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 ؟وإسرائيل ما الذي كشفته ويكيليكس عن رأي العرب بإيران

 
 صائب خلٌل

 2202كانون األول  2
 

 ؟أم لعبة صحيحة ويكيليكس وثائقهل 

 
هل : لكن أكثر سإال تردد بٌن الناس. أسئلة كثٌرة هامة وكشفت امور خطٌرة عدٌدة وٌكٌلٌكسأثارت 

ولعل أهم ما كشفته لم . الجواب على هذا السإالأنها تسرٌب حقٌقً أم أمر مرتب؟ لٌس ألحد أن ٌعرف 
ٌكن نصاً فً الوثائق نفسها، وإنما فً اكتشافنا عجزنا ومواجهتنا لحقٌقة أننا فً عالم تضٌع فٌه الحقٌقة 

إننا عندما ننظر إلى  "قال ما ٌدعم هذا الرأي حٌن صرح  وزٌر الداخلٌة التركً .على البشرٌة تماماً 
إننا أمام وضع غٌر جدي وٌقابلها اإلنسان . الوثائق تبدو كما لو أن الدبلوماسٌة تقوم على الشائعات

 (0)". بحٌرة
 

تواجه كل هذا تضع ثقتها فً مكان غٌر مناسب، و "شرٌةب"لٌس ذلك بغرٌب على  إنها حالة محزنة، لكن
لقصص عجٌبة تعتمد على أساس أفالم مشوشة ٌقول المد فً تطور اإلعالم اإلفتراضً، بتصدٌق ساذج 

  !ارسلها لنا على بساط الرٌح من أحد الكهوف البعٌدة" بن الدن"لنا البعض أن العفرٌت 
 

ٌبدو لً أن  ؟ مع اإلحتفاظ بالشك،إسرائٌلً - ب أمرٌكًترتٌهل الوثائق حقٌقٌة أم أنها : مع ذلك
، ٌشترك فٌها الجهات اإلمرٌكٌة إسرائٌلٌة واإلحتمال األكبر إنها الموضوع مرتب من قبل جهات أمرٌكٌة

  .المخلصة إلسرائٌل
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ن اهم سببٌن لإلعتقاد بؤنها لعبة، األول،  أنه من الصعب التصدٌق بؤن الوالٌات المتحدة ال تستطٌع أ
ومن خالل ( 2) حسب ما تدعً،" تعرض حٌاة الكثٌرٌن للخطر"تمنع نشر وثائق تهدد امنها القومً، و

خارج )فلقد تم إغالق مواقع عدٌدة سابقاً ألسباب أتفه كثٌراً، سواء بالتدخل البولٌسً المباشر . اإلنترنت
اآلن فقط، وبعد نشر الوثائق، أصدر اإلنتربول قراره . كما فعلت سابقاً مع إندٌمٌدٌا( الوالٌات المتحدة

بالقاء القبض على أسانج، أما قبل ذلك فكانت هناك حركات ال ٌفهم منها إن كانت تسعى لعرقلة الرجل 
 .أم زٌادة شعبٌته

تكمن حاسبات وٌكٌلٌكس فؤمر آخر ٌصعب  أما اإلدعاء بؤن األمن األمرٌكً لم ٌستطع أن ٌجد أٌن
وكالة األمن القومً األمرٌكً تستطٌع أن : " تصدٌقه تماماً، وكما عبرت إحدى الناشرات على اإلنترنت

تستلم النص الذي أكتبه فور إكمال النقر على لوحة مفاتٌح الحاسبة، فكٌف لم تنتبه لما جرى فً الوقت 
 المناسب لتمنعه؟ 

 
ً للشك هو أن الوثائق، وبالرغم من كثرة اللغط حول ما سوف تسببه لإلدارة األمرٌكٌة أما السبب الثان

إبراهٌم األبرش . من إحراج، فهً تبدو منتقاة بشكل عام ٌناسب الوالٌات المتحدة، وأكثر منها، إسرائٌل
 : ٌلخص ذلك

ابع للوثائق المنشورة سٌالحظ أنها لم تمس بالصمٌم اإلدارة األمرٌكٌة وال المصالح اإلستراتٌجٌة المت"
األمرٌكٌة ولم ٌتم ذكر أسماء مسئولٌن أمرٌكٌٌن وتحمٌلهم مسإولٌة جرائم وانتهاكات خطٌرة تم ارتكابها 

االستراتٌجً لواشنطن فً العراق أو أفغانستان أو مناطق أخرى كما لم ٌتم تجرٌم إسرائٌل الحلٌف 
،ولكن هذه الوثائق خلقت حالة من اإلرباك واإلحراج لدول وحركات سٌاسٌة وخصوصا فً الشرق 
األوسط وزادت من حالة انعدام الثقة بٌن المكونات السٌاسٌة واالجتماعٌة لدول المنطقة ،وهذه الحالة 

 (3)(".ى البناءةالفوض)بالضبط مطلب استراتٌجً أمرٌكً تم توضٌحه فً إستراتٌجٌة 
 

وأنا أثنً على رأي األبرش، حٌث بحثت بنفسً عن إشارة إلى مجزرة ارتكبت بحق عائلة صدٌقً 
" األخطاء"لطٌف علو، ولم أجد شٌئاً عنها، وحٌن سؤلته أكد عدم وجودها وأن اإلشارات إلى مثلها من 

