
 14  تقارير  الخميس  ٩  ديسمبر  ٢٠١٠   
 ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية 

 أستراليا تحمّل أميركا مسؤولية التسريبات ونجل أسانج يطالب بمعاملة «ال سياسية» 
 الحكومات األجنبية تقلص تعامالتها مع الديبلوماسيين األميركيين 

 عواصــــمـ  وكاالت: وســــط معلومــــات عن بحث 
املســــؤولني االميركيني عن صيغة اتهام جديد ميكن 
توجيهه ملؤســــس موقع ويكيليكس جوليان أساجن 
بخالف تهمة التجســــس، ورفضها تأكيد ما اذا كانت 
هناك خطط لتسليم أساجن عقب القاء القبض عليه، 
أبدى وزير الدفاع األميركي روبرت غيتس ترحيبه 

بالقبض على أساجن.
  وقال من افغانستان ردا على سؤال بشأن اعتقاله 
ابتسم غيتس قائال «لم اسمع بهذا.. لكن هذه االخبار 

جيدة بالنسبة لي».
  حتقيق شامل  وكان املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
األميركيــــة فيليب كراولي قال فــــي مؤمتر صحافي 
انه أمــــس االول «فيما يتعلق بإلقــــاء القبض عليه 
(اساجن) فان االمر في تلك املرحلة مسألة بني بريطانيا 

والسويد».
  لكن محامي اســــاجن أكدوا انهم سيقاومون بشدة 
تسليم موكلهم الى السويد حيث يتهم باغتصاب امرأتني 
في اغسطس املاضي مشيرين الى ان التحقيقات في 
تلك االتهامات متثل «هجوما غير مباشر على حرية 
التعبير». وقال احملامي البريطاني مارك ســــتيفنز 
للصحافيني انه ســــيتقدم بطلب جديد لالفراج عنه 
بكفالة وان موكله «بخير». واضاف ان اناسا كثيرين 
يعتقدون ان املالحقة القضائية ذات دوافع سياسية 

وانه «سيطلق سراحه وسيبرأ».
  أما في إطار تداعيات البرقيات السرية املسربة، فقد 
قال مسؤولون أميركيون الثالثاء إن بعض احلكومات 
األجنبية تقلص تعامالتها مع ديبلوماسيني ومسؤولني 
أميركيني في عالمة على الضرر املستمر احملتمل الناجم 
عن الكشف عن عدد هائل من البرقيات الديبلوماسية 
الســــرية. ورغم تعهدات وزيرة اخلارجية األميركية 
هيالي كلينتون مرارا بأال تخرج الوثائق التي كشف 
عنها ويكيليكس العالقات األميركية الرئيســــية عن 
مسارها، قال مسؤولون في وزارة اخلارجية ووزارة 
الدفاع (الپنتاغون) إن بعض احلكومات بدأت تتراجع 
بالفعــــل. وقال الكولونيل ديــــف البان وهو متحدث 
باســــم الپنتاغون «حصلنا على مؤشــــرات على أن 
هناك قدرا من التغيير علــــى األقل في الكيفية التي 
يتعاون بها األفراد واحلكومات معنا والتي يتبادلون 

بها املعلومات».

  مساعدة قنصلية

  في غضون ذلك، قال وزير اخلارجية االســــترالي 
كيفن رود أمس ان استراليا ستقدم مساعدة قنصلية 
جلوليان اساجن مؤسس ويكيليكس بعد أن رفضت 
محكمة بريطانية االفراج عنه بكفالة بســــبب مزاعم 

