
 10  محليات  الثالثاء  ٣٠ نوفمبر   ٢٠١٠   
 ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية 

 تسريبات «ويكيليكس» تهز عالقة أميركا بدول العالم 
  رغم محاوالت احتوائها .. ومخاوف على «السرية» في عصر المعلومات

 «مصر وفتح على علم مسبق بحرب غزة» .. وديبلوماسيون يشبهون نجاد بهتلر

 «ويكيليكس»: دول خليجية دعت واشنطن للحزم تجاه نووي إيران
 دبـــي ـ العربية.نت ـ لندن ـ 
أ.ف.پ- وكاالت: كشفت وثائق 
موقع ويكيليكس أن دول اخلليج، 
وكذلك إسرائيل، حضت الواليات 
املتحدة بشدة على تبني موقف 
حازم حيال إيـــران على خلفية 
برنامجها النووي، بحسب الوثائق 
التي  الديبلوماســـية األميركية 
حصل عليها موقع ويكيليكس 
ونشرتها عدة صحف كبرى في 
العالم مساء أمس األحد، وأن القلق 
حيال البرنامج النووي اإليراني 
لالشتباه في إخفائه شقا عسكريا 
ال يقتصر على إسرائيل وحدها 
بل يطاول ايضا عددا من الدول 
العربية، وبحسب الوثائق، فإن 
امللك عبداهللا  العاهل السعودي 
كان األكثر صراحة بشـــأن هذه 
التي  فـــي الضغـــوط  املخاوف 
مارســـها على الواليات املتحدة 

بهذا الصدد.
  وكشـــفت إحـــدى الوثائـــق 
الصادرة عن ســـفارات أميركية 
أن السفير السعودي لدى الواليات 
املتحدة عادل اجلبير قال إن العاهل 
السعودي «دعا الواليات املتحدة 
مرارا الـــى وضع حد لبرنامجها 

النووي».
  من جهة أخرى، كشفت وثائق 
التي نشـــرتها  «ويكيليكـــس» 
الصحف اإلسرائيلية، ، أن مصر 
وحركة فتح بزعامة رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس كانتا 
على علم مسبق بجدية إسرائيل 
في شن هجوم على قطاع غزة.

  إنهم يكذبون علينا ونكذب عليهم

املراســـالت  وتشـــير     
الديبلوماسية، في شكل عام الى 
القلق الذي ينتاب الدول العربية 
حيال إيران وبرنامجها النووي 
على رغم نفي إيران مرارا سعيها 
حليازة الســـالح الـــذري، وفق 
الفرنســـية  صحيفة «لوموند» 
التي نشـــرت بدورها مضمون 

تلك املراسالت.
  وأوردت وثيقـــة نشـــرتها 
البحرين  «لومونـــد» أن ملـــك 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 
أكد فـــي األول من نوفمبر ٢٠٠٩ 

لدى استقباله اجلنرال األميركي 
ديڤيد بترايوس أنه «يجب وقف 
هذا البرنامج»، مضيفا أن «خطر 
تركه مستمرا يفوق خطر وقفه»، 
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن 
وثائق عدة تعكـــس رغبة دول 
اخلليج في احلصول على سالح 
أميركي.  وكتب ديبلوماسي في 
التاسع من فبراير ٢٠١٠ أن ولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد «يعتبـــر أن منطق احلرب 
يسود املنطقة، وهذه القراءة تفسر 

هاجسه بتعزيز قوات اإلمارة. 
  وقال رئيس الوزراء القطري 
الشـــيخ حمد بن جاسم آل ثاني 

خالل لقائه مساعد وزير الطاقة 
األميركـــي دانيـــال بونينان في 
العاشـــر مـــن ديســـمبر ٢٠٠٩، 
واصفا العالقة بني بالده وإيران 
«أنهم يكذبون علينا ونحن نكذب 

عليهم».
  كذلك كتب ديبلوماسي آخر 
من القاهرة في فبراير ٢٠٠٩ أن 
الرئيس املصري حسني مبارك 
«يكن كرها شـــديدا للجمهورية 

اإلسالمية»، بحسب الوثائق.

  هتلر

  من جهته، رد الرئيس اإليراني 
محمود أحمدي جناد الذي شبهته 

 عواصم ـ وكاالت: وقف العالم على قدميه بعد البدء بنشـــر وثائق 
«ويكيليكس» «الديبلوماسية» اجلديدة التي ال يبدو انها ستؤثر على 
عالقات واشنطن بنصف دول العالم فقط، ورغم ان عدة عواصم أعربت 
عن تشـــكيكها وادانتها وانتقادها لنشر هذه الوثائق، إال ان كثيرا من 
احملللني يؤكدون ان العالقات الديبلوماسية الدولية قبل نشر وثائق 

«ويكيليكس» لن تكون أبدا كما بعدها.
  ورغم أن البرقيات الديبلوماسية التي سربها «ويكيليكس» ستشكل 
حرجا للديبلوماسيني األميركيني لكنها لن تتلف أي عالقات دولية على 
األرجح. ويعتقد محللون أن الواليات املتحدة وحكومات أخرى ضخمت 
من شأن الضرر الديبلوماسي احملتمل جراء نشر نحو ٢٥٠ الف برقية، 

كضربة استباقية ساهمت على ما يبدو في التقليل من تداعياتها. 
  إال أن الدرس املهم فيما يبدو حتى اآلن هو سهولة سرقة كميات هائلة 

من البيانات في عصر املعلومات وصعوبة احلفاظ على األسرار.
  فقد كشـــفت البرقيات التي نشـــر بعضها بالكامل وسربت أجزاء 
من بعضها اآلخر آراء ومعلومات ســـرية غالبيتها ســـلبية من جانب 
ديبلوماسيني أميركيني كبار باخلارج رمبا كانت في األحوال الطبيعية 

ستظل سرية لعشرات السنني.

