
 13  محليات  االربعاء ٨ ديسمبر ٢٠١٠ 

(أ.پ)   مؤسس موقع «ويكيليكس» لدى وصوله إلى محكمة ويستمنستر في لندن أمس  

 ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية 
 متحدث باسم الموقع: اعتقال أسانج لن يحول دون نشر المزيد من الوثائق السرية 

 مؤسس «ويكيليكس» سّلم نفسه للشرطة البريطانية
  والمحكمة رفضت اإلفراج عنه بكفالة وحبسته على ذمة التحقيق 

 عواصم ـ عاصم علي ووكاالت
  بعد يـــوم على صدور مذكـــرة االعتقال 
األوروبية املصححة بناء على تهم االعتداء 
اجلنســـي على امرأتني في السويد، اعتقلت 
الشـــرطة البريطانية امس مؤســـس موقع 
«ويكيليكس» جوليان أساجن (٣٩ عاما) في 
العاصمة البريطانية بعد ان ذهب طوعا الى 

مقر الشرطة البريطانية.
  في الوقت نفسه، نشرت أمس مقالة ألساجن 
في صحيفة «ذي أستراليان» نقل فيها قوال 
لإلمبراطـــور اإلعالمي روبرت ميردوخ عام 
١٩٥٨ أن «في السباق بني السرية واحلقيقة، 

يبدو أن من احملتم انتصار احلقيقة».

  مواصلة النشر

  في موازاة ذلك، أكد متحدث باسم جوليان 
أساجن مؤسس موقع ويكيليكس أن اعتقال 
أساجن يعد مبنزلة اعتداء على حرية اإلعالم، 
لكن ذلك لن يحول دون نشر املزيد من الوثائق 
السرية على املوقع. ونقلت شبكة «بي.بي.سي» 
اإلخبارية عن املتحدث قوله في تصريحات 
صحافية، إن ويكيليكس مازال يعمل بواسطة 
مجموعة من األشخاص في لندن ومواقع أخرى 
«سرية»، وإن أي تطور في قضية أساجن لن 

تغير من اخلطط احملددة لعمل املوقع.
  وأوضحت الشبكة إن اعتقال أساجن جاء 
بناء على أمر اعتقال أوربي، ورغم إمكانية 
تسليمه للسويد لكن األمر قد يستغرق شهورا 
ورمبا سنوات خصوصا إذا ما متسك اساجن 
حسب املتوقع بحقوقه القانونية في الطعن 

على أي حكم يصدر ضده.
  من جهته، قال مارك ستيفنز محامي أساجن 
إنه يشتبه في تعرض السويد لضغوط ملالحقة 
موكله على خلفية اتهامات تتعلق باالعتداء 

جنسيا على سيدتني.
  وقال ســـتيفنز: موكلي على اســـتعداد 
للتحدث إلى الشرطة البريطانية غير أنه ال 

يثق في النظام القضائي السويدي.

الصاروخية ملواجهة اخلطر االيراني املتصاعد، 
وذلك خـــالل انعقاد مؤمتـــر الدفاع اجلوى 

والصاروخي في الشرق األوسط بدبي.
  وأشـــارت الصحيفة ـ فـــي تقرير بثته 
على موقعهـــا االلكتروني نقـــال عن موقع 
ويكيليكس االلكتروني ـ إلى أن العديد من 
املصادر اإلماراتية أكدت أن بالدها من أكثر 
الدول إنفاقا في ســـوق األســـلحة العاملي، 
نظرا ملواجهة البالد خلطر التعرض لهجوم 

بصواريخ باليستية.
  وقالـــت الصحيفة إن وثائق ويكيليكس 
زعمت مطالبة العديد مـــن قادة هذه الدول 
باتخاذ اجراءات أكثر شدة من بينها شن هجوم 
عسكري بقيادة الواليات املتحدة األميركية 

