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بالروسية »الوافد  التحقيق كيف يتم استخدام غاز أعصاب من مجموعة »نوفيتشوك« والتي يعني اسمها  يوثق 
الجديد«، في عمليات استهداف مروعة تحدث عن قرب للمعارضين الروس، عبر سّم يفوق في خطره كل األنواع 

الشبيهة بمقدار ثمانية أضعاف

»الوافد الجديد« يرعب المنشقين

تسميم 
المعارضين الروس

موسكو ـ رامي القليوبي

ــات  ــ ــــوصــ ــحــ ــ دفــــــــعــــــــت نـــــــتـــــــائـــــــج فــ
ــيـــه األملــــانــــي،  ــتـ مــســتــشــفــى شـــاريـ
ــي،  ــ ــروسـ ــ ــم الـــكـــيـــمـــيـــائـــي الـ ــالــ ــعــ الــ
ــه في  فــاديــمــيــر أوغـــلـــيـــوف، إلـــى تــغــيــيــر رأيــ
واقــعــة تسميم مــؤســس »صــنــدوق مكافحة 
الـــفـــســـاد« املــــعــــارض ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، إذ 
اعتقد في البداية، أنه لم يصب بغاز أعصاب 
مـــن مــجــمــوعــة »نــوفــيــتــشــوك« والـــتـــي يعني 
أن  إال  الــجــديــد«،  »الــوافــد  بالروسية  اسمها 
محاولة عاجه عبر مادة األتروبني املضادة 
للسموم والتي أدت إلى تدهور حالته بدال 
من تحسنها كاملعتاد، أكدت نظريته. ويعد 
ــوري »نـــوفـــيـــتـــشـــوك«  ــطــ ــيــــوف، أحـــــد مــ ــلــ أوغــ
خـــال عــمــلــه فــي املــعــهــد الــحــكــومــي لبحوث 
والــذي  والتكنولوجيا،  العضوية  الكيمياء 
الحقبة السوفييتية ألكــثــر من  فــي  بــه  خــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  15 عـــامـــا، كــمــا يــقــول لـــ
مضيفا: »أثــق فــي استنتاج األطــبــاء األملــان 
خدم 

ُ
بنسبة 100 في املائة، وقد يكون ما است

هـــو املــثــيــل الــصــلــب ملـــــادة »إيــــــــــه-242« )مــن 
مجموعة  من  العضوية  الفوسفورية  املــواد 
معاهدة  قائمة  إلــى  املضافة  »نوفيتشوك« 
عام  نهاية  منذ  الكيميائية  األسلحة  حظر 
ــادة أخـــرى  ــ إلـــيـــه مـ 2019(، بــعــدمــا أضــيــفــت 
ســريــعــة املـــفـــعـــول مــثــل الــكــلــوفــيــلــني بــهــدف 

إخفاء األعراض«. 

كيف يستخدم نوفيتشوك؟
مـــن أجــــل تــســمــيــم الـــهـــدف بـــاســـتـــخـــدام غــاز 
إلــى  العملية  منفذ  يــحــتــاج  »نــوفــيــتــشــوك«، 
استخدام قفازات باستيكية أو جلدية وكتم 
نفسه، والتخلص من األنبوب والقفازين في 
أوغليوف،  الكيمائي  أسرع وقت، كما يقول 
أنــه تم وضــع السم على  مضيفا: »يبدو لي 
ــنـــاء غــيــابــه عـــن غــرفــتــه  مـــابـــس نــافــالــنــي أثـ
اإلصابة  ذروة  ذلــك حــدوث  يفسر  الفندقية. 
عندما كان على منت الطائرة، إذ إن حدوث 
مــفــعــول الـــغـــاز عــبــر الــجــلــد يــســتــغــرق وقــتــا 
طـــويـــا يــصــل لــبــضــع ســـاعـــات، بــيــنــمــا كــان 
وضع السم في الشاي سيقضي عليه فورا«.   
ويوضح أنه إذا ملس أحدهم هذه البقعة من 
الــســم، فـــإن أعــــراض اإلصــابــة ستظهر عليه 
ــادة،  ــ ــا تـــؤكـــده إفـ ــو مـ بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، وهــ

السبعينيات  فــي  أضــعــاف،  ثمانية  بــمــقــدار 
املــاضــي فــي إطــار  الــقــرن  والثمانينيات مــن 
برنامج سوفييتي لتطوير ساح كيميائي 
نــوعــي. وعــلــى الــرغــم مــن الــســريــة املفروضة 
على هذا الغاز، إال أن املعلومات عنه تسربت 
الــغــرب بعد تفكك االتــحــاد السوفييتي  إلــى 

في التسعينيات.
أن  إلى  أوغليوف  الكيميائي  العالم  ويشير 
االتحاد  تفكك  بعد  املتحدة عملت  الواليات 
السوفييتي جاهدة على االستعانة بالخبراء 
الكيميائي  برنامجهم  لتطوير  السوفييت 
العسكري، وأنه نفسه تلقى عرضا صريحا 
كــهــذا مــن الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي موسكو، 
احتمال  واقعية  من  نفسه  الوقت  في  مقلا 
تسرب عينات من »نوفيتشوك« إلى السوق 
الـــــســـــوداء، مــضــيــفــا: »هــــــذا االحـــتـــمـــال غــيــر 
مــرجــح رغــم أنــه سبق ألحــد الــخــبــراء أن قام 
الــســوداء،  الــســوق  ببيع سموم عسكرية فــي 
السم ملسممي  بــاع  اكتشافه حــني  تــم  ولكنه 
كيفيليدي في عام 1995، لكن تم سجنه ملدة 

عام فقط مع وقف التنفيذ!«.  

أمر من الكرملين 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن نـــفـــي الـــكـــرمـــلـــني مـــــــرارا أي 
ضـــلـــوع لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة الـــروســـيـــة في 
عملية تسميم نافالني، شأنه في ذلك شأن 
فــيــلــشــتــيــنــســكــي،  املــــــؤرخ  أن  إال  ســـكـــريـــبـــال، 
ــة اتـــخـــذ  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــــح أن قـــــــــرار تـــنـــفـــيـــذ الـ ــــرجـ يـ
عــلــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى، مــعــتــبــرا أن الــرئــيــس 
الروسي، فاديمير بوتني، لم يعد يتصرف 
ــة، وإنــمــا كــضــابــط أمـــن يسعى  كــرئــيــس دولــ
ــــول تــصــوره  ــــرى. وحـ لــتــبــرئــة نــفــســه مــمــا جـ
لـــكـــيـــفـــيـــة الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــســـمـــيـــم نـــافـــالـــنـــي، 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  فيلشتينسكي  يــقــول 
ــرار اغــتــيــال  ــ الـــجـــديـــد«: »أوال، يــتــم اتـــخـــاذ قـ
ــتــــوى، أي عــلــى  ــلــــى مــــســ نـــافـــالـــنـــي عـــلـــى أعــ
مستوى بــوتــني. ثــم تــبــدأ األجــهــزة الخاصة 
لها،  ميزانية  وتخصص  العملية،  بتدبير 
ويـــجـــري تــحــديــد كــيــفــيــة الــتــصــفــيــة. هــنــاك 
خيارات كثيرة، لكن من الواضح أنه تم حسم 

الخيار لصالح التسميم«.  
وحــــول أســبــاب اخــتــيــار غـــاز »نــوفــيــتــشــوك« 
ــواع الــســمــوم ليست  ــ تــحــديــدا، يــضــيــف: »أنــ
كـــثـــيـــرة... ولــكــنــنــا صـــراحـــة ال نــعــلــم عــددهــا، 
ــــرار الــكــبــرى لــجــهــاز األمــن  ألن ذلـــك مــن األسـ
الـــفـــيـــدرالـــي. لـــم يــتــم حــســم الــخــيــار لــصــالــح 
ــه يــمــكــن اســتــخــدامــه في  »نــوفــيــتــشــوك« ألنــ
أي مــنــاســبــة، بــل ألنـــه قــد تــم اعــتــمــاده يوما 
ــة نــــاجــــحــــة لـــتـــصـــفـــيـــة كــيــفــيــلــيــدي  ــلـ ــيـ كـــوسـ
وســكــريــبــال. يــعــنــي ذلــــك أنــــه قـــد تـــم إصــــدار 
شــهــادة اعــتــمــاده، وال يــحــتــاج لــلــمــرور عبر 
مرة  الستخدامه  بيروقراطية  ــراءات  إجــ أي 

أخرى«.  
ــرفـــض املــــــؤرخ الــــروســــي اعـــتـــبـــار عملية  ويـ
تحقيق  جهة  مــن  فاشلة  سكريبال  تسميم 
هـــدف تــرويــع املــنــشــقــني، قــائــا: »لـــم يــر أحــد 
الــتــســمــيــم. وإذا ظل  بــعــد عملية  ســكــريــبــال 
وكأنه  السرير  على  راقـــدا  الحياة  قيد  على 
نــبــات، فــهــذا أســـوأ كثيرا مــن االغــتــيــال. هذا 
لــيــس نــجــاحــا فــحــســب، بـــل نـــجـــاح فــــاق كل 
الــتــوقــعــات! تــخــيــلــوا رعـــب »األعــــــداء« اآلن«. 
كما يشكك فيلشتينسكي في صحة براهني 
ــــذي يــســعــى لــتــبــرئــة نــفــســه من  الــكــرمــلــني الـ

