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ــس  :»3تحريض عربي على ضرب إيران
األميركيون) ونصحكم بقطع رأس األفعى،
وه ��و دع ��اك ��م إل ��ى م �ه��اج�م��ة إي � ��ران لوقف
برنامجها ال�ن��ووي» ،وذل��ك ضمن محضر
ل �ق��اء امل �ل��ك م��ع ال �ج �ن��رال األم �ي��رك��ي ديفيد
بترايوس في واشنطن في نيسان ،2008
مشددًا على أن العمل مع الواليات املتحدة
ملواجهة التأثير اإلي��ران��ي ف��ي ال�ع��راق هو
«أولوية استراتيجية للملك ولحكومته».
و«م��آث��ر» امل�ل��ك ال�س�ع��ودي ال تقتصر على
إي � � ��ران؛ ف �ع �ب��د ال� �ل ��ه ،ال � ��ذي ت �ص �ف��ه إحدى
البرقيات الرسمية بـ«الهرم» ،ينطق غالبًا
ب��أق��وال ج��ارح��ة تتعلق ب�ح��اك� َ�م��ي العراق
وب ��اك� �س� �ت ��ان .وخ� ��اط� ��ب أح � ��د املسؤولني
ال�ع��راق�ي�ين ب�م��ا ي��أت��ي« :أن ��ت وال �ع ��راق في
صميم قلبي ،لكن ال مكان لنوري املالكي
ف��ي داخ �ل��ه .ال أث ��ق ب ��ه ،إن ��ه ع�م�ي��ل إيراني
أدخل النفوذ اإليراني إلى العراق» .ووصف
رئيس ال ��وزراء الباكستاني يوسف رضا
جيالني بأنه «أكبر عقبة على طريق تطور
ب �ل�اده ،وع�ن��دم��ا ي�ك��ون ال ��رأس عفنًا يؤثر
على سائر أعضاء الجسد».
ونقلت «ال�غ��اردي��ان» ع��ن بعض البرقيات
األميركية تعابير سلبية صدرت عن حكام
ع��رب ب�ح��ق ال��رئ�ي��س اإلي��ران��ي ،م��ن بينهم
امل �ل��ك ال �س �ع��ودي ،ق��ال��وه��ا لدبلوماسيني
أم�ي��رك�ي�ين ،م�ن�ه��ا« :ف ��ي ال�ن�ه��اي��ة ،ال يمكن
ال��وث��وق ب�ه��م» ،على ح��د تعبير امل�ل��ك عبد
الله .أم��ا الرئيس املصري حسني مبارك،
ف� �ق ��د خ ��اط ��ب أح � ��د أع � �ض� ��اء الكونغرس
ب��ال �ق��ول إن «إي� � ��ران ت �ح��رك امل �ش��اك��ل على
الدوام» ،بينما لفت رئيس الوزراء القطري
الشيخ حمد ب��ن ج��اس��م ب��ن جبر آل ثاني
إل��ى أن اإلي��ران�ي�ين «يكذبون علينا ونحن
ّ
وتعبر البرقيات عن مدى
نكذب عليهم».
ق�ل��ق إس��رائ �ي��ل م��ن ف �ق��دان هيمنتها على
ّ
املضي
امل�ن�ط�ق��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ح��رص�ه��ا ع�ل��ى
ّ
وح��ده��ا ض��د إي��ران .وف��ي ه��ذا امل�ج��ال ،قدر
وزير الدفاع اإلسرائيلي إيهود باراك ،في
حزيران  ،2009وج��ود هامش يتراوح بني
 6أش �ه��ر و 18ش �ه �رًا م��ن أج ��ل وق ��ف إيران
مشروعها لحيازة س�لاح ن��ووي .وبعدها
«يفوت األوان ،وسوف يؤدي حصول ذلك
إلى أضرار جانبية غير مقبولة».
وفيما رأت بعض البرقيات األميركية أن
مسؤولي وزارة الخارجية السعودية كانوا
معتدلني في عدائهم إلي��ران ،وحذرين في
ال��وق��ت نفسه ،ف��إن التطرف ك��ان ي��أت��ي من
العائلة املالكة على أعلى املستويات .وفي
البحرين ،ط��ال��ب امل�ل��ك حمد ب��ن عيسى آل
خليفة باتخاذ إجراء «يضع حدًا لبرنامج
إي � ��ران ال� �ن ��ووي ب �ك��ل ال��وس��ائ��ل الالزمة».
وخ��اط��ب رئيس مجلس األع�ي��ان األردني،