  تجسس على كي مون

  ولعل مما ســـيزعزع الثقة بالديبلوماســـية األميركية ان الواليات 
املتحدة تطلب من ديبلوماسييها ان يلعبوا دور اجلواسيس بسعيهم 
على ســـبيل املثال الى احلصول على رقم بطاقات مصرفية ملسؤولني 

أجانب.
  وهناك مثال برقية موقعة من وزيرة اخلارجية االميركية هيالري 
كلينتـــون في يوليو ٢٠٠٩ تطلب احلصول على تفاصيل تقنية حول 
شبكات االتصاالت التي يستعملها مسؤولون في االمم املتحدة: اي كلمة 
السر والرموز السرية. وقد أرسل هذا «الطلب الوطني بجمع املعلومات 
البشرية» الى البعثات االميركية لدى االمم املتحدة في نيويورك وڤيينا 
وروما والى ٣٣ ســـفارة وقنصلية في الشرق االوسط وشرق اوروبا 
واميركا الالتينية وافريقيا. وأفادت نيويورك تاميز بأن البرقية تطلب من 
الديبلوماسيني االميركيني املعتمدين في نيويورك «معلومات شخصية 

وبيومترية عن ديبلوماسيني كبار من كوريا الشمالية».
  وأوضحت «الغارديان» ان البرقية تطلب معلومات بشـــأن األمني 
العـــام لألمم املتحدة بـــان كي مون وخاصة «أســـلوب عمله وطريقة 
اتخاذه القرار». وطلبت واشـــنطن معلومات دقيقة جدا عن موظفني 
فـــي االمم املتحدة: أرقام بطاقات مصرفيـــة وعناوين بريد الكتروني 
وأرقام هاتفية وحتى أرقام بطاقة امتيازات لدى شركات جوية، حسب 

الصحيفة اللندنية.

  ساركوزي المتسلط

  أما على صعيد ردود الفعل املتضامنة في معظمها مع واشنطن، فقد 
أكدت فرنسا مؤازرتها لإلدارة األميركية فيما يتعلق بالوثائق السرية، 

معتبرة أن نشر املوقع ملثل هذه الوثائق ميثل تهديدا.
  وأشار املتحدث باسم احلكومة الفرنسية فرنسوا باروان، في تصريح 
له أمس، إلى أن فرنسا تتضامن مع الواليات املتحدة في رغبتها بتجنب 
ليس فقط اإلضرار بســـلطة الدول وإمنا أيضا فيما يتعلق بتعريض 

حياة رجال ونساء عملوا في خدمة البلد للخطر.
  وأضاف باروان أن السلطات األميركية أبلغت احلكومة الفرنسية 
بحقيقة هذه الوثائق، داعيا إلى التضامن واالنتباه على مستوى الدول 

من أجل محاربة هذا اخلطر ضد السلطة والسيادة الدميوقراطية.
  أما نصيب فرنسا من هذه الوثائق فكان قرابة ألف تتضمن برقيات 
من ديبلوماسيني أميركيني إلى وزارة اخلارجية األميركية تصف الرئيس 

الفرنسي نيكوال ساركوزي بأنه «متقلب ومتسلط».

  ميركل قليلة االبداع

  وفي هذا الصدد، نقلت الصحف التي نشـــرت الوثائق تصريحات 
غير محببة أطلقها ديبلوماسيون أميركيون إزاء املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل إذ قالوا إنها «تخشى املجازفة ونادرا ما تثبت عن مخيلة 

واسعة» وأنها قليلة االبداع. 
  وفيما يتعلق بـإسالم آباد حليف واشنطن االستراتيجي في حربها 
على اإلرهاب فقد انتقدت نشر موقع ويكيليكس اإللكتروني للوثائق 

التي أظهرت مخاوف واشنطن ولندن بشأن أمن برنامجها النووي.
  وقال عبدالباسط املتحدث باسم اخلارجية الباكستانية «إنني أدين 
ذلك إذ انه ما كان ينبغي الكشف عن مثل تلك الوثائق احلساسة بهذه 
الطريقة». ووفقا للبرقيات الديبلوماسية األميركية التي نشرها موقع 
ويكيليكس في عدة صحف فإنـــه منذ عام ٢٠٠٧ تقوم أميركا بجهود 
سرية إلزالة اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعل نووي باكستاني 
بسبب املخاوف من إمكانية استخدام تلك املادة في أنشطة نووية غير 
قانونية. ولكن املسؤولني الباكستانيني لم يرضخوا لتلك اجلهود لتجنب 
أي رد فعل شـــعبي. وقال عبدالباسط إن باكستان ال ميكن مطلقا أن 

تسمح ألي دولة أجنبية بالتدخل في برنامجها النووي. 

  كلب أليف  

  لكن روسيا قررت اإلحجام عن التسرع في التعليق على البرقيات 
التي صورت قادتها بصورة غير الئقة. وتصف واحدة من تلك البرقيات 
بصورة ساخرة رئيس الوزراء فالدميير بوتني بأنه «كلب أليف» بينما 

تصور الرئيس دميتري مدڤيديڤ بأنه «شاحب ومتردد».
  ورفض دميتري بيسكوف املتحدث باسم بوتني اإلدالء بأي تعليق، 
وقال إن أي رد فعل سيكون سابقا ألوانه حلني االنتهاء من قراءة الوثائق 
األصلية، موضحا ان احلكومة سترد على التعليقات املتعلقة ببوتني 

إذا ما ثبت أن املقصود بها هو فعال رئيس الوزراء بوتني.
  إال أن وزير اخلارجية الســـويدية كارل بيلدت اعتبر امس أن نشر 
البرقيات السرية من شأنه أن «يضعف الديبلوماسية». السيما ان الوثائق 
اثبتت أن دور الديبلوماسيني االميركيني في كثير من السفارات وحتى 
وزارة اخلارجية كان يتعدى العمل الديبلوماسي الى جمع معلومات 
شخصية. وقال بيلدت لإلذاعة الســـويدية إن هذه الوثائق «تضعف 

الديبلوماسية عموما، و(كذلك) الديبلوماسية األميركية.

  الزعيم المترهل

  أما زعيم كوريا الشمالية فوصف بأنه «الرجل القدمي املترهل» الذين 
عانى من «الصدمة اجلسدية والنفسية» نتيجة إلصابته بجلطة. وكان 
زعيم زميبابوي املثير للجدل روبرت موغابي وصف بأنه «الرجل العجوز 
املجنون» من قبـــل وزير في حكومة جنوب إفريقيا، وفقا لتقرير من 
الواليات املتحدة. واشارت الوثائق إلى ان واشنطن طلبت من الصني 
منع كوريا الشمالية من تســـليم ايران قطع صواريخ غير انها ابدت 
خيبة املها لقلة جتاوب بكني مع هذا الطلب. وأوردت الصحيفة برقية 
ديبلوماسية تعود الى العام ٢٠٠٧ تعرض فيها الواليات املتحدة على 
الصني تفاصيل عملية تسليم قطع صواريخ كان من املفترض ان متر 

عبر بكني، مطالبة الصني بـ «رد مناسب».
  وتضمنت البرقية التي حصلت عليها ويكيليكس قائمة بـ ١١ عملية 
تسليم يعتقد انها متت عبر مطار بكني في طائرات ركاب مدنية كورية 
شمالية وايرانية ويعتقد ان كوريا الشمالية نقلت خاللها اليران اجنحة 
معدة للصواريخ.  واشارت وثائق اخرى الى ان االستخبارات االميركية 
على قناعة بان ايران حصلت من كوريا الشمالية على صواريخ فائقة 
التطور ميكن ان يصل مداها الى اوروبا. ولفتت البرقية الى ان ايران 
حصلت من كوريا الشـــمالية على ١٩ من هذه الصواريخ وهي نسخة 
مطورة من صاروخ «ار-٢٧» الروسي، موضحة ان طهران «تعمل على 

امتالك تكنولوجيا للتمكن من تصنيع جيل جديد من الصواريخ». 

