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واشنطن بوست: أقوى األدلة یلع محاولة اإلمارات التدخل يف السیاسة 
 األمریکیة 

 رجمة: عادل رفیق ت

�حيفة   بوست�شرت  ل  2022نوفم��    14��    واشنطن  تصدرها تحليًال  ال�ي  النشرة  عن  املسؤول  ستاركس،  تيم 

آرون شافر، الباحث �� التكنولوجيا واألمن السي��ا�ي ، ومعاونة  "202األمن السي��ا�ي  األمر�كية �عنوان "ال�حيفة  

تحت   التحليل  جاء  حيث  بال�حيفة،  " أيضًا  ��    عنوان:  التدخل  تحاول  اإلمارات  أن  ع��  اآلن  ح�ى  األدلة  أقوى 

 . وذلك ع�� النحو التا��:"السياسة األمر�كية

تدخل �� النظام السيا��ي األمر��ي، بما �� ذلك  توصل مسؤولو ا�خابرات األمر�كية إ�� أن اإلمارات العر�ية املتحدة ت

�� مقال �شرتھ واشنطن بوست   جون هدسون اخ��اق أجهزة الكمبيوتر �� الواليات املتحدة، حسبما كشف الزميل  

ل �� السياسة األمر�كية �اية األسبوع �عنوان: "�  ".تقر�ر استخبارا�ي أمر��ي يقول إن حليفًا خليجيًا رئيسيًا تدخَّ

وا قد اّطلعوا ع�� تقر�ر سري وتحدثوا لل�حيفة �شرط عدم الكشف فقد كتب جون يقول إن ثالثة أ�خاص �ان

عن هو���م لقيامهم بمناقشة معلومات سر�ة "حيث قالوا إن األ�شطة املنسو�ة إ�� اإلمارات �� التقر�ر تتجاوز مجرد  

 استغالل النفوذ،" حسبما كتب جون، الذي أضاف: 

توظ الوقحة  االستغالل  عمليات  أك��  إحدى  تضمنت  وا�جيش "لقد  ا�خابرات   �� سابق�ن  مسؤول�ن  ثالثة  يف 

األمر�كي�ن ملساعدة اإلمارات �� مراقبة املعارض�ن والسياسي�ن وال�حفي�ن والشر�ات األمر�كية. و�حسب امللفات 

القضائية العامة، قال املدعون األمر�كيون إن هؤالء األ�خاص ساعدوا اإلمارات �� اخ��اق أجهزة الكمبيوتر �� 

 ت املتحدة ودول أخرى."الواليا

وقال بروس ر�دل، كب�� الباحث�ن �� معهد بروكينجز الذي خدم �� السابق �� مجلس االستخبارات الوط�ي، ذلك  

ا�جلس الذي كتب هذا التقر�ر و�ان قد كتب تقار�ر مماثلة عن ا�خصوم، حيث يقول ر�دل إن التقر�ر ير�� إ��  

 ديقة". مستوى فحص استخبارا�ي "فر�د" لـ "قوة ص
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األس�حة لك��ا ُ�عت�� أيضًا بمثابة تذك�� بأن اإلمارات سعت إ�� أن تصبح قوة �� الفضاء السي��ا�ي وقد استخدمت  

�ش�ل مش�وك فيھ، بما �� ذلك عن طر�ق �حب مسؤول�ن أمر�كي�ن سابق�ن وتوظيفهم للقيام بأعمال   السي��انية

 مراقبة ضد الواليات املتحدة نفسها. 

، أستاذة التار�خ �� جامعة نيو�ورك، ع�� التقر�ر االستخبارا�ي، والذي جاء �� �غر�دة روث بن غياتيق  وفيما ي�� �عل

ن أن ي�ون هذا النظام االستبدادي شر��ًا موثوقًا بھ لها ع�� تو���: حيث غردت روث بن غيات قائلة: "ر�ما ال يمك

للديمقراطية ع�� أي حال! (حيث �عت�� اإلمارات ديكتاتور�ة ملكية، حسبما كتبت بن غيات �� التغر�دة)". و�انت 

روث بن غيات باألساس ُ�علق ع�� �غر�دة كت��ا جون هدسون، ال�حفي املتخصص �� الدبلوماسية واألمن القومي 

نوفم��، �عنوان "تقر�ر استخبارا�ي   12الذي �شرتھ البوست ��    مقالھاشنطن بوست، والذي �ان �ش�� إ��  �� الو 

ل ��   السياسة األمر�كية".أمر��ي يقول إن حليفًا خليجيًا رئيسيًا تدخَّ

هدسون تقول: "َسْبق �حفي: أعد مسؤولو ا�خابرات األمر�كية تقر�رًا سر�ًا �شرح بالتفصيل ا�جهود   �غر�دةو�انت  

اإلما ��ا  قامت  ال�ي  املتحدة  املكثفة  العر�ية  بھ-رات  وموثوقًا  وثيقًا  شر��ًا  اعُت��ت  طاملا  بالنظام   -ال�ي  للتالعب 

 السيا��ي األمر��ي".

