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»ويكيليكس« يحرج الديبلوماسية األميركية

الخالد للسفيرة األميركية عن معتقلي غوانتانامو: اتركوهم يموتون في أفغانستان
واشنطن عرضت أمواالً على دول الستقبالهم 

)أ..ف.پ( صورة أرشيفية لضابط أميركي خالل جولة اعالمية في معتقل »باغرام« شمال كابول عام 2009 

من الوثائق السرية املسربة عن طريق موقع »ويكيليكس« وتنشرها 
الصحف تباعا، برقيات جديدة موجهة من السفارة االميركية في الكويت 

الى اخلارجية االميركية.
وفي احدى هذه البرقيات، وخالل اجتماع وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد والسفيرة ديبورا جونز، ناقش اخلالد اجلهود املشتركة لتحديد 
ووقف ممولي االرهاب، الس����يما محمد س����لطان ابراهيم سلطان العلي 
املعروف بجواد � ابوعمر، واشاد بالروابط املتقدمة والتبادل املعلومات، 
وعبر عن عدم اعتقاده بأن الكويت ميكن أن تنش����ئ مركز اعادة تأهيل 
ملعتقلي غوانتانامو السابقني، واملتطرفني االخرين الذين يدعمون اجلهاد، 
واقترح ان تقوم الواليات املتحدة باعادة معتقلي غوانتانامو احلاليني 

الى افغانستان حيث ميكن أن يقتلوا في احلرب هناك.
وخالل االجتماع الذي عقد في 3 فبراير، تس����اءل اخلالد: ملاذا قامت 
القوات االميركية بتحمل اعباء انقاذ مهربي احلش����يش االيرانيني قبل 
اس����بوعني؟ وقال »اهلل عاقبهم باملوت وانتم انقذمتوهم، ملاذا؟«، وفي 
تفاصي����ل االجتماع جاء أن الس����فيرة االميركية دع����ت اخلالد ملراجعة 
العالقات الثنائية والتعاون املشترك ودعم الوزارة جلهود اعتقال ووقف 
االش����خاص املتورطني في استخدام الطرق التقليدية لتهريب املخدرات 
في شمال اخلليج لنقل »املجاهدين املستقبليني« ومموليهم بني الكويت 

وايران وباكستان وافغانستان.
وقالت البرقية ان اخلالد اشاد بالنجاح الهائل »لالنتخابات في العراق، 
واع����رب عن ثقته بقدرة الرئيس باراك اوباما والقوة اخلارقة للواليات 

املتحدة في مواجهة التحديات«.
وقالت السفيرة انها ناقشت مع املسؤولني االميركيني كيفية مقاربة 
وقف تدفق متويل االرهاب، آخذين باالعتبار النظام الكويتي الش����رعي 

والسياسي.
واشارت السفيرة الى التقارير الصحافية حول اطالق محمد البذالي 
ال����ذي اعترف بتجنيد ومتويل االرهابيني، مقاب����ل كفالة لم تتجاوز ال� 
500 دينار بعد ان حكم عليه بالسجن ثالث سنوات »لتشجيعه اجلهاد 

ضد دولة صديقة«.
وبينت البرقية ان الس����فيرة � وردا على استفس����ار سابق للسفير 
الكويتي في واشنطن � اوضحت ان التزام الرئيس االميركي باراك اوباما 
باغالق غوانتانامو ال يعني انه لم يعد لدينا قلق امني حول اي سيناريو 

محتمل لالفراج عن املعتقلني.
وقالت ان املعتقلني الكويتيني في غوانتانامو كانوا مش����اغبني ولم 
يظهروا رغبة في التوبة وضربت مثاال باملعتقل الس����ابق العجمي الذي 

قيل انه فجر نفسه في املوصل بعد اطالق سراحه.
وسألت السفيرة الوزير � بحسب البرقية � عن مصير مركز التأهيل 

الذي ذكره رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سابقا.
وطالبت احلكومة الكويتية باتخاذ خطوات تظهر جديتها في تغيير 

تصرفات املتطرفني والسيطرة عليها في مجتمعها.
واش����ار الشيخ جابر اخلالد � بحس����ب الوثيقة � الى انه بعد الغزو 
الغاشم للكويت وعاصفة الصحراء اقترح اجلنرال شوارسكوف انشاء 
مركز اعادة تأهيل للكويتيني الذين تعرضوا لوحش����ية احلرب بحيث 