بجرائم جنسية في السويد.
  وقال رود إن أساجن اتصل بالقنصل العام االسترالي 
في لندن وطلب دعما قنصليا. وأضاف وزير اخلارجية 
قائال لراديو هيئة االذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
«أكدنا اننا سنقدم ذلك مثلما نفعل جلميع املواطنني 
االستراليني». وقال رود ان مسؤولني قنصليني حضروا 
مثول اساجن امام محكمة في لندن امس األول بعد ان 
اصدرت الســــويد مذكرة اعتقال اوروبية بحقه. لكن 
اساجن ـ الذي ينفي االتهامات املوجهة اليه ـ سيبقى 
قيد االعتقال حتى اجللســــة القادمة التي ستعقدها 
احملكمة في الرابع عشــــر من ديسمبر. وقال رود ان 
اساجن ســــيحصل قريبا على رسالة «تشير الى اننا 
مستعدون لتقدمي زيارات قنصلية وأي مستوى اخر 
من الدعم القنصلي فيما يتعلق بحقوقه القانونية». 
واضاف قائال: «ذلك هو الشيء الصحيح الذي يعمل 

مع اي مواطن استرالي».
  وألقى رود باللــــوم على الواليات املتحدة وليس 
اساجن مؤسس موقع ويكيليكس في الكشف عن ٢٥٠ 
ألف برقية ديبلوماســــية سرية، وقال إن من سربوا 
الوثائق أصال هم املسؤولون من الناحية القانونية. 
واعتبر أن التسريبات أثارت تساؤالت حول «كفاءة» 

إجراءات االمن األميركية حلماية البرقيات.
  وأضاف في مقابلة مع رويترز «اساجن ليس هو 
املسؤول بنفسه عن نشر ٢٥٠ ألف وثيقة بدون اذن 
من شبكة االتصاالت الديبلوماسية األميركية». وتابع 

«األميركيون هم املسؤولون عن ذلك».
  وقال رود «أعتقد أن هناك تساؤالت حقيقية يجب 
أن تطرح بشأن كفاءة األنظمة االمنية (لألميركيني) 
ومدى إمكانية الوصول إلى هذه املادة على مدى فترة 
طويلة. «املســــؤولية الرئيسية وبالتالي املسؤولية 
القانونية تقع على االفراد الذين قاموا بالتســــريب 

غير القانوني أوال».
  في هذه االثنــــاء، زعمت مجموعــــة من قراصنة 
الكمبيوتر تدعم موقع «ويكيليكس» أمس أنها استطاعت 
تعطيل املوقع االلكتروني ملؤسســــة «ماستر كارد» 
املالية. وذلك بعد قيامها بإيقاف مستخدمي خدمات 
«ماستر كارد» لتقدمي مساعدات إلى «ويكيليكس»، 
وحذت شــــركات اخرى حذو «ماستر كارد»، وبينها 
شــــركة «ڤيزا» املنافسة، وشركة «باي بال» خلدمات 
الدفع االلكتروني. وقد تعذر فعال الدخول على موقع 
«ماستر كارد» على شبكة اإلنترنت فور اإلعالن، حيث 
يجد املستخدمون الذين يحاولون الدخول على املوقع 

رسالة «خلل في الشبكة».

  معاملة «ال سياسية» لوالده

  مــــن جانبه طالب دانيال اســــاجن جنل مؤســــس 
ويكيليكس جوليان اساجن املوقوف في لندن مبعاملة 
عادلة و«ال سياســــية» لوالده، آمال اال يكون اعتقاله 

«مرحلة متهد لتسليمه الى الواليات املتحدة».
  وقال الشاب (٢٠ سنة) املقيم في ملبورن والذي 
يعمل في تطوير برامج معلوماتية انه لم يتصل منذ 
سنوات بوالده الذي اوقف الثالثاء املاضي في لندن، 

غير انه طالب مبعاملة عادلة له.
  وكتب الشــــاب على صفحته علــــى موقع تويتر 
للمدونات الصغيرة امس االول «لنبذل جهدنا حتى 

نضمن لوالدي معاملة عادلة وال سياسية».
  واضاف «آمل اال يكون ذلــــك مجرد مرحلة متهد 

لتسليمه الى الواليات املتحدة».
  لكنه لفت الى ان «سلوك القضاء السويدي لم يكن 
مشجعا متاما حتى االن» مشككا في امكانية ان يعامل 
والده بشــــكل عادل. كما نفى ان يكون تسريب االف 

البرقيات الديبلوماسية االميركية عمال اجراميا.
  ونأى دانيال اســـاجن بنفسه عن االعالم وقد تلقى 
تهديدات بالقتل بحسب ما افاد محامو والده. وقالت 
كريستني اساجن والدة جوليان اساجن ان ابنها ابتعد عن 
عائلته حلمايتها بسبب نشاطاته وشهرته املتزايدة. 

