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ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

هدف ويكيليكس التالي »غوانتانامو«.. وأسانج يملك الملفات الشخصية للمعتقلين
عواصم ـ وكاالت: رمبا يسلط 
التالي على  هجوم ويكيليكــــس 
واشــــنطن الضوء علــــى تقارير 
بشــــأن  األميركيــــة  احلكومــــة 
املعتقلــــن احملتجزين في معتقل 

غوانتانامو.
ووفق ما أبلغ مؤسس ويكيليكس 
جوليان اساجن الذي ألقي القبض 
عليه في بريطانيا هذا األسبوع، 
شخصيات متصلة بوسائل اإلعالم 
ان بحوزتــــه مجموعة كبيرة من 
تقارير احلكومــــة األميركية عن 
الســــجناء احملتجزين في معتقل 

غوانتانامو.
ال بل ان شخصا كان على اتصال 
بأساجن في وقت سابق هذا العام 
قال ان »لديه امللفات الشــــخصية 

لكل سجن في غوانتانامو«.
وقال أشخاص مطلعون على 
تعامالت اساجن مع وسائل اإلعالم 
إنهم ال يعتقدون أنه سلم البرقيات 
اخلاصة بغوانتانامو لصحافين.

وفيمــــا مضى كانــــت كميات 
الوثائــــق الكبيرة التــــي يوفرها 
موقع ويكيليكس تتاح في البداية 
ملجموعــــة محدودة من وســــائل 

اإلعالم.
وفيما لم يعلق مسؤولو وزارة 
الدفاع األميركية )الپنتاغون( او 
وكاالت املخابرات األميركية على 
الفور، يخشــــى بعض املسؤولن 
األميركين من أن بعض البرقيات 
قد تظهر أنه مت اإلفراج عن بعض 
املعتقلن رغــــم تقارير املخابرات 
التي تشير الى أنهم مازالوا ميثلون 

خطورة.
وقد تســــبب هذه التسريبات 
حرجا إلدارة الرئيس باراك أوباما 
التي أثار حفيظتها تسريب موقع 
ويكيليكس لبرقيات تابعة لوزارة 
الوقت  اخلارجية األميركيــــة في 
الذي تســــعى فيه الى تنفيذ وعد 
قطعته منذ عامن بإغالق السجن 
واإلفراج عن األجانب املشتبه في 
صالتهم باإلرهــــاب أو نقلهم الى 

أماكن أخرى.
وقالت عدة مصادر باحلكومة 
األميركية إن هناك مخاوف من أن 

تتضمن البرقيات التي حصل عليها 
التهديدات«  أساجن »تقييمات عن 
بالغة احلساسية أعدتها وكاالت 
مخابرات ملعرفة احتماالت عودة 
سجناء بعينهم الى أنشطة التشدد 

اذا مت اإلفراج عنهم.
وإذا نشرت هذه التقييمات ميكن 
أن تســــبب أضرارا من عدة أوجه 
من بينها الكشــــف عن معلومات 
قد تعرض للخطر نظريا مصادر 

املخابرات األميركية وأساليبها.
وقد تســــبب مزيدا من احلرج 
للحكومة األميركية اذا أظهرت أن 
التقييمات  معتقلن ممن رجحت 
احتمال عودتهم ملمارسة أنشطة 
إرهابية قد أفرج عنهم وشــــاركوا 
بعد ذلك في أعمال عنف مناهضة 

للواليات املتحدة.
قبل ذلك نشــــر مكتــــب مدير 

املخابــــرات الوطنيــــة وهو اكبر 
مســــؤول مخابرات في احلكومة 
إحصاءات تظهر أن واحدا من بن 
كل 4 مــــن 598 معتقال مت اإلفراج 
عنهم مــــن غوانتانامــــو إما تأكد 
عودتهم ملمارسة »أنشطة إرهابية 
أو مسلحة« أو يشــــتبه في انهم 

