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جوليان أسانج*

ف��ي 1958، ك��ت��ب روب����رت م�����ردوخ، وك����ان حينها 
م���ال���ك ص��ح��ي��ف��ة »ذا ن����ي����وز« ف����ي م���دي���ن���ة آدالي�����د 
السباق  »ف��ي  فيه:  ق��ال  مقااًل  ورئيس تحريرها، 
ب��ن ال��س��ري��ة وال��ح��ق��ي��ق��ة، ي��ب��دو م��ن املستبعد أال 

تربح الحقيقة دائمًا«.
ق���د ت��ع��ك��س م��اح��ظ��ت��ه ه����ذه ف��ض��ح وال������ده، كيث 
م�����������ردوخ، ال���ت���ض���ح���ي���ة غ���ي���ر امل����ج����دي����ة ل��ل��ج��ن��ود 
بريطانين غير كفوئن  ق��ادة  األوسترالين من 
العاملية  الحرب  ]خ��ال  غاليبولي  شواطئ  على 
 كيث 

ّ
األول��ى[. ح��اول البريطانيون إسكاته، لكن

م��ردوخ لم يقبل، وأّدت جهوده إلى إنهاء حملة 
غاليبولي الكارثية.

ب��ع��د ن��ح��و ق�����رن، ت��ن��ش��ر وي��ك��ي��ل��ي��ك��س ب���ا خ��وف 
أيضًا، حقائق يجب أن تصبح علنية.

ل��ق��د ن��ش��أُت ف��ي ب��ل��دة ف��ي ك��وي��ن��زالن��د ح��ي��ث ك��ان 
ال��س��ك��ان ي��ع��ّب��رون ع��ن رأي��ه��م ب��ص��راح��ة. ك��ان��وا ال 
ي��ث��ق��ون ب��ال��ح��ك��وم��ات ال��ك��ب��ي��رة وي�����رون أّن���ه���ا قد 
ت��ت��ح��ّول إل��ى ال��ف��س��اد إن ل��م ُي��راَق��ب عملها بدقة. 
ال��س��وداء في حكومة كوينزالند  أي��ام الفساد   

ّ
إن

على  دل��ي��ل  ه��ي  فيتزجيرالد  تحقيق  لجنة  قبل 
م����ا ي��ح��ص��ل ح����ن ي���ق���ّي���د ال���س���ي���اس���ي���ون اإلع�����ام 

ويمنعونه من نقل الحقيقة.
ل���ق���د ب���ق���ي���ت ه������ذه األم���������ور ف�����ي ذه�����ن�����ي. أن����ش����أُت 
الفكرة  ال��ه��ام��ة.  القيم  أج��ل ه��ذه  م��ن  ويكيليكس 
ال����ت����ي ب��������دأت ف�����ي أوس�����ت�����رال�����ي�����ا، ك����ان����ت ت��ق��ض��ي 
جديدة  بطرق  الكومبيوتر  تقنيات  باستخدام 

لنقل الحقيقة.
الصحافة:  من  نوعًا جديدًا  ويكيليكس  صاغت 
وسائل  مع  نعمل  نحن  العلمية.  الصحافة  هي 

إعامية عّدة لننقل األخبار إلى الناس، ولنبرهن 
العلمية  الصحافة  تسمح  حقيقية.  أّن��ه��ا  أيضًا 
ل���ل���ق���ارئ ب����االط����اع ع��ل��ى ال��ق��ص��ص اإلخ���ب���اري���ة، 
وال���وص���ول ع��ب��ر راب���ط إل���ى امل��ل��ف األص��ل��ي ال��ذي 
اع��ت��م��دت ع��ل��ي��ه. ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة، ي��م��ك��ن ال��ق��ارئ 
نقل  ه��ل  القصة حقيقية؟  ه��ل  بنفسه:  يحكم  أن 

الصحافي األحداث بدقة؟
صحافة  إل��ى  الديموقراطية  املجتمعات  تحتاج 
قوية، وويكيليكس هي جزء من هذه الصحافة. 
ت��س��اع��د ال��ص��ح��اف��ة ع��ل��ى أن ت��ب��ق��ى ال��ح��ك��وم��ات 
ن��زي��ه��ة. وق����د ك��ش��ف��ت وي��ك��ي��ل��ي��ك��س ب��ع��ض أق���وى 
ال��ح��ق��ائ��ق ح����ول ح���رب���ي ال����ع����راق واف��غ��ان��س��ت��ان، 

وقصصًا تتعلق بالفساد املؤسساتي.
ق���ال ال���ن���اس إّن���ن���ي م��ن��اه��ض ل��ل��ح��رب: لتوضيح 
األمور، أنا لست كذلك. تحتاج األمم أحيانًا إلى 
ال���ح���روب، وه��ن��اك ح����روب ص��ح��ي��ح��ة. ل��ك��ن ليس 
هناك أسوأ من حكومة تكذب على شعبها بشأن 
ه���ذه ال���ح���روب، ث��م تطلب م��ن ال��ن��اس التضحية 