 مشروع الغراب

مارك باير ور�ان آدامز   -م��م�ن بتقديم املساعدة �� مجال القرصنة لإلمارات  وقد اع��ف ثالثة مسؤول�ن سابق�ن  

��ذه ال��م. حيث �انوا جزءًا من برنامج سري لإلمارات أطلق عليھ اسم "مشروع الغراب"، والذي   -ودانييل ج��يك  

 .2019أشار إليھ كريس بينج وجو�ل شيكتمان �� تقر�ر �شرتھ و�الة رو���ز ألول مرة �� عام 

و�� إطار "مشروع الغراب"، ساعد قراصنة سابقون �انوا �عملون لصا�ح ا�ح�ومة األمر�كية أجهزة مخابرات أجنبية  

األمر�كي�ن  اس��داف  ذلك  وشمل  ومعارض�ن.  منافسة  وح�ومات  اإل�سان  حقوق  و�شطاء  �حفي�ن  مراقبة   ��

 أنفسهم. 
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و�ستمر التقار�ر ��ذا الصدد. ففي الشهر املا��ي فقط، أفاد زميالي "كر�ج و�تلوك" و "نيت جونز" أنھ ع�� مدار 

متقاعد عسكري ل�حصول ع�� تصر�ح فيدرا�� للعمل �� اإلمارات  300السنوات السبع املاضية، س�� ما يقرب من 

 العر�ية املتحدة. 

�ن حذر رئيس م�افحة التجسس �� و�الة ا�خابرات املركز�ة العام ويشمل ذلك مستشاري األمن السي��ا�ي. �� ح

ذوي  من  األمر�كية  القوات  أفراد  يواجھ  لم  حيث  أجنبية،  قوى  إ��  مهارا��م  بيع  من  املتقاعدين  العمالء  املا��ي 

 ا�خ��ات �� ا�حرب اإللك��ونية مثل هذه القيود من قبل.

 بيجاسوس 

باستخدام برامج التجسس املعروفة باسم "بيجاسوس"، وهو أحد منتجات   لقد ارتبطت اسم دولة اإلمارات مراراً 

 مجموعة "إن إس أو" اإلسرائيلية.

العام املا��ي أن هناك أدلة ع�� تورط اإلمارات �� اس��داف حنان الع��،   �� تقر�ر لها  دانا بريستوقد ذكرت زميل�ي  

 زوجة ال�حفي �� واشنطن بوست جمال خاشق��. 

أثناء استجوا��ا �� د�ي، اخ��ق �خص ما هاتفها الذي �ان قد تمت مصادرتھ م��ا وقام بر�طھ بموقع و�ب �انت 

 ل جنائي. شركة إن إس أو قد أعدتھ لعميل إمارا�ي، وفقًا لتحلي

وقال محامي إن إس أو جروب: "أجرت مجموعة إن إس أو جروب مراجعة لهذا األمر وخلصت إ�� أن بيجاسوس لم  

"ا�جهود   وأضاف:  الع��."  حنان  السيدة  عن  معلومات  جمع  أو  �عقب  أو  مراقبة  أو  إ��  لالستماع  استخدامھ  يتم 

 وب �ش�ل خاطئ بمقتل السيد خاشق�� أمر مح��".املتواصلة ال�ي تبذلها واشنطن بوست لر�ط شركة إن إس أو جر 

كما تم ر�ط "أحد ُمشغ�� بيجاسوس" مرتبط باإلمارات باس��داف مكتب رئيس الوزراء ال��يطا�ي، وفقًا لتقر�ر صدر  

 .�ن بجامعة تورنتومخت�� سيت��� أبر�ل من 

عن   أخرى  مرات  امتنعت  بينما  اإللك��ونية،  بأ�شط��ا  املتعلقة  املزاعم  �عض  املا��ي   �� نفت  قد  اإلمارات  و�انت 

 التعليق. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.washingtonpost.com/nation/interactive/2021/hanan-elatr-phone-pegasus/?itid=lk_inline_manual_27
https://citizenlab.ca/2022/04/uk-government-officials-targeted-pegasus/


Page 4 of 6 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 18, 2022      

 اکتساح أوسع

وقد واصلت دولة اإلمارات تنمية البحث والتطو�ر �� مجال األمن السي��ا�ي واستضافت مؤتمرات أمنية كجزء من  