عادوا لذلك.
وتعتقد وكاالت أميركية أن 83 

من هؤالء مازالوا طلقاء.
الذي حتتجزه  وهدد أســــاجن 
بريطانيا بعــــد مزاعم بانتهاكات 
جنسية تتصل بامرأتن في السويد 
بالكشــــف عن ملــــف يحتفظ به 
لتأمن نفســــه يعتقد أنه يحتوي 
على كم هائل من بيانات احلكومة 
اذا تعــــرض وجــــود ويكيليكس 
للتهديــــد. وال يعرف بعــــد ما اذا 
كان هذا امللف يحوي مواد متصلة 

بغوانتانامو.
لكن مارك ستيفنز محامي اساجن 
أبلغ رويترز امس األول أنه مبا أن 
مواقع ويكيليكس مازالت تعمل 
فإنه ال توجد خطة لنشر هذا امللف 

في الوقت الراهن.

تحويل »المبالغ الصغيرة«

مــــن جهتهــــا، أعلنت شــــركة 
»فالتر« الســــويدية ألنظمة سداد 
املبالغ املالية الصغيرة أمس أنها 
ســــتواصل حتويل التبرعات إلى 
موقع ويكيليكس. وأوضح رئيسها 
لينوس أولسون أن الشركة مستمرة 
في حتويل التبرعــــات «مادام لم 

يصدر حكم قضائي مينع ذلك«.
لشــــركتي  خالفــــا  وذلــــك 
»ماستركارد« و»ڤيزا« اللتن أوقفتا 
مؤخرا حتويل األموال إلى املوقع، 

ما أدى إلى تعريض موقعيهما إلى 
هجمــــات قرصنة من قبل مؤيدي 

ويكيليكس.

 »ڤيزا« و»ماستركارد«

وآخر هــــذه الهجمات تعرض 
موقع انترنت شركة إصدار بطاقة 
االئتمان )ڤيزا( للشلل أمس األول 
غداة قرار الشركة جتميد عمليات 
الدفع ملوقع ويكيليكس كما فعلت 

منافستها شركة ماستركارد.
وفي حــــن لم تدل »ڤيزا« بأي 
تعليق حول هــــذا األمر، حتدثت 
»ماستركارد« على العكس عن تقدم 

في عودة موقعها الى العمل.
وقالت الشــــركة فــــي بيان إن 
»ماســــتركارد أحــــرزت تقدما في 
مجال عودة كل اخلدمات الى موقعها 

االلكتروني«.

وأضافت »ان قدراتنا األساسية 
فــــي اإلدارة )التعامالت( لم تكن 
موضع تشكيك، ومعطيات حاملي 
البطاقات لــــم تتعرض للضرر«، 
معترفة فقــــط بـ»توقف محدود« 
للخدمات االلكترونية التي متنحها 

ملشتركيها.
وعلــــى اي حــــال، فإنه اليزال 
البطاقات »في  باإلمكان استخدام 
تعامالت آمنة عبــــر العالم«، كما 

قالت »ماستركارد«.
من جهتهــــا، أعلنت مجموعة 
قراصنة معلوماتيــــة من أنصار 
ويكيليكس ومؤسســــها جوليان 
اســــاجن )انونيموس( على موقع 
تويتر شــــن هجوم منســــق ضد 

ڤيزا.
إلكترونية مع  وأثناء محادثة 
وكالة فرانس برس )تشات(، تعهد 

اعضاء في املجموعة بشن هجماتهم 
اإللكترونية علــــى كل من »لديه 

أهداف ضد ويكيليكس«.
أعلنــــت اجلماعة ذاتها  كما 
املشهورة في عالم االختراقات 
اإللكترونيــــة،  والقرصنــــة 
مســــؤوليتها عن الهجوم على 
املوقــــع اإللكترونــــي اخلاص 
بشركة )ماستركارد( األميركية 
وتعطيلــــه، ردا علــــى قيامها 
مــــن موقع  بســــحب خدماتها 
)ويكيليكــــس( املتخصص في 
نشر تسريبات الوثائق السرية 

على اإلنترنت.
وقالت اجلماعة ـ عبر حسابها 
على شــــبكة )تويتر( ـ إن هجوم 
حجــــب اخلدمة )دي دوس( الذي 
شنته على موقع )ماستركارد( كان 
جزءا من عملية )تسديد الدين(.

