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العالم
الكيميائية» ،موقع الحادث «إلجراء
ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل واس ـ ــع ال ـن ـط ــاق فــي
أقـ ــرب وق ــت م ـم ـكــن» .كـمــا يـطـلــب من
جميع األطراف في سوريا أن «تكفل،
وف ـق ــا ل ـق ــرار مـجـلــس األمـ ــن (،)2118
بشكل كامل وبحرية ،وصول أعضاء
الـفــريــق املـشـتــرك إلــى مــوقــع الـحــادث
وامل ـن ــاط ــق امل ـتــاخ ـمــة» .وي ـنــص على
«تقديم املدير العام لـ(منظمة حظر
األسلحة الكيميائية) ،ورئيس آلية
التحقيق املـشـتــركــة ،مـقـتــرحــات إلــى
األمـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة بـشــأن
مـقـتــرحــاتـهـمــا ح ــول تـشـكـيـلــة فــريــق
التحقيق ،استنادًا إلى مبدأ التمثيل
ال ـج ـغ ــراف ــي الـ ـع ــري ــض وامل ـ ـ ـتـ ـ ــوازن».
وي ـت ـج ــاه ــل امل ـ ـشـ ــروع اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
«ال ـف ـصــل ال ـســابــع» مــن مـيـثــاق األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـ ـ ــذي ي ـج ـيــز اس ـت ـخ ــدام
القوة العسكرية لتنفيذ بنود القرار
املـقـتــرح ،عـلــى عـكــس م ـشــروع الـقــرار
الغربي.
ب ــدوره ــا ،دانـ ــت ال ــرئ ــاس ــة الــروس ـيــة
الهجوم في خــان شيخون ،معتبرة
أنــه يمثل «جريمة مــروعــة وتهديدًا
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــا» .ودعـ ـ ـ ــا ال ـ ـنـ ــاطـ ــق ب ــاس ــم
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،ديـ ـمـ ـيـ ـت ــري ب ـي ـس ـك ــوف،
الـجـيــش ال ـس ــوري إل ــى «ب ــذل جميع
الـ ـجـ ـه ــود ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون وصـ ــول
مــواد سامة إلــى أيــدي اإلرهــابـيــن»،
مشددًا على أن تصريحات الرئيس
األميركي لــن تؤثر «جــوهــريــا» على
الـ ـع ــاق ــات ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ األم ـي ــرك ـي ــة.
ورأى الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوتــن ،أن االت ـهــامــات الـتــي خرجت
حول الهجوم الكيميائي «ال أساس
لها» ،مضيفًا في اتصال هاتفي مع
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،عـ ـ ـ ــدم قـ ـ ـب ـ ــول م ــوس ـك ــو
«توجيه اتهامات بال أساس إلى أي
كان قبل إجــراء تحقيق دولــي دقيق
ومحايد».
وف ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرض ردود الـ ـفـ ـع ــل ح ــول
الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
الفرنسي جان مارك إيرولت ،إن بالده
لن تشارك في تحرك عسكري بري في
سوريا ،مشيرًا في حديث تلفزيوني،
إلـ ـ ــى أهـ ـمـ ـي ــة «اس ـ ـت ـ ـصـ ــدار ق ـ ـ ــرار مــن
مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن يـ ـقـ ـض ــي ب ـم ـع ــاق ـب ــة
م ــرت ـك ـب ــي الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة» .بـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ــال
وزيــر الخارجية البريطاني بوريس
جونسون ،إنــه يجب استصدار قرار
في األمم املتحدة قبل أي تحرك منفرد
ف ــي سـ ــوريـ ــا .واعـ ـتـ ـب ــرت امل ـس ـت ـشــارة
األملانية أنجيال ميركل أن عدم صدور
قرار من مجلس األمن يندد بالهجوم
الكيميائي ّ
يعد «فضيحة ،وعلى من
عارضوه التفكير في املسؤولية التي
يتحملونها».
(األخبار)

