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العالم

ّ
فضيحة تهز االستخبارات الفرنسية:
فرنسا

باريس تتستر على اختراق الموساد ألجهزتها
حين تفجرت فضيحة
التنصت التي أطاحت مدير
جهاز االستخبارات الداخلية
الفرنسية ،برنار سكوارسيني،
في عهد نيكوال ساركوزي،
لم يكن أحد يتصور أن
التحقيق سيفضي إلى
كشف «حرب أجهزة» جرى
التستر عليها منذ عام ،2011
ألن كشفها كان ّ
سيسبب
أزمة أمنية ودبلوماسية
حادة بين فرنسا و«حليفتها»
إسرائيل
باريس ــ عثمان تزغارت
في األصــلُ ،عـ ّـدت قضية سكوارسيني
واح ـ ــدة م ــن ال ـف ـضــائــح ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
طاولت املقربني من نيكوال ساركوزي،
ُّ
إذ اتهم مدير االستخبارات الداخلية
باستغالل منصبه ملمارسة التجسس
ب ـن ـحــو غ ـيــر ق ــان ــون ــي ل ـح ـســاب «ول ــي
نـعـمـتــه» سـ ــاركـ ــوزي ،وذلـ ــك ف ــي فـتــرة
م ــا ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة سـ ــاركـ ــوزي لـلـحـكــم
ع ــام  .2012وق ــد أدى األم ــر ال ــى إي ــداع
سكوارسيني في الحبس االحتياطي،
ف ــي أيـ ـل ــول املـ ــاضـ ــي ،وإل ـ ــى مـتــابـعـتــه
ق ـضــائ ـيــا ب ـت ـهــم «اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـن ـف ــوذ»
و»إفشاء أسرار الدولة» .لكن التحقيق
ً
منحى غير
القضائي سرعان ما سلك
متوقع أدى إلى تفجير «فضيحة داخل
الفضيحة» تتعلق باختراق املوساد
لــاس ـت ـخ ـبــارات الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة،
وتستر السلطات الفرنسية على ذلك
منذ أربعة أعوام.
بــرز هــذا التطور فــي مسار التحقيق،
بمحض الصدفة ،في سياق استجواب
سكوارسيني بشأن عــدد من عمليات
التنصت الهاتفي التي قام بها جهاز
األمـ ـ ـ ــن الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ،ب ـ ــأوام ـ ــر م ـب ــاش ــرة
مـ ـن ــه .واشـ ـتـ ـب ــه الـ ـقـ ـض ــاء ب ـ ــأن دواف ـ ــع
األوام ـ ـ ـ ــر لـ ــم ت ـك ــن م ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـه ـمــات
م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـج ـس ــس الـ ـت ــي ي ـت ــواله ــا