عن  إجابته  »عند  مضيفا:  نافالني،  واقعة 
أســئــلــة حـــول نــافــالــنــي )يــقــصــد فــي اتــصــال 
مــع نــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون(، 
الــتــســمــيــم، حتى  بــوتــني أن حقيقة  يــذكــر  ال 
حادثة  وراءهــــا،  يقف  الكرملني  يكن  لــم  إذا 
مـــأســـاويـــة ومـــزعـــجـــة، بـــل يــقــول إنــــه ليست 
هناك أدلة على أن نافالني سمم. يبدو ذلك 
وكأن بوتني نسي أنه ليس ضابط »كي جي 
بـــي« تــكــمــن مــهــمــتــه فـــي تــقــلــيــص الــخــســائــر 
الــنــاجــمــة عـــن عــمــلــيــة نــفــذهــا جـــهـــاز األمـــن 
الــفــيــدرالــي. يتصرف رئــيــس روســيــا وكأنه 
يتستر على  رتــبــة متدنية  ذو  أمـــن  ضــابــط 
مؤشرا  ذلــك  يأتي  نافالني.  تصفية  عملية 
جـــديـــدا لــلــتــخــطــيــط لــلــعــمــلــيــة فـــي الــكــرمــلــني 

بالتنسيق مع بوتني«.   

خودوركوفسكي رقم 2
يعتبر املدير العام ملركز املعلومات السياسية 
االتــهــامــات  أن  أليكسي مــوخــني،  بــمــوســكــو، 
التي وجهها نافالني من أملانيا إلى بوتني 
شخصيا بالوقوف وراء تسميمه، ال تستند 
إلى أي أدلة وتقضي بذلك على أي مستقبل 
موخني  ويقول  املعارض.  للناشط  سياسي 
»بتوجيهه  الــجــديــد«:  »العربي  لـ حديث  فــي 
اتــهــامــات إلــى بوتني دون تقديم أدلـــة، قطع 
ــريـــق الــــعــــودة إلـــى  نـــافـــالـــنـــي أمــــــام نــفــســه طـ
الحياة السياسية في روسيا. وأصبح أمامه 
خياران اآلن، إما العودة والعيش متواضعا 
في روسيا وإما البقاء في الخارج والتحول 
ــم 2« ومــــزاولــــة  ــ ــكـــي رقـ ــوفـــسـ ــــى »خـــودوركـ إلـ
نــشــاطــه املـــعـــارض مـــن هـــنـــاك«. ومــيــخــائــيــل 
لشركة  السابق  املالك  هو  خودوركوفسكي 
ــــوس« الـــروســـيـــة الــنــفــطــيــة الــعــمــاقــة  ــوكـ ــ »يـ
وسجن في روسيا ملدة عشر سنوات، وغادر 
ــــراج عــنــه، ثــم أطلق  إلـــى بــريــطــانــيــا بــعــد اإلفـ
قناة على موقع »يوتيوب« يقود بواسطتها 
يشكك  وبــــدوره،  للكرملني.  مــعــارضــة  حملة 
رئيس قسم العلوم السياسية واالجتماعية 
فــــي جـــامـــعـــة »بـــلـــيـــخـــانـــوف« االقـــتـــصـــاديـــة 
الــروســيــة بــمــوســكــو، أنـــدريـــه كــوشــكــني، هو 
اآلخــر في دقة الرواية األملانية بأن نافالني 

سمم بواسطة »نوفيتشوك«.  
»الـــعـــربـــي  ـــ ــكـــني فــــي حــــديــــث لـ ويــــقــــول كـــوشـ
الـــجـــديـــد«: »يـــرفـــض الـــغـــرب بــشــكــل جماعي 
بينما  الــواقــعــة،  فــي  إجـــراء تحقيق مشترك 
ــــى ســريــة  ــيـــون األملــــــــان إلــ ــيـــاسـ يــســتــنــد الـــسـ
مــخــتــبــر الـــجـــيـــش األملــــانــــي »بـــونـــدســـفـــيـــر«. 
يـــهـــدف ذلــــك إلــــى خــلــق أجـــــواء مــواتــيــة ملنع 
اســـتـــكـــمـــال مــــشــــروع »الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي-2« 
لــنــقــل الـــغـــاز الـــروســـي إلــــى أملــانــيــا مــبــاشــرة 
عبر بحر البلطيق وإجبار الدول األوروبية 
أميركي  املــســال  الطبيعي  الــغــاز  شـــراء  على 
الــعــالــيــة«. وفـــي معرض  ــم كلفته  املــنــشــأ رغـ
ــــن ســـــــؤال حــــــول دوافـــــــــع أملـــانـــيـــا  ــتــــه عـ إجــــابــ
إلفــســاد الــعــاقــات مــع روســيــا رغــم الشراكة 
االقتصادية املتكاملة بني البلدين، يضيف: 
»صــحــيــح أن أملــانــيــا بــلــد صــديــق لــروســيــا، 
ولــكــن فــيــهــا حــضــورا لــقــوى مــعــاديــة تــدافــع 
عن مصالح واشنطن، فتم افتعال مسرحية 
الدولة  التهام  »نوفيتشوك«  األعــصــاب  غــاز 
الـــروســـيـــة. أثــــق فـــي أن املــصــالــح الــتــجــاريــة 
الجناح  ولكن  املــطــاف،  نهاية  فــي  ستهيمن 
املوالي للواليات املتحدة يتفوق حتى اآلن«.

