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تقـرير

توسط إلطالقنا
عطوي وخراز :حزب اهلل ّ
الداعمة للجيش ووح��دة املجتمع ،بعيدًا
ع ��ن «ال� �س� �ك ��وب» ال � ��ذي ي �م �ك��ن أن تحققه
ال �خ �ط��اب��ات امل �ه��اج �م��ة ل �ت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل
وحلفائه» .ويشير كنعان الى أن العونيني
هم السباقون في املطالبة بضبط الحدود
وتنظيم النزوح السوري الذي تحدث عنه
الرئيس ف��ؤاد السنيورة أم��س ،و«اتهمنا
جراءه بالعنصرية سابقًا»!
ال ي�خ�ت�ل��ف ع��ون �ي��ان ال �ي ��وم ع �ل��ى خ �ط��ورة
املرحلة واحتمال إضعاف الجيش وقائده
ع�ب��ر إط�ل�اق ال �ك�ل�ام ال�ت�ح��ري�ض��ي السلبي.
وال ي�ح�ت��اج ال �ت �ي��ار ،بحسب ممثليه ،إل��ى
أي تصعيد ف��ي ال�ك�لام أو ال�ن�ب��رة أو حتى
توجيه االتهامات يمينًا ويسارًا .فخطابات
ق ��وى  14آذار ال�ك�ث�ي�ف��ة وت �ب��ري��ره��ا لخطر
ّ
ّ
داع��ش بتدخل ح��زب الله في س��وري��ا ،يدل
على حجم اإلرب��اك والفشل .تيار املستقبل
واقع بني فكني ،عدم قدرته على املوازنة بني
رفضه إلرهاب «داعش» ،من دون املسارعة
ال��ى تبريره بتدخالت ح��زب الله من جهة،
وم �ح��اوالت��ه اس�ت�ي�ع��اب سلفيي ط��راب�ل��س
ون��واب�ه��م وامل�س�ل�ح�ين ال�س��وري�ين م��ن جهة
أخرى ،فيما القوات والكتائب ومشتقاتهما
م �ش �غ��ول��ون ب�ل�م�ل�م��ة ت ��داع� �ي ��ات إن �ك��اره��م
للخطر الداعشي ،بل ودعمهم حكم اإلخوان
وتوفير أرضية للتحركات املتطرفة .وسط
كل ذلك ،تحصد قيادة التيار الوطني الحر
ونوابها ووزراء ه ��ا وقاعدتها اليوم ثمار
«خ �ي��ارات �ه��ا ال �ص��ائ �ب��ة رغ ��م ك ��ل امل �غ��ري��ات
الدولية واملحلية .لقد ربحنا» .منذ البداية،
رفض التيار املساومة على مبادئه ،يقول
أحد املقربني من الرابية ،وال يزال عون هو
نفسه قبيل أربعة أعوام في محور املقاومة:
«ب � ��دأت األح� � ��داث ف ��ي ت��ون��س م ��ن دون أن
ي �ك��ون ح ��زب ال �ل��ه م��وج��ودًا ه �ن��اك ،وك��ذل��ك
األمر بالنسبة إلى ليبيا .عقاب صقر عمل
في توزيع الحليب والحفاضات لألطفال،
قبل أن يكون حزب الله في سوريا ،أي قبل
ّ
أيار  .2013كل النيران اشتعلت من دون أن
يكون حزب الله موجودًا».