ميكن اعادة دمجهم في املجتمع.
وق���ال الوزير: انك���م تفكرون في منوذج اجلن���ود العائدين من 
فيتنام الذين عادوا الى منازل فارغة او بيئات فارغة، لكننا لس���نا 
كذلك نحن مجتمع صغير محاف���ظ اجلميع يعرف بعضه. وال احد 

يشعر بالعزلة.
ان من ميكن ان يش���فى فإنه سيشفى طبيعيا ضمن عائلته، اما 

الذين لن يشفوا في البيئة الطبيعية ال ميكن ان يشفوا.
واضاف: انتم تعرفون اكثر مني أننا ال نستطيع التعامل مع هؤالء 
الميكننا اعتقالهم، اذا اخذت جوازاتهم فس���يقاضونني الستعادتها 
كما حدث مع العجمي. ميكنني ان احدثكم حتى االسبوع املقبل عن 

مركز التأهيل ولكنه لن ينشأ. نحن لسنا السعودية.
 وتابع بحس����ب الوثيقة وال ميكننا عزل هؤالء االشخاص في مكان 
ما في الصحراء او على جزيرة ما. وال نس����تطيع اجبارهم على البقاء، 
انهم فاس����دون وافضل طريقة هي التخلص منهم. لقد أخرجتموهم من 

افغانستان فيجب ان تعيدوهم اليها، الى وسط مناطق احلرب.
وقالت الوثيقة ان الوزير كان منفتحا على موضوع معاجلة واعتقال 
ممول����ي االرهاب وفقا للقانون الكويت����ي احلالي، وحتدث حول التوتر 
احلالي بني رئيس احلكومة والوزراء والبرملان، نافيا اي احتمال الجراء 

تغيير وزاري قريب.
 وكشفت تس����ريبات أخرى أن الواليات املتحدة خاضت مفاوضات 
صعبة مع عدد من الدول، وانها عرضت عليها أمواال إلقناعها باستقبال 

معتقلني من غوانتانامو.
كما عرضت واش����نطن أمواال على عدد من الدول، وبينها جمهورية 
كيريباس، وهي أرخبيل في احمليط الهادي، حيث عرضت عليها استثمارات 
باملاليني ووفقا للوثيقة، عرضت الواليات املتحدة على اسبانيا 85 ألف 

دوالر مقابل املعتقل الواحد.

»ويكيليكس«: الحريري طلب من األميركيين 
االستعداد لضرب إيران حال فشل الديبلوماسية

سأل فيرشبو إذا ما طلب األمر عينه 
من الدوحة، فأجابه األخير أنه فعل 
ذلك وس����يكرر الطلب في زيارته 
التي كان ينوي زيارتها، وفي تلك 
الزيارة، بحسب برقية من السفارة 
الوفد  األميركية في الدوحة، فإن 
األميركي سأل قائد األركان القطري 
اجلنرال حمد العطية عن متويل 
تزويد لبنان بالدبابات املوجودة 
في األردن، فأج����اب العطية بأنه 
يعلم بالطلب، لكن بالده لم تقرر 

بعد جوابها.
البرقية املرسلة من  وتضيف 
سفارة الواليات املتحدة في أبوظبي، 
أن بن زايد، في إطار حديثه عن األمر 
احملبب لديه وهو انتقال السلطة من 
جيل إلى آخر، قال إن سعد احلريري 
هو »رجل جيد، وهو خائف حاليا 
ومن الضروري عدم خسارته«. وفي 
نقاش بن زايد مع الوفد األميركي 
حول خط����اب األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصر اهلل في 18 
يوليو 2009، رأى ولي عهد أبوظبي 
أن اخلطاب يعكس ضعف حزب 
اهلل الناجت عن ضعف إيران نتيجة 
االنتخابات الرئاسية، وأضاف بن 
زايد: »نصر اهلل سيعاني من نقص 
في التمويل، على األقل في األشهر 

الستة املقبلة«.

