
5

خبر
علم
و

املحكمة الدولية في البيت األبيض

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ح��ذر فيه ال��رئ��ي��س ال��س��وري ب��ش��ار األس���د م��ن ص���دور قرار 
ات��ه��ام��ي ف��ي قضية اغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رف��ي��ق ال��ح��رري »ب��ن��اًء على شبهات«، 
املؤيدة  ال��ق��وى  ف��ي تنفيذ خ��ط��وات لتدعيم موقف  ب��اش��رت دوائ���ر أميركية 
الجمعة  ي��وم  األبيض  البيت  يستضيف  أن  املقرر  وم��ن  الدولية.  للمحكمة 
ب��ن��اًء على  ل��ب��ن��ان«،  م��ن أج��ل  العمل األم��ي��رك��ي��ة  املقبل فريقًا م��ن »مجموعة 
ال��ذي تشعر به املجموعة على  القلق  طلب األخيرة، للتباحث »في أسباب 
 األمني، إذا صدقت التوقعات بتوجيه 

ّ
الوضع اللبناني، وال سيما في الشق

االتهام إلى أفراد من حزب الله«. وقالت مصادر معنية إن املجموعة طلبت 
����� األميركي، جيمس زغبي موعدًا مع املسؤولني  من رئيس املعهد العربي 
لطلب  واستجابة  يمتلكونها.  التي  املعطيات  على  إلطالعهم  األميركيني 
زغبي، حدد البيت األبيض موعدًا للمجموعة مع مسؤول في مجلس األمن 
القومي األميركي، يوم الجمعة املقبل. وفي اإلطار ذاته، اتصل نائب الرئيس 
األميركي جوزف بايدن برئيس الحكومة سعد الحريري، مؤكدًا دعم بالده 

»سيادة لبنان واستقالله واستقراره«.  ل�

 
استقالة عيساوي

الناطقة باسم   
ّ

أن ف��ي اله���اي  ال��دول��ي��ة  املحكمة  م��ن  قريبة  أوس���اط  ثت 
ّ

تحد
مت باستقالتها من منصبها، ألسباب عديدة 

ّ
املحكمة فاطمة عيساوي تقد

بينها عدم رضاها عن أسلوب عمل رئيس قلم املحكمة هيرمان فون هابيل. 
وكانت عيساوي، التي خلفت زميلتها س��وزان خ��ان في املنصب ذات��ه، قد 
انقطعت عن العمل منذ أسابيع، بعد حصولها على إجازة مرضّية طويلة.

صرف موظفني

لبنان،  ب��ي��روت وجبل  ف��ي  وال��زراع��ة  التجارة والصناعة  أق��دم رئيس غرفة 
محمد شقير، على صرف العاملني في مجلة »االقتصاد اللبناني والعربي«، 
وعمد إلى تلزيم إصدار املجلة إلى صديق له ينتمي إلى تياره السياسي، 
لعوا 

ّ
لم يط الغرفة، لكونهم  إدارة  ظ عليه أعضاء في مجلس 

ّ
وهو ما تحف

الذي  الغرفة  ل��ون شعار  التلزيم تغيير  ب��اك��ورة نتائج  األم���ر. وك��ان��ت  على 
 جزءًا ال بأس 

ّ
يميل إلى البرتقالي واألحمر وتحويله إلى األزرق. والالفت أن

به من فريق التحرير الجديد للمجلة يعمل في مجال الصحافة الفنية. 

 املدير العام لقوى
ّ

أعد
 األمن الداخلي اللواء 

أشرف ريفي اقتراحًا لوزير 
الداخلية زياد بارود يطلب 

فيه منح قدم استثنائي 
ألكثر من 40 ضابطًا من 

املديرّية، معظمهم من فرع 
املعلومات، بسبب دورهم 

في مكافحة التجسس 
اإلسرائيلي. واستند ريفي 
في قراره إلى صالحيات 

مجلس قيادة املديرية التي 
صار يملكها وحيدًا منذ 

إحالة 4 من أعضاء املجلس 
على التقاعد. 