 حزب «القراصنة»  يعتزم إطالق 
  موقع إلكتروني على غرار «ويكيليكس»

  
  براغ ـ أ.ش.أ: كشـــف حـــزب القراصنة «بايـــرات باي» 
التشـــيكي عن اعتزامه إطالق موقـــع إلكتروني على غرار 

موقع «ويكيليكس».
  ونقل راديو «براغ» عن جاكوب ميتشاليك أحد قادة حزب 
القراصنة التشيكي قوله «لدينا اقتراحان الطالق املوقع، 
أحدهما يتمثل في إطالق موقع على غرار موقع ويكيليكس 
متاما، والثاني عبارة عن موقع يحمل اســـم بايراتليكس 

يعرض كافة املواد اخلاصة بجمهورية التشيك. 

 الكرملين لمنح أسانج جائزة نوبل!
  

  موسكوـ  يو.بي.آي: دعا مصدر في الكرملني في روسيا أمس 
إلى منح مؤســــس موقع «ويكيليكس» جوليان أساجن جائزة 
نوبل. ونقلت وكالة األنباء الروســــية «نوفوستي» عن املصدر 
في ديوان الرئيس الروســــي إنه يتعني علــــى «املنظمات غير 
احلكومية واحلكومية التفكير كيف ميكنها أن تســــاعد أساجن 

عن طريق ترشيحه جلائزة نوبل مثال». 

 رايس تدافع عن أوباما
  

  واشــــنطن ـ يو.بي.آي: دافعت وزيرة اخلارجية األميركية 
الســــابقة كوندوليزا رايس عن الرئيس األميركي باراك اوباما 
وفريقه بشأن قضية الوثائق الديبلوماسية السرية التي ينشرها 

موقع «ويكيليكس» قائلة إن ذلك قد يحصل ألي كان.
  ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» األميركية عن رايس قولها 
في برنامج «ذا فيو» التلفزيوني شجبها للضرر الذي ستتسبب 
به تسريبات «ويكيليكس» على الديبلوماسية األميركية وأعربت 
عن تعاطفها مع أوباما وفريقه وقالت «إن هذا ميكن أن يحصل 
ألي كان». ودعت إلى التعامل مع مؤسس املوقع األميركي جوليان 
أســــاجن بصرامة ألن البيت االبيض قد أحال املسألة بالطريقة 
املناسبة لوزارة العدل ملراجعة األحكام املمكنة مضيفة «آمل أن 

يستعجلوا في ذلك». 

 الرئيس التونسي محاط بمافيا 
  

  باريسـ  أ.ف.پ: كشفت برقيات ديبلوماسية اميركية سرية 
نشرها موقع ويكيليكس ونقلتها صحيفة «لوموند» الفرنسية 
مساء الثالثاء ان احمليط العائلي للرئيس التونسي زين العابدين 
بن علي «اشبه باملافيا» وان النظام التونسي «ال يقبل ال النقد 
وال النصح». وفي البرقية املؤرخة في يونيو ٢٠٠٨ بعنوان «ما 
هو لكم هو لي»، ساقت السفارة االميركية اكثر من عشرة امثلة 
عن اساءة استخدام النفوذ لدى اقرباء الرئيس التونسي. وكتبت 
على سبيل املثال ان زوجة الرئيس حصلت من الدولة على ارض 

كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم اعادت بيعها. 

