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»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« عن  ت��ت��ح��دث وث���ائ���ق ل���
تورط تجار لبنانيني في تجارة املاس 
غ��ي��ر امل��ش��روع��ة وال��ع��اب��ق��ة ب��ال��دم��اء في 
زي����م����ب����اب����وي، وال����ت����ي ت����ج����ذب ن��ح��وه��ا 
أي��ض��ًا ت��ج��ارًا إس��رائ��ي��ل��ي��ني وروس���ّي���ني، 
ل��ك��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني ه��م امل��ج��م��وع��ة األك��ب��ر 
مسؤولون  يشدد  فيما  نفوذًا،  واألكثر 
أميركيون في وثائق أخرى على أهمية 
تحديد جيل القيادة املقبل في هيراري 
وبسط النفوذ عليه، ألن حزب الرئيس 
روب���رت م��وغ��اب��ي  )ال��ص��ورة( على كف 
الرئيس  اختفاء  مع  عفريت، وسيفرط 

العجوز عن الساحة السياسية. 
في 2008/11/12،  وثيقة مؤرخة  وف��ي 
يقول السفير األميركي جيمز ماكجي إن 
مدير شركة امل��وارد األفريقية املوحدة، 
وه������ي ش����رك����ة ال���ت���ن���ق���ي���ب ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
)ت���ّدع���ي ال��ح��ق ف��ي التنقيب ع��ن امل��اس 
في شيادزوا في مارانج، الذي وضعت 
أن��درو   ،)2006 في  عليه  اليد  الحكومة 
كرانسويك، أخبرهم كيف أن مسؤولني 
املستوى داخل حكومة هراري  رفيعي 
ي����دي����رون م���اي���ني ال���������دوالرات ك��م��ص��در 
دخ�����ل ش��خ��ص��ي م����ن خ�����ال اس���ت���خ���دام 
ف�����ري�����ق ح����ف����ر الس�����ت�����خ�����راج امل���������اس م��ن 
زيمبابوي.  في شرق  مناجم شيادزوا 
وه���م ي��ب��ي��ع��ون امل����اس غ��ي��ر امل���وث���ق ال��ى 
مجموعة من املشترين األجانب، بينهم 
ولبنانيون  وإس��رائ��ي��ل��ي��ون  ب��ل��غ��اري��ون 
وروسيون وجنوب أفريقيني، يهّربون 

بدورهم املاس الى الخارج. 
جذبت  ق��د  املنطقة  إن  الوثيقة  وت��ق��ول 
واألجانب  املحليني  السكان  من  اآلالف 
ردة فعل  وك��ان��ت  امل����اس،  ع��ن  للتنقيب 
وُق��ت��ل اآلالف نتيجة  ع��ن��ي��ف��ة،  ال��ش��رط��ة 
اش��ت��ب��اك��ات. وي��ت��ح��دث ك��ران��س��وي��ك عن 
م���ج���م���وع���ة ص����غ����ي����رة م�����ن امل����س����ؤول����ني 
الثمني  امل��اس  استخراج  م��ن  ينتفعون 
ف����ي ش������ي������ادزوا، ب��ي��ن��ه��م ح����اك����م ال��ب��ن��ك 
املركزي جيدون غونو وزوجة الرئيس 
روب��������رت م����وغ����اب����ي، غ�����راي�����س، ون��ائ��ب��ة 
ال���رئ���ي���س ج���وي���س م�����وج�����ورو، ووزي�����ر 
تنمية التنقيب آموس ميدزي، وبعض 
الزيمبابويني البيض مثل كني شاربي 