عدة ،بمشاريع داعش والنصرة ،لذا هم
ال�ي��وم ينتقدون الجيش أو يقفون معه
بخجل».
الى ذلك ،وتعليقًا على تعرض وفد هيئة
ال�ع�ل�م��اء امل�س�ل�م�ين ف��ي ع��رس��ال الط�ل�اق
ال�ن��ار ،ع� ّ�ب��رت الهيئة ف��ي بيان لها أمس
ع��ن «مخاوفها م��ن أن يمتد م��ا يحصل
ف ��ي ع ��رس ��ال إل� ��ى ك ��ل امل� �ن ��اط ��ق» ،الف �ت��ة
إل��ى «أننا أتينا إل��ى ع��رس��ال ،لكن هناك
م�ت�ض��ررون م��ن امل �ب��ادرة ،س�ع��وا إل��ى أال
ن �ص��ل إل� ��ى أص� �ح ��اب ال� �ش ��أن ل�ع��رض�ه��ا
عليهم» ،م�ش��ددة على أن��ه «م��ا م��ن دليل
واض� � ��ح ع �ل��ى ال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي اس �ت �ه��دف��ت
موكب الهيئة».
وف � ��ي امل � ��واق � ��ف ،رأى ال ��رئ� �ي ��س ن�ج�ي��ب
م �ي �ق��ات��ي أن «دع� � ��م ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي
ومؤازرته ،ثابتة أساسية لحماية لبنان
وشعبه ،وصون وطننا من املخاطر التي
يتعرض لها» .ودان «التعرض للجيش
ف ��ي ط ��راب� �ل ��س» ،راف� �ض ��ًا «أي م �ح��اول��ة
للعبث مجددًا بأمن املدينة وأهلها».
وأك ��د وزي ��ر ال �ع��دل أش ��رف ري �ف��ي ،خ�لال
ل �ق��ائ��ه ال�س�ف�ي��ر األم �ي��رك��ي دي �ف �ي��د ه�ي��ل،
«دع � ��م امل��ؤس �س��ات ال �ش��رع �ي��ة ك ��ي ت�ق��وم
ب ��واج� �ب ��ات� �ه ��ا ف � ��ي ح� �ف ��ظ أم � � ��ن ال ��وط ��ن
واملواطنني وحماية سيادة الدولة».
ورأى ال�ن��ائ��ب محمد ك �ب��ارة ،م��ن جهته،
أن «لبنان اليوم بني نارين :نار اإلرهاب
ال �ت �ك �ف �ي��ري اآلت � ��ي ع �ب��ر ال � �ح� ��دود ،ون ��ار
اإلره� � ��اب ال�ت�ف�ج�ي��ري ال �ن��اب��ع م��ن داخ��ل
ال �ح��دود .ونحن نرفض اإلره��اب�ين معًا،
ون��رف��ض ال�ت�ح��ال��ف م��ع أي منهما ضد
اآلخ ��ر» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن «م�ش��ارك��ة ح��زب
الله في القتال إلى جانب النظام السوري
هي التي ّ
جرت الويالت على لبنان».

أقفل القضاء ملف الشيخ حسني عطوي
واألخوين خراز وصواريخهم .مبرر اإلفراج عنهم ربط
بـ«البيان الوزاري الذي كفل حق املقاومة»
آمال خليل
تقاطرت ال��وف��ود إل��ى الهبارية منذ يوم
ال�ج�م�ع��ة لتهنئة ال�ش�ي��خ ح�س�ين عطوي
ب ��اإلف ��راج ع �ن��ه ،ب�ع��د ث�لاث��ة أس��اب �ي��ع من
التوقيف بتهمة إط�ل�اق ال�ص��واري��خ في
ات� �ج ��اه ف�ل�س�ط�ين امل �ح �ت �ل��ة .ف ��ي ال �ط��ري��ق
إل��ى منزله ف��ي سفح شبعا وكفرشوبا،
م ��رت ال ��وف ��ود ب �ث�لاث��ة ح ��واج ��ز تفتيش
