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ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

»ويكيليكس« يلجأ إلى سويسرا بعد تعرضه لهجمات إلكترونية »متطورة« 
ومدڤيديڤ يصف التسريبات بأنها دليل على »خبث« الديبلوماسية األميركية

»الشيوخ األميركي« يقترح مشروع قانون لمالحقة أسانج

الرئيس الروسي دمييتري مدڤيديڤ يهمس في أذن رئيس احلكومة االيطالية بيرلسكوني قبيل مؤمترهما الصحافي أمس      )رويترز( )أ.ف.پ( صورة ملوقع ويكيليكس ويظهر فيها مؤسسه أساجن على اإلنترنت في باريس قبيل اغالقه 

جديد وليس فيها شيء قد يؤثر 
على عالقاتنا اجليدة مع املجتمع 

الدولي«.
إال ان ه����ذه املذكرات نفس����ها 
تصبح أكثر إرباكا بإش����ارتها الى 
ان احمد ضيا مسعود نائب الرئيس 
االفغاني آنذاك توجه الى اإلمارات 
وبحوزته 52 مليون دوالر قبيل 

إعادة انتخاب كرزاي.
واليزال تسريب هذه الوثائق 
السرية يحدث زلزاال ديبلوماسيا 
في العالم. الى ذلك، اعتبر الرئيس 
الروسي دمييتري مدڤيديڤ خالل 
مؤمتر صحافي مع رئيس الوزراء 
االيطالي س����يلفيو برلوسكوني 
في سوتش����ي، جنوب روسيا، ان 
تسريبات ويكيليكس تبرهن على 
»خبث« الديبلوماسية األميركية.

وقال مدڤيديڤ خالل املؤمتر 
الصحافي ال����ذي نقله التلفزيون 
»لس����نا مذعورين. نحن ال نربط 
العالقات بني روس����يا والواليات 
املتحدة بأي تس����ريبات ولكن في 

الوقت نفسه، لهذا األمر داللة«.
وأضاف ان التسريبات »تظهر 
مدى اخلب����ث في هذه التقييمات، 
وه����ذه االح����كام الس����ائدة ف����ي 
السياس����ات اخلارجي����ة ملختلف 
انا  احلكومات وفي ه����ذه احلالة 
الوالي����ات املتحدة«.  أحتدث عن 
الديبلوماسية  املبادالت  ووصفت 
التي نشرها ويكيليكس مدڤيديڤ 
كزعيم ضعيف لم يتس����لم على 
اإلطالق زمام احلكم في روس����يا 
الوزراء احلالي  من سلفه رئيس 

فالدميير بوتني.

الوالي����ات املتحدة مس����تاءة من 
الفساد املستشري في افغانستان 
و»هواجس« الرئيس حامد كرزاي 

في نظرته الى العالم.
وفي رد على هذه املعلومات، 
الرئيس  اعتب����ر متحدث باس����م 
االفغاني ان التصريحات املسربة 
بح����ق ك����رزاي »ال حت����وي اي 

جديد«.
وقال مس����اعد املتحدث باسم 
الرئاس����ة االفغاني����ة حامد علمي 
ان هذه التسريبات »ال حتمل أي 

وقال وزير العدل األميركي اريك 
هولدر في وقت سابق »اذا كان هناك 
من ثغرات في القانون األميركي، 

سنحاول سدها«.
وفي آخر البرقيات التي كشفها 
موق����ع ويكيليك����س، تتواص����ل 
التسريبات املربكة بدءا من تلك التي 

تعني الواليات املتحدة نفسها.
ويبدو ان البرقيات الديبلوماسية 
املسربة قد توصد أبوابا مفتوحة 
في بع����ض األحي����ان، كما احلال 
بالنسبة إلحداها التي أفادت بان 

وصفت مؤسس ويكيليكس بأنه 
»فوضوي«، قصارى جهدها لتوقيف 
مؤسس ويكيليكس هذه املرة بسبب 

التسريبات.
وأعلن عدد من أعضاء مجلس 
الشيوخ األميركيني اجلمهوريني 
واملستقلني امس األول انهم تقدموا 
باقتراح قانون لتسهيل املالحقة 
القضائية بحق اس����اجن وموقعه، 
عبر جعل »نشر أسماء مخبرين 
في أجهزة االستخبارات األميركية 

غير قانوني«.