 القذافي يستعين بحسناء أوكرانية 
ويرفض تسليم اليورانيوم لروسيا

  نيويوركـ  د.ب.أ: تضمنت أحدث تسريبات موقع «ويكيليكس» 
برقية ديبلوماسية أميركية سرية تقول إن الزعيم الليبي معمر القذافي 
ال يسافر أبدا دون ممرضة حسناء وصفتها التقارير بأنها «شقراء 
ــة «نيويورك تاميز» التي اطلعت على  مثيرة». ووفقا ملوقع صحيف
البرقية املرسلة من السفارة األميركية في طرابلس فإن مصدرا، لم 
تسمه، أبلغ السفارة بأن املمرضة جالينا كولوتنيتسكا هي الوحيدة 
في الفريق املؤلف من أربع ممرضات أوكرانيات التي تعرف «روتني» 

الزعيم الليبي.
  وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الوثائق تشير إلى وجود «عالقة 

رومانسية» بني االثنني.
  وأرسلت السفارة هذه البرقية بعدما بحث مسؤولون أميركيون 
ترتيبات زيارة القذافي لنيويورك عام ٢٠٠٩. ووردت البرقية ضمن 

عشرات اآلالف من الوثائق التي نشرها املوقع.
  وقالت إحدى البرقيات ان القذافي الغاضب من طريقة استقباله في 
نيويورك امتنع عن تنفيذ وعده بتسليم روسيا كمية من اليورانيوم 
موجودة في بالده. وجاء في البرقية أنه عندما تسببت بعض اإلجراءات 
ــفر مع وفد القذافي، بسبب  الروتينية في عدم حلاق املمرضة بالس
ــتكمال بعض اإلجراءات، أرسل لها القذافي طائرة خاصة نقلتها  اس
من طرابلس إلى البرتغال لتلحق بالوفد الذي أمضى ليلة في البرتغال 

في طريقه إلى نيويورك.
ــى من األدوار العليا  ــريبات أن القذافي يخش   كما كشفت التس
ولهذا فإنه «يبقى حتما في الدور األول من أي منشأة»، واستعانت 
ــب القذافي إقامة خيمة له في  ــير ملاذا طل الصحيفة بذلك على تفس
ــي عندما زار األمم املتحدة العام املاضي، بدل اإلقامة في  نيوجيرس
ــلق أكثر من ٣٥  ــتطيع تس فندق في مانهاتن. وأضافت أنه «ال يس
قدما» ويكره الطيران فوق املسطحات املائية وال يستطيع حتمل أن 

حتلق الطائرة به ألكثر من ثماني ساعات متواصلة. 

 خامنئي مصاب باللوكيميا نقًال عن رفسنجاني
  باريس ـ يو.بي.آي: ذكرت صحيفة «لو موند» الفرنسية 
أن التســـريبات التي حصلت عليها من موقع «ويكيليكس» 
تظهر أن املرشـــد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران مصاب 
بسرطان الدم. وأوضحت الصحيفة ان إحدى الوثائق السرية 
التي تعود إلى أغسطس ٢٠٠٩ تظهر أن ديبلوماسي أميركي 
نقل عن رجل أعمال غير إيراني يتردد غالبا إلى طهران أنه 
علم من أحد معارفه أن الرئيس اإليراني الســـابق علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني أبلغه أن املرشد األعلى للثورة اإلسالمية 
«يعاني من اللوكيميا وبات في املرحلة األخيرة وقد ميوت 
خالل بضعة أشهر» لذا قرر رفسنجاني الذي أعرب أكثر من 
مرة عن معارضته للرئيـــس اإليراني محمود أحمدي جناد 

الكف عن حتدي خامنئي والعمل ليتم «تعيينه مكانه». 

 ..وبرلسكوني أصيب بنوبة ضحك
   لدى علمه بالتسريبات

  روما ـ أ.ف.پ: افادت وكالة االنباء االيطالية انســـا نقال 
عن مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء االيطالي اصيب بنوبة 
ضحك عندما علم مبا سربه موقع ويكيليكس الذي حتدث عن 
«احتفاالت صاخبة لبرلسكوني»، في وقت اتهم ابرز احزاب 
اليســـار رئيس الوزراء بضرب مصداقية ايطاليا. وذكرت 
وكالة انسا ان سيلفيو برلسكوني «ضحك كثيرا» عندما مت 
ابالغه بالتسريبات التي تصفه خصوصا بأنه «منهك» بسبب 

«جنوحه الى احلفالت». 

 أردوغان «يكره إسرائيل بكل بساطة»
  أنقرة ـ أ.ف.پ: نقلت البرقيات التي كشـــف عنها موقع 
ويكيليكس عن ديبلوماسيني اميركيني في انقرة قولهم ان 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان «يكره اسرائيل 
بكل بساطة» وذلك تعليقا على رد فعله العنيف على الهجوم 
االســـرائيلي الدامي على قطاع غزة فـــي ٢٠٠٩/٢٠٠٨. وقال 
الديبلوماســـيون ان «اردوغان يكره اسرائيل بكل بساطة» 
مشـــيرين الى انهم يؤيدون نظرية السفير االسرائيلي في 
انقرة غابي ليفي الذي اعتبر ان تصريحات رئيس احلكومة 
التركية العنيفة ضد اسرائيل نابعة قبل كل شيء «من منطلق 

عاطفي، النه اسالمي». 

