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م�������ن�������ذ اع��������ت��������ق��������ال م���������ؤس���������س م������وق������ع 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ج���ول���ي���ان أس����ان����ج ف��ي 
ل�����ن�����دن، ان���ط���ل���ق���ت ح���م���ل���ة إل���ك���ت���رون���ي���ة 
»ث�������أرّي�������ة« ب��������دأت ت���س���ت���ه���دف امل����واق����ع 
امل��ن��اه��ض��ة ألس���ان���ج أو ال��ض��ال��ع��ة في 
قضية »االغتصاب« املوّجهة إليه. غير 
أن الحملة ما لبثت أن تضاعفت أمس، 
م��ع اس��ت��ه��داف م��واق��ع إض��اف��ي��ة ف��ي ما 
ف��ي وس��ائ��ل إعالمّية  ب��ات يطلق عليه 

اسم »املقاومة اإللكترونية«. 
ف�����ي ه������ذا ال�����وق�����ت، ال ت�������زال ت���داع���ي���ات 
ت���س���ري���ب���ات ال����وث����ائ����ق ت���ث���ي���ر ال���ق���الق���ل 
ف��ي ال��ع��ال��م، وت��ن��ذر ب��ان��ع��ك��اس��ات على 
العالقات بني الدول، وهو ما دفع اإلدارة 
للملمة  التحّرك سريعًا  إلى  األميركية 
تداعيات األزمة، وال سيما مع روسيا، 
ال���ت���ي ك��ش��ف��ت ال����وث����ائ����ق اس����ت����ع����دادات 

أطلسّية ملحاصرة نفوذها. 
وواصل قراصنة املعلوماتية املؤّيدين 
مل����ؤس����س »وي���ك���ي���ل���ي���ك���س« ه��ج��م��ات��ه��م 
على امل��واق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��ع��ادي��ة له، 

مؤكدين أنهم سيعززون حملتهم. 
تطلق  القراصنة  م��ن  مجموعة  وق��ال��ت 
على نفسها اسم »انونيموس« إلذاعة 
»بي بي سي« إن »الحملة )الهجمات(  ال�
لم تنته. ستتعزز، ومزيد من األشخاص 

ينضمون إلينا ملساعدتنا«. 
وأوض��ح أح��د أف��راد املجموعة، ويطلق 
 )cold blood( »على نفسه اسم »دم بارد
أن »م����زي����دًا م���ن األش����خ����اص ي��ح��ّم��ل��ون 
ال��ب��رن��ام��ج ب��وت��ن��ت« ال���ذي يسمح بشن 
هجمات معلوماتية مكثفة على موقع 
ان��ط��الق��ًا م���ن آالف أج���ه���زة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
ف����ي وق�����ت واح��������د. وق�������ال »ك����ول����دب����الد« 
»إنها حرب معلوماتية. نريد أن تبقى 
اإلن���ت���رن���ت ح����رة وم��ف��ت��وح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع، 

تمامًا كما كانت دائمًا«. 
وأك�������د »ك����ول����د ب�������الد« أن ان���ون���ي���م���وس 
تخضع  »وال  منظمة  مجموعة  ليست 
ألطر تقليدية. إنها مجرد مجموعة من 
األش���خ���اص. وع��ن��دم��ا ي��ت��ن��اق��ل��ون فكرة 
ي��ط��ّب��ق��ون��ه��ا إذا وج�����دوا أن��ه��ا ج��ي��دة«. 
وت��اب��ع أن���ه ل��م ي��ك��ن ي��وم��ًا ع��ل��ى ات��ص��ال 

بأسانج شخصيًا. 
وبعدما شّنت املجموعة هجمات على 
م���واق���ع ف���ي���زا وم���اس���ت���رك���ارد وش���رك���ات 
مالية أخرى ألنها عّلقت تسديد أموال 
»ويكيليكس«، أعلنت وسائل اإلعالم  ل�
السويدية أن موقع الحكومة السويدية 
ت�����ع�����ّط�����ل م������وق������ت������ًا. وق�������ال�������ت ص���ح���ي���ف���ة 
»اف���ت���ون���ب���الدي���ت« إن م���وق���ع ال��ح��ك��وم��ة 
ت���وق���ف ب���ض���ع س����اع����ات ل���ي���ل األرب����ع����اء 

