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تقرير

تل أبيب تتوسط للخرطوم لدى واشنطن
كل من يعادي إيران
والمقاومة ،أو يبتعد
عنهما ،ويقترب من الفلك
السعودي ،فإنه يدخل في
حظيرة المرضي عنهم
إسرائيليًا ،ويستحق تبعًا
لذلك أن تتوسط له تل أبيب
عند األميركيين لمالقاته
في منتصف الطريق
محمد بدير
طلبت إسرائيل من اإلدارة األميركية،
ودول غ ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـح ـس ــن
ع ــاق ــات ـه ــا ب ــالـ ـس ــودان ،وشـجـعـتـهــا
على «مـبــادرات إيجابية» إزاء البلد
األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ،وذلـ ـ ـ ـ ــك ،وف ـ ـقـ ــا ملـ ـص ــادر
ً
جزاء له على قطع عالقاته
إسرائيلية،
بــإيــران .وذكــرت صحيفة «هــآرتــس»،
ً
ن ـقــا ع ــن ه ــذه «املـ ـص ــادر الــرفـيـعــة»،
ُ
ّ
قــولـهــا إن الـطـلــب اإلســرائ ـي ـلــي وج ــه
إلى نائب وزيــر الخارجية األميركي
ل ـل ـشــؤون الـسـيــاسـيــة ،ت ــوم شــانــون،
خ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه تـ ــل أبـ ـي ــب األسـ ـب ــوع
املــاضــي إلج ــراء مباحثات مــع وزارة
الخارجية.
وتلك كانت الــزيــارة األول ــى لشانون
ً
إلســرائ ـيــل ،وال ـت ـقــى خــالـهــا ك ــا من
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
ورئـيــس القسم السياسي فــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة أل ـ ــون أوش ـب ـي ــز ،وامل ــدي ــر
العام للخارجية دوري غولد .ووفق
«ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» ،ف ـ ـ ــإن جـ ـ ـ ــزءًا م ـه ـم ــا مــن
محادثات املسؤول األميركي تمحور
حول القارة األفريقية التي زادت تل
أب ـيــب خ ــال ال ـع ــام األخ ـي ــر نشاطها
الدبلوماسي فيها بنطاق ملحوظ.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة
للصحيفة إن مـســؤولــي الخارجية
شـ ـ ـ ـ ـ ّـددوا أم ـ ـ ــام الـ ـضـ ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة «تـ ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات
بــن ال ـســودان وال ــوالي ــات املـتـحــدة»،
الفتة إلى أن الخارجية اإلسرائيلية
تعتقد أن السودان قطع عالقاته مع
إيران قبل عام ،وأن عمليات تهريب
السالح منه إلى قطاع غزة توقفت،
وأن «السودانيني اقتربوا من محور

الدول السنية بزعامة السعودية».
امل ـص ــادر نفسها أضــافــت أن إحــدى
الرسائل التي نقلت إلى شانون هي
أن ــه ينبغي ع ــدم تـجــاهــل الـخـطــوات
اإليـجــابـيــة ل ـل ـســودان ،وأن مــن شــأن
امل ـب ــادرات األمـيــركـيــة تـجــاه حكومة
هـ ــذا ال ـب ـل ــد أن ت ـس ــاع ــده ــا .ف ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،أشـ ـ ـ ــارت «ه ـ ــآرت ـ ــس» إل ــى
أن مـ ــن بـ ــن األم ـ ـ ـ ــور ال ـ ـتـ ــي ي ـطــالــب
بـ ـه ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ش ـط ـب ــه مـ ــن الئ ـح ــة
ال ــدول الــداعـمــة لــإرهــاب ،كــذلــك قال
املسؤولون في «الخارجية» لشانون
إنـ ـ ـه ـ ــم «يـ ـتـ ـفـ ـهـ ـم ــون أن الـ ـ ــواليـ ـ ــات
امل ـت ـح ــدة ل ــن ت ـل ـغــي امل ـق ــاط ـع ــة ال ـتــي
فــرضـتـهــا عـلــى الــرئ ـيــس ال ـســودانــي
ع ـم ــر ال ـب ـش ـي ــر ،ل ـك ــن زيـ ـ ــادة ال ـح ــوار
األمـيــركــي مــع مـســؤولــن آخــريــن في
الحكومة السودانية ستكون خطوة
إيجابية».
ي ــذك ــر أن ـ ــه فـ ــي ع ـ ــام  2009صـ ــدرت
مذكرة توقيف دولية بحق البشير،
إثـ ــر ات ـه ــام ــه ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة

تجب مجازاة السودان
لقطع عالقاته
بإيران ووقف إمداد
المقاومة

ب ـ ــاملـ ـ ـس ـ ــؤولـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـ ــن جـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــم ض ــد
اإلنسانية وجرائم حرب في منطقة
دارفــور غــرب الـســودان .ورأى قضاء
املحكمة آنذاك أن الرئيس السوداني
ٌ
مشتبه فيه باملسؤولية عن إصــدار
أوامـ ــر ملـهــاجـمــة أجـ ــزاء مــن املــدنـيــن
ف ــي دارف ـ ــور ،و«بــال ـق ـتــل وبــالـتــدمـيــر
وبـ ـ ـ ــاالغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاب وب ـ ــال ـ ـت ـ ـع ـ ــذي ـ ــب
وب ـت ـه ـج ـيــر ع ـ ــدد ك ـب ـي ــر م ــن ال ـن ــاس
وسرقة ممتلكاتهم».
ووف ــق «ه ــآرت ــس» ،فــإنــه فــي م ــوازاة
االت ـ ـصـ ــاالت م ــع األم ـي ــرك ـي ــن بـشــأن
الـ ـ ـس ـ ــودان ،أجـ ـ ــرت إس ــرائـ ـي ــل ال ـع ــام
املــاضــي مـحــادثــات مشابهة مــع كل
من فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية

أخ ـ ـ ـ ــرى .وقـ ـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر إس ــرائ ـي ـل ــي
رف ـي ــع لـلـصـحـيـفــة إن دبـلــومــاسـيــن
إس ــرائ ـي ـل ـي ــن ط ـل ـب ــوا م ــن ن ـظــرائ ـهــم
األوروبـيــن مساعدة الـســودان على
مواجهة ديونه الخارجية الضخمة،
التي تبلغ نحو  50مليار دوالر ،بل
أن ي ــدرس ــوا ش ـطــب ج ــزء مـنـهــا كما
فعلوا مع دول أخرى .وأوضحت تل
أبيب أن انهيار الخرطوم اقتصاديًا
من شأنه أن ّ
يقوض أكثر االستقرار
فــي ه ــذا ال ـجــزء مــن أفــريـقـيــا ويـعــزز
«النشاط اإلرهابي».
وال ـســودان فــي القانون اإلسرائيلي
ليس دولــة عــدوة ،رغــم وجــود حالة
ع ـ ـ ـ ـ ــداوة تـ ـقـ ـلـ ـي ــدي ــة ب ـ ــن ال ـج ــان ـب ــن
وان ـق ـط ــاع ال ـع ــاق ــات الــدبـلــومــاسـيــة
بينهما .أما في القانون السوداني،
ف ــإن إســرائـيــل هــي الــدولــة الــوحـيــدة
في العالم التي يحظر السفر إليها،
ك ــذل ــك ف ـ ــإن الـ ـخ ــرط ــوم اس ـت ـضــافــت
ع ـل ــى مـ ــدى سـ ـن ــوات قـ ـي ــادة لـحــركــة
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» ،ونـ ـسـ ـج ــت فـ ــي مــرح ـلــة
ماضية عالقات عسكرية وسياسية
مع كل من إيران وحزب الله.
«ه ــآرت ــس» ذكـ ــرت ف ــي ه ــذا الـسـيــاق
أن اإليــرانـيــن اسـتـخــدمــوا الـســودان
كمحطة لتهريب الـســاح إلــى غــزة،
كما أنشأوا قــرب الخرطوم مصنعًا
ضخمًا إلنـتــاج الـصــواريــخ البعيدة
املــدى ملصلحة «حماس» و«الجهاد
اإلســامــي» .وكــانــت إســرائـيـ ّـل ،وفقًا
ل ـت ـقــاريــر ص ـحــاف ـيــة ،ق ــد ش ــن ــت بــن
عــامــي  2008و 2014سلسلة غــارات
جــويــة ض ـمــن األراض ـ ــي ال ـســودان ـيــة
ضـ ــد م ـص ـن ــع ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ وق ــواف ــل
قيل إنها تنقل أسلحة ،وكذلك ضد
سـفـيـنــة سـ ــاح إي ــران ـي ــة راسـ ـي ــة فــي
بورتسودان.
وبـ ـ ـ ــدأ ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان مـ ـن ــذ نـ ـه ــاي ــة ع ــام
 2014تـ ـب ــري ــد ع ــاق ــات ــه مـ ــع إيـ ـ ــران
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ض ـ ـغـ ــوط م ــارس ـت ـه ــا
الـسـعــوديــة ،وط ــرد املـلـحــق الثقافي
اإليـ ــرانـ ــي .وف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي من
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،أع ـل ـن ــت ال ـخ ــرط ــوم
قـطــع عــاقــاتـهــا الــدبـلــومــاسـيــة كليًا
مــع ط ـهــران ،ورب ـطــت ذل ــك بالهجوم
الــذي تعرضت له سفارة السعودية
لدى األخيرة.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـ ـ ـ «ه ـ ــآرت ـ ــس» ،فـ ــي م ـ ـ ــوازاة
ابتعاد السودان عن إيــران واقترابه
من السعودية« ،تطور في السودان

