
9

وثيقة السفارة األميركية لدى موزمبيق 
أش��ب��ه   2009 األول  ت��ش��ري��ن   16 ب��ت��اري��خ 
ببحث جامعي شديد التنظيم عن سؤال 
واحد: ما هي أهم الطرق العاملية لتجارة 
الكوكايني؟ تجيب الوثيقة بأنها تنطلق 
جّوًا من البرازيل، مرورًا بجوهانسبورغ 
ول��ش��ب��ون��ة، ف���ل���وان���دا )ع��اص��م��ة أن���غ���وال( 
وصواًل إلى مابوتو عاصمة موزمبيق. 

وامل��ف��اج��أة أن���ه ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د األف��ري��ق��ي، 
أم��ت��ع��ت��ه��م  وال  امل����س����اف����رون  ي���خ���ض���ع  ال 
للتدقيق أو التفتيش القويني، وغالبًا ما 
يعمد التجار الى رش��وة موظفي املطار 
والشرطة والجمارك إلدخال »البضاعة« 
إل�������ى داخ��������ل ال������ب������اد، ت���م���ه���ي���دًا ل��ن��ق��ل��ه��ا 
)ال���ك���وك���اي���ني خ��ص��وص��ًا( إل����ى امل���ط���ارات 
األوروب���ي���ة م��خ��ّب��أة بتقنيات ع���دة. حتى 
 التقرير يكشف عن »روتني« معروف 

ّ
إن

اع��ت��ق��ال تجار  ي��ق��وم على  ف��ي موزمبيق 
امل��خ��درات لفترة، وم��ن ث��م اإلف���راج عنهم 

واستعادتهم مخدراتهم. 
وت���ش���ي���ر ال���وث���ي���ق���ة إل�����ى أن ب���ط���ل ت���ج���ارة 
امل��خ��درات في ه��ذه ال��دول��ة األفريقية هو 
م���دي���ر ال���ج���م���ارك، دوم���ي���ن���غ���وس ت��ي��ف��ان، 
ال����ذي »ج��م��ع ث�����روة« م���ن ج����راء تسهيله 

تجارة املخدرات. 
أم���ا ت��ج��ارة ال��ح��ش��ي��ش، ف��ي��وض��ح تقرير 
السفارة أن الطرق البحرية هي مناسبة 
كثيرًا لها، كذلك حال مادة »املاندراكس« 
كبيرة  بكميات  تصل  التي  والهيرويني 
م����ن ب���اك���س���ت���ان وأف���غ���ان���س���ت���ان وال���ه���ن���د. 

وم����ن م��وزم��ب��ي��ق ت���ص���ّدر ال��ب��ض��اع��ة إل��ى 
التقرير الكام  تنزانيا وكينيا. ويفّصل 
أم���وال  ع��ل��ى أه���م رئ��ي��س شبكة تبييض 
وُيدعى  موزمبيق،  في  منظمة  وجريمة 
إل��ى جانب رجل  محمد بشير سليمان، 

املخدرات األقوى غام رسول موتي. 
أم���ا ف��ي ك��ي��ن��ي��ا، ف��ال��وض��ع ل��ي��س بأفضل 
عما ه��و م��وج��ود عند ال��ج��ار األف��ري��ق��ي. 
وي��ل��ف��ت ت��ق��ري��ر ل��ل��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
عاصمة هذه الدولة، نيروبي، بتاريخ 9 
البلد،  إل��ى أن ه��ذا  الثاني 2006،  ك��ان��ون 
)في  تاريخيًا  قياسيًا  رقمًا  ال��ذي سّجل 
عندما   2004 األول  ك��ان��ون  ف��ي  حينها( 
 

ّ
لة بأكثر من طن دخلت إليه سفينة محمَّ

من الكوكايني، من خال تواطؤ أشخاص 
»كبار«، بدليل اعتقال نجل أحد النواب 
 في ما بعد أن 

ّ
الكينيني وآخرين. وتبني

فضيحة ج���رت ع��ب��ر ت��س��ري��ب خ��ب��ر ق��رب 
وصول »عدة أطنان من الكوكايني« إلى 
كينيا، ما أدى إلى تهريب الجزء األكبر 
ول��م يضبط  الشحنة قبل وصولها،  من 

سوى طن واحد منها. 

