فحدب، بل أيزا بسحاولة تخجيح
. وعج السجيخ الدابق لػكالة (66)حجث فعال، فيحا يعشي أف روسيا قج تعجت حجودىا"

االستخبارات القػمية في الػاليات الستحجة جيسذ كالبخ إف فزحية )ووتخ جيت( 
حكيقات في قزية روسيا وتخامب. وأضاؼ أف "ووتخجيت" أصغخ مغ حجع الت

تتزاءؿ مقارنة بسا نػاجيو اآلف. وتعتقج وكاالت االستخبارات األمخيكية أف روسيا 
ربسا تجخمت في االنتخابات في الػاليات الستحجة، وىحه الػكاالت تحقق اآلف في 

تتػقف ومغ الرالت السجعاة بيغ حسمة تخامب ومػسكػ وىي مدتسخة في ذلظ ولع 
الستػقع اف ترل الى نتائج ميسة. ومع ذلظ فانيا لع تتػصل الى نتيجة تجعسيا 
ادلة قػية معخوفة حػؿ التػاشؤ، وقج رفس الخئيذ الحالي دونالج تخامب السػضػع 

 . (61)واصفا إياه بأنو "أخبار مديفة"
، 6132ركد تحقيق مػلخ عمى محاوالت روسيا لعخقمة مديخة انتخابات 

إذا كانت ىشاؾ أي  فيسابحث يق الُسحتسل بيغ مداعجي تخامب وروسيا، و والتشد
جخائع مالية ارتكبيا أي مغ معاوني السخشح الجسيػري وقتحاؾ. وفي حديخاف/يػنيػ 

ذكخت صحيفة واششصغ بػست األمخيكية أف التحكيقات تػسعت وشسمت  6132
لمستابعة حرل مػلخ البحث عغ أدلة تثبت أف تخامب حاوؿ عخقمة العجالة. ونتيجة 

ؼ الخسائل اإللكتخونية الستعمقة بفخيق تخامب االنتقالي، وأجخى مقابالت مع آلاعمى 
العذخات مغ مدتذاريو الدابقيغ، مغ ضسشيع صيخه ومدتذاره لذؤوف الذخؽ 
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األوسط جاريج كػششخ، ومجيخ االتراالت في البيت األبيس ىػب ليكذ، 
شػف سبايدخ، وكبيخ مػضفي البيت األبيس  والستحجث الدابق باسع البيت األبيس

. وكحلظ السدتذار الدابق ستيف بانػف، وحرمػا عمى إقخار (61)ريشذ بخيبػس
 .(61)بالحنب مغ مدتذار األمغ القػمي الدابق مايكل فميغ

وفي التحقيق في السمف الخوسي  وفخيق مػلخ التكتع الذجيج مشح تػليلتـد إ
الكذف و  ،متأثيخ في االنتخابات األمخيكيةل ياالخصػات التي قامت بيا روس تتبعو
 أعزاء فخيق حسمة دونالج تخامبمغ أمخيكييغ  مغ قبلالتػاشؤ السحتسل  عغ

. فقج أفاد السحققػف األمخيكيػف، أف (62)، االمخ الحي نفاه تخامباالنتخابية
الستيسة بالتجخل فى انتخابات الخئاسة األمخيكية خالؿ  31الذخريات الخوسية الػ

، وىى أداة (63)صمة كبيخة بسا يدسى بػ"متريجى اإلنتخنت"، كانت عمى 6132اـ ع
عمى الخأى العاـ االمخيكي، وورد عمى رأس القائسة في تمظ  التأثيخدعائية ىجفيا 

، السقخب مغ الكخمميغ. (64)التحكيقات رجل األعساؿ الخوسي يفجيشى بخيجػجيغ
ج بياف االتياـ األمخيكى، بأف الػاردة وبحدب ما نذختو وكالة األنباء الفخندية، يفي

أسساؤىع عمى الالئحة، باستثشاء "بخيجػجيغ"، عسمػا فى وضائف مختمفة لجى وكالة 
( ومقخىا ساف Trolsأبحاث اإلنتخنت، الستيسة بإعجاد الستريجيغ تخولد )

بصخسبخج، فى شساؿ غخب روسيا، وعميو اتيست وكالة االستخبارات األمخيكية فى 
بأنيا قخصشت وبثت خالؿ  ؛روسيا –أى قبل شيخ مغ االقتخاع  - 6132أكتػبخ 

الحسمة رسائل إلكتخونية لسقخبيغ مغ السخشحة الجيسقخاشية ليالرى كميشتػف بيجؼ 
أعمغ الخئيذ باراؾ أوباما فى نياية  6132ديدسبخ  65تذػيو صػرتيا، وفى 

الدادس مغ ، وفي روسياً  مػضفاً  11واليتو فخض عقػبات عمى مػسكػ وشخد 
، نذخت وكاالت االستخبارات تقخيًخا ميسا يؤكج أف 6133كانػف الثاني/يشايخ 

 .      (65)بػتيغ، يقف وراء ىحا التجخل السفتخض
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ناقذت لجشة االستخبارات في الكػنغخس ىحه االفتخاضات بججية، وشمبت مغ 
التعاوف معيا  ،فيدبػؾ وغػغل وتػيتخ ،مسثمي شبكات التػاصل االجتساعي

ف ىحا "ال يسذ الفائد في كػ ليحا التحجي الججي،  مشاسبلمتػصل إلى حل 
. كسا يسذ األمغ القػمي"، يسذ الخاسخ في االنتخابات ايزاً االنتخابات، بل 

كسا اىتع أعزاء لجشة الكػنغخس  بحدب رئيذ المجشة الجسيػري ريتذارد بيخ.
ثارة مػاجية بيغ حاولت إ إف روسيااعتقجوا بػالية تكداس برػرة خاصة، حيث 

السشاىس لمسدمسيغ السدمسيغ وخرػميع، ألنيع وججوا في مػقع "قمب تكداس" 
كسا دعػة إلى التجسع أماـ السخكد اإلسالمي في ىيػستغ واالحتجاج عمى األسمسة. 

بيجؼ إحجاث  عثخوا في مػقع "اتحاد مدمسي أمخيكا" عمى دعػة إلى نذاط مزاد
 .(11)فتشة ولكغ مخ ذلظ بدالـ 

ػجيت التحكيقات بدخعة إلى محيط تخامب، وبعج أقل مغ شيخ عمى تػليو ت 
 .Michael T)  (13) ميامو الخئاسية، أجبخ مدتذاره لألمغ القػمى مايكل فميغ

Flynn بعج تػجيو اتيامات اليو في 6133فبخايخ  31(، عمى االستقالة وذلظ فى ،
في اثشاء التحكيقات و  ذلظ الػقت بعج ضيػر تقاريخ تبيغ صالتو مع الكخمميغ،

اعتخؼ فميغ في ديدسبخ مغ العاـ ذاتو بالكحب عمى محققي مكتب التحكيقات 
وبحدب  الفيجرالي بذأف تػاصمو مع الدفيخ الخوسي لجى واششصغ سيخكي كيدمياؾ.

تقاريخ الحكػمة، فإنو في نفذ اليػـ الحي أعمغ فيو الخئيذ األمخيكي الدابق باراؾ 
روسيا بدبب تجخميا في العسمية االنتخابية، تػاصل فميغ أوباما فخض عقػبات عمى 

مع مدؤوليغ كبار في الفخيق االنتقالي لتخامب لسشاقذة ما تػصل إليو خالؿ 
محادثاتو مع كيدمياؾ بذأف العقػبات. لكشو انكخ بعس االتيامات األخخى مثل 

مػلخ عسمو كػكيل أجشبي لمكياـ بأعساؿ لرالح تخكيا، ووافق عمى التعاوف مع 
بسػجب اتفاؽ بسقتزاه يقزى ستة أشيخ في الدجغ، ويجفع غخامة تُقّجر بحػالي 

  .(16)دوالر 5111
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ومسا اثيخ في تحكيقات مجمذ الشػاب االتيامات التي وجيت مغ قبل مػلخ 
 إلى السجيخ الدابق لحسمة تخامب بػؿ مانافػرت، الحى استقاؿ قبل االنتخابات.