ال ـج ـهــاز ،بــل كــانــت تـهــدف إل ــى تــزويــد
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق سـ ــاركـ ــوزي وع ــدد
مــن املـقــربــن م ـنــه ،ك ــوزي ــري الــداخـلـيــة
السابقني بريس أورتفو وكلود غيون،
بـمـعـلــومــات مـسـبـقــة ع ــن الـتـحـقـيـقــات
القضائية الـتــي تستهدفهم فــي عــدد
م ــن ق ـضــايــا ال ـف ـســاد امل ــال ــي وال ـت ـهــرب
الضريبي.
من بني عمليات التنصت التي أثارت
ف ـ ـضـ ــول املـ ـحـ ـقـ ـق ــن ،ع ـم ـل ـي ــة ت ـع ـل ـقــت
بـتـنـصــت ج ـهــاز األمـ ــن الــداخ ـلــي على
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـه ــات ـف ـي ــة ألحـ ـ ــد رجـ ــال
الشرطة (الـســريــة) ،طــوال عشرة أيــام،
ف ـ ــي شـ ـه ــر حـ ــزيـ ــران/يـ ــون ـ ـيـ ــو ،2011
لـيـتــوقــف الـتـنـصــت بـعــد ذل ــك مــن دون
أن ي ـف ـضــي إلـ ــى أي تـحـقـيــق م ــع ذلــك
ال ـشــرطــي أو تــوج ـيــه أي ات ـه ــام إل ـيــه،
مــا جعل «امل ـبــرر اإلداري» ال ــذي ّ
قدمه
س ـ ـكـ ــوارس ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ح ـ ــن أم ـ ـ ــر ب ـع ـم ـل ـيــة
التنصت ،يـبــدو مشبوهًا للمحققني:
«إفشاء أسرار حساسة».
للدفاع عن نفسه ،اضطر سكوارسيني
إلى أن يكشف أن تلك العملية اندرجت
ضـمــن ال ـت ـصــدي ل ــ»ن ـشــاط م ـعــاد» من
قبل املــوســاد ،وأن «الشرطي» املذكور
لــم يكن الــوحـيــد ال ــذي جــرى التنصت
ع ـل ــى م ـك ــامل ــات ــه ال ـه ــات ـف ـي ــة ،ب ــل كــانــت
هناك مجموعة أخــرى تضم عــددًا من
املحققني الــذيــن ينتمون مثل زميلهم
إل ـ ــى «ف ــرق ــة ال ـع ـم ـل ـي ــات وال ـت ـح ــري ــات
املتخصصة» ،التي كانت تابعة آنذاك
ل ـل ـم ــدي ــري ــة امل ــرك ــزي ــة ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـعــامــة ُ(دم ـج ــت الح ـقــا بـجـهــاز األم ــن
الــداخـلــي ،ضمن إع ــادة هيكلة أجهزة
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـفــرن ـس ـيــة) .واسـتـمــر
التنصت بالنسبة إل ــى بـعــض هــؤالء
إلى صيف .2012
ووف ـقــا لـتـســريـبــات نـشــرتـهــا صحيفة
«لوموند» ،ظهر أمــس ،إثر تفجر هذه
الفضيحة ،فإن اعترافات سكوارسيني
ف ــي م ـحــاضــر الـتـحـقـيـقــات الـقـضــائـيــة
التي أجريت معه ،في أيلول املاضي،
كـشـفــت أن امل ــوس ــاد اسـتـقـطــب ه ــؤالء
امل ـح ـق ـق ــن ال ـت ــاب ـع ــن ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـعــامــة الـفــرنـسـيــة ضـمــن عـمـلـيــة كــان
الـ ـه ــدف م ـن ـهــا اخ ـ ـتـ ــراق جـ ـه ــاز األم ــن
الــداخـلــي الفرنسي إلكترونيًا ،بهدف
االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات ال ـج ـهــاز
املتعلقة بمكافحة التجسس ،وبالتالي
وض ــع ال ـيــد عـلــى أسـ ــرار كــافــة أجـهــزة

االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـت ــي ي ــرص ــد الـجـهــاز
الفرنسي نشاطاتها ومخططاتها.
وف ـقــا لـلـمـحــاضــر نـفـسـهــا ،فـقــد أشــرف
ع ـلــى ال ـع ـم ـل ـيــة م ـل ـح ـقــان ي ـع ـمــان في
الـ ـسـ ـف ــارة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ف ــي ب ــاري ــس،
ُوصفا بأنهما «ينتميان إلى املوساد
أو م ـق ــرب ــان ج ـ ـدًا مـ ـن ــه» ،إض ــاف ــة إل ــى
ُّ
ُ
رجــل أع ـمــال ،لــم تكشف هــويـتــه ،كلف
إنـ ـ ـش ـ ــاء ش ـ ــرك ـ ــة مـ ـتـ ـخـ ـصـ ـص ــة ب ـب ـيــع
األجهزة اإللكترونية وأدوات التنصت
وامل ــراقـ ـب ــة .أمـ ــا رج ـ ــال االس ـت ـخ ـب ــارات
الفرنسية الذين استقطبهم املوساد،
فقد توزعت أدوارهــم كاآلتي :بعضهم
ُ ّ
ك ــل ــف ت ــزوي ــد اإلســرائ ـي ـل ـيــن بــوثــائــق
سـ ــريـ ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـط ـب ـي ـع ــة األج ـ ـهـ ــزة
اإللكترونية التي يعتزم جهاز األمــن
ال ــداخ ـل ــي ال ـفــرن ـســي اق ـت ـنــاء هــا ،حتى
ت ـت ـم ـكــن ش ــرك ــة اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ال ـتــي
أسـسـهــا امل ــوس ــاد ،عـبــر رج ــل األع ـمــال
املـ ــذكـ ــور ،م ــن ت ـقــديــم ع ـ ــروض مـغــريــة
ل ـل ـج ـهــاز ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي ه ـ ــذا الـ ـش ــأن.
أمــا البعض اآلخ ــر مــن ه ــؤالء العمالء
الفرنسيني ،فقد كانت مهمتهم العمل
على التأثير في أصحاب القرار داخل
الجهاز الفرنسي ،إلقناعهم بالتزود