" "

 أسانج في مقال: الحقيقة دائماً مُرة 
ــس حترير موقع  ــس ورئي  اجلزيرة.نت: دافع مؤس
ويكيليكس األسترالي جوليان أساجن عن نشره للوثائق 
ــربة، واعتبر أن احلقيقة دائما مرة لكنها ضرورية  املس
ــف الواقع منتقدا في الوقت ذاته احلكومات  من أجل كش
ــرب الواليات املتحدة من أجل حماية  التي غردت في س

مصاحلها حتى ولو على حساب شعوبها.
ــدة ذي  ــرته امس جري ــال نش ــك في مق ــاء ذل   وج
ــول  ــتراليان حتت عنوان «ال تطلقوا النار على الرس أس
لكشفه حقائق مزعجة» بدأه أساجن مبقولة نسبها لقطب 
ــباق بني  ــرت مردوخ «في الس ــترالي روب اإلعالم األس

السرية واحلقيقة، تبقى األخيرة هي الرابحة حتما».
ــة إلى والد روبرت  ــاجن أصول هذه املقول   وأرجع أس
ــبب  ــف أوائل القرن املاضي كيف تس ــه الذي كش نفس
ــل اآلالف من  ــون مبقت ــكريون البريطاني ــادة العس الق
ــي آخر معارك  ــتراليني في معركة غاليبول اجلنود األس
احلرب العاملية األولى ضد تركيا العثمانية، وكيف انبرت 
ــردوخ األب الذي رفض بدوره  ــكات م بريطانيا إلى إس

التراجع عن قول احلقيقة.
ــول إن موقع  ــذه املقدمة ليق ــاجن من ه   وينطلق أس
ــادئ وأولها قول  ــأ على هذه املب ــس قام ونش ويكيليك
ــى أن  ــيرا إل ــا، مش ــتخدام التكنولوجي ــة باس احلقيق
ــس منطا جديدا في عالم الصحافة وهو  «ويكيليكس أس
الصحافة العلمية التي تتيح لك قراءة خبر جديد قبل أن 
ــى موقع اإلنترنت لتطلع على الوثيقة األصلية  حتيلك إل
ــارئ اخليار في  ــا اخلبر ثم تترك للق ــتند إليه التي يس

احلكم».
ــر أن املجتمعات الدميوقراطية    ويرى رئيس التحري
ــس الذي يضع  ــل ويكيليك ــى إعالم قوي مث حتتاج إل
ــهدا  ــات حتت مرقاب الصدق والنزاهة، مستش احلكوم
ــية حول  ــف حقائق قاس ــى ذلك بقوله إن املوقع كش عل
احلرب في العراق وأفغانستان وأخبارا أخرى عن فساد 

الشركات.
ــواء «مناهضي  ــض تصنيفه حتت ل ــاجن رف   لكن أس
ــرى ضيرا في أن  ــح في مقالته أنه ال ي احلرب» وأوض
ــي بعض األحيان خلوض احلرب  تضطر بعض الدول ف
ــه ال يوجد خطأ أكبر  ــرط أن تكون «حربا عادلة، ألن ش
ــعوبها حول احلرب والطلب  من كذب احلكومات على ش
ــوا حياتهم وضرائبهم في خدمة  من مواطنيها أن يضع

تلك األكاذيب».
ــة، يقول  ــية األميركي ــات الديبلوماس ــن البرقي   وع
أساجن إن موقع ويكيليكس لم يكن الناشر الوحيد لهذه 
ــرى مثل غارديان  ــات إعالمية أخ املعلومات بل مؤسس

ــبيغل  ــة ونيويورك تاميز األميركية ودير ش البريطاني
ــب األكبر من  ــل املوقع النصي ــة، ومع ذلك حتم األملاني
ــخصي الذي وصل  االتهامات األميركية والتحريض الش
ـ وفق أساجن ـ إلى حد قيام مسؤولني رسميني للمطالبة 
ــرين  ــد البالغ من العمر عش ــه وخطف ابنه الوحي بقتل