الخميس. 
القراصنة موقع ساره  استهدف  كذلك 
ب���ال���ني، أه���م ش��خ��ص��ي��ات ال��ج��م��ه��وري��ني 
امل��ح��اف��ظ��ني امل��ت��ش��ددي��ن ف���ي ال���والي���ات 
املتحدة، وال سيما أنها سبق أن قالت 

إن »يدي أسانج ملّوثة بالدم«. 
وف���ي ل��ن��دن، ق���ال م��ح��ام��و أس��ان��ج إنهم 
س��ي��ل��ت��ق��ون��ه ف���ي ال��س��ج��ن، م��ؤك��دي��ن أن 
»م��ع��ن��وي��ات��ه م��رت��ف��ع��ة«، وه���و واث���ق من 
ك��س��ب امل���ع���رك���ة ض���د ت��س��ل��ي��م��ه. وق��ال��ت 
امل���ح���ام���ي���ة ج���ن���ي���ف���ر روب����ن����س����ون إن���ه���م 
سيناقشون طرق التوصل إلى اإلفراج 
ف��ي 14  ال��ت��ي ستعقد  الجلسة  ف��ي  عنه 
كانون األول بشأن تسليمه إلى السويد 
ليمثل أمام القضاء بتهمة االغتصاب. 
وقالت روبنسون »أعتقد أنه في وضع 

جّيد. زميلي مارك ستيفنز تحدث إليه 
أمس )أول من أمس( وكانت معنوياته 
مرتفعة. إنه واثق بأنه يستطيع تبرئة 
ساحته، وسنكون قادرين على تحقيق 

ذلك«. 
إلى جانب  ورغم اصطفاف أوستراليا 
العام  ع��ي  امل��دّ أن  إال  املعتقل،  مواطنها 
في البالد روبرت ماكليالند قال، أمس، 
غير  يكون  ق��د  »ويكيليكس«  موقع  إن 
األول لوثائق  التسريب  شرعي بسبب 
س��ري��ة ون��ش��ره��ا بعد ذل���ك. وأض���اف أن 
»ال���ح���ص���ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات ب��ط��ري��ق��ة 
مخالفة«.  ي��ك��ون  ق��د  بها  غير مسموح 
وأض������اف أن ن��ش��ر ت��ل��ك امل��ع��ل��وم��ات قد 

ي��ك��ون م��خ��ال��ف��ة أي���ض���ًا، ح��ت��ى م���ن دون 
اّطالعه على القوانني األميركية. وتابع 
أن����ه »ل����و ك���ان���ت ت��ل��ك ال���وث���ائ���ق ت��خ��ّص 
أح���د مواطنيها،  أوس��ت��رال��ي��ا ون��ش��ره��ا 

لُعّد ذلك جريمة بالتأكيد«. 
غير أن ذلك لم يمنع حملة تضامن مع 
أس��ان��ج ف��ي أوس��ت��رال��ي��ا، ح��ي��ث احتشد 
ب��ري��س��ب��اي��ن  ف�����ي  ن���ح���و 250 ش���خ���ص���ًا 
وح���م���ل���وا أق��ن��ع��ة ت��م��ّث��ل وج����ه م��ؤّس��س 
جميعنا  »نحن  ورّددوا  »ويكيليكس« 

جوليان أسانج«. 

ودعت منظمة التظاهرة جسيكا باين 
إلى الدفاع عن حرية التعبير. وأضافت 
»نحن هنا لندافع عن ويكيليكس وعن 
حقنا في حرية املعلومات، وعن حقنا 
في معرفة ما يخطط له املمثلون الذين 

انتخبناهم«. 
ب���������دوره، اح����ت����ّج ال���رئ���ي���س ال���ب���رازي���ل���ي 
على  دا سيلفا  ل��وال  ايغناسيو  لويس 
اع���ت���ق���ال أس����ان����ج، وأع�������رب، خ����الل حفل 
م��ع كشف  ع��ن »تضامنه  برازيليا،  ف��ي 

الوثائق«. 
فرانكو  اإليطالي  الخارجية  وزي��ر  أم��ا 
ف���رات���ي���ن���ي، ف��أث��ن��ى ع��ل��ى ق�����رار محكمة 
بعدم  القاضي  لندن  في  ويستمنستر 