الهجوم اإلسرائٌلً على  كذلك اختفاء وثائق عن جرٌمتً. تبرئ األمرٌكان وتضعهم فً موقف مثالً
لبنان وغزة واغتٌال المبحوح وغٌره، وعن فضائح قصف الفلوجة وغٌرها من المدن العراقٌة، وعن 

كا متلبسٌن بالجرٌمة فً البصرة وال جرٌمة قتل أطفال النعٌرٌة أو إلرهابٌٌن البرٌطانٌٌن الذٌن إمسا
 .اغتٌال مبدر الدلٌمً، والقائمة تطول

 
تقائٌة الواضحة للوثائق المسربة، فهناك مرحلة إنتقائٌة ثانٌة بالنسبة للصحافة األمرٌكٌة وإضافة إلى اإلن

اكتفت أهم حٌث نشرت أهم صحفهم أجزاء منتقاة أٌضاً وموجهة للتحرٌض على الحرب على إٌران، فقد 
، هما نٌوٌورك تاٌمز والواشنطن بوست بنشر وتؤكٌد ما أشارت إلٌه برقٌات بؤن كٌتٌنصحٌفتٌن أمرٌ

الوالٌات المتحدة تعتقد أن إٌران قد امتلكت صوارٌخ متطورة من كورٌا الشمالٌة، دون أن تشٌر أي 
 (4).األمرٌكٌة وعدم وجود األدلة القوٌة علٌها منهما إلى رد روسً مفصل ٌنفً النظرة

 
ولكننا نالحظ  .ٌناسب مصالح تلك الدولتٌن وأجندتهما إعطاء انطباع معٌن للعالم اللعبة ٌبدو والهدف من

تشترك  فهو فً مواضٌعأنها تناسب الجانب اإلسرائٌلً بشكل أكثر مباشرة، أما فائدتها للجانب األمرٌكً 
الجانب األمرٌكً كما  ورغم أنها تخلو من أٌة فضائح أمرٌكٌة جدٌة، فهً تكلف .مع األجندة اإلسرائٌلٌة

كبٌراً من المصداقٌة الدبلوماسٌة ٌمكننا أن نتخٌل أنها ستلقً بظاللها على كل محادثات دولٌة مع هذه 
. إضافًة إلى ذلك فهً تضعف الجانب األمرٌكً فً تعامله مع أختالفاته مع إسرائٌل .الدولة مستقبالً 

أو على األقل أن الوثائق مزٌفة،  بالضرورة ٌعنً ال لكن ذلكاإلحتمال الكبٌر إذن أنها لعبة إسرائٌلٌة، 
 .لٌس كلها

 

http://albidapress.net/news.php?action=view&id=10641
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236742
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236742
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236742
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=236742
http://www.informationclearinghouse.info/article26970.htm
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ردوكان، أن إسرائٌل ، مساعد رجب طٌب أٌقول حسٌن جلكٌتفق الساسة األتراك على هذا التقٌٌم، ف
المواقف " صحة"فالوثائق المسربة كلها تإكد ( 5).أعلنت أنها لن تتضرر من الوثائق حتى قبل نشرها

لجهة المستفٌدٌن فإننا نرى »وزٌر الداخلٌة بشٌر اتاالي أن  وقال. قاط األساسٌةاإلسرائٌلٌة فً جمٌع الن
قال رئٌس و". اة بها وما نشر ٌمٌل إلى مصلحتهإسرائٌل فً المقدمة، حٌث لم تنشر وثائق كثٌرة متعلق

لست على قناعة بؤن »وأضاف . البرلمان محمد علً شاهٌن انه ٌرى أهدافا سٌاسٌة وراء نشر الوثائق
وأشار نائب رئٌس حزب العدالة والتنمٌة . «هذه الوثائق ٌمكن أن تنشر رغما عن الوالٌات المتحدة

 (0).بنشر الوثائقحسٌن تشٌلٌك بدوره إلى سرور إسرائٌل 
 
بؤن ٌختار ناشط سٌاسً ٌبحث عن الحقٌقة إمتداح  المعتادمن ناحٌة أخرى، لٌس من  إضافًكمإشر و

من نشر الوثائق كمثال  أشار إلى نتانٌاهو ممتدحاً موقفهقائد ٌمٌنً عنصري مثلما فعل أسانج حٌن 
 ( 6). إٌجابً

التً تتفوق فٌها  "نظرٌة األلعاب"وٌكٌلٌكس جزء من ممارسة حسابات وأشار أحد الكتاب إلى أن 
 (7).إسرائٌل

 

 حقائق معروفة ال مفاجآت، بل تثبيت

 
على الصعٌد ف. منها" المناسبة"، خاصة تلك حجماً أكبر مما تستحقأعطٌت " الفضائح" من المالحظ أن

 مبهم وفضائح لجهات مفضوحة أصالً مثل أقوال العربً والعالقة مع إٌران، كان األمر مقسماً بٌن كالم
 الوالٌات ٌدعو" السعودي العاهل نا قالالذي  الجبٌر عادل المتحدة الوالٌات لدى السعودي السفٌر
 على وشدد" األفعى رأس قطع"بـ األمرٌكٌٌن ونصح "النووي برنامجها لوقف اٌران مهاجمة الى المتحدة

