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ستوكهولم ــ قاسم حمادي 

عًا، استجابت الشرطة 
َّ
مثلما كان متوق

البريطانية لطلب السويد، وأوقفت، أول 
من أمس، مؤسس موقع »ويكيليكس« 
األوسترالي جوليان أسانج )٣٩ سنة( 
بتهمتي االغتصاب والتحرش الجنسي. 
خطوة تندرج في سياق إسكات أسانج 
العالم،  ب��ات األشهر في  ال��ذي  وموقعه 
 

ّ
ل��ك��ن��ه��ا ل���م ت��ج��ِد ف���ي م��س��ع��اه��ا، ب��م��ا أن

وث���ائ���ق ج���دي���دة وح��س��اس��ة ظ��ه��رت في 
ال��ي��وم��ن امل��اض��ي��ن، وب����ات ه��ن��اك أكثر 
من 800 موقع على اإلنترنت قررت فتح 
من  لحمايته  »ويكيليكس«  ل� فضائها 

القمع. 
��م أس��ان��ج نفسه طواعية إل��ى أحد 

ّ
وس��ل

لندن،  ف��ي  البريطانية  ال��ش��رط��ة  م��راك��ز 
أنها  ي��ارد«  »اسكوتالند  أعلنت  بعدما 
إقامته  مكان  معرفة  بمجرد  ستعتقله 
السويدية،  ب���ال���ت���ه���م  م���ع���ه  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وللنظر في طلب ستوكهولم بتسليمه 
إليها للمثول أمام املدعي العام للدولة. 
وقرر قاضي التحقيق البريطاني إبقاء 
أسانج قيد الحجز، وعدم إخالء سبيله 
مالية، حتى  كفالة  ف��ي مقابل  ألس��ب��وع 
ق��رار جديد بخصوص تسليمه  اتخاذ 
بقرار  امل���رح���ب���ن  وأول  ال���س���وي���د.  إل�����ى 
االع��ت��ق��ال ك���ان وزي����ر ال���دف���اع األميركي 
روب��رت غيتس، ال��ذي عّبر عن سعادته 

بالقول »إنه خبر مفرح«. 
الدبلوماسية  أس����رار  ف��اض��ح  وق���ع  ه��ل 
األم���ي���رك���ي���ة، أس����ان����ج، ف����ي ف����خ نصبته 

أج��ه��زة االس��ت��خ��ب��ارات ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، أم 
بسيدتن  جنسيًا  ت��ح��رش  بالفعل  أن��ه 

سويديتن؟ 

الئحة االتهام: أين الواقي؟ 
حصلت »األخبار« على محضر تحقيق 
الذي  ال�����س�����ري،  ال����س����وي����دي����ة  ال����ش����رط����ة 
التحقيق  ف��ي  أس��ان��ج  سُيستخدم ض��د 
وامل��ح��اك��م��ة، م��ع ك��ل م��ن ال��س��وي��دي��ة آنا 
أردي����ن )٣١ س��ن��ة(، ال��ت��ي ت��ت��ه��م أسانج 
فيلن  وص��وف��ي��ا  الجنسي،  بالتحرش 

)٢٢ سنة( التي تتهمه باالغتصاب. 
امل���اض���ي، وّجهت  ف���ي م��ط��ل��ع ش��ه��ر آب 
التابعة  امل��س��ي��ح��ي��ة«،  األخ�����وة  »ح���رك���ة 
الديموقراطي  االش����ت����راك����ي  ل���ل���ح���زب 
السويدي، دعوة ألسانج ليحاضر عن 

السرية  والوثائق  »ويكيليكس«  موقع 
التي حصل عليها. وافق الرجل، ووصل 
ستوكهولم  إل���ى  آب   ١٣ ال��ج��م��ع��ة  ي���وم 
ال����ن����دوة. ولتوفير  ل��ي��ح��ل ض��ي��ف��ًا ع��ل��ى 
للحركة  العام  األم��ن  طلب  املصاريف، 
ع��ن��ده شقة ال  م��ن أي عضو  املسيحية 
ف���ي خدمة  ي��ض��ع��ه��ا  أن  ي��س��ت��خ��دم��ه��ا، 
الضيف األوسترالي ليقضي فيها وقته 
أثناء زيارة السويد. أّول من لبى الطلب 
اإلعالمية  املتحدثة  أردي���ن،  آن��ا  الشابة 
ب��اس��م ال��ح��رك��ة، وق��ال��ت إن��ه��ا ستتوجه 
إلى مدينة غوتنبرغ في جنوب السويد 
ول��ن تعود إل��ى العاصمة إال في مساء 
يوم األحد، وأعطت مفتاح شقتها ألحد 
وتوجه  أسانج  الحركة. وص��ل  أعضاء 
إلى شقة أردي��ن ليقيم فيها. ومن دون 
سابق إن��ذار، عادت صاحبة الشقة من 
ال��ذي وصل  اليوم نفسه  غوتنبرغ في 
وفتحت  ستوكهولم،  إل��ى  أس��ان��ج  فيه 