اس�ت�ح��دث�ه��ا ال �ج �ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي م �ن��ذ أن
أطلق املعتقل املحرر صواريخه ،بهدف
منع تكرار عمليات مماثلة .عند مدخل
ال �ب �ل��دة ب �ج ��وار ل��وح��ة ت��ذك��اري��ة ح �م��راء
ّ
تخلد شهداء الهبارية في جبهة املقاومة
ال��وط �ن �ي��ة ،رف �ع��ت ال �ج �م��اع��ة اإلس�لام �ي��ة
الف �ت��ة ت��رح��ب ب��ال�ش�ي��خ ال�ب�ط��ل ال ��ذي هو
واح ��د م�ن�ه��ا ،وت��ؤك��د أن امل �ق��اوم��ة «ح��ق
ل�ل�ج�م�ي��ع وأن ع �ط��وي ي �م �ث �ل �ن��ا» .راي ��ات
ال�ج�م��اع��ة وص ��ور ع�ط��وي راف�ق�ت�ن��ا حتى
منزله .أمامه ،اصطف فتيان الجماعة في
مسيرة احتفالية بالرمز الجديد املقاوم.
ّ
ف ��ي ال �ب��اح��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة ،ت �ح��ل��ق رج ��ال
وش �ب��ان وم�ش��اي��خ ح��ول خطيب مسجد
ال �ب �ل��دة ي �ت �ن��اول��ون ال �ب �ق�ل�اوة .ال�ج�ل�ب��اب
األب � �ي� ��ض ال � � ��ذي اس �ت �ق �ب ��ل ب� ��ه ض �ي��وف��ه
أخفى ال�ح��روق التي سببها تعطل أحد
الصواريخ الستة التي نصبها في خراج
امل��اري ،فانفجر وأشعل النار في أنحاء
ج � �س� ��ده ،م �خ �ل �ف��ًا ج� ��روح� ��ًا م� ��ن ال ��درج ��ة
الثانية .لكن االحمرار الذي ال يزال ظاهرًا
على يديه ووجهه ،والندبة على خده ،ال
ُي�ن�س�ي��ان ب�س�ه��ول��ة ت�ج��رب��ة ال��دك �ت��ور في
علوم اللغة العربية الذي بادر من تلقاء
نفسه ث ��أرًا لفلسطني امل�ح�ت�ل��ة .ال�ل�ق��ب ال
يعنيه كما لم تشكل البحوث األكاديمية
ح� ��اج � �زًا ب �ي �ن��ه وب� �ي��ن ص �ف �ت��ه األص �ل �ي��ة
مقاومًا عسكريًا ،كما يقول .وهنا يلفت
نظرنا إل��ى أطباء ومهندسني ومفكرين
س� �ق� �ط ��وا ش � �ه� ��داء ف� ��ي م� �ق ��اوم ��ة ال� �ع ��دو
اإلس��رائ �ي �ل��ي .ه��و ن�ف�س��ه ك ��اد أن يصبح
م �ه �ن��دس��ًا ل� ��و ل� ��م ي �ح ��رم ��ه اع �ت �ق ��ال ��ه ف��ي
معتقل الخيام من امتحان الدخول إلى
الجامعة قبل  26عامًا .لذا ،لم يكن غريبًا
على امل�ق��اوم ف��ي «ق��وات الفجر» التابعة
ل�ل�ج�م��اع��ة م��ذ ك ��ان ف��ي ال �ث��ام �ن��ة ع �ش��رة،
أن ي ��ؤم ��ن س �ت ��ة ص � ��واري � ��خ وي �ن �ص �ب �ه��ا
ويجهزها لإلطالق باتجاه املستعمرات
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة .حينها ،منتصف ليل 11
تموز الفائت ،انطلق وحده نحو مزرعة
ع�ي�ن ع� ��رب ح �ي��ث الق � ��اه ش �خ��ص تحفظ
ع��ن ذك��ر اس�م��ه ،ق��دم ل��ه م�س��اع��دة تقنية،