للسعودٌة،  استراتٌجٌة اولوٌة هو العراق فً اإلٌرانً التاثٌر لمواجهة المتحدة الوالٌات مع العمل ان
، وتحذٌر "وقفه خطر ٌفوق تركه خطر" ألن, اإلٌرانً ويالنو البرنامج دعا إلى وقف البحرٌن وملك

، وإشارة "اقصفوا إٌران وإال فسٌتوجب علٌكم أن تعٌشوا مع قنبلتها: "مسإول أردنً كبٌر لألمرٌكان
، ومبارك الذي ٌقترح الحرب ضد إٌران ضرورٌة: 2226رئٌس الحكومة اللبنانً السابق السنٌورة فً 

مواقف ال أتصور  هذه .عراق، وٌحصل على المدٌح الشدٌد من نتانٌاهوعلى أمٌركا تنصٌب دكتاتور لل
 .ون من قبل شعوبهم إال امتدادات إسرائٌلٌةفهإالء الحكام ال ٌعد  . أنها فاجؤت أحداً 

 
 العراقً بشكل ٌصعب تجاهله مع التصرٌحات التً اعلنها السٌاسً أقوال هإالء األخٌرٌن تناغمٌالحظ 
تخطٌط قائمة العراقٌة لمهاجمة إٌران  حول ،سالم الزوبعًعالوي، السٌد عن قائمة أٌاد المنشق 

وكما هو معروف كانت العالقة بٌن المملكة والقائمة العراقٌة . باإلشتراك مع المملكة العربٌة السعودٌة
ن سٌنظرون إلى ٌوال شك أن العراقٌ. ٌر فً العراقشدٌدة الفعالٌة قبل وخالل الصراع اإلنتخابً األخ

ا السٌنارٌو الخطر، نظرة ذعر واشمئزاز من السٌاسٌٌن الذٌن ٌخاطرون بإدخال بلدهم فً المؤساة هذ
وفً تلك المرة، . التً سبق أن أصابته بدمار لم ٌسبق له مثله، قبل ربع قرن، ومازال ٌعانً منه بشدة

زب الذي كان للسعودٌة أٌضاً دور أساسً فً دعم وتشجٌع الحرب وتموٌلها، ومن خالل نفس الح
تتعاطف معه قائمة العراقٌة وٌتقارب معه ناخبوها وٌحرص قادتها على إعادة اإلعتبار إلٌه وإعادته إلى 

 .مكشوف وصرٌح .السلطة، وخاصة السلطة األمنٌة، وبدعم أمرٌكً
 

ولم تنشر الوثائق حسب أطالعً برقٌات السفارة األمرٌكٌة فً بغداد، أقواالً لقادة عراقٌٌن، وإنما 
 .رت على إعطاء آراء أمٌركٌة حولهم وحول األوضاع العامة فً العراقاقتص

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/senior-turkey-official-says-israel-behind-wikileaks-release-1.328373
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/wikileaks-founder-netanyahu-believes-expose-will-aid-mideast-peace-1.328380
http://rense.com/general92/wikii.htm
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 إسرائيل والعرب، وإسرائيل وإيرانإسرائيل وأميركا، إسرائيل وتركيا، 

 
بعض الخبراء اإلسرائٌلٌٌن أن عاصفة  ٌرىبالنسبة لفائدة التسرٌبات إلسرائٌل على الجبهة األمرٌكٌة، 

وقال زلمان . على مفاوضة إسرائٌل حول تجمٌد اإلستٌطان سوف تشتت تركٌز إدارة أوباماوٌكٌلٌكس 
شوفال، السفٌر اإلسرائٌلً السابق لدى الوالٌات المتحدة ومستشار نتانٌاهو للعالقات معها، أن ما كشفته 

ٌلكس ٌزٌل الفكرة القائلة بؤن من الضروري تحقٌق تقدم فً الجبهة اإلسرائٌلٌة الفلسطٌنٌة أوالً، إن وٌكل
 (8). أرادت الوالٌات المتحدة أن تتخذ موقفاً شدٌداً من إٌران

 
لدود إلسرائٌل، لان، العدو اتركٌا، وبشكل خاص أردوغ: وتصٌب التسرٌبات الخصم الجدٌد إلسرائٌل 

إنه سٌرفع دعوى  هددالذي ( 9) !أردوكان" األصولً"خشٌة أمٌركا وإسرائٌل من إلى فؤشارت وثٌقة 
لعدم »عا الرئٌس التركً عبد هللا غول األتراك ود .ةعلى الدبلوماسٌٌن األمٌركٌٌن أمام المحاكم الدولٌ

« وٌكٌلٌكس»إنه التقى الرئٌس االذري الهام علٌٌف الذي انتقد فً وثائق  وقال. «الوقوع فً هذا الفخ
وقد قلت له انه ٌجب . علٌٌف أعرب عن أسفه لألكاذٌب التً نشرت»وأضاف إن . تركٌا بلهجة شدٌدة

 (0")نلى لسانه فنحن شعب واحد فً دولتٌدق ما ورد ععلٌه عدم األسف ألننا أصالً لم نص
 

الوثائق إلشاعة صورة مركزٌة توحً بؤن العرب ٌقفون فً حقٌقتهم  حاول اإلسرائٌلٌون اإلستفادة من
 . مع إسرائٌل، ومن هذه الصورة تشع استنتاجات بمختلف اإلتجاهات، جمٌعها تصب فً صالح إسرائٌل