إخ�����الء س��ب��ي��ل أس����ان����ج. ون��ق��ل��ت وك��ال��ة 
فراتيني  ع��ن  »آك���ي«  اإليطالية  األن��ب��اء 
ق���ول���ه إن ع�����دم إخ������الء س��ب��ي��ل أس���ان���ج 
ب��ك��ف��ال��ة ه���و ق�����رار »ص����ائ����ب«. وأض����اف 
»ل��ق��د أل��ح��ق )أس��ان��ج( أض����رارًا جسيمة 
ب��ال��ع��الق��ات ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة وال���دول���ي���ة، 
وم��ن ش��أن عودته طليقًا أن ت��ؤدي إلى 
اس���ت���م���راره ف���ي م���زاول���ة ه����ذه األن��ش��ط��ة 
اإلجرامية«. وتابع »أعتقد أن من الحق 
للقوانني  وفقًا  ويحاكم  معه  ُيحّقق  أن 

املعمول بها«. 
س������ي������اس������ّي������ًا، اس�������ت�������م�������رت ت������داع������ي������ات 
مختلفة،  مستويات  على  التسريبات 
ت����راوح����ت ب���ني إع�����الن ال��ق��ل��ق وال��س��ع��ي 

الخارجية  وزي��ر  ف��أع��رب  الطمأنة.  إل��ى 
الروسي سيرغي الف��روف عن قلقه من 
األطلسي  شمالي  حلف  صدقية  م��دى 
ب�����ع�����د ن�����ش�����ر م������وق������ع »وي����ك����ي����ل����ي����ك����س« 
خ��ط��ط��ًا وض��ع��ه��ا ال��ح��ل��ف ل���ل���دف���اع عن 
دول ال��ب��ل��ط��ي��ق ض���د روس����ي����ا، م��ط��ال��ب��ًا 

بتوضيحات. 
وتساءل الف��روف: »متى كان األطلسي 
صادقًا حني يتكلمون معنا عن تطوير 
شراكة أو حني يتوصلون إلى مسائل 
متناقضة في ما بينهم خلف األب��واب 
املغلقة؟«. وطالب بأجوبة عن األسئلة 
ال��ت��ي ط��رح��ه��ا، ق��ائ��اًل »أع��ت��ق��د أن لدينا 

الحق في ذلك«. 
أن��دري��س  ال��ع��ام للحلف  غير أن األم���ني 
ف���وغ راس��م��وس��ني أك���د أن األط��ل��س��ي ال 
يعّد روسيا عدوًا، ويجب على روسيا 
أال ت��ن��ظ��ر إل���ي���ه ك���ت���ه���دي���د، داع����ي����ًا إل���ى 
التي جرى  الشراكة  الحفاظ على روح 

التوصل إليها في قمة لشبونة. 
ك��ذل��ك ع��م��دت ل��ن��دن وإس�����الم آب����اد إل��ى 
اح����ت����واء ت���داع���ي���ات ال��ت��س��ري��ب��ات خ��الل 
ات���ص���ال ب���ني رئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة دي��ف��ي��د 
كاميرون والرئيس آصف علي زرداري، 
ال��ل��ذي��ن ش���ددا ع��ل��ى أن ال��ت��س��ري��ب��ات لن 

تضّر بالعالقات. 
وف���ي ت��ون��س، وص���ف وزي���ر الخارجية 
كمال مرجان تسريبات »ويكيليكس«، 
وخ���ص���وص���ًا ت���ل���ك ال����ت����ي ت���ط���رق���ت إل���ى 
بالده، بأنها »ال صدقية لها وال يمكن 

أن تؤخذ في االعتبار«. 
)أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي( 

لوال يحتّج على اعتقال 
مؤّسس »ويكيليكس« ويتضامن 

مع كشف الوثائق 

أكدت وثائق نشرها موقع »ويكيليكس« 
صحة املعلومات التي تحدثت عن شراء 
ال��س��ودان أسلحة ثقيلة،  حكومة جنوب 
ب��ي��ن��ه��ا دب����اب����ات، ف���ي ص��ف��ق��ات توسطت 
ف��ي��ه��ا ك��ي��ن��ي��ا، ف���ض���اًل ع����ن ت�������وّرط إدارة 
الرئيس األميركي السابق جورج بوش 
 الطرف عن ه��ذه الصفقات في 

ّ
في غ��ض

مقابل إبداء إدارة باراك أوباما معارضة 
لها. 