قبل أن ينقله م��ن امل�ك��ان إل��ى منزله بعد
إص��اب�ت��ه .ه�ن��اك غ��ادر الشريك املجهول،
ف �ي �م��ا ات� �ص ��ل ع� �ط ��وي ب �ش �ق �ي �ق��ه ال �ش �ي��خ
ع�ب��د الحكيم ال ��ذي نقله إل��ى مستشفى
األط� �ب ��اء ف ��ي امل � �ن ��ارة .ق �ب��ل س��اع �ت�ين من
ده��م امل�س�ت�ش�ف��ى ،ع�ل��م ع�ط��وي ب��أن أم��ره
قد انفضح .قوة من استخبارات الجيش
وصلت لتوقيفه .حالته الصحية ّ
أجلت
نقله إلى املستشفى العسكري في بيروت
ملتابعة عالجه تحت الحراسة املشددة.
ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ،أوق ��ف ف ��رع امل�ع�ل��وم��ات
اب��ن ال�ه�ب��اري��ة ،سمير أب��و ق�ي��س .يرفض
ع�ط��وي وص�ف��ه ب��ال�ش��ري��ك امل �ق��اوم .يؤكد

بأن ال عالقة له .إنه «العميل الوحيد في
ج�ي��ش ل�ح��د ال ��ذي ل��م أت��واص��ل م�ع��ه بعد
ال�ت�ح��ري��ر ،ألن��ي ل��م أش�ع��ر ب��أن��ه ن��دم على
ع�م��ال �ت��ه» ق ��ال ع �ط��وي .مل� ��اذا ارت �ب��ط ب��ه؟
«اش�ت�ب��اه مغلوط ل��دى األج �ه��زة األمنية
بسبب امتالك أبو قيس سيارة من نوع
راب �ي��د ح �م��راء ش�ب�ي�ه��ة ب��ال �س �ي��ارة ال�ت��ي
استخدمتها لنقل الصواريخ».
املعاملة الحسنة التي حظي بها عطوي
خ �ل�ال ت��وق �ي �ف��ه م�ن�ع�ت��ه م ��ن اس�ت�ح�ض��ار
ذك� ��ري� ��ات ت��وق �ي �ف��ه ف ��ي م �ع �ت �ق��ل ال �خ �ي��ام
ق�ب��ل  26ع��ام��ًا .ف��وج��ئ بحجم التضامن
ال �ش �ع �ب��ي وال ��رس� �م ��ي ال � � ��ذي ح �ظ ��ي ب ��ه،
لدرجة شعوره باملسؤولية «لرد الفضل
والجميل» .كذلك فوجئ برفض الجيش
أن ي��دف��ع ن�ف�ق��ات ع�لاج��ه ف��ي املستشفى
ال�ع�س�ك��ري .الح �ق��ًا ،اس�ت��وع��ب «اض �ط��رار
الدولة لتوقيفه بتهمة خرق القرار 1701
ال��ذي يمنع نقل واس�ت�خ��دام ال�س�لاح في
منطقة جنوبي الليطاني».

الشيخ حسني عطوي (األخبار)

ثان من خارج 1701
صاروخ ٍ
للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام ،أطلق مجهولون صاروخًا في اتجاه فلسطني
املحتلة ليل الثالثاء ،هذه امل��رة من سهل الجرمق املقابل ل��وادي الخردلي .لكنه
سقط في خراج بلدة أرنون الشقيف في النبطية .وللمرة الثانية ،أطلق الصاروخ
من منطقة شمالي الليطاني ،أي خارج منطقة القرار  .1701فهل تنبهت الجهات
املجهولة إلى القرار الدولي الذي يمنع نقل السالح واستخدامه في منطقة جنوبي
الليطاني وال��ذي تحول إل��ى التهمة التي أوق��ف بسببها الشيخ حسني عطوي،
مطلق صواريخ املاري؟ وكان صاروخ آخر قد أطلق قبل أيام من خراج بيت لهيا
(قضاء راشيا الوادي) وسقط في حقل زيتون في خراج راشيا الفخار (قضاء
حاصبيا) من دون التسبب بإصابات.