ئٌل، سوف تنخفض إذا كان ضحاٌاها ٌقفون معها، وسٌمكن لعمالئها فالصورة الكرٌهة عالمٌاً إلسرا
لن ٌكونوا ملكٌٌن "وأنهم " حتى العرب معها"ومإٌدٌها الخجولٌن من موقفهم المحرج أن ٌشٌروا إلى أن 

أما الداعمٌن للحق العربً فسٌصابون باإلحباط، حتى إن لم ٌغٌروا رأٌهم . الخ"..أكثر من الملك
، وأل أظن أنها مصادفة أن ٌبرز انفسهم الفلسطٌنٌٌن نتظر أن ٌصٌب اإلحباط األكبركذلك ٌ. بإسرائٌل

لك أنه تبٌن ان اإلهتمام العربً بالقضٌة الفلسطٌنٌة لٌس فً التلفزٌون لٌقول  فلسطٌنً غاضب وجه
 . ، وأن على  الفلسطٌنٌٌن أن ٌعدلوا استراتٌجٌتهم على ذلك األساس 22كبٌراً وأنه ٌؤتً بالدرجة 

 ! ٌف وأن علٌهم أن ٌقدموا المزٌد من التنازالتماذا ٌعنً ذلك؟ أن موقفهم ضع
 علٌه ٌوافق اتفاق اي سٌقبلون الفلسطٌنٌٌن أن" بـ " ألمسرب"نتانٌاهو تلك الخطة قول وٌإكد 

طرٌقة لحل هذا الصراع هً أن ٌقدم األمرٌكان  ٌستنتج العالم بؤن أفضلسوف وبالتالً ". االمٌركٌون
 ( 02) !مشروعاً ٌرضً الجانب الٌمٌنً اإلسرائٌلً، مادامت موافقة الفلسطٌنٌٌن مضمونة

 
تلك الصورة، وأن العرب ال دعم شكل كبٌر مع مقوالت نسبت إلى قادة عرب ب وٌنسجم ما تم تسرٌبه من

 بشؤن الواسعة العربٌة المخاوف عن كشفت "بؤن البرقٌات  فقال نتانٌاهوٌخشون إسرائٌل بل إٌران، 
 بشؤن مخاوفهم عن االوسط الشرق زعماء ٌعلن أن"معرباً عن أمله " . االٌرانً النووي البرنامج
 فً منطقً غٌر اعتباره ٌمكن ال اتفاق هناك الحدٌث لتارٌخا فً االولى للمرة" وأضاف  ".اٌران
 التوسعٌة وخططها اٌران من ٌنبع الرئٌسً التهدٌد أن على المنطقة ودول اسرائٌل وفً اوروبا

". سراً  به ٌفكرون ما لشعوبهم علناً  بالقول الكافٌة ٌتحلى الزعماء العرب بالشجاعة"وأن  ".وتسلحها
 الخطاب نغٌر أن ٌجب الننا شًء كل وقبل أوال السالم أجل من حقٌقٌا تقدما هذا سٌكون" وأضاف
 ٌكمن أٌن الجمٌع ٌعلم حٌن فً بالمنطقة والسالم االمن تهدد التً هً اسرائٌل بؤن الزائفة والمجادلة
 ( 00)".الحقٌقً الخطر

 
دعو الزعماء العرب عبارات نتانٌاهو مثٌرة لإلهتمام، وخاصة تلك العبارة التً تبدو بال معنى، والتً ت

: وسر أهمٌتها هو أنها ٌفترض أن تثٌر التساإل. "للتحلً بالشجاعة لٌقولوا علناً ما ٌفكرون به سراً "
ذلك الذي ٌفكرون به سراً، وٌسعد نتانٌاهو؟ ببساطة، ألن " لماذا ٌخشى هإالء الزعماء أن ٌقولوا علناً "

لذلك فؤن دعوة نتانٌاهو تبدو دعوة غبٌة، ! شعوبهمما ٌفكرون به سراً، ٌقف بالضد تماماً بما تفكر به 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/11/29/AR2010112906979.html
http://www.haaretz.com/news/international/wikileaks-cables-show-u-s-israel-fear-of-fundamentalist-erdogan-1.327607
http://www.alquds.com/node/307534
http://www.alquds.com/node/307534
http://www.alquds.com/node/307534
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=163789&language=ar
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فهً لن تغٌر الموقف تجاه إسرائٌل، لكنها دعوة أللئك القادة لإلنتحار، فتخسر إسرائٌل بذلك أشد أسلحتها 
 فهل أن نتانٌاهو أبله لٌدعو إلى ذلك؟. فتكاً فً صراعها ضد العرب

 
وثائق والتحرٌض على ضربها عسكرٌاً، من خالل  ملف إٌران النوويركزوا اإلنتباه على األسرائٌلٌون 

ؤن اإلستخبارات أخرى بأن المقاطعة ستفشل وأنه ٌجب القٌام بضرب إٌران، وإحداها تقول  عدٌدة
 ٌصل ان ٌمكن التطور فائقة صوارٌخ على الشمالٌة كورٌا من حصلت اٌران بان قناعة على"األمرٌكٌة 