العراق

قرصنة واحتياط للمستقبل

ّ
تكثفت الضغوط األميركية على موقع «ويكيليكس» ،أم��س ،إلرغامه على عدم
نشر وثائقه «التي تضع حياة أشخاص كثيرين في خطر» .لم تنفع النداءات
ّ
إلكترونيًا لعدم نشر الوثائق التي ّ
«تم
من لندن إلى واشنطن ،فهوجم املوقع
ّ
األميركية التي أكدت
الدفاع
وزارة
بحسب
الحصول عليها بطريقة غير قانونية»،
ً
أنها اتخذت إجراءات لتفادي تكرار هذا التسريب الرهيب مستقبال .وفي بيان
نشر قبل دقائق من نشر صحف «نيويورك تايمز» و«لوموند» و«الغارديان»
الوثائق على مواقعها اإللكترونية ،دان «البنتاغون» «عملية الكشف املتهورة
ملعلومات سرية» ،وأكد املتحدث باسم ال��وزارة ،براين ويتمان ،أن وزير الدفاع
روبرت غيتس طلب إجراء عملية تدقيق لتحديد كيفية حصول هذا التسريب.
وأض��اف إنه يجري حاليًا تطبيق عدد من التوصيات التي خرجت بها عملية
التدقيق لعدم تكرار تسريبات مماثلة .أ ف ب
ً
زي� ��د ال ��رف ��اع ��ي ،م� �س ��ؤوال أم �ي��رك �ي��ًا كبيرًا
ب��ال�ق��ول« :اض��رب��وا إي ��ران أو عيشوا تحت
ظ��ل قنبلة إي��ران�ي��ة .ال�ع�ق��وب��ات والترغيب
والحوافز لن تجدي».
وفي أبوظبي ،أشار ولي العهد اإلماراتي
الشيخ محمد بن زايد إلى ض��رورة ضرب
إي��ران «اآلن وليس غ �دًا» .وف��ي حديثه عن
الرئيس اإلي��ران��ي محمود أح�م��دي نجاد،
ق��ال «أعتقد أن ه��ذا ال��رج��ل سيأخذنا إلى
ال�ح��رب ،إنها مسألة وق��ت .وأن��ا شخصيًا
ال أستطيع املخاطرة مع نجاد .إنه صغير
العمر ،وعدواني» .وفي ّرسائل أخرى ،حذر
مسؤول سعودي من أن ال��دول الخليجية
قد تلجأ إلى إنتاج أسلحة نووية بنفسها،
أو قد تسمح بنشرها على أراضيها بهدف
ردع إيران وتهديدها.
ّ
وج � � � � ��اء ف � � ��ي ب� ��رق � �ي� ��ة م � � ��ن ت � � ��ل أب� � �ي � ��ب أن
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي�ي��ن ي � �ق� ��ول� ��ون «إذا واصل
اإلي ��ران � �ي ��ون ح �م��اي��ة م��واق �ع �ه��م النووية
وتعزيزها ،فسيصعب علينا استهدافها
وإل�ح��اق ال�ض��رر ب�ه��ا» ،داع�ي�ن ،ف��ي تشرين
الثاني من العام املاضي ،إلى اإلس��راع في
ضرب الجمهورية اإلسالمية.
وفيما نقلت البعثة الدبلوماسية األميركية
ل ��دى إس��رائ �ي��ل م��واق��ف م �ت �ض��ارب��ة حيال
الخطوات العسكرية املحتملة ،فإن برقية
تحدثت ًعن أن سالح الجو اإلسرائيلي بات
أكثر ميال من أي وقت مضى نحو توجيه
ضربة عسكرية« ،سواء إسرائيلية أو منا
نحن (األميركيني) كوسيلة وحيدة لتدمير
أو لتأجيل الخطط اإليرانية» .وأضافت إن
االس �ت �ع��دادات ال�ح��رب�ي��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة «قد
تمضي ق��دم��ًا حتى م��ن دون علم الحلفاء
والخصوم» .كذلك كشفت الوثائق تضامنًا

