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تفجير ستوكهولم يخدع االستنفار األوروبّي

باريس ــ بّسام الطيارة

هذه املرة، اكتفى االنتحاري بعبور بحر 
الشمال آتيًا من إنكلترا لنقل العمليات 
اإلره���اب���ي���ة إل����ى ال������دول اإلس��ك��ن��دن��اف��ي��ة، 
اليمينية  الحركات  ات��س��اع  م��ع  ليتالقى 
املتطرفة الشوفينية وانتشارها. غير أن 
الخبراء يؤكدون أن السويد ال »تحضن 

ب��ي��ئ��ة ق��اب��ل��ة ل����إره����اب أو ل��ل��ت��ن��اغ��م مع 
أه����داف ال��ق��اع��دة ع��م��وم��ًا«. ه���ذا األم���ر إن 
 ع��ل��ى ش���يء ف��ه��و أن »ال���ق���اع���دة« ب��ات 

ّ
دل

يتحرك ف��ي معظم أرج���اء أوروب����ا، وأن��ه 
ب���ات ي��رب��ط أه���داف���ه ال��ع��س��ك��ري��ة ب��أه��داف 

سياسية شمولية. 
من هنا التشديد على مساهمة السويد 
في الحرب األفغانية، رغم أن »مساهمتها 
بسيطة جدًا وموجهة أساسًا إلى مسائل 
اإلعمار«، حسبما ذكر مصدر مقّرب من 

امللف األفغاني. 
ولعل وضع السويد على الئحة أهداف 
»القاعدة« قد يشير إلى نقطتني: إما أن 
»ال��ق��اع��دة« ي��ح��اول تشتيت ق���وى األم��ن 
األوروب���ي���ة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��ع��م��ل بتنسيق 
كامل، وإما أن فتح جبهة جديدة يهدف 
إل���ى ش��ح��ذ ه��م��م ب��ع��ض ال��ج��ال��ي��ات التي 
بقيت »ب����اردة« أم���ام ن����داءات »ال��ق��اع��دة« 

املترددة. 
إال أن أح����د ال���خ���ب���راء ي��ش��ي��ر إل����ى ات��ج��اه 
الصراع شمااًل في الدول اإلسكندنافية، 
في  محمد  النبي  ك��اري��ك��ات��ور  نشر  بعد 
ال����دن����م����ارك، ف��ش��ه��دت امل��ن��ط��ق��ة ت��س��ع��ي��رًا 

والتطرف  املتطرف  اليمني  بني  للصراع 
النروج،  أن  الخبير  اإلسالمي. ويضيف 
ع��ب��ر ات��ف��اق أوس��ل��و ع���ام 199٣، »دخ��ل��ت 
الكبير«،  بابها  م��ن  السياسية  الساحة 
 »ان��ه��ي��ار ه���ذا امل���س���ار« إض��اف��ة إل��ى 

ّ
ل��ك��ن

اعتداءات  إثر  اليمينية  الحملة  تصاعد 
ن��ي��وي��ورك اإلره���اب���ي���ة، ث��م األزم����ة امل��ال��ي��ة 
التي عرفتها أوروبا والتشديد على دور 
امل��ه��اج��ري��ن، ك��ل��ه��ا أس��ه��م��ت ف���ي تأجيج 

رافقها  جهة،  م��ن  الشوفينية  ال��ع��واط��ف 
انغالق إسالمي لدى شرائح واسعة من 

املهاجرين استغّله السلفيون بذكاء.
وي������ق������ّدم ت���ف���ج���ي���ر س���ت���وك���ه���ول���م خ���دم���ة 
م��ج��ان��ي��ة ل���دع���اة ال��ت��م��ي��ي��ز وال��ع��ن��ص��ري��ة، 
كما أنه، حسب تصريحات متعددة من 
واملهاجرة  العربية  الجاليات  مسؤولي 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة ال���س���وي���دّي���ة، ي���أت���ي »ف��ي 
الحزب  للغاية، ويخدم  أوق��ات حساسة 

