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على الغالف

حرب على ويكيليكـ

الشعوب ّ
تغير حكامها ،ومواطنو العالم
يصرخون بشعار واح���د ض��د ن��ظ��ام مالي
متوحش ،واالعالم خرج عن السيطرة ونزل الى
الشارع .وفي هذه األثناء ،يواصل النظام املالي

ّ
السياسية ،حربه
العاملي ،متحالفًا مع السلطة
على «ويكيليكس» السكات وسيلة تواصل
ّ
أساسية بيد الشعوب ّ املطالبة بالعدالة
ّ
والحرية .حصار مالي فتاك ،قضايا مرفوعة

أسانج لـ «األخبار» :سنقاتل للنهاية
املؤسسة التي أزعجت أنظمة العالم تقف اليوم وجهًا لوجه أمام «جيوشها».
ٍّ
واشنطن .فهل تنحاز الشعوب
من
بأوامر
فرضت
التي
املالية
للمقاطعة
ى
تتصد
«ويكيليكس»
ُ
يعمل ّ على انتزاع حقوقها من السلطات؟ أم أن «ويكيليكس» ستهزم في النهاية؟ جوليان
إلى من ّ
أسانج يؤكد أنه لن يبقى مكتوف اليدين في مواجهة الـ«مؤامرة»
صباح أيوب
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة األم�ي��رك�ي��ة تعاقب
«وي� �ك� �ي� �ل� �ي� �ك ��س» ...و«وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
ت �س �ت �ن �ج��د ب � �ن ��ا .ه� ��ي ح� � ��رب م �ع �ل �ن��ة،
غير م�ت��وازن��ة ال�ق��وى ب�ين دول��ة كبرى
وم ��ؤس� �س ��ة غ �ي��ر ح � ّك��وم �ي��ة ال ت�ب�غ��ي
ال� � ��رب� � ��ح .ف� �ه ��ل ي� �ل� �ت ��ف ال � �ع� ��ال� ��م ح ��ول
م ��ن ي �ت �ح� ّ�دى األن �ظ �م��ة ال �ت ��ي ت�ت�ح�ك��م
ُ
بحياتنا ،أم تترك الساحة «آمنة» من
جديد ملن يتالعب بمصائر الشعوب
في الخفاء؟
ن� � ��داء أخ� �ي ��ر أط �ل �ق �ت��ه «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س»
أول م��ن أم ��س ع�ل��ى ل �س��ان مؤسسها
جوليان أسانج ،معلنة وقف نشر آالف
الوثائق الجديدة بغية التركيز على
ّ
ح ��ل األزم �ت��ة ال �ت��ي سببتها مقاطعة
معظم شركات تحويل األموال ،إضافة
إلى «بنك أوف أميركا».
«القضية أكبر من «ويكيليكس» .هي
قضية س �ي��ادة» ،ه�ك��ذا يصف أسانج
امل �ع��رك��ة ال �ح��ال �ي��ة« .س �ن �ق��ات��ل» ،كلمة
ك� ّ�رره��ا م��ؤس��س م��وق��ع «ويكيليكس»
م� ّ�رات عديدة ،خ�لال حديثنا الهاتفي
م�ع��ه أم ��س« :س�ن�ق��ات��ل ض��د ال��رق��اب��ة»،
«س� �ن� �ق ��ات ��ل ل �ح �م ��اي ��ة ح� ��ق ال �ش �ع��وب
باملعرفة»« ،سنقاتل من أج��ل وسائل
إع�ل�ام غ�ي��ر م�ن�ح��ازة ت�ن�ق��ل حقيقة ما
ي�ج��ري داخ��ل امل��ؤس�س��ات واألن�ظ�م��ة».
«امل � � �ق � ��ات � ��ل» ال � � �ش � ��اب ح � � ��دد ج �ب �ه��ات
املعركة أيضًا« :سنكون على الجبهة
السياسية ،الجبهة التقنية ،والجبهة
ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل ��ال �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ك ��ل ما
نصبو إليه».
م �ع��رك��ة ال ��رج ��ل ال� ��ذي أزع� ��ج األن�ظ�م��ة
الكبرى ،غير بعيدة عن العالم العربي
ال��ذي ت��أث��رت أح��داث��ه بالحقائق التي
ن�ش��رت�ه��ا «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» خ�ل�ال ال�ع��ام
ال�ح��ال��ي .ل ��ذا ،ي�ش��رح أس��ان��ج أن��ه «م��ع
ك��ل املتغيرات التي تحدث ف��ي العالم
ال�ع��رب��ي ،ال��وق��ت اآلن ليس للراحة بل
للسعي إلى إحالل أنظمة ديموقراطية
ب �ش �ك �ل �ه��ا ال� �ك ��ام ��ل .ول �ت �ح �ق �ي��ق ذل� ��ك،
يجب أن نضمن أن ال يكون هناك أي
راب ��ط م��ع األن�ظ�م��ة ال�ق��دي�م��ة» .أس��ان��ج
ي�س� ّ�م��ي م�ص��ر ك �ـ«م�ث��ال ح�ي��ث املعركة
م �س �ت �م��رة ل �ت �ح �ق �ي��ق م ��ا ي �ط �م��ح إل �ي��ه
الشعب» .ويضيف« :يجب أن تحرص
ال�ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ال�ق�ت��ال لنيل
ديموقراطيات ج��دي��دة والن�ت��زاع حق
امل��واط �ن�ين ب��ال �ت��واص��ل ف��ي م��ا بينهم
على نحو سليم ّ
وحر».
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى «م �ع��رك��ة ال �س �ي��ادة»
ك �م ��ا س � ّ�م ��اه ��ا ،ي� �س ��أل أس� ��ان� ��ج« :ه ��ل
ً
م��ن ال �ص��واب م �ث�لا ،أن ي �ك��ون حاملو
بطاقات «فيزا ك��ارد» في لبنان تحت
سيطرة واشنطن ،رغم أن حساباتهم
امل � �ص� ��رف � �ي� ��ة م� � ��ودع� � ��ة ف� � ��ي م � �ص� ��ارف
لبنانية؟» .هو أمر غير منطقي ،لكنه
ال��واق��ع .وال��دل�ي��ل أن ال أح��د يستطيع
تحويل األم��وال من بطاقته املصرفية
إل � � ��ى ح � �س � ��اب «وي � �ك � �ي � �ل � �ي � �ك ��س»؛ ألن