تنظيم نقاط االتـفــاق الــذي يمكن أن
َ
ُيعلن عنه .قد يكون الرئيس الصيني
جــاه ـزًا مــن ه ــذه الـنــاحـيــة ،ولـكــن في
املـقــابــل يعمل تــرامــب «وف ــق هيكلية
موظفني فارغة ،وخبرة مؤسساتية
ق ـل ـي ـلــة ب ــالـ ـص ــن» ،ب ـح ـســب ن ـيــومــن.
ً
ـا عــن ذل ــك ،فــإن تــرامــب لــم ّ
يعي
فـضـ
أشـخــاصــا فــي املـنــاصــب األســاسـيــة،
أي نـ ــوابـ ــا ومـ ـس ــاع ــدي ــن فـ ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة وال ـت ـج ــارة وال ــدف ــاع ،لــذا
سيعمل مــع الـ ّـرئـيــس الصيني «مــن
دون خبراء محنكني».
من جهة أخــرى ،ترامب كان قد أشار
إلى أنه سيكون مسرورًا في حال كان
العجز التجاري مــع الصني أقــل مما
هو عليه ،ذلك أنه وصل في عام 2016
إل ــى  310م ـل ـيــارات دوالر .ول ـكــن من
الصعب تحقيق هذه األمنيات ،األمر
الذي أشار إليه عدد من الخبراء ،على
اعتبار أنــه «مــن أجــل الحصول على
ال ـت ــوازن فــي ال ـت ـجــارة ،سـيـكــون على
الصني تغيير كل أسلوبها التجاري».
(األخبار)
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تقرير

فصل جديد من «برنامج المعتدلين»:

ّ
بلغاريا ساحة خلفية لـ«متعهدي الموت»
انفجار ناجم عن خلل في قذيفة «آر بي جي» في ً
مجمع عسكري وسط بلغاريا عام  ،2015كان كفيال
بإعادة تحريك التحقيقات الصحافية المحلية حول
«االنتعاش» ّالمفاجئ الذي شهدته الصناعة العسكرية
البلغارية ،وسلط الضوء على الدور الذي تلعبه صوفيا
في استراتيجية الرئيس األميركي السابق باراك أوباما،
العسكرية تجاه سوريا و«المعارضة المعتدلة»
رنا حربي
لم يكن يتوقع املتعاقد العسكري مايك
دوغيرتي أن تنتهي املهمة «القومية»
التي دفعه مردودها املادي املغري إلى
أن يحزم حقائبه ويسافر إلى بلغاريا
م ــن دون ط ــرح أس ـئ ـلــة ،وه ــو ي ـصــارع
املوت على السرير نفسه الذي لفظ فيه
صديقه فرانسيس نورويلو ،أنفاسه
األخيرة.
«ملـ ـ ـ ــاذا أن ـ ــت هـ ـن ــا؟ مـ ــن أع ـ ـطـ ــاك اإلذن
بـ ــالـ ــدخـ ــول إلـ ـ ــى بـ ــادنـ ــا واسـ ـتـ ـخ ــدام
األس ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة؟» ،سـ ــألـ ــه
املـ ـت ــرج ــم ال ـ ـ ــذي دخ ـ ــل ب ــرف ـق ــة ضــابــط
فـ ــي االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ،فـ ــي غ ــرف ــة أح ــد
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات ثـ ــان ـ ـيـ ــة كـ ـ ـب ـ ــرى املـ ـ ــدن
البلغارية.
فــي تلك اللحظة فــي ربـيــع عــام ،2015
أدرك الجندي األميركي املتقاعد ،بعد
أن ســاعــدتــه الـشـظــايــا ال ـتــي اخـتــرقــت
جسده بالتهرب مــن أسئلة الضابط،
أنه ببساطة ،ال يعرف شيئًا.
ف ـب ـع ــد أي ـ ـ ــام مـ ــن وص ـ ـ ــول دوغـ ـي ــرت ــي،
وصديقه الجندي املتقاعد في البحرية
األم ـيــرك ـيــة ،وزمـيـلـهـمــا ج ـيــري بــاركــر
إلــى بلغاريا ،وفيما كــانــوا يختبرون
األس ـل ـح ــة ف ــي م ـج ـمــع ع ـس ـك ــري تــابــع
لشركة «في إم زد سوبوت» الحكومية،
ّ
سبب خلل تقني في قذيفة «آر بي جي»
انفجارًا ،ذهب ضحيته نورويلو ،األب
لطفلني ،وأدخ ــل املـتـعــاقــديــن اآلخــريــن
املستشفى.
ي ـ ــؤك ـ ــد دوغ ـ ـ ـيـ ـ ــرتـ ـ ــي ف ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث مــع
الـصـحــافــي األم ـيــركــي آرام روس ـت ــون،
أن «كـ ـ ــل مـ ــا أعـ ــرفـ ــه أن م ـه ـم ـت ـن ــا فــي
ب ـل ـغــاريــا ج ـ ــاءت ف ــي إط ـ ــار ال ـبــرنــامــج
ال ـس ـ ّـري لتسليح امل ـعــارضــة الـســوريــة
وت ــدري ـب ـه ــا» .وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ينقل
روسـ ـت ــون ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره األس ـب ــوع
املــاضــي ،عــن دوغـيــرتــي قــولــه إنــه قبل
شـهــر واح ــد فـقــط مــن االن ـف ـجــار ،وافــق
واثنني من رفاقه ،بصفتهم «متعاقدين
عسكريني» على القيام بهذه «املهمة»،
الـتــي أوكـلــت إليهم مــن قبل مــا ُيعرف
بـ ــ«س ــوك ــوم» ،وه ــي ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
الخاصة والسرية للواليات املتحدة،
املـكـلـفــة مــن قـبــل الـبـنـتــاغــون اإلش ــراف
ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـس ــري ــة ف ــي جـمـيــع
أنحاء العالم.
ي ـش ـي ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخـبــار» إلــى أنــه «على الرغم من أن
ح ــادث ــة ب ـل ـغــاريــا لـيـســت س ــوى حلقة
ّ
واح ــدة مــن برنامج أميركي كبير ،إل
ّ
أن ـه ــا ت ـشــكــل ت ـج ـس ـي ـدًا واق ـع ـي ــا لفشل
الـبـنـتـ ًـاغــون فــي إدارة املـلــف ال ـســوري،
خاصة أن سوكوم وضع جزءًا حساسًا
منه فــي عـهــدة شــركــة صغيرة عديمة
الخبرة ،اسمها بيربل شوفل».
وفــي خــال السنوات املاضية ،كشفت
تقارير صحافية أن «سوكوم» منحت
شـ ــركـ ــة «بـ ـي ــرب ــل ش ـ ــوف ـ ــل» ،فـ ــي إطـ ــار
بــرنــامــج تـسـلـيــح وت ــدري ــب امل ـعــارضــة
السورية الذي تبناه الرئيس األميركي
ال ـس ــاب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا ،أك ـث ــر م ــن 50
مليون دوالر ،من ضمنها عقد بقيمة
 26.7مليون دوالر لشراء األسلحة من
بلغاريا.
ّ
وتـ ـش ــك ــل األسـ ـلـ ـح ــة ال ـي ــوغ ــوس ــاف ـي ــة