ب��ح��ي��ات��ه��م وض��رائ��ب��ه��م م��ن أج���ل ه���ذه األك���اذي���ب. 
إذا ك��ان��ت ح��رب م��ا م��ب��ررة، ف��ق��ول��وا إذًا الحقيقة، 

وسيقرر عندها الناس إن كانوا سيساندونها.
إن ق��رأت��م أّي���ًا م��ن س��ج��ات ح���رب أف��غ��ان��س��ت��ان أو 
األميركية،  السفارات  أّي��ًا من برقيات  أو  ال��ع��راق، 
ن��ش��رت��ه ويكيليكس،  ع��ّم��ا  ال����رواي����ات  م���ن  أّي����ًا  أو 
ف���ف���ّك���روا ك����م ه����و ص���ع���ب ع���ل���ى اإلع�������ام أن ي��ن��ق��ل 
الناشر  ويكيليكس  ليست  بحرية.  األم���ور  ه��ذه 
الوحيد لبرقيات السفارات األميركية. فصحيفة 
»نيويورك  البريطانية، وصحيفة  غارديان«  »ذا 
ت���اي���م���ز«، وص��ح��ي��ف��ت��ا »إل ب���اي���ي���س« اإلس��ب��ان��ي��ة 

و»دير شبيغل« األملانية، نشرت هذه البرقيات.
بن  العمل  نّسق  من  بوصفها  ويكيليكس،  لكن 
ه���ذه ال��ص��ح��ف، ه��ي ال��ت��ي ت��ل��ّق��ت ال��ك��ّم األك��ب��ر من 
ال��ه��ج��م��ات ال��خ��ب��ي��ث��ة واالت���ه���ام���ات م���ن ال��ح��ك��وم��ة 
بالخيانة،  ات��ه��م��ُت  لقد  ومساعديها.  األميركية 
رغم أنني أوسترالي، ولست مواطنًا أميركيًا. لقد 
أطلقت العديد من املطالبات الجدّية »للتخلص« 

مّني من القوات الخاصة األميركية. تقول سارة 
ب��ن الدن«،  ُأالَح���ق كأسامة  أن  إّن��ه »يجب  بايلن 
وهناك مشروع قانون، قدمه جمهوريون، عرض 
اعتباري  يطلب  األميركي  الشيوخ  على مجلس 
وفق  مّني  والتخّلص  ل��ل��ق��ارات«،  ع��اب��رًا  »تهديدًا 
ذلك. طلب مستشار لرئيس الوزراء الكندي، على 
ش��اش��ة ال��ت��ل��ف��از، أن ُأغ���ت���ال. ن��اش��د أح���د امل��دّون��ن 
ال��ذي  وه��و  وإي����ذاءه،  ابني  اختطاف  األميركين 
يبلغ العشرين من عمره ويعيش في أوستراليا، 
ملا  يتنّبهوا  أن  األوسترالين  انتقامًا مني. على 
 قوة 

ّ
أن تقوله جوليا جيارد وحكومتها. يبدو 

الحكومة األوسترالية في خدمة الواليات املتحدة 
األوسترالي،  بإلغاء ج��واز سفري  في ما يتعّلق 
وال�����ت�����ج�����س�����س ع�����ل�����ى م�����ن�����اص�����ري وي���ك���ي���ل���ي���ك���س 
وإزع��اج��ه��م. يفعل امل��دع��ي ال��ع��ام األوس��ت��رال��ي ما 
بوسعه ملساعدة تحقيق أميركي موّجه بالدرجة 
األولى إلى املواطنن األوسترالين لإليقاع بهم 

وشحنهم إلى الواليات املتحدة.
ل���م ت���وج���ه رئ��ي��س��ة ال��������وزراء ج���ي���ارد وال وزي����رة 
ال���خ���ارج���ي���ة األم���ي���رك���ي���ة ه����ي����اري ك��ل��ي��ن��ت��ون أي 
 

ّ
كلمة ل��وم إل��ى وس��ائ��ل اإلع���ام األخ���رى. ه��ذا ألن

»الغارديان«، »نيويورك تايمز« و»دير شبيغل« 
هي مؤسسات كبيرة وقديمة، فيما ويكيليكس 

صغيرة وفتية.
ن��ح��ن امل��س��ت��ض��ع��ف��ون. ت���ح���اول ح��ك��وم��ة ج��ي��ارد 
أن ت��ق��ت��ل ح���ام���ل ال���رس���ال���ة ألّن���ه���ا ال ت���ري���د كشف 
الحقيقة، ومن ضمنها معلومات عن صفقاتها 