العنصري اليميني«. 
ال��ت��ف��ج��ي��ر  ل����ه����ذا  ال���ج���م���ي���ع أن  وي����ت����ف����ق 
ت���داع���ي���ات خ��ط��ي��رة ج����دًا ع��ل��ى ال���وج���ود 
اإلس���الم���ي ف���ي أوروب������ا ع��م��وم��ًا وال����دول 
إذ إن ه��ذه  اإلس��ك��ن��دن��اف��ي��ة خ���ص���وص���ًا، 
ال���ت���ف���ج���ي���رات ت���أت���ي ف����ي أع����ق����اب ن��ت��ائ��ج 
في  الكثيرين  ف��اج��أت  التي  االنتخابات 
السويدية، والتي قادت زعيم  العاصمة 
الحزب القومي الديموقراطي السويدي، 
كنت إيكيروث، إلى داخل البرملان، بفوزه 
ب��ع��ش��ري��ن م��ق��ع��دًا ب���رمل���ان���ي���ًا، وه����و ال���ذي 
يضع على قمة أول��وي��ات عمله مكافحة 
»امل��ش��ك��ل��ة ال��ك��ب��رى ف���ي ال���س���وي���د: ه��ج��رة 

املسلمني«. 

كان االستنفار شاماًل وكاماًل 
ومتواصاًل منذ ستة أشهر 

على األقل، سواء في فرنسا 
وأملانيا أو في بريطانيا. 

بيد أن الغرب انتظر تفجيرًا 
إرهابيًا في الجنوب فوقع في 

الشمال. لكنه لم يمّثل أي 
مفاجأة للسلطات األمنية في 

الدول الغربية

يقّدم هذا
العمل اإلرهابي خدمة 
مجانّية لدعاة التمييز 

والعنصرية

واشنطن ترعى فساد حكومات آسيا الوسطى 

ك��ش��ف��ت وث���ائ���ق دب��ل��وم��اس��ّي��ة أم��ي��رك��ي��ة، 
 مصرفيًا 

ّ
أن أم����س،  ال��ع��ل��ن  إل���ى  خ��رج��ت 

الوسيط في واحدة  أّدى دور  بريطانيًا 
م��ن أس���وأ ف��ض��ائ��ح ال��ف��س��اد األخ��ي��رة في 
الواليات املتحدة، وُدفعت خاللها رشى 
ضخمة ملسؤولي النفط في كازاخستان 
م��ق��اب��ل ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ع��ق��د قيمته 219 

مليون دوالر.
ووف������ق������ًا ل�����وث�����ائ�����ق ن����ش����رت����ه����ا ص��ح��ي��ف��ة 
»الغارديان« البريطانية، سّلم املصرفي 
روب������رت ك��ي��س��ني دف���ع���ات ن��ق��دي��ة س��ّري��ة 
قيمتها 4 ماليني دوالر  ملسؤولي شركة 
اململوكة من حكومة كازاخستان  النفط 

 النفطية. 
ّ

بالتنسيق مع شركة شل
وثائق  »ويكيليكس«  موقع  نشر  كذلك 
 ف��ي 

ّ
ال�����ف�����س�����اد م����ت����ف����ش إل��������ى أن  ت���ش���ي���ر 

م��رت��ب��ط��ة  ال��ح��ك��وم��ة  أوزب���ك���س���ت���ان، وأن 
ب��ال��ج��ري��م��ة امل��ن��ظ��م��ة. وك��ش��ف��ت ال��وث��ائ��ق 
ع���الق���ات دق��ي��ق��ة ب���ني ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
وحكومة الرئيس األوزبكستاني إسالم 
ك���ري���م���وف، ال���ت���ي ت���ق���دم ال����دع����م ل��ل��ح��رب 
ال���ت���ي ت���ق���وده���ا ال�����والي�����ات امل���ت���ح���دة ف��ي 

أفغانستان.
وت���وض���ح ال���وث���ائ���ق ب��ال��ت��ف��ص��ي��ل واق��ع��ة 
حدثت العام املاضي هّدد فيها كريموف 
بوقف عملية اإلمداد للقوات األميركية، 
بعدما قدمت وزيرة الخارجية األميركية 
هيالري كلينتون جائزة ألحد املدافعني 

عن حقوق اإلنسان في أوزبكستان.
وتتحدث وثائق السفارة األميركية عن 
»ص����الت وث��ي��ق��ة ب���ني ال��ج��ري��م��ة امل��ن��ّظ��م��ة 
وح��ك��وم��ة أوزب��ك��س��ت��ان«، وع���ن عمليات 
»ش������راء« روت��ي��ت��ي ل��وظ��ائ��ف ف���ي ك���ل من 