باب شقتها ودخلت. 
اعتذرت عن عدم إبالغه بأنها ستعود 
ب��ه��ذه ال���س���رع���ة، وق��ض��ت ل��ي��ل��ت��ه��ا معه. 
خ��ل��دا م��ع��ًا إل���ى ال���ف���راش ذات����ه ومارسا 
الجنس حتى صباح السبت. وبحسب 
ما تقول أردين في تحقيق الشرطة، فقد 
طلبت من ضيفها أن يستخدم الواقي 

واكتشفت  استيقظت  أنها  إال  الذكري، 
أن���ه ل���م ي��ف��ع��ل ذل����ك. ل��ك��ن أس���ان���ج ينفي 
أن��ه استخدم  أردي���ن، ويؤكد  ما تدعيه 
ال���واق���ي ب��ال��ف��ع��ل، ل��ك��ن أردي����ن ل��م تنتبه 

لألمر. 
ورغ����م ذل����ك، ل���م ت��ت��ق��دم أردي�����ن بشكوى 
ب����ح����ق أس������ان������ج، ول�������م ت���ط���ل���ب م����ن����ه أن 
يوضح موضوع الواقي. توجه أسانج 

برفقة أردي��ن إلى قاعة املحاضرات في 
العاصمة ستوكهولم، واهتمت به كما 
املحاضرة،  وأث��ن��اء  منها.  مطلوبًا  ك��ان 
ظ��ه��رت ص��وف��ي��ا ف��ي��ل��ن )٢٢ س��ن��ة( في 
بعدما  ال���ج���م���ه���ور،  ب���ن  األول  ال���ص���ف 
ب��اك��رًا م��ن م��دي��ن��ة أنشوبينغ  ح��ض��رت 
ف�����ي وس������ط ال����س����وي����د ل���الس���ت���م���اع إلى 
أس���ان���ج. ل��ف��ت��ت س��وف��ي��ا أن���ظ���ار العديد 
أنها  ال����ح����اض����ري����ن، وخ����ص����وص����ًا  م�����ن 
م��الب��س تظهر مفاتنها  ت��رت��دي  ك��ان��ت 
الجسدية بوضوح، كذلك فإنها وقفت 
مرات عدة أثناء املحاضرة أمام أسانج 

وأخذت صورًا له. 
ف��ي رواي��ت��ه��ا للشرطة:  وت��ق��ول صوفيا 
شاشات  ع����ل����ى  أس������ان������ج   

ُ
»ش��������اه��������دت

ال��ت��ل��ف��زي��ون ق��ب��ل أس���اب���ي���ع م���ن قدومه 
عجبت به وبشجاعته. 

ُ
إلى السويد، وأ

 ب��ح��ث��ًا عن 
ُ

وف�����ي أح�����د األي��������ام أج�����ري�����ت
 أنه 

ُ
اس��م��ه ع��ل��ى م��وق��ع غ��وغ��ل، وع��ل��م��ت

ستوكهولم.  ف����ي  م���ح���اض���رة  س��ي��ل��ق��ي 
املحاضرة،  ع��ل��ى  ب��ال��ق��ّي��م��ن   

ُ
ات���ص���ل���ت

 ع��ل��ي��ه��م خ���دم���ات���ي، م���ن دون 
ُ

وع���رض���ت
 بهم 

ُ
أن أح��ص��ل ع��ل��ى ج�����واب. ات��ص��ل��ت

 عما إذا كان 
ُ

ف��ي م��ا ب��ع��د، واس��ت��ف��س��رت
ممكنًا أن أحضر املحاضرة، فأجابوني 

حملة تعاطف إلكترونية
كبيرة مع أسانج... والكرملن 

يدعو إلى تسليمه »نوبل«

سياسة

»األخبار« تنشر محضر التحقيق مع »ضحّيتي« أسانج 

اليوم قضية 

»املعادية«.  املواقع  على  إلكترونية  فيروسات  معركة   
ّ

بشن
العربية  املنطقة  حول  تمحورت  املاضيني  اليومني  ات 

ّ
برقي

تها لتطال فضائح الدبلوماسية 
ّ

والشرق األوسط عمومًا، وتخط

من  كان  فما  أسانج،  جوليان  »ويكيليكس«،  س 
ِّ

مؤس ِقل 
ُ
اعت

ني: 
َ
وا على القمع بحرب

ّ
ر في العالم إال أن رد

َ
عي املوقع األشه

ِّ
متطو

والثانية  اسة«، 
ّ

»الحس الوثائق  من  جديدة  رزمة  بنشر  األولى 
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ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة


