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الصومال: الحكومة طالبت بتدّخل أميركي 
أظهرت مجموعة جديدة من الوثائق، املسربة على 
موقع »ويكيليكس«، تشكيك دبلوماسيني أميركيني 
في عدد املقاتلني األجانب املشاركني في املعارك ضد 

الحكومة االنتقالية في الصومال خالل عام 2009. 
وف����ي وث��ي��ق��ة ص������ادرة ع���ن ال���س���ف���ارة األم��ي��رك��ي��ة في 
نيروبي )كينيا( بتاريخ 28 أيار 2009، تحّدث رئيس 
ال��وزراء الصومالي في حينه، عمر شارماركي، عن 
تحقيق قواته بعض التقدم في مواجهة املسلحني، 
الفتًا إلى أن اعتماد املتمردين على مقاتلني أجانب 

كّلفهم تراجعًا في الدعم داخل الصومال. 
إل���ى مسؤولني  ان��ض��م ش��ارم��ارك��ي  للوثيقة،  ووف��ق��ًا 
صوماليني آخرين في »ادع��اء ت��ورط ع��دد كبير من 
األج���ان���ب ف���ي ج��ه��ود ح��رك��ة ال���ش���ب���اب«. وأش�����ار إل��ى 
الهجمات  تنسيق  ي��ت��وّل��ى  باكستانيًا  »ج���ن���رااًل  أن 
كما  مقديشو«.  في  االنتقالية  الحكومة  ق��وات  على 
اتهم قياديًا في تنظيم »القاعدة«، سماه »الليبي«، 

بالعمل ضد الحكومة االنتقالية. 
وبّينت وثيقة ثانية، بتاريخ 26 آب 2009، أن العديد 
من املقاتلني األجانب الذين ينشطون في الصومال، 
وال���ذي���ن دخ���ل���وا مل��ح��ارب��ة اإلث��ي��وب��ي��ني خ���الل ال��ف��ت��رة 
املمتدة ما بني 2006و2008، هم من أصول صومالية. 
ب��أن تجنيدهم  أميركي  اعتقاد  إل��ى  الوثيقة  ولفتت 
أو في  امل��ج��اورة للصومال،  البلدان  إم��ا في  حصل، 
بالوطنية  ال��ش��ع��ور  ب��داف��ع  البعيدة  ال��ش��ت��ات  ب��ل��دان 
ال��ص��وم��ال��ي��ة وال��دع��اي��ة ال��ج��ه��ادي��ة، ووج����ود ال��ق��وات 
األجنبية في البالد. ومن هذه البلدان، برزت أميركا 
الشمالية وال���دول األوروب���ي���ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى شرق 

أفريقيا وعلى األخص كينيا والسودان. 

صباح أّيوب 

»خ�����ارج ع���ن امل����أل����وف«، ل��ع��ّل��ه ال��وص��ف 
امل���ن���اس���ب ال�����ذي ي��م��ك��ن أن ي��ط��ل��ق على 
م����س����ار ح����ي����اة األوس�����ت�����رال�����ي ج���ول���ي���ان 
أس���ان���ج م��ن��ذ والدت�����ه ع����ام 1971 حتى 
ك��ت��اب��ة ه���ذه ال��س��ط��ور. ج��ول��ي��ان الطفل 
ال���ذي ع��اش كشخصية »ت���وم س��وي��ار« 
)ف���ي رواي����ة للكاتب م���ارك ت��وي��ن(، كما 
ي���ق���ول، ك����ان ي��م��ل��ك ح��ص��ان��ًا، ي��ل��ه��و في 
ال��ب��ري��ة، ي��ب��ن��ي ك��وخ��ه ال���خ���اص، يحفر 
للصيد،  ي��ذه��ب  األرض،  األن��ف��اق تحت 
يتنقل من مدرسة الى أخرى، وأحيانًا 
يتلقى تعليمه في البيت... حياة والدته 
املتقلبة بني زواجني وإنجابني )جوليان 
هو البكر( واضطرارها الى التنقل بني 
مناطق عدة ومنازل مختلفة، أثرت على 
ال���ذي سّجل  شخصية وح��ي��اة أس��ان��ج 
وعيه باكرًا مالحظات ويوميات مليئة 

باألحداث واملفاجآت واالختبارات. 
تربية أسانج كانت متحررة من كل ما 
يمكن أن يخضع له األط��ف��ال من قيود 
تفكيرهم  انطالقهم ونمّو  قد تحّد من 
وم���خ���ّي���ل���ت���ه���م. وال����������دة أس������ان������ج، ال���ت���ي 
ب���دوره���ا أح��رق��ت كتبها امل��درس��ي��ة في 
سن السابعة عشرة وهربت من املنزل 
على دراج���ة ن��اري��ة، رف��ض��ت أن يعيش 
شخصيته  تقمع  نمطية  حياة  ول��ده��ا 

وتحدها. 
زوج وال��دة أسانج، ال��ذي عاش معهما 
»الطفل  لفترة وجيزة، وصف جوليان ب�
الذي كان يهّمه دائمًا  الالمع والصبي 

تمييز الخطأ من الصواب، واملدافع عن 
رفاقه املظلومني«. 

وع����ن����د ب���ل���وغ���ه ال����راب����ع����ة ع����ش����رة، ك���ان 
أس��ان��ج ق��د غ��ّي��ر م��ك��ان س��ك��ن��ه 37 م��رة. 
حاول متابعة دراسته باملراسلة أو من 
خ���الل تعليم ح���ّر ع��ن��د ب��ع��ض أس��ات��ذة 
ال���ج���ام���ع���ات، ل��ك��ن��ه اب��ت��ع��د ع���ن ان��ت��ه��اج 
أو  جامعة  ب��ارت��ي��اد  الكالسيكي  الخط 
منه، وحمل شهادة  التخرج  ثم  معهد 
في أحد االختصاصات. عوضًا عن ذلك، 

قّصة »روبن هود« العالم الرقمي 

مأل أسانج وقته بالتردد الى املكتبات 
العامة والقراءة. استهوته العلوم وراح 
يحفظ ما يقرأه من معلومات، قبل أن 

يتقن كيفية قراءتها حتى. 
وفي بداية مراهقته، عاش الشاب فترة 
م���ن االس���ت���ق���رار ف���ي م���ن���زل م���ع وال���دت���ه 
ب����ج����وار م���ح���ل ل���إل���ك���ت���رون���ي���ات. ت����ردد 
ج��ول��ي��ان ال����ى امل��ح��ل ح��ي��ث ك����ان يعمل 
ع��ل��ى ج��ه��از ك��وم��ب��ي��وت��ر، ح��ت��ى تمكنت 
وال��دت��ه م��ن ش���راء ج��ه��از خ���اص ب���ه، ما 

ذي  منزل  ال��ى  االنتقال  على  أجبرهما 
إيجار أرخ��ص الدخ��ار امل��ال. ومن هنا، 
بدأت عالقة أسانج بالكومبيوتر، حيث 
ب��دأ بتفكيك »شيفرات« )رم��وز( بعض 

البرامج واستمتع بحل ألغازها. 
وف�����ي س����ن ال����س����ادس����ة ع���ش���رة اش���ت���رى 
ل��ه  م���ح���م���ول  ك���وم���ب���ي���وت���ر  أول ج����ه����از 
ل���م ي��ك��ن اإلن���ت���رن���ت قد  وأول »م�������ودم«. 
ان��ت��ش��ر ع��امل��ي��ًا ب��ع��د، ول���م ت��ك��ن الشبكة 
كفاية،  خيوطها  م��ّدت  قد  العنكبوتية 
لكن أسانج وجد في الشبكة الداخلية 
التي تصل أجهزة الكومبيوتر بعضها 
االت��ص��االت  وال��ب��رام��ج وشبكة  ببعض 
عاملًا من السرية واملتعة، عمل على فّك 
 

ّ
رم����وزه واخ���ت���راق أس�����راره »مل���ج���ّرد ح��ل

األلغاز«. 
»م�����ان�����داك�����س« ك������ان االس�������م امل���س���ت���ع���ار 
نفسه  أطلقه جوليان على  ال��ذي  األول 
ل��ل��ت��خ��ف��ي، ث����م م����ا ل���ب���ث أن ان���ض���م ال���ى 
»ق����رص����ان����ني« آخ����ري����ن وأل�����ف�����وا ش��ب��ك��ة 
سرية  األنظمة  أكثر  اختراق  بإمكانها 
ف���ي أوس���ت���رال���ي���ا وأوروب��������ا وال����والي����ات 

املتحدة حينها. 