عاما.
ــع ويكيليكس هذه  ــر موق ــس حتري ــتهل رئي    واس
الفقرة بتصريح للمرشحة الرئاسية السابقة سارة بالني 
ــاجن كما يالحق أسامة بن الدن،  التي طالبت مبالحقة أس
ــيوخ األميركي تقدم مبشروع  الفتا إلى أن مجلس الش
ــخصيا «بأنه خطر عاملي عابر للحدود  قانون يصفه ش

يجب التخلص منه».
ــتهدف احللقة  ــاجن أن هذه التحركات تس   واعتبر أس
األضعف ألن املؤسسات اإلعالمية األخرى التي نشرت 
الوثائق متتلك من احلجم والعراقة التاريخية والنفوذ ما 
ــدات خالفا حلال موقع  ــا عصية على هذه التهدي يجعله

ويكيليكس الصغير حجما وعمرا.
ــل الواليات  ــاجن هذه الضجة من قب ــتغرب أس   ويس
ــرت غيتس أقر في  ــم أن وزير دفاعها روب املتحدة رغ
ــرب من وثائق  ــالة وجهها إلى الكونغرس بأن ما س رس
ــة، كما  ــم يتضمن معلومات حساس ــتان ل حول أفغانس
ــدت وزارة الدفاع (پنتاغون) أن الوثائق لم تهدد حياة  أك

أي شخص على اإلطالق.
ــره    كما يخلص في مقالته إلى التأكيد على أن ما نش
ــم بكثير  ــرار أه ــره ويكيليكس من وثائق وأس وينش
ــأنه،  ــؤولون حتجيمه أو التقليل من ش مما يحاول املس
ــبيل املثال بعض األسرار التي مت كشفها  معددا على س
ومنها: -الواليات املتحدة طلبت من ديبلوماسييها سرقة 
معلومات شخصية عن مسؤولني باألمم املتحدة وأعضاء 
ــان مبا في ذلك  ــطة في مجال حقوق اإلنس بجماعة ناش
ــخاص،  ــة الوراثية لهؤالء األش ــن التركيب ــات ع معلوم
ــاد املصرفية،  ــع، أرقام بطاقات االعتم بصمات األصاب
كلمات السر اخلاصة بحواسيبهم أو املواقع اإللكترونية 

التي يتصفحونها على الشبكة العنكبوتية.
ــمال األطلسي،  ــويد عضو سري في حلف ش   -الس
ــة عن  ــتخبارات األميركي ــع االس ــا م ــي تعاونه وتخف

البرملان.
  -التالعب بالتحقيق البريطاني حول العراق من أجل 

حماية املصالح األميركية.
ــاجن مقالته بالقول «إن العاصفة الهوجاء    ويختتم أس
ــول ويكيليكس اليوم تؤكد احلاجة للدفاع  التي تدور ح

عن حق اإلعالم في كشف احلقيقة». 

 منشآت عسكرية لحزب اهللا داخل مناطق سكنية في سورية
 عواصمـ  وكاالت: كشفت السفارة 
األميركية في دمشق في برقية نشرها 
موقع ويكيليكس عن أن حزب اهللا 
لديه منشآت عسكرية في مناطق 
ســـكنية في ســـورية قد تتعرض 
لهجوم إســـرائيلي آخـــر في حال 
نشوب مواجهات عسكرية جديدة 
بني حزب اهللا وإسرائيل. وأشارت 
الوثيقة التي تعود لنوفمبر ٢٠٠٩ 
للدعم السوري املتزايد حلزب اهللا، 
والذي شمل تزويد احلزب بقذائف 
طويلة املدى وصواريخ موجهة، قد 
تغير من التوازن العسكري وتفرز 
سيناريو أشد تدميرا إلى حد كبير 

من حرب صيف عام ٢٠٠٦. 
  وأضافت البرقية أن منشآت حزب 
اهللا العســـكرية في سورية التي قد 
تستهدفها إسرائيل، تقع داخل وحول 

مناطق مأهولة بالسكان. 
  وذكر القائـــم باألعمال األميركي 

في ســـورية تشارلز هنتر أن القادة 
الســـوريني يبـــدون مقتنعـــني بأن 
تســـليح حزب اهللا يزيـــد من قدرة 
سورية على جلب إسرائيل إلى مائدة 

املفاوضات.
  وذكرت البرقية أنه «إذا ســـقطت 
صواريخ على مدنيني إسرائيليني في 
تل أبيب فإن إسرائيل ستكون لديها 
حوافز قوية مثلما فعلت في عام ٢٠٠٦ 

إلبقاء سورية خارج الصراع».
  وقالت البرقية «لكنها (إسرائيل) قد 
تواجه أيضا أسبابا ملحة الستهداف 
منشآت حلزب اهللا في سورية يقع 
بعضها داخل وحـــول مناطق آهلة 

بالسكان».
  إلـــى ذلـــك، قلل حـــزب اهللا من 
تسريبات نشرها موقع ويكيليكس 
حول اقتراح ســـعودي بتأليف قوة 
عربية تدعمها الواليات املتحدة وحلف 
شمال األطلسي (الناتو) للتدخل في 

لبنان والقضاء على حزب اهللا.
  وقال رئيس الكتلة البرملانية حلزب 
اهللا النائب محمـــد رعد، في مؤمتر 
صحافي عقده فـــي املجلس النيابي 
أمس: «حزب اهللا ال يبني على وثائق 
ويكيليكس ألن ما لديه هو أكبر وأوسع 

مما ينشر».
  وذلك ردا على برقية سرية صنفها 
على أنها «سرية»، عن أن السعودية 
اقترحت قبل عامني تأليف قوة عربية 
تدعمها الواليات املتحدة وحلف شمالي 
األطلسي للتدخل في لبنان والقضاء 
على حـــزب اهللا. بعد ثالثة أيام من 

احداث مايو ٢٠٠٨.
  من جهتـــه، نفى رئيس احلكومة 
السابق اللبناني فؤاد السنيورة علمه 
باالقتراح السعودي عندما كان يتولى 
رئاسة الوزراء ملقاتلة حزب اهللا. وقال 
السنيورة عبر مكتبه اإلعالمي «ان 
الرئيس الســـنيورة ال علم له مبثل 

هذه األفكار أو االقتراحات ولم يناقش 
أحد معـــه هذا املوضوع كما لم جتر 
إثارة أو طرح هذه الفكرة معه ال من 
قريب وال من بعيد حني كان في سدة 

املسؤولية».
البرقية أوردتها صحيفة    وكانت 
«الغارديان» البريطانية وزعمت ان 
االقتراح جاء مـــن وزير اخلارجية 
الســـعودي األمير ســـعود الفيصل 
خالل لقاء جمعه بالسفير األميركي 
في العراق ديڤيد ساترفيلد بعد أيام 
فقط من أحداث ٧ مايو ٢٠٠٨ التي قام 
خاللها حزب اهللا وجماعات معارضة 
لبنانية بإنزال مسلحني إلى بيروت ردا 
على صدور قرار من مجلس الوزراء 
التابعة  مبصادرة شبكة االتصاالت 

حلزب اهللا.
  وأشار املوقع الى ان السنيورة كان 
موافقا على إنشاء هذه القوة وهو ما 

نفاه السنيورة. 

 الحزب يقلل من التسريبات.. والسنيورة ينفي علمه باقتراح سعودي لتدخل عربي في لبنان 

 آل فرعون يروي خفايا لحظات إعدام المقبور صدام 
يدرك أن لديه الكثير من األعداء.

  وأكــــد آل فرعون أن صــــدام أعدم 
في نفس املوقع الذي كان يســــتخدمه 
النظام العراقي السابق إلعدام عناصر 
حــــزب الدعوة الشــــيعي، فقام خليل 
زاد بسؤاله عما إذا كان اجلالدون من 
عناصر جيش املهدي التابع لرجل الدين 
الشــــيعي مقتدى الصدر، فرد القاضي 
العراقي بأن معلوماته تشير إلى أنهم 
من وحدة حراســــة السجون. وذكر آل 
فرعون بعد ذلك أن احلراس قاموا بتقييد 
صدام من رجليه، فاعترض األخير بأن 
ذلك لن يسمح له بالصعود على أدراج 
منصة اإلعدام، فرد احلرس عليه بالقول 
«اذهب إلى اجلحيم»، فتدخل آل فرعون 
ليؤكد أنه لن يسمح للحراس أو الشهود 
بالتحدث، لكنه أضاف أنه شاهد في هذه 
اللحظة اثنني من املسؤولني احلكوميني 
يلتقطان الصور عبر هاتفيهما اجلوالني. 
وتابع آل فرعــــون قائال: «خالل تالوة 
صدام ألدعيته األخيرة، قام أحد احلضور 
وصرخ: مقتدى مقتدى، فرفعت صوتي 
طالبا منه الصمت، وهذا األمر لم يعرقل 
اإلعدام وحصل مرة واحدة فقط، وتوفي 
صدام علــــى الفور، وجرى وضعه في 
كيس لنقــــل اجلثث وقــــام رجل دين 
بالتأكد من غسل جسده وفق التعاليم 

اإلسالمية». 

كانت الوثيقة قد أشارت إلى أن اجلانب 
العراقي بدل عدة مرات أسماء قائمة كانت 

تضم الشهود املفترضني لإلعدام.
  وبحسب آل فرعون، فقد جرى إدخال 
صدام إلــــى القاعة، فوقف معه لتالوة 
حكم اإلعدام عليه، وتقدم الربيعي إلى 
صدام وســــأله عما إذا كان خائفا، فرد 
صدام بالنفي، قائال إنه كان يتوقع هذه 
اللحظة منذ أن وصل إلى احلكم ألنه كان 

القومي موفق الربيعي، إلى موقع إعدام 
املقبور صــــدام باملروحية، وخضعوا 
الدقيق من عناصر اجليش  للتفتيش 
األميركــــي الذين صادروا منهم أجهزة 
الهواتــــف احملمولة، علما أن العناصر 

األميركية لم تدخل قاعة اإلعدام.
  وأنكــــر آل فرعــــون علمه بوصول 
مجموعة أخرى من األشــــخاص الذين 
حضروا اإلعدام في حافلة صغيرة، وإن 

 دبــــيـ  ســــي ان ان: عــــرض موقع 
«ويكيليكس» وثيقة تعود لعام ٢٠٠٧، 
تظهر فيها تفاصيل لقاء بني الســــفير 
األميركي السابق بالعراق، زملاي خليل 
زاد، واملدعي العام في احملكمة اجلنائية 

العليا، منقذ آل فرعون.
  وخالل اللقاء طلب زاد شرح ما جرى 
املقبور،  العراقي  الرئيس  إعدام  خالل 
صدام حسني، وما رافقه من تسجيالت 
وهتافات أدت إلى إحراج أميركا، خاصة 
أن اإلعدام تزامن مع عيد األضحى، فرد 
آل فرعــــون بعرض مســــهب للحظات 
صدام األخيرة، مع تأكيد احلصول على 
فتوى جتيــــز اإلعدام. وقال آل فرعون 
خلليل زاد إنه شــــاهد على األقل اثنني 
من املسؤولني يلتقطان صورا بواسطة 
هاتفيهما احملمولــــني لدى حضورهما 
عملية اإلعدام، رغم أنها كانت ممنوعة، 
وأضاف أنه طلب من احلاضرين التزام 
الصمت، وأن رجــــال دين قالوا له إنه 
ميكنه السير باإلعدام الذي وقع فجرا 
ألن عيد األضحى لن يحل قبل شروق 
الشــــمس. خليل زاد وجه التحية آلل 
فرعون على شجاعته في تنفيذ العدالة 
ومحاكمة صدام، ولكنه أشار إلى أن ما 

رافق اإلعدام «شوه» كل ما سبقه.
  وروى آل فرعون كيف انتقل مع ١٤ 
مسؤوال حكوميا، بينهم مستشار األمن 

 املقبور صدام حسني حلظة اعدامه  