( تيسة بيشيا التآمخ ضج الػاليات 36وجيت ليع )، حيث (11)وشخيكو ريتذارد غيتذ
الستحجة، وتبييس أمػاؿ والتيخب الزخيبي، واإلدالء بإفادات كاذبة، وعجـ الكذف 
عغ حدابات مػدعة فى الخارج، والعسل لرالح حكػمات أجشبية. وبحدب السجعي 

( مميػف دوالر اثشاء عسمو لرالح أحداب 34العاـ، فإف مانافػرت ربح حػالي )
سياسية مؤيجة لخوسيا في أوكخانيا. وأنكخ مانافػرت التيع السػجية إليو بذأف أعسالو 
التجارية وأكج أنيا ال عالقة ليا بتحقيق مػلخ بذأف التجخل الخوسي في االنتخابات 

 .(11)األمخيكية. ووصف مانافػرت تحكيقات مػلخ بػػ"التعدفية"، و"الستقمبة"
ت الفيجرالي جيسذ كػمى، الحى كاف يذخؼ رئيذ مكتب التحكيقا ةلاقتع إكسا 

 فخيق الجسيػرى، والحكػمة الخوسيةبيغ أعزاء ال تراؿإلا في مدألةتحقيق العمى 
، بقخار مغ تخامب، الحى كاف يذعخ باالستياء 6133فى التاسع مغ مايػ وذلظ 

ازاء إدارة "كػمى"، لمتحقيق، وفى جمدة استساع استثشائية فى مجمذ الذيػخ، كذف 
مى"، بعج أسابيع عغ الزغػط التى مارسيا البيت األبيس، ومصالبتو مغ قبل "كػ 

تخامب بػ"الػالء" لو، وأنو شمب مشو التخمى عغ الذق الستعمق بالجشخاؿ "فميغ"، فى 
تراؿ مع الخوس: إلالذخريات التي اثيخت حػليا شبيات . ومغ ا(11)التحقيق

، (Carter William Page)، مدتذار الدياسة الخارجية لتخامب كارتخ وليع بيج
وىػ خبيخ مرخفي استثساري لو عالقات مقخبة بذخكة غازبخوـ الخوسية، وىي 
شخكة تخزع لديصخة الكخمميغ، كسا أنو يؤيج بػتيغ بذكل صخيح مشح فتخة شػيمة، 
بل وذىب لتذبيو الدياسة الخارجية األمخيكية تجاه روسيا في ضل نطاـ أوباما 

 .(12)ا قبل الحخببالعبػدية في الجشػب م
وميسا يكغ فاف التحكيقات ال تداؿ جارية ومغ غيخ السسكغ حاليا الجـد بسا 

ربسا تغيخ مجخى  حقائق ججيجةجج ستؤوؿ اليو نتائجيا، ومغ السسكغ أف تدت
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التحقيق بالكامل سمبًا أو ايجابًا، وذلظ حدب السدتججات والسعصيات االجخائية، 
حتى االف بسا  التي تػصمت الييا لجاف التحقيق اىع الشتائج ومع ذلظ يسكغ اجساؿ

   يقػؿ التحقيق إف مػاششيغ روس،ياتي: 
 فتحػا حدابات مرخفية باسع أمخيكييغ وانتحمػا شخرياتيع. -
 .أنفقػا آالؼ الجوالرات شيخيا لذخاء إعالنات سياسية -
 .اشتخوا فزاءات إلكتخونية أمخيكية إلخفاء ىػياتيع -
 .لػاليات الستحجة ودعػا إلييانطسػا تجسعات سياسية في ا -
 .نذخوا تعميقات سياسية عمى مػاقع التػاصل االجتساعي بأسساء أمخيكييغ -
 نذخوا معمػمات أضخت بييالري كميشتػف. -
 .تحرمػا عمى أمػاؿ مقابل الشذخ عمى مػاقع التػاصل االجتساعي األمخيكية -
إندتغخاـ، أنذأوا مجسػعات عمى مػاقع التػاصل االجتساعي، خاصة فيدبػؾ و  -

 .لمشقاش في قزايا حداسة
 سميػف دوالر.الكانت لشذاشاتيع ميدانية شيخية تفػؽ  -

التي  مظالتحكيقات الستاخخة التي ضيخت بخرػص السػضػع، تنتائج ومغ 
 66/1/6134صػتت عمييا لجشة االستخبارات في مجمذ الشػاب األمخيكي يػـ 

ػري، حػؿ "تجخل روسيا نذخ تقخيخ قجمو الحدب الجسيتع  ىاعمى ضػءوالتي 
". وجاء ذلظ بعج أسبػع مغ إعالف مسثمي 6132بانتخابات الخئاسة األمخيكية عاـ 

الحدب الجسيػري في المجشة عغ استكساؿ عسميع عمى التقخيخ، مذيخيغ إلى غياب 
أية أدلة عمى وجػد تشديق أو تعامل أو تػاشؤ بيغ مػسكػ والخئيذ األمخيكي 

متو االنتخابية، وإلى أنيع ال يػافقػف عمى استشتاجات دونالج تخامب، أثشاء حس
االستخبارات األمخيكية بأف الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ كاف يقجـ امتيازات إلى 
السخشح الجسيػري تخامب. وسبق أف نذخ الجيسقخاشيػف في المجشة تقخيخىع 

 .(13)بخرػص "التحقيق الخوسي"، متيسا الجسيػرييغ بإغالؽ التحقيق مبكخا
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خوس، استبعجت وجػد اي تػاشؤ بيغ اعزاء حسمة تخامب وال مجشةاف الومع 
لكتخونية روسية ضج مػاقع امخيكية، لحا فقج حسل إفانو لع يشكخ وجػد ىجسات 

التقخيخ الرادر عغ الحدب الجسيػري روسيا السدؤولية عغ شغ ىجسات إلكتخونية 
ي بغية "غخس بحور الذقاؽ"، مػاقع التػاصل االجتساع عمىوتبشييا حسمة دعائية 

مذجدا عمى أف مػسكػ متػرشة في ىجسات إلكتخونية عمى مؤسدات سياسية 
فزال عغ تدخيب وثائق مدخوقة، االمخ الحي  6132و 6131أمخيكية عامي 

يذكل تيجيجا خصيخا عمى االنتخابات السدتقبمية. وشجد التقخيخ عمى أف لقاءات بيغ 
ية ومدؤوليغ روس ال تجؿ عمى وجػد أي تأمخ أو أعزاء في حسمة تخامب االنتخاب

تشديق بيغ السخشح الجسيػري ومػسكػ، مشتقجا سبل تعامل الدمصات التشفيحية مع 
"التجخل الخوسي". االمخ الحي دعا زعيع الجيسقخاشييغ في المجشة آدـ شيفت التقخيخ 

 .(14)الجسيػري بأنو "مديذ تساما"، واصفا التحقيق بأنو "فرل محدف"
 .االنتخابات األمخيكيةالتجخل في قزية في بخز الستيسين الخوس لثًا: أثا

بخرػص التجخل االمخيكية التي أجختيا الػاليات الستحجة اخحت التحكيقات 
تتبعت االشخاص  ،وجيتيغ اثشيغ، الػجية االولىالخوسي في االنتخابات االمخيكية 

ؼ الخوسية، وقج تصخقت والسؤسدات االمخيكية التي اتيست بالتػاشؤ مع االشخا
أبخز الرفحات الدابقة البخز تمظ الذخريات ومجى عالقتيع بالتيع. وفيسا يمي 

لشتعخؼ في االنتخابات وذلظ الخوسية التي اتيست بالتجخل االنذصة لمذخريات 
بجء  حيث تدخبت مععمى ابعاد ومجيات الجور الحي مارستو تمظ الذخريات. 