احـــد الوثائق بالزعيـــم النازي 
أدولف هتلر، معتبرا أن الوثائق 
تفتقد إلى القانونية واملصداقية 
ولن تؤثر على عالقات إيران بدول 
املنطقة متهما احلكومة األميركية 

بالوقوف وراء نشر الوثائق.
  ونقلت وسائل إعالم إيرانية 
عـــن جناد تشـــكيكه في مؤمتر 
صحافـــي بالوثائـــق، وقال ان 
«احلكومـــة األميركية نشـــرت 
الوثائق وتريد من خاللها مترير 

أحكام ومواقف».

  واشنطن تدقق بمسئولين ايرانيين

  من جهة أخرى، أظهرت الوثائق 
ان واشنطن قامت بالتدقيق في 
الديبلوماسيني اإليرانيني الراغبني 
العـــراق قبـــل منحهم  بدخول 

التأشيرات الالزمة.
  وأوضحت الوثيقة، ان التدقيق 
الذي أجرته الواليات املتحدة يؤكد 
ان ٥ طالبي التأشـــيرات لديهم 
عالقات محتملة باحلرس الثوري 

ووزارة االستخبارات.
الوثيقـــة املؤرخة    وأضافت 
أبريل ٢٠٠٩، والصادرة عن  في 
السفارة االميركية في بغداد، ان 
«وزارة اخلارجية العراقية تقوم 
منذ عام ٢٠٠٨، بتزويد السفارة 
بأسماء الديبلوماسيني اإليرانيني 
الدخول بغرض  طالبي تأشيرة 

التدقيق فيها». 
  وبحسب برقية ديبلوماسية 
صادرة عن السفارة األميركية في 
(تل أبيب) ونقلها املوقع، فإن وزير 
إيهود باراك  احلرب اإلسرائيلي 
أبلغ وفدا من الكونغرس عام ٢٠٠٩ 
أن (إسرائيل) أجرت اتصاالت مع 
مصر والسلطة الفلسطينية قبل 
شن عملية «الرصاص املصبوب» 

على غزة. 
  لكنهما رفضتا طلب (إسرائيل) 
دعمها في الهجوم العسكري الذي 
شنته على قطاع غزة أواخر عام 
٢٠٠٨.  وتابعـــت البرقيـــة: «إن 
باراك أوضح للوفد أن احلكومة 
اإلسرائيلية أجرت مشاورات مع 
مصر وفتح وسألتهما إن كانتا 
على استعداد للسيطرة على قطاع 

غزة بعد هزمية حماس».  
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 تسريبات «ويكيليكس» تصدرت عناوين كبريات الصحف العاملية 

 الخالد للسفيرة األميركية بحسب واحدة من ٣٧٦٥ برقية عن السفارة بالكويت: إيران قلب التطرف اإلسالمي النابض 

 واشنطن تدعو لتجديد االتفاقية األمنية مع الكويت وإنشاء مركز للدفاع الصاروخي 
 بحسب املعلومات التي نشرها 
«ويكيليكس» فإن ٣٧٦٥ برقية من 
أصل ٢٥٠ ألفا صادرة من السفارة 
األميركية في الكويت دون أن يحدد 

الفترة الزمنية لتلك البرقيات.
  وجاء في برقية من السفارة 
األميركية في الكويت مؤرخة في 
الـ ١٧ من فبراير املاضي وصنفت 
بأنها «سرية» أن وزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد أعرب للسفيرة 
األميركية عـــن مخاوفه العميقة 
من أفعال إيران خاصة في اليمن 
البرقية  مع احلوثيني. ووصفت 
الشـــيخ خالد بأنه «رجل األمن 
املتشـــدد الذي ليس بالضرورة 
أن تعبر آراؤه عن آراء باقي اعضاء 
احلكومة» ونقلت البرقية عنه انه 
إيران تسعى لتصدير  ان  اعتبر 
ثورتها وال ميكن منع طموحاتها 
اال بالقوة. ونقلت عنه  النووية 
وصف ايران بـ «القلب النابض» 
للتطرف اإلسالمي. وحذر من انه 
حتى الفلسطينيني يسعون اآلن 
ليكونوا شيعة وذلك كونهم صدقوا 
«الروايات» االيرانية التي تقول ان 
اإليرانيني اكثر استعدادا «للحرب 
حتى النهاية» والوقوف في وجه 
التي  البرقية.  اسرائيل. بحسب 
قالت ان اخلالد اعتذر عن صراحته 
لكنه أراد ان ينقل بوضوح قلق 
احلكومة الكويتية.  وقال إن ايران 
تسعى الى زعزعة مصر باستغالل 

حالة الفقر فيها. 

  دعم اليمن
  ونقلت البرقية تأكيد السفيرة 
على جهود دعم اليمن عســـكريا 
على األقل. فيما أعرب اخلالد عن 
خشيته من ازدياد قوة احلوثيني، 
مشـــيرا الى ان مصادر متويلهم 

تكمن في تهريب املخدرات. 

مع جيرانها بيد املرشد األعلى علي 
خامنئي. وقال ان الشعب اجتاز 
حاجز اخلوف في هذا املوضوع 
ويواصل االحتجاج ضد احلكومة. 
وأكد ان الرهان يبقى على احلرس 
الثوري وفيما اذا كان سيستمر 
في االلتزام بدعم خامنئي أم انه 
سيبدأ بالتعاطف مع الشعب فيما 
لو تواصلت االشتباكات. كما حدث 
للجيش ابان الثورة االســـالمية 

في ١٩٧٩. 

  دفاع صاروخي
  وأكد بترايـــوس ان اجليش 
االميركي مستعد لتطورات األحداث 
والقالقل في ايران. وقال ان اميركا 
تساعد دول اخلليج في مواجهة اي 
صواريخ ايرانية.  ودعا بترايوس 
احلكومـــة الكويتية الى التفكير 
جديا فـــي إقامة مركـــز اقليمي 
«للدفاع الصاروخي» يتكامل مع 
املركز االماراتي للقوى اجلوية. 
والذي يســـاهم في التركيز على 
الدفاعات اجلويـــة وانظمة مثل 
التي ميتلكهـــا الكويت «بي ايه 

سي ١١١».
  ونقلت الوثيقة قول بترايوس 
التي  التعاون االمني  اتفاقية  ان 
وقعت في ١٩٩١ وجددت في ٢٠٠١ 
اثبتت نفعها للجانبني وان الواليات 
املتحدة تسعى لتجديدها في ٢٠١١. 
وقد شجع بترايوس الكويت على 
املشاركة في املناورات املشتركة 
مثل «النجم الســـاطع» وعرض 
على الكويت استضافة مناورات 
ايغل ريزورف فـــي حال رغبت 
بذلك. وشجع على إرسال متدربني 
كويتيني الى مركز عبداهللا الثاني 
للعمليات اخلاصـــة في األردن. 
الى اإلمارات  وارســـال طياريها 

للتدرب. 

  فرد اخلالد باعتباره ان الرئيس 
اليمني علي عبداهللا صالح يعتقد 
ان بإمكانه شراء الوالء «في حني ان 
ما يحتاجه حكومة قوية مخلصة 

واجراءات امنية أشد». 

  معتقلو غوانتانامو
  وقالت البرقية ان الســـفيرة 
طالبت احلكومة الكويتية مبراقبة 
أي وثائق مستقبلية تتعلق بسفر 
العائدين من معتقل غوانتانامو، 
واشارت الى انه دون هذا االلتزام 
فإن هناك صعوبة في حل قضية 
املعتقلني املتبقني في غوانتانامو. 
وأكد اخلالد على املزيد من التجاوب 
الرســـمي في هذا املجـــال. وقدم 
كذلك التزاما شخصيا بعدم منح 

وثائق ســـفر للمعتقلني، مؤكدا 
أن مراقبة آخر اثنني أفرج عنهما 
دائمة ومستمرة. وطلبت السفيرة 
من احلكومة تقدمي مشروع قرار 
للبرملان يجرم متويل اإلرهاب. 

  ودلل اخلالـــد على املخاوف 
الكويتية من النشاطات االيرانية 
بحادثتي حترش زورق سريع 
ايراني بصيادين كويتيني في ٦ 
فبراير، واقتراب زوارق البحرية 
االيرانية من نقطة جتميع نفط 
نهائيـــة كويتيـــة ـ ســـعودية 
مشـــتركة في احلوت مبنطقة 
ميناء الزور في ١٥ و١٦ فبراير. 

بحسب اخلالد. 
  وقالت البرقية ان الســـفيرة 

ناقشت دور ايران في العراق. 

  وفي برقية اخرى حول اجتماع 
اجلنرال األميركي ديڤيد بترايوس، 
ورئيس األركان الفريق الشـــيخ 
أحمد اخلالد وتعود الى اغسطس 
الكويت  ٢٠٠٩، طالب بترايوس 
بدعم جهـــود اميركا في العراق، 
مؤكدا ان امن الكويت يبقى اولوية 
اميركية. وأشاد فيه بدعم الكويت 
جلهود واشنطن في افغانستان. 
وان الكويت يجب أن تبقى منفتحة 
على التفـــاوض مع العراق حلل 
املشاكل العالقة. ونقلت البرقية 
إعراب الشيخ احمد عن استعداد 
الكويت إلعادة بناء عالقاتها مع 
العـــراق لدعم اجلهود األميركية 
وتقوية احلكومة حتى تتمكن من 
حتسني األمن. وان الكويت تسعى 

إلعادة بناء العالقات مع العراق 
وتفضل أن تكون املفاوضات بني 
البلدين حول الشـــؤون الدولية 

ضمن األمم املتحدة وقراراتها. 
  وأشـــاد بترايـــوس بجهود 
الداخلية الكويتية وقال ان تشريعا 
شامال ضد اإلرهاب ميكن ان يسهل 

جهودها املستقبلية. 
  وهنأ بترايوس الكويت على 
فوز ٤ نائبات كويتيات درسن في 
اميركا. متمنيا تقدم جهود الكويت 

في مكافحة اإلرهاب. 
  ونقلـــت ذات البرقيـــة عـــن 
الهدهـــود رئيس  عبدالرحمـــن 
املخابرات العســـكرية الكويتية 
في مناقشة صريحة حول ايران 
تأكيده ان مستقبل ايران وعالقاتها 

 بقلم سفيرة الواليات المتحدة
  األميركية ديبورا جونز 

 التقارير الديبلوماسية الداخلية
  ال تمثل سياستنا الخارجية 

 لقد وضع الرئيس أوباما 
ووزيرة خارجيته هيالري 
رودهام كلينتون ضمن قائمة 
اعادة تنشــــيط  أولوياتهما 
عالقات اميركا مع جميع الدول 
في ارجاء العالم، ودأبا على 
بذل أقصى اجلهود لتقوية 
الشــــراكات القائمة والعمل 
على بناء شــــركات جديدة 
ملواجهة التحديات املشتركة، 
ابتداء من تغير املناخ مرورا 
بالقضاء على خطر األسلحة 
النووية ووصوال الى مكافحة 
األمراض والفقر. وبصفتي 
سفيرة للواليات املتحدة لدى 

الكويت، فإنني أفتخر بأن أكون جزءا من هذه اجلهود، فالواليات 
املتحدة والكويت تتمتعان بشراكة قوية وراسخة تقوم على 
الثقة املتبادلة والقيم املشتركة، وعلى مدار ربع قرن تقريبا، 
كانت لنا رؤى مشتركة حول األمن والسالم اإلقليميني، يدعم 
تلك الرؤى إخالصنا املشترك للقيم الدميوقراطية وحتقيق 
االزدهار االقتصــــادي، فنحن على درايــــة بطبيعة احلياة 
الدميوقراطية املفعمة في الكويت والتي قد تتحول في بعض 
األحيان الى حراك صاخب، كما ان عالقاتنا التجارية وكذلك 
عالقاتنا في مجال الطاقة مســــتقرة، فهي عالقات متبادلة، 

قدمية وتعود بالنفع على كلتا الدولتني.
  ولقد تشــــرفت بالعمل على تقوية وتوســــيع صداقاتنا 
وحتالفاتنا، كما أنني ممتنة للمساندة الرائعة التي ملستها 

من جانب احلكومة الكويتية والشعب الكويتي.
  وبطبيعة احلال، فــــإن العالقات املتينة قد تتعرض بني 
احلني واآلخر لفترات من االزدهار وأخرى من الهبوط، وهذا 
ما حدث في األيام القليلة املاضية عند زعم البعض ان هناك 
وثائــــق مت تنزيلها من أجهــــزة الكمبيوتر اخلاصة بوزارة 
الدفاع األميركية وأصبحت موضوعا تتناوله تقارير وسائل 
اإلعالم، وعلى ما يبدو فإن تلك الوثائق حتتوي على تقييمات 
ديبلوماسيينا للسياسات، واملفاوضات، وللزعماء في دول 
بجميع أنحاء العالم، باالضافة الى تقارير عن حوارات سرية 

