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ويكيليكس يُحرج الديبلوماسية األميركية

معركة االستبعاد مستمرة حتى 11 يناير المقبل

لندن تفرج عن أسانج بكفالة مشروطة وواشنطن تسعى التهامه بالتآمر
ـ وكاالت: رفضت  عواصـــم 
محكمة القضاء العليا في لندن 
أمس الطعن السويدي الذي مثله 
االدعاء البريطاني قبل يومني، في 
قرار االفراج بكفالة بحق جوليان 
اساجن مؤســـس »ويكيليكس« 
وأقرت االفراج عنه بعد جلسة 

دامت تسعني دقيقة.
وأعلـــن القاضـــي دونـــكان 
اوسيلي الذي ال يقبل قراره اي 
طعن »سأمنح االفراج املشروط 

بكفالة« عن اساجن.
من جهتهـــا قالـــت محامية 
مؤســـس »ويكيليكس« جنيڤر 
روبنسون ان »عشر شخصيات 
بارزة من بني عشرات األشخاص 
عرضوا تقدمي ضمانات لالفراج 
عن موكلها بكفالة من االحتجاز«، 
موضحة ان »هذه الضمانات تشمل 
اقامة جبرية وحجز جواز السفر 
فضال عن ارتداء ســـوار تعقب 
الكتروني وتسجيل حضوره في 

مركز الشرطة كل مساء«.
وعلى صعيـــد متصل، قالت 
صحيفة »ذي غارديان« البريطانية 
أمس أن النيابة العامة البريطانية 
هـــي التي اتخذت قرار ارســـال 
واحتجاز اساجن في سجن لندن 
وليس النيابة العامة في السويد 

كما كان يعتقد سابقا.
ونقلت الصحيفة عن مديرة 
االتصاالت في مكتب املدعي العام 
السويدي كارين روساندر تأكيدها 
ان »بريطانيا قررت حجز املتهم 
في سجن لندن ملعارضة اطالق 
ســـراحه بكفالة وليس للنيابة 

العامة السويدية شأن بذلك«.
وأضافت روســـاندر انه »مت 
تبليغ النيابة العامة السويدية 
بهـــذا القـــرار أمـــس وان قرار 
استئناف منح الكفالة هو متاما 

العامة  النيابة  من اختصـــاص 
انه  الى  البريطانية«، مشـــيرة 
الســـويديني  »ال يحق للمدعني 
القرارات داخل بريطانيا  اتخاذ 
واألمر متروك متاما للســـلطات 

البريطانية للتعامل معها«.
 من جهة أخرى، يسعى مدعون 
فيدراليون أميركيون لبناء قضية 
تآمر ضد أســـاجن وهم يبحثون 
عن أدلة على وجود اتفاق يربطه 
مبحلل استخباراتي سابق يشتبه 

في تسريبه املعلومات.
وأفادت صحيفة »نيويورك 
تاميز« األميركية ان مســـؤولني 
مـــن وزارة العـــدل األميركيـــة 
يحاولون معرفة إذا كان أساجن 
شجع أو ســـاعد احمللل برادلي 

مانينغ الستخراج امللفات السرية 
العســـكرية والتابعـــة لوزارة 
اخلارجية من نظـــام كمبيوتر 

حكومي.
وأشارت إلى أنهم يعتقدون انه 
في حال فعل ذلك فبإمكانهم اتهامه 
بالتآمر على تسريب املعلومات 
وليس اعتباره مجرد متلق لها 

قبل نشرها.
وأوضحـــت ان من بني املواد 
التي يتم درســـها هي دردشـــة 
عبر اإلنترنت يزعم فيها مانينغ 
بأنه تواصل مباشرة مع أساجن 
مستخدما خدمة إنترنت مشفرة 
فيما كان ينزل امللفات احلكومية. 
ويزعم مانينغ أن أساجن ساعده 
على الوصول إلى خادم لتنزيل 

بعض مـــا لديـــه علـــى موقع 
ويكيليكس.