آلالؼ مغ رسائل البخيج اإللكتخوني مغ المجشة االنتخابات االمخيكية عذخات ا
الػششية الجيسقخاشية )وىي المجشة السدؤولة عغ ادارة حسمة االنتخابات لمحدب 

ت في يػليػ / تسػز ارسمتمظ الخسائل الجيسقخاشي( والسدؤوليغ السختبصيغ بكميشتػف. 
ر الدشاتػ  حداب كميشتػف عمىالسخشحة ىالري أف الحدب يؤيج  طيخف - 6132

بيخني سانجرز في والية فيخمػنت، مسا أدى إلى استقالة رئيدة الحدب، ديبي 
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واسخماف شػلتد، وىي نتيجة ميسة. لكغ الذيء االكثخ اىسية مغ إقالة شػلتد، ىػ 
ما خمز اليو مدؤولػ االستخبارات إلى أف السدؤوليغ عغ تدخيب رسائل البخيج 

 .(15)وفي تقييسيا لالختخاؽ اإللكتخوني كانػا عمى صمة بالحكػمة الخوسية.
، أشار فيو تخامب إلى ما أسساه تسػز ايزاً وفي بياف صجر في شيخ 

"اليجسات الحدبية الغخيبة، واالدعاءات الكاذبة والػحذية، والشطخيات بعيجة السشاؿ" 
التي  وخاصة الستعمقة بالتػاشؤ السحتسل، وىػ ما يخجـ ويعدز التػجيات الخوسية

عمى شبكة  مدورة تذغيل حداباتفي كييغ يألمخ  الليعاستغ في ثبت تػرشيا
نيع أعالنات وتشطيع مطاىخات سياسية. فزال عغ إ االجتساعية، وشخاء  التػاصل

 بأسسائيعغ في الػاليات الستحجة لمشذخ عبخ اإلنتخنت يسخقػا ىػيات أناس حكيقي
ع، حدب وبشػا أنطسة حاسػبية في الػاليات الستحجة إلخفاء األصل الخوسي لشذاشي

السجعيغ العاميغ. وقاؿ روزنذتايغ نائب وزيخ العجؿ: "إف الئحة االتياـ ىحه بسثابة 
تحكيخ بأف األشخاص ليدػا دائسًا عمى ما يبجو أنيع عمى اإلنتخنت"، وزعع أف 
الخوس "عسمػا عمى تعديد الخالؼ في الػاليات الستحجة وتقػيس الثقة العامة 

 .(11)" يعشجاح ندسح ليع ب، مزيًفا: "يجب أالبالجيسقخاشية"
، تػاصل العسالء الخوس مع مػضفي حسمة تخامب 6132أغدصذ  في آب/

" donaldtrump.comفي والية فمػريجا مغ خالؿ عشاويغ البخيج اإللكتخوني "
ق مػلخ قوفقا لمسحو لتشديق سمدمة مغ التجسعات السؤيجة لتخامب في الػالية، 

Mueller ،مػقفيعاالجتساعية لتعديد  تػاصلوسائل الاشتخوا إعالنات عمى  بأنيع .
ًا مديف ، استخجـ العسالء الخوس حداباً 6132أوائل تذخيغ الثاني / نػفسبخ وفي 

إدعاء بأف مغ أجل تخويج "متحجوف مغ السدمسيغ األمخيكييغ" كاف بعشػاف 
 اليجؼ الشيائي مغ العسمية إحجاث بمبمة "السدمسيغ األمخيكييغ يقاشعػف االنتخابات"

 .   (13)وإشاعة االضصخابات في صفػؼ الشاخبيغ االمخيكييغ
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جاء عمى قائسة الستيسيغ الخوس رجل األعساؿ يفجيشى بخيجػجيغ، السقخب 
تسكشت السجسػعة مغ حيث الحميف السقخب لفالديسيخ بػتيغ،  مغ الكخمميغ،

الرحف  تشمقأاألمخيكييغ، وفقا لالتياـ. الحى الػصػؿ إلى "عجد كبيخ" مغ 
وسية عميو لقب "شباخ" بػتيغ، فيػ يجيخ شخكة "كػنكػرد"، التى كانت تشطع الخ 

حفالت االستكباؿ فى الكخمميغ، وىى شخكة خاضعة لعقػبات أمخيكية حالًيا.أما 
مػقف رجل األعساؿ يفجيشى بخيجػجيغ وردوده عمى االتيامات األمخيكية؟ فقج قاؿ، 

شيصاف، فميفعمػا"، مؤكًجا أنو "إذا رغب األمخيكيػف فى أف يرػرونى عمى أنشى 
ليذ مشدعًجا مغ ورود اسسو عمى الالئحة، عمًسا بأنو مجرج عمى الئحة العقػبات 

 .(16)6132األمخيكية مشح نياية 
سانت بصخسبخغ لكغ مجيشة في  الخوس مغ ىؤالء الستيسيغ مجسػعةتخكدت 

لػاليات الستحجة بعس أفخادىا سافخوا لمػاليات الستحجة. وتػجو ىؤالء الحيغ زاروا ا
إلى واليات نيفادا، كاليفػرنيا، نيػ مكديكػ، كػلػرادو، ميتذغغ، لػيديانا، تكداس، 
جػرجيا، نيػيػرؾ. ويعتقج أف عسيال سياسيا في تكداس وجييع لمتخكيد عمى 

. حيث (11)"الػاليات غيخ السحدػمة" التي تتأرجح بيغ الجسيػرييغ والجيسقخاشييغ
ى األرجح في العسمية، إذ عسمػا في نػبات عسل شارؾ "مئات" األشخاص عم

بسيدانية كمفتيا مالييغ الجوالرات. واستيجفت السجسػعة الخوسية مػاقع التػاصل 
االجتساعي مثل فيذ بػؾ وتػيتخ وإندتغخاـ. فجسعػا معمػمات استخباراتية عغ 

فييع الدياسة األمخيكية. ويقػؿ السدؤولػف انو مع تقجـ العسمية، شارؾ السذتبو 
ايزا فى محادثات مكثفة عمى االنتخنت مع االمخيكييغ الحيغ اصبحػا ادوات غيخ 
مقرػدة لمجيػد الخوسية. وال تتيع الئحة االتياـ الحكػمة الخوسية بالتػرط في 

 . (11)أصػات ةعمى أي التأثيخالخصة، كسا أنيا ال تجعي أنيا نجحت في 
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يسين بالتجخل في االنتخابات الست خوسالضج االمخيكية العقهبات رابعُا: 
 ة. ياالمخيك

صجرت عغ الحكػمة االمخيكية عقػبات شالت شخريات وشخكات وجيات 
معشػية روسية وقج سبقت تمظ العقػبات تححيخات امخيكية بجأىا الخئيذ االمخيكي 

، ححر أوباما بػتيغ عبخ 6132تذخيغ االوؿ/أكتػبخ  13الدابق باراؾ اوباما ففي  
سخ" لمتػقف عغ التجخل أو مػاجية العػاقب. في كانػف األوؿ / "الياتف األح

، أمخ أوباما باعجاد تقخيخ حػؿ جيػد القخصشة التي تدتيجؼ  6132ديدسبخ 
، بيشسا دعا أعزاء مجمذ الذيػخ  6114االنتخابات األمخيكية مشح عاـ 

مب األمخيكييغ إلى إجخاء تحقيق مغ الحدبيغ. رفس الخئيذ السشتخب دونالج تخا
ادعاءات التجخل األجشبي وقاؿ:" إف الجيسقخاشييغ كانػا يخدوف عمى خدارتيع 

دبمػماسًيا روسًيا، ومشعت مغ  11االنتخابية"، وفي الذيخ ذاتو، شخدت إدارة أوباما 
الػصػؿ إلى مجسعيغ تسمكيسا روسيا، ووسعت العقػبات القائسة عمى الكيانات 

 . 11))واألفخاد الخوس
ت عشج تمظ التي صجرت مجة حكع اوباما انسا صجرت لع تتػقف العقػبا

عقػبات اخخى عغ حكػمة تخامب فقج وقعت عقػبات اخخى مغ الحكػمة االمخيكية 
بشاًء عمى معصيات مغ وزارة الخديشة، فعاقبت تدعة أشخاص وقدسيغ مغ 

 Russian   (GRU)االستخبارات الخوسية، ىي: االستخبارات العدكخية الخوسية
military intelligenceوجياز خجمات األمغ الفيجرالية الخوسية ،(FSB)  

Russian Federal Security Service الستخبارات ل، وأربعة ضباط يشتسػف
الخوسية، وثالث شخكات تقجـ آليات إلييع، فزال عمى شخريغ روسييغ 

وأميل  .الستخجاميسا االنتخنت ألجل اختالس األمػاؿ والسعصيات الخاصة لمشاس
ساعة ألجل مغادرة البالد  36يت األبيس الجبمػماسييغ الخوس في وقتيا ميمة الب

بخفقة أسخىع، مذيًخا إلى أف ىحه اإلجخاءات تأتي بعج عجة "تشبييات" مغ إمكانية 
متابعة الدمصات األمخيكية لشطيختيا الخوسية، وأنيا، أي اإلجخاءات، "ضخورية 
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ضخار بسرالح الػاليات الستحجة عبخ ومشاسبة لمخد عمى الجيػد التي استيجفت اإل
 .12) )خخؽ معاييخ حدغ الجػار
وافق مجمذ الذيػخ بسػافقة اعزاء كال الحدبيغ  6133وفي تسػز/يػليػ عاـ 

عمى فخض عقػبات شاممة ضج روسيا مسا أجبخ الخئيذ تخامب عمى اتخاذ قخار 
ى بذأف قبػؿ مػقف أكثخ صخامة ضج مػسكػ أو إصجار حق نقس قج يؤدي ال