واش �ن �ط��ن أص � ��درت أم � �رًا ب��امل�ق��اط�ع��ة!
«ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ع��ال��م أن ي ��رى أن تلك
ال� �ب� �ط ��اق ��ات امل ��ال� �ي ��ة ه ��ي أدوات ب�ي��د
السلطة ف��ي واشنطن» يقول أسانج،
م �س �ت �خ �ل �ص��ًا« :ه � � ��ذا ك �ل ��ه ف� ��ي خ��دم��ة
النظام السياسي الفاسد .هي مؤامرة
بكل معنى الكلمة».
م� � � ��اذا ع � ��ن ال� �ح �م �ل ��ة ال � �ت� ��ي أط �ل �ق �ت �ه��ا
«ويكيليكس» أمس لجمع التبرعات؟
ً
ه ��ل س �ت��وق �ف��ون ع�م�ل�ك��م ف �ع�ل�ا إذا ل��م
ت� �ت ��واف ��ر امل� �ب ��ال ��غ امل� �ط� �ل ��وب ��ة؟ ي�ج�ي��ب
أسانج« :كل نشاط نقوم به يحتاج إلى
ً
تمويل .كنا محظوظني فعال بوجود
عدد من املمولني ال��ذي دعمونا طوال
هذه الفترة .لكن ما زالت لدينا مشكلة
مادية .ونحن واثقون من أن ممولينا
ّ
سيكرسون جهودهم معنا ،للقضاء
على املقاطعة املصرفية التي فرضت
علينا» .رج��ل امل�ف��اج��آت يعد بإطالق
«ت �ق �ن �ي��ات ج ��دي ��دة س �ت �س �ه��ل ال �ع �م��ل

«ويكيليكس» تعيش
اآلن على  5%من التمويل،
وهي ال تكفي حتى نهاية
العام الجاري
أسانج يعد بإطالق تقنيات
جديدة لكشف فساد
األنظمة الحاكمة
لجيل ج��دي��د م��ن وس��ائ��ل الكشف عن
ف�س��اد األن�ظ�م��ة ال�ح��اك�م��ة ،وسيعلنها
في  28تشرين الثاني املقبل».