وقت واحد مبوقع ويكيليكس«.
الى ذل����ك، يظهر تعقب عنوان 
بروتوكول االنترنت )أي بي( امس 
ان املوقع االلكتروني الفرنسي »او 
في اش« )احد اكبر مس����تضيفي 
املواقع االلكترونية في أوروبا وفي 
السويد حتديدا( يستضيف موقع 
ويكيليك����س الذي طرده االربعاء 
العمالق  املاضي املوقع األميركي 
للتوزي����ع امازون، وه����و ما أكده 

مصدر قريب من ويكيليكس.
وتبذل الواليات املتحدة، التي 

»على األرجح« تقف وراء الهجمات 
االلكترونية التي تعرض لها موقع 

ويكيليكس في األيام األخيرة.
واعتبر ان احملاوالت »املتطورة« 
لوضع موق����ع ويكيليكس خارج 
اخلدمة جزء من خطة اشمل ترمي 
الى اسكات مؤسس املوقع جوليان 

اساجن.
وأضاف احملامي »احدهم، على 
األرجح دولة، قام بالسيطرة على 
مئات آالف أجهزة الكمبيوتر املصابة 
مبشاكل في العالم وربطها كلها في 

اخلاص به مت إلغاؤه. وأشار املوقع 
عبر تويتر إلى ان »اس����م النطاق 
ويكيليكس.اورغ تعرض لإللغاء 
من األميركي ايفري دي ان اس.نت 

بعد ادعاءات بهجمات كبيرة«.
وأك����د احملام����ي البريطان����ي 
مارك س����تيفنز محامي مؤس����س 
ويكيليكس في تصريحات لهيئة 
االذاعة البريطانية )بي بي سي( 
ان املوقع تعرض لهجمات »بالغة 

التعقيد«.
كما قال ستيفنز ان هناك دولة 

عواص����م � وكاالت: جلأ موقع 
ويكيليكس، إلى سويس����را امس 
الكترونية  بعد تعرضه لهجمات 
جديدة، في حني تسعى واشنطن 
الى وقف أنشطته وأنشطة مؤسسه 

جوليان اساجن.
وأعلن املوقع عبر موقع تويتر 
ان »ويكيليكس انتقل الى سويسرا«، 
كاشفا عنوانه االلكتروني اجلديد 
»ويكيليكس.سي اتش« بعد ان بات 
متعذرا على مستخدمي االنترنت 
الدخول ال����ى املوقع عبر عنوانه 

املعتاد »ويكيليكس.اورغ«.
وبالفعل، قام موزع أسماء النطاق 
االلكترونية »ايفري دي ان اس.نت« 
عند الساعة 3.00 ليال بوقف اخلدمة 
التي تزود ويكيليكس.اورغ بها بعد 
هجمات الكترونية كبيرة استهدفت 
املوقع املتخصص بكشف االسرار 

الديبلوماسية.
وأوضح املوزع ف����ي بيان ان 
الهجمات التي تس����مى »احلرمان 
من اخلدمات« والهادفة الى إعاقة 
الوصول الى املوقع »تهدد استقرار« 
البنية التحتية للموزع الذي يعطي 
مجانا أس����ماء نطاقات الكترونية 

لنحو 500 ألف موقع آخر.
وع����ادة في ه����ذا الن����وع من 
الهجم����ات، يقوم ع����دد كبير من 
الكمبيوتر  مس����تخدمي اجه����زة 
الكترونية  احلاملة لڤيروس����ات 
بالدخول في وقت واحد الى موقع ما 
يؤدي الى استخدام الطاقة القصوى 
للخوادم )سرفور( ويتسبب في 

انقطاع املوقع عن الشبكة.
وأكد ويكيليكس ان اسم النطاق 

»ويكيليكس«: وزير الدفاع اللبناني نصح إسرائيل بغزو لبنان وتدمير حزب اهلل
وجعجع أبلغ األميركيين بمعلومات حول نقل إيران غواصات لسورية

جنبالط وصف مقتل مغنية بـ»الخبر الجيد«.. والحريري لسيسون: ال يبدو أن زيارة عون إليران خففت من شعبيته والطاشناق حفنة من الكذابين

سمير جعجع إلياس املر وليد جنبالط سعد احلريري

مبعلومات استخبارية غير مؤكدة 
ع���ن تس���ليم إيران لس���ورية 15 

غواصة.
كما كشفت وثائق ويكيليكس 
عن آراء بعض من قوى 14 آذار من 
اغتيال القيادي في حزب اهلل عماد 
مغنية، ففيما قال النائب الس���ابق 
فارس سعيد عن مقتل مغنية كأنه 
درس حل���زب اهلل، اعتقد الزعيم 
الدرزي وليد جنبالط، ان اسرائيل 
ألسباب واضحة أو سورية ألسباب 
مجهولة، قضيا على مغنية، وصفا 
بصراحة مقتل القيادي بحزب اهلل 

ب� »اخلبر اجليد«.
ورأى ع���دد من السياس���يني 
األكثريني، منهم الس���فير اللبناني 
السابق في الواليات املتحدة سيمون 
كرم ورئيس حزب الوطنيني األحرار 
دوري ش���معون ان سورية صفت 
مغنية هدية لألميركيني اال ان كرم 
وش���معون امال اال تكون الصفقة 

على حساب لبنان.

