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أول الئحة  ف����ي  م����وج����ود  اس���م���ي   
ّ

ب������أن
الضيوف«. 

إلقاء  م�����ن  أس�����ان�����ج  ان����ت����ه����ى  وب����ع����دم����ا 
م��ح��اض��رت��ه، ت��ق��دم��ت ص��وف��ي��ا صوبه، 
وتالطفت معه، ثم خرجا معًا وتوجها 
لألفالم  ك�����وس�����م�����ون�����وف�����ا  ق������اع������ة  إل���������ى 
الشرطة،  محضر  وبحسب  الوثائقية. 
ف��إن أس��ان��ج وص��وف��ي��ا م��ارس��ا الجنس 
في قاعة العرض على نحو غير كامل. 
وي��ذك��ر ت��ق��ري��ر ال��ش��رط��ة ك��ي��ف تصرفت 
بالتفصيل،  ال��ع��رض  قاعة  ف��ي  صوفيا 
لكن لم تحصل عملية مجامعة كاملة. 
وإث����ر ان��ت��ه��اء ال���ع���رض، اف��ت��رق��ا وذهب 
أس��ان��ج إل���ى ال��ع��ش��اء م��ع أص��دق��ائ��ه في 

ستوكهولم. 
تقول صوفيا إن أسانج لم يتصل بها 
خ��الل ي��وم��ن، م��ا دفعها إل��ى االتصال 
ب��ه ص��ب��اح االث��ن��ن، وع��رض��ت عليه أن 
إل��ى ستوكهولم  يلتقيا م��ج��ددًا. ع��ادت 
أنشوبينغ  م��دي��ن��ة  إل����ى  واص��ط��ح��ب��ت��ه 
ح���ي���ث ت���س���ك���ن. وك�����ش�����ف، ف�����ي محضر 
نهار  صباح  استيقظت  أنها  الشرطة، 
 أن أسانج يمارس 

ُ
الثالثاء »واكتشفت

الجنس معي وأنا نائمة«. عاد أسانج 
أدراج��������ه إل�����ى س��ت��وك��ه��ول��م ع���ل���ى نفقة 
ص���وف���ي���ا ف��ي��ل��ن ال���ت���ي اش����ت����رت بطاقة 

عته وطلبت منه أن يبقى 
ّ
القطار له وود

على اتصال بها. بعد فترة، عاد أسانج 
إل���ى س��ت��وك��ه��ول��م ليحل م��ج��ددًا ضيفًا 
ع��ل��ى امل��ت��ح��دث��ة ب��اس��م »ح���رك���ة األخوة 
امل��س��ي��ح��ي��ة«، آن���ا أردي�����ن، وأق����ام عندها 
ي��غ��ادر منزلها  أن  قبل  أو يومن  يومًا 
إل�����ى م���ن���زل ص���دي���ق سويدي  ل��ي��ن��ت��ق��ل 

يساعده في موقع »ويكيليكس«. 
اكتشفت  بعدما  أنها،  صوفيا  وتدعي 
معها  ال����ج����ن����س  م���������ارس  أس������ان������ج  أن 
أث���ن���اء إخ����الده����ا ل���ل���ن���وم، ب�����دأت تجري 
اتصاالتها لتعرف َمن من النساء قابل 
أس��ان��ج ف��ي ال��س��وي��د، ل��ت��روي م��ا حصل 
آن��ا أردين.  إل��ى  معها. وه��ك��ذا توّصلت 
ف���ي م��ح��ض��ر الشرطة،  وت���ق���ول أردي������ن، 
َم��ن شجعت صوفيا على أن  إنها ه��ي 
ستوكهولم  شرطة  مركز  إل��ى  ترافقها 
ل��ت��ق��دي��م ش��ك��وى ب��ح��ق أس���ان���ج بتهمة 

االغتصاب. 

آنا املطرودة من كوبا 
ال����ش����اب����ة ص���وف���ي���ا ف���ي���ري���ن وج������ه غير 
السويدي.  ال��وس��ط  ف��ي  كليًا  م��ع��روف 
أم���ا آن���ا أردي�����ن، ف��ه��ي ن��اش��ط��ة نسوية 
متطّرفة، وعضو في الحزب االشتراكي 
أنها  وم��ع��روف عنها  ال��دي��م��وق��راط��ي، 