األمر »يساعد على تثبيت النتائج 
اإليجابية لالنتخابات النيابية التي 
ساعدت في تقليص نفوذ حزب اهلل 
في لبنان«، وبعدما وعد بن زايد 
بالنظر ملا ميكن أن تقدمه اإلمارات، 

فيرشبو، مساعد وزير الدفاع لألمن 
الدولي، شكر الوفد األميركي متويل 
اإلمارات لعملي����ة تزويد اجليش 
اللبناني بدبابات من األردن بقيمة 
56 ملي����ون دوالر، معتبرا أن هذا 

عواصم - وكاالت: كشف موقع 
»ويكيليكس« عن وثائق للسفارة 
األميركية في بيروت، ولسفارات 
واش����نطن لدى اسرائيل وبعض 
العربية، والت����ي نقلتها  ال����دول 
صحيف����ة »نيوي����ورك تامي����ز« 
االميركية في نس����ختها الورقية، 
أن رئيس احلكومة سعد احلريري 
ال����ذي كان في ايران قبل وصوله 
فرنسا، قد أبلغ مسؤولني أميركيني 
زاروا لبنان عام 2006، أن احتالل 
العراق لم يكن ضروريا، »وإيران 

هي الضرورية«.
وأضافت الصحيفة أن احلريري 
أبلغ األميركي����ني أنهم »يجب أن 
يكونوا مس����تعدين لضرب إيران 
إذا فشلت املساعي الديبلوماسية 

لوقف برنامجها النووي«.
وكش����فت الوثائق انه في 28 
يناي����ر2007، التق����ى نائب وزير 
اخلارجية األميركية حينها وليام 
بيرنز نائب رئيس دولة اإلمارات 
محمد بن راش����د، الذي أشار إلى 
أن حكومة فؤاد السنيورة حتتاج 
إل����ى مختلف أن����واع الدعم املالي 

والسياسي.
وفي برقية مؤرخة في يوليو 
2009، ع����ن لقاء جم����ع ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد، مع ألكسندر 

يو.بي.آي: واصلت الصحف اإلسرائيلية نشر الوثائق 
األميركية الس����رية التي تسربت عبر موقع »ويكيليكس« 
وأظه����رت إحداها أن رئيس الوزراء اإلس����رائيلي بنيامني 
نتنياهو انتقد بش����دة أداء اجليش اإلسرائيلي أمام حزب 
اهلل خالل حرب لبنان الثانية في صيف العام 2006 وعندما 

كان رئيسا للمعارضة.
ووفقا للوثيقة فإن نتنياهو قال خالل لقائه مع السفير 
األميركي في تل أبيب ريتشارد جونز في أبريل العام 2007 
إن إدارة اجليش حلرب لبن����ان الثانية كانت »غبية« وأن 

إسرائيل »قطرت قوات نحو فوهات« أسلحة حزب اهلل.
واضاف نتنياهو أن حكومة سلفه ايهود أوملرت كانت 
تفتقر إلى »القدرة على املناورة العسكرية« وأنه »لو جند 
أوملرت قوات االحتياط وس����يطر على مناطق وقضى على 
حزب اهلل في جنوب لبنان وبعد ذلك انسحب لكان اليوم 
بطال«، وشدد أمام الس����فير األميركي على أن أوملرت »لن 

يصمد سياسيا« في إشارة إلى أن شعبيته ستتراجع.

الرياض � رويترز: كش���فت برقيات 
أميركية مسربة عن رغبة دول اخلليج 
في ان تدمر واشنطن البرنامج النووي 
اإليراني وكش���فت ع���ن آراء ظلت طي 
الكتمان طويال مما يقضى على اي فرصة 

للتقارب مع طهران.
وتتعارض اآلراء الواردة في البرقيات 
التي نشرت على موقع ويكيليكس مع 
موقف هؤالء القادة العلني جتاه إيران 
وبرناجها النووي والذي اتسمت حتى 

اآلن بنغمة توافقية.
وما كش���فته البرقي���ات يؤكد عمق 
الش���كوك والكراهية الت���ي يكنها قادة 
عرب من السنة جتاه الشيعة وبصفة 

خاصة السعودية التي تعتبر ايران تهديدا 
لوجودها.