البشير يستقبل
أمير قطر
أمس قبيل
إعالن إنهاء
 13عامًا من
الصراع في
دارفور (أ ف ب)

خالل األشهر األولى من  2016نقاش
عام حول إمكانية تطبيع العالقات
مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،حـ ـي ــث حـ ـص ــل ج ــزء
كـبـيــر مــن ه ــذا ال ـن ـقــاش ضـمــن إطــار
مؤتمر الـحــوار الوطني السوداني،
ال ــذي يـضــم كــل األح ــزاب والـتـيــارات
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـب ـلــد ،بـمــا ف ــي ذلــك
الجيش السوداني».
وأشارت الصحيفة إلى أنه في سياق
املداوالت التي شهدها املؤتمر حول
الـ ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـب ــادّ ،أي ــد
ع ــدد م ــن رؤسـ ــاء األح ـ ــزاب إمـكــانـيــة
تغيير املوقف من إسرائيل وتطبيع
الـعــاقــات معها ،كجزء مــن محاولة

التقرب من الواليات املتحدة والدفع
باتجاه رفــع العقوبات االقتصادية
ع ــن ال ـب ـلــد ،ب ــل إن وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـســودانــي آنـ ــذاك ،إبــراه ـيــم رن ــدور،
ّ
عــلــق عـلــى األم ــر ف ــي خ ـطــاب عـلـنــي،
ً
ق ــائ ــا إنـ ــه ت ـج ــب إعـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
تطبيع العالقات مع إسرائيل.
وفــي وقــت الحــق ،نـشــرت الخارجية
ال ـســودان ـيــة تـ ُصــويـبــا قــالــت فـيــه إن
أق ــوال رن ــدور أخــرجــت مــن سياقها،
ثـ ــم ب ـع ــد أي ـ ــام ق ـ ــال ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ح ـس ـب ــو م ـح ـم ــد ع ـبــد
ال ــرح ـم ــن ،إن تـطـبـيــع ال ـع ــاق ــات مع
إسرائيل ليس مطروحًا.

ِّ
ّ
إسرائيل تصدق على بيع برنامج تجسس لدولة عربية

رغم التطبيع انتقدت «األمن» اإلسرائيلية إذن التصدير لدولة عربية (أ ف ب)

بعد أسبوعني من العاصفة الدولية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي س ـ ّـبـ ـبـ ـتـ ـه ــا شـ ـ ــركـ ـ ــة «»NSO
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وهـ ــو م ــا دفـ ــع شــركــة
ّ
«أب ـ ــل» الـضـخـمــة إل ــى ح ــث زبــائـنـهــا
على إجــراء تحديث عاجل لألجهزة
الـ ـ ـخـ ـ ـل ـ ــوي ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ث ـ ـ ـغـ ـ ــرة أمـ ـنـ ـي ــة

خـطـيــرة ،كشفت صحيفة «يديعوت
أحــرونــوت» ،يــوم أمــس ،استنادًا إلى
مسؤولني رفيعي املستوى في وزارة
األمـ ــن اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ع ــن أن «شعبة
الــرقــابــة عـلــى الـتـصــديــر األم ـنــي» في
الـ ـ ـ ــوزارة مـنـحــت تــرخ ـي ـصــا لـلـشــركــة