الدبلوماسية والسياسية.
هل كان هناك أّي رد فعل من الحكومة األوسترالية 
على كمية التهديدات العلنية باستخدام العنف 
ضدي وضد أعضاء آخرين في ويكيليكس؟ قد 
 رئيسة وزراء أوستراليا ستدافع 

ّ
يعتقد املرء أن

ل��م نسمع  أم��ر مماثل، لكن  ع��ن مواطنيها ج���ّراء 

ال تقتلوا حامل الرسالة

الحرب اإللكترونية األولى ويكيليكس تنضّم إلى »محور الشّر«

مناصر ألسانج أمام محكمة ويستمنستر )كارل دي سوزا ــ أ ف ب(

اعترف وزير الدفاع األميركي 
بأّن أّي وسائل عمل حساسة 

لم تتعّرض للخطر بعد نشر 
سجالت حرب أفغانستان

الذي اعتقل في بريطانيا، تبرز بعض األصوات الصحافية التي 
املطالبات  وجدت  هكذا  به.  العقوبات  أشد  بإنزال  تطالب 
وراءه،  يقف  ومن  املوقع  معاقبة  في  األميركية  الرسمية 

تستمر تداعيات نشر موقع ويكيليكس البرقيات الدبلوماسّية 
الوقت  وفي  العالم.  حول  األميركية  السفارات  عن  الصادرة 
الذي التف فيه املاليني حول مؤسس املوقع جوليان أسانج 

س�����وى ادع���������اءات ال أس������اس ل���ه���ا ع����ن أم������ور غ��ي��ر 
ش��رع��ي��ة. ع��ل��ى رئ��ي��س��ة ال�������وزراء، وأي���ض���ًا امل��ّدع��ي 
أي  ودون  بكرامة  بواجباتهما  يقوما  أن  ال��ع��ام، 
 ه��ذي��ن االث���ن���ن ي���ري���دان أن 

ّ
م���ع���ارك. وت���أك���دوا أن

ينقذا أنفسهما، وبالتالي لن يفعا.
 م����ّرة ت��ن��ش��ر ف��ي��ه��ا وي��ك��ي��ل��ي��ك��س الحقيقة 

ّ
ف���ي ك���ل

أميركية،  وك��االت  ترتكبها  التي  االنتهاكات  عن 
يكرر السياسيون األوستراليون معزوفة خاطئة 
ال���خ���ارج���ي���ة: »أن���ت���م ت���ع���رض���ون ح��ي��اة  م���ع وزارة 
ال��ق��وم��ي! ستعرضون  األم���ن  للخطر!  ال��ع��دي��دي��ن 
الجنود للخطر!«. وبعدها يقولون إّنه ال أهمية 
ملا تنشره ويكيليكس. ال يمكن أن يكون األمران 

صحيحن. فأيهما هو الصحيح؟
 أيًا منهما ليس صحيحًا. تنشر 

ّ
اإلجابة هي أن

ويكيليكس األخبار منذ أربع سنوات. خال هذا 
الوقت، غّيرنا حكومات بأكملها، لكن لم يتأذَّ أي 
ش��خ��ص. ل��ك��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، ب��ال��ت��واط��ؤ مع 
األشهر  في  اآلالف  قتلت  األوسترالية،  الحكومة 
األميركي  الدفاع  وزي��ر  اعترف  املاضية وحدها. 
 

ّ
في رسالة موجهة إلى الكونغرس األميركي بأن
أّي مصادر أو وسائل عمل استخبارية حساسة 
ل���م ت��ت��ع��رض ل��ل��خ��ط��ر ب��ع��د ن��ش��ر س���ج���ات ح��رب 
م��ن دليل  م��ا   

ّ
أن البنتاغون  أف��غ��ان��س��ت��ان. وأع��ل��ن 

 تقارير ويكيليكس أّدت إلى تعريض أي 
ّ

على أن
ق���ال مسؤولو  أف��غ��ان��س��ت��ان للخطر.  ف��ي  ش��خ��ص 
الناتو في أفغانستان ملحطة »سي إن إن« إّنهم 
لم يجدوا أحدًا يحتاج إلى حماية. أعلنت وزارة 
ال��دف��اع األوس��ت��رال��ي��ة األم���ر نفسه. ول��م يتعرض 
أي ج��ن��دي أو م��ص��در أوس��ت��رال��ي للخطر بسبب 
ما نشرناه. لكن ما نشرناه كان مهمًا ج��دًا. فقد 
أظهرت البرقيات الدبلوماسية األميركية بعض 

األمور املخيفة:
• طلبت الواليات املتحدة من دبلوماسييها أن 
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