وثائق »ويكيليكس«
املسّربة لم تقف عند 

حدود السياسة، بل انتقلت 
إلى املخدرات والحشيش 

والكوكايني وطرق تهريبهم 
في القارة السمراء، اضافة 

الى تبييض األموال، معطية 
موزمبيق وكينيا نموذجًا 

موقع  س��ّرب��ه��ا  دبلوماسية  وثيقة  كشفت 
شركة  رئيس  نائبة  أن  ع��ن  »ويكيليكس« 
أفريقيا  لشؤون  العماقة  النفطية  »ش��ل« 
ج����ن����وب ال����ص����ح����راء، آن ب����ي����ك����ارد، أب��ل��غ��ت 
السفير االميركي في العاصمة النيجيرية، 
عام 2009، أن الشركة كانت تطلع على كل 

ما يدور في بعض الوزارات النيجيرية.
وج���اء ف��ي الوثيقة أن ب��ي��ك��ارد ق��دم��ت هذه 
امل��ع��ل��وم��ات اث��ن��اء مناقشة ب��ش��أن األط��م��اع 
ال���ص���ي���ن���ي���ة ف������ي ال�����ح�����ق�����ول ال���ن���ف���ط���ي���ة ف��ي 
نيجيريا، ومما قالته »الحكومة نسيت ان 

شل وضعت اشخاصًا في كل الوزارات«.

وفي السياق، كشفت الوثائق أن السلطات 
كانت في حالة فوضى عارمة خال مرض 
الرئيس عمر يار ادوا مطلع العام الجاري، 
بعدما قال الرئيس بالوكالة آنذاك جوناثان 
غ����ودالك للسفير األم��ي��رك��ي »ال��ج��م��ي��ع في 

حيرة حول من يتولى الحكم«.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، أف���ادت وثيقة ت��ع��ود إلى 
ع���ام 2008 ب���أن ال��رئ��ي��س األوغ���ن���دي ي��وري 
موسفيني خشي أن يهاجم الزعيم الليبي 
م��ع��م��ر ال��ق��ذاف��ي ط��ائ��رت��ه ب��س��ب��ب خافهما 

على الخطط الخاصة بالتكامل االفريقي.
ون��ق��ل��ت ال��وث��ي��ق��ة ع���ن م��وس��ف��ي��ن��ي ق��ول��ه إن 

ال��ق��ذاف��ي »م��ش��ك��ل��ة« ل��ل��ق��ارة وي��ره��ب ال���دول 
افريقيا، ويمنعها من  غ��رب  الصغيرة في 
املعارضة العلنية لخططه وينال تأييدها 
بالرشى، فيما أشارت وثيقة أخرى تعود 
إلى عام 2007، إلى أن موسفيني كان يرى 
أن ال��رئ��ي��س اإلرت����ي����ري، أس���ي���اس أف���ورق���ي، 
يسلح املتمردين الصوماليني و»مشغول« 
ب��إط��اح��ة رئ��ي��س ال����وزراء اإلث��ي��وب��ي مليس 

زيناوي.
من جهٍة ثانية، كشفت وثائق أن اسكتندا 
ت���ل���ق���ت ع����رض����ًا س����ري����ًا م����ن م���س���ؤول���ني ف��ي 
امل��دان  الليبي  لنقل  السويسرية  الحكومة 
ب��ت��ف��ج��ي��ر ط����ائ����رة ل���وك���رب���ي ع���ب���د ال��ب��اس��ط 
امل����ق����رح����ي، إل������ى س���ج���ن س����وي����س����ري ب�����داًل 
م���ن إع���ادت���ه إل����ى ل��ي��ب��ي��ا إلع���ف���اء ال��س��ل��ط��ات 
االس����ك����ت����ل����ن����دي����ة وال����ب����ري����ط����ان����ي����ة م������ن أي 
م��س��ؤول��ي��ة ع��ن��ه. ووف���ق���ًا ل��ل��وث��ائ��ق، اشتبه 
الوزراء االسكتلنديون في أن يكون عرض 

الحكومة السويسرية محاولة منها لرأب 
العاقات  القذافي بعد تدهور  الصدع مع 
هنيبعل  ابنه  اعتقال  نتيجة  البلدين  بني 

في جنيف بتهمة اساءة معاملة الخدم.