مع أشخاص من داخل أو خارج حكومات دول أخرى.
  وانني ال أستطيع ان أجزم مبدى صحة اي من تلك الوثائق، 
ولكنني أســــتطيع القول ان الواليات املتحدة تأسف بشدة 
للكشف عن اي من تلك املعلومات التي كان املفروض ان تكون 
سرية، ونندد بذلك، فالديبلوماسيون يجب ان يشاركوا في 
مناقشــــات صريحة مع زمالئهم، ويجب ان يطمئنوا الى ان 
تلك املناقشات ستبقى مناقشات خاصة وغير علنية، فاحلوار 
الصريحـ  داخل كل حكومة من احلكومات وفيما بينهاـ  هو 
جزء من اتفاقنا األساســــي حول العالقات الدولية، واننا ال 
نستطيع احلفاظ على السالم واألمن واالستقرار الدولي من 
دون ذلك، وانني متأكدة من ان سفراء الكويت لدى الواليات 
املتحدة سيقولون الشيء نفسه، وهم أيضا يعتمدون على 
مدى قدرتهم لتبادل اآلراء الصريحة مع نظرائهم في واشنطن 
وان يبعثوا لدولهم بتقييماتهم عن زعماء أميركا وسياساتها 
وأفعالها، وانطالقا من املقولة القائلة ان «صديقك من صدقك»، 
فإننا نثمن كثيرا محادثاتنا مع أصدقائنا وحلفائنا، وعلى 
عكــــس ما قد يتوقعه او يراه البعض فإن الواليات املتحدة 
ال تتكلم من منطلق ادعاء الكمال، فنحن ندرك متاما عيوبنا 
بــــل ونعمل على معاجلتها، وفي كثيــــر من األحيان نوجه 
الكثير من االنتقاد الشديد ألنفسنا، اال اننا نحترم ونرحب 
بل ونحتفي باملناقشات املنفتحة التي تأخذ مكانا في ثقافة 
الديوانية الكويتية، وكذلك التبادل املعلوماتي احلر نسبيا 
في الكويت، اننا نحترم ونؤمن بشــــدة بضرورة الســــرية 
في محادثاتنا الرســــمية، وعلى وجه اخلصوص املواضيع 
احلساسة املتداولة منها، ويعد هذا من التحديات العظيمة في 
ظل بيئة عاملية يزداد فيها التواصل وتغلب عليها الشفافية 

في بعض األحيان.
  وفي اعتقادي ان أصحاب النوايا احلســــنة يدركون ان 
التقارير الديبلوماسية الداخلية ال متثل السياسة اخلارجية 
الرسمية للحكومة، وهذه التقارير في الواليات املتحدة، هي 
عنصر من عناصر عديدة تشــــكل سياساتنا، التي يحددها 
الرئيس ووزير اخلارجية في نهاية املطاف، وتلك السياسات 
موضوع حتتويه السجالت العامة، وموضوع آلالف الصفحات 
من اخلطــــب والبيانات واألوراق والوثائــــق األخرى التي 
جتعلها وزارة اخلارجية متاحة مجانا على شبكة اإلنترنت 

وفي مواقع أخرى.
  لكن العالقات بني احلكومات ليســــت املوضوع الوحيد 
املثيــــر للقلق، فالديبلوماســــيون األميركيون يلتقون مع 
العاملني على املســــتوى احمللي في مجال حقوق االنسان، 
والصحافيني، ورجال الدين، وأشخاص آخرين من خارج 
احلكومة الذين يقدمون آراءهم ووجهات نظرهم اخلاصة 
بصراحة، وهذه احلوارات تعتمد على الثقة والسرية أيضا. 
وأصحاب موقع «ويكيليكــــس» االلكتروني يدعون انهم 
ميتلكون حوالي ٢٥٠ ألف وثيقة ســــرية، نشــــروا العديد 
منها في وسائل اإلعالم، وأيا كانت الدوافع وراء نشر تلك 
الوثائق، فمن الواضح انه ميثل تهديدا وخطرا على أشخاص 
حقيقيني، وفي أغلب األحيان على أشــــخاص معينني ممن 
كرســــوا حياتهم من أجل حماية اآلخرين، فقد يؤدي عمل 
ُقصد به اســــتفزاز القوي الى ايقاع الضعفاء في اخلطر، 
اننا ندعم، ولدينا الرغبة في اجراء حوارات حقيقية حول 
األسئلة امللحة املتعلقة بالسياسة العامة، لكن نشر الوثائق 
باستخفاف ومن دون تبّصر بالعواقب ليس هو الوسيلة 

الصحيحة لبدء هذا احلوار.
  ومن جانبنا، فــــإن حكومة الواليــــات املتحدة ملتزمة 
باحلفاظ على أمن اتصاالتنا الديبلوماســــية، وهي بصدد 
اتخاذ خطوات لضمان ان تظل محتفظة بســــريتها، وإننا 
نتحــــرك بكل قوة من أجل التأكد من ان تلك اخلروقات لن 
تتكرر مرة أخرى، اننا نتطلع دوما الى ابقاء الكويت واحدة 
من أصدقائنا وحلفائنا وشركائنا الرئيسيني، وواحدة من 
أبرز محاورينا األساسيني في القضايا اإلقليمية، كما ننظر 
للكويت كبلد تهمنا مشورتها للمساهمة بإيجابية في جهودنا 
الرامية الى تنمية احللول االقليمية ملشاكل املنطقة، واننا 
ال نقبل بأقل من تلك العالقة املتميزة، وســــتقوم السفارة 
بالتواصل عن كثب مع شــــركائنا في وزارة اخلارجية في 
الكويت لضمان اننا سنواصل التركيز على القضايا واملهام 
التي بني أيدينا، وان الرئيــــس أوباما، ووزيرة اخلارجية 
كلينتون، وأنا شــــخصيا ســــنظل على التزامنا بأن نبقى 
شــــركاء ميكن الوثوق بهم، فيما نسعى من أجل بناء عالم 

أفضل وأكثر ازدهارا للجميع. 

 الناطق بلسان البيت األبيض لـ «األنباء»: الوثائق ال تعبر 
عن مواقفنا أو مواقف األصدقاء في صورتها النهائية

 واشنطن ـ احمد عبداهللا
البيت  الناطـــق بلســـان    رد 
االبيض روبرت غيبس على سؤال 
لـ «األنبـــاء» حول الوثائق التي 
سربتها منظمة «ويكيليكس» الى 
عدد من الصحـــف العاملية قائال 
ان تلك الوثائق «ال تعكس بدقة 
مواقفنـــا وال سياســـة ومواقف 

حلفاء واصدقاء الواليات املتحدة 
في صورتها النهائية». وأوضح 
غيبس ان كثيرا من تلك الوثائق 
متثل نقاشات ودية حدثت خالل 
مراحل تبادل اآلراء بني واشنطن 
واصدقائها ومن ثم «فإنها ال متثل 
النهائية ألي سياســـة  الصورة 

بعينها جتاه منطقة بعينها».

  وقال غيبس «هناك مسؤولون 
اميركيون شاركوا في نقاشات مع 
بعض املسؤولني في دول اخرى من 
العالم ثم قصوا ما حدث بصورة 
شفوية على آخرين في سفاراتنا. 
وكتب هؤالء ملخص ما حدث دون 
ان يشاركوا في اللقاءات. من هنا 
فقد يكون هناك قدر من االخطاء 

وعدم الدقة في البرقيات امليدانية 
التي يحررها هذا او ذاك في سفارة 
او اخرى». وتابع «النقاشات مع 
املســـؤولني االجانب بطبيعتها 
ليست تعبيرا عن سياسة وال تعد 
دائما عنصرا في تشكيل وصياغة 
السياسات بصورتها النهائية لدينا 

او لدى احللفاء». 

 تسريبات «ويكيليكس» مصدرها 
نظام اتصال إلكتروني سري 

  
  برلني ـ أ.ف.پ: افادت مجلة در شـــبيغل األملانية ان املراسالت 
الديبلوماسية التي بدأ موقع ويكيليكس بنشرها مصدرها نظام 
االتصال املستخدم من جانب وزارتي الدفاع واخلارجية األميركيتني. 
واوضحت «دير شبيغل» وهي من بني الوسائل االعالمية اخلمس 
في العالم التي حصلت على حق نشـــر هذه الوثائق بالتزامن مع 
ويكيليكس ان قســـما من البرقيات الديبلوماسية مصدره نظام 
«سيبرنت» (ســـيكرت انترنت بروتوكول راوتر نيتوورك) الذي 
ميلك نحو مليون موظف في القطاع العام االميركي حق الوصول 
اليه، من خالل اجهزة كمبيوتر معتمدة في الدوائر الرســـمية يتم 

تغيير آليات الدخول إليها كل ١٥٠ يوما تقريبا.
  واضافت املجلة ان الوثائق املصنفة «سرية للغاية» ال تعبر شبكة 

سيبرنت اال ان الوصول اليها ممكن لنحو ٨٥٠ ألف اميركي.
  ومن بني الوثائق التي مت نشرها، ٦٪ فقط اي ١٥ الفا و٦٥٢ برقية 
ديبلوماســـية مصنفة «اسرار» (دفاعية)، من بينها ٤ آالف و٣٣٠ 
وثيقة «مينع تسريبها الى غرباء». ونحو ٤٠٪ من الوثائق مصنفة 

«سرية» فيما غالبية الوثائق ال حتمل اي سمة متنع نشرها.
  وباســـتثناء الوثيقة التي يعود تاريخها الى العام ١٩٦٦، فإن 
غالبية الوثائق الديبلوماســـية مت ارسالها بني عام ٢٠٠٤ ونهاية 
فبراير ٢٠١٠ وهو التاريخ الذي توقف مصدر ويكيليكس عن تزويد 
املوقع بالوثائق ألسباب مجهولة. وابدت املجلة االملانية حذرا شديدا 
حيال هذه الوثائق املسربة ألنها ال تعلم «الظروف التي متكن فيها 
مخبر موقع ويكيليكس من نسخها» وال ما اذا كانت الوثائق متثل 
كامل املراسالت الديبلوماسية الصادرة ام انها تقتصر على «وثائق 

مختارة بحسب معايير جنهلها». 

 نفى إلحاق التسريبات أي ضرر بإسرائيل

  نتنياهو: على الزعماء العرب 
التحدث بصراحة مع شعوبهم

  
  تل أبيب ـ يو.بي.آي: قال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهو امس إن تســـريب الوثائق السرية األميركية عبر موقع 
«ويكيليكس» االلكتروني لم تلحق أضرارا بإســـرائيل لكنه رأى 
أن على الزعماء العرب التحدث بصراحة مع شـــعوبهم في إشارة 
إلى مطالبة الواليات املتحدة مبهاجمة إيران. ونقلت وسائل إعالم 
إسرائيلية عن نتنياهو قوله خالل اجتماع مع جلنة احملررين في 
وسائل اإلعالم العبرية في تل أبيب «ال أعتقد أن إسرائيل تضررت 
أبدا من التسريبات» لكنه وصف التسريبات بأنها «يوم تاريخي 
فيما يتعلق بالعالقة بني الصحافة والديبلوماسية». وقال نتنياهو 
إن «التهديد األكبر على السلم العاملي نابع من تسلح النظام اإليراني 
واألمـــر األهم هو أن عددا متزايدا من الدول واحلكومات والزعماء 

في الشرق األوسط يدركون أن هذا هو التهديد».
  وأضـــاف أن «هناك فرقا بني ما يقـــال في اخلارج وما يقال في 
الغرف املغلقـــة وفي الواقع يدرك الزعماء أنـــه يوجد هنا تهديد 
جديد وتفهم جديد وأنا ال أذكر أنه كان في الشـــرق األوسط تفهما 
كهذا وآمل أن تكون لدى الزعماء الشجاعة ليقولوا لشعوبهم علنا 
ما قالوه عن إيران». وتطرق نتنياهو إلى العملية السياسية بني 
إسرائيل والفلســـطينيني واتهم الفلسطينيني بالتسبب باجلمود 
احلاصل في املفاوضات معتبرا «أننا جنري اتصاالت مع الواليات 

املتحدة ألنه توجد رغبة جدية في دفع عملية سياسية».
  بدوره صرح مسؤول إسرائيلي كبير امس بأن إسرائيل تشعر 
باالرتياح بعدما كانت تخشى إحراجا جديا بفعل مضمون الوثائق 
األميركية التي نشـــرها موقع ويكيليكس. وقال مسؤول حكومي 
كبير لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه تعليقا على ما 

نشره املوقع حتى اآلن «خرجنا بصورة جيدة».
  وأضـــاف ان هذه املعلومات «تظهر ان إســـرائيل ال تعتمد لغة 
مزدوجـــة وتقول في املجالس اخلاصة ما تقوله علنا» بخصوص 

ضرورة التحرك ملواجهة تهديد التسلح النووي اإليراني. 