، (وروبا دون وجود أٌة مإشرات على تهدٌد إٌرانً ألوروبافً تخوٌف ضمنً أل"  ).اوروبا إلى مداها
وتم تموٌه كل ذلك بإضافة تملٌحات صغٌرة عن آراء سلبٌة للساسة األمرٌكان . وأن نجاد شبٌه بهتلر

إال أن الصورة الرئٌسٌة التً كانت . ببوتٌن و كرزاي وبرولسكونً وساركوزي ومٌركل والقذافً
 ( 02) ."الدول من فرنسا إلى أذربٌجان تحس بالخطر اإلٌرانً"الوثائق تقدمها هً أن جمٌع 

 

 بلهاء؟...هيالري

 
 :قالت كلنتون .ا تبدو متورطةتردد نفس ما قاله نتانٌاهو، لكنه فً الطرف اآلخر، كانت هٌالري كلنتون

بعٌداً عن  حتى الوثائق تبٌن أن إٌران تمثل تهدٌداً جدٌاً فً نظر العدٌد من جٌرانها، ومصدر قلق جدي"
لم ٌحدث هذا ألن الوالٌات . ولذلك اجتمع المجتمع الدولً لفرض أقسى العقوبات على إٌران. منطقتها

أرجوكم إفعلوا هذا من أجلنا، وإنما حدث ألن الدول حٌنما قٌمت الدالئل حول أعمال و : المتحدة قالت لهم
هً بؤننا ٌجب أن نفعل ما فً نواٌا إٌران وصلت إلى نفس النتٌجة التً وصلت إلٌها الوالٌات المتحدة، و

إن من ٌقرأ القصص حول هذه البرٌقات المزعومة وٌفكر . وسعنا لمنع إٌران من أن تصبح دولة نووٌة
بشكل جٌد فإنه سٌصل إلى أن القلق بشؤن إٌران له أسس قوٌة وأنه واسع اإلنتشار وأنه سٌكون فً 

نفس التفكٌر لمنع إٌران من الحصول على  مركز السٌاسة التً سنتبعها بمشاركة الدول التً تشاركنا
 ( 03) ".األسلحة النووٌة

إنها تقول أن البرقٌات  .ورطة السٌدة وزٌرة الخارجٌة األمرٌكٌةإن قرأتم بانتباه فستالحظون 
أنها صحٌحة ومثبتة حٌن  فً نفس الخطاب، تعاملها على وفً نفس الجملة، ورغم ذلك، "مزعومة"

 " ! الخ..بٌن أن إٌران تمثل تهدٌداً جدٌاً فً نظر جٌرانهات" تقول أن تلك البرقٌات
 

وال تقتصر مشكلة هٌالري فً أنها تواجه مشكلة دبلوماسٌة فً اإلعتراف بصحة الوثائق بصراحة، 
بلوماسٌٌن امرٌكٌٌن جمع طلبت من دوإنما قد تواجه مشكلة قضائٌة ألن الوثائق أشارت إلى أنها 

مٌن العام لالمم المتحدة وكبار مساعدٌه ومندوبً الدول االعضاء الدائمٌن بمجلس عن األ معلومات
وتتضمن المعلومات المطلوبة كلمات السر الالزمة الجراء اتصاالت كما تتضمن توجٌهات بطلب . االمن

العمل واتخاذ القرارات، وكذلك ارقام بطاقات االئتمان معلومات عن اسالٌب االشخاص المعنٌٌن ب
وبصمات اصابع " دي ان اٌه"البصمة الوراثٌة ، وحتى الخاصة بهم وغٌر ذلك من المعلومات الشخصٌة

 (04) ."ةمنٌة االمرٌكٌالبٌة الوكاالت األالى غ تلك الطلبات توجٌهوالمسإولٌن 
، وإبداء الغضب الشدٌد من سانج بالتجسسدارة األمرٌكٌة ألاإل اتهامإنه لمن المثٌر لإلنتباه الجرأة على 

 كلنتون تقول. بالتجسس تطالب دبلوماسٌٌها نفسها تلك اإلدارة فً الوقت الذي تبٌن نفس الوثائق أن ذلك،
وهذا استعمال معتاد ". من تحالفات وشراكات ومفاوضاتهجوم على المجتمع الدولً ": أن التسرٌبات

، وكل هجوم "المجتمع الدولً"ما ترٌده الوالٌات المتحدة هو ما ٌرٌده كل ف". لدولًالمجتمع ا"لعبارة 
األمن  لكن التجسس على األمم المتحدة ومجلس، "المجتع الدولً"على الوالٌات المتحدة هو هجوم على 

 . "على المجتمع الدولً هجوم"ومختلف الدول، لٌس 
 

، ها من الموضوع، بدا وجه السٌدة الوزٌرة جاداً مهموماً نالحظ أنه فً الفلم الذي اعلنت كلنتون موقف
" اكتشف"كمن أكتشف لتوه حقٌقًة خطٌرًة، لٌس فقط فً أسفها للتسرٌب، وإنما أٌضاً أثناء حدٌثها عن ما 

http://www.haaretz.com/blogs/mess-report/wikileaks-expose-makes-it-clear-everybody-hates-iran-1.327523
http://vodpod.com/watch/5016238-hillary-clinton-wikileaks-disclosure-is-an-attack-on-the-international-community-pt-2
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=432476&pg=2
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=432476&pg=2
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=432476&pg=2
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وٌبدو لً أن هذا خطؤ فً . واستنتاجاتها عما ٌجب عمله من موقف بعض الزعماء العرب من إٌران
ت الوثائق صحٌحة، فالمفروض أنها وثائق تابعة للخارجٌة األمرٌكٌة وأن إن كانف. إخراج المسرحٌة

السٌدة كلنتون تعرف بكل ما فٌها من حقائق من زمن طوٌل، فمن أٌن أتت المفاجؤة التً تقمصها وجه 
 السٌدة كلنتون؟ 

 
ة قطر، لى جامعوالشفقة معاً، تذكرنً بزٌارة للوزٌرة فً وقت سابق إ للسخرٌةهذه الورطة المثٌرة 

لها  ساذجةبعد محاضرة ف. ضمن جولة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً، من أجل جمع الدعم ضد إٌران
فً المنطقة، قام طالب صغٌر " إختالل التوازن"فً الطالب، وحدٌثها عن كٌف أن تسلح إٌران ٌسبب 

، ولم " مختل أصالً؟ أال تعتقد السٌدة وزٌرة الخارجٌة أن التوازن: "السن والحجم بسإالها بؤدب شدٌد
ٌكن سهالً أن ٌمنع اإلنسان نفسه من الضحك وهو ٌرى وزٌرة أعظم دولة فً العالم تلف وتدور لتستنجد 

ولم ٌكن حالها أفضل حٌن تحدثت بـ . بحٌلة دبلوماسٌة معروفة فتخترع لنفسها سإاالً آخر لتجٌب عنه
سبب تصرفات حكومته الرعناء، فجاءها ب" الشباب اإلٌرانً الذي ٌحرم مستقبله"عن " تعاطف مإثر"

البرنامج على  مدٌرفً النهاٌة عطف ! بمستقبل الشباب فً غزة؟ السٌدة الوزٌرة لماذا ال تتؤثر :السإال
تتحدث  وانطلقت، فتنفست الوزٌر الصعداء " حرٌة المرأة"الوزٌرة وطلب منها أن تتحدث للطالب عن 
، وال بد أن الجمٌع كان ٌضحك فً سره مما إلى ما تقول معوتتحدث، ولكن ال أتصور أن أحداً كان ٌست

 .رأى أمامه
 

وال ٌختلف  "!بلهاء"فً مثل هذه المواقف إال أن ٌهتف  ال ٌمتلك المرء نفسه وهو ٌشاهد وزٌرة الخارجٌة
الموقف كثٌراً أمام ضحالة إدعاءات نتانٌاهو الذي ٌرٌد أن ٌقنع العالم أن الدولة األكثر اعتداءاً 

صرٌة فً المنطقة، لٌست هً الخطر علٌها، حتى وهً مستمرة فً توسٌع احتاللها واعتدائها وعن
لٌست فً مستوى  وراء فشل خطابهالكن المشكلة الحقٌقٌة ! وتطوٌر قوانٌنها العنصرٌة المعادٌة لجٌرانها

ة وضوح ذكاء هٌالري، بل فً استحالة المهمة التً وجدت نفسها فٌها، الدفاع عن موقف خاسر، لشد
 ! به رئٌسة الدبلوماسٌة األمرٌكٌةنفاقه، بحٌث ٌستطٌع طفل أن ٌحرج 

 
هل تم اإلستنتاج من المعلومات التً قدمتها وثائق وٌكٌلٌكس بشكل سلٌم، : فً النهاٌة، من المفٌد أن نسؤل

 من أن العرب ٌخشون إٌران وٌرٌدون من أمٌركا وإسرائٌل أن تحاربها؟ 
، تلك اإلمتدادات اإلسرائٌلٌة التً نصبت حكاماً على العرب، فالسإال ال معنى "العرب"إن كنا نقصد بـ 

وإن كنا نقصد الشعب العربً ومن ٌحبه . له، ألن اإلمتدادات ال بد أن تإٌد األصل الذي امتدت منه
الشعب العربً من القادة العرب، فسنرى صورة مختلفة تماماً عن تلك التً حاول نتانٌاهو وهٌالري 

 ". ألعرب"ون أن ٌقدمانها عن كلنت
 

 ويكيليكس واإلحصاءات حقيقة الموقف العربي بين 

 
( أي ضمن نفس فترة الوثائق) 2227 أجري عام ، هو الخامس ،الدولًلمعهد زغبً سنوي استبٌان من 

ألردن ، لبنان، المغرب، اإلمارات العربٌة المتحدة شخص فً مصر، ا 4222وشمل حوالً 
ٌرون فً إسرائٌل التهدٌد األكبر والوالٌات المتحدة التهدٌد الثانً ألمنهم، %  82تبٌن أن  والسعودٌة،

 !فقط% 6ٌشر إلى الخطر اإلٌرانً سوى  ولم
 

المعترفٌن فً الدول  لضغط لوقف البرنامج النووي اإلٌرانً، وبلغلضرورة  (الربع) أقلٌة ولم ٌر سوى
% 82) ورأت أغلبٌة ساحقة % . 60الستة، بحق إٌران حتى بالحصول على السالح النووي 

 . "غٌر مرغوب به"التؤثٌر األمرٌكً ، أن منهم (( األردن% )92و( المغرب% ) 87و ( السعودٌة)

http://electronicintifada.net/v2/article6538.shtml
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أو  متطرفٌن تم استبٌانهم هو القائد األكثر شعبٌة، ولم ٌكن الذٌنحسن نصر هللا ومن نتائج اإلستبٌان أن 
حٌث بٌن اإلستبٌان أن السبب الرئٌس لكرههم ألمٌركا كان دعمها إلسرائٌل وأن " كارهٌن لألمرٌكان"

 وانسحاب%( 60)الغالبٌة الكبرى من العرب كانوا ٌقبلون وٌطالبون بحل سلمً نهائً مع إسرائٌل 
إسرائٌل لو توفر  بمحاربةب باإلستمرار امٌركا من الدول العربٌة، وأن أقلٌة منهم كانت ترغ جٌوش
 . السالم

فً المغرب ترى أن من حق % 77فً لبنان إلى % 50واعتبرت اغلبٌة فً جمٌع تلك الدول، تبدأ من 
المشرف على اإلستبٌان أنه حتى فً " تلهامً"وقال السٌد . إٌران اإلستمرار فً برنامجها النووي
ا بالخوف الشدٌد من قوة إٌران، فؤن شعبٌهما لم ٌحددا إٌران السعودٌة واإلمارات التً تتمٌز حكومته

، وهو ما كان ٌدل على أن الشعوب العربٌة لم تكن تنظر من نفس المنظار الذي ٌنظر به "كخطر جدي"
 ..حكامها، حسب تلهامً

ب سنة وشٌعة لم ٌكن جذرٌاً بل كان أغلبٌة العر وٌرى القائمٌن على اإلستبٌان أن تقسٌم العرب بٌن
وبٌن اإلستبٌان أن األكثر . منظار الصراع العربً اإلسرائٌلً كؤولوٌة لهمٌنظرون إلى األمور من 

أن أي منهم لم  إلى تقرٌر اإلستبٌان شعبٌة بعد حسن نصر هللا كان شٌراك وأحمدي نجاد و شافٌز، ونبه
 ( 05) !ٌكن قائداً سنٌاً، رغم أن اإلستبٌان كان ٌشمل عرباً سنة بؤغلبٌة ساحقة

 
سئل المشاركون فٌه مرة أخرى عن الزعماء المفضلٌن لدٌهم، ففاز  استطالع جرى هذا العاموفً 

ثم أحمدي نجاد  بالمركز األول رئٌس الوزراء التركً رجب طٌب اردوغان، ثم الفنزوٌلً هوغو شافٌز
 (06) !و السٌد حسن نصر هللا
من هم القادة الذٌن ٌحبهم الشعب العربً من خالل اإللتفاف حولهم وحماس  وٌالحظ أحد الكتاب

 :استقبالهم فً لبنان مثالً، فٌقول
 العرب، الزعماء ٌكرههم الذٌن المسلمٌن الزعماء بان خجل، اي ودون القول، فً لحظة نتردد ال"

 اردوغان طٌب رجب السٌدٌن ولنؤخذ. العربٌة االوساط فً شعبٌة االكثر هم بلدانهم، ضد وٌتآمرون
 ٌخرج فبٌنما المضمار، هذا فً كمثالٌن هللا نصر حسن اللبنانً هللا حزب وزعٌم التركً، الوزراء رئٌس
 لبنان ٌزورون عرباً  زعماء نجد بٌروت، فً الرحال ٌحط عندما اردوغان السٌد قبالالست اآلالف مئات

 (07)".المشددة والحراسة السرٌة من غابة وسط متسللٌن
 
أن اإلعالم الهائل لتخوٌف الشعب العربً من إٌران أجري قبل ثالثة أشهر فقط،  آخر استبٌانبٌن و

. وتحسٌن صورة إسرائٌل قد فشل تماماً، وأن اتجاه الرأي الشعبً العربً ٌسٌر بعكس اإلتجاه 
أن غالبٌة الناس فً كل من مصر، السعودٌة، المغرب، األردن، لبنان واإلمارات فؤوضحت األرقام 

األسلحة النووٌة تطوراً إٌجابٌاً للشرق األوسط، قد تضاعف  العربٌة أن عدد من ٌرى فً امتالك إٌران
 (08) 2202فً عام % 57إلى  2229فً عام % 29خالل السنة الماضٌة من 

 
هم حكام الدكتاتورٌات التً ترى فً إسرائٌل سبباً لبقائها، فؤن إٌران هً الخطر " العرب"إذن، إذا كان 
الشعب العربً، فمن الواضح أنه ٌرحب بالتطور النووٌر  أما إن كان المقصود بالعرب،. ولٌس إسرائٌل

والحقٌقة أن الشعب العربً ال ٌختلف فً هذا ! اإلٌرانً وال ٌرى فٌه خطراً، بل ٌجد الخطر فً إسرائٌل
 استطالعفقد أثار . األمر عن شعوب األرض فً موقفها من إسرائٌل، بضمنها شعوب اإلتحاد األوروبً