وتنامت املخاوف مع بروز الشيعة في 
العراق عقب الغزو الذي قادته الواليات 
املتحدة في عام 2003 وهي املرة األولى 
التي يس���يطر فيها الشيعة على دولة 
في قلب العالم العربي منذ أكثر من ألف 
عام، وحسب البرقيات املسربة نصحت 
الس���عودية بالتعامل بح���زم مع امللف 

النووي االيراني.
 كما دعا ملك البحرين لوقف البرنامج 
النووي االيراني بأي وسيلة ويرى ولي 
عهد ابوظبي »ان منطق احلرب سيكون 
املنطق املهيمن« حني يتعلق االمر بالتعامل 

مع التهديد اإليراني.
القلق في  وتبني التس���ريبات مدى 
املنطقة ازاء البرنامج النووي اإليراني، 
حيث قال س���لمان الش���يخ مدير معهد 
بروكينغز في الدوحة »يجب ان تدرك 
إي���ران القل���ق الذي يثي���ره برنامجها 
النووي ف���ي املنطقة، انه امر ال ينبغي 

جتاهله«.
من جهته قال س���امي الفرج رئيس 
مركز الكويت للدراسات االستراتيجية 
»تبني املعلومات التي مت كشفها ان منطقة 
اخللي���ج تركز على إيران إلى احلد اننا 

نريد حربا مع إيران«.

باريس � أ.ف.پ: تستمر الصحف العاملية 
السيما نيويورك تاميز و الغارديان ودير 
شبيغل ولوموند في نشر مضمون آالف 
الوثائق الديبلوماسية األميركية السرية 
التي قدمه���ا موقع ويكيليكس، لكن كيف 

عملت هذه الصحف؟
هل حدث تنس���يق؟: يقول مارس���يل 
روزنباخ الصحافي في دير شبيغل ان »كل 
الصحف املعنية قامت بتحليل املادة كل على 
حدة مع التركيز على اهتماماتها اخلاصة«. 
لكنها ايضا »تبادلت فيما بينها الكثير من 
املعلومات والتحليالت واخلبرات« و»اتفقت 
على برنامج للنشر عبر البريد االلكتروني 
والهاتف وعبر بعض اللقاءات بني العاملني 
فيها« كما اضافت سيلفي كوفمان مديرة 

حترير لوموند. 
كم عدد االشخاص؟: تؤكد ويكيليكس ان 
لديها اكثر من 250 ألف »برقية« ما يتطلب 
عمال ضخما. وقالت س���يلفي كوفمان ان 
»حوالي 120 شخصا )في الصحف اخلمس( 
عملوا لعدة اسابيع وسط حماية كبيرة. لكن 
ليس في حصن في ايسلندا، كل فريق كان 

له مكان مخصص في ادارة التحرير«.
ك���م من وق���ت؟: يقول بي���ل كيلر في 
نيويورك تاميز ان الصحف قررت توزيع 
النشر على مراحل بدال من طرح املادة كلها 
مرة واحدة الن »هذا النشر التدريجي يتيح 
لنا تفهم الوثائق ووضعها في س���ياقها. 
كما ان ذلك يعطي مزيدا من الوقت الجراء 
مناقش���ات جادة مع احلكومة بشأن ما ال 

يجب الكشف عنه علنا«.
هل جرت اتصاالت م���ع احلكومات؟: 
باالتفاق مع باقي الصحف اخطرت نيويورك 
تاميز االدارة االميركية مبا سينش���ر. في 
املقابل، كما اوضح رميي اوردان الصحافي 
في لومون���د »ابلغتنا ببعض التعليقات. 
وبعده���ا اما نأخذها ف���ي االعتبار او ال«. 
كما تلقت الصحف اتصاالت من السفارات 

االميركية في بلد كل منها. .
هل جرت اتصاالت مع ويكيليكس؟: »فور 
وضع الوثائق حتت تصرف ادارات التحرير، 
لم جتر الكثير من االتصاالت مع ويكيليكس« 
كما قالت سيلفي كوفمان مضيفة »لديهم 
ممثلون وان كانوا غير معروفني جيدا لكن 

ادارات التحرير تعرفهم«..

نتنياهو انتقد إدارة أولمرت »الغبية« 
للحرب مع »حزب اهلل« في يوليو

مواقف دول الخليج تجاه إيران بين السر والعلن

كيف عملت الصحف على نشر وثائق ويكيليكس؟

نجل ملكة بريطانيا أهان الفرنسيين
واعتبر األميركيين جهلة بالجغرافيا

لندن ـ عاصم علي
الوثائق األميركية  كش���فت 
املسربة التي تنشرها صحيفة 
»الغارديان« يوميا وستستمر 
لشهور بحسب »الديلي تلغراف«، 
أن األمير أندرو املمثل التجاري 
اخلاص لبريطانيا وجنل امللكة 
اليزابيث الثانية، ش���ن هجوما 
الذعا على الفرنسيني ومحققي 
الفس���اد والصحافيني  مكافحة 
البريطانيني أمام سفيرة الواليات 
املتحدة في كيرغس���تان تتيانا 
غفولر التي وصفته بأنه »فظ« 
بعدم���ا اعتبر األميركيني جهلة 

باجلغرافيا.
وجاء في الوثيقة الس���رية 
التي تصدرت عناوين الصحف 
البريطانية إلى جانب قضيتي 
انقالب املوق���ف الصيني جتاه 
الكورية، وتش���كيك  املس���ألة 
وزي���رة اخلارجي���ة األميركية 
هي���الري كلينت���ون بالقدرات 
العقلية للرئيسة األرجنتينية 
كريس���تينا كيرشنر، أن األمير 
أندرو هاج���م »غباء« احملققني 
البريطاني���ني »الذين كادوا أن 
يفشلوا صفقة اليمامة« لألسلحة 
مع الرياض خالل لقاء غداء في 
العاصمة الكيرغستانية بشكك 

عام 2008.
كم���ا انتق���د األمي���ر أندرو 

صحافيي »الغارديان« »الذين 
يحشرون أنوفهم في كل مكان«، 
وانتقد األميركيني قائال »إنهم ال 
يفقهون اجلغرافيا ولم يفهموها 
أبدا. أما في اململكة املتحدة، فلدينا 
أفضل مدرس���ي اجلغرافيا في 

العالم«.
وبحسب الوثيقة، قال رجل 
أعمال بريطان���ي حضر الغداء 
أيضا ان العمل في كيرغستان 
اليوم مثل العمل في يوكن )والية 
في كندا( خالل القرن ال� 19 بسبب 
الرشوات ونفوذ جنل الرئيس.

وعل���ق األمير أن���درو دوق 
يورك على هذا الكالم س���اخرا 
بالقول ان »كل هذا الكالم يذكرني 

بفرنسا«!

فضائح »ويكيليكس« ستستمر شهوراً

األمير أندرو

أوباما »غير مسرور« للتسريبات

الرياض تنفي طلب مهاجمة إيران
وطهران: الوثائق لخلق »إيرانوفوبيا«

ساركوزي:  »أدنى درجات الالمسؤولية«

 تشاڤيز يدعو هيالري إلى االستقالة

برلسكوني يهون من االنتقاد األميركي

واشنطن � أ.ف.پ: أكد الرئيس األميركي باراك اوباما انه »غير 
مسرور« لنشر موقع ويكيليكس برقيات ديبلوماسية أميركية حسبما 

صرح روبرت غيبس املتحدث باسمه أمس األول للصحافيني.
وقال غيبس »ميكننا ان نقول بكل ثقة ان الرئيس لم يكن مسرورا 
عندما ابلغ األسبوع املاضي بنش���ر 250 ألف برقية ديبلوماسية 

أميركية قريبا«.

طهران � يو.بي.آي: نفى ديبلوماسي سعودي طلب خادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن العزيز من أميركا مهاجمة ايران كما ورد في وثائق 

سرية أميركية نشرها موقع ويكيليكس.
وقالت وكالة »مهر« اإليرانية ش���به الرسمية لالنباء ان القائم 
بأعمال السفارة السعودية في طهران فؤاد القصاص فند في تصريح 
امس الوثائق التي نش���رها موقع ويكيليكس حيث زعم بأن امللك 

عبداهلل طلب من أميركا مهاجمة ايران لوقف برنامجها النووي.
وقال »إن الوثائق ال أساس لها من الصحة« وعلق على الوثائق 
الت���ي حتدثت عن طلب خمس دول عربية هي اإلمارات والبحرين 
والس���عودية واالردن ومص���ر من أميركا أن تهاج���م ايران وقال 
»هذه املواضيع ليس فيها ش���يء جديد يستدعي منا اتخاذ موقف 
رسمي«. من جهته وصف املتحدث باسم اخلارجية اإليرانية رامني 
مهمانبراس���ت الوثائق بأنها »جزء من مخطط محكم، ولهذا فإنها 

مريبة بصورة كبيرة«.
وقال: »رمبا تكون هذه الوثائق من صنع األجهزة االستخباراتية 
الغربية واألميركية بهدف إظهار أن هناك قلقا إقليميا بسبب البرامج 
النووية اإليرانية ومن ثم زيادة نزعة اإليرانوفوبيا )اخلوف غير 

املبرر من إيران( في املنطقة«.

باريس � أ.ف.پ: انتقد الرئيس الفرنس���ي نيكوال س���اركوزي 
تسريب التقارير الديبلوماسية االميركية عبر موقع »ويكيليكس«، 

معتبرا ذلك »ادنى درجات الالمسؤولية«.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية انها ال ترغب في التعليق على نشر 
تلك البرقيات الس���رية التي يتعلق بعض منها بفرنس���ا، السيما 

البرقية التي تصف الرئيس الفرنسي بأنه »نزق ومتسلط«.
وكان املتحدث باس���م وزارة اخلارجية الفرنسية برنار فاليرو 
رف���ض تأكيد »اي من التصريحات املنس���وبة الى مس���ؤولني او 
ديبلوماسيني فرنسيني« في هذه البرقيات التي وصفت احلكومة 

الفرنسية نشرها بأنه »تهديد«.
ونش���ر »ويكيليكس« ايضا تصريحات جل���ان داڤيد لوفيت 
املستش���ار السياسي لساركوزي وصف فيها � كما تفيد البرقيات 
� الرئيس الڤنزويلي هوغو ش���اڤيز بأنه »مجنون« وايران بأنها 

»دولة فاشية«.

 كراكاس � أ.ف.پ: دعا الرئيس الڤنزويلي هوغو تش����اڤيز وزيرة 
اخلارجية االميركية هيالري كلينتون الى االستقالة غداة نشر موقع 

ويكيليكس ملذكرات ديبلوماسية سرية اميركية.
وقال تش����اڤيز في خطاب بثته محطة التلفزيون »ڤي تي ڤي« ان 
»االمبراطورية )االميركية( متت تعريتها وعلى كلينتون ان تستقيل«، 
واضاف »االستقالة هي اقل شيء ميكنها ان تفعله وكذلك االمر بالنسبة 

للمنحرفني اآلخرين في وزارة اخلارجية االميركية«.
ورأى زعيم اليس����ار الراديكالي في امي����ركا الالتينية ان »احدا ما 
يجب ان يدقق في التوازن العقلي لكلينتون«، مشيرا بذلك الى برقية 
للديبلوماسية االميركية متعلقة بالصحة العقلية للرئيسة االرجنتينية 
كريستينا كيرشنر. واضاف تشاڤيز »اعتقد ان احدا ما يجب ان يستقيل، 
ال اقول ان هذا الشخص هو الرئيس )باراك( اوباما«. وتابع الرئيس 
الڤنزويلي ان »الوالي����ات املتحدة تهاجم احلكومات وال حتترمها مبا 

في ذلك حكومات حلفائها«.

روما � رويترز: دافع رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو برلسكوني 
امس االول عن نفسه في مواجهة البرقيات السرية لوزارة اخلارجية 
األميركية التي وصفته بأنه »ال حول له وال قوة« واشارت إلى أن 

ولعه »باقامة احلفالت اجلامحة« أثر على قدرته على احلكم.
من جهته هاجم وزير اخلارجية االيطالي فرانكو فراتيني بشدة 
مؤس���س موقع »ويكيليكس« جوليان أساجن لقيامه بنشر مئات 
اآلالف من الوثائق السرية لوزارة اخلارجية األميركية التي اعتبرها 
ضربة فادحة تش���ابه أحداث 11 سبتمبر وتداعياتها الواسعة على 

الديبلوماسية في العالم.

مندوبة أميركا في األمم المتحدة: 
نحن ديبلوماسيون ال جواسيس

نيويورك � رويترز: رفضت سوزان رايس مندوبة الواليات املتحدة 
لدى األمم املتحدة ما ورد في برقيات وزارة اخلارجية األميركية التي 
كشفها موقع ويكيليكس بشأن ضلوع الديبلوماسيني األميركيني في 

نيويورك بشكل نشط في عملية جتسس.
وعندما س����ئلت ع����ن تلك الوثائق الس����رية التي س����ربها املوقع 
لوسائل إعالم أخرى قالت رايس للصحافيني »دعوني أكون في غاية 
الوضوح.. ديبلوماسيونا هم كذلك فقط.. إنهم ديبلوماسيون وليسوا 

جواسيس«.
وأضافت »ديبلوماسيونا يقومون مبا يقوم به الديبلوماسيون في 
شتى أنحاء العالم كل يوم وهو بناء العالقات والتفاوض ودفع مصاحلنا 

والعمل من أجل التوصل الى حلول عامة للمشكالت املعقدة«.