ضد البرنامج النووي االيراني.
  وأشـــارت إلى ضجر عـــدة دول من عدم 
مشاركتها بصفة رسمية في احملادثات الدولية 
االولى حول برنامج ايران النووي التي بدأت 
االثنني املاضي في جنيڤ بني ايران والدول 
اخلمس دائمـــة العضوية في مجلس األمن، 
الصني والواليات املتحدة األميركية وروسيا 

وبريطانيا وفرنسا، باالضافة إلى املانيا.
  وصرح ســـعيد جليلي مستشـــار االمن 
القومي االيراني بان بالده على استعداد لتهدئة 
املخاوف الدولية حول برنامجها النووي وذلك 
في كلمة «اســـترضائية» خالل إلقاء كلمته 
االفتتاحية التي أعطت آماال في جدية ايران 

بشأن املفاوضات اجلديدة.
  وأشار إلى أن االغتياالت والهجمات ضد 
العلماء النوويني ليست لها صلة باحملادثات 
اخلاصة بني مجموعة «٥ + ١» وطهران، قائال 
«إن هناك بعض االشخاص الذين يربطون 
بني احملادثـــات والهجمات على العلماء، وال 

توجد اصابع اتهامات الحد».
  وقال سيرغي ريباكوف املبعوث الروسي 
للمحادثات السداسية جلليلي «إننا بحاجة إلى 
هذه اجلولة من احملادثات وخالل التفاوض 

سنحاول إزالة العقبات». 

  وأضاف «السويد في العادة حتتكم للقانون 
لكـــن في هذه احلالة لم يبـــني املدعي العام 
جلوليان أساجن طبيعة التهم املوجهة ضده 
ولنا أن نتساءل إن كانت ثمة دوافع أخرى 
وراء ذلك». من جهتها رفضت محكمة بريطانية 
أمس إخالء سبيل مؤسس موقع «ويكيليكس» 
بكفالة وقررت حبسه على ذمة التحقيق حتى 
األسبوع املقبل. من جهة اخرى، اعلن «بوست 
فينانس» الفرع املصرفي السويسري للبريد 
السويســـري اول من امس انه اغلق حساب 
اساجن «بســـبب معلومات خاطئة عن مكان 
اقامته عند فتح احلساب»، وهو احلساب الذي 

كان معلنا على املوقع لتقدمي هبات جلوليان 
اساجن واعضاء آخرين في ويكيليكس.

  في الوقت نفســـه، اعلنت شركة «او في 
اش» الفرنســـية التي تستضيف جزءا من 
موقـــع ويكيليكس اول مـــن امس أيضا أن 
القضاء لم يفرض عليها اغالق املوقع املثير 
للجدل، رافضا عدة طلبات تدعو القضاة الى 

البت بشرعية املوقع.

  أهداف معرضة للخطر

  الى ذلك، واصل موقع «ويكيليكس» نشر 
البرقيات املسربة، احدثها قال إنها تخص وزارة 

اخلارجية األميركية، حتدد قائمة باملواقع التي 
قد تكون أهدافا ذات اهتمام كبير من جانب 
اإلرهابيني في جميع أنحاء العالم، حســـبما 

أفادت صحيفة «نيويورك تاميز».
  وأضافت الصحيفة أن القائمة التي تعود 
لعام ٢٠٠٨ تشمل مجموعة كاملة بداية من 
سدود الطاقة الكهرومائية في كندا إلى منتجي 
اللقاحات في الدمنارك، ومراكز اتصال ومصانع 
للكيماويات واأللغام ومنشـــآت عســـكرية 
وخطوط أنابيب وإمدادات للمياه، وآثار وطنية 
ورموز معروفة، ومحطات للطاقة النووية، 
واشارت الصحيفة الى أن هذه األهداف معروفة 

على أي حال للجماعات اإلرهابية.
  وأشارت الصحيفة إلى تصريحات وزير 
اخلارجية البريطاني ويليام هيغ التي قال 
فيها إن نشر هذه القائمة يستحق الشجب على 
وجه خاص، مشيرا إلى أن هناك قلقا كبيرا 
من الكشف عن قائمة باألهداف التي ميكن أن 

تكون ذات فائدة لإلرهابيني واملخربني.

  تعزيز دفاعات الخليج

  في سياق التسريبات نفسه، ذكرت صحيفة 
«ديلي تلغراف» البريطانية أن الدول العربية 
اخلليجية عزمت على تعزيز أنظمة دفاعاتها 

   «ديلـي تلغـراف» نقالً عـن «ويكيليكـس»: دول الخليـج تعـزز قدراتهـا الدفاعية لمواجهـة التهديـد اإليراني 

 قال إن المخابرات المصرية بدأت تجنيد عمالء في العراق وسورية

 عمر سليمان: أبلغنا إيران بوضوح
  أننا سنتدخل فيها إذا تدخلت في مصر

 لنـــدن ـ رويترز ـ دبي ـ العربية.: في جزء من 
٢٥٠ ألف برقية ديبلوماســـية حصل عليها موقع 
«ويكيليكس» على اإلنترنت يجري نشرها تباعا، 
أشـــارت برقيات أميركية في ابريل ٢٠٠٩ إلى أن 
وزير الداخلية املصري اللواء حبيب العادلي كان 
وراء تفكيك خلية حلزب اهللا في سيناء،، وكذلك 
«خطوات لوقف تدفق أسلحة إيرانية من السودان 

عبر مصر إلى غزة». 
  وجـــاء في الوثائق انه في نهاية ذلك الشـــهر 
أبلغ مدير املخابرات املصرية اللواء عمر سليمان 
املسؤولني األميركيني بأن مصر حتقق «جناحا» في 

منع إيران من مترير دعم مالي إلى حماس.
  وقـــال ســـليمان وفقا ملـــا أوردتـــه صحيفة 
«الغارديان» البريطانية «أرســـلت مصر رسالة 
واضحة إلى إيران مفادها أنها إذا تدخلت في مصر 
فإن مصر ســـتتدخل في إيران»، مضيفا أن جهاز 

املخابرات املصري بـــدأ بالفعل جتنيد عمالء في 
العراق وســـورية». وأضافت الصحيفة نقال عن 
برقيات ديبلوماسية أميركية حصل عليها موقع 
«ويكيليكس» أن واشـــنطن تعمل بشكل مستتر 
ملنع وصول أسلحة إيرانية وسورية إلى جماعات 
إسالمية في الشرق االوسط، وأن الواليات املتحدة 
ضغطت على حكومـــات عربية حلملها على عدم 
التعاون في تهريب أســـلحة إلـــى حركة املقاومة 
االسالمية «حماس» أو حزب اهللا اللبناني مستخدمة 
في حاالت كثيرة معلومات اســـتخباراتية سرية 
قدمتها إســـرائيل. وقالت «الغارديان» إن برقيات 
لوزارة اخلارجية األميركية تظهر أن واشنطن حذرت 
السودان في يناير ٢٠٠٩ من السماح بتسليم أسلحة 
إيرانية لم يكشف عنها كان من املتوقع متريرها 
إلى حماس في قطاع غزة إبان هجوم إســـرائيلي 

على القطاع قتل فيه ١٤٠٠ فلسطيني. 