 " األسبوع املا��ي. بر�كنج ديفينسركزًا ملثل هذه التقنيات، حسبما أفادت أغنيس هيلو �جلة "تطلعا��ا لتصبح م

األول �� كينجز �وليدج لندن والرئيس التنفيذي لشركة مينا أناليتي�ا، و�� شركة   وقال أندر�اس كر�ج، ا�حاضر

استشار�ة للمخاطر االس��اتيجية تركز ع�� الشرق األوسط: "علينا أن ننظر إ�� ن�ج اإلمارات �� مجال التكنولوجيا 

مبكر أهمية ترسيخ أقدامها �� ا�جال   اإللك��ونية باعتباره استثنائيًا �� العالم العر�ي، حيث أدركت اإلمارات �� وقت 

 السي��ا�ي، ليس فقط من منظور دفا�� ولكن أيضًا من منظور �جومي". 

فقد  السي��ا�ي،  ا�جال   �� �شغيلية  أو  تكتيكية  منا�ج  العر�ية  الدول  معظم  اتبعت  "بينما  فإنھ  كر�ج،  و�حسب  

لها السي��ا�ي ا�ح�� �� أحد أك�� االقتصادات ارتباطًا  اعتمدت اإلمارات ن�جًا شامًال �جميع أرجاء البالد لتعز�ز مجا

 �� العالم." 

وكما قال هدسون �� مقالھ، فإن مسا�� اإلمارات العر�ية املتحدة للتأث�� ع�� النظام األمر��ي ال تضعها فقط ��  

 تايوان. مصاف خصوم الواليات املتحدة مثل روسيا، ولكن أيضًا �� مصاف دول أك�� صداقة مثل إسرائيل أو 

 املفاتیح

 �� أو  إس  إن  شركة  طورتھ  الذي  التجسس  برنامج  استخدام  استكشف  قد  الفيدرا��  التحقيقات  مكتب  و�ان 

 التحقيقات، قبل تخليھ عن تلك ا�خطة تمامًا.

الفيدرا�� ع�� تطو�ر خطط إلحاطة قيادة مكتب التحقيقات الفيدرا�� باألدوات  وعمل مسؤولو مكتب التحقيقات  

ال�ي �ستخدمها "إن إس أو جروب" ووضعوا إرشادات حول كيفية قيام املدع�ن الفيدرالي�ن بالكشف عن استخدام 

�حيفة نيو�ورك برامج التجسس �� اإلجراءات ا�جنائية، وفقًا لتقر�ر مارك ماز��ي ورون�ن ب��جمان الذي �شرتھ  

 تايمز. 

الفيدرا�� "وقف جميع ا�جهود املتعلقة باالستخدام ا�حتمل  التحقيقات  ووفقًا مللفات قضائية، فقد قرر مكتب 

يوليو، �انت واشنطن  18. وقبل ذلك بأيام، تحديدًا �� 2021ملنَتج شركة "إن إس أو" �� الثا�ي والعشر�ن من يوليو 
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حول استخدام عمالء "إن إس أو" برنامج التجسس   �شر تقار�رم قد بدأت ��  منصة من شر�اء اإلعال   16بوست و  

وال�حفي� اإل�سان  حقوق  �شطاء  الس��داف  "بيجاسوس"  باسم  نوفم��  املعروف  و��  التنفيذي�ن.  واملسؤول�ن  ن 

 . شركة "إن إس أو" ع�� القائمة السوداءاملا��ي، أدرجت ا�ح�ومة األمر�كية 

الف التحقيقات  مكتب  قال  و�عرض  الذي  أورلين�)،  نيو  عن  (ديمقراطي  وايدن  رون  السناتور  من  لضغوط  يدرا�� 

ل�حيفة نيو�ورك تايمز إنھ "من غ�� املقبول تمامًا أن يقدم مدير مكتب التحقيقات الفيدرا�� شهادة مضللة حول 

لل�و  �امل  تقر�ر  تقديم  أجل  من  ألشهر  االنتظار  ثم  قو�ة  اخ��اق  أدوات  ع��  املكتب  والشعب استحواذ  نجرس 

األمر��ي ". وقال وايدن إن مكتب التحقيقات الفيدرا�� أيضًا "يدين لألمر�كي�ن بضرورة تقديم تفس�� وا�ح حول 

 ما إذا �ان االستخدام التشغي�� املستقب�� ألدوات شركة "إن إس أو" ال يزال مطروحًا ع�� الطاولة." 