ما قل
ودل

جان عزيز

ث بطرس حرب 
ّ

في الذكرى الخامسة لغياب جبران، تحد
إل��ى نتيجة بعد.  ل��م يصل  التحقيق  إن  ق��ال  ي��وم��ني.  قبل 
��ف عند ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي تلقاها 

ّ
واس��ت��غ��رب أن��ه ل��م ي��ت��وق

جبران. وقال إن الهدف من الجريمة كان إسكاته. وقال إن 
شهودًا اختفوا... قبل أن ترد في كالمه عبارة اعتراضية، 
ع���ن »ال��ش��ائ��ع��ات وال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ي��ق القضائي 
ومحاولة اختراقه بروايات إعالمية وسيناريوات صدرت 
ع��ن ه���ذه ال��وس��ي��ل��ة اإلع��الم��ي��ة أو ت��ل��ك، وخ��ص��وص��ًا مّمن 
ع��رف��وا ج��ب��ران ون��اض��ل��وا ال��ى ج��ان��ب��ه. و )...( ت��ح��دي��دًا عن 
رواية تأجير سيارة تويني من الغير، التي كان يستقلها 
 املقصود بها هو 

ّ
لحظة اغتياله«... الواضح من العبارة، أن

الحقيقة الواقعة ����� ال الرواية ����� التي كشفتها هذه الزاوية، 
ملناسبة غياب جبران قبل عامني، عن كون سيارته، كانت 
ت��ص��رف شخص ترتسم ح��ول��ه عالمات  ف��ي  اغتياله  قبل 
استفهام كثيرة، وهو تعّرض ألكثر من محاولة اغتيال. 
واقعة، ال رواية، يعرفها القضاء. ويعرفها بطرس حرب، 

م به يومها، العتبارها إخبارًا.
ّ

برغم الطلب الذي تقد
أما الذين »عرفوا جبران وناضلوا إلى جانبه«، فيسألون 
في ذكراه الخامسة: هل صحيح أن املسؤول األمني الذي 
م 

ّ
قد ث��م  تنحيته،  ج��ب��ران، طلب  ف��ي ملف  التحقيق  تولى 

استقالته، وأسرَّ ملن يثق بسره، أنه فعل ذلك، ألنه اختار 
أن يعيش حياته؟

وي���س���أل���ون، ه���ل ص��ح��ي��ح أن ال��ج��ه��ة ال���ت���ي ك���ان���ت تتولى 
ال��ت��ح��ق��ي��ق الح���ق���ًا، ع��زم��ت ذات ي���وم ع��ل��ى ت��وج��ي��ه طلبات 
اس��ت��دع��اء ب��واس��ط��ة اإلن���ت���رب���ول؟ وم�����اذا ح��ص��ل ب��ع��د هذا 

العزم؟
أما الشهادة بشأن التهديدات، فتلك قصة أخرى. يعرفها 
»ال��ذي��ن ع��رف��وا ج��ب��ران«، وي��ع��رف��ون تفاصيلها ودقائقها 

والثواني.
ثمة رس��ال��ة وص��ل��ت ال��ى ج��ب��ران، ع��ن ت��ه��دي��ده باالغتيال. 

وهي ما يجب أن يروى ويجلى بالكامل أيضًا:
كان ذلك قبل اغتياله بأشهر قليلة. كان الحريري قد سقط. 
وم��وج��ة االغ��ت��ي��االت ق��د ب����دأت. ورائ���ح���ة امل����وت وهاجس 
النهار. يومها وصلت وريقة  دي��ك  ال��غ��در يحومان ح��ول 
ص��غ��ي��رة ال���ى ع��ائ��ل��ة ج���ب���ران. وري��ق��ة م��ك��ت��وب��ة ب��خ��ط اليد، 
وبأسلوب يظهر أن كاتبها سيدة سورية، وأنها متزوجة 
 

ّ
 عسكريًا سوريًا رفيعًا. تقول رواي��ة الوريقة، إن

ً
مسؤوال

كاتبتها جاءت الى بيروت مع زوجها في عطلة األسبوع 
ال��ت��ي س��ب��ق��ت، وإن��ه��م��ا ن���زال ف���ي م��ن��زل��ه��م��ا ف���ي العاصمة 
اللبنانية. وتكمل رواية الوريقة، إنه في املساء، جاءهما 

زائرًا، ضابط سوري عامل على أرض العاصمة. أصّر على 
رؤية الزوج املسؤول لدقائق قليلة. قبل أن تكشف رواية 
 السيدة استرقت أطراف الحديث بني زوجها 