اجليش السابق رئيس اجلمهورية 
احلالي ميشال س���ليمان ان يبقي 
اجليش بعيدا عن القتال في »حال 

اندلعت احلرب«.
ولم تتوقف التسريبات عن هذا 
احلد اال انها طالت رئيس احلكومة 
س���عد احلريري ورئي���س الهيئة 
التنفيذية في القوات اللبنانية سمير 
جعجع باالضافة الى ش���خصيات 
سياس���ية في لبن���ان. ففي احدى 
الوثائق التي سربت، اكد احلريري 
للسفيرة االميركية ميشيل سيسون 
»ال يب���دو ان زيارة ع���ون اليران 
خفضت من ش���عبيته »كما اعرب 
عن امتعاضه من حزب الطاشناق 
 bunch of �االرمني واصفا اي���اه ب

liars او حفنة من الكذابني.
اما د.سمير جعجع فقد حتدثت 
احدى الوثائق انه ابلغ واحمد االسعد 
سيسون ان صبحي الطفيلي )امني 
عام حزب اهلل االسبق( جاهز لضرب 
ح���زب اهلل. كذلك زود واش���نطن 

في لقائه مع األميركيني معلومات 
محددة ع���ن املدة الت���ي ميكن ان 
يستغرقها االسرائيليون في حرب 
للقضاء على حزب اهلل حتى ميكن 
تخزين مؤن القوات في اجلنوب مبا 
يكف���ي، مؤكدا ان هدفه اال ينخرط 
اجليش في اي حرب بني اسرائيل 
وحزب اهلل، وذك���ر انه قال لقائد 

وقال املر ان بامكان اجليش في 
اجلنوب تخزي���ن املؤن مبا يكفي 
حلرب تستمر لثالثة اسابيع، واال 
س���يضطر لالعتماد على السكان 
احملليني واغلبهم من انصار حزب 
اهلل مما يجعل اجليش يتورط في 

احلرب.
وطلب وزير الدفاع االسرائيلي 

مؤك���دا ان كل همه هو االبقاء على 
اجليش بعيدا عن القتال.

وتقول البرقية األميركية »اعرب 
املر عن قلق خاص بشأن الفرقتني 
االولى والثامنة م���ن اجليش في 
البق���اع، اذ يعتقد ان امداد القيادة 
لها س���يقطع فيما تقوم اسرائيل 

بعملياتها ضد حزب اهلل«.

حسن نصر اهلل« سيفضل الهجوم 
داخل اسرائيل ان امكن«.

املر »سيحاول حزب  ويضيف 
اهلل اشراك سورية في امتصاص 
بعض رد الفعل االس���رائيلي على 

هجومه«.
وعبر املر عن قلقه على اجليش 
اللبناني في حال اندلعت احلرب، 

احلدود. وقال وزير الدفاع اللبناني 
ان حزب اهلل سيستغل اي انتهاك 
اسرائيلي لقرار مجلس االمن 1701، 
الذي وضع حدا حلرب 2006، ليغرق 

املنطقة باملقاتلني والسالح.
وتاب���ع »ان ح���زب اهلل رغ���م 
ادعائه النصر في 2006 مبا اوقعه 
من خس���ائر في صفوف اجليش 
االسرائيلي اال انه اقل ثقة في قدرته 

على صد هجوم اسرائيلي آخر«.
واضاف »انا متأكد من ان حزب 
اهلل مرعوب ويستعد لتلقي درس 

قاس هذه املرة«.
وقال املر ان حزب اهلل يشعر ان 
عليه الرد على اغتيال عماد مغنية، 
احد قادته الذي اغتيل في دمش���ق 
عام 2008 واتهم حزب اهلل اسرائيل 

باغتياله.
وتقول البرقية ان املر »يعتقد ان 
هجوما في غرب افريقيا او جنوب 
أميركا سيكون اسهل على حزب اهلل، 
لكنه يعتقد ان »االمني العام للحزب 