نيروبي،  ف��ي  األميركي  السفير  وت��ن��اول 
ف��ي وثيقة م��ؤرخ��ة ف��ي 20 ك��ان��ون األول 
ال���ق���راص���ن���ة  اخ����ت����ط����اف  ح�����ادث�����ة   ،2009
أوك��ران��ي��ا  م��ن  آت��ي��ة  لسفية  الصوماليني 
 أنها كانت 

ّ
في أيلول من عام 2008، تبني

دبابة،   32 بينها  أسلحة  شحنة  تحمل 
وإع���الن كينيا ف��ي خ��ط��وة استباقية أن 
الوجهة النهائية للشحنة كانت قواتها 
املسلحة، في محاولة منها للحفاظ على 

سرية وجهتها إلى جنوب السودان. 
وتحدثت الوثيقة عن تضارب في أقوال 
امل���س���ؤول���ني ال��ك��ي��ن��ي��ني س��ّب��ب��ه امل���س���ؤول 

ال��ف��رع الكيني ف��ي برنامج مساعدة  ع��ن 
امل���الح���ة، أن�����درو م���وان���غ���ارا، ال����ذي كشف 
وجهة السفينة الحقيقية، وه��و ما أدى 
الح��ق��ًا إل���ى اع��ت��ق��ال��ه م���ن ق��ب��ل ال��س��ل��ط��ات 
ب��ع��دم��ا رف����ض االم���ت���ث���ال ل���أوام���ر ب��ع��دم 
الوثيقة  وبّينت  امل��وض��وع.  الحديث عن 
منذ  ت�����ؤدي  ال��ك��ي��ن��ي��ة  ال����دف����اع  وزارة  أن 
م��س��اع��دة  ف���ي  أس��اس��ي��ًا  ع���ام 2008 دورًا 
ال��س��ودان ف��ي الحصول  حكومة ج��ن��وب 
ع���ل���ى ش���ح���ن���ات أس���ل���ح���ة م����ن ال��ح��ك��وم��ة 

األوكرانية. 
ف���إن نقل األس��ل��ح��ة إلى  ووف��ق��ًا للوثيقة، 
ال���س���ودان ي��م��ر ب��م��راح��ل ت��ب��دأ م��ع تفريغ 
ميناء  ف��ي  كينيا  ف��ي  الشحنات  حمولة 
مومباسا، ثم ُتنقل عبر السكك الحديدية 
إل������ى أوغ�����ن�����دا ق���ب���ل أن ت���س���ل���ك رح��ل��ت��ه��ا 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة إل���ى ج��ن��وب ال����س����ودان. وعلى 
ال���رغ���م م���ن إب������داء م���س���ؤول���ني ع��س��ك��ري��ني 
كينيني انزعاجهم من هذا الترتيب املعّد 
لنقل الشحنات، كان واضحًا أن األوام��ر 
تأتي »من أعلى«، في إشارة إلى الرئيس 

الكيني مواي كيباكي. 
وأوض����ح����ت وث���ي���ق���ة ث���ان���ي���ة ب���ت���اري���خ 16 
ال�����وزراء  رئ��ي��س  أن   2009 األول  ك���ان���ون 
ال��ك��ي��ن��ي، راي����ال ادن���ك���ا، أك���د ف���ي اج��ت��م��اع 
عقد مع السفير األميركي، في الخامس 
عشر من الشهر نفسه ملناقشة موضوع 
ال��ش��ح��ن��ة، أن ب����الده م��ل��ت��زم��ة ب��م��س��اع��دة 

ح��ك��وم��ة ج���ن���وب ال�����س�����ودان، وأن ه��ن��اك 
»ض��غ��وط��ًا ش���دي���دة م���ن ح��ك��وم��ة ج��ن��وب 
السودان لتسليم الدبابات«، بعدما أفرج 
عنها عقب دف��ع فدية بلغت 3.2 ماليني 

دوالر. 
ومل�����ح رئ���ي���س ال����������وزراء ال��ك��ي��ن��ي إل�����ى أن 
الشحنة ستحّول أواًل إلى أوغندا، على 
أن تسلم ب��ع��د ذل���ك إل���ى ح��ك��وم��ة جنوب 

السودان. 
ووفقًا للوثيقة، أوضح السفير األميركي 
لرئيس الوزراء الكيني أن أي نقل للمزيد 
م��ن ال��دب��اب��ات عبر أوغ��ن��دا أو غير ذل��ك، 
األميركي،  القانون  ينتهك  أن  م��ن شأنه 
وي��م��ك��ن أن ي�����ؤدي إل����ى ف����رض ع��ق��وب��ات 