م�ص��ري��ًا م��ع امل��وق��ف اإلس��رائ�ي�ل��ي .فرئيس
ال � ��وزراء اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ب�ن�ي��ام�ين نتنياهو
أبلغ املسؤولني األميركيني ،في أيار ،2009
أن� ��ه ات �ف ��ق م ��ع ال��رئ �ي��س امل� �ص ��ري حسني
م�ب��ارك على أن إي��ران ال�ن��ووي��ة «ستساعد
سواها من دول املنطقة على إنتاج أسلحة
نووية ،ما ينجم عنه أكبر تهديد لجهود
ّ
الحد من انتشار السالح النووي منذ أزمة
الصواريخ الكوبية» عام .1962
واسم رئيس جهاز االستخبارات املصرية
عمر سليمان ح��اض��ر ب�ق��وة ف��ي الوثائق،
فهو صارح وفدًا من الكونغرس األميركي
بأن «سوريا تريد بقوة وقف عمل املحكمة
الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق
الحريري ،وفي الوقت نفسه ،فإن الحكومة
السورية مستعدة للتفاوض مع إسرائيل
م�ث�ل�م��ا ال �ح �ك��وم��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة مستعدة
سليمان
للتفاوض مع سوريا» .وهنا أشار
ّ
إلى أن «باستطاعة سوريا تأدية دور بناء،
لكن ليس هناك ضمانات على ذلك».
ُ
وت� �ظ� �ه ��ر ب �ع��ض ال� �ت� �ق ��اري ��ر امل� �ن� �ش ��ورة أن
االستخبارات األميركية على اقتناع بأن
إي ��ران حصلت م��ن ك��وري��ا ال�ش�م��ال�ي��ة على
ص��واري��خ ف��ائ�ق��ة ال �ت �ط��ور ي�م�ك��ن أن يصل
م ��داه ��ا إل� ��ى أوروب � � ��ا ال �غ��رب �ي��ة .وبحسب
«نيويورك تايمز» ،فإن برقية دبلوماسية
استخبارية مؤرخة في  24شباط املاضي
خ �ل �ص��ت إل � ��ى أن «إي � � � ��ران ح �ص �ل��ت على
ص ��واري ��خ ف��ائ �ق��ة ال �ت �ط��ور م�ص�م�م��ة على
ق��اع��دة ن �م��وذج روس � ��ي» .ول�ف�ت��ت البرقية
إلى أن طهران حصلت من كوريا الشمالية
على  19من هذه الصواريخ ،وهي نسخة
م �ط� َّ�ورة م��ن ص� ��اروخ «أر ـ �ـ  »27الروسي،
موضحة أن النظام اإلسالمي «يعمل على

ام �ت�لاك تكنولوجيا للتمكن م��ن تصنيع
ج�ي��ل ج��دي��د م��ن ه��ذه ال �ص��واري��خ» .برقية
اعترفت الصحيفة األميركية بأنها وافقت
ع �ل��ى ع� ��دم ن �ش��ر ن� ّ�ص �ه��ا ب� �ن � ً
�اء ع �ل��ى طلب
م��ن اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة .لكنها أش ��ارت إلى
أن «ال�ن�س�خ��ة ال �ك��وري��ة ال�ش�م��ال�ي��ة م��ن هذا
الصاروخ الفائق التطور معروفة باسم بي
أم ــ  ،25وبإمكانها أن تحمل رأسًا نوويًا»
يصل م��داه إل��ى أكثر من  3آالف كيلومتر.
صواريخ «إذا ما جرى إطالقها من إيران،
يمكنها نظريًا أن تصل رؤوسها النووية
إل ��ى أه� ��داف ب�ع�ي��دة ف��ي أوروب � ��ا الغربية،
وخصوصًا برلني .أم��ا إذا أطلقت باتجاه
ش �م��ال ـ�ـ�ـ�ـ�ـ غ � ��رب ،ف �ب��إم �ك��ان ه ��ذه الرؤوس
ال �ن ��ووي ��ة أن ت �ط��ال م ��وس �ك ��و» .وأضافت
«نيويورك تايمز» إن «البرقيات تؤكد أن
اي��ران لم تحصل على ص��اروخ بي أم ــ 25
ف�ح�س��ب ،ب��ل إن�ه��ا ت��رى ُّ ف��ي التكنولوجيا
امل �ت �ط��ورة وس�ي�ل��ة ل�ت�ع��ل��م ك�ي�ف�ي��ة تصميم
وتصنيع جيل جديد من الصواريخ أكثر
قوة».