وكانت )ماستركارد( قد أوقفت 
خدمات التعامالت املالية مع موقع 
)ويكيليكس(، مدعية تورطه في 

نشاطات غير قانونية.
وقالت شركة بطاقات االئتمان 
األميركية »إنها اتخذت هذا اإلجراء 
لضمــــان عــــدم اســــتخدام موقع 

)ويكيليكس( ملنتجاتها«.
وفي وقت مبكر من هذا األسبوع، 
استهدفت جماعة )أنونيموس( كال 
من املوقع اخلــــاص بخدمة الدفع 
اإللكتروني األميركي )باي بال(، 
الذي أوقــــف حســــاب التبرعات 
ملوقــــع )ويكيليكــــس(، واملوقع 
اخلــــاص بالبنــــك السويســــري 
)بوســــت فاينانس( بعد جتميده 
حلســــاب جوليان أساجن مؤسس 
فــــي هجمــــات  )ويكيليكــــس(، 

مماثلة.

أنصاره يواصلون القرصنة على مواقع »ڤيزا« و»ماستركارد«

مواقع شركتي »ڤيزا« و»ماستر كارد« اهداف انصار ويكيليكس على االنترنت

»النواب األميركي« يقطع الطريق
 »ماليًا«  أمام إغالق غوانتانامو

العائدون إلى حمل السالح ومنهم العجمي ساهموا في دفع القرار

 واشنطن ـ أحمد عبداهلل والوكاالت  
اغلق مجلس النواب االميركي ملف اجلدل حول مستقبل 
معتقل غوانتانامو بصورة نهائية بقرار مينع متويل نقل 
املعتقلني الى الواليات املتحدة او اي مكان آخر ومواصلة 
متويل املعتقل في موقعه احلالي.وجاء القرار الذي تضمنته 
املوازن��ة العامة االميركية اجلدي��دة بالتزامن مع صدور 
تقري��ر جديد يؤكد ان ربع املعتقل��ني الذين يفرج عنهم 
من غوانتانامو يعودون الى العمل املسلح ضد الواليات 
املتحدة ومصاحلها في انح��اء العالم بعد فترة قصيرة 
من خروجهم.وجاء التصويت على املوازنة اجلديدة حتت 
ضغط التأثير املتزايد للجمهوريني على املسرح السياسي 
في واش��نطن، وليس من املتوقع مراجعة هذا القرار في 
املستقبل القريب اذ سيتولى اجلمهوريون قيادة مجلس 
النواب بداية من الش��هر املقب��ل، ويتولى املجلس الدور 
االساسي في صياغة املوازنة العامة للبالد، وسيظل املجلس 

حتت السيطرة اجلمهورية حتى يناير 2013.
وأفادت صحيفة »واشنطن تاميز« األميركية أن مجلس 
الن��واب أقر أمس األول مش��روع قان��ون اإلنفاق للعام 

2011 بغالبي��ة 212 صوتا مقابل 206 وتضمن املش��روع 
فقرة متنع اإلدارة من إنفاق األموال على أي سجن بديل 
ملعتقل غوانتانامو أو نقل أي سجناء منه.في غضون ذلك، 
كشفت مصادر في الكونغرس ألجهزة اإلعالم األميركية 
عن تقرير قدمه مدير االستخبارات الوطنية جيمس كالبر 
الى املجلس الثالثاء املاضي قال فيه ان احصائيات أجهزة 
االستخبارات األميركية تدل على ان ربع املعتقلني الذين 
يفرج عنهم من غوانتانامو يعودون الى السالح بعد فترة 
قصيرة من مغادرتهم املعتقل.وقال التقرير ان السلطات 
األميركي��ة أفرجت عن 600 معتق��ل من غوانتانامو منذ 
انش��ائه وان 81 من املفرج عنهم عادوا بصفة مؤكدة الى 
القت��ال فيما توجد معلومات غي��ر مؤكدة عن عودة 68 
آخرين الى العمل املسلح.ومن بني املفرج عنهم ستة نقلوا 
بعد وفاتهم من بينهم خمس��ة قي��ل انهم انتحروا.وقال 
التقرير ان من بني ابرز حاالت العودة الى العمل املسلح 
حالة املعتقل الكويتي السابق عبداهلل العجمي الذي أفرج 
عنه في عام 2005 ثم قتل في عملية مسلحة ضد قيادة 

القوات األميركية في املوصل في مارس 2008.