كش����فت برقية ديبلوماس����ية 
أميركي����ة، من ب����ني الوثائق التي 
ينش����رها موق����ع ويكيليكس، عن 
نصائح وزير الدفاع اللبناني الياس 
املر الس����رائيل لتتمكن من هزمية 
حزب اهلل. وقال املر لألميركيني انه 
اذا تكرر غزو مثل ما جرى عام 2006 
فعلى اسرائيل اال تستعدي السكان 
املسيحيني. وفي البرقية التي ارسلتها 
السفارة األميركية في بيروت الى 
وزارة اخلارجية في واشنطن نقل 
عن املر قوله »ال ميكن السرائيل ان 
تقصف اجلسور والبنية التحتية في 
املناطق املسيحية. كان املسيحيون 
يؤيدون اس����رائيل في حرب 2006 
الى ان بدأت تقصف جس����ورهم«. 
وحسب البرقية التي نشرت صحيفة 
»هآرتس« االسرائيلية محتواها نقال 
عن موق���ع ويكيليكس نصح املر 
اجليش االسرائيلي بأن يتفادى، في 
التمهيد للغزو، دخول املناطق التي 
توجد فيها قوات االمم املتحدة عبر 

أميركا وراء هزيمة فاروق حسني باليونسكو

»النووي اإليراني« باليورانيوم الڤنزويلي

قال برنامج »احلياة اليوم« ان اميركا كانت وراء هزمية الوزير فاروق 
حس����ني في معركة اليونسكو، وان ذلك مت نشره مبوقع »ويكيليكس« 
والذي نش����ر وثيقة تتضمن رسالة من الس����فيرة االميركية مارغريت 
سكوبي الى وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون قالت فيها ان 
احمد ابوالغيط يتطلع للقاء وزير اخلارجية االميركية، ورمبا يطلب منك 
دعم الواليات املتحدة االميركية لترشيح فاروق حسني، وزير الثقافة، 

ملنصب مدير عام اليونسكو.
ولفتت سكوبي الى ان اعتراضات الواليات املتحدة كانت على تصريحات 
حلس����ني قال فيها ان اسرائيل ليست لديها ثقافة، وانها سرقت ثقافات 

اآلخرين، وادعتها لنفسها، وبعض تصريحات اخرى.

مكسيكو � أ.ش.أ: أشارت تقارير مكسيكية الى وثائق نشرها موقع 
»ويكيليكس« تفيد بأن ديبلوماس���يني أميركيني أخبروا واش���نطن 
بأن 57 مهندس���ا إيرانيا زاروا ڤنزويال خالل األعوام الستة املاضية 
ليقوموا بعمليات استكشافية بحثا عن مناجم اليورانيوم. وذكرت 
وكالة »نوفوس���تي« الروس���ية لالنباء أن الوثائق املتسربة كشفت 
أيضا عن تقرير س���ري لوزارة اخلارجية اإلسرائيلية يشير الى أن 
ڤنزويال وبوليڤيا تقومان بتوريد اليوارنيوم إلى إيران. كما أفادت 
تقارير ديبلوماس���ية أميركية نقال عن علماء في الذرة من ڤنزويال 
بأن ڤنزويال ق���ادرة على وضع برنامج ن���ووي وتنفيذه من خالل 

االعتماد على الذات.

مستشاران لألمن القومي األميركي:
عملية استخبارية وراء التسريب

واشنطن ـ أحمد عبداهلل
قال مستش���ار األمن القومي األس���بق زبيغنيو 
بريجنس���كي ان من احملتمل ان عملية اس���تخبارية 
معقدة تقف وراءها أجندة خفية هي التي تقف ليس 
فقط وراء تسريب وثائق »ويكيليكس« ولكن ايضا وراء 

اختيار الوثائق التي حجبت وتلك التي نشرت.
وقال بريجنسكي في تصريحات إعالمية أدلى بها 
في واشنطن اول من امس »بني الوثائق التي نشرت 
وثائق كثيرة ال قيمة لها. فمن يهتم مبا اذا كان قد قيل 
ان بيرلسكوني مهرج؟! ان اغلب االيطاليني يعرفون 
ذلك. ومن يهتم اذا كان قد قيل ان بوتني كلب حراسة؟ 
انه قد يسر من الوصف. ولكن ان ينشر مثال ان الصني 
تؤيد توحيد كوريا الشمالية واجلنوبية حتت قيادة 
كوريا اجلنوبية فان ذلك يسبب مشكلة كبيرة لبكني. 
ان هناك قضايا من هذا النوع اثيرت وهي ترسم عند 
وضعها متجاورة خطا واضحا يبدو انه رسم بعناية«. 
وش���ارك ستيفن هادلي مستش���ار األمن القومي في 
إدارة الرئيس بوش في النقاش الدائر حول الوثائق 
بقوله »تس���ربت الوثائق منذ فت���رة طويلة، إال انها 
لم تنش���ر اآلن، بل ان ويكيليكس أجلت نشرها عدة 
مرات. ملاذا؟. اعتقد ان السبب احلقيقي هو انها كانت 