تفاقع االوضاع الدياسية الستػتخة اصال وسط  تحكيقات في العالقات بيغ حسمتو 
االنتخابية والسدؤوليغ الخوس. عارضت إدارة تخامب العقػبات ضج روسيا بالبجاية 
بحجة أنيا تحتاج إلى مخونة لستابعٍة دبمػماسية وتعاوف اكبخ. مع بمج تجخمت وفقا 

انتخابات العاـ الساضي الخئاسية. فاصبح إلجساع االستخبارات األمخيكية في 
البيت األبيس سخا بأف  وتخامب يػاجو قخارًا كاف يأمل في تجشبو. بيشسا أقخ مداعج

الفيتػ سيكػف محخجا سياسيا، في أحدغ األحػاؿ، ليبخر تخامب أثشاء التحكيقات 
 .(13)السدتسخة ما إذا كانت حسمتو متػاشئة مع روسيا

عزاء الحدبيغ الجسيػري أ ىا الكػنكخس باتفاؽ بات التي اقخ مثمت العقػ 
 (الرقػرالجشاح الستذجد )والجيسقخاشي الخاي العاـ االمخيكي، فمدشػات كاف نيج 

لمعقيجة الدياسية الخارجية لمحدب الجسيػري. لكغ السذخعيغ  اً ر ا يعج محػ تجاه روسي
 توسط رغبو تخامب السحافطيغ الحيغ يسثمػنو وججوا أنفديع عمى خالؼ مع رئيديع 

 تي رافقتالفزائح ال وتالفيأرضية مذتخكة مع روسيا، السعمشة في إيجاد 
الدشاتػر جػف ماكيغ،  دعات إدارتو. عشجىا أضخ التجخالت الخوسية التي 

 مغزمالئو تجاه روسيا،  و الستذجدةقفاسػ وىػ معخوؼ بية أريدونا( )جسيػري مغ وال
ىجـػ روسيا عمى الجيسقخاشية  الحدبيغ الجسيػري والجيسقخاشي لمخد عمىكال 

يجب أف نأخح جانبشا مى ديسقخاشيتشا، لغ نتدامح مع اليجسات عوقاؿ: "األمخيكية. 
 .(14)ليذ كجيسقخاشييغ، بل كأميخكييغ"و في ىحه السعخكة، ليذ كجسيػرييغ، 

، في مشاقذة قانػف يجيغ روسيا تخامب معالجيسقخاشيػف أكثخ صخاحة  كاف
روسيا. وقاؿ الديشاتػر  ةمرجاقي شظ حػؿنطخة  ع يعكذأف التذخيإلى ا شارو وا
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شيخود بخاوف )الجيسقخاشي مغ والية أوىايػ(، الحي حث تخامب عمى تػقيع القانػف 
بأسخع وقت مسكغ: "إف مذخوع القانػف ىحا سيسشع الخئيذ تخامب مغ تخفيف 

. ثع "العقػبات عمى روسيا دوف مخاجعة الكػنغخس". "نحغ جسيًعا قمقػف بذأف ذلظ
دعت عزػ مجمذ الذيػخ، جيغ شاىيغ، )ديسقخاشية مغ نيػىامبذايخ(، الدعساء 
الجسيػرييغ في الكػنغخس إلى االلتداـ عمشًا بإلغاء أي حق نقس، عمى أمل ردع 
تخامب قبل أف يحاوؿ. وقاؿ الديشاتػر تذاؾ شػمخ )مغ نيػيػرؾ(، زعيع األقمية، 

 .(15)لتأييج الكػنغخس الداحق لمعقػبات إنو "ال ييع ما قخره الخئيذ تخامب" نطخاً 
 6عمى فخض عقػبات ججيجة ضج روسيا في  اً جبخ موافق تخامب عشجىا 

الحدبيغ. تيجؼ  وجعسيؿ الكػنغخس مذخوع قانػف ابعج أرس 6133آب/أغدصذ 
، 6132العقػبات إلى معاقبة روسيا لتجخميا في االنتخابات األمخيكية عاـ 

زع شبو جديخة القـخ وعسمياتيا العدكخية في قياميا بو  وانتياكاتيا لحقػؽ اإلنداف،
شخؽ أوكخانيا. ويغصي مذخوع القانػف أيزا العقػبات ضج إيخاف وكػريا 

 .(11)الذسالية
ومغ الترخيحات السيسة الستاخخة التي ايجت العقػبات تمظ التي صجرت عغ 

ي قاؿ في ، الح6134شباط/فبخايخ  31وزيخ الخدانة االمخيكي ستيفغ مشػشيغ في 
احجى السشاسبات: إنو سيرجر "في السدتقبل القخيب" عقػبات ججيجة ضج الخوس 

. 6132األثخياء ردًا عمى تجخل مػسكػ في االنتخابات الخئاسية األمخيكية لعاـ 
وقاؿ أماـ لجشة السالية بسجمذ الذيػخ خالؿ جمدة استساع "إنشا نعسل بشذاط عمى 

أصجرت وزارة الخدانة في شباط/فبخايخ، قائسة  بالفعل. و (13)فخض ىحه العقػبات".
مسا يدسى شخرية اخخى  52شخرية سياسية روسية بارزة و 331 ضست

بػ"حكػمة القمة" التي اكتدبت الثخوة والدمصة عغ شخيق االرتباط مع الخئيذ 
ػزارة مخفقًا سخيًا بالقائسة إلى الكػنغخس، لكشيا لع الفالديسيخ بػتيغ. كسا أرسمت 

. وانتقج ، وأرجأتيا إلى وقت الحقأي عقػبات ججيجة في ذلظ الػقتتعمغ عغ 
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السذخعػف األمخيكيػف وآخخوف الخدانة بدبب عجـ فخض عقػبات عمى بعس 
 .(16)األفخاد السجرجيغ في القائسة عمى الفػر

شكمت قزية التجخل الخوسي صجمة كبيخة لالمخيكييغ فانذغمت بيا وسائل  
جتساعي، واجيدة الجولة، وخاصة االجيدة االمشية، االعالـ ووسائل التػاصل اال

وتشاولتيا بالستابعة والجراسة والتعقيب والتجاوؿ لمػقػؼ عمى حكيقة االمخ، ولمخخوج 
بخأي مجسع عميو وتػضيح ابعاد السػقف وايجاد حمػؿ تحدع الججؿ والتجاذبات 

ذأف الجاخمي الدياسية والكالمية، وايزا وضع حج لمتصاوؿ الخوسي وتجخالتو في ال
فقامت تمظ االجيدة بتحكيقات مصػلة بحثت فييا عغ ادلة تثبت  . (11)االمخيكي

الخأي القائل بالتجخل الخوسي في االنتخابات االمخيكية أو تشفيو، فخمرت الى 
ي نعخض وجية نطخ تمظ االجيدة مغ خالؿ تقخيخ أتنتائج كسا مخ معشا، وفيسا ي

ية تفقخات اآلو فيسا بعج. وفي التثع نذخ  بذكل سخي في البجاية ياميع صجر عش
 نعخض جػانب مسا جاء فيو.     

 شكالية التجخل الخوسي في االنتخابات االمخيكية، وجاء معبخاً التقخيخ إناقر 
بذكل كبيخ عغ وجية الشطخ االمخيكية في السػضػع وقج وصفتو بعس السػاقع 

ستشتاجاتو مع تمظ إ تبق)بالشدخة غيخ الدخية مغ تقييع سخي لمغاية( بحيث تصا
الػاردة في التقييع الدخي، وجاء تحت عشػاف "قخاءة تقخيخ السخابخات الكامل وغيخ 

ـ بتػقيت شخؽ الػاليات 1:14 ،6133يشايخ،  2 ،السرشفة عمى القخصشة الخوسية
 65أما مجى التقخيخ ومرادره فقج تع استخجاـ السعمػمات الستػفخة مشح  .(11)الستحجة

تع صياغتو  تحميمياً  وما بعجىا. حيث تزسغ تقييساً  6132/ ديدسبخ كانػف االوؿ
وتشديقو مغ قبل الػكاالت االستخبارية االمخيكية الثالث، وكالة االستخبارات 

 ووكالة األمغ القػمي، (FBI)ي ومكتب التحكيقات الفيجرال  (CIA) السخكدية،
(NSA) ،سعمػمات االستخبارية وىي الجيات السكمفة بالتحقيق والتي تعتسج عمى ال