وف������ي أح������د األي����������ام، داه����م����ت ال���ش���رط���ة 
األوس��ت��رال��ي��ة م��ن��زل أس��ان��ج وص���ادرت 
جهاز الكومبيوتر. واتهم بسرقة أموال 

م���ن أح����د امل����ص����ارف، ل��ك��ن��ه ل���م ي��ح��اك��م. 
ال���ش���اب، ال�����ذي س���اه���م ف���ي أح����د ال��ك��ت��ب 
امل����ن����ش����ورة ع�����ن »ال����ق����رص����ن����ة« ب���وض���ع 
»ش����رع����ة أخ��������الق« ل��ل��ع��م��ل )م����ث����ل ع���دم 
تخريب محتوى البرنامج وعدم العبث 
بمحتويات األجهزة املخروقة...(، تابع 
عمليات االختراق وطّورها حتى حوكم 
ب��� 25 ق��ض��ي��ة اخ���ت���راق س��ري��ة وغ��ي��ره��ا، 

بدفع غرامات مالية. 
ك��ان��ت حافلة وانتهت  م��راه��ق��ة أس��ان��ج 
ب����زواج مبكر وط��ف��ل وان���ف���ص���ال... وف��ي 
ب���دأ مسلسل ج��دي��د من  ال��ع��ش��ري��ن��ي��ات 

املتاعب. 
»توم سويار« الطفل تحّول في شبابه 
ال�����ى »روب�������ن ه�������ود«، وب������دل أن ي��س��رق 
األغنياء ويوزعها على  أم���وال  أس��ان��ج 
»سرقة« أسرار الحكومات  الفقراء، قام ب�

ووزعها على الشعوب. 
يصف الصحافي رافي خاتشادوريان، 
ف���ي م��ق��ال ل���ه ف���ي م��ج��ل��ة »ن��ي��وي��ورك��ر«، 
باآلتي:  وتفكيره  أسانج  طريقة نضج 
ال  البشري  ال��ص��راع  أن  »أدرك جوليان 
يتمثل باليسار واليمني، وال باإليمان 
ض�����د ال���ع���ل���م���ان���ي���ة ب�����ل ب�����ص�����راع ال���ف���رد 
م���ع امل���ؤس���س���ات«، ب��ن��ظ��ره »ال��ت��رات��ب��ي��ة 
امل��ؤس��س��ات��ي��ة ت��ش��ّوه ال��ح��ب، واإلب�����داع، 
والحقيقة والعاطفة«. أسانج بدأ يرسم 
ص����ورة ل��ل��ع��الق��ة ال��ق��ائ��م��ة ب��ني األن��ظ��م��ة 
وامل���ؤس���س���ات وال���ش���ع���ب. وه����و مقتنع 
ب�����أن امل����ؤس����س����ات )م����ث����ل ال���ح���ك���وم���ات( 
تخفي الكثير عن شعوبها، ما يجعلها 
الحرب  إع��الن  ل��ذا يجب  عليه.  متآمرة 
على ه��ذه امل��ؤام��رات. والتسريبات هي 
س�����الح ال���ش���ع���وب ل���وض���ع ح����د ل��ل��ت��آم��ر 

عليه. 
ف���ي ب���داي���ة ع��ش��ري��ن��ي��ات��ه، ك����ان أس��ان��ج 
يواجه سلسلة من املحاكمات في بلده 
االم وق��د ب��دأ )أو ع��اد( للعيش متنقاًل 
وه�����ارب�����ًا، ح���ي���ث ب�����ات ل���ي���ال���ي ع�����دة ف��ي 
انتهاء  وبعد  م��ل��ب��ورن.  هات 