خالل حديثه إلينا ،كانت أصداء النقاش
ب�ي�ن ال �ض �ي ��وف ت �ح �ت� ّ�د ح� ��ول «داع � ��ش»
وت��دخ��ل ح ��زب ال �ل��ه ف��ي س ��وري ��ا .ي�ح� ّ�ي��د
ع �ط��وي ن �ف �س��ه ع ��ن اآلراء ال� �ح ��ادة ضد
ال�ح��زب .خطيب املسجد ال��ذي ل��م يتوان
ع��ن ان�ت�ق��اد ال�ح��زب منذ ان ��دالع «ال�ث��ورة
ال �س��وري��ة» ،ال ي ��زال ع�ل��ى م��وق �ف��ه .ليس
بدافع مذهبي أو سياسي« ،ب��ل حرصًا
ع�ل��ى امل �ق��اوم��ة اإلس�لام �ي��ة» ال�ت��ي ش��ارك
ف �ي �ه��ا خ �ل��ال االح � �ت�ل��ال وح� �ت ��ى ع � ��دوان
تموز« ،ميدانيًا واستطالعيًا وتموينيًا
ول��وج �ي �س �ت �ي��ًا» .ب� �ف ��رح ،ي �س �ت��ذك��ر كيف
ك��ان وإخ��وان��ه ي�ح�م��ون م��واق��ع امل�ق��اوم��ة
ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن�ت�ش��رة ف��ي امل �ح �ي��ط .كما
ي �ك��رر ب �ـ«أم��ان��ة وص ��دق أن ال �ح��زب ك��ان
أح��د األط ��راف ال�ت��ي توسطت وأسهمت
ب ��إط�ل�اق س ��راح ��ي وم �ع��ام �ل �ت��ي ج �ي �دًا».
ل�ك�ن��ه م �ص� ّ�ر ع�ل��ى أن ت��دخ��ل ال �ح��زب في
ال�ق�ت��ال ال �س��وري «يقضي على املقاومة
ض� ��د إس ��رائ� �ي ��ل ال� �ت ��ي ي �ج ��ب أن ت �ك��ون
ب��وص �ل �ت �ن��ا امل � ��وح � ��دة» .ي ��رف ��ض م��ذه�ب��ة
املقاومة ويدعو إلى «استثمار الطاقات
في الطائفة السنية املظلومة في مقاومة
ً
إس��رائ �ي��ل ب ��دال م��ن اس�ت�غ�لال�ه��ا م��ن قبل
التيارات الداعشية».
ص��دى ال�ف��رح ف��ي الهبارية ال ي�ت��ردد في
م�خ�ي��م ال��رش �ي��دي��ة ،ع�ل�م��ًا ب ��أن «زم �ي �ل��ي»
ع �ط��وي ف��ي إط �ل�اق ال �ص��واري��خ ب��ات�ج��اه
ف �ل �س �ط�ين امل �ح �ت �ل ��ة ،ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن ح�س�ين
وخ�ل�ي��ل خ� ��راز ،أط �ل��ق س��راح�ه�م��ا أي�ض��ًا.
ق�ب�ي��ل ال�ع�ي��د خ ��رج ح �س�ين ،ل�ي�ل�ت�ح��ق به
خليل ليل الجمعة ال�ف��ائ��ت .كعادتهما،
عبر الشقيقان حاجز الجيش عند مدخل
امل �خ �ي��م ،ح �ي��ث ل ��م ت �ك��ن ف ��ي ان�ت�ظ��اره�م��ا
أق � ��واس ن �ص��ر وال م �س �ي��رات ت��رح�ي�ب�ي��ة.
ف ��ي امل �خ �ي��م غ� �ص ��ة .ي ��رف ��ض ال �ش �ق �ي �ق��ان
لقاءنا« .ال داعي ،يكفي ما حصل» ينقل
عنهما أح��د أقربائهما .خ�لال التحقيق
معه بتهمة إطالقه الصواريخ من سهل
القليلة منتصف الشهر املاضي «تعرض
خ�ل�ي��ل ل�ل�ض��رب» ي �ق��ول ق��ري�ب�ه�م��ا ،نافيًا
«م��ا اتهما ب��ه ب��رغ��م ب�ي��ان الجيش ال��ذي
تحدث عن اعترافهما بما نسب إليهما»،
والدليل «قرار املحكمة العسكرية بإخالء
ّ
سبيلهما» .ويوضح القريب أن الجيش
أوقفهما «بعد ضبطهما يقودان سيارة
من دون أوراق ثبوتية ويسلكان معبرًا
غ�ي��ر ش��رع��ي ن�ح��و امل�خ�ي��م» .خليل ال��ذي
ي �ع �م��ل ف� ��ي ال � �ت � �ج ��ارة وي �م �ل ��ك م �ص��ال��ح
اقتصادية في أكثر من منطقة لبنانية،
ي �ن �ت �م��ي أي� �ض ��ًا إل � ��ى ح ��رك ��ة «ح � �م� ��اس».
ال� �ح ��رك ��ة آث � � ��رت ال �ص �م ��ت م �ن ��ذ ال �ب ��داي ��ة
تجاه القضية« .لم يفعلها» ،قال مصدر
م�س��ؤول ف��ي ال�ح��رك��ة .لكنه شكر «ق�ي��ادة
حزب الله ،وال سيما مسؤول جهاز األمن
واالرت�ب��اط وفيق صفا ،على جهودهما
التي أدت إلى إطالق عطوي والشقيقني
خراز».

تقـرير

واشنطن تتجسس على  21ألف شخص «من حزب اهلل»
ن� �ش ��ر م� ��وق� ��ع «ذي إن � �ت ��رس � �ب ��ت» أم ��س
الئ� �ح ��ة أم� �ي ��رك� �ي ��ة اس� �ت� �خ� �ب ��اري ��ة س��ري��ة
تتضمن أع ��داد األش�خ��اص املوضوعني
ت �ح��ت امل��راق �ب��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وال�ت�ج�س��س
االستخباري بصفتهم «إره��اب�ي�ين» ،أو
«مرتبطني بتنظيمات إره��اب�ي��ة» داخ��ل
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .تلك ال�لائ�ح��ة تندرج
ف ��ي م �ل��ف اس �ت �خ �ب��اري ي �س� ّ�م��ى «ق��اع��دة
ب� �ي ��ان ��ات امل� �س ��ح اإلره� � � � ��اب� � � � ��ي»Terrorist
 ،)Screening Database (TSDBويصدر
ع��ن «امل��رك��ز ّالوطني ملكافحة اإلره ��اب».
امل� �ل ��ف م �ص ��ن ��ف «س � � � � ّ
�ري» و«ال ي�س�م��ح
بتشاركه م��ع ح�ك��وم��ات أج�ن�ب�ي��ة» ،لكنه
ّ
ي � � � ��وزع ع� �ل ��ى األج� � �ه � ��زة االس �ت �خ �ب ��اري ��ة
األميركية واألج�ه��زة الحكومية املعنية
باألمن القومي ومكافحة اإلرهاب.
ال�ل��ائ � �ح� ��ة ت� �ش� �ي ��ر ال � � ��ى أن ح � � ��زب ال� �ل ��ه