ّ
الوريقة، أن

 
ّ

وضيفه، وأنها سمعت األخير يقول لزوجها ما مفاده، أن
 الغتيال جبران 

ّ
لديه معلومات بأن مصطفى حمدان ُيعد

تويني، وأن أمرًا كهذا يمكن أن يؤذي سوريا، أو يربكها، 
أو يجعلها في دائرة االتهام. سمع الزوج الرواية، قبل أن 

يقول ملرؤوسه مطمئنًا، إنه سيهتّم باألمر...
انتهت رواية الوريقة، وبدأت ساعات التحليل والتدقيق 
لدى جبران. منذ اللحظة األولى، كان رأيه جازمًا بضرورة 
ق�������راءة امل�����وض�����وع، م��ن��ط��ق��ي��ًا، ب����ال أّي أف����ك����ار م���س���ّب���ق���ة، أو 
إسقاطات: االحتمال هو خمسون في املئة، أن تكون هذه 
الوريقة صحيحة. وهناك احتمال مماثل، أن تكون مزّورة. 
وفي كل من االحتمالني، تنفتح الفرضيات املتعددة. بدءًا 
م��ن ال��ح��رص ال��ف��ع��ل��ي ال���ص���ادق م��ن ش��خ��ص ح��ق��ي��ق��ي، في 
 الى فرضية العمل على تضليل 

ً
االحتمال األول... وصوال

ي على ح��ي��ات��ه، مصدره 
ّ

ج��ب��ران، وتعميته ع��ن خطر ج���د
الورقة، وسّربتها  زّورت هذه  ربما  التي  املضللة،  الجهة 

إليه، في االحتمال الثاني...
بعد أيام من تقليب املوضوع على مختلف أوجهه، انتهى 
جبران الى خطوة أولى رأى أن ال بد منها: سأرسل نسخة 
من هذه الوريقة الى جميل السّيد. ف��إذا كانت صحيحة، 
يصلهم بذلك ج��واب��ي أن »ال��رس��ال��ة ق��د وص��ل��ت«، لتصير 
سيكونون  م����زّورة،  ك��ان��ت  وإذا  مكشوفة.  بعدها  اللعبة 
أمام واجب التحرك حيالها، وكشف من وراءه��ا، وتدارك 

خلفياتها.
مضت األيام، ذهب الضباط األربعة الى االعتقال، وبينهم 
ال��س��ي��د وح���م���دان، ب��ع��ده��ا س��ق��ط ج��ب��ران، ليفقد ك��ل نهار، 

شيئًا من نهاره.
ثالثة أعوام وثمانية أشهر، أمضاها املعنيان بتلك الرواية 
قيد االعتقال. هل سئال عنها؟ هل طلب املعنيون سؤالهما 
وال��الزم��ة، لحسم  الكاملة  التحقيقات  أج��ري��ت  ه��ل  عنها؟ 
ه��ل هي  بها:  للرسالة  ب��دأ ج��ب��ران تحليله  التي  الجدلية 
ني باحتمال صحتها  صحيحة أم مزورة؟ علمًا بأن املعنيَّ
كانا في قبضة العدالة عند سقوط جبران. أّما املعنيون 
باحتمال كونها مزورة ومعدة للتضليل والتعمية، فربما 
ال يزالون قابضني على أكثر من عدالة وقضاء وقدر، في 

أمكنة كثيرة من هذا العالم الباهت، بال أمثال جبران.
لم يختفوا،  إلى جانبه«،  الذين »عرفوا جبران وناضلوا 
���اف���وا... ول���ن يفعلوا أب����دًا. سيظلون 

َ
��وا، ول���م َي���خ

َ
ول���م ُي��خ��ف

كل  وملعرفة  ج��ب��ران،  له 
ّ
مث ما  لكل  ويناضلون،  يعرفونه، 

الحقيقة.

كالم في السياسة

سياسة

رسالة التحذير، أو التهديد، إلى جبران

السبت  11  كانون األول  2010  العدد  1289

ال��ت��ح��ري��ف��ي��ة وال��ك��وس��م��وب��ول��ي��ت��ي��ة ونشر 
ال��ش��ائ��ع��ات وغ���ي���ره���ا«. وت���ع���ود املؤرخة 
م��س��ت��درك��ة، أي���ض���ًا، ل��ت��ق��ول: »إن أك��ث��ر ما 
ُي��ده��ش ه��و أن األس���رار املكشوفة ليست 
)...( وإزاء  م��ن قبل.  م��ا كنا نعرفه  س��وى 
هذا املشكل، وإلرساء توازن بني الحاجة 
إلى السّرّية، التي من دونها ال يمكن أي 
دولة أن تحافظ على وجودها، والحاجة 
املعلومة،  ف�����ي  ال�����ص�����رام�����ة  ب����ع����ض  إل�������ى 
الطفولية  للحماقة  ح��ْي��دة  إي��ج��اد  ي��ج��ب 