ُ
املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة م ـ ـنـ ــذ ظـ ـ ـه ـ ــور ال ـ ـحـ ــركـ ــات
االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــة ،الـ ـنـ ـسـ ـب ــة األك ـ ـب ـ ــر فــي
الصفقات األميركية ـ البلغارية .فوفق
دوغـيـتــري ،إن القذيفة الـتــي انفجرت
ي ـعــود تــاريـخـهــا إل ــى ع ــام  ،1984وإن
مستندات القضية التي رفعها وأرملة
ن ــورويـ ـل ــو ،ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن ال ـح ـكــومــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة «رف ـ ـ ـضـ ـ ــت فـ ـ ــي الـ ـس ــاب ــق
استخدام هذا النوع من القنابل ألنها
خ ـط ـي ــرة وغ ـي ــر م ـس ـت ـق ّــرة» .وأض ـ ــاف،
معاتبًا« :كنت أعتقد حقًا أن كل خطوة
نقوم بها جرت املوافقة عليها مسبقًا
مــن قبل واشـنـطــن وصــوف ـيــا ...ولكني
كنت مخطئًا».
وال ي ـق ـت ـص ــر دور «س ـ ـ ــوك ـ ـ ــوم» ع ـلــى
ال ـع ـم ـل ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
قـ ّـدمــت واشـنـطــن الــدعــم «اللوجستي»
لـصـفـقــات األس ـل ـحــة ب ــن دول أوروبـ ــا
الـشــرقـيــة ودول ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط.
ففي السنوات األربــع املاضية ،كشفت
تحقيقات صـحــافـيــة الـغـطــاء عــن بيع
دول الـبـلـقــان مـنــذ ع ــام  ،2012أسلحة
وذخ ــائ ــر بــأكـثــر م ــن  1.2مـلـيــار ي ــورو
للسعودية واألردن واإلمارات وتركيا،
وصل معظمها إلى مناطق الصراع في
ال ـشــرق األوسـ ــط .وتـشـيــر التحقيقات
إل ـ ــى أن وص ـ ـ ــول ه ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة إل ــى
الجماعات املسلحة السورية «املعتدلة
وغـ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــدل ــة» ،ج ـ ــرى ب ــ«م ـب ــارك ــة

ّ
حادثة بلغاريا تشكل
تجسيدًا لفشل البنتاغون
في إدارة الملف السوري

في ليبيا أيضًا
هذا البرنامج للتدريب والتسليح
ليس األول من نوعه ،إذ كشفت
ّ
ستدرب
واشنطن عام  2013أنها
ما يصل إلى  8000جندي ليبي
في بلغاريا .وفي ربيع ،2014
أعلنت الصحف األميركية
وصول جنديني أميركيني اثنني
من أصل  11إلى ليبيا «ملعالجة
املسائل اللوجستية املرتبطة
بالبرنامج» ،الذي سيستمر بني
خمس وثماني سنوات .ولكن
مع تصاعد الخالفات في ليبيا،
اختفى البرنامج ولم ُيعرف
مصيره .وفيما يؤكد الخبراء
ً
أن التدريبات «لم تبدأ أصال»،
انتشرت تقارير في خريف
 ،2014تؤكد عن لسان محليني
مشاركة عدد من الشبان «الذين
تلقوا تدريبات على حرب
الشوارع ومكافحة اإلرهاب في
بلغاريا ،بإشراف ضباط من
الواليات املتحدة» ،في ما ُعرف
بـ «عملية تحرير بنغازي» ،التي
أطلقها اللواء املتقاعد في الجيش
الليبي خليفة حفتر.

م ــن الـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة» ال ـت ــي كــانــت
مسؤولة عــن «تسيير خــط مستحدث
إلمــرار السالح يمتد من دول البلقان،
مــرورًا بــدول الخليج والــدول املجاورة
لسوريا ،مثل األردن وتركيا ،وينتهي
فـ ــي م ـن ــاط ــق ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ،م ـث ــل س ــوري ــا
واليمن».
ورص ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـقـ ــريـ ــر ل ـ ــ«ش ـ ـب ـ ـكـ ــة الـ ـبـ ـلـ ـق ــان
للتحقيقات اإلخبارية» تصدير أكثر من
 68شحنة من األسلحة من وسط وشرق
أوروبــا إلــى منطقة الشرق األوســط بني
كانون الثاني عام  2015وآب عام ،2016
وأورد أن «ســوكــوم» أشــرفــت على ُ عدد
َ
من هذه الشحنات الضخمة «التي نقلت
بحرًا من موانئ كونستانتا في رومانيا
وبرجاس في بلغاريا».
ّ
وف ــي بـلـغــاريــا ،أك ــدت الـصـحــف املحلية