دهشة العالم ورعب إسرائٌل حٌن رأت جمٌع شعوب دول اإلتحاد األوروبً وبغالبٌة كبٌرة،  2223عام 
 ( 09) !أن إسرائٌل هً الخطر األكبر على السالم العالمً

 
مكروهٌن من شعبهم، دون ما الذي ٌعنٌه تفضٌل اإلدارة األمرٌكٌة لألخذ برأي بضعة حكام دكتاتورٌٌن 

ألمرٌكٌة برأي حكام أن اهتمام اإلدارة ا جومسكً اعتبررأي ذلك الشعب؟ الكاتب الكبٌر نعوم 
على كره اإلدارة األمرٌكٌة دلٌل ، إللتفات إلى موقف الشعب العربًالدكتاتورٌات العربٌة، دون ا

 ( 22) !وبعدها عنها للدٌمقراطٌة

http://rubinreports.blogspot.com/2010/08/can-you-handle-truth-poll-shows.html
http://albidapress.net/news.php?action=view&id=10703
http://albidapress.net/news.php?action=view&id=10703
http://www.brookings.edu/reports/2010/0805_arab_opinion_poll_telhami.aspx
http://electronicintifada.net/v2/article2129.shtml
http://www.alternet.org/rights/149032/noam_chomsky%3A_wikileaks_cables_reveal_%22profound_hatred_for_democracy_on_the_part_of_our_political_leadership%22
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وكما كشف جومسكً هذا النفاق فً الدٌمقراطٌة لدى اإلدارة األمرٌكٌة، كشف الدكتور أسعد خلٌل من 
اإلنسان فوجد من بحثه فً البرقٌات أن تلك المسؤلة لم تطرح من أي  أمٌركا نفاقها فً مسؤلة حقوق

تقدم حقوق "أشاد بـ   اً أمرٌكٌ مسإول أمرٌكً أمام الحكام العرب إال مع سورٌا، بل أن  مسإوالً 
 ! فً السعودٌة" اإلنسان

 

 إذن ما الذي كشفته ويكيليكس؟: خاتمة

 
لٌس من مصلحة العرب اسٌة فً جامعة جورج تاون أن ٌرى الدكتور تمٌم البرغوثً، استاذ العلوم السٌ

األمنٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة تشجٌع الحرب على إٌران، بل من مصلحة العرب كضعفاء أن تقوى أٌة 
وقال أن . دولة أخرى لتوازن بعض قوة إسرائٌل، وأن الحرب على إٌران ضرر مباشر للعرب

صار أكثر ثقة ف، أصالً  عن بعض حكامه ان ٌعرفهكشفت للشعب العربً بشكل رسمً ما كوٌكٌلٌكس 
، وأن تلك لضرب إٌران" اً إسرائٌلٌ اً عربٌ" اً ٌشكلون حلفوجدهم وبصحة تقٌٌمه لحكامه الذٌن بالنفس 

بالنسبة ألمٌركا  اً إضافٌاً خطرالوعً الجدٌد ٌمثل  ذلك، وقال أن "نظرٌة مإامرة"حقٌقة ولٌست 
 .وإسرائٌل

 
أال تخشى إسرائٌل على عمالئها من أن ٌنتقموا منها ومن أمٌركا : أن نسؤل ربما ٌخطر ببالنا أخٌراً 

وٌبدأون التقرب من شعبهم واإلبتعاد عنها؟ إنها ال تخشى ذلك، ألن الفضٌحة تجعل الطرٌق أمام العمٌل 
 .للعودة إلى شعبه أكثر صعوبة، فٌجد نفسه بالعكس مضطراً أكثر وأكثر لإلنبطاح التام

 
ما الذي كشفته ضجة وٌكٌلٌكس عن عالقة العرب بإٌران؟ بالنسبة لً وربما : سإالنا األول إذن لنعد إلى

لع على اإلحصاءات التً وردت فً نهاٌة المقال قبل اآلن، فؤن تلك الضجة وما  لكم أٌضاً، ممن لم ٌط 
ا ترٌد صاحبها من كذب دفعنً إلى البحث عن صحتها، وبذلك فؤنها كشفت لً أنباءاً سارة على عكس م

العرب المنصبٌن إلدارة مصالحهم أن تفهمنا، وأن رأي الشعب العربً  الحكام هٌالري ونٌتانٌاهو وشلة
ٌدل على وعٌه لمصلحته وأنه ٌقف بالضد تماماً من اي عمل عسكري ضد إٌران، وال ٌرى فٌها خطراً 

ود فً عدوانٌتها علٌه بل الخطر فً إسرائٌل المسلحة حتى أنفها وأمٌركا التً تدعمها بال حد
حتى  العرب الشباب وٌعً. تماماً كما ترى شعوب أوروبا وغٌرها ذلك األمر بوضوح تاموعنصرٌتها، 

أصالً،  ضد شعبه المختل" التوازن" خرافةٌخل بالعلى مقاعد الدراسة أن تطوٌر إٌران ألسلحة نووٌة 
التوازن ما ٌدفعها نحو تحدٌد غرورها بل ٌعٌد إلٌه بعض توازنه، لعل تلك الدولة العدوانٌة تجد فً ذلك 

 .واحتقارها للعرب والمسلمٌن، وقبول سالم بالحد األدنى من المقبولٌة، مع جٌرانها فً المنطقة
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