الفلسطينية  امل��ن��ظ��م��ات  ب���ن  ن��اش��ط��ة 
أن��ه��ا مدافعة  ع���ي 

ّ
ت���د ال��س��وي��د، إذ  ف���ي 

وعن  الفلسطينية،  القضية  ع��ن  قوية 
في  واملسلمن  اإلس���الم  على  الهجمة 
املواضيع  م��ن  الكثير  وت��ث��ي��ر  أوروب�����ا. 
على  ال��ن��س��وي��ة  وال��ق��ض��اي��ا  السياسية 
مدّونتها على اإلنترنت. لكنها، بعدما 
أقفلت  أسانج،  على  بالدعوى  تقدمت 
قبل  وانتقلت  لفترة طويلة،  مدونتها 
اللغة  لتتعلم  فلسطن  إل��ى  أسبوعن 
العربية، على أن تبقى هناك ملدة ثالثة 

أشهر. 
والجدير ذكره أن أردين قامت برحالت 
إنها سافرت سنة  إذ  مشابهة سابقًا، 
٢٠٠٧ إلى كوبا حيث أقامت لفترة، قبل 
أن تعتقلها السلطات وتطردها بعدما 
اك��ت��ش��ف��ت أن��ه��ا ت��ق��وم ب��ح��م��ل��ة دعائية 
ضد النظام الكوبي، واتهمتها بالعمل 
لحساب جهاز االستخبارات األميركية 

املركزية »سي آي إيه«. 
رع�����ت أردين 

ُ
م���ن ه��ن��ا ال���ت���س���اؤل: ه���ل ز

لتشويه  األميركية،  االستخبارات  من 
سمعة أسانج؟ 

قبل حادثة السويد بفترة قصيرة، قال 
أسانج إنه وصلت إليه معلومات تفيد 
جاهدة  تعمل  األم��ي��رك��ي��ة  اإلدارة  ب���أن 
إال  مختلفة.  بطرق  سمعته  م��ن  للنيل 
ي��وم��ن م��ن تقديم  أن أردي���ن نفت بعد 
ال���دع���وى ب��ح��ق��ه، م��ا ت����ردد ع��ل��ى بعض 
امل���دون���ات ال��س��وي��دي��ة ع��ن أن��ه��ا عميلة 

أميركية.
املحكمة  ت�����أخ�����ذ  أن  �����ع 

َّ
امل�����ت�����وق وم��������ن 

ب���ش���أن تسليم  ق�����راره�����ا  ال���ب���ري���ط���ان���ي���ة 
أس��ان��ج إل��ى ال��س��وي��د م��ن ع��دم��ه ف��ي ١٤ 
م����ن ال���ش���ه���ر ال�����ج�����اري. وس�������ارع فريق 
امل���ح���ام���ن ال��ب��ري��ط��ان��ي��ن ع���ن مؤسس 
إل���ى اع��ت��ب��ار أن »قوى  »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« 
ال��ظ��الم��ي��ة« ه��ن��دس��ت اع��ت��ق��ال��ه، بينما 
ات���ه���م ال���ن���ائ���ب ال���ب���ري���ط���ان���ي ع����ن حزب 
اللجنة  رئ����ي����س  امل������ع������ارض،  ال����ع����م����ال 
فاز،  كيث  اإلن��س��ان،  لحقوق  البرملانية 
ال��س��ل��ط��ات األم���ي���رك���ي���ة ب���االت���ك���ال على 

بريطانيا ملعاقبة أسانج. 
دع����م س��ي��اس��ي آخ����ر ن���ال���ه أس���ان���ج من 
ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة، ال��ت��ي دع���ا مصدر 
رفيع املستوى فيها إلى منح مؤسس 
»ويكيليكس« جائزة نوبل للسالم. أما 
دول���ة أس��ان��ج، أوس��ت��رال��ي��ا، فقد حّملت 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��س��ؤول��ي��ة تسريب 
 َمن سربها هم أشخاص 

ّ
الوثائق، ألن

أميركيون. 
إل���ك���ت���رون���ي���ًا، ب����اش����ر امل���ت���ع���اط���ف���ون مع 
حربهم  و»وي�����ك�����ي�����ل�����ي�����ك�����س«  أس�������ان�������ج 
ال���خ���اص���ة ع��ل��ى ج��م��ي��ع أع������داء أسانج، 
بدءًا بمكاتب محامي آنا وصوفيا، من 
اإللكترونية  مواقعهم  مهاجمة  خ��الل 
عبر الفيروسات، أو عبر مهاجمة موقع 
للخدمات  »ب���وس���ت���ف���اي���ن���ن���س«  ش���رك���ة 
امل���ال���ي���ة ل��ل��ب��ري��د ال���س���وي���س���ري م���ن���ذ أن 
أغ��ل��ق��ت ح���س���اب أس����ان����ج. ح��ت��ى املوقع 
الدفع  ب���ط���اق���ات  ل���ش���رك���ة  اإلل���ك���ت���رون���ي 
»ماستركارد«، التي جمدت تعامالتها 
الدخول  ��رب، وتعذر 