باألجهزة اإللكترونية من تلك الشركة
الوهمية التابعة للموساد.
ووفقًا العترافات برنار سكوارسيني،
فـ ـ ــإن ال ـت ـن ـص ــت عـ ـل ــى هـ ــواتـ ــف رجـ ــال
الـ ـش ــرط ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــن امل ـس ـت ـق ـط ـبــن
مـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،كـ ـ ـ ـش ـ ـ ــف أن
ال ـ ـهـ ــدف ك ـ ــان تـ ــزويـ ــد االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

جرى التستر على
العملية اإلسرائيلية منذ عام
 2011خالفًا لألعراف
ُ
الفرنسية بــأجـهــزة إلكترونية زرعــت
فـ ـيـ ـه ــا «أح ـ ـص ـ ـنـ ــة طـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروادة» ت ـس ـمــح
لإلسرائيليني بالوصول ،عن ُبعد ،إلى
ك ــل أسـ ــرار ج ـهــاز مـكــافـحــة التجسس
الفرنسية.
الـ ــافـ ــت أن ال ـق ـض ـي ــة جـ ـ ــرى ال ـت ـس ـتــر
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ـن ـ ــذ عـ ـ ـ ـ ــام  ،2011خ ــاف ــا
لــأعــراف الدبلوماسية التي تقتضي
ع ـن ــد انـ ـكـ ـش ــاف م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـف ـضــائــح
املتعلقة بالتجسس ،استدعاء سفير

ُ
تعتبر «قضية سكوارسيني» واحدة من الفضائح الكثيرة التي طاولت المقربين من ساركوزي (أ ف ب)