تسميم  بعيد  الــفــســاد«  مكافحة  »صــنــدوق 
نافالني، باكتشاف مــادة مميتة في جسمه 
وإنما  فحسب،  حياته  على  تشكل خطرا  ال 
ــه كـــان عليهم  أيــضــا عــلــى املحيطني بـــه، وأنـ
جــمــيــعــا ارتــــــــداء بــــــدالت واقــــيــــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلــى أن أحــد أفـــراد الــشــرطــة كــان يــصــرخ أنه 
إلــى  نــافــالــنــي  يمكن أن تنتقل اإلصــابــة مــن 
شخص آخـــر. وحـــول أســبــاب عــدم اكتشاف 
مادة »نوفيتشوك« على أيدي أطباء مدينة 
طائرة  فيها  هبطت  التي  الروسية  أومــســك 
تتوفر بني  »لــم  يتابع:  اضــطــراريــا،  نافالني 
أيديهم وسائل خاصة الكتشافها، بل كانوا 
يــرســلــون جميع الــعــيــنــات إلـــى مــوســكــو، ثم 
كـــانـــوا يــنــطــقــون بــتــلــك الــنــتــائــج الـــتـــي كــان 
ــان يمكنهم أن  ــاذا كـ ــ يــتــم إرســالــهــا لــهــم. ومـ
يــقــولــوا وهــم مــطــوقــون بجيش مــن موظفي 
ــدرالـــي؟«. ويـــؤيـــد املــــؤرخ  ــيـ ــفـ ــن الـ ــ جـــهـــاز األمـ
فيلشتينسكي،  يـــوري  األمــيــركــي،  الــروســي 
الــذي ألف بضعة كتب في تاريخ العمليات 
ــــر هــــذه الـــروايـــة،  االســتــخــبــاراتــيــة، هـــو اآلخـ
مستبعدا أن تكون مثل هذه العملية نفذت 
أن  ومــرجــحــا  الــكــرمــلــني،  مــع  التنسيق  دون 
مثل هذه العمليات تزيد من رعب »األعداء«.

حاالت االستهداف المؤكدة
بــحــســب املــعــلــومــات املـــتـــوفـــرة فـــي املـــصـــادر 
غاز  »نوفيتشوك«  فــإن  املفتوحة،  الروسية 
 سوفييتي 

ً
أعصاب فوسفوريًا عضويًا قاتا

ألول  كــســاح  استخدامه  توثيق  تــم  املنشأ، 
ــة اغـــتـــيـــال املـــصـــرفـــي إيـــفـــان  ــعــ ــي واقــ مـــــرة فــ
األعمال  منظمة  يدير  كــان  الــذي  كيفيليدي 
»الدائرة املستديرة لبزنس روسيا« ويسعى 
لــدخــول عــالــم الــســيــاســة، فــي عـــام 1995، ثم 
املـــزدوج  العميل  الغــتــيــال  الفاشلة  العملية 
الـــروســـي الــبــريــطــانــي، ســيــرغــي ســكــريــبــال، 
ــة  ــاولـ املـــحـ إلــــــى  2018، ووصـــــــــوال  عــــــام  ــــي  فـ
األخيرة لتسميم نافالني في 20 أغسطس/
آب املــاضــي أثــنــاء سفره مــن مدينة تومسك 
إلــى مــوســكــو، والتي  الــواقــعــة فــي سيبيريا 
ال يستبعد أوغــلــيــوف، نــظــريــا، احــتــمــال أن 
ــفــذت بــواســطــة أحــد املــقــربــني من 

ُ
تــكــون قــد ن

ما  أن شخصا  السياسي، معتبرا  املعارض 
قد يكون وضع السم على شيء ما، ثم سلمه 
الغاز  هــذا  تطوير  أعــمــال  وجـــرت  لنافالني. 
الــذي تفوق درجــة سميته أي غــاز ســام آخر 

أميركا استعانت 
بالخبراء السوفييت 

لتطوير برنامجها 
الكيميائي 
العسكري

أثر مجموعة 
»نوفيتشوك« 

يستغرق وقتًا 
طويًال في حال كان 
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