ونقلت الصحيفة عن أدريان 
المو قرصان اإلنترنت الســـابق 
قوله ان مانينغ أســـر إليه بهذه 

املعلومات في رسائل قصيرة.
يشار الى ان برادلي مانينغ 
جنـــدي أميركي اتهـــم بتهريب 
بيانات ســـرية من كمبيوترات 

عسكرية.
وهلل عدد من انصار اساجن 
الذين انتظروا لساعات امام مقر 
احملكمـــة العليا وهـــم يرتدون 
قمصانا رسمت عليها صورته، 
عندما سمعوا بنبأ االفراج عنه 
وصاحـــوا ان »كشـــف جرائم 
احلرب ليس جرمية« في إشارة 

إلى آالف البرقيات الديبلوماسية 
االميركية الســـرية التي سربها 
موقع ويكيليكس مؤخرا مثيرا 

غضب البعثات الديبلوماسية.
وأعربت أمه كريستني اساجن 
التي قدمت خصيصا من استراليا 
التامة«  لدعمه عن »ســـعادتها 
مؤكدة لدى مغادرتها احملكمة ان 
القرار لم يفاجئها بل على العكس 
فان عدم االفراج عنه كان سيشكل 

»فضيحة«.
وقد حـــاول اســـاجن مرتني 
احلصول على إطالق ســـراحه: 
األولى بعد ســـاعات من تسليم 
نفسه الى الشرطة في السابع من 

ديسمبر والثانية الثالثاء.
 ورغم انه ســـيخرج سريعا 

من الســـجن فان متاعب اساجن 
القضائية لم تنتـــه حيث على 
القضاء البريطاني ان يبت ايضا 
في طلب تســـليمه الى السويد، 
األمر الذي قد يستغرق اسابيع 
ورمبا أشهرا. وفي 11 يناير سيحدد 
القضاء موعد جلســـة البت في 

تسليمه.
 وقد اكد جون بيلغر الصحافي 
االسترالي والناشط في حقوق 
اإلنسان الذي كان حاضرا هناك، 
ان »ما لم يقل« في هذه القضيةـ  
فضال عن تسليمه الى السويد ـ 
هو احتمال تسليمه الى الواليات 
املتحدة حيث سيتعني عليه الرد 
التي نشرها  التســـريبات  على 

موقع ويكيليكس.

إحدى مؤيدات آساجن حتمل الفتة كتب عليها »انا احب ويكيليكس«

محامي اساجن متحدثا للصحافيني 

برقيات أميركية مسّربة تلقي 
بشكوك حول الخالفة في مصر

السفير األميركي في برلين 
يسترضي فيسترفيله بزجاجة خمر

باريسـ  د.ب.أ: كشف وزير اخلارجية االملانية غيدو فيسترفيله 
أنه يواجه التقييم املنتقد له من قبل الســـفير االميركي في برلني، 
فيليب ميرفي، بروح الدعابة. وذكر فيسترفيله في تصريحات ملجلة 
»لوكسبريس« الفرنسية ان ميرفي أرسل له زجاجة خمر كاليفورنية 
جيدة عقب الكشف عن البرقيات الديبلوماسية االميركية السرية 
في إطار تسريبات موقع »ويكيليكس« اإللكتروني. وقال الوزير 
األملاني: »أفرغت الزجاجة مع صديقة، وشـــربنا نخب الســـفير«. 
وذكر فيسترفيله أنه ال يشعر بأنه هوجم من قبل السفير االميركي 
بشـــكل شـــخصي، وقال: »كل شيء نســـبي: فمن املمكن أن أقول 
بســـخرية إن هناك هجمات أكثر شدة من قبل  ساسة أملان«. من 
ناحية أخرى، ذكر فيســـترفيله، ان التسربيات احلالية للبرقيات 
االميركية الديبلوماســـية أحدثت بعض اللغط، إال أنه أكد أن هذا 

لم يضر بالعالقات مع الواليات املتحدة.