ثلث الرصاص الذي استخدمه «داعش» في العراق وسوريا مصدره بلغاريا

أنـ ـه ــا رص ـ ـ ــدت هـ ـب ــوط طـ ــائـ ــرات شـحــن
سعودية وإماراتية في مطارات بلغارية
أواخــر عام  2014وفي مطلع عام ،2015
ولكنها لــم تفهم سبب هــذه «الــزيــارات
املفاجئة» ،التي كانت األولى من نوعها
ّ
منذ عــام  ،1991إل بعد صــدور التقرير
السنوي لـصــادرات األسلحة والذخائر
الخاصة بوزارة الدفاع البلغارية ،الذي
أظهر صفقات تسليح تزيد قيمتها على
 85مليون يورو بني صوفيا والسعودية
في .2014
وشـهــدت ص ــادرات الـســاح فــي بلغاريا
ارتفاعًا كبيرًا ،إذ إنها بلغت  80مليون
يورو في  ،2008و 404ماليني في ،2014
و 640مليونًا في  .2015وهذه األسلحة
ب ـ ـ ــدأت ،م ـن ــذ عـ ــام  ،2013ت ـظ ـهــر تـبــاعــا
وبكثافة في امليدان السوري.
ّ
ردًا على سؤال عن سبب اختيار بلغاريا
ّ
كبلد م ـصــدر أســاســي ،يــوضــح الخبير
األم ـ ـنـ ــي فـ ــي «مـ ــركـ ــز ال ـ ــدراس ـ ــات ح ــول
الــديـمــوقــراطـيــة» فــي صــوفـيــا تيهومير
ً
بـيــزلــوف ،أن ــه فـضــا عــن وج ــود فائض
من السالح اليوغوسالفي ،فإن بلغاريا
«ت ـن ـتــج ن ـم ــاذج ع ــن األس ـل ـحــة الخفيفة
وال ــذخ ــائ ــر روسـ ـي ــة ،ول ـك ــن بـكـلـفــة أق ــل،
وب ـطــري ـقــة اس ـت ـخ ــدام أس ـه ــل وأب ـس ــط».
ُ
وفي كانون األول املاضي ،اكتشف مثل
هذه األسلحة البلغارية في مستودعات
ت ــاب ـع ــة ل ـل ـج ـمــاعــات امل ـس ـل ـحــة امل ــوال ـي ــة
لتنظيم «القاعدة» في حلب.
ّ
وبـ ــث اإلع ـ ــام ال ـب ـل ـغ ــاري ،مـطـلــع ال ـعــام
ّ
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،مـ ـق ــاط ــع فـ ـي ــدي ــو صـ ــورهـ ــا
صحفيون بلغاريون ،تسللوا إلــى هذه
املـ ـسـ ـت ــودع ــات ق ـب ــل ت ـح ــري ــره ــا ،تـظـهــر
وج ــود ق ــراب ــة مـلـيــونــي قــذيـفــة و 4آالف
ص ـ ـ ــاروخ «غ ـ ـ ـ ــراد» ،ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـل ـغــاريــة
الصنع .ووفق هؤالء ،فإن هذه األسلحة
صـنـعـتـهــا ش ــرك ــة ب ـل ـغ ــاري ــة ف ــي ،2014
و«تـ ـكـ ـف ــي مل ــواصـ ـل ــة الـ ـقـ ـت ــال فـ ــي حـلــب
لعامني آخرين».
وك ـ ـ ـ ــان مـ ــركـ ــز «ك ــونـ ـفـ ـلـ ـيـ ـك ــت ارمـ ـمـ ـن ــت
ريـ ـسـ ـت ــرت ــش» الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ق ـ ــد ك ـشــف
ف ــي ع ـ ــام  ،2014أن  47م ــن أص ـ ــل 161
رص ــاص ــة مـصـنـعــة ب ــن  2010و ،2014
استخدمها تنظيم «داعــش» في العراق
وســوريــا ،مصدرها بلغاريا .وتتوافق
ه ــذه األرقـ ـ ــام م ــع م ــا أورده الـصـحــافــي
البولندي ميشيل كوت ،في مقال نشره
الـعــام املــاضــي فــي «فــي إم زد ســوبــوت»
الحكومية ،حيث قال إن الشركة «ازداد
في املئة مقارنة مع
إنتاجها بنسبة ً 60
العام املاضي ،وخاصة تصنيع قواذف
(آر ب ــي ج ـ ــي) ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ع ـلــى حــافــة
اإلفالس قبل عامني».