التي تجسعيا وتػزعيا ىحه الػكاالت الثالث. وركد ىحا التقخيخ عمى شسػحات 
واىجاؼ مػسكػ فيسا يتعمق باالنتخابات األمخيكية واستخجاميا لألدوات التجددية 
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ركد عمى و بكل انػاعيا، والحسالت اإلعالمية، لمتأثيخ عمى الخأي العاـ األمخيكي. 
 التيالتجخالت و  6132االنتخابات الخئاسية األمخيكية عاـ  تجفتيإساألنذصة التي 

بػ"الترعيج السمحػظ" في الجيػد الخوسية مشح فتخة شػيمة لتقػيس  التقخيخ ياوصف
 .(11)""الشطاـ الجيسقخاشي الميبخالي بكيادة الػاليات الستحجة األمخيكية

وسي وكذفو بعج رفع الدخية عغ التقخيخ الحي تحجث عغ قزية االختخاؽ الخ 
عغ وجػد حسمة لمقخصشة الخوسية التي استيجفت جساعات وأفخاد بالحدب 
الجيسقخاشي، بسا في ذلظ رئيذ حسمة كميشتػف، جػف بػدستا إذ بجأت ويكميكذ بعج 

بشذخ اآلالؼ مغ رسائل  ،6132مخور شيخ، في التاسع مغ أكتػبخ مغ عاـ 
عمى الفػر إلى روسيا، التي  ف و البخيج اإللكتخوني السختخقة عشجىا أشار الكثيخ 

 التأثيخيذتبو في أنيا وراء حسمة قخصشة شػيمة ومتصػرة ليا ىجؼ واضح يتسثل في 
عمى االنتخابات األمخيكية السقبمة. وكانت البيانات التي تخبط بيغ مجسػعة مغ 

إلتي اتيست باختخاؽ  Sofacy (12)، أو  APT28تعخؼ باسع  -الستدمميغ الخوس 
ىي أيزا اشارة أخخى في مجسػعة مغ األدلة تذيخ إلى الكخمميغ. حداب بػدستا، 

كسا تطيخ أيًزا خيًصا واضًحا بيغ تدخيبات مشفرمة ومدتقمة ضيخت عمى مػقع 
، مثل تمظ السػجػدة في رسائل البخيج  DC Leaksإلكتخوني يصمق عميو اسع 

تع نذخه عمى  تدخيبات الخاصة ببػدستا ، الحيالاإللكتخوني الخاصة بكػليغ كػؿ، و 
 . (13)ويكيميكذ

يعج ىحا التقخيخ الػثيقة العمشية األولى مغ قبل أجيدة االستخبارات حػؿ تقييع 
ودراسة الجوافع وراء  6132أنذصة القخصشة اإللكتخونية الخوسية خالؿ انتخابات 

التقخيخ: " بأف الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ  ومغ ابخز ما جاء في .تمظ القخصشة
اختخاؽ بأمخ و شفيح حسمة تدتيجؼ االنتخابات الخئاسية في الػاليات الستحجة. أمخ بت

البخيج اإللكتخوني لسدؤولي الحدب الجيسقخاشي لمتأثيخ عمى االنتخابات األمخيكية 
نذأ جدئيًا مغ جشػف بػتيغ في ما يتعمق بالسحاوالت وقيل أف ذلظ  ،لرالح تخامب

انت أىجاؼ روسيا مغ كل ذلظ تقػيس وك .األمخيكية السترػرة لتقػيس حكػمتو



 د.هاشن حسي حسيي الشهىاى                 التذخل الروسي في االًتخابات          

 
 
 

                 

 

311 

 

ثقة الجسيػر في العسمية الجيسقخاشية في الػاليات الستحجة، وتذػيو سسعة وزيخة 
مغ جية اخخى قبػؿ انتخابيا ورئاستيا السحتسمة.  عجـالخارجية الدابقة كميشتػف، و 

أف بػتيغ والحكػمة الخوسية فزّمت بػضػح الخئيذ السشتخب  يطيخ التقخيخ،
وأضاؼ التقخيخ: "إف الجيػد الخوسية لمتأثيخ عمى انتخابات الخئاسة  ".تخامب

األمخيكية تسثل التعبيخ األحجث عغ رغبة مػسكػ مشح مجة شػيمة لتقػيس الشطاـ 
الجيسقخاشي الميبخالي الحي تقػده أمخيكا، ولكغ ىحه األنذصة أضيخت ترعيجًا 

 .(14)" بعسميات سابقة ممحػضًا في صخاحة ومدتػى الشذاط ونصاؽ الجيج مقارنة
فقج اشار التقخيخ بأف مػسكػ  ،التأثيخاما فيسا يخز وسائل الخوس في 

تيجة وفقا لسا ذكخ في شاستخجمت مجسػعة متشػعة مغ التكتيكات لمتأثيخ عمى ال
استخاتيجية روسية تسدج بيغ العسميات  في ضػءاالتي: "جاءت حسمة مػسكػ 

والجيػد العمشية مغ قبل  -اإللكتخونية  مثل القخصشة -االستخباراتية الدخية 
وكاالت أنباء الحكػمة الخوسية، ووسائل اإلعالـ السسػلة مغ الجولة، ووسصاء مغ 
أشخاؼ ثالثة، كسا مّػلت مدتخجمي وسائل التػاصل االجتساعي أو الستريجيغ". 

ت التػاصل مشراعمى لذخريات رسسية امخيكية ديئة مجفع تعميقات بوذلظ 
 . (15)عالـ االجتساعية السختمفةووسائل اإل

 صف أيزاً االمخيكية و  دائخة االستخباراتومغ السثيخ لالىتساـ أف تقخيخ 
تخوج  روسيا اليػـ السعبخة عغ السػقف الخسسي الخوسي بانيا RT محصة بخمجة

ذلظ ما بسا في  -لمقرز التي تيجؼ إلى إفادة السرالح االقترادية الخوسية 
بجأت جػلة ججيجة مغ القخصشة في  اذ يقػؿ: -" مجة السزادةصفو التقخيخ بػ "البخ و 

التي االستخبارات الخوسية مػاقف قسشا بتقييع فاليػـ التالي لالنتخابات مباشخة، 
ستيجؼ مػضفي الحكػمة األمخيكية واألفخاد إ spearphishingحسمة ببجأت 

في مجاالت السختبصيغ بالسؤسدات الفكخية األمخيكية والسشطسات غيخ الحكػمية 
تعزج ىحه الحسمة مػاد  توفخ  حيثاألمغ القػمي والجفاع والدياسة الخارجية. 

حػؿ جسع السعمػمات االستخبارية األجشبية  فزاًل عغمتأثيخ السدتقبمي للجيػد ا
 .(21) ةحكػميأىجاؼ وخصط اإلدارة ال
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 خاتسة:
زعست التحكيقات االمخيكية اف ىشاؾ تجخل روسي سافخ في االنتخابات 

، وذلظ بتدخيخ امكاناتيا في مجاؿ االعالـ والقخصشة في 6132المخيكية لعاـ ا
ية الخوسية كانت تجدداليجسات الوسائل التػاصل االجتساعي السختمفة. وتمظ 

، وإضعاؼ اإليساف في السؤسدات االمخيكية باتااالنتخ في التأثيختبغي 
، وزرع الذظ حػؿ كيةحدب السرادر االستخبارية االمخي الجيسقخاشية األمخيكية

 . نداىة العسمية االنتخابية، وتقػيس الثقة في مؤسدات الحكػمة االمخيكية"
في االنتخابات الخئاسية األمخيكية زيادة مغ تجخميا الحكػمة الخوسية  تيجؼ

عجـ االستقخار الدياسي في الػاليات الستحجة وإلحاؽ الزخر بحسمة ليالري 
تخشيحات دونالج تخامب وبيخني سانجرز وجيل كميشتػف الخئاسية مغ خالؿ دعع 

شتايغ. وذكخ تقييع أجخاه مكتب مجيخ االستخبارات الػششية في كانػف الثاني / 
أف الكيادة الخوسية تفزل السخشح الخئاسي دونالج تخامب عمى ليالري  6133يشايخ 

ء كميشتػف، وأف الخئيذ الخوسي فالديسيخ بػتيغ أمخ شخريا "بحسمة نفػذ" إليحا
فخص كميشتػف االنتخابية و "تقػيس" اإليساف العاـ في العسمية الجيسقخاشية 