المر اتهم مغنية بالتورط
 في اغتياالت طالت سياسيين لبنانيين

فيلتمان: أطراف لبنانية تتالعب بالوثائق 

انتقادات لرئيسة وزراء أستراليا 
لوصفها أسانج بأنه منتهك للقانون

فصل أحد مساعدي وزير الخارجية 
األلماني بسبب التسريبات

 كشفت صحيفة »الغارديان« البريطانية نقال عن وثيقة نشرها موقع 
»ويكيليكـــس« ان وزير الدفاع اللبناني الياس املر قال لديبلوماســـين 
أميركين ان القائد العســـكري السابق في حزب اهلل عماد مغنية »كان 
ناشطا جدا في بيروت، في اشارة الى تورطه في االغتياالت التي طالت 

سياسين لبنانين معادين لسورية«. 
وذكرت الصحيفة ان املر أردف قائال ان »مغنية يعمل مع احلرس الثوري 
االيراني من جهة، ومع رئيس االســــتخبارات العســــكرية السورية آصف 

شوكت، من جهة أخرى«.

أعلن مساعد وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون الشرق األدنى جيفري 
فيلتمان أن »اخلارجية األميركية بدأت تطبق عددا من اخلطوات لكي تضمن 
أن قنوات األحاديث اخلاصة ستبقى آمنة في املستقبل«، مشيرا إلى أن »اإلدارة 
األميركية تبحث في عدد من اخلطوات ستأخذها كرد فعل، وسيكون هدفها 
إيجاد امليزان الصحيح بن حماية املعلومــــات واملصادر وجعل املعلومات 

متاحة ملن يريد أن يعلم من صناع القرار«.
 إلــــى ذلك، اتهم فيلتمــــان أطرافا في لبنان بالتالعــــب باملعلومات التي 
نشرها موقع »ويكيليكس«، واستعمالها داخل لبنان بهدف الترويج ألجندة 
سياسية معينة. وقال: »هناك في لبنان من يستعملون هذه املعلومات عن 
قصد لكي يثيروا االنشقاقات الداخلية وينشروا انعدام الثقة بن األطراف، 
ولكي يضــــروا بالعالقات بن الواليات املتحــــدة ولبنان«.ووصف فيلتمان 
التسريبات التي ينشــــرها »ويكيليكس« بأنها تثير االشمئزاز، وقال »هذه 
القصة كلها جتعلني كديبلوماسي، أشعر بالغثيان، والغضب واالشمئزاز، 
ألنني أرى معلومات تتم مناقشــــتها بينما املتكلمون واألصدقاء لديهم كل 

احلق في أن يتوقعوا أن تبقى سرية«.

سيدني ـ د.ب.أ: واجهت رئيسة الوزراء األسترالية جوليا جيالرد أمس 
عصيانا داخل حكومتها االئتالفية املهتزة لوصفها مؤسس موقع ويكيليكس 

ومواطنها األسترالي جوليان أساجن بأنه منتهك للقانون.
وقالت جيالرد، في وقت سابق هذا األسبوع إنه »أمر غير مسؤول متاما 
وأمر غير قانوني«، متحدثة عن نشر آالف البرقيات الديبلوماسية األميركية 
السرية.وتعرضت جيالرد، التي تعتمد على أصوات ثالثة مستقلن للبقاء في 
منصبها، ملزيد من الضغوط للتراجع رسميا عن تصريحاتها السابقة عندما 

اتهمها أحد املستقلن الثالثة وهو، أندرو ويلكي، بازدراء حكم القانون.
وقال ويلكي للصحافين إنه »مستاء للغاية من سلوك احلكومة االحتادية 
ورئيسة الوزراء شخصيا في الوقت الراهن.. تظهر رئيسة الوزراء ازدراء 

لسيادة القانون، من خالل أسلوبها في استبعاد فرضية البراءة«.

برلنـ  د.ب.أ: قرر احلزب الدميوقراطي احلر الذي يرأسه وزير اخلارجية 
األملاني جيدو فيسترفيله فصل هلموت ميتسنر أحد مساعدي الوزير على خلفية 

تسريبات موقع ويكيليكس االلكتروني بشأن البرقيات الديبلوماسية.
ويعتبر ميتســــنر أول الضحايا األساســــين لهذه التسريبات في أملانيا 
وذلك بعد أن اعترف بإحاطة ديبلوماســــين أميركين علما ببعض بواطن 
مجريات السياسة األملانية.وقال احلزب الدميوقراطي احلر إن فصل ميتسنر 
من مواقعه احلزبية حدث بالتوافق بن الطرفن.وورد اســــم ميتســــنر في 
تسريبات ويكيليكس التي طالت نحو 250 ألف برقية ديبلوماسية كمصدر 

مطلع دون الكشف عن اسمه.
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ووقع تشــــابك باأليدي بن حراس القذافي وحراس موســــيفيني 
مع وصول الزعيمــــن الفتتاح قمة االحتاد األفريقي في كمباال في 
يوليو.وفي وقت الحق جتادل الزعيمان على مرأى ومســــمع من 
املندوبن والصحافين، وذكرت البرقية ان موسيفيني قال ان القذافي 
»مشكلة« للقارة ويرهب الدول الصغيرة في غرب أفريقيا ومينعها 

من املعارضة العلنية خلططه وينال تأييدها بالرشى.
وقالت البرقية ان »موسيفيني يرى ان )الواليات املتحدة األفريقية( 
ال هي ممكنة عمليا وال هي مرغوب فيها نظرا لالختالفات الثقافية 

واللغوية بن أنحاء القارة«.

وذكــــرت صحيفة نيويــــورك تاميز في وقت متأخــــر أمس األول، 
اســــتنادا إلى وثائق ويكيليكس، أن جون كوينغ الديبلوماســــي 
األميركي في السفارة ببرلن حذر احلكومة األملانية من التصرف 
وفقا ملذكرات اعتقال بحق 13 عميال لـ »ســــي آي إيه« مشتبه بهم، 
وأضافت الصحيفة أنه دعا املسؤولن األملان »للتفكير مليا في كل 

خطوة وآثار ذلك على العالقات مع الواليات املتحدة«.

عن الســــفير األميركي روبن ريني ســــاندرز قولــــه في برقية الى 
واشــــنطن »هي قالت ان حكومة نيجيريا تناست أن شل وضعت 
اناســــا لها في كل الوزارات ذات الصلة وبالتالي فإن شل على علم 
بكل شيء يجري في تلك الوزارات«.وقالت »الغارديان« إن بيكارد 
-وفقا لبرقية مؤرخة في سبتمبر 2008 من القنصلية األميركية في 
الغوس- سعت لتبادل معلومات املخابرات مع احلكومة األميركية 
بشان نشاط اجلماعات املتشددة التي متكنت اثناء ذروة هجماتها من 
وقف ربع انتاج النفط النيجيري.»زعمت ان شل لديها )معلومات 
مخابرات( بأن صاروخا إلى ثالثة صواريخ أرض/جو )سام( رمبا 
ارسلت الى جماعات نيجيرية متشددة )في دلتا النيجير( رغم انها 

بدت متشككة بعض الشيء في تلك املعلومات«.
ومن املفارقات ان رئيسة شل أبدت حذرا بشان مناقشة مسائل 
حساسة مع مسؤولن أميركين. وقالت الوثيقة املسربة »بيكارد 
أبلغتنا مرارا أنها ال تريد التحدث إلى مسؤولن بحكومة الواليات 
املتحدة ألن حكومة الواليات املتحدة )مليئة بالثقوب(«. ونيجيريا 
هي أكبر مصدر للنفط في افريقيا وتهيمن شركات نفطية دولية مثل 

اكسون موبيل وتوتال وشل على صناعتها للطاقة منذ عقود.
 لكن انتاجها النفطي تضرر من سنوات من الهجمات على خطوط 
انابيب ومنشــــآت نفطية ال تتوافر لها احلماية شــــنتها جماعات 
متشددة في دلتا النيجر وتصاعدت حدتها من منتصف 2006 إلى 

ان أدى عفو الى توقف الهجمات التخريبية.