 أكد أن المساعدات التركية إلسرائيل هي مسألة إنسانية خارجة عن السياسة 

 داده أوغلو: ما ورد في التسريبات حول رئيس الوزراء التركي
  مجرد توقعات وأقوال مثارة دون مصادر حقيقية 

 بشرى الزين
  اعتبر الســـفير التركي حلمي داده اوغلو املساعدات 
التركية السرائيل مسألة انســـانية، موضحا ان تركيا 
تلبي حاجة أي دولة جادة للمســـاعدة سواء السرائيل 
أو أي دولة اخرى، مشـــيرا الى ان ذلك خارج عن نطاق 

السياسة.
  واضاف داده اوغلو في تصريح للصحافيني «ان وزير 
خارجية بالده احمـــد داود اوغلو وصف هذا املوضوع 
بانه انســـاني بحت ولكن هناك قضايـــا يجب ان حتل 
قبل اتخاذ أي خطوة جتاه اسرائيل احداها االعتذار عن 
االعتداء الذي تعرض له املواطنون االتراك الذين كانوا 

على منت ســـفينة مرمرة، اضافـــة الى تعويض عائالت 
الضحايا الذين قتلوا على متنها». وفي تعليقه على ما 
ورد في وثائـــق «ويكيليكس» حول رئيس الوزراء في 
حكومة بالده وصف بأنها مجرد توقعات واقوال مثارة 
دون مصادر حقيقية، مشـــيرا الى ان ما يقال عن وجود 
دعم من الواليات املتحدة حلزب العمال الكردستاني وفقا 
لهذه الوثائق بأنه مجرد اشـــاعات، مضيفا انه فيما لو 
ثبتت فان احلكومة التركية ســـيكون لها موقفها، مبينا 

ان حتى االن لم نقرأ ايا من هذه الوثائق.
  ووصف السفير التركي العالقات التركية ـ األميركية 
بأنها قوية، مشيرا الى ان البلدين يعمالن باهتمام حول 

القضايا ذات االهتمام املشـــترك. كما تطرق دوده اوغلو 
الى العالقات املميزة التي تربط بالده والكويت، مشيرا 
الى االتفاقيات املتعددة التي وقعت خالل الزيارة التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى تركيا 
العام املاضي، موضحا ان هناك بعضا منها مطروح امام 
البرملـــان التركي للمصادقة عليها واخرى لدى احلكومة 
الكويتية، وهذا األمر سيأخذ وقتا، مذكرا بان هناك «مذكرة 
تفاهم» موقعة مع دول مجلس التعاون اخلليجي، امال في 
توقيع اتفاق قريبا القامة منطقة «جتارة حرة» على غرار 
ما مت بني تركيا وسورية واالردن، مؤكدا ثقته بأن املنطقة 

ستستفيد اكثر في حال خروج ذلك الى حيز العمل. 

   دعـم الواليـات المتحدة لـ «الكردسـتاني» مجـرد إشـاعات وعالقة تركيا بواشـنطن قوية 

 التسريبات  أحدث 
 أميركا منعت انتخاب مرشح إيراني 

للجنة مناخ لألمم المتحدة
  

  سنغافورة ـ رويترز: تظهر برقيات ديبلوماسية أميركية 
مسربة ان احلكومة األميركية ضغطت على رئيس جلنة االمم 
املتحدة للمناخ ملنع تعيني عالم ايراني في منصب رئيســـي، 

قائلة ان ذلك سيثير مشكالت.
  وجاء كشـــف تلك البرقيات وســـط اجتماع رئيسي لألمم 
املتحدة بشأن التغير املناخي حيث يحاول املفاوضون التوصل 
التفاق متواضع بشأن التغير املناخي بعد ان انتهى اجتماع قمة 

كوبنهاغن الذي عقد عام ٢٠٠٩ باتفاقية قصيرة غير ملزمة.
  وأبلـــغ الوفد األميركي خالل اجتمـــاع عقد في جنيڤ عام 
٢٠٠٨ راجيندرا باتشـــوري رئيس جلنة التغير املناخي بني 
احلكومات بأن انتخاب مصطفي جعفري كأحد رئيسني مشاركني 
ملجموعة مناخية رئيســـية ســـيؤثر على التمويل األميركي 

للجنة املناخ.
  وقال الوفد األميركي في البرقيات التي نشرها ويكيليكس 
ان جعفري عالم كفء للغاية له عالقات في مجال االبحاث مع 
بريطانيا واليابـــان ولكنه ايضا موظف حكومي ايراني كبير 
وهذا يعقد اجلهود األميركية في جلنة السيطرة على املناخ.