 .األميخكية
 مػقع مع تبادلتيا شخريات امخيكية خاصة استخجمت في الحسمة رسائل

 نذخ ذاتو الػقت في الحسمة االنتخابية في الػاليات الستحجة، خالؿ ويكيميكذ
 الػششية المجشة حػاسيب مغ خصشتياق تتسالتي  اإللكتخوني البخيج رسائل السػقع

 شبو مؤكجة أف شكػؾ وجػد مع. بػديدتا جػف  كميشتػف  حسمة ورئيذ الجيسقخاشية،
 واسع مػاقع نصاؽ عمى الخوس كسا استخجـ .القخصشة بعسمية قامػا مغ ىع الخوس
 .االنتخابات في والتيػب لمتجخل وتػيتخ بػؾ الفيذ

ت تػرشيع مغ الخوس في التجخل شالت العقػبات االمخيكية كل الحيغ ثب
باالنتخابات االمخيكية وكحلظ كل االمخيكييغ الحيغ تػاشئػا معيع، وتع شخد العجيج 

 مشيع في عيج الخئيذ اوباما، كسا تع تػجيو عقػبات امخيكية في عيج تخامب.
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 في الخوسي التجخل تقخيخا حػؿ االمخيكية االستخبارات أصجرت دائخة 
 أجيدة قبل مغ األولى العمشية الػثيقة التقخيخ، ىحا ة، ويعجاالمخيكي االنتخابات

 انتخابات خالؿ الخوسية اإللكتخونية القخصشة أنذصة تقييع حػؿ االستخبارات
 .القخصشة تمظ وراء الجوافع ودراسة 6132

، 6132في االنتخابات األمخيكية لعاـ  التأثيخحاولت روسيا بالفعل اخيخًا لقج 
صخوحًا ىل أثخت فعاًل عمى سيخ ونتائج االنتخابات، ىحا ما ولكغ يبقى الدؤاؿ م

استبعجتو الكيادات االمخيكية حتى االف، وقالت باف ىشاؾ محاوالت وتجخالت 
فعمية، ولكغ تبقى في إشار ذلظ ولع تؤثخ بذكل عسمي عمى سيخ االنتخابات وال 

ى االجيدة عمى نتائجيا، ويبقى ما تخبئو االياـ وما ُيدتجج عمى الداحة، ولج
االمشية واالستخبارية مغ معمػمات، ربسا قج تغيخ سيخ ومجخى التحقيق بالكامل 

 سمبًا أو إيجابًا.
واالمخ السيع في كل ىحه التكيشات وما قج يؤثخ في تػجيو التحكيقات 
ومتابعتيا ىػ وضع الخئيذ االمخيكي تخامب وما يقجمو حاليًا مغ خجمات يججىا 

ي وربسا الدياسي مكاسب لمػاليات الستحجة، وخاصة في السػاشغ االمخيكي العاد
السجاؿ االقترادي، فميذ مغ مرمحة الػاليات الستحجة قمب ضيخ السجغ عمى 
تخامب واحجاث مذكمة قج ال تحسج عكباىا تزخ في الشياية بدسعة الػاليات 
الستحجة، وتثبت التصاوؿ الخوسي عمى ديسػقخاشيتيع. وأماـ كل ىحا يبقى الدؤاؿ 
االخيخ مصخوحًا، ىل ستقف روسيا إلى ىحا الحج مغ التجخل؟ أـ لجييا ما تفعمو 
لدعدعة الشطاـ الدياسي واالنتخابي االمخيكي؟ وىل تدتصيع زرع السديج مغ 
الذكػؾ لجى الداسة االمخيكاف في السدتقبل في شفافية نطاميع االنتخابي. وىل 

السدتقبل ضج الػاليات الستحجة  لجى روسيا خصط وبخامج أكثخ فاعمية تدتخجميا في
ما زالت قائسة في الخالؼ والتشافذ بيغ الجولتيغ األسباب وديسقخاشيتيا، ف

االنتخابية حسمة التػقع أنيا ستحاوؿ مخة أخخى عشجما تبجأ حا فإف مغ السلالعطسييغ، 
 ، وعمى الػاليات الستحجة أف تتػقع السديج في السدتقبل.6161لعاـ 
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 روالسراد اليهامر
                                                 

، 6105/ 62/6محكخة لمجيسقخاشيين تجعم التحقيق حهؿ "تجخل روسيا باالنتخابات األمخيكية". ( 0)
   -https://arabic.rt.com/world/929057عمى الخابط،   |

 (2) Matthew Kahn, Document: DNC Sues Russia, Trump Campaign 

and WikiLeaks for Election, https://www.lawfareblog.com/document-

dnc-sues-russia-trump-campaign-and-wikileaks-election-interference.   

 روسيا تقهؿ لم تتمق بعج إخصارا بذأف دعهى الحدب الجيسقخاشي األمخيكي. عمى الخابط، 
    http://arabic.euronews.com/2018/04/21/world-news-413905    

سمدمة  6104تذخين الثاني /نهفسبخ  01أصجر االبن األكبخ لمخئيذ دونالج تخامب يـه االثشين 3))
، وكحلك 6103من التبادالت الخاصة عمى تهيتخ بيشو وبين ويكيميكذ اثشاء وبعج انتخابات عاـ 

دونالج تخامب االبن لمخسائل عمى تهيتخ في جاء إشالؽ  عمى مهقع الهيب لإلعالف عن تدخيباتو.
بعزيا حهؿ الهقت الحي كاف فيو السهقع يصمق رسائل البخيج اإللكتخوني السدخوقة  -التبادالت 

يثشي ويكيميكذ عمى تعميقات والجه  -من رئيذ حسمة الحدب الجيسهقخاشي هيالري كميشتهف 
الؽ سخاح عائجات والجه الزخيبية إلى اإليجابية حهؿ السهقع ويصمب من الديج تخامب االبن إش

السهقع. ومن الستهقع أف تؤدي ىحه اإلعالنات إلى زيادة الجعهات في الكهنغخس إلشالع الديج 
. 6103تخامب عمشًا عمى أنو جدء من تحقيقات عجة في التجخل الخوسي في انتخابات عاـ 

ما إذا كانت حسمة تخامب وىي تزيف عشرًخا ججيًجا إلى التحقيقات التي كانت تحقق ألشيخ 
متهاشئة بأي شكل من األشكاؿ مع الحكهمة الخوسية، ىحه الخسائل بجأت في ايمهؿ/ سبتسبخ 

 .6104واستسخت حتى تسهز/يهليه  6103
 New twist in Russia probe as Donald Trump Jr releases WikiLeaks 

messages over Clinton's hacked emails. 

https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/14/donald-trump-jr- / 

(4) KATHRYN WATSON, DNC sues Russia, WikiLeaks, Trump 

campaign associates, alleging conspiracy.  

    https://www.cbsnews.com/news/dnc-files-lawsuit-against-russia-

trump-campaign. 

(5)  Presidential John Podesta, Behind the Scenes of Hillary Clinton's       

http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-

noah-john  

https://www.lawfareblog.com/document-dnc-sues-russia-trump-campaign-and-wikileaks-election-interference
https://www.lawfareblog.com/document-dnc-sues-russia-trump-campaign-and-wikileaks-election-interference
http://arabic.euronews.com/2018/04/21/world-news-413905
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/14/donald-trump-jr-
https://www.cbsnews.com/news/dnc-files-lawsuit-against-russia-trump-campaign.
https://www.cbsnews.com/news/dnc-files-lawsuit-against-russia-trump-campaign.
https://www.cbsnews.com/news/dnc-files-lawsuit-against-russia-trump-campaign.
http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
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(6 (، ىه مدتذار سياسي أمخيكي، شغل مشرب رئيذ 0616( جهف ديفيج بهديدتا: )من مهاليج 
، 6110يشايخ  61حتى  0665بخ أكته  61أركاف البيت األبيس لمخئيذ بيل كميشتهف من 

. قبل ذلك شغل 6102فبخايخ  03حتى  6101يشايخ ،  0وكسدتذار لمخئيذ باراؾ أوباما من 
مشرب الدكختيخ في البيت األبيس ونائب رئيذ ىيئة األركاف لمعسميات في إدارة كميشتهف بين 

قجـ األمخيكي ، وىه اآلف رئيذ ومدتذار، لسخكد الت0665أكتهبخ  61حتى  0663يشايخ  61
(CAP )Center for American Progress  ،وىه مخكد أبحاث في واششصن العاصسة ،
باإلضافة إلى كهنو أستاذ زائخ لمقانهف في مخكد القانهف بجامعة جهرجتاوف، وكاف رئيًدا 