ّ
متنز أح��د 

ك���اب���وس امل���ح���اك���م���ات، وال���ت���وص���ل ال��ى 
اتفاق مع زوجته السابقة بشأن رعاية 
ولده، وّدع جوليان والدته وانطلق في 
رحلة على دراج��ة نارية يجوب أرج��اء 
ف���ي���ت���ن���ام. ش���غ���ل أس����ان����ج وظ����ائ����ف ع���دة 
إلعالة ابنه، وللمفارقة، عمل مستشارًا 
اإللكترونية  األن��ظ��م��ة  ح��م��اي��ة  ل��ش��ؤون 

من االختراق. 
لكن ب��ال أس��ان��ج ك��ان ال ي���زال مشغواًل 
في جوهر الصراع الذي يريد خوضه، 
ص������راع ال���ق���ض���اء ع���ل���ى ت���آم���ر األن��ظ��م��ة 

الحاكمة ضد الشعوب. 
من هنا جاءت فكرة أنشاء مدونة تخدم 
مبادئ أسانج وتصلح لتكون سالحًا 
في الحرب اإللكترونية التي سيشنها. 
ان��ك��ب ج��ول��ي��ان ع���ام 2006 ع��ل��ى العمل 
إلط��الق موقعه اإللكتروني، كان يصل 
الليل بالنهار، ال يأكل وال يرتاح. حتى 
ن��ج��ح ف��ي إن��ش��ائ��ه وت��س��وي��ق��ه وإط��الق��ه 
ع��ل��ى ش��ب��ك��ة اإلن����ت����رن����ت... ف���ك���ان م��وق��ع 
»ويكيليكس«. وفي شهر كانون األول 
اتصال  أول  »ويكيليكس«  تلّقى   2006
عنوانها  مسربة  وثيقة  وأول  خارجي 
»قرار سري« مصدرها الصومال، وهي 
تتضمن نص الدعوة والتحضير لقتل 
على  الصومالية  الحكومة  من  أعضاء 

أيدي الئحة من القاتلني املأجورين. 
ومن هنا بدأت الحكاية... 

»مانداكس« كان االسم 
المستعار األول الذي أطلقه 
جوليان على نفسه للتخفي

أسانج خالل مؤتمر صحافي في جنيف الشهر املاضي )مارتيا تريزيني ــ أ ب(

مسلسل »ويكيليكس« مستمــّر   أفريقيا ملعب أميركي
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عن القلق األميركي من التمّدد الصيني في القارة السمراء، 
تسليح  في  املتعاقبة  األميركية  اإلدارات  دور  إلى  إضافة 
السودان  سيما  وال  الساخنة،  املناطق  في  األطراف  بعض 

وتلّقيها  الجنوب،  حكومة  إلى  األسلحة  إمرار  تسهيل  عبر 
طلبًا من الحكومة االنتقالية في الصومال للتدّخل املباشر 

وقصف مواقع اإلسالميني

ووف���ق���ًا ل��ل��وث��ي��ق��ة، ف����إن امل���ح���ادث���ات م���ع امل��س��ؤول��ني 
ال���ص���وم���ال���ي���ني، إل�����ى ج���ان���ب ال���ت���ق���اري���ر، ت��ش��ي��ر إل���ى 
وج���ود ع���دد غ��ي��ر م��ع��روف م��ن امل��ق��ات��ل��ني م��ن جنوب 
ويمنيني،  باكستانيني  من  األوس��ط،  والشرق  آسيا 

وجنسيات عربية أخرى. 
إال إن الدبلوماسيني األميركيني أبدوا تشككهم في 
األعداد التي يقّدمها املسؤولون الصوماليون. وجاء 
في الوثيقة أن »تصريحات املسؤولني في الحكومة 
الصومالية عن وجود عدة آالف من األجانب مباَلغ 
فيها، أو أنها في أحسن األحوال مبنية على تقديرات 