عمرو موسى: تسريبات 
ويكيليكس »مسلية«

تونس ـ رويترز: نقلت صحيفة تونسية أمس عن األمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موسى قوله ان تسريبات موقع ويكليكس 

»مسلية« وأنها أعطت درسا ألصحاب املواقف املزدوجة.
ونقلت صحيفة »الصريح« عن موسى قوله في حوار بثته أمس 
ان تسريبات ويكيليكس »مسلية أكثر منها أي شيء آخر وترفع 
عددا من عالمات االستفهام ومن شأنها ان حتدث تطويرا في العمل 

الديبلوماسي وهو تعامل في معظمه خاص في الغرف املغلقة«.
وأضـــاف »هذا درس لهؤالء الذين يتحدثون في الغرف املغلقة 
بغير ما يتحدثون في العلن، وياما حذرنا من هذا، هؤالء أصحاب 

الكالم املزدوج أعطاهم درسا بالغ األهمية«.

»الخارجية األميركية« تعتزم
تعيين منسق ألمن اإلنترنت

واشـــنطن ـ د.ب.أ: أعلنت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون، أمس األول أنه سيتم تعيني منسق جديد ألمن اإلنترنت 
في وزارة اخلارجية للمســـاعدة في ضمان حماية املواد الســـرية.

وقالت كلينتون إن هذا املنصب يتم استحداثه كجزء من خطة أكبر 
إلصالح الوزارة والديبلوماســـية األميركية وجعلها أكثر سالسة 
وفعالية وسرعة في االستجابة لألزمات والتطورات الدولية. وجاء 
إعالن كلينتون عن تلك اخلطط اجلديدة ضمن املراجعة الرباعية 
للديبلوماسية والتنمية خالل اجتماع مع موظفي وزارة اخلارجية. 
وفي عملية أخرى، أطلقت احلكومة األميركية مراجعة شاملة ألمن 
الوثائق السرية واملراسالت الديبلوماسية منذ أن بدأ موقع ويكيليكس 

نشر وثائق سرية تابعة للخارجية األميركية في 28 نوفمبر.

ـ رويتــــرز: ذكرت  القاهــــرة 
أميركية  برقيات ديبلوماســــية 
مسربة ان فرص جمال مبارك لكي 
القادم ملصر قد  الرئيس  يصبح 
تتعرض لضربة ألنه رمبا يفتقر 
لتأييد اجليش القوي على اعتاب 
انتخابات الرئاسة في 2011 حيث ال 
يوجد خليفة واضح للرئيس محمد 
حسني مبارك الذي لم يفصح بعد 
ان كان سيسعى لتولي الرئاسة 

لفترة اخرى.
وقــــال مســــؤولون انــــه من 
املرجح ان يفعل ذلك لكن الكثير 
من املصريني يعتقدون ان جمال 
البالغ من العمر 46 عاما الذي عمل 
في السابق في بنك استثمار يجري 
اعداده لتولي حكــــم أكبر الدول 

العربية تعدادا للسكان.
وذكرت البرقية ان هذا االحتمال 
غير مؤكد نظرا الن اجليش كان له 
دور مركزي في اختيار آخر أربعة 
رؤســــاء في مصر كانوا جميعا 

ضباطا باجليش.
 وذكرت برقية أرسلها السفير 
الســــابق فرانســــيس  األميركي 
ريتشاردون حتمل تاريخ مايو 
2007 ونشرها موقع ويكيليكس 
»جمال لم يخدم كضابط باجليش 
ونحن نعتقد انه لم يكمل اخلدمة 

العسكرية االجبارية«.
ومضت البرقية تقول »كثير 
من املراقبني عبروا عن الرأي بأن 
التوقيت عامل حاســــم الحتمال 
تولي جمال الرئاسة، فقاعدة قوته 