في حسمة هيالري كميشتهف الخئاسية.                                6103لسجمذ اإلدارة لعاـ 
John Podesta - Behind the Scenes of Hillary Clinton's Presidential, 

http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-

noah-john        

كمسا تعمسشا السديج عن السؤامخة كانهف االوؿ/ديدسبخ قائاًل:  02ا في كتب جهف بهديدت( 4 ) 
الخوسية لتخخيب حسمة هيالري كميشتهف وانتخاب دونالج تخامب، وفذل مكتب التحقيقات 
الفيجرالي في الخد عمى نحه كاؼ، كمسا صجمت أكثخ. وقج وصف السجيخ التشفيحي الدابق لهكالة 

سبتسبخ" ،  00لكتخوني الخوسي بأنو "السكاف  الدياسي ألحجاث السخابخات السخكدية اليجـه اإل 
نحتاج إلى تحقيق قهي ومدتقل حهؿ الخصأ الحي وقع داخل الحكهمة وكيفية حساية بمجنا في 
السدتقبل. برفتي الخئيذ الدابق لحسمة كمشتهف وىجؼ مباشخ لمقخصشة الخوسية، أفيم مجى 

صحيفة نيهيهرؾ تايسد أنو عشجما اكتذف مكتب  ججية ىحا األمخ. لحا فهجئت حين قخأت في
، فذل في إرساؿ حتى وكيل واحج  6102التحقيقات الفيجرالي اليجـه الخوسي في سبتسبخ 

لتححيخ كبار السدؤولين في المجشة الهششية الجيسقخاشية. إف ىحا قخار محيخ، إف مقارنة رد فعل 
اإللكتخوني السبالغ فييا مع االستجابة  مكتب التحقيقات الفيجرالي اليائل عمى فزيحة البخيج

الباىتة عمى ما يبجو لسؤامخة روسيا الحقيقية لتخخيب االنتخابات الهششية تجؿ عمى أف شيًئا ما 
 يشكدخ بعسق في مكتب التحقيقات الفيجرالي".

    Presidential John Podesta, Behind the Scenes of Hillary Clinton's       

http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-

noah-john  

  ( روسيا تقهؿ لم تتمق بعج إخصارا بذأف دعهى الحدب الجيسقخاشي األمخيكي. السرجر الدابق.5)
                

http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
http://www.cc.com/video-clips/gbriry/the-daily-show-with-trevor-noah-john
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(9)Del Quentin Wilber and Aruna Viswanatha, Russians Charged With 

Interfering in the U.S. Election Indictment in Mueller probe details 

how Moscow manipulated U.S.:  

    https://www.wsj.com/articles/russians-charged-with-interfering-in-u-s 

   Watson, op cit.  

(10) OLIVIA BEAVERS AND AVERY ANAPOL, DNC sues Russia, 

Trump campaign and WikiLeaks over alleged election interference. 

http://thehill.com/regulation/court-battles/384135-dnc-sues-russian-

government-trump-campaign-wikileaks-alleging  

(11) WATSON, op cit   

(12) Ibid   

(13) Ibid  

 يين تجعم التحقيق حهؿ "تجخل روسيا باالنتخابات األمخيكية، محكخة لمجيسقخاش( 01)
 ، عمى الخابط،25.02.2018

    https://arabic.rt.com/world/929057-                                                  

وكاف فى الساضى مجيخا لسكتب التحقيقات  -، 6103 ايار/مايه 04( عين روبخت مهلخ في 02)
مجعيا خاصا الستئشاؼ التحقيق مع مشحو صالحيات واسعة وتعديد استقالليتو،  -الفيجرالى 

وعيشو لتهلى التحقيقات، نائب وزيخ العجؿ رود روزنذتاين، مبخًرا تعيين مجع خاص أكثخ 
السرمحة العامة"، فى حين أف وزيخ استقاللية عن الدمصة الدياسية، "بالظخوؼ الخاصة" و"

العجؿ جيف سيذشد، متيم فى ىحه القزية بأنو أغفل كذف لقاءات عقجىا مع سفيخ روسيا فى 
 الهاليات الستحجة سيخجى كيدمياؾ. 

. عمى الخابط، 6103س و ج .. كيف تفيم قزية تجخل روسيا باالنتخابات األمخيكية مشح 
https://www.youm7.com/story/2018/2/17/%D8%B3-%D9%88-  

في نيهيهرؾ، وىه سادس  0611ولج روبخت سهاف مهلخ في الدابع من آب / أغدصذ  03))
مجيخ لسكتب التحقيقات االتحادي في تاريخ الهاليات الستحجة إذ شغل السشرب من أيمهؿ / 

. ويشحجر مهلخ من اصهؿ اوربية. وكاف الخئيذ 6103الى أيمهؿ / سبتسبخ  6110سبتسبخ 
في السشرب لسجة عذخ  -وىه جسيهري ايزا  -الجسيهري جهرج بهش االبن عين مهلخ 

سشهات مجدىا الخئيذ الجيسقخاشي باراؾ أوباما لدشتين أخخيين. وقبل تهليو ادارة مكتب 
مجعيا عاما، ومداعجا لهزيخ العجؿ لمذؤوف  -مي وىه محا -التحقيقات االتحادي، عسل مهلخ 

حيث  0633الجشائية، ونائبا عاما لهزيخ العجؿ. تخخج مهلخ من جامعة بخيشدتهف في عاـ 

https://www.wsj.com/articles/russians-charged-with-interfering-in-u-s
http://thehill.com/regulation/court-battles/384135-dnc-sues-russian-government-trump-campaign-wikileaks-alleging
http://thehill.com/regulation/court-battles/384135-dnc-sues-russian-government-trump-campaign-wikileaks-alleging
https://arabic.rt.com/world/929057-
https://www.youm7.com/story/2018/2/17/%D8%B3-%D9%88-
https://www.youm7.com/story/2018/2/17/%D8%B3-%D9%88-


 د.هاشن حسي حسيي الشهىاى                 التذخل الروسي في االًتخابات          

 
 
 

                 

 

323 

 

                                                                                    

حرل مشيا عمى شيادة البكمهريهس في القانهف، كسا حاز عمى شيادة الساجدتيخ في العالقات 
في القانهف من كمية الحقهؽ في ، ثم الجكتهراه 0634الجولية من جامعة نيهيهرؾ في عاـ 

 . 0643جامعة فخجيشيا في عاـ 
(17) House Intelligence Democrats Release Response To GOP Russia 

Conclusions. https://www.npr.org/2018/03/13/593323095   

(18) Russia, Trump, and the 2016 U.S. Election, 

      https://www.cfr.org/backgrounder/russia-trump-and-2016-us-election  

(19) ALICIA PARLAPIANO and JASMINE C. LEE FEB,The 

Propaganda Tools Used by Russians to Influence the 2016 Election.  

    https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/16/us/politics/russia-

propaganda-election-2016  

قرة العالقة السمتبدة بين الخئيذ األميخكي دونالج تخامب ومهسكه، ىي من الشهع  ( يبجو أف  61)
الحي ال يدخي عميو تقادـ الدمن. كمسا مخ  عمييا الهقت، كمسا كبخت وتفاقست وتكذف السديج من 
ؿ إلى  خباياىا. وإذا ما استسخ  الكذف عمى ىحا السشهاؿ، فمن يكهف من السدتبعج أف تتحه 

رشف الحي ييد  رئاسة تخامب. فتكحيب الخوايات والتذكيك في صحتيا من قبل فزيحة من ال
حسمة تخامب والصمب بايقاؼ التحقيق، مثل ىح الدعي السخفهض، يعج بسثابة "تدخيخ الدمصة 
لعخقمة سيخ التحقيق"، وىي التيسة الخئيدة ذاتيا التي كانت األساس باإلشاحة بالخئيذ ريتذارد 

ل نيكدهف في فزيحة "وو  تخغيت". بعج انكذاؼ خيهشيا بالتجدذ، حاوؿ نيكدهف التجخ 
إلعاقة عسمية التحقيق لمحيمهلة دوف بمهغ خهاتسيا السحتهمة، لكن  محاولتو افتزح أمخىا االمخ 

 الحي اجبخه عمى تقجيم االستقالة والخزهع لمسحاكسة والدجن. 
 عمى الخابط، عالقة تخامب بخوسيا: الفزيحة تكبخ وقج تقهد ألزمة رئاسية. 