مشاهدات املقاتلني والشائعات«. 
وبعدما تحدثت الوثيقة عن الحملة اإلعالمية التي 
في  القتال  في  للمشاركة  »القاعدة«  تنظيم  أطلقها 
ث��م��ة »أدل����ة ضعيفة تؤكد  ال��ص��وم��ال، أوض��ح��ت أن 
حصول دعم مباشر من »القاعدة« في املجال املالي 

أو العسكري مصدره العراق أو أفغانستان«. 
الرئيسي  ال��دع��م  أن  إل��ى  الوثيقة  لفتت  امل��ق��اب��ل،  ف��ي 
ل��ل��م��ق��ات��ل��ني ي����أت����ي م����ن ط������رف م���ج���م���وع���ة م��ت��ن��وع��ة 
م���ن امل����ص����ادر، وم����ن خ����الل ق���ن���وات ب��ي��ن��ه��ا إري��ت��ري��ا 
وع��دد  اليمن،  م��ن  والتهريب  املغتربني  وت��ح��وي��الت 

من املانحني في دول الخليج. 
الوثيقة عن سعي مسؤولي  السياق، تحدثت  وفي 
أج��ه��زة األم���ن الكينية إل��ى م��واج��ه��ة خطر اإلره���اب 

في بالدهم، وسط معلومات عن إيصال الدعم عبر 
ك��ي��ن��ي��ا إل���ى ح��رك��ة ال��ش��ب��اب ال��ص��وم��ال��ي��ة. وأش����ارت 
 الحركة هجمات عبر الحدود 

ّ
إلى مخاوف من شن

املشتركة بني البلدين. 
ب��ال��ع��ودة إل���ى وث��ي��ق��ة 28 أي���ار 2009، وب��ع��دم��ا شكر 
ق��وات  ال��والي��ات املتحدة على تزويدها  ش��ارم��ارك��ي 
الحكومة االنتقالية ذخائر وأسلحة، طالبها بالدعم 

للحصول على تقنيات أفضل. 
املتحدة  األم��م  املتحدة وممثل  ال��والي��ات  كما طالب 
بالتدخل لدى العراق لإيفاء بتعهده تقديم خمسة 

ماليني دوالر للحكومة االنتقالية. 
وك���ش���ف���ت ال���وث���ي���ق���ة أن ش����ارم����ارك����ي ت���ش���اط���ر ال�����رأي 
م����ع ال���رئ���ي���س ال���ص���وم���ال���ي ب�����ض�����رورة االس���ت���ع���ان���ة 
ب���األم���ي���رك���ي���ني، ل���ت���وج���ي���ه ض����رب����ات إل������ى امل��ق��ات��ل��ني 

املناوئني للحكومة ومعسكرات تدريبهم. 
الحكومة  كانت  إذا  عما  ش��ارم��ارك��ي  سئل  وعندما 
الضربات  ت��داع��ي��ات  ت��ج��اوز  على  ق���ادرة  االنتقالية 
واألض�����رار املحتملة امل��ص��اح��ب��ة ل��ه��ا، ق���ال »ن��ع��م من 
دون تردد. هؤالء الناس يسعون إلى تدمير طريقة 

حياتنا«. 
أخ���ي���رًا، ت��ح��دث��ت وث��ي��ق��ة ت���ع���ود إل����ى ع����ام 2008 عن 
النتائج اإليجابية املتوقعة ملقتل القيادي البارز في 
حركة الشباب، عدن حاشي ايرو، ومن بينها انقطاع 
وانتكاسة  ال��ش��ب��اب،  ح��رك��ة  لعمليات  األج���ل  قصير 
ج��ه��ود امل��ص��ال��ح��ة ب���ني ح��رك��ة ال��ش��ب��اب وميليشيا 
املصالحة  آف��اق  تحسني  وربما  اإلسالمية،  املحاكم 
الصومالية، إلى جانب إط��الق ص��راع على الزعامة 

من أجل السيطرة على حركة الشباب. 

الحكومة االنتقالية ضّخمت أعداد 
المقاتلين األجانب في صفوف المعارضة