وأظ������ه������رت ال����وث����ي����ق����ة ق�������ول وزي���������ر ال����ع����دل 
البريطاني، جاك سترو، إن املقرحي »يمكن 

أن يعيش ما يصل إلى خمس سنوات«.
السفير  أن  »ويكيليكس«  وث��ائ��ق  وكشفت 
ب����ك����ني، ح�����ث ع�������ام 2008،  ف�����ي  االم�����ي�����رك�����ي 
ال��ح��ك��وم��ة ال��ص��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى إط�����اق س���راح 
س���راح ليو ت��ش��اوب��و ال��ح��ائ��ز ج��ائ��زة نوبل 
»التوقف  للسام لعام 2010، كما طالبها ب�

عن مضايقة املنشقني السلميني«.
ال����وث����ائ����ق أن واش���ن���ط���ن  ك�����ذل�����ك، أظ�����ه�����رت 
لعدم  برلني  على  كبيرة  ضغوطًا  مارست 
إص���دار م��ذك��رات توقيف بحق عاملني في 
وك���ال���ة االس���ت���خ���ب���ارات امل���رك���زي���ة »س����ي آي 
إي��ه« ش��ارك��وا في 2003 في خطف مواطن 
أملاني اشتبه به خطأ بأنه إرهابي، بعدما 
اعتبرت أن »إصدار مذكرات توقيف دولية 
س��ي��ك��ون ل���ه ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي ع��ل��ى ع��اق��ات��ن��ا 

الثنائية«.

لم يتوقف موقع »ويكيليكس« عن نشر وثائق دبلوماسية
تكشف خفايا تحركات بعض الشركات والدول، والخالفات بني 

املسؤولني األفارقة

تظهر الوثائق التي نشرها »ويكيليكس«، 
أمس، عن جنوب القاّرة األميركّية، كمية 
م��ن األح�����داث واالق��ت��ب��اس��ات ال��ت��ي يمكن 
كولومبيا  ُتسّمى  مل���اذا  فهم  خالها  م��ن 
للواليات  وسياسية«  عسكرية  »ق��اع��دة 
امل��ت��ح��دة ف���ي أم��ي��رك��ا ال��ات��ي��ن��ّي��ة. وث��ائ��ق 
الرئيس  من عهد  تغّطي سنوات عديدة 
ألفارو أوريبي، املسكون بهاجس نظيره 
وخصوصًا  تشافيز،  هوغو  الفنزويلي 
 أزمة الرهائن لدى قوات »الفارك«، 

ّ
في عز

ف���ي م��ق��دم��ه��م ال��ف��رن��س��ي��ة ������������� ال��ك��ول��وم��ب��ي��ة 
إينغريد بيتانكور. 

شكوى   2008 آذار   12 ف��ي  وثيقة  وتنقل 
فرناندو  إلى فرنسا  الكولومبي  السفير 
ك��ي��ب��ي��دا أول������وا ل����دى األم��ي��رك��ي��ني م���ن أن 
ال����ع����اق����ات ال���ك���ول���وم���ب���ي���ة ������������� ال��ف��رن��س��ي��ة 
»فقيرة«، ألن باريس تنظر إلى كولومبيا 
ع���ل���ى أن����ه����ا »ج���م���ه���وري���ة م������وز ت���دي���ره���ا 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة«، وم��ن ك��ون الحكومة 

مباشرة  تواصل  خطوط  تمّد  الفرنسية 
م���ع ع��ائ��ل��ة ب��ي��ت��ان��ك��ور، »م����ا ي���ؤّث���ر سلبًا 
ع��ل��ى س��ل��ط��ة ال��رئ��ي��س أل���ف���ارو أوري���ب���ي«. 
ويواصل السفير الكولومبي شكواه على 
ق���اع���دة أن���ه ف���ي ع��ه��د ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي 
ج�����اك ش����ي����راك، ك�����ان ال���ض���غ���ط ال��ف��رن��س��ي 
محدودًا، بما أن سّيد اإلليزيه في حينها 
ك��ان يكتفي بإيصال رس��ال��ة واح���دة إلى 
ن��ظ��ي��ره أوري����ب����ي: إن ال��خ��ي��ار ال��ع��س��ك��ري 
الرهائن(.  )لتحرير  األمثل  الخيار  ليس 
وب��ح��س��ب ال��س��ف��ي��ر ال��ك��ول��وم��ب��ي، اختلف 
ك��ل ش��يء منذ أن وص��ل الرئيس نيكوال 
س�����ارك�����وزي إل�����ى ال����رئ����اس����ة، إذ ان��ح��ص��ر 
اه��ت��م��ام��ه ب��إث��ب��ات أن���ه ق���ادر ع��ل��ى ضمان 

أمن بيتانكور وتحريرها. 
وت��س��ّل��ط وث��ي��ق��ة أخ�����رى، ف���ي 14 ن��ي��س��ان 
2008، ال���ض���وء ع��ل��ى ن��ق��ل ق��ائ��د ال��ج��ي��ش 
ال���ك���ول���وم���ب���ي ف�����ري�����دي ب�����ادي�����ا م���واف���ق���ة 
حكومته على السماح للفرنسّيني بعمل 