  وقالت البرقية التي نشرتها «الغارديان» ان الوفد األميركي 
«يعمل بشكل نشط ملنع انتخاب عالم ايراني ليتولى الرئاسة 
املشاركة املخصصة للدول النامية ملجموعة العمل الثانية وهو 
منصب سيتقاسمه مع عالم أميركي يرشح نفسه دون منافس 

للرئاسة للمخصصة للدول املتقدمة لنفس املجموعة».
  واضافت ان واشـــنطن ال ميكنها ايضا سحب مرشحها الن 
هذا سيعطي ايران امكانية االعتراض على املرشحني األميركيني 

في املستقبل في هيئات االمم املتحدة. 

 جنبالط ال ينفي ما نقله «ويكيليكس»: كنت 
في غربة!.. ويدعو العتماد الحمام الزاجل 

  
ــاء الدميوقراطي اللبناني  ــروت ـ وكاالت: اعتبر رئيس اللق   بي
ــس» تؤكد انه لم تعد هناك  ــريبات «ويكيليك وليد جنبالط ان تس
ــخريته من االقتراح بالعودة إلى مراسالت  ديبلوماسية، مبديا س
ــك أضمن». ونقلت  ــل، أو البريد على اخليل، «فذل ــام الزاج احلم
ــفير» اللبنانية في عددها الصادر أمس عن جنبالط  صحيفة «الس
قوله: «لن أنفي ما نسب الي شخصيا في «ويكيليكس»، ألنني في 
ــتخدم عبارات أو تعليقات  تلك املرحلة كنت في غربة جعلتني أس
ــة للتراث الوطني والقومي واآلن عدت إلى موقعي احلقيقي  مخالف

والطبيعي والتاريخي». 

 واشنطن قلقة جدًا من تهريب األسلحة
  إلى حزب اهللا وحماس

  
  واشنطنـ  أ.ف.پ: جاء في وثائق بثها موقع «ويكيليكس» 
ونشـــرتها صحيفة «نيويورك تاميز» امس االول ان تهريب 
األسلحة حلزب اهللا  وحماس هو مصدر قلق كبير لواشنطن 
التي جتد نفسها في مواجهة مع قضايا ضالعة فيها دول مثل 
سورية وكوريا الشمالية. وجاء في إحدى الوثائق ان وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون تأخذ على دمشق تزويد 

صواريخ حلزب اهللا في حني انها اكدت لها العكس.
  وكتبت كلينتون في وثيقة ديبلوماسية في فبراير «خالل 
لقاءاتنا األســـبوع املاضي، قيل لنا ان ســـورية لن ترسل اي 

صاروخ جديد حلزب اهللا اللبناني». 

 طرابلس تعتبر تسريبات «ويكيليكس» 
  دليًال على جهل أميركا بليبيا 

  
  طرابلس ـ أ.ش.أ: اعتبر مسؤول ليبي بارز أن ما نشره موقع 
«ويكيليكس» اإللكتروني من تسريبات تتعلق بليبيا حتى اآلن 
تعكس في أغلبهـــا «جهل الواليات املتحدة األميركية املطلق مبا 

يجري في ليبيا».
   وأشار املسؤول الليبي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في حديثه 
الليلة قبل املاضية مع وكالة «ليبيا برس»، إلى أن «ما نشر حتى 
اآلن يعكس بوضوح اعتماد أميركا على ديبلوماســـيني ضعاف 
يرددون ما يسمعونه من إشاعات في الشارع وفي أزقة ومقاهي 
الناس العوام، وفي أحســـن األحوال فإنهم ينســـخون ما تكتبه 
مواقع املعارضة في اخلـــارج باحلرف من أحاديث نصفها بأنها 