هي والده«.
وتابعت »وبينما ميكن تنصيبه 
خلفا لوالده فان املهمة ستصبح 
أكثر صعوبة بكثير وان كانت غير 
مستحيلة عندما يرحل من املشهد  
وتصبح الوالءات الشخصية له 

شيئا من الزمن املاضي«.
ونقلت برقية ديبلوماسية في 
سبتمبر 2008 عن استاذ للعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة قوله 
أبلغوه بأن  ان ضباطا باجليش 
القوات املســــلحة ال تؤيد جمال 
وان اجليش يفضل االستيالء على 
السلطة على ان يسمح جلمال ان 
يخلف والده اذا توفي مبارك وهو 

في السلطة.
وذكرت برقية ريتشاردون في 
العامة  2007 ان مدير املخابرات 
عمر ســــليمان سيتعني ان يظهر 
في أي حترك لتولي جمال مبارك 
الرئاسة رمبا كشخصية انتقالية 
وان كان مــــن غير الواضح كيف 

سيستجيب ســــليمان ملثل هذا 
التحرك اذا مات مبارك.

وقالت »أبلغنا صديق شخصي 
مزعوم لسليمان ان سليمان ميقت 
فكــــرة ان يصبح جمال رئيســــا 
وانه أيضا تألم بشــــدة شخصيا 
من مبارك الذي وعده بأن يعينه 
نائبا للرئيس منذ عدة سنوات 

ثم تراجع«.
وقالت البرقية ان حلفاء جمال 
في احلكومة مــــن رجال االعمال 
يقفون وراء اجراءات التحرر التي 
أحدثت منوا اقتصاديا سريعا خالل 
الســــنوات الست املاضية، لكنها 
الفوز بتأييد عريض  فشلت في 
بني فقراء مصر الذين يقولون ان 

الفوائد لم تصل اليهم.
ويرى معظــــم احملللني انه ال 
توجد فرصة تذكر الندالع ثورة 
اجتماعية في انتقال السلطة لكن 
مبارك لــــم يختر نائبا مما خلق 
شكوكا بشأن كيفية سير عملية 

االنتقال.
وقالت برقية أخرى في 2007 
ان خليفة مبارك ســــيكون على 
االرجــــح ضعيفا سياســــيا وقد 
يتحدث »بلهجة معادية ألميركا« 
في بداية واليتــــه لتأمني أوراق 
اعتماده الوطنية وسينأى بنفسه 

عن سياسات سلفه.
وأضافــــت ان خليفة مبارك 
قد »ميد غصن زيتون« لالخوان 
املســــلمني مثلما فعل رؤســــاء 
مصريــــون ســــابقون مثل أنور 
الســــادات. وفي برقية نشــــرها 
االسبوع املاضي موقع ويكيليكس 
كتبــــت الســــفيرة األميركية في 
القاهرة مارغريت سكوبي في مايو 
2009 تقول ان مبارك من احملتمل 
ان يرشــــح نفســــه لفترة والية 
سادســــة في 2011 وانه بالتأكيد 
سيبقى في السلطة حتى وفاته.

جمال مبارك

فيدل كاسترو

فيدل كاسترو: أسانج جعل أميركا تجثو على ركبتيها
التسريبات تكشف أن مرض الزعيم الكوبي بدأ بنزيف معوي وهو على متن طائرة كوبية

زوجة موغابي تقاضي صحيفة وتطالبها بـ 15 مليون دوالر

هاڤاناـ  أ.ش.أ: قال الزعيم الكوبي فيدل 
كاســـترو امس األول ان جوليان أساجن 
مؤســـس موقع ويكيليكس االلكتروني 
الشهير قد جعل الواليات املتحدة األميركية 

جتثو على ركبتيها.
انباء »نوفوســـتي«  ونقلت وكالـــة 
الروسية عن كاسترو في مقال صحافي 
»إن أساجن الذي لم يعرف إال منذ بضعة 
أشـــهر قد أثبت انه ميكـــن حتدي أقوى 
إمبراطورية في العالم، وان األفكار ميكن 

أن تكون أقوى من األسلحة النووية«.
على صعيد التسريبات كشفت البرقيات 
الديبلوماسية األميركية التي كشف موقع 

ويكيليكـــس النقاب عنها مؤخرا عن أن 
املرض اخلطيـــر الذي أصيب به الزعيم 
الكوبي السابق فيدل كاسترو قد بدأ بنزيف 
معوي بينما كان على منت طائرة وطنية 

عام 2006.
»الباييـــس«  ونشـــرت صحيفـــة 
االســـبانية بعض هذه البرقيات أمس، 
وكان الديبلوماسيون الذين كتبوها عام 
2007 قد وصفوا احلالة الصحية والذهنية 

لفيدل كاسترو بأنها متدهورة.
ومـــع ذلـــك قـــال الديبلوماســـيون 
االميركيون انه قد ال ميوت »على الفور« 

ولكنه سيظل »بعيدا عن األضواء«.

هــــراري ـ د.ب.أ: تعتزم جريس موغابي زوجــــة رئيس زميبابوي 
روبرت موغابي مقاضاة صحيفة »ســــتاندرد« االســــبوعية ومطالبتها 
بتعويــــض قيمته 15 مليون دوالر لنشــــرها وثيقة كشــــف عنها موقع 
ويكليكيس اإللكتروني جاء فيها أنها حققت أرباحا ضخمة من صفقات 
املاس غير القانونية. وأكد رافائيل كومالو املدير التنفيذي لشركة ألبا 
ميديا هولدجنز التي تقوم بنشر الصحيفة أن الشركة تلقت استدعاءات 

احملكمة مضيفا »نحن نتعامل مع األمر بالطريقة املعتادة«.
وتعد هذه أول برقية من بني آالف البرقيات املسربة التي تسفر عن 
اتخاذ جراء قانوني ضد نشر برقيات سرية مثيرة للجدل وملفات سرية 

تابعة لوزارة اخلارجية األميركية.
ونشرت صحيفة ســــتاندرد األحد املاضي وثيقة كشف عنها موقع 
ويكليكليس وكتبها السفير األميركي السابق في هراري جيمس ماكجي 

تفيد إن مسؤولني بارزين من ضمن املقربني من موغابي وبينهم جريس 
يحققون أرباحا شخصية تقدر مباليني الدوالرات عن طريق تعيني فرق 
من احلفارين الســــتخراج املاس من حقول املاس في شــــيادزيا بشرق 

زميبابوي.
واكتســــبت املنطقة أوال سمعة سيئة عام 2008 بعدما أطاحت قوات 
موغابي باآلالف من احلفارين غير القانونيني.وتردد أن مئتي شــــخصا 

لقوا حتفهم  وأصيب اآلالف.
وقد حظرت هيئة كيمبرلي بروسس الدولية املعنية بعملية استخراج 
املاس زميبابوي من التنقيب التهامها احلكومة بتهريب املاس للســــوق 
العاملية.وقد أكدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة االتهامات التي 
تفيد بأن النخبة التابعة ملوجابي استفادت من اإلدارة الفاسدة حلقول 

شيادزريا.

البيت األبيض ينتقد »النفاق« الجمهوري حول معاهدة ستارت الجديدة

كلينتون تطلق عملية إصالح واسعة في الديبلوماسية األميركية
واشنطنـ  وكاالت: انتقد البيت األبيض امس االول أعضاء مجلس 
الشـــيوخ من اجلمهوريني الذين يهـــددون بإرجاء التصويت على 
معاهدة »ستارت« اجلديدة اخلاصة بتقليص األسلحة اإلستراتيجية 
الهجومية مع روسيا متهما اياهم باللعب باألمن القومي للبالد من 

أجل حيل سياسية.
وقال جيم دمينت، أحد األعضاء اجلمهوريني مبجلس الشيوخ، 
إنه سيطالب بتالوة كاملة ملعاهدة »ستارت« اجلديدة اذا ما كانت 
القيادة الدميوقراطية في مجلس الشيوخ حتاول فرض التصويت 