ما يريدونه لتحرير بيتانكور، أكان من 
خال تحليق طائراتهم فوق املواقع التي 
أم ح��ت��ى عبر  ف��وق��ه��ا،  التحليق  ي��ري��دون 
الكولومبية، شرط  املروحيات  استخدام 
الفنزويلية  امل��روح��ي��ات  اس��ت��ع��م��ال  ع���دم 
الرئيس هوغو  إل��ى مساعدة  اللجوء  أو 

تشافيز. 
تشرين   25 وثيقة  مضمون  الف��ت��ًا  وك���ان 
فيها مصادر  أبلغت  التي   ،2009 الثاني 
ك���ول���وم���ب���ي���ة ال�����س�����ف�����ارة األم����ي����رك����ي����ة ف��ي 
 أوريبي، وللمرة األولى، أعرب 

ّ
بوغوتا أن

د األميركي إزاء 
ُّ
عن غضبه علنًا من الترد

إاّل  لكولومبيا.  الفنزويلية  ال��ت��ه��دي��دات 
أوريبي  إقناع  استطاعوا  األميركيني   

ّ
أن

 اس����ت����ف����زازات 
ّ

»ع�����دم االن���������زالق ف����ي ف�����خ ب������
ت�����ش�����اف�����ي�����ز«. وي�����ّت�����ض�����ح م����ع����ن����ى وص����ف 
ف��رن��س��ا ل��ك��ول��وم��ب��ي��ا ب��أن��ه��ا »ج��م��ه��وري��ة 
م������وز« ف����ي ه�����ذه ال���وث���ي���ق���ة ب�����ال�����ذات، ب��م��ا 
أن����ه����ا ت���ف���ّص���ل ال���ح���دي���ث ع����ن ال���خ���اف���ات 

ال��ك��ول��وم��ب��ي��ني أنفسهم،  امل��س��ؤول��ني  ب��ني 
وخ��ص��وص��ًا ب��ني ال��ش��رط��ة وال��ج��ي��ش من 
ج��ه��ة، وال��وزي��ر سيلفا وب��ادي��ا »اللذين 
أخ��رى،  الحديث« من ناحية  يتبادالن  ال 
وه���و م��ا ي��ع��وق ت��واص��ل األم��ي��رك��ي��ني مع 
ملكافحة  إجراءاتهم  بشأن  الكولومبيني 
ت���ج���ارة امل����خ����درات وال���ج���ري���م���ة امل��ن��ّظ��م��ة 

وامليليشيات. 
دبلوماسية  برقية  تسرد  السياق،  وف��ي 
ل���ل���س���ف���ارة األم���ي���رك���ي���ة ل�����دى ك��ول��وم��ب��ي��ا 
ت��ف��اص��ي��ل   ،2009 أي�����ل�����ول   10 ب����ت����اري����خ 
»ف��ض��ي��ح��ة« وص���ول 3 دب���اب���ات سويدية 
إلى منظمة »الفارك«، سبق أن اشترتها 
فنزويا عام 1988، والحملة الكولومبية 
إلق����ن����اع ج��م��ي��ع ال�������دول ب���وق���ف ال��ت��ع��ام��ل 
العسكري مع فنزويا على أس��اس أنها 
تدعم علنًا »الفارك«. كذلك قضية األلغام 
ال��روس��ي��ة ال��ص��ن��ع ال��ت��ي ب���دا أن ك��راك��اس 

زّودت املنظمة اليسارية بها. 

يخشى بعض املسؤولني األميركيني 
من أن تشمل وثائق »ويكيليكس« 
معلومات عن معتقلي غوانتنامو، 
ومن بينها معلومات تظهر أنه 
أفرج عن بعض املعتقلني رغم 

تقارير االستخبارات التي تشير الى 
أنهم ال يزالون يمثلون خطورة. 

وقال مؤسس »ويكيليكس«، جوليان 
أسانج، إن بحوزته مجموعة كبيرة 

من تقارير الحكومة األميركية 
عن السجناء، فيما قال شخص كان 
على اتصال به إن »لديه امللفات 

الشخصية لكل سجني«. 
)رويترز( 

ما قل
ودل

جزء من الهيرويني الذي يصل إلى أفريقيا مصدره باكستان )فريد خان ــ أ ب(
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خريطة طرق المخّدرات في أفريقيا 

موسفيني يخشى القذافي... و»شل« متغلغلة في نيجيريا

كولومبيا: جمهورّية موز تديرها أميركا 

مسلسل »ويكيليكس« مستمــّر   أفريقيا ملعب أميركي