القطاع العام والقطاع الخاص .
وت������رّك������ز ال�����وث�����ائ�����ق ع����ل����ى اب�����ن�����ة رئ���ي���س 
أوزب��ك��س��ت��ان، ج��ول��ن��ارا ك��ري��م��وف، التي 
وص���ف���ت ب��أن��ه��ا »أك���ث���ر ش��خ��ص م��ك��روه 
ف��ي ال��ب��ل��د«، وأن��ه��ا »تضغط على معظم 
ال����ش����رك����ات ال����راب����ح����ة ال����ت����ي ت���ع���م���ل ف��ي 
من  نصيب  على  للحصول  أوزبكستان 

هذه الشركات«.
من  طاجكستان،  ف��ي  األوض���اع  وليست 
وج���ه���ة ال��ن��ظ��ر األم���ي���رك���ي���ة، أف���ض���ل. فقد 

نقلت إح��دى الوثائق إب��داء طاجسكتان 
»س��ع��ادت��ه��ا الح���ت���م���االت إن���ش���اء ق��اع��دة 
جوية أميركية في أراضيها« في فرصة 
ل���ت���ع���زي���ز وض���ع���ه���ا ض����د االض����ط����راب����ات 
اقتصادها.  لتمويل  ووسيلة  األفغانية 
وأوضحت الوثائق املسّربة أن الحكومة 
ت���ت���م���ي���ز  ب���امل���ح���س���وب���ي���ة وال����ف����س����اد م��ن 

الرئيس نزواًل إلى الشرطي.
م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ك��ش��ف��ت م���راس���الت من 
السفارة األميركية في كانبيرا أن أجهزة 
من  أن  ت��رى  األوسترالية  االستخبارات 
الخطأ النظر إل��ى إي��ران على أنها دولة 

مارقة.
التقويمات  مكتب  ف��إن  للوثائق،  ووف��ق��ًا 
الوطنية »أون����ا«، ال���ذي ي��ع��ّد أك��ب��ر هيئة 
أمنية أوسترالية، سعى إلى وجهة نظر 
م��ت��وازن��ة ب��ش��أن إي�����ران، ب��وص��ف��ه��ا طرفًا 
دبلوماسيًا محّنكًا وليست طرفًا يمكن 

أن يتصرف برعونة أو بال منطق.
ووف�����ق�����ًا ل����ل����وث����ائ����ق، ي���ن���ظ���ر »أون����������ا ال����ى 

ال���ب���رن���ام���ج ال����ن����ووي ل���ط���ه���ران ف���ي إط���ار 
ال���ردع(«، مشيرًا إلى أن  نموذج )قوانني 
ق��درة إي���ران على إن��ت��اج س��الح ق��د تكون 

كافية لتلبية أهدافها األمنية.
أميركية  دبلوماسية  وثيقة  وأوض��ح��ت 
»أون���ا يعتقد  أن  ف��ي 2008،  كانبيرا  م��ن 
أن رغ���ب���ة ط����ه����ران ف����ي ت���ط���وي���ر أس��ل��ح��ة 
ن��ووي��ة رب��م��ا ك���ان ال���داف���ع وراءه�����ا رغبة 
في ردع إسرائيل والواليات املتحدة عن 
م��ه��اج��م��ت��ه��ا، ال ش���ن ه��ج��وم ف���ي ال��ش��رق 

األوسط«.
وأض���اف���ت ال��وث��ي��ق��ة أن���ه »ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ذلك، فإن االستخبارات األوسترالية ترى 
ف��ي س��ع��ي ط��ه��ران إل���ى تحقيق االك��ت��ف��اء 
الذاتي الكامل في دائرة الوقود النووي، 
وسعيها إلى اقتناء برنامج أسلحة سري 
اإلط��الق،  أنظمة  العمل بشأن  واستمرار 
النهائي  ال���وض���ع  أن  ع��ل��ى  ق��وي��ة  دالالت 
امل��ف��ض��ل ل����دى ط���ه���ران ي��ت��ض��م��ن ت��رس��ان��ة 
نووية«. وأعرب عن اعتقاده بأن »حيازة 