وغريغ سكوت وهندريك أونيل. 
ويوضح أن حكومة هراري تمتلك حق 
ال��ت��ن��ق��ي��ب ف���ي ش����ي����ادزوا، ل��ك��ن ال�����وزارة 
املسؤولة ال تقوم بأي عملية استخراج 
بنفسها، رغم أنها أتت ببعض املعدات 
اليد على الحقل في 2006.  بعد وض��ع 
وي���ش���رح م���راح���ل ت���ج���ارة امل�����اس، حيث 
كل عمليات التنقيب تتم اآلن بواسطة 
م��ن��ق��ب��ني ي��ع��م��ل��ون ض���م���ن م��ج��م��وع��ات 
ت��ع��م��د ال���ى ب��ي��ع امل����اس امل��س��ت��خ��رج ال��ى 
م��م��ث��ل��ني ع����ن امل���س���ؤول���ني ال��ح��ك��وم��ي��ني 
والنخبة، الذين بدورهم يبيعون املاس 
مقابل أص��ول مالية ص��ادرة عن البنك 

املركزي. 
ل��ك��ن ك��ران��س��وي��ك ي��ش��ي��ر ال����ى أن امل���اس 
الذي ال يباع الى النخبة وأفراد النظام 
ال���ح���اك���م، ي���ب���اع م���ب���اش���رة ال����ى ال��ت��ج��ار 
في   85 يمّثلون نحو  ال��ذي��ن  األج��ان��ب، 
امل��ئ��ة م���ن ت���ج���ارة امل����اس ف���ي ش���ي���ادزوا. 
ويؤكد أن اللبنانيني يمّثلون املجموعة 
األكبر من بني التجار األجانب. وما إن 
ُي��ش��ت��رى امل����اس ح��ت��ى ي���ه���ّرب ال���ى دب��ي 

وُيباع في مركز دبي للسلع املتعددة. 
أما النوعية األفضل فا ترسل الى دبي، 
ب���ل ال����ى ب��ل��غ��اري��ا وإس���رائ���ي���ل وج��ن��وب 
أف��ري��ق��ي��ا ل��ق��ط��ع��ه��ا. وات���ه���م ك��ران��س��وي��ك 
امل��اس في جنوب  رئيس منظمة تجار 
أف���ري���ق���ي���ا، أرن������ي ب����ل����وم، ب���ال���ت���ورط ف��ي 
ال���ت���ج���ارة غ���ي���ر ال���ش���رع���ي���ة ل���ل���م���اس ف��ي 
ش���ي���ادزوا. وي��ش��ي��ر ال���ى ف��س��اد عناصر 
ال���ش���رط���ة، ال����ذي����ن ي���ق���وم���ون ب��ج��ول��ت��ني 

ح���زب ح��رك��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ال��دي��م��وق��راط��ي، 
رئيس الحكومة، مورغان تسفنجيراي 
وال������رئ������ي������س )زع������ي������م ح��������زب االت�����ح�����اد 
الوطني األفريقي لزيمبابوي ��� الجبهة 

الوطنية( روبرت موغابي. 
وأشار الى أن عملية التنقيب في مارنج 
تجري تحت إشراف الجيش. ويتقاسم 
الجنود في نهاية يوم التنقيب املاس مع 
املنقبني، فيما تنقل مروحيات الجيش 
املاس يوميًا الى قواعد عسكرية قريبة 
من ه��راري، ليحصل عليها في ما بعد 

قادة عسكريون رفيعون. 

غونو  يكون  يكون  أن  املصدر  ويرجح 
ق����د ُأخ�������رج م����ن ال���ص���ف���ق���ة. ل���ك���ن ال��ك��ث��ي��ر 
م��ن امل���اس ال ي���زال ي��ب��اع ال���ى املشترين 
األج�����ان�����ب ف����ي م���ول���ت���ي���ر وع���ل���ى ح����دود 
املنقبني  م��ن  مجموعة  عبر  موزامبيق 
وع���ن���اص���ر ال���ش���رط���ة وال���ج���ن���ود. وأق����ام 
التجار اللبنانيون على وجه التحديد 

أسواقًا عديدة في مولتير لشراء املاس 
وهم يدفعون بالدوالر األميركي. ومن 
أج���ل ال��ع��م��ل ب���أم���ان، ي��ق��ول ال��ش��اه��د إن 
اللبنانيني نسجوا عاقات منفعية مع 
مسؤولني رفيعي املستوى في الجيش 

والشرطة في املنطقة. 
وعن األوض��اع السياسية املتوترة في 
زي��م��ب��اب��وي، ي����روي ال��س��ف��ي��ر األم��ي��رك��ي 
الزائر، تشارلز راي، في وثيقة مؤرخة 
في 2009/12/2، تفاصيل اجتماعه مع 
السفير األملاني لدى هيراري، ألبريتش 

كونز، بشأن األوضاع في زيمبابوي. 
وقال كونز إن هناك حاجة قوية للقيام 

ب����إص����اح����ات أم���ن���ي���ة، وم�����ن دون����ه����ا ال 
أي إص��اح��ات سياسية.  يمكن ضمان 
وات���ف���ق ال��ط��رف��ان ع��ل��ى ع��م��ل امل���زي���د من 
املقبل« في  القيادة  أجل تحديد »جيل 
زيمبابوي، والبدء ببسط النفوذ عليه 
منذ اآلن. وأبدى كونز قلقه من التركيز 
املهووس على موغابي، الذي عّده جزءًا 
من املشكلة، لكنه ض��روري للحل، وأن 
موته املفاجئ أو إبعاده عن السلطة قد 

يؤدي الى الفوضى والعنف. 
وي��ش��ي��ر ال���ى وج����ود ث���اث م��ج��م��وع��ات 
ل����ح����زب االت�����ح�����اد ال����وط����ن����ي األف���ري���ق���ي 
ل����زي����م����ب����اب����وي ����������� ال���ج���ب���ه���ة ال���وط���ن���ي���ة، 
مجموعة شابة تريد التغيير وانتشال 
ال��ب��اد م��ن أزم��ت��ه��ا وت��دع��م امل��ص��ال��ح��ة، 
وم���ج���م���وع���ة ث���ان���ي���ة ت���م���ّث���ل ال��غ��ال��ب��ي��ة 
وي��م��ث��ل��ه��ا م���وغ���اب���ي وت����ري����د ال��ت��م��س��ك 
صغيرة  ثالثة  ومجموعة  بمواقعها، 
الدفاع  تضّم متشددين، وبينهم وزير 
إفشال  ال��ى  ج��اه��دة  وتسعى  مننغاوا، 
ال��وط��ن��ي��ة وال تهّمها  ال���وح���دة  ح��ك��وم��ة 
العنكبوت  هو  وموغابي  ذل��ك.  عواقب 
ال����ذي ي��ج��ل��س ف���ي م��رك��ز ه����ذه الشبكة 
ويقول  الثاثة.  ال��ف��روع  على  ويسيطر 
األملاني إن الصني تؤدي دورًا أساسيًا 
في الباد، وتملك اذن موغابي، وعلى 

الدول الغربية أن تتعاون معها. 

الصين تقتحم القارة السمراء بمشاريع حيوّية 

ت��ح��دث��ت وث��ي��ق��ة ص�����ادرة ع���ن ال��س��ف��ارة 
األم���ي���رك���ي���ة ف���ي ن���ي���روب���ي، ب���ت���اري���خ 17 
الصينية  ال��ع��اق��ات  ع��ن  ش��ب��اط 2010، 
ال���ك���ي���ن���ي���ة ع����ل����ى ص���ع���ي���د االل�����ت�����زام�����ات 
واملشاريع املشتركة وعمليات التمويل. 
وت��ق��ول ال��وث��ي��ق��ة، ال��ت��ي أع���ّده���ا موظف 
ال������دائ������رة االق����ت����ص����ادي����ة ف�����ي ال���س���ف���ارة 
رفعت  ال��ص��ني  إن  وال��ت��ون،  كريستوفر 
منسوب العمليات التجارية مع كينيا 
ال����ى م��س��ت��وى ع������اٍل، م���ع ارت���ف���اع حجم 
الى  األفريقي،  البلد  الى هذا  التصدير 
ما يزيد على 25 في املئة منذ عام 2004 

