 24العالم

االثنني  29تشرين الثاني  2010العدد 1279

قضية

«ويكيليكــ

أفرج موقع «ويكيليكس»،
ليل أمس ،عن دفعة أولى من
الوثائق
النسخة الثالثة من
ً
السرية الرسمية ،متجاهال
جميع التهديدات .نحو ربع
مليون وثيقة ومحضر وبرقية
أبصرت النور من أصل  3ماليني
يكتمل نشرها اليوم .ما
صدر أمس يطال معظم دول
العالم ،حتى ال يكاد اسم دولة
واحدة يغيب عن وثائقها،
كانت َّ«نجمة» هذه
لكن إيران ُ
الدفعة التيً يتوقع أن تشغل
العالم طويال

نيويورك ــ نزار عبود

ً
ك � � ��ان م� �س� �ت� �ح� �ي�ل�ا ال� � ��دخ� � ��ول إل � � ��ى موقع
«ويكيليكس» ،مساء أمس ،بسبب الشغف
ال� �ع ��امل ��ي ب �م �ع��رف��ة م �ض �م��ون م� �ئ ��ات آالف
ال��وث��ائ��ق ال�ت��ي ب��دأ امل��وق��ع ن�ش��ره��ا ،والتي
ح �ص �ل��ت ب �ع��ض امل �ط �ب ��وع ��ات األوروبية
واألم �ي��رك �ي��ة ع �ل��ى ق �س��م م�ن�ه��ا ع �ل��ى نحو
م�س� َ�ب��ق .وث��ائ��ق تفضح الكثير وستسبب
األزمات الدبلوماسية كما يخشى كاتبوها
األميركيون.
وق��د ن�ش��رت صحيفتا «ن�ي��وي��ورك تايمز»
األميركية و«الغارديان» البريطانية على
م��وق�ع�ه�م��ا اإلل �ك �ت��رون��ي ،ف �ح��وى بعضها،
رغ � ��م أن وزي� � � ��رة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ّاألميركية
هيالري كلينتون وسفراءها «شنوا حملة
دبلوماسية استباقية الحتواء ما أمكن من
األضرار» التي قد تنجم عن نشر الوثائق.
َ
حتى إن رسائل قانونية تحذيرية ُو ِّجهت
ال ��ى أص �ح��اب امل��وق �ع�ين م��ن م �غ� ّ�ب��ة النشر
«ت�ح��ت طائلة امل�لاح�ق��ة» ،بحجة تعريض
أرواح ل �ل �خ �ط ��ر ،وع ��رق � �ل ��ة ال � �ح � ��رب ضد
«اإلره� � ��اب» ،و«ت�ع�ط�ي��ل التنسيق الدولي
بشأن االنتشار النووي».
ال��وث��ائ��ق على شكل برقيات متبادلة بني
 270س�ف��ارة وقنصلية ووزارة الخارجية
األم �ي��رك �ي��ة ت �ت �م �ح��ور ف ��ي م�ع�ظ�م�ه��ا حول
«ت �ع �ق��ب اإلره � � ��اب» وت �ن �ق��ل م ��واق ��ف لعدد
سياسية عامة
من الزعماء تتناول أم��ورًا
وأخرى شخصية .من بني ما ُنشرُ ،
وينشر
ج� ��زؤه اآلخ� ��ر ال �ي ��وم ،ال��رف��ض السعودي،
ع �ل��ى م �س �ت��وى امل� �ل ��ك ع �ب��د ال� �ل ��ه ب ��ن عبد
العزيز ،للتعاطي م��ع القيادتني العراقية
والباكستانية .أما «الغارديان» ،فقد تميزت
يتعلق بالكشف عن أن «قادة
وثائقها بما ّ
عربًا كانوا يحثون في اللقاءات الخاصة
م ��ع امل �س ��ؤول�ي�ن األم �ي��رك �ي�ي�ن ع �ل��ى ضربة
جوية إلي��ران» ،وأن املسؤولني األميركيني
ّ
ُّ
بالتجسس على قيادة
«ت�ل��ق��وا تعليمات
ّ
األمم املتحدة» .وحددت «الغارديان» امللك
السعودي عبد الله كمصدر أول للتحريض
على إي ��ران .وق��ال��ت إن��ه ط��ال��ب األميركيني
بضرب املنشآت النووية اإليرانية ،بينما
ك��ان م�س��ؤول��ون ع��رب ح�ل�ف��اء مستعجلني
طهران .وجاء
التخاذ إجراء عسكري بحق
ً
ف��ي ال�ب��رق�ي��ات ـــــ ال��وث��ائ��ق أن دوال عربية
إض��اف��ة إل��ى ال��والي��ات امل� ُّت�ح��دة وإسرائيل
«ت �ت��وج� ّ�س خ��وف��ًا م��ن ت�م��ل��ك إي ��ران لسالح
نووي».
وأض��اف��ت الصحيفة ،مقتبسة م��ن برقية،
أن ال �س �ف �ي��ر ال� �س� �ع ��ودي ل � ��دى واشنطن،
ع� ��ادل ال �ج �ب �ي��ر ،ق ��ال «أب�ل �غ �ك��م امل �ل��ك (أيها