ُ
مع أسانج، قد ض

إليه أمس. 
ال���س���ي���اق، ظ���ه���رت م���ئ���ات املواقع  وف����ي 
اإللكترونية »املتطوعة« لتنشر وثائق 
»ويكيليكس« ردًا على اعتقال أسانج، 
ط على 

َ
حف

ُ
 كذلك أن الوثائق ست

َ
علن

ُ
وأ

إلكترونيًا  م��وق��ع��ًا  م��ن ٢٠  أك��ث��ر  ذاك����رة 
رديفًا لحمايتها من قرصنة املتضّررين 

منها. 

أسانج في »مغارة املسيح« في نابولي أمس )رويترز(

األميركية في أوروبا وأميركا الالتينية. لبنان وحزب الله وسوريا 
س ال تضاهيها 

ُّ
وإيران أصحاب حصة األسد أيضًا. حفالت تجس

تني 
ّ
إثارة إال تفاصيل محضر تحقيق الشرطة السويدية مع الشاب

تني اللتني حّركتا دعوى توقيف أسانج بتهمتي التحّرش 
ّ
السويدي

ة تشبه ما يحصل في األفالم ستكون 
ّ

الجنسي واالغتصاب. قص
 العالم

ّ
محاكمتها حاسمة في تحديد مصير رجل هز

الخميس  9  كانون األول  ٢٠١٠  العدد  ١٢8٧

ل���ة أو  اه����ا ف��ت��ح ب����اب امل���س���اء
ّ
إذا ك���ان���ت وث���ائ���ق وي��ك��ي��ل��ي��ك��س م����ؤد

ع عقابًا للدبلوماسين األميركين حول 
ّ
املحاسبة، فال أحد يتوق

 من امللل والكالم الرسمي العام الذي سيسمعونه من 
ّ

العالم أشد
ال��والي��ات املتحدة إل��ى تنشيط عمل  اآلن فصاعدًا. س��وف تضطر 
خارج  لقاءاتها  ت��ك��ون  أن  يمكن  ال��ت��ي  االستخبارية  املجموعات 
النظام التقليدي، فال من يكتب محضرًا وال من يفرض عليه إيداع 

برقياته في أرشيف يسهل الوصول إليه.
ب��د م��ن مساءلة  ال��ع��ال��م ال  ف��ي بعض دول   

ّ
لكن ذل��ك ال يكفي، ألن

للسياسين والرسمين املحلين، وخصوصًا أولئك الذين سبق 
مع  اآلن  بطوا 

ُ
أنهم ض غير  على شعوبهم،  متآمرين  بطوا 

ُ
أن ض

وثائق رسمية ال يمكن نفيها.
البعض على شتم  الوضع مختلف. تجرأ  لبنان،  لكن عندنا في 
»السفيرة البلهاء« ميشيل سيسون واتهامها بالتخّيل وخالفه، 
السفير جيفري  انتقاد سلفها  ه��ؤالء ال يجرؤ على  م��ن  أي��ًا  لكن 
تحوي  أسانج  جوليان  الرفيق  محفظة  كانت  لو  م��اذا  فيلتمان. 

رسائل فيلتمان وتقّرر نشرها في وقت ما؟
م��روان حمادة، الذي أدار معركة بوجه شبكة اتصاالت املقاومة، 
تبن أنه لجأ الى حماية نفسه من يومها، أو ربما سعى هو بعد 
أل��ي��س غريبًا اختفاء كل  آث���ار الجريمة.  إل��ى محو  أي���ار  أح���داث ٧ 
الوثائق التي استند إليها مجلس الوزراء في قراره الشهير في 5 

أيار عام ٢٠٠8، وأن ال أثر لها في وزارة االتصاالت وملحقاتها؟ 
أّم��ا ال��ي��اس امل��ر، فهو ف��ي حالة بائسة ألس��ب��اب كثيرة. ل��م يتح له 
 بثقة املرشحن لرئاسة الجمهورية. وأساس الثقة 

ّ
الفوز مّرة إال

هذه، يعّبر عنها هؤالء بأن املّر يمكن أن يؤدي دورًا مساعدًا مع 
األميركين نتيجة عالقته القوية بهم. وحتى ال يبقى األمر مجّرد 
تكهنات، تكشف وثائق »ويكيليكس« طبيعة هذه العالقة القوية 
ب��ن امل���ّر وب���ن ال��ج��ان��ب األم��ي��رك��ي، وه���ي ع��الق��ة ت���ج���اوزت تفاهم 
الطباع أو تقّبل اآلخر، لتالمس حدود 
التفاعل إزاء ما يمكن وصفه بقضايا 