أ. وراي قد قدم معلومات غ�� دقيقة، حيث قالت متحدثة ونفى مكتب التحقيقات الفيدرا�� أن املدير كريستوفر  

عن املكتب ل�حيفة نيو�ورك تايمز إن "شهادة مدير املكتب �انت دقيقة عند تقديمها وال تزال �حيحة ح�ى اليوم 

لم يكن هناك أي استخدام عم�� للمنَتج الذي تقدمھ شركة "إن إس أو" لدعم أي تحقيق قام بھ مكتب التحقيقات    -

 درا�� ��ذا الصدد." الفي

 إف تي إکس تحقق يف احتمال تعرضها الختراق 

�عد  لها  محتمل  اخ��اق   �� ال��اما،  جزر  مقرها  الرقمية  العمالت  لتبادل  شركة  و��  إكس،  �ي  إف  شركة  وتحقق 

 تقديمها طلب إلعالن اإلفالس. 

لسة �� "معامالت غ�� مصرح ��ا"  مليون دوالر اختفت من شركة تداول العمالت املشفرة املف  477و�بدو أن حوا��  

الذي أعده "لور�ن �اوري جور��" و "ستيفن ز�تشيك" و   للتقر�رع�� ما يبدو �عد أن تقدمت بطلب لإلفالس، وفقًا  

وقال كب�� مسؤو�� األمن �� شركة كراك�ن لتداول العمالت املشفرة إنھ تم استخدام حساب �حيح  "جوز�ف م�ن".  

موجود ع�� منص��ا �� االخ��اق، مما أدى إ�� تكهنات من قبل خ��اء األمن ا�خارجي�ن بأن أحد األفراد بالداخل �ان 

 وراء االخ��اق أو أنھ قد ُسرقت بيانات اعتماد أحد ال�حايا.
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شركة إف �ي إكس ع�� طلب �حيفة واشنطن بوست للتعليق ع�� ذلك، لكن املستشارة العامة لشركة   ولم ترد

إف �ي إكس، راين ميلر، غردت بنشر بيان نيابًة عن الرئيس التنفيذي ا�جديد للشركة، جون ج. راي الثالث أن 

�ان موقعها"، وأن الشركة �انت   املسؤول�ن التنفيذي�ن "يواصلون بذل قصارى جهدهم لتأم�ن جميع األصول، أينما

 "ع�� اتصال وتنسيق مع جهات إنفاذ القانون وا�جهات التنظيمية ذات الصلة ".

 ستة من منکري االنتخابات البارزین یخسرون 

�� ست واليات رئيسية حاول    لتقر�روفقًا   الناخبون  و "رو�رت �ليم�و"، رفض  ثيبولت"  و "ريس  "إي�ي جاردنر"  لـ 

عام   انتخابات   �� هز�متھ  عكس  خاللها  من  ترامب  الرئاسية 2020دونالد  االنتخابات  رفضوا  الذين  املر�ح�ن   ،

�� واليا��م. وتمثل هذه الهزائم "إشارة مدو�ة ع�� أن األمر�كي�ن قد   والذين سعوا للسيطرة ع�� أنظمة االنتخابات

سئموا مزاعم الرئيس السابق ال�ي ال أساس لها من ادعاءات بال��و�ر ع�� نطاق واسع،" حسب التقر�ر الذي أعده 

 زمالئي. 

�سعون ملنصب ع��  "قال مديرو االنتخابات واملدافعون عن حقوق التصو�ت إن تو�يخ منكري االنتخابات الذين  

الذين �عكس اختيارهم  الناخب�ن األمر�كي�ن،  الديمقراطي من قبل  للمسار  الوالية �ان ت�حيحًا منعشًا  مستوى 

ملر�ح�ن أك�� خ��ة وأقل تطرفًا رغبة �� االستقرار واالعتقاد بأن انتخابات البالد �� ا�حقيقة �� مأمن إ�� حد كب��  

 "، يقول التقر�ر.

املر�حون قد فازوا، فقد يرفضون التوقيع ع�� نتائج االنتخابات ال�ي لم ��ج��م، وفقًا ملا ذكر ��  و�ذا �ان هؤالء  

" السي��ا�ي  األم�شرة  اعُت��وا  202ن  الذين  ا�حلي�ن  املسؤول�ن  عزل  عدم  يقرروا  أن  أيضًا  بإم�ا��م  و�ان  " سابقًا. 

 ��ديدات لألمن السي��ا�ي من الداخل. 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.washingtonpost.com/elections/2022/11/13/election-deniers-defeated-state-races/?itid=lk_inline_manual_58
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/11/10/nearly-every-election-denying-secretary-state-candidate-lost/?itid=lk_inline_manual_62
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