سياسة ّلي الذراع

ّ
ه��و اع�ت��راف علني ،مل��ن ال ي��زال يشكك
بعمل «ويكيليكس» ،بأن كل ما نشره
امل��وق��ع م��ن وث��ائ��ق دبلوماسية تابعة
ل �ل �خ��ارج �ي��ة األم �ي��رك �ي��ة م ��ن ع��واص��م
العالم كلها ،هي صحيحة .الواليات
املتحدة لم ّ
ترد رسميًا على الفضائح
ال�ك��ارث�ي��ة ال �ت��ي ط��ال�ت�ه��ا ب�ع��د الكشف
ع��ن خ�ب��اي��ا ت�ق��اري��ره��ا ال��دب�ل��وم��اس� ّي��ة،
لكنها قررت معاقبة «الواشي» فشنت
حربًا سياسية ـــــ مالية شرسة عليه
ّأدت إل��ى خ�ن�ق��ه .ه��ي ت��ري��د م�ح��وه من
ال ��وج ��ود ،ألن ق�ض�ي��ة «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س»
ّ
تجسد وج��ه الصراع املباشر بني من
يحيا من خ�لال السيطرة على البشر
ّ ً
عماال أو موظفني )...ومن
(مواطنني أو
يريد التحرر من ذلك.
ع �م��ر «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ل �ي��س م ��ن ع�م��ر
«فضيحة الوثائق الدبلوماسية» ،ال
بل أقدم من ذلك .لكن الواليات املتحدة
ل��م ت �ت �ح� ّ�رك ق�ب��ل ك��ان��ون األول .2010
فقيام «ويكيليكس» في نيسان 2010
ب�ع��رض ش��ري��ط فيديو ت��اب��ع للجيش
األميركي يكشف استهداف مروحية

أم �ي��رك �ي��ة مل��دن �ي�ين ع��راق �ي�ين وق�ت�ل�ه��م،
ل��م ي�غ�ض��ب اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ،ال�ت��ي
تعرف أن أح �دًا ال يجرؤ أو يستطيع
م�ح��اس�ب�ت�ه��ا ع �ل��ى ف�ع�ل�ت�ه��ا ت �ل��ك .لكن
العفاريت كلها استيقظت عندما قرر
أح ��ده ��م ف �ت��ح «ص � �ن ��دوق ال �ع �ج��ائ��ب»
ال � �خ� ��اص ب ��ال� �س� �ي ��اس ��ات األم �ي ��رك �ي ��ة
ال �خ��ارج�ي��ة وت�ع��ري�ت�ه��ا أم ��ام ال�ح�ل�ف��اء
ّ
واألعداء والحكام والشعوب...
س �ي��اس��ة ل� � ّ�ي ال � � ��ذراع ب � ��دأت س�ي��اس�ي��ًا
ب �ع��د ي ��وم�ي�ن م ��ن ب� ��دء ن �ش��ر ال��وث��ائ��ق
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال� �س ��ري ��ة ف� ��ي خ�م��س
ص � �ح � ��ف ع � ��امل� � �ي � ��ة .ح� �ي� �ن� �ه ��ا ه � � ��ددت
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ب �م�لاح �ق��ة امل��وق��ع
وامل� � �س � ��ؤول �ي��ن ع � �ن ��ه ب �ت �ه �م ��ة «خ � ��رق
ق��وان�ين ال�ت�ج�س��س» .ث��م ت��ول��ى بعض
ال �س �ي��اس �ي�ي�ن ال �ج �م �ه ��وري�ي�ن ع�م�ل�ي��ة
ال � �ه � �ج � ��وم ع � �ل� ��ى أس� � ��ان� � ��ج ش �خ �ص �ي��ًا
وامل �ط��ال �ب��ة ب�ق�ت�ل��ه :ال �ج �م �ه��وري م��اي��ك
ه��وك��اب��ي ق��ال علنًا إن��ه «ي�ج��ب إع��دام
جوليان أسانج» ،واملرشحة السابقة
لرئاسة الجمهورية ساره بالني دعت
إلى «مطاردته حتى النهاية».
ّ
ميدانيًا
ثم بدأت الحرب تتخذ طابعًا
م �ب��اش �رًا :ف��ي األول م��ن ك��ان��ون األول
 2010ط �ل ��ب ج� ��و ل� �ي� �ب ��رم ��ان ،رئ �ي��س
ل�ج�ن��ة األم ��ن ال�ق��وم��ي ف��ي ال�ك��ون�غ��رس
األم �ي��رك��ي م��ن م��وق��ع «أم � ��ازون» وق��ف
استضافة موقع «ويكيليكس»ّ ،
فلبي
ط �ل �ب��ه .وب� �ع ��د ي ��وم�ي�ن أع �ل �ن��ت ش��رك��ة
التحويل امل��ال��ي عبر اإلن�ت��رن��ت «ب��اي
بال» أنها أوقفت الحسابات الخاصة
بالهبات املوجهة إلى «ويكيليكس»،
ت �ب �ع �ت �ه��ا ش��رك �ت��ا «م ��اس �ت ��ر ك � � ��ارد» و
«ف � �ي � ��زا» ث� ��م «ب� �ن ��ك أوف أم � �ي ��رك ��ا» و
«وي �س �ت��رن ي ��ون� �ي ��ون» ...ول ��م تقتصر
املقاطعة على املجال املالي األميركي
فقط ،بل امتدت لتشمل أوروبا أيضًا.
وفي نهاية شهر كانون األول سحبت
ش��رك��ة «آب� � ��ل» خ��دم��ة «وي�ك�ي�ل�ي�ك��س»
م ��ن أج �ه��زت �ه��ا ب �ع��د أرب �ع ��ة أي� ��ام على
إط�لاق�ه��ا ،وك��ان م��ن امل�ق��رر أن تحصل
«وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» ع �ل��ى ن �ص��ف األرب � ��اح
التي ستجنيها «آبل» من تلك الخدمة
امل��دف��وع��ة .وع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر ،ي�ق��ول
امل � �س� ��ؤول� ��ون ف� ��ي «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» إن
مواقعهم تتعرض باستمرار للخرق
م��ن ج �ه��ات أم �ن �ي��ة واس �ت �خ �ب��اري��ة ،ما
يضطرهم إل��ى ابتكار وسائل حماية
متطورة جدًا كل مرة.
«وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ت�ع�ي��ش اآلن ع�ل��ى %5
م��ن ال �ت �م��وي��ل ،وه ��ي ال ت�ك�ف��ي لنهاية
العام ال�ج��اري .ل��ذا ،أوق��ف املوقع نشر
أي جديد ،وفي حوزته الكثير الكثير
ك�م��ا ي �ق��ول .وأط�ل�ق��ت امل��ؤس�س��ة حملة
«ويكيليكس بحاجة إليكم» للراغبني
ف��ي ال�ت�ب��رع ح��ول ال�ع��ال��م ب�غ�ي��ة إن�ق��اذ
املشروع والتصدي لحرب سياسية ـــــ
مالية فرضت على املؤسسة «لحرمان
املواطنني معرفة ما ّ
تخبئ أنظمتهم
ومؤسساتهم عنهم» يقول أسانج في
شريط الحملة اإلعالني.