إيران أسلحة نووية أمر ال مفّر منه«.
وت��ق��ول ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة، ف��ي رس��ال��ة 
وّج��ه��ت��ه��ا إل���ى واش��ن��ط��ن ف��ي آذار 2009، 
إن »م����خ����اوف امل��ج��ت��م��ع االس���ت���خ���ب���اري 
الطموحات  م��ن  الرئيسية  األوس��ت��رال��ي 
ال��ن��ووي��ة اإلي��ران��ي��ة، تتركز أس��اس��ًا على 
ال��زم��ن��ي الح��ت��م��ال امتالك  تقدير اإلط���ار 

أس��ل��ح��ة ن���ووي���ة، وال��ع��م��ل م���ع ال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة ل��ل��ح��ؤول دون إق����دام إس��رائ��ي��ل 
ع���ل���ى ت���وج���ي���ه ض����رب����ات ع���س���ك���ري���ة غ��ي��ر 

منّسقة ضد إيران«.
ال����رس����ال����ة أن األوس���ت���رال���ي���ني  وت����وض����ح 
»قلقون مباشرة من أن استمرار مسعى 
إيران إلى امتالك قدرات نووية سيؤدي 
إلى حرب تقليدية، أو حتى نووية، في 
الشرق األوسط تشمل الواليات املتحدة 
وقد تجر أوستراليا إلى النزاع«. وأبدى 
»أون���������ا« ق��ل��ق��ه أي���ض���ًا م����ن أن االن���ت���ش���ار 
النووي في الشرق األوسط قد يدفع دول 
ال��ى السعي المتالك  جنوب ش��رق آسيا 

قدرات نووية.
وتشير رسالة سابقة في تموز 2008 إلى 
ال���وزراء األوس��ت��رال��ي السابق،  أن رئيس 
كيفن رود، »قلق جدًا« من تعنت الرئيس 
اإلي��ران��ي محمود أح��م��دي ن��ج��اد، بشأن 
البرنامج النووي اإليراني ملا يعنيه هذا 
الدبلوماسي  ال��ح��ل  ن��اف��ذة  األم���ر م��ن أن 
ت��غ��ل��ق وأن »إس��رائ��ي��ل ق��د ت��ش��ع��ر بأنها 
م��ج��ب��رة ع��ل��ى ال��ل��ج��وء إل���ى وس��ائ��ل غير 

دبلوماسية«.
وع��ّب��ر ال��دب��ل��وم��اس��ي��ون األم��ي��رك��ي��ون عن 
األوسترالية  الحكومة  بأن  عالية«  »ثقة 
لن تعارض الجهود األميركية للتواصل 
م��ع إي���ران، وأش���اروا إل��ى أن »أون���ا« يرى 
األم��ن  أف��ض��ل وسيلة إلي���ران لضمان  أن 
القومي هي إجراء »مساومة كبيرة« مع 

الواليات املتحدة.
ووف��ق��ًا ل��ل��وث��ائ��ق، وفيما ال ت���زال ال��ق��وات 
»سيبحث  أفغانستان،  في  األوسترالية 
األوس����ت����رال����ي����ون ع����ن زي��������ادة ال���ت���واص���ل 
األم����ي����رك����ي م�����ع إي���������ران ل���ت���ح���س���ني س��ب��ل 
ال��ت��وص��ل إل��ى إط���ار واق��ع��ي لتقليص أو 
والقاعدة  لطالبان  اإليراني  الدعم  وقف 
الله،  وح��زب  بها  املتصلة  واملجموعات 
وف���ي ال��وق��ت ع��ي��ن��ه ستعمل أوس��ت��رال��ي��ا 
على زيادة التواصل األميركي ����� اإليراني 
استقرارًا  أكثر  بيئة  إل��ى  الوصول  بغية 
ألف����غ����ان����س����ت����ان وب����اك����س����ت����ان وال������ع������راق 

واملشرق«.
إلى ذلك، نفت املواقع األوروبية التابعة 
ل����ش����رك����ة »أم��������������ازون« امل���ت���خ���ص���ص���ة ف��ي 
أم��س،  اإلن��ت��رن��ت،  على  بالتجزئة  البيع 
أن ي���ك���ون ال���ت���وق���ف ال�����ذي أص���اب���ه���ا مل��دة 
ن��ص��ف س���اع���ة، س��ب��ب��ه ه��ج��م��ات ن��ّف��ذه��ا 
ق��راص��ن��ة إل��ك��ت��رون��ي��ون ي���ؤي���دون م��وق��ع 