تتعرض لفحص تفصيلي. ممن؟. ال نعرف.

واملهم ان���ه في النهاية فان هن���اك وثائق كثيرة 
نزعت من سياقها وهناك وثائق أخرى لم تنشر. ومن 
الضروري السؤال عن السبب في هذه االختيارية«. 
وقال بريجنس���كي »لقد نشر مثال ان عددا من الدول 
العربية السيما في منطقة اخلليج قلقة من برنامج 
إيران النووي وتريد له ان يتوقف بصورة من الصور. 
ولكن الوثائق التي أشارت إلى ان تلك الدول قد تكون 
اكثر قلقا من إس���رائيل ومن التلكؤ في حل القضية 
الفلسطينية لم تنشر. ان الهدف من نشر الوثائق في 
تقديري هو هدف محدد بدقة. ورمبا يكون تسريبها 
من األصل عمال تلقائيا ال تش���وبه ش���بهة األجندة 
االس���تخبارية ولكن اختيار ما نش���ر منها يبدو لي 
غير تلقائي بحال. هناك هدف يتلخص في اإلس���اءة 
لعالقاتنا بدول معينة وزعزعة مواقف تلك الدول«. 
وتابع »ان الكش���ف عن بعض الوثائق التي تسربت 
وليس كلها بشأن تركيا يبدو لي مدروسا جيدا لإلساءة 
إلى عالقاتنا بأنق���رة وإلضعاف حكومة رجب طيب 
اردوغان. انني ال اعتقد ان ويكيليكس حصلت على 
كل الوثائق من اجلندي الش���اب الذي اعتقل بتهمة 
تسريبها. اعتقد ان هناك وثائق اخرى حصلت عليها 
أجهزة أخرى وسربتها عمدا خلف ستار الدخان الذي 

اثير حول اجلندي الشاب«.

كرزاي يعاني من الضعف
وجنون االرتياب!

إيران تمول سياسيين ودينيين أفغان
لندن � يو.بي.آي: كشفت وثائق ديبلوماسية 
للس���فارة االميركية في كابول نش���رها موقع 
ويكيليكس أن ايران متول مجموعة من الزعماء 
االفغان السياسيني والدينيني وتستميل علماء 
الدين وتدرب مقاتلي طالبان وتسعى للتأثير 

حتى على النواب.
وقال���ت صحيفة الغاردي���ان امس نقال عن 
الوثائق »إن أحد كبار مساعدي الرئيس االفغاني 
حامد كرزاي ابلغ ديبلوماسيا اميركيا بارزا أن 
مسؤولني افغانا من جميع االختصاصات ومن 

بينهم أشخاص رشحوا لتولي مناصب وزارية 
يحصلون على رواتب من ايران«.

واضافت أن املس���ؤول االيراني محمد عمر 
داودزي ابلغ في فبراير املاضي نائب الس���فير 
االميركي في كابول فرانس���يس ريتشاردوني 
وقتها، أن ايران »خصصت رواتب لعدد من نواب 
الوزراء في احلكومة االفغانية ومسؤولني آخرين 
مبا في ذلك واحد أو اثنان في قصر الرئاس���ة 
وأن بع���ض هؤالء مت اعفاؤه���م من مناصبهم 

لهذا السبب«.

لندن � أ.ش.أ: كشفت تسريبات جديدة نشرها موقع ويكيليكس 
الذي يعمم منذ نحو أس���بوع مراسالت ديبلوماسية سرية أن 
السفير األميركي في كابول وصف الرئيس األفغاني حامد كرزاي 

بال� »الضعيف والذي يعاني من جنون االرتياب«.
وحسب التسريبات التي نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية 
 كذل���ك فان الس���فير األميركي كارل ايكنبري ق���ال إن الرئيس
االفغان���ي »ال يجيد حتى ادنى وابس���ط مبادئ وس���بل بناء 

حامد كرزايدولة«.