لديكتاتوريي الشفافية الجدد«. 
يقرأ  العالم وهو  التي يكتشفها  الحرية 
الفضائح تلو األخرى، تظهر أن ثمة رابحًا 
كبيرًا، هو اإلنسان العادي، املواطن. فإذا 
م��ن صحافيني وساسة،  ال��ن��خ��ب��ة،  ك��ان��ت 
واملواقف،  األس���������رار  م����ن  ك���ث���ي���رًا  ت���ع���رف 
الحاكم  م��ن  ال��ق��رب  ت��ن��ش��ره��ا، بسبب  وال 
وال��ت��واط��ؤ، ف��إن امل��واط��ن ال��ع��ادي ل��م يكن 
يتصور هذه االعترافات وهذه األشياء. 

���ش���اه���د وال����ق����ارئ العربي 
ُ
ل��ق��د أص���ب���ح امل

، ي��ع��رف الوجوه 
ً
ال��ع��ادي ال��ب��س��ي��ط، م��ث��ال

املختلفة لحاكمه. 
ال���ع���رب���ي ي��ح��ت��م��ي باألمية  ال���ح���اك���م  ك����ان 
امل��ع��ش��ش��ة ف���ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي، ح��ت��ى ال 
ي��ع��رف امل��واط��ن ال��ع��رب��ي م��ا ي��ح��دث، وكم 
تصريحات  ازدواج�����ي�����ة   ،

ً
م���ث���ي���رة ك���ان���ت 

باللغة  خ����ط����اب����ه  ك�������ان  ح����ي����ث  ال�����ح�����اك�����م، 
األج��ن��ب��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ًا ع���ن ال���خ���ط���اب الذي 

يوجهه إلى شعبه باللغة الوطنية. 
ي���د أم���ي���رك���ا ال���ط���ول���ى ل��ي��س��ت غ��ائ��ب��ة عن 
اع��ت��ق��ال م��ؤس��س وي��ك��ي��ل��ي��ك��س، بدعاوى 
تثير الريبة )جنس واغتصاب إلخ(، لكن 
التصرفات  ه���ذه  ف��ي  ن���رى  أن  يمكننا  ال 
ان��ق��الب��ًا للسحر على  األم��ي��رك��ي��ة، س���وى 

الساحر. 
ت��ت��ذرع أم��ي��رك��ا ب��األخ��الق��ي��ة ف��ي محاربة 
ويكيليكس، وكأن أميركا كانت أخالقية 
 حرب 

ً
ي�����وم�����ا م�������ا! وه�������ل ت�����وج�����د أص���������ال

أخ���الق���ي���ة؟ ل��ك��ن رغ����م م���ا ي��م��ك��ن أن يقال 
ك���ون���ه���ا مؤامرة  م����ن  وي���ك���ي���ل���ي���ك���س،  ع����ن 
أو ص����راع����ًا بني  م���ق���ص���ودًا،  ت��س��ري��ب��ًا  أو 
م��ؤس��س��ات أم��ي��رك��ي��ة، ف���إن ال��ش��يء املؤكد 
هو أن الحرية ستكون الخاسر األكبر في 
بدأتها  التي  التقييد  مع حملة  القضية، 
املؤسسات األميركية على حركة أفرادها، 
وباألخص الذين يخدمون في املؤسسة 

العسكرية. 

قضية التسريبات طغت على املؤتمر الصحافي لوزير العدل األميركي إريك هولدير في سان فرانسيسكو أمس )بول ساكوما ــ أ ب(

الرقمية  والمقاومة  الشفافية...  ديكتاتورية 

ق����ال����وا إن���ه���م ش����اه����دوا بضائع  س���ف���ن، 
مشبوهة«.