»ويكيليكس«. 
)أ ف ب، يو بي آي، رويترز(

رّكزت وثائق »ويكيليكس« املسّربة، أمس، على الفساد
املنتشر في العديد من دول آسيا الوسطى من كازاخستان 
إلى أوزبكستان وطاجسكتان، فضاًل عن التقويم األوسترالي 

للبرنامج النووي اإليراني

وثائق »ويكيليكس«

أوستراليا ترى أن ال مفّر من البرنامج النووّي اإليرانّي... وتحّذر من حرب شاملة 

يحتجون على اعتقال اسانج أمام السفارة السويدية في لندن أمس )لفتريس بيتاراكيس ــ أ ب(

»أريد أن يكون كل واحد منكم سعيدًا هنا 
على األرض، وأن يكون معي بعد ذلك في 

السماء« 
من رسائل العذراء مريم في مديوغوريه 

زوجته: ماري عبود أبي يونس 
أوالده: جمانة البعيني 

جو )يوسف( البعيني، وابنتاه ماري جو 
وليا 

ط����ون����ي ال���ب���ع���ي���ن���ي، زوج����ت����ه أن��س��ت��اس��ي��ا 
هرونتاس وولداهما جوزف وثاليا 

وولداهما  ملكون  غ��س��ان  زوج��ه��ا  ميرنا، 
إيلي وباتريك 

ري��ت��ا، زوج��ه��ا أن����دره ن��اص��ي��ف وول��داه��م��ا 
تينيا وجورج 

إي��ل��ي��ز م��راد  البعيني، زوج��ت��ه  دوم��ي��ن��غ��و 
وولداهما أنطوني وجو 

أوالد ش��ق��ي��ق��ت��ه امل��رح��وم��ة س��ل��ي��م��ة أرم��ل��ة 
يوسف البعيني وعائالتهم )في املهجر( 

ابن شقيقته املرحومة أدال أرملة ضوميط 
البعيني وعائلته )في املهجر( 

أرم���ل���ة  ت���ري���ز  امل����رح����وم����ة  أوالد ش��ق��ي��ق��ت��ه 
محسن غالب فرنجية وعائالتهم 
ابن عمه: جوزيف أنطوان حبيب 

أب��ن��اء حميه: م��ي أرم��ل��ة امل��رح��وم سمعان 
وأوالده��������ا ج���وزي���ف وع��ائ��ل��ت��ه ول���وري���س 
م��ي��ش��ال ب��وس��ج��ع��ان وع��ائ��ل��ت��ه��ا وع��ائ��ل��ة 

املرحومة أنطوانيت الياس مراد 
عائالت  واألنسباء وعموم  األه��ل  وسائر 

مجدليا ينعون إليكم فقيدهم الغالي 
إيلّيا يوسف ضوميط البعيني 

الثانية  الساعة  الجثمان  م��وك��ب  ينطلق 
ع���ش���رة وال���ن���ص���ف م���ن ي����وم األرب����ع����اء 15 
ال����ج����اري م����ن م��س��ت��ش��ف��ى م�����ار ي���وس���ف ������������� 
����� قضاء زغرتا  الدورة إلى بلدته مجدليا 
حيث يحتفل بالصالة عن نفسه الساعة 

الثالثة في كنيسة السيدة. 
التعازي يومي األربعاء والخميس  تقبل 
ال���ج���اري ف��ي م��ن��زل��ه ف��ي مجدليا  15 و16 
وي������وم ال���س���ب���ت 18 ف����ي ص����ال����ون ك��ن��ي��س��ة 
ال��ق��دي��س ش��رب��ل ������������� أدون���ي���س م���ن ال��س��اع��ة 
ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة ص��ب��اح��ًا ل��غ��اي��ة السابعة 

مساًء. 
في  نفسه  ع��ن  اإلل��ه��ي��ة  بالذبيحة  يحتفل 
كنيسة السيدة مجدليا يوم الخميس 16 
����� صّلوا  الخامسة مساًء  الساعة  الجاري 

ألجله. 
لبناء  بالتبرع  األكاليل  استبدال  ال��رج��اء 

الكنيسة الجديدة في رعية مجدليا. 