الـ ــدولـ ــة امل ـع ـن ـي ــة ل ــاح ـت ـج ــاج ،وط ــرد
الدبلوماسيني املتورطني في العملية.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ملـ ـ ــا نـ ـق ـلـ ـت ــه «لـ ـ ــومـ ـ ــونـ ـ ــد» عــن
م ـحــاضــر اس ـت ـج ــواب س ـكــوارس ـي ـنــي،
فإن انكشاف عملية املوساد تلك أدى
إل ــى «ش ـطــب ع ــدد م ــن رجـ ــال الـشــرطــة
(الـ ـس ــري ــة) ال ـفــرن ـس ـيــن م ــن ال ـخ ــدم ــة،
بـعــد ث ـبــوت تــورط ـهــم ،ومـتــابـعــة رجــل
األعـمــال صاحب شركة اإللكترونيات
املـشـبــوهــة (قـضــائـيــا) ،وتــوجـيــه إنــذار
ش ــدي ــد ال ـل ـه ـجــة إلـ ــى الــدب ـلــومــاسـ َّـيــن
اإلسرائيليني اللذين أدارا العملية».
ً
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف سـ ـ ـك ـ ــوارسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ق ـ ــائ ـ ــا:
«ق ـب ــل أش ـه ــر قـلـيـلــة ،ص ــادف ــت م ـجــددًا
الــدبـلــومــاسـ َّـيــن اإلســرائـيـلـيــن اللذين
انتقال اآلن إلــى القطاع الـخــاص» ،في
تـلـمـيــح واضـ ــح إل ــى أن ـه ـمــا ل ــم ُي ـطــردا
مـ ــن ف ــرنـ ـس ــا ،وال ي ـ ـ ـ ــزاالن يـ ـم ــارس ــان
نـ ـش ــاط ــاتـ ـهـ ـم ــا الـ ـتـ ـجـ ـسـ ـسـ ـي ــة ،ب ــرغ ــم
انكشافهما لالستخبارات الفرنسية.
سكوارسيني كشف أيضًا عن مؤشر
آخ ـ ــر يـ ـن ـ ّـم ع ــن «امل ـع ــام ـل ــة ال ـخ ــاص ــة»
التي تحظى بها استخبارات الدولة
العبرية في مفاصل السلطة الفرنسية.
فـعـنــد س ــؤال ــه م ــن ق ـبــل امل ـح ـق ـقــن :ما
دام األمـ ــر يـتـعـلــق ب ــامل ــوس ــاد ،فـلـمــاذا
أوردت ـ ــم ف ــي اس ـت ـمــارة امل ـب ــرر اإلداري
إلخـ ـض ــاع رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة (ال ـس ــري ــة)
املــذكــوريــن للتنصت الـهــاتـفــي بأنهم
متهمون بالتخابر مــع أجـهــزة األمــن
الجزائرية؟ ّ
رد املــديــر السابق لجهاز
األم ــن الــداخـلــي الفرنسي بــأن الهدف
كان التمويه على األمــر ،لضمان عدم
تسريب املعلومة لـلـمــوســاد ،مضيفًا
أن تلك االسـتـمــارة اإلداري ــة تـمـ ّـر على
أكثر من مصلحة استخبارية ووزارية
(م ــن املــديــرة الـعــامــة لــأمــن الــداخـلــي،
تنتقل االستمارة إلى املديرية املركزية
ل ـل ـش ــرط ــة ،وم ـن ـه ــا إلـ ــى دي ـ ـ ــوان وزي ــر
الداخلية ،ثم ديــوان رئيس الحكومة،
ً
وصوال إلى اللجنة الوطنية للتنصت
األم ـنــي) .مــا يعني أن جـهــاز مكافحة
ال ـ ـت ـ ـج ـ ـسـ ــس ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ي ـ ـ ـعـ ـ ــرف أن
للموساد أعينًا مــزروعــة فــي كــل تلك
املصالح ،التي تشكل مفاصل حساسة
فــي هيكلية الـسـلـطــة الـفــرنـسـيــة ،وأن
ت ـل ــك األع ـ ـ ــن ك ــان ــت سـ ـتـ ـق ــوم ،ح ـت ـمــا،
بتسريب املعلومة لإلسرائيليني ،لو
ورد اسم املوساد في استمارات طلب
التنصت.

ألمانيا

حزب ميركل يوافق على شتاينماير رئيسًا
وزير الخارجية األملاني فرانك فالتر شتاينماير،
الــذي وصف الرئيس األميركي املنتخب دونالد
ترامب بأنه «واعــظ الكراهية» ،سيصبح رئيسًا
ألملانيا .الوجه الدبلوماسي املعروف في العالم،
وصــاحــب املـقــاربــة املعتدلة تـجــاه مــوسـكــو ،نال
أمس موافقة االئتالف الحكومي ليصبح رسميًا
املرشح األول لرئاسة الجمهورية ،هــذا املنصب
الفخري الذي ّ
يعول عليه حماية القيم التي قامت
عليها أملانيا.
وبعد أشهر من االنقسام ،رفع حزب املستشارة
األملـ ــان ـ ـيـ ــة ،أن ـج ـي ــا مـ ـي ــرك ــل ،ال ـح ـظ ــر عـ ــن اس ــم
شتاينماير ،ليسميه االئتالف ّ
املكون من «االتحاد
امل ـس ـي ـح ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» (ح ـ ــزب م ـي ــرك ــل)،
و«االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» الـ ـ ــذي يـنـتـمــي
إلـيــه شتاينماير ،و«ح ــزب االت ـحــاد االجتماعي
املسيحي البافاري» ،الرئيس املقبل للبالد خلفًا
ليواكيم غوك الذي يتمتع شتاينماير بالكثير من