الى عام 2008. 
أن تصبح  األميركية  السفارة  وتتوقع 
الصني شريكًا في تطوير ميناء ميغا 
ال����ج����دي����د ف�����ي الم������و »ب�����اإلض�����اف�����ة ال���ى 
أن ال���ص���ني ال��ت��زم��ت ع��ل��ى ن��ح��و كثيف 
التحتية على  للبنى  مشاريع متعددة 

مدى كينيا، بدءًا بالطرقات«. 
وت���ت���ح���دث ال���وث���ي���ق���ة ع����ن ت����زوي����د ب��ك��ني 
ح����ك����وم����ة ك���ي���ن���ي���ا، ب����األس����ل����ح����ة، ل���دع���م 
س���ي���اس���ت���ه���ا ف������ي ال������ص������وم������ال، ورف������ع 
م��س��ت��وى ت��ع��اون��ه��ا م��ع األم����ن ال��وط��ن��ي 
ال��ص��ي��ن��ي وع���م���اء االس���ت���خ���ب���ارات، من 
ات��ص��االت  ت��زوي��ده��ا بتجهيزات  خ��ال 

هاتفية وأجهزة كمبيوتر. 
ال����ص����ني وّق�����ع�����ت أخ���ي���رًا  وت���ض���ي���ف إن 
والتقني  االق��ت��ص��ادي  للتعاون  ات��ف��اق��ًا 
م���ع ح��ك��وم��ة ك��ي��ن��ي��ا ي��ت��ض��م��ن منحها 
ه��ب��ات، الف��ت��ة ال��ى »ع���دم وج���ود تعاون 
ب��ني ال��ص��ني وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح��ول 

مشاريع تنموية في كينيا«. 

وكينيا  الصني  بني  االت��ف��اق  ويتضمن 
7.3 مايني دوالر؛  نيروبي مبلغ  منح 
أل��ف دوالرًا منها من أج��ل تمويل   150
ب��أج��ه��زة  امل�����ال  ت���زوي���د وزارة  ب��رن��ام��ج 

كومبيوتر. 
وت���ص���ف وث���ي���ق���ة ص�������ادرة ب���ت���اري���خ 26 
األميركية  ال��س��ف��ارة  ع��ن   ،2010 ش��ب��اط 
ف����ي الون��������دا، امل���ش���اري���ع ال��ص��ي��ن��ي��ة ف��ي 
أنغوال، فتتحدث عن قيام بكني بعمل 
في  إن���ش���اءات  وتنفيذ  لتمويل  م��ك��ّث��ف 

ه�����ذا ال���ب���ل���د ال����خ����ارج م����ن ح�����رب أه��ل��ي��ة 
م���دّم���رة ع���ام 2002. وت��ش��ي��ر ال���ى غياب 
تنظيم األنغوليني مؤتمرات للمانحني 
األوروبيني ملساعدة الباد على تمويل 

عملية إعادة اإلعمار. 
ل��ذل��ك، دخ��ل الصينيون ال��ى ه��ذا البلد 
م����ن »خ������ال ال���ت���م���وي���ل ال������ذي ي��ت��ض��م��ن 
)على األرج��ح دعمًا في مجال النفط(، 
مليارات دوالر معتمدة من مصرف   4
»أكس آي أم« الصيني. أيضًا مدة هذا 
االعتماد ليست واضحة كليًا. على ما 
ي��ب��دو، ي��ق��رض امل��ص��رف ه��ذه املشاريع 
م��ب��ال��غ ب��ن��س��ب ف���وائ���د م��ت��دّن��ي��ة ووف���ق 

التقسيط املريح«. 
وت���ض���ي���ف إن������ه »وف�����ق�����ًا ل���ت���ق���اري���ر غ��ي��ر 
م���ؤك���دة، ت���م ت��أس��ي��س اع��ت��م��اد إض��اف��ي 

ي���ت���راوح ب���ني 4 م��ل��ي��ارات و6 م��ل��ي��ارات 
استثمارات  خ��ال صندوق  من  دوالر، 