اإلسرائيلية ببيع برنامج التجسس
ال ـخ ــاص ب ـه ــا« ،ب ـغ ـس ــوس» ،لـشــركــة
خاصة في دول عربية.
ولـ ـفـ ـت ــت «ي ـ ــديـ ـ ـع ـ ــوت» ،فـ ــي تـحـقـيــق
أجــرتــه ،إلــى أن الكشف عــن املحاولة
ال ـفــاش ـلــة لـ ــزرع بــرنــامــج الـتـجـســس،
الشهر املاضي ،في الجهاز الخلوي
ل ـنــاشــط إم ــارات ــي ف ــي م ـجــال حـقــوق
اإلنـســان ،سلط األض ــواء على نشاط
« »NSOمــن وراء ال ـكــوال ـيــس ،وأث ــار
انـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات ش ـ ــدي ـ ــدة ب ـ ـشـ ــأن ال ـ ـقـ ــرار
بالسماح لها بــأن تنشط فــي الــدول
العربية.
ون ـق ـلــت الـصـحـيـفــة ع ــن م ـص ــادر في
وزارة األم ــن أنـهــا تنتقد بـشــدة منح
الـشــركــة إذن ــا بالتصدير ،فــي الوقت
ال ــذي ك ــان يـقــول فـيــه مـســؤولــون في
الــوزارة لكبار املسؤولني في «شعبة
الرقابة على التصدير األمـنــي» ،إنه
ي ـجــب م ـنــع ت ـصــديــر ال ـب ــرن ــام ــج إلــى
دولـ ــة عــرب ـيــة الع ـت ـب ــارات ذات صلة
بــاألمــن الـقــومــي .كــذلــك رأت فــي هــذه
ال ـخ ـطــوة «فـضـيـحــة» ،وف ــق مـســؤول
رفيع في وزارة األمن.
وي ـ ـبـ ــدو أن االرت ـ ـ ـبـ ـ ــاك اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ي ـعــود إل ــى رب ــط م ـحــاولــة التجسس
اإلسرائيلية بنشاط حقوق اإلنسان،

األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي «سـ ـب ــب ضـ ـ ــررًا لـسـمـعــة
إسرائيل».
أيضًا ،أوضحت «يديعوت» أن شركة
« »NSOأسسها ثــاثــة إسرائيليني،
وي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره ــا مـتـخــرجــو
وحـ ــدات الـنـخـبــة فــي االسـتـخـبــارات،
وهــي تتعهد لزبائنها بــأن برنامج
«بغسوس» سيمنحهم الـقــدرة على
التحكم عــن بعد بالجهاز الخلوي،
عـبــر زرع «ح ـصــان طـ ـ ــروادة» يرسل

أسس شركة «»NSO
 3إسرائيليين ويطورها متخرجو
نخبة االستخبارات
بــالـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،مــا يـعـنــي أنــه
مـنــذ لحظة الـسـيـطــرة عـلــى الـجـهــاز،
يمكن التنصت والـحـصــول على كل
مـ ــا ي ـك ـتــب ب ــواس ـط ـت ــه ،وسـ ـح ــب كــل
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ــوجـ ــودة داخ ـ ـلـ ــه ،بـمــا
ف ــي ذل ـ ــك الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى ال ـح ـســابــات
امل ـص ــرف ـي ــة وال ـ ـبـ ــريـ ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي،
إضافة إلــى السيطرة على البطارية
أيضًا ومراقبتها.
واس ـت ـن ــادًا إل ــى م ــا كـشـفـتــه صحيفة

«نيويورك تايمز» ،ذكرت «يديعوت»
أن الـ ـش ــرك ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ت ـع ــرض
ع ـل ــى زب ــائ ـن ـه ــا م ــا ُي ـس ـم ــى «Room
 ،»Tapالــذي يتيح استخدام سماعة
الـجـهــاز (املـيـكــروفــون) للتنصت في
ال ـغ ــرف ــة ال ـت ــي ي ـك ــون ال ـج ـه ــاز فـيـهــا.
ووف ـ ــق تـحـقـيــق ال ـص ـح ـي ـفــة ،يتضح
ال ـيــوم أن الـبــرنــامــج ال ــذي بـيــع لتلك
الدولة العربية كــان من املفترض أن
يشتمل على تطور يسمح باختراق
البريد اإللكتروني والتحكم به دون
أن ي ـض ـغ ــط ص ــاح ــب الـ ـجـ ـه ــاز عـلــى
الرابط الذي يشير إلى تلقيه رسالة
إلكترونية.
بعد وقت قصير من منح الترخيص،
غ ـ َّـي ــرت «ش ـع ـبــة ال ــرق ــاب ــة» ف ــي وزارة
األمن اإلسرائيلية الشروط ،وأجبرت
الـشــركــة عـلــى بـيــع الـبــرنــامــج بحيث
يـتـطـلــب الـضـغــط عـلــى راب ــط الـبــريــد
اإللكتروني .وتبني أيضًا أن الصفقة
مــع ال ــدول ــة الـعــربـيــة ج ــرت بــوســاطــة
م ـســؤولــن ســابـقــن ك ـبــار ف ــي جـهــاز
األمـ ـ ــن ،وأن عـمـلـيــة ال ـب ـيــع وتــركـيــب
البرنامج وتقديم اإلرشــادات بشأنه
قد نفذت ملصلحة شركة خاصة في
تلك الدولة.
(األخبار)