 رئيس الموساد طالب واشنطن بدعم السنيورة
  و إيران استخدمت «الهالل األحمر» لتهريب أسلحة للبنان 

 نشـــر موقع «ويكيليكس» أمس ٣٨٦٢ 
برقية سرية بني اإلدارة األميركية وسفاراتها 
في العديد من دول الشرق األوسط، حول 
الوضع في لبنان، بينها ٢٣٦٨ برقية صادرة 
عن السفارة األميركية في بيروت على ما 

أفادت صحيفة «السفير».
  وكشفت، واحدة منها محضر الجتماع 
بني مساعد وزيرة اخلارجية االميركية وليام 
بيرنز ورئيس جهاز املوساد االسرائيلي 
مئير داغان، وخالل اللقاء يطلب داغان من 
بيرنز مســـاعدة رئيس الوزراء اللبناني 
حينها فؤاد السنيورة ألن وجوده يقوي 
اميركا واسرائيل، مشددا على اهمية عدم 
التفريط فيمن وصفهم احلراس في لبنان، 
ويصف داغان السنيورة بالرجل الشجاع. 
من جهته، يؤكد بيرنز ان الدعم للسنيورة 
غير محدود وان الواليات املتحدة مستمرة 
في جهدها لضرب النفوذ االيراني والسوري 

في لبنان.

  تحفظات إسرائيلية

  وفي وثيقــــة مؤرخة في ٣٠ يوليو عام 
٢٠٠٩، وصادرة من السفارة األميركية في 
تل أبيب، حول اللقاء بني مســــاعد وزيرة 
اخلارجية للشؤون السياسية والعسكرية 
أندرو شــــابيرو ومســــؤولني في احلكومة 
اإلســــرائيلية في ٢٢ و٢٣ يوليو للتشديد 
على أهمية العالقات العسكرية بني أميركا 
وإسرائيل. وأفادت الوثيقة بأن املسؤولني 
اإلسرائيليني أعربوا عن حتفظاتهم على نقل 
أسلحة أميركية إلى لبنان، وطالبوا بإجراء 
محادثات أخرى حول االستراتيجية األميركية 
ونوايا واشنطن مبا يخص القوات املسلحة 
اللبنانية ومواصلة نقل األسلحة األميركية 
لها، مطالبني باحلصول على فرصة إلجراء 
املزيد من احملادثات حول نيات واشنطن فيما 

يخص القوات املسلحة اللبنانية.
  وتفيد إحدى الوثائق بأن شابيرو أشار 
إلى أن «نتائج االنتخابات اللبنانية مثلت 
نقطة حتـــول ورفض حلزب اهللا وراعيه 

الفوز املهم لتحالف ١٤ آذار في االنتخابات. 
واعتبروا أن الوضع السياسي الهش في 
لبنان مســـتقر حاليا، ولكن «حزب اهللا» 
اليزال ميلك ڤيتو غير رســـمي. وأشاروا 
إلى أن النظرة البعيدة األمد ستختبر عبر 
احملكمة الدوليـــة اخلاصة بلبنان ورغبة 
احلزب في االنتقام الغتيال الشهيد عماد 
مغنية. واعتبـــروا أن القوات املســـلحة 
اللبنانية تواجه ضغطا كبيرا بعد انفجار 
مخزن تابع لـ«حـــزب اهللا» قرب احلدود 
اللبنانية اإلسرائيلية.  وسأل شابيرو عما 
إذا كانت نتائج االنتخابات تعود في جزء 
منها إلى رد فعل املســـيحيني ضد «حزب 
اهللا». ورد احملللون في املركز بأن النتيجة 
تعـــود إلى عوامل عديـــدة، ضمنها تأثير 
األموال السعودية وعدم استقرار معسكر 

املعارضة.

  تهريب ضباط

  ووافقوا على تعبير شابيرو بأن (األمني 
العام حلزب اهللا السيد حسن) نصر اهللا 
قد يكون تأدب بعد االنتخابات، لكن «حزب 
اهللا يواصل محاوالته لزعزعة حتالف ١٤ 

آذار».
  وقد كشفت وثيقة ديبلوماسية أميركية 
أخرى نشرها موقع ويكيليكس أن إيران 
استخدمت الهالل األحمر اإليراني لتهريب 

العمالء واألسلحة لدول أخرى.
  ونقلت البرقية عـــن املصدر القول إن 
إيران اســـتخدمت الهـــالل األحمر لتمرير 
ضباط من احلـــرس الثوري اإليراني إلى 
لبنان خالل احلرب بني إســـرائيل وحزب 
اهللا. كما أن الهالل األحمر كان مبثابة غطاء 
لدخول عناصر االستخبارات اإليرانية خالل 

حروب البلقان.
  وقال املصدر في الوثيقة إنه باإلضافة 
الســـتخدام الهالل األحمر إلرسال العمالء 
إلى لبنان استخدمت إيران شحنات الهالل 
األحمر الطبية املوجهة إلى لبنان «لتسهيل 

دخول شحنات أسلحة».

اإليراني»، مشـــددا على أن «احلاجة لبناء 
املؤسســـات اللبنانيـــة، ضمنها اجليش، 
أصبحت اآلن أكثر أهمية من أي وقت سبق». 
وأشار املدير العام لوزارة الدفاع اإلسرائيلية 
بنحاس بوخريس إلى أن «االنتخابات في 
لبنان كانت ايجابية»، لكنه اعتبر أن تأثير 

«حزب اهللا اليزال قويا».

  طائرات أميركية

  ولفت إلـــى أنه ال يوجد فـــي طائرات 
«سيسنا» والطائرات من نوع «رايفان» التي 
قدمتها الواليات املتحدة للبنان، إجراءات 
مالحية مالئمة، ما يخلق إمكانية حلصول 
حادث على احلدود اللبنانية - اإلسرائيلية.  
واستبعد املسؤولون اإلسرائيليون أن تهاجم 
القوات املسلحة اللبنانية إسرائيل، ولكن، 
بسبب العالقات بني «حزب اهللا» والقوات 
املسلحة اللبنانية، فإن القوات اإلسرائيلية 
ستتواجه في النهاية مع القوات اللبنانية 

في أي نزاع مع احلزب.
   وأعـــرب محللون فـــي مركز األبحاث 
اإلســـرائيلي عن اعتقادهم بوجود تغيير 
دراماتيكي في السياســـة على الرغم من 

 «ويكيليكس» يحرج الديبلوماسية األميركية 

 فؤاد السنيورة 