صفاته ،أبــرزهــا القبول الــواســع من الــرأي العام.
ومن املتوقع أن يخلف شتاينماير في الخارجية
رئيس البرملان األوروبي ،مارتن شولتز.
داخ ـل ـي ــا ،ك ــان ال ـت ــواف ــق ع ـلــى اس ــم شـتــايـنـمــايــر
ض ــروري ــا ،إذ إن التقليد الـسـيــاســي فــي أملانيا
يـ ـف ــرض ع ـل ــى االئـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـح ــاك ــم أن ي ـسـ ّـمــي
رئيسًا ينال القبول ،ويعمل بشكل حيادي عن
االنقسامات الحزبية .وهــذا املبدأ في السياسة
األملــان ـيــة عــرقــل ،فــي األش ـهــر املــاض ـيــة ،تسمية
ّ
شتاينماير ،إذ إن ميركل كانت تفضل اسمًا
غير منحاز سياسيًا.
لكن إص ــرار «االجـتـمــاعــي الــديـمــوقــراطــي» على
شتاينماير ،وعــدم رغبة املستشارة فــي مزيد
من املماطلة مع اقتراب استحقاق انتخابي نيابي
الـخــريــف املـقـبــل ،لــم يـتــرك لـهــا أي خـيــار ســوى
املوافقة على وزير خارجيتها منذ عام .2013
ّ
ويرجح أن رئاسة شتاينماير ( 60عامًا) تمثل

خيارًا سياسيًا يواكب التبدالت الحاصلة على
الـســاحــة الــدول ـيــة ،خــاصــة أن ــه مــن الشخصيات
الـسـيــاسـيــة األك ـث ــر شـعـبـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،تـمــامــا
مثل غــوك الــذي أعلن في حــزيــران املاضي عدم
ّ
ترشحه ملــدة رئاسية ثانية بسبب تقدم سنه.

ّ
يشجع شتاينماير حوا ًرًا
وسالمًا مع روسيا بدال من
الحرب والعقوبات
وتنتهي مدة رئاسة غوك الحالية في آذار ،2017
وسينتخب شتاينماير قبل ذلك في  12شباط،
مــن قـبــل أع ـضــاء ال ـبــرملــان ومـمـثـلــي الـحـكــومــات
الـ ـف ــدرالـ ـي ــة الـ ـس ــت عـ ـش ــرة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد .ت ــاري ــخ
شـتــايـنـمــايــر الـسـيــاســي ودوره ف ــي الـخــارجـيــة
يجعالن منه أيـضــا مرشحًا مثاليًا للمنصب.

ّ
ّ
وقد صعد شتاينماير السلم السياسي في ظل
معلمه ،املستشار الـســابــق غـيــرهــارد ش ــرودر.
وساهم أيضًا في تنفيذ العديد من اإلصالحات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي يــرف ـض ـهــا ال ـي ـس ــار ،لكنها
مرغوبة من كثيرين ،على اعتبار أنها ّأسست
القتصاد أملاني قوي وصحي.
وم ـ ـثـ ــل شـ ـ ـ ـ ــرودر صـ ــديـ ــق ال ــرئـ ـي ــس الـ ــروسـ ــي
فالديمير بوتني ،يشجع شتاينماير مقاربة أقل
ً
ح ــدة تـجــاه روس ـيــا .وعـلــى الــرغــم مــن أن برلني
دعـمــت الـعـقــوبــات ضــد موسكو قبيل انضمام
ال ـقــرم إل ــى روس ـي ــا ،ف ـ ّ
ـإن شـتــايـنـمــايــر ،بصفته
وزي ـرًا للخارجية ،دعــم دائـمــا ثقافة الـحــوار مع
الروس وأمل تخفيف التوتر مع الكرملن .وخالل
العام املاضي ،عمل على الدعوة الدائمة إلى وقف
إط ــاق ال ـنــار فــي ســوريــا ،مـتـحــاورًا مــع كــل من
الروس واألميركيني ،لكن جهوده فشلت.
(األخبار)