«هدرزة مرابيع تفتقد للمصداقية»، حسب تعبيره.
   واستغرب املسؤول «كيف ملثل هذه املعلومات أن تصنع تصورا 
صحيحا حول ليبيا وشأنها السياسي، وأين هي مراكز التحليل 
الرصينـــة والعصف الذهني اجلادة، لقد أثبتت الديبلوماســـية 
األميركية بأنها غير أمينة حتى في نقل نصوص االجتماعات التي 
متت بيننا وبينهم فقد كان ديبلوماسيوها ينقلون حسب فهمهم 
هم ملجريات االجتماع وليس ما جرى كما كانوا يحرفون في بعض 
تلك االجتماعات.. وعلى كل فنحن أيضا نحتفظ بتســـجيالتنا»، 

وفق قوله.
   وقلل املســـؤول الليبي من شأن تقارير موقع «ويكيليكس» 
املســـربة حتى اآلن، قائال: «على كل ما مت تسريبه حتى اآلن من 

تقارير ومراسالت تعتبر «عادية جدا» وليس فيها أي جديد». 

 فرنسا: اإلرهاب
  بات نظريًا على بابنا

أوردت  أ.ف.پ:  ـ  ــس    باري
ــية كشفها موقع  وثائق ديبلوماس
ــرتها صحيفة  «ويكيليكس» ونش
«لوموند» مساء امس األول ان مزيدا 
من التعاون يتم بني فرنسا والواليات 
املتحدة منذ عام مببادرة من باريس 
ــدي لتنظيم القاعدة في بالد  للتص

املغرب االسالمي. 
  وذكرت وثيقة اميركية اثر اجتماع 
بني مستشارين للرئاسة الفرنسية 
ومسؤولني أميركيني انه في نهاية 
٢٠٠٩ خلص الفرنسيون الى انهم 
«يخسرون املعركة بني تنمية هذه 
الدول والتهديدات األمنية املتعاظمة». 
ــيون ان «اإلرهاب  وأضاف الفرنس
بات نظريا على بابنا». وبعد أقل من 
عام على هذا الكالم، وحتديدا في ١٦ 
سبتمبر، خطف خمسة فرنسيني في 
شمال النيجر، وهم محتجزون حاليا 
في شمال شرق مالي من جانب تنظيم 
القاعدة في املغرب االسالمي. وقال 
الفرنسي  الرئيس  احد مستشاري 
ــاركوزي العام ٢٠٠٩ ان  نيكوال س
ــآت الفرنسية مهددة  «بعض املنش
ــات ارهابية، وخصوصا في  بهجم

الشمال». 

 «األطلسي» أراد حماية 
  دول البلطيق من روسيا

  
ــفت برقيات    لندن ـ أ.ف.پ: كش
ديبلوماسية سربها موقع «ويكيليكس» 
ونشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية 
امس ان حلف شمال األطلسي وضع 
خططا حلماية دول البلطيق الثالث 
استوينا وليتوانيا والتفيا من تهديدات 
قد تأتي من روسيا. وأوضحت هذه 
ــي قام  البرقيات ان احللف األطلس
ــيع خطة أعدت لپولندا حتى  بتوس
تشمل هذه اجلمهوريات السوفييتية 

الثالث السابقة. 

 بكين تأمل أال تؤثر 
التسريبات على العالقات 

مع واشنطن 
  

  بكني ـ أ.ف.پ: عبرت الصني 
عن أملها في أال تؤثر تسريبات 
البرقيات الديبلوماسية األميركية 
علـــى العالقـــات مـــع الواليات 
املتحدة،  وقالت الناطقة باســـم 
وزارة اخلارجية جيانغ يو «نأمل 
أال تؤثر قضية ويكيليكس على 
العالقات مع الواليات املتحدة». 