مشتركة. وهذا هو بيت القصيد.
في هذه الحالة َمن يحاسب َمن؟

املؤسسات  ط����ب����ي����ع����ة  ك�������ان�������ت  إذا 
تخضع  ل����ب����ن����ان  ف������ي  ال�����دس�����ت�����وري�����ة 
ل���ت���وازن���ات م���ن ال���ن���وع ال����ذي ال يؤمل 
ي���ة، ف���إن املشكلة 

ّ
م��ن��ه��ا م��ح��اس��ب��ة ج���د

ه��ي ف��ي س��ل��ط��ة ال��ق��ض��اء ن��ف��س��ه��ا، ك��م��ا ظ��ه��ر م��ن ال��ش��ع��ارات التي 
ُرفعت في حفل افتتاح السنة القضائية. صارت تلجأ إلى حملة 
تسويق لصورتها على طريقة حليب األطفال، فيما هي ال تقوى 
ع��ل��ى امل���ب���ادرة إل���ى م��الح��ق��ة س���ارق أو ق��ات��ل أو م��ت��آم��ر... أل��ل��ه��م إال 
ألم  الصحافين.  من  ينتقدها  من  االنتفاضة والحقت  ق��ّررت  إذا 
يرفع القاضي أن��ط��وان خير على »األخ��ب��ار« دع��وى ألنها نشرت 
خبرًا يرّجح بقوة أنه لم يكن صحيحًا؟ فماذا يقول عن الوثيقة 
األميركية التي تشير إلى حضوره اجتماعًا سياسيًا ����� دبلوماسيًا 
في منزل وليد جنبالط، ُبحث خالله في آليات التدخل السياسي 
في عمل التحقيق الدولي؟ هل من توضيح مقنع يصدر عن هذا 

القاضي الرفيع؟
وليد جنبالط، سبق أن أوضح للرئيس بشار األسد والسيد حسن 
نصر الله خلفية ما أطلقه من مواقف في »حقبة الغشاوة«، وهو ال 
يرى ما يوجب عليه نفي مضمون الوثائق األميركية أو التشكيك 
 محصورة في 

ّ
 مساءلته ستظل

ّ
فيها ألنه، بكل بساطة، يعرف أن

الطرف املقابل له. لن يخرج أحد من أنصاره ليرفع السبابة بوجهه 
لهم. وبالتالي، فإن شخصًا مثل وليد 

ّ
واتهامه بأنه خانهم أو ضل

جنبالط، لن يكون قادرًا على محاسبة أحد من حوله.
��ل��ة ف��ي ال��ص��م��ت ع��ن هذه 

ّ
م��ي��ش��ال س��ل��ي��م��ان ي��م��ارس ه��وّي��ت��ه امل��ف��ض

قل عن ممثله 
ُ
األمور. هو حتى اللحظة لم يقل كلمة واحدة إزاء ما ن

في الدفاع الوطني الياس املر، وهو الذي كان حتى األمس يتحدث 
بثقة كبيرة عن الوزير النشيط، تمامًا كما هو موقف قيادة الجيش. 
وقد يكون التفسير األقرب الى العقل لصمت رئيس الجمهورية، 
 بمقدور امل��ّر امل��ب��ادرة، م��ن دون انتظار وث��ائ��ق ويكيليكس 

ّ
ه��و أن

املراسالت  ف��ي  امل��س��ت��ور عنه  إل��ى كشف  ان��ت��خ��اب سليمان،  ب��ش��أن 
األميركية حول سليمان، قائدًا للجيش أو رئيسًا للبالد؟

لكن، من جهة ثانية، يجب طرح األسئلة التي ال مفّر منها: أولوية 
امل��ع��ارض��ة، وال سيما ح���زب ال��ل��ه، ه��ي امل��ح��ك��م��ة. وك���ل م��ا ورد في 
صل باملحكمة والتآمر على املقاومة. حتى 

ّ
»ويكيليكس لبنان« يت

إن ال��ي��اس امل���ّر أمل���ح أم���ام دب��ل��وم��اس��ي��ن أم��ي��رك��ي��ن )ح��س��ب إحدى 
االغ��ت��ي��االت في  ع��م��اد مغنّية يقف خلف  الشهيد  ب��أن  ال��وث��ائ��ق( 

لبنان... وبالتالي ما هو موقف حزب الله؟

ما هو موقف 
القضاء من مشاركة 

خير في االجتماع 
السياسي؟

؟ 
ّ
من يحاسب إلياس املر

األمين ابراهيم 

ويكيليكس بال أسانج  الفضائح مستمرة