على املعاهدة.
ورد البيت االبيض بحدة من خالل روبرت غيبس املتحدث باسمه 
الذي قال إن املعاهدة متاحة علنا منذ 8 أشهر وأن تالوتها في قاعة 

املجلس تعد مضيعة للوقت.
أضاف »قمة النفاق أن تتم الشكوى من انه ليس هناك وقت كاف 
للنظر في املعاهدة بينمـــا تتم اضاعة الكثير من الوقت في تالوة 

وثيقة قدمت ملجلس الشيوخ منذ أشهر«.
إال أن اجلمهوريني يقولون إنه يجب تأجيل النظر في املعاهدة 
حلـــني افتتاح دورة الكونغرس املقبلة فـــي يناير قائلني انه ليس 
هناك وقت ملناقشتها حيث ان مجلس الشيوخ على وشك الدخول 

في إجازة أعياد نهاية العام.
وأصدر املتحدث باســـم دمينت بيانا قال فيه ان رئيســـه ميكن 
ان يطالــــــب بتــالوة نص املعاهـــدة أمام مجلس الشـــيوخ وهو 
األمر الـــذي قد يحتــــاج الى مـــا يتراوح بني الـ 12 و14 ســـاعـــة 

الستكمالـــه.
وعادة يوافق أعضاء مجلس الشيوخ باإلجماع على التجاوز عن 

تالوة أي تشريع قبل التصويت عليه توفيرا للوقت.
الـــى ذلك، أطلقت وزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون 
امس االول عمليـــة اصالح للديبلوماســـيـــة االميركيـــة ســـعيا 
إلعطاء الســـفراء صالحيــات اكبر في مجــــــال التنميـــة ومنـــع 

النزاعـــات.
وتهدف »املراجعة التي جتري كل 4 ســـنوات للديبلوماســـية 
والتنمية« ايضا الى ادارة النفقات بشكل افضل في وقت وعد فيه 
اجلمهوريون الذين فازوا في االنتخابات التشريعية بخفض النفقات 

في موازنة وزارة اخلارجية.
وهي املرة االولى التي تعمد فيها وزارة اخلارجية االميركية الى 

هذا النوع من اإلجراء الذي تقوم به وزارة الدفاع.
وقالت هيالري كلينتون في خطاب امام موظفي وزارتها ان هذا 

اإلجراء يهدف الى جعل وزارة اخلارجية ووكالة التنمية االميركية 
)يو اس ايد( »اكثر حركة وفاعلية ومسؤولية«.

واضافت »سيحظى السفراء باملزيد من الصالحيات وسيتحملون 
مسؤولية بصفتهم رؤساء بعثات وزارية« وسيخضعون لدورات 
تأهيل اضافية وسيطلب منهم تقييم املوظفني واملساهمة في النقاش 

السياسي في واشنطن.
وسيتحملون خصوصا مسؤولية املســـاعدة على التنمية في 
وقت وعدت كلينتـــون بان تعود وكالة التنميـــة االميركية »اول 

وزارة تنمية في العالم«.
وســـتتركز االســـتثمارات في بعض »املجاالت الرئيسية« مثل 
السالمة الغذائية والصحة واملناخ والتنمية املستدامة والدميوقراطية 

واملساعدة االنسانية والنساء.
واوضحت كلينتون ان منع النزاعات املسلحة، الشق الثالث من 
اإلصالح، ينطلق من مبدأ ان »انهيار اي دولة وحتى ولو كانت األبعد 

عنا، ميكن ان يترك عواقب خطيرة على امننا القومي«.
وهنا ايضا، فإن تطوير هذا اجلهد يتطلب التنسيق بني كل القوى 
املدنية االميركية في بلد ما حتت اشـــراف السفير، وسيتم تطبيق 

هذه اخلطة في اطار ميزانية محدودة.