سوريا وحزب الله

ُّ
وت�ح��ت ب��اب «ت��دف��ق الشحنات العسكرية
ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م��ات امل �س �ل �ح��ة» ،ت �ح��دث��ت إحدى
ال��وث��ائ��ق ع��ن ف�ش��ل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة في
وقف اإلم��دادات العسكرية لحزب الله عبر
ّ
سوريا ،بما فيها الصواريخ التي تكدست
بأعداد كبيرة بعد حرب تموز  .2006وبعد
أسبوع من تعهد الرئيس ال�س��وري بشار
األس��د ل��وزارة الخارجية األميركية بوقف
إي �ص��ال األس �ل �ح��ة ال � ّج��دي��دة إل ��ى الحزب،
شكت واشنطن من تلقيها معلومات تفيد
ب��أن س��وري��ا ك��ان��ت ت � ّ
�زود ال�ح��زب بأسلحة
تزداد تطورًا.
وتكشف الوثائق أيضًا عن مدى اإلحباط
األميركي من إخفاق الحرب على «اإلرهاب»
ب�ع��د م ��رور ع�ق��د ع�ل��ى ه�ج�م��ات  11أيلول،
وكيف أن إدارة أوباما تعاني ّ
األمرين على
هذا الصعيد من حيث حيرتها في التعاطي
مع اإلدارة الباكستانية وأقسامها.
ك��ذل��ك أع ��رب ��وا ع ��ن خ�ش�ي�ت�ه��م م ��ن تراجع
الديموقراطية ف��ي روس�ي��ا ،وع��ن الجهود
املضنية التي تبذل من أجل منع إيران من
إن�ت��اج س�لاح ن��ووي والخشية م��ن ضربة
إسرائيلية إليران ُلتحقيق تلك الغايةّ .
ومن بني أبرز ما نشر في وثائق أمس ،أن
ِّ
كممول
السعودية حافظت على مركزها ُ
رئيسي لتنظيم «القاعدة» ،بينما اعتبرت
قطر التي تحتضن قواعد أميركية كبرى
في الخليج« ،األسوأ في املنطقة من حيث
مكافحتها لإلرهاب».

ّ
املالكي :الحكومة في  10أو  15ك 1مع «العراقية» أو من دونها

ج ��زم رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ع��راق��ي املكلف
ن � � ��وري امل� ��ال � �ك� ��ي ،أول م� ��ن أم � � ��س ،بأن
ح �ك ��وم �ت ��ه ال � �ج� ��دي� ��دة س �ت �ب �ص��ر النور
بمهلة أق�ص��اه��ا منتصف ك��ان��ون األول
امل� �ق� �ب ��ل ،ب� �م� �ش ��ارك ��ة أو غ � �ي ��اب ك� ��ل من
ال �ق ��ائ �م ��ة «ال � �ع ��راق � �ي ��ة» وش� �خ ��ص إياد
ع �ل ��اوي ،رغ� ��م اع� �ت ��راف ��ه ب ��أن ��ه ال وجود
ب �ع��د الت� �ف ��اق ��ات م ��ع ال �ك �ت��ل السياسية
ع� �ل ��ى ت � ��وزي � ��ع ال� �ح� �ق ��ائ ��ب واملناصب.
وق��ال امل��ال�ك��ي ،ف��ي مؤتمر صحافي في
بغداد ،هو األول له بعد تكليف الرئيس
ج �ل�ال ال �ط��ال �ب��ان��ي إي� ��اه ي ��وم الخميس
امل ��اض ��ي ،إن «ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ت��أل��ف في
أق ��ل م��ن ال �ف �ت��رة ال��زم �ن �ي��ة الدستورية»

البالغة ثالثني يومًا (ب��دأت منذ  25من
الشهر الجاري) ،مشيرًا إلى أنه لن يدع
املدة تتجاوز  10أو  15من كانون األول
املقبل.
وردًا ع�ل��ى س ��ؤال ع��ن اح�ت�م��ال مقاطعة
القائمة «ال�ع��راق�ي��ة» للحكومة ،فقال إن
«ال �ع��راق �ي��ة» م� َّ
�رح��ب ب�ه��ا وأس��اس �ي��ة في
حكومته« ،لكن إذا وصلنا إلى التأليف
ّ
وت� � � � � ��رددت ،ف �ن �ح��ن س �ن �م �ض��ي ،والذي
ي ��ري ��د أن ي �م �ض��ي ي �م �ض��ي م �ع �ن��ا ،لكن
ال �ع��راق �ي��ة ت �ج��ري ح� ��وارًا م�ع�ن��ا وأعتقد
أن �ه��ا س �ت �ش��ارك وس �ت �ك��ون مشاركتها
حقيقية».
أما عن «املجلس السياسي للسياسات

االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة» امل � �ن� ��وي استحداثه
م� ��ن أج � ��ل ع� �ل� ��اوي ،ف� �ق ��ال امل� ��ال � �ك� ��ي« :ال
أس� �ت� �ط� �ي ��ع أن أق� � �ل � ��ل م� � ��ن صالحيات
املجلس ،ألن االتفاق جرى على أن تكون
صالحياته استشارية غير عادية ،ألنه
ي �ض��ع س �ي��اس��ات ال ��دول ��ة االقتصادية
والسياسية واألمنية».
وأك� � � � � ��د أن «ل � �ل � �م � �ج � �ل� ��س صالحيات
ات� �خ ��اذ ق � ��رار ،وإذا ن ��ال ث �م��ان�ين باملئة
م � � ��ن أص � � � � � ��وات أع � � �ض� � ��ائ� � ��ه ،فسنلتزم
بقراراته».
وف �ي �م��ا س �ت �ت��أل��ف ال �ح �ك��وم��ة الجديدة
م ��ن  37ح�ق�ي�ب��ة (ع� ��دد ال �ح �ق��ائ��ب نفسه
ل�ل�ح�ك��وم��ة ال �س��اب �ق��ة)« ،ورب� �م ��ا بزيادة

واح � ��دة ألن ال�ج�م�ي��ع ي��ري��د املشاركة»،
ك� �ش ��ف أن� � ��ه س �ي �ص �ب��ح ه � �ن� ��اك  3نواب
ل��رئ�ي��س ال � ��وزراء «ي�ت��ول��ى أح��ده��م ملف
االق� �ت� �ص ��اد وال� �ث ��ان ��ي ا ُل �ط� َ�اق��ة والثالث
ال �خ��دم��ات» ،بينما «س��ت�س��ن��د الوزارات
مستقلني».
األمنية إلى
ّ
ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ،ش ��ن ال��رئ �ي��س الجديد
ل � �ل � �ب� ��رمل� ��ان أس � ��ام � ��ة ال� �ن� �ج� �ي� �ف ��ي ،أولى
م� �ع ��ارك ��ه ال �ك�ل�ام �ي��ة ع �ل��ى إي� � � ��ران ،التي
دعاها ،من البصرة ،إلى احترام سيادة
ال �ع ��راق ألن ��ه «ال ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون البلد
م�س�ت�ب��اح��ًا وع �ل��ى دول ال �ج��وار احترام
سيادته».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

امللك السعودي «مشى»
أكد رئيس الحرس الوطني
السعودي األمير متعب بن
عبد الله ،أن والده امللك عبد الله،
الذي أجريت له عملية جراحية
األسبوع املاضي في الواليات
املتحدة إلزالة تجمع دموي،
«يتمتع بصحة جيدة».
وكان وزير الداخلية ،األمير
نايف ،قد أعلن أن امللك استطاع
السير على قدميه خارج
املستشفى الذي أجرى فيه
العملية الجراحية في نيويورك.
(يو بي آي)

جدل تركي حول دخول
ّ
محجبة إلى البرملان

تساءلت الصحافة التركية ،أول
من أمس ،عن مغزى تصريحات
أدلى بها رئيس الوزراء رجب
طيب أردوغان (الصورة) ،عندما
طرح إمكان دخول محجبة إلى
البرملان التركي.
ّ
وأجج نائب رئيس الوزراء ،بولنت
ارينج ،الجدل بشأن هذا املوضوع
عندما قال لقناة «تي .في ،»8
«في الواقع ليس هناك في الفقرة
الخاصة بالهندام ،في النظام
الداخلي للبرملان ،ما يشير إلى
ضرورة كشف الرأس أو ال».
(أ ف ب)

طهران تنصح أبو الغيط:
ّ
فكر في أمن مصر وحقوقها
ّ
نصح مصدر مطلع في وزارة
الخارجية اإليرانية ،وزير
الخارجية املصري أحمد ابو
الغيط ،بأن يفكر في ضمان أمن
تنتهكها
مصر وحقوقها التي ً
إسرائيل باستمرار ،بدال من أن
يهتم بمصالح «املغرضني».
وأضاف املصدر أن «تصريحات
وزير الخارجية املصري األخيرة
عن عالقة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ببعض دول املنطقة
جاءت متأثرة باألوضاع املتأزمة
داخل مصر ،ومن أجل حرف
الرأي العام العاملي ّ
عما يجري
من انتهاكات مستمرة ألبسط
حقوق الشعب في هذا البلد».
(فارس)

أميركا :اعتقال مراهق
صومالي حاول تفجير سيارة
أعلن مسؤولون أميركيون أن
مراهقًا صومالي املولد اعتقل
الجمعة ،بينما كان يحاول
تفجير ما كان يعتقد أنه سيارة
مفخخة ،أثناء حفل إلضاءة
شجرة عيد امليالد في والية
أوريغون .وقال مسؤولون
اتحاديون ،في بيان ،إن محمود
ُ
استدرج ألخذ قنبلة غير حقيقية
في إطار عملية خداع طويلة
األجل بواسطة مكتب التحقيقات
االتحادي.
(رويترز)