صيني »سي آي أف««. 
أّم���ا ال��وث��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة ال���ص���ادرة ف��ي 27 
األميركية  السفارة  عن  الثاني،  كانون 
ف����ي أن����غ����وال، ف��ت��ش��ي��ر إل�����ى أن ال��س��ف��ي��ر 
األم���ي���رك���ي ل����دى الون������دا، دان م��وزي��ن��ا، 
ه��ن��اك، بولم  الصيني  السفير  ع��ن  نقل 
امل���ف���اوض���ات ستبدأ  ق��ول��ه إن  ت��ش��ان��غ، 
قريبًا بني الصني وأنغوال بشأن رزمة 
الى مليارات  الديون تصل  جديدة من 

الدوالرات. 
وق���ال ت��ش��ان��غ إن »االت���ف���اق ال��ج��دي��د لن 
يكون مسنودًا بالنفط، لكن ينبغي أن 
يكون مضمونًا على نحو رئيسي من 
حكومة أنغوال«. ووضع تشانغ مسافة 
بينه وبني الصندوق الدولي الصيني 
اإلدارة  أض����ع����ف  ال��������ذي  »ال��������خ��������اص«، 
بالرغم  أن��غ��وال،  ف��ي  الفقيرة  وال��ق��ي��ادة 
م����ن خ���ي���وط���ه امل���ق���ط���وع���ة م����ع ال���رئ���اس���ة 

األنغولية. 
وأش��ار تشانغ، حسب الوثيقة، إلى أن 
أنغوال لديها عدد من املشاريع، لكنها 
ف��ّع��ال لوضعه في  ال��ى رأس��م��ال  تفتقر 
التنفيذ. وأضاف إن من هذه املشاريع 
م���ط���ارًا ج���دي���دًا ف���ي ال��ع��اص��م��ة الون�����دا، 
بتكلفة 2 مليار دوالر يحتاج بناؤه الى 
م��ا ب��ني 3 س��ن��وات و4 س��ن��وات، إضافة 
ال��ى إنشاء طريق سريع، وإن��ش��اء خط 
سكة حديد ومشاريع أخرى تضمنتها 

الوثيقة. 
وع���ل���ق���ت ال����س����ف����ارة ف����ي ال����خ����ت����ام ب���أن 
»املحادثات مع تشانغ كانت مفاجئة 
ف�����ي م���ض���م���ون���ه���ا ال����غ����ن����ي وال�����ب�����ّن�����اء، 
تشانغ  إن  حتى  امل��ت��ع��اون��ة.  واللهجة 
ك�������ان ح��������ذرًا ف�����ي ع�������دم ال������ذه������اب ال����ى 
الصندوق  بنشاط  متعلقة  تفاصيل 

الصيني. الدولي 

كشف »ويكيليكس« وثائق تتحدث عن اقتحام صيني
 لبعض دول أفريقيا بمشاريع حيوية، ومساهمة الحكومة 

والشركات في الصني بتمويل مشاريع في القارة السوداء  

زيمبابوي: اللبنانّيون أكبر تّجار ماس غير شرعي 

آثار هجوم مسلح وقع أالسبوع املاضي في نيروبي )نور خميس ــ رويترز(

مسلسل »ويكيليكس« مستمــّر   أفريقيا ملعب أميركي
اليوم قضية 

ف���ي األس����ب����وع مل��ك��اف��ح��ة امل��ن��ق��ب��ني غير 
من  ال��رش��ى  يتلقون  لكنهم  الشرعيني، 

هؤالء، مقابل السماح لهم بالتنقيب. 
وفي وثيقة ثانية صادرة في 2009/1/9، 
ينقل السفير األميركي عن أشخاص أن 
توسع الجيش في أواخر تشرين األول 
أزاح ال��ش��رط��ة وح����ّول ت��دف��ق امل���اس من 
البنك املركزي الى الجيش. لكن هذا لم 
يردع انتعاش تجارة املاس مع التجار 
األجانب، ومعظمهم نافذون لبنانيون. 
ويقول الشاهد في الوثيقة إن الجيش 
بني  السلطة  تقاسم  اتفاق  من  استفاد 

موت موغابي المفاجئ
أو إبعاده عن السلطة قد يؤدي 

إلى الفوضى والعنف