لنــــدنـ  رويترز: قالت صحيفــــة »الغارديان« نقال عن برقيات 
ديبلوماسية أميركية حصل عليها موقع ويكيليكس إن شركة رويال 
داتش شل النفطية اخترقت الوزارات الرئيسية في نيجيريا وهو ما 
مكنها من معرفة كل حتركات السياسين في البلد االفريقي الغني 
بالنفط.وأبلغت آن بيكارد الرئيســــة التنفيذية لشل في نيجيريا 
ديبلوماســــين أميركين في ابوجا في أكتوبر 2009 ان الشــــركة 
حصلت على معلومات سرية مبا في ذلك رسالة تظهر ان نيجيريا 
دعت الصن لتقدمي عروض المتيازات نفطية.ونقلت »الغارديان« 

»شل« اخترقت الوزارات النيجيرية
 وتبادلت معلومات استخبارية مع واشنطن 

واشنطنـ  د.ب.أ: أظهرت وثائق سرية نشرها موقع ويكيليكس 
اإللكتروني أن الواليــــات املتحدة ضغطت على أملانيا ملنع اعتقال 
عمالء االســــتخبارات األميركية )سي آي إيه( املطلوبن في قضية 
خالد املصري، وهو مواطن أملاني يقول إنه اعتقل خطأ لالشــــتباه 
في أنه إرهابي وعذب على يد مسؤولن في االستخبارات األميركية.

الواليات المتحدة ضغطت 
على ألمانيا في قضية المصري

كمباالـ  رويترز: أفادت برقية ديبلوماسية أميركية تعود إلى عام 
2008 بأن الرئيس األوغندي يويري موســــيفيني خشى أن يهاجم 
الزعيم الليبي معمر القذافي طائرته بسبب خالفهما حول اخلطط 
اخلاصة بالتكامل األفريقي«.وكتب ديبلوماسي أميركي في برقية 
في يونيو 2008 حصل عليها موقع »ويكيليكس« الحظ موسيفيني 
ان التوتر مع القذافي يتزايد ونتيجة لهذا يخشى أن يهاجم القذافي 
طائرته أثناء حتليقها في املجال اجلوي الدولي.وطلب موسيفيني 
التنسيق )بن الواليات املتحدة وأوغندا( لتزويده مبعلومات إضافية 
من الرادار حن حتلق طائرته فوق املياه الدولية وعرضت البرقية 
تفاصيل اجتماع عقد في الواليات املتحدة بن موسيفيني وجينداي 
فريزر مساعدة وزيرة اخلارجية األميركية للشؤون األفريقية آنذاك.
وأثار القذافــــي حفيظة بعض الزعماء اآلخرين في اجتماعات قمة 
االحتاد األفريقي بخطته اخلاصة بتوحيد القارة سياسيا واقتصاديا 
حتت قيادة رئيس واحد، ويقول بعض معارضي اخلطة ان الزعيم 
الليبــــي الذي كان داعية للوحدة العربية يريد املنصب الرئاســــي 
احملتمل لنفسه.ويصف آخرون اخلطة بأنها مؤامرة لنشر اإلسالم، 

 الرئيس األوغندي كان يخشى
 أن يهاجم القذافي طائرته 

بلمار لسيسون: السوريون يعاملوننا كأطفال 
قراصنة معلوماتية يهاجمون صحيفة األخبار اللبنانية

بيروت ـ ا.ف.پ: تســــلط تســــريبات
موقع »ويكيليكــــس« املتعلقة بلبنان 
الضوء على جوانب غير معلنة من عمل 
احملكمة الدولية املكلفة النظر في اغتيال 
رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري، 
في وقت تشكل هذه احملكمة محور سجال 
داخلي حاد في مرحلة سياسية حساسة 

يعيشها لبنان.
اللبنانية  ونشرت صحيفة »االخبار« 
القريبة من حزب اهلل الشيعي على موقعها 
االلكترونــــي عــــددا كبيرا مــــن الوثائق، 
بعضها متعلق بلبنان، حصلت عليها من 