    https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/24/%D8%B9%D   

(21) Del Quentin Wilber and Aruna Viswanatha, Russians Charged 

With Interfering in U.S. Election 

      https://www.wsj.com/articles/russians-charged-with-interfering-in-u-

s-election-1518804495  

عمى  6103/ 06/ 05( إليفاف إيالنج، رأي: جخأة روسيا تتهجب مهاجية القراص االمخيكي، 66)
 الخابط، 

https://arabic.cnn.com/world/2016/12/18/commentary-responding-russia  

https://www.npr.org/2018/03/13/593323095
https://www.cfr.org/backgrounder/russia-trump-and-2016-us-election
https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/16/us/politics/russia-propaganda-election-2016
https://www.nytimes.com/interactive/2018/02/16/us/politics/russia-propaganda-election-2016
https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/2/24/%D8%B9%25D
https://www.wsj.com/articles/russians-charged-with-interfering-in-u-s-election-1518804495
https://www.wsj.com/articles/russians-charged-with-interfering-in-u-s-election-1518804495
https://arabic.cnn.com/world/2016/12/18/commentary-responding-russia
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، عمى 6104/ 3/ 4( مدؤوؿ أمخيكي سابق: قزية تخامب وروسيا "أكبخ من ووتخغيت"، 63)
 خابط،ال

 http://www.bbc.com/arabic/world-40184813 

ىجى الذيسي، تفاصيل التحقيق األمخيكي في تجخل روسيا في انتخاب تخامب رئيديا،  61))
 ، عمى الخابط،6105/ 3/06

http://www.masrawy.com/news/news_press/details/2018/1/6/1236375/%D    

(25)  Wilber and Aruna Viswanatha, op. Cit. 

  (التحقيق األميخكي في التجخل الخوسي باالنتخابات يأخح بعجا ججيجا، عمى الخابط، 63) 
 http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A  

عن "مرشع الستريجين"  6101( مترجي االنتخنيت، تحجثت الرحف الخوسية في العاـ 64)
مؤكجة أنو يسمك آالؼ الحدابات الهىسية عمى شبكات التهاصل والتي استحجثت في األساس 

الستيجاؼ الخأي العاـ األمخيكي.  6102الجاخمية، ثم ُوجيت في العاـ لمتأثيخ عمى الدياسة 
: إنيا "حرمت عمى الساؿ 6102وقالت امخأة عسمت لذيخين لجى "السرشع" لفخانذ بخس في 

لقاء كتابة رسائل تذيج بالخئيذ فالديسيخ بهتين عمى مجونات بأسساء مختمفة ومقابل نذخ 
 لمسديج عمى الخابط: بعس التعميقات عمى مهاقع مختمفة".

  https://www.tahrirnews.com/posts/870614  

( تصمق الرحف الخوسية عمى بخيجهجين لقب "شباخ" بهتين فيه يجيخ شخكة "كهنكهرد" التي 65)
أمخيكية. وقاؿ بخيجهجين "إذا كانت تشظم حفالت االستقباؿ في الكخممين وىي خاضعة لعقهبات 

رغب األمخيكيهف في أف يرهروني عمى أنشي شيصاف، فميفعمها"، عمسا انو مجرج عمى الئحة 
"، وتقهؿ الرحف الخوسية كحلك: إف "بخيجهجين عمى 6103العقهبات األمخيكية مشح نياية 

خو بهليذ" أو صمة بذخكة اسسيا "يفخو بهليذ" السختبصة بجورىا بذخكة "واغشخ". وشخكة "يف
"افخو بهليذ" عمى قائسة العقهبات األمخيكية. وأكجت واششصن أنيا عاقبت ىحه الذخكة ألف 
بخيجهجين "يسمكيا ويديصخ عمييا"، ولجى الذخكة عقج مع الحكهمة الدهرية لحساية حقهؿ 

 % من االنتاج. 62الشفط والغاز مقابل 
          نتخابات أمخيكا، عمى الخابط،  . تعخؼ عمى الذخريات الخوسية الستيسة بالتجخل في ا

   https://www.tahrirnews.com/posts/870614                                                       

 04ات األمخيكية، الدبت شباخ بهتين عمى رأس قائسة الذخريات الخوسية الستيسة في اإلنتخاب 
  .https://www.okaz.com.sa/article/161605، عمى الخابط، 6105فبخايخ 

http://www.bbc.com/arabic/world-40184813
http://www.masrawy.com/news/news_press/details/2018/1/6/1236375/%25D
http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%25A
https://www.tahrirnews.com/posts/870614
https://www.tahrirnews.com/posts/870614
https://www.tahrirnews.com/posts/870614
https://www.okaz.com.sa/article/161605
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(29) Mueller charges 13 Russians with interfering in US election to help 

Trump   

    https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/16/robert-mueller-

russians-charged-election  

(30) Ibid 

(31  ( Who Is Michael Flynn? 19 Things to Know About Donald Trump's 

Former National Security Adviser.  

    https://www.cosmopolitan.com/politics/  

(32)  Ibid 

( وغيتذ ىه خامذ شخز يعتخؼ بالتيم السهجية إليو في إشار قزية التجخل الخوسي. 33)
بية لمخئيذ األمخيكي دونالج تخامب وافق ريتذارد غيتذ السدتذار الدابق في الحسمة االنتخا

، بعج 6103عمى التعاوف مع التحقيق في تجخل روسي في االقتخاع الخئاسي الحي جخى في 
 الزغهط التي وجيت لذخيكو الدابق بهؿ مانافهرت السجيخ الدابق لمحسمة االنتخابية لتخامب.

  Zack Beauchamp, The key findings from the US intelligence report on 

the Russia hack, decoded. 

    https://www.vox.com/world/2017/1/6/14194986/russia-hack-

intelligence-report-election-trump  

(34) Eliza Relman and Natasha Bertrand ,Former Trump campaign 

chairman Paul Manafort was just indicted — here's what you need to 

know about him, http://www.businessinsider.com/  .Paul Manafort 

asks judge to investigate leaks after Mueller questions revealed. 

https://www.theguardian.com/us-news/2018/   

(35) Ibid 

( ىه استذاري صشاعة الشفط األمخيكية ومدتذار 0640يهنيه  3( كارتخ وليم بيج: )ولج في 33)
. وىه 6103لج تخامب خالؿ حسمتو االنتخابية الخئاسية لعاـ سابق في الدياسة الخارجية لجونا

السؤسذ والذخيك اإلداري لذخكة جمهباؿ إنخجي كابيتاؿ، متخررة في قصاع الشفط والغاز في 
في العالقات بين شخكاء  6104روسيا ووسط آسيا. كاف محط تخكيد التحقيق الخاص لعاـ 

الخئاسية  6103ة عن تخامب خالؿ انتخابات تخامب والسدؤولين الخوس والتجخل الخوسي نياب
وىه مخكد التداؤالت حهؿ عالقة حسمة دونالج تخامب االنتخابية وروسيا، وقج شهر عالقات 
وثيقة مع أعساؿ تجارية روسية حين عاش في روسيا لثالثة أعهاـ. قبيل سباؽ الخئاسة 

 سيا.  ، كاف صخيحًا في انتقاده لدياسات أمخيكا الخارجية تجاه رو 6103

https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/16/robert-mueller-russians-charged-election
https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/16/robert-mueller-russians-charged-election
https://www.cosmopolitan.com/politics/
https://www.vox.com/world/2017/1/6/14194986/russia-hack-intelligence-report-election-trump
https://www.vox.com/world/2017/1/6/14194986/russia-hack-intelligence-report-election-trump
http://www.businessinsider.com/
https://www.theguardian.com/us-news/2018/
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 Who is Carter Page, the Trump ex-adviser at the center of the memo 

furore  https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/02/  

. 3/6105/ 66الخوسي"،  ( الشهاب األمخيكي يشذخ تقخيخا جسيهريا حهؿ نتائج "التحقيق34)
 https://arabic.rt.com/world/933891  أخبار العالم، عمى الخابط،

 السرجر نفدو. 35))
(39) Trump and the Russia investigation: What to know, By Kaitlyn 

Schallhorn  http://www.foxnews.com/politics/2018/04/27/trump-and-

russia. 

(40) Mueller charges 13 Russians with interfering in US election to help 

Trump  https://www.theguardian.com/us-news/2018/feb/16/robert-

mueller. 

(41) Ibid. 

 روسيا يتيسهف بالتجخل في االنتخابات األمخيكية. عمى الخابط. 03( الهاليات الستحجة: 16)
  http://www.france24.com/ar/2018021                                                           

 ( السرجر نفدو.13)
(44) Russian troll farm, 13 suspects indicted in 2016 election 

interference. 
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