شاملة على كينيا. 
 كينيا طلبت من الواليات املتحدة أن 

ّ
لكن

م موقفها، بعدما أبدت استغرابها 
ّ

تتفه
م����ن ال��ت��غ��ي��ي��ر ال�������ذي ط�����رأ ع���ل���ى امل���وق���ف 
األميركي، في إش���ارة إل��ى وص��ول ب��اراك 
أوب��ام��ا إل���ى السلطة بعد رح��ي��ل ج��ورج 

بوش. 
وقال السفير األميركي، في تعليق على 
التطورات، إن الحكومة الكينية أصيبت 
ب��ال��ح��ي��رة، ع��ل��ى اع���ت���ب���ار أن امل��س��ؤول��ني 
الكينيني كانوا ُيطلعون دائمًا نظراءهم 
تعاونهم  ع��ل��ى  بالتفصيل  األم��ي��رك��ي��ني 
ال��س��ودان،  لتحرير  الشعبية  الحركة  مع 
في إشارة إلى أن ادارة بوش كانت على 

علم كامل بتفاصيل عمليات نقل أسلحة 
سابقة إلى حكومة جنوب السودان من 

دون وجود أي اعتراض لديها. 
ول���ف���ت ال��س��ف��ي��ر األم���ي���رك���ي إل�����ى أن�����ه من 
وجهة نظر الحكومة الكينية، التي يمكن 
��م��ه��ا، ف����إن »إي���ص���ال ه����ذه ال��دب��اب��ات 

ّ
ت��ف��ه

إل��ى حكومة ج��ن��وب ال��س��ودان يتماشى 
القائمة  األميركية  السياسة  أه���داف  مع 
على تطبيق ات��ف��اق ال��س��الم الشامل، من 
خ��الل تحويل الجيش الشعبي لتحرير 
ال���س���ودان م��ن ق���وة ح���رب ع��ص��اب��ات إل��ى 
جيش نظامي صغير، يتمكن من الدفاع 
ع��ن ج��وب��ا )ع��اص��م��ة ال��ج��ن��وب( ع��ل��ى أال 
تكون لديه القدرة على احتالل الخرطوم، 
وأن يتمكن من االندماج مع قوات وطنية، 
وأن ي���ك���ون ق������ادرًا ع��ل��ى م��ع��ادل��ة ق����درات 

الخرطوم العسكرية الكبيرة«. 
إل���ى ذل���ك، كشفت وثيقة ص����ادرة ف��ي 19 
ت��ش��ري��ن األول م��ن ع���ام 2008 ع��ن إب��الغ 
القائم باألعمال األميركي في الخرطوم، 
أل���ب���ي���رت���و ف���ي���رن���ان���دي���ز، امل����س����ؤول����ني ف��ي 
ج��ن��وب ال���س���ودان أن���ه على ال��رغ��م م��ن أن 
واشنطن تفّضل عدم حصول تسّلح في 
م أن يقوم الجنوب 

ّ
املنطقة، إال أنها تتفه

ب���ذل���ك، ودع���اه���م إل���ى ات���خ���اذ اإلج������راءات 
ال����الزم����ة ل���ع���دم ت��ع��ّرض��ه��ا ل��ل��خ��ط��ف من 
السفينة  القراصنة، كما حصل مع  قبل 

األوكرانية وإثارة االنتباه إليها. 

شعار موقع »ويكيليكس« )كارين بليير ــ أ ب(

الدبابات األوكرانية التي خطفها 
قراصنة الصومال كانت متوجهة 

إلى الحركة الشعبّية 

توّسع »المقاومة اإللكترونّية« إلطالق أسانج 

السودان: واشنطن غّضت الطرف عن تسّلح الجنوب 

مسلسل »ويكيليكس« مستمــّر   أفريقيا ملعب أميركي
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دور  عن  الحديث  في  سيما  وال  فيها،  للبنان  حّصة  هناك 
زيمبابوي،  في  الشرعي  غير  املاس  تجارة  في  اللبنانيني 
أيضًا  كشفت  الوثائق  هناك.  به  يتمتعون  الذي  والنفوذ 

للوثائق  »ويكيليكس«  موقع  تسريبات  مسلسل  يتوّقف  لم 
ترّكزت  جديدة  دفعة  أمس  من  أول  فأطلق  األميركية، 
كانت  لكن  الجنوبية،  وأميركيا  أفريقيا  على  غالبيتها 

اليوم قضية 