»ويكيليكس«.
وتأتــــي الوثائق اللبنانيــــة الصادرة 
مبعظمها عن السفارة االميركية في بيروت 
واملوجهة إلى وزارة اخلارجية االميركية، 
وأبدى دانيال بلمــــار مدعي عام احملكمة، 
بحسب الوثائق، في اجتماعات عقدها مع 
السفيرة االميركية الســــابقة في بيروت 
ميشال سيسون، استياءه من عدم تعاون 
االميركين والبريطانين والسورين مع 

التحقيق الذي يجريه في اجلرمية.
وتنقل سيسون عن بلمار طلبه خالل 
لقاء بينهما في يناير 2009، احلصول على 
معلومات استخباراتية من الواليات املتحدة 

تساعده في حتقيقاته في سورية.
 وقال بلمار ان »الســــورين يعاملون 
احملققن الدولين وكأنهم اطفال. أعطونا 40 

الف صفحة بالعربية. وبعد ان ترجمناها 
ولــــم جند شــــيئا مهما، ابدوا دهشــــتهم، 
وأعطونا اربعن الف صفحة اخرى باللغة 

العربية«.
وتابع »السوريون متوترون النهم ال 
يعرفون ما هــــي املعلومات التي جمعتها 

جلنة التحقيق الدولية«.
وفــــي اجتماع آخر، شــــدد بلمار على 
ضرورة قيامه بالتحقيقات في ســــورية 
بسرعة »قبل ان يختفي االشخاص الذين 
نريد اســــتجوابهم عن طريق القتل او اي 

وسيلة اخرى«.
وفي اجتماع عقد في ســــبتمبر 2008، 
كرر بلمار مطالبته االميركين »مبعلومات 
اســــتخباراتية ومبحققن يساعدون في 
استجواب حوالي مائتي شخص موجودين 
حاليا في السجن وقد تكون لديهم معلومات 
مهمة«.وقــــال لسيســــون »انتــــم الالعب 
االساسي، اذا لم تساعدوني فمن يفعل؟«، 
مضيفا »قامت الواليات املتحدة باستثمار 
كبير في احملكمة )...( وجتاوبها مع طلبات 
جلنة التحقيق الدولية طريقة الن يعود 

هذا االستثمار عليها بالربح«.
واشار الى انه لم يحصل ايضا من لندن 

على معلومات ذات قيمة.
كما طلب بلمار فــــي اكتوبر 2008 ان 
»تؤمن الواليات املتحدة محللن جنائين 
اميركيــــن يعمالن في الهــــاي عن طريق 

التعاقــــد، على ان يدفع مكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي )اف بــــي آي( رواتبهما« التي 
حتسب في اطار »املساهمة االميركية« في 

متويل احملكمة.
من جهة أخرى تعرضت صحيفة األخبار 
الى »اعتداء معلوماتي« منذ أيام، حسبما 
أفاد مسؤول في الصحيفة لوكالة فرانس 
برس أمس. وقال عضو مجلس التحرير في 
الصحيفة ايلي شلهوب »نتعرض منذ أيام 
العتداء معلوماتي يستهدف ضرب النظام 

الداخلي املعلوماتي للصحيفة«.
 واضاف ان »االعتداء ال يقف عند حدود 
تخريب املوقع االلكتروني، بل يتعدى ذلك 
الى محاولة الولــــوج الى البريد الداخلي 

للصحيفة ومراقبته«.
 وقد تعذر صبــــاح أمس الدخول الى 
املوقع االلكتروني للصحيفة اليومية على 

االنترنت.
 وتابع شــــلهوب: »ال نعلم بعد ما إذا 
كان شخص واحد يقف وراء هذا االعتداء 
أو جهــــة منظمة«، مضيفــــا »نحتاج الى 
بعض الوقت إلعــــادة الوضع الى ما كان 
عليه«.  وأكد ان »االخبار« تنســــق حاليا 
مــــع »الصحف الكبرى في العالم من أجل 
القيام بحملة مضادة للدفاع عن حقنا في 
نشر املعلومات«، مشيرا الى تعرض »عدد 
كبير من املواقع التي تنشــــر الوثائق الى 

هجمات مشابهة«.