م��وض��وع ع �ل��ى «الئ �ح��ة م��راق �ب��ة ورص��د
اإلره��اب �ي�ي�ن» ،وع ��دد امل��وض��وع�ين تحت
املراقبة االستخبارية «التابعني له»على
األراضي األميركية بلغ  21.199شخصًا.
حزب الله يأتي في الالئحة مباشرة بعد
حركة «حماس» ،التي بلغ عدد املراقبني
امل �ح �س��وب�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا  21.913ش�خ�ص��ًا.
م �ت �ص � ّ�درو ال�ل�ائ �ح��ة ب�ي�ن «امل �ج �م��وع��ات
اإلره� ��اب � �ي� ��ة امل � �ع� ��روف� ��ة» ،ه� ��م «ال� �ق ��اع ��دة
ف��ي ال �ع��راق» ( 73.189شخصًا م��راق�ب��ًا)
و«ط � ��ال � �ب � ��ان» ( )62.794و«ال � �ق� ��اع� ��دة»
( ،)50.446لكن ال�لاف��ت أن ال�ع��دد األكبر
من األشخاص املشمولني بنظام املراقبة
وال �ت �ج �س��س ه��م أف � ��راد «غ �ي��ر م��رت�ب�ط�ين
ب �م �ج �م��وع��ة إره ��اب �ي ��ة م� �ع ��روف ��ة» ،وب�ل��غ
عددهم  280ألف شخص داخل الواليات
املتحدة ،كما ّ
ضمت الالئحة في مراتبها

ّ
األخيرة تنظيمات مثل «شبكة حقاني»،
«الشباب» الصومالية« ،القوات املسلحة
الثورية الكولومبية» (ف��ارك)« ،عصائب
أه ��ل ال� �ح ��ق» ،و«ال� �ق ��اع ��دة ف ��ي ال �ج��زي��رة
ال �ع��رب �ي��ة» ،ال �ت��ي راوح ع��دد األش �خ��اص
امل ��راق� �ب�ي�ن ف �ي �ه��ا ب�ي�ن  12أل� �ف ��ًا و 8آالف
شخص.
ّ
املسربة
«قاعدة بيانات املسح اإلرهابي»
تلك ،تظهر أيضًا أن مدينة ديربورن في
والية ميتشيغان هي ثاني مدينة ــــ بعد
ن �ي��وي��ورك ـ�ـ�ـ�ـ م��ن ح�ي��ث ع ��دد األش �خ��اص
املوضوعني تحت املراقبة االستخبارية،
ّ
تضم أكبر
وهي (للصدفة؟) ،املدينة التي
نسبة م��ن امل��واط�ن�ين ال�ع��رب األميركيني
في الواليات املتحدة.
مقال «ذي إنترسبت» يشير أيضًا الى أن
«وكالة االستخبارات املركزية» (سي.آي.

إي) تعتمد على ن�ظ��ام تجسسي س� ّ�ري
اسمه «هيدرا»  ،Hydraتخترق بواسطته
ّ
السرية للدول وتسحب
قواعد البيانات
منها بعض امل�ع�ل��وم��ات وتضيفها إلى
«الئحة الرصد» الخاصة بها ،كما يظهر
التقرير أن الحكومة األميركية تضيف
ي��وم�ي��ًا ح��وال��ى  900معلومة س��ري��ة بني
أس� �م ��اء ألش� �خ ��اص ج ��دد أو م�ع�ل��وم��ات
ً
إضافية عن أشخاص موضوعني أصال
على الالئحة.
وم ��ن ب�ي�ن امل �ع �ل��وم��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة ال�ت��ي
ت� �ج� �م ��ع ف � ��ي «ق� � ��اع� � ��دة ب � �ي� ��ان� ��ات امل �س ��ح
اإلره� � ��اب� � ��ي» ل �ك ��ل ف � � ��رد :ص � ��ور ل �ل��وج��ه،
ب �ص �م��ات األص� ��اب� ��ع وب �ص �م��ات ق��زح�ي��ة
العني ،وتفاصيل اخ��رى تدخل في إطار
املعلومات «البيومترية» .biometric
(األخبار)