وذك�������رت وث���ي���ق���ة ي���ع���ود ت���اري���خ���ه���ا إلى 
السفارة  م��وظ��ف��ي  أح����د  »أن   2004 آب 
األم���ي���رك���ي���ة ف����ي ران�����غ�����ون ح���ص���ل على 
معلومات من ضابط بورمي يعمل في 
الذي  العمل  ف��ي موقع  الهندسة  وح��دة 
 ����� أرض  ص���واري���خ  تجميع  ف��ي��ه  ي��ج��ري 
جو في بلدة مينبو على نهر ايراوادي 

وسط بورما«.
ال��ض��اب��ط »ادع���ى أن  وق��ال��ت الوثيقة إن 
ك��ان��وا يعملون في  ك���وري شمالي   300
فيد 

ُ
امل��وق��ع ورأى ع���ددًا م��ن��ه��م، م��ع أن���ه أ

 ه��ؤالء ممنوعون من م��غ��ادرة موقع 
ّ

أن
االقتراب  من  الغرباء  ُمنع  ال��ذي  البناء، 

منه«.
تتحدث  وال����ه����رس����ك،  ال���ب���وس���ن���ة  وإل������ى 
وثيقة مؤرخة في 2009/1/27 صادرة 
عن سفارة سراييفو عن أنه بعد طفرة 
الخطابات  ف�����ي  امل����اض����ي����ني  ال����ع����ام����ني 
السياسيني  ب���ع���ض  ص������ّور  ال���وط���ن���ي���ة، 
ال��ب��وس��ن��ي��ني امل��س��ل��م��ني أن��ف��س��ه��م على 
ق��درة على حماية مصالح  أنهم األك��ث��ر 
أوجه  وأح��د  معارضيهم.  م��ن  البوسنة 
ه���ذا ال���ص���راع ي��ظ��ه��ر م���ن خ���الل الجدال 
البوسني بشأن  املرتفع داخ��ل املجتمع 

البوسنيني »األشرار« و»األخيار«.
أفكارًا  يعتنقون  ال��ذي��ن  ه��م  »األخ���ي���ار« 
بينما  م���ح���اف���ظ���ة،  وس���ي���اس���ي���ة  دي���ن���ي���ة 

والعلمانية   
ً
اع�����ت�����داال األك����ث����ر  األف����ك����ار 

يحملها البوسنيون »األشرار«.
اإلعالم  ف�����ي  ال������ص������راع  ه�������ذا  وت����ج����ّس����د 
الصحيفة  ام��ت��دح��ت  ال��ب��وس��ن��ي، ح��ي��ث 
آفاز«،  »دن���ف���ن���ي  االن����ت����ش����ار  ال����واس����ع����ة 
»األخيار« وهاجمت املؤسسات التابعة 
للبوسنيني العلمانيني. وتقول الوثيقة 
إن الطرق التي يسلكها الجدال الحالي 
ت���دل ع��ل��ى أن ه��ن��اك ت��وج��ه��ات لتحريك 
السياسة البوسنية باتجاهات محافظة 
أكثر على املدى الطويل، ومن شأنها أن 
ال��ج��ه��ود لصياغة ت��س��وي��ات بني  ��د 

ّ
ت��ع��ق

البوسنيني والصرب والكروات لضمان 
أمن مستقبل البوسنة.

ف����ي وث���ي���ق���ة ث���ان���ي���ة ص�������ادرة أي���ض���ًا عن 
يقول   ،)2009/2/9( س��راي��ي��ف��و  س��ف��ارة 
انبثاق  إن  ان��ك��ل��ي��ش  ت���ش���ارل���ز  ال��س��ف��ي��ر 
الحزب البوسني الجديد بزعامة قطب 
رادونيك،  ف���ه���رودي���ن  ال���ح���اق���د،  اإلع�����الم 
ال��ق��وي وامل���ع���روف بصيته ك��ف��اس��د، من 
ش��أن��ه أن يخلق خ��الف��ات داخ���ل املشهد 
السياسي في البوسنة، وال سيما خالل 
تشرين  في  املرتقبة  االنتخابات  حملة 
رادونيك  أن  ال���ى  وي��ش��ي��ر   .2010 األول 
كما  اإلس��الم��ي.  املجتمع  ب��دع��م  يحظى 
أن ام��ت��الك��ه وس��ي��ط��رت��ه امل��ب��اش��رة على 
الصحيفة األوسع انتشارًا في البوسنة 
سيضمنان له الترويج لرسالته بطريقة 

جيدة في االنتخابات.

سكوبي عن »الناجي« مبارك: بوش ساذج 

ويكيليكس تدخل القاموس  لبنان ومـصر والفلسفة