حصلت إيران من كوريا
الشمالية على صواريخ
يمكن تزويدها بالنووي
تطال برلين وموسكو
ِّ
الممول
السعودية ال تزال
ِّ
ّ
الرئيسي لـ«القاعدة»
وقطر «األسوأ من حيث
مكافحة اإلرهاب»

يطلب من «ويكيليكس» قول الحقيقة عن
«الفاتيكان» خالل احتجاج على زيارة البابا
لبرشلونة هذا الشهر (رافا ريفاس ـ أ ف ب)

سوريا

األسد :غياب السالم في املنطقة بسبب إسرائيل
ش �ه��دت دم �ش ��ق ،ف ��ي ال �ي��وم�ي�ن املاضيني،
ح��رك��ة دب �ل��وم��اس �ي��ة الف �ت ��ة ،ت ��داخ ��ل فيها
ال �س �ع��ودي ب��ال�ه�ن��دي .ف�ق��د ب�ح��ث الرئيس
ب �ش ��ار األس � ��د ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س الشورى
السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم
العالقات السورية ـــــ السعودية
آل الشيخ،
َ
«وح��رص قيادتي البلدين على تعزيزها
وت �ط��وي��ره��ا ب �م��ا ي �ن �ع �ك��س إي �ج ��اب ��ًا على
ال �ش �ع �ب�ين ف ��ي ال �ب �ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين وعلى
القضايا العربية عامة» ،على حد ما نقل
بيان رسمي سوري في ختام اللقاء.
وفيما أوضح البيان أن موجب االجتماع
ه��و اإلع ��داد للمؤتمر ال�خ��ام��س للجمعية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة اآلس �ي ��وي ��ة ،ال� ��ذي ي �ب��دأ اليوم

ف��ي دم �ش��ق ،وض� � ��رورة خ��روج��ه بقرارات
تتناسب والوضع في املنطقة ،وخصوصًا
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية ،فقد
ّ
حمل األسد آل الشيخ «تحياته للملك عبد
الله ب��ن عبد العزيز وتهنئته على نجاح
العمل الجراحي الذي خضع له أخيرًا» في
الواليات املتحدة.
وكان املسؤول السعودي قد أعرب عن قلق
دول �ت��ه ل��وج��ود أس�ل�ح��ة ن��ووي��ة «ف��ي كيان
م� �ج ��اور ،م ��ن دون أن ي�خ�ض��ع للتفتيش
ال��دول��ي» ،في إش��ارة إلى إسرائيل بحسب
وكالة «يو بي آي».
إل ��ى ذل ��ك ،رأى األس� ��د ،إث ��ر م�ح��ادث��ات��ه مع
رئيسة الهند براتيبا باتيل ،أن السياسات

اإلسرائيلية ه��ي سبب غ�ي��اب ال�س�لام عن
امل�ن�ط�ق��ة .ون�ق�ل��ت وك��ال��ة األن �ب��اء السورية
الرسمية «سانا» عن األسد قوله إنه شرح
ل �ب��ات �ي��ل ،ال �ت��ي وص �ل��ت إل� ��ى س ��وري ��ا يوم
الجمعة ف��ي زي ��ارة رسمية تستمر أربعة
أي��ام« ،كيف أن غياب السالم في منطقتنا
بسبب السياسات اإلسرائيلية رغم جهود
سوريا الحثيثة لتحقيقه يزيد من حالة
ال� �ت ��وت ��ر وي � �ق� ��وض م �س ��اع ��ي س� ��وري� ��ا في
التنمية واالزدهار االقتصادي».
وأع� ��رب األس ��د ع��ن «األم� ��ل ف��ي أن تساعد
ال�ع�لاق��ة ال�س��وري��ة ـــــ ال�ه�ن��دي��ة م��ع الجهود
ال� ��دول � �ي� ��ة ل� ��وض� ��ع ح � ��د مل � �ع ��ان ��اة الشعب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي امل � �ح� ��اص� ��ر ب� � �ج � ��دار فصل

عنصري».
وع��ن امللف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ،أش��ار األسد
إلى أن إيران« ،مثلها مثل أي دولة أخرى،
ل �ه��ا ال �ح ��ق ف ��ي ام� �ت�ل�اك ال �ط��اق��ة النووية
ل�لأغ��راض السلمية ،لكن يتعني أن يكون
ه� �ن ��اك ض� �م ��ان وب ��رن ��ام ��ج ل �ل �ت �خ �ل��ص من
جميع أن ��واع أس�ل�ح��ة ال��دم��ار ال�ش��ام��ل في
منطقة الشرق األوس ��ط» .ب��دوره��ا ،دعمت
باتيل حق سوريا في استعادة مرتفعات
ال�ج��والن املحتلة «كاملة وب��أس��رع وقت»،
وح��ق إق��ام��ة دول��ة فلسطينية ذات سيادة
وق� ��اب � �ل� ��ة ل� �ل� �ح� �ي ��اة ع ��اص� �م� �ت� �ه ��ا القدس
الشرقية».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