بحق مؤسس املوقع ،وخروق استخبارية لعمل
«ويكيليكس» السري… املؤسسة االعالمية
الجريئة ت��رزح تحت الضغوط ،والعراقيل
تحاصرها من كل صوب .كيف يرى مؤسس

الرأسمالية يلتـ
أخطبوط
ّ

كارتل التحويالت
ُاملالية اإللكترونية ،الذي
ت ّ
عد  Visaأحد أعمدته
ّ
األساسية ،هو فوق القانون
بسيطرة املال ،فيما
مؤسسات ّ
ّ
تروج للقانون
مثل
ونشر الحقائقّ ،
«ويكيليكس» ،تئن من
جفاف السيولة
حسن شقراني

«ال�ق�ض� ّ�ي��ة ال�ت��ي أسقطت ك��ارت��ل  Visaو
 .»... Mastercardتحت هذا العنوان كتب
املحامي لويد قسطنطني ّ
قصة مقاضاة
الشركتني العمالقتني عند بداية األلفية
ع�ل��ى خلفية دع ��وى رف�ع�ت�ه��ا مجموعة
ّ
ّ
ّ
انضمت إليهم
األميركيني،
التجار
من
الح�ق��ًا ال�ش��رك��ة ال�ع�م�لاق��ة «.»Wal-Mart
ّ
ك��ل �ف��ت ه� ��ذه ال ��دع ��وى ال �ش��رك �ت�ين نحو
 3.5م�ل�ي��ارات دوالر ع�ب��ارة ع��ن غرامات
ت�س��وي��ة ل�ت�ج��اوزه�م��ا ق��ان��ون امل�ن��اف�س��ة،
واالعتماد على احتكارهما في السوق
للسيطرة على األسعارّ .
تكبدت «»Visa
ن�ح��و  %60م��ن ت�ل��ك ال �غ��رام��ة ،وال�ب��اق��ي
دفعته زميلتها.

ف��ي ال ��واق ��عُ ،ع� � ّ�دت ه ��ذه ال�ق�ض� ّ�ي��ة نقطة
ان �ط�لاق ل�ك�س��ر ح�ل�ق��ة اح�ت�ك��ار ص��ان� َ�ع��ي
ال �ب �ط��اق��ات امل �ص��رف �ي��ة .وف ��ي ال �س �ن��وات
ال�ت��ي ت�ل��ت ب� ّ�ت ال� ّق�ض�ي��ةُ ،رف�ع��ت دع��اوى
م�م��اث�ل��ة ع�ل��ى ض��ف�ت��ي األط �ل �س��ي .وم�ن��ذ
ع � ��ام ت� �ح ��دي� �دًا ،ل� �ج ��أت ال �ش ��رك �ت ��ان إل��ى
ت �س��وي��ة م ��ع وزارة ال� �ع ��دل األم �ي��رك� ّ�ي��ة
أي�ض��ًا ف��ي قضية خ� ّ
�اص��ة ب�ع��دم اح�ت��رام
ق��وان�ين امل�ن��اف�س��ة .وف��ي آخ��ر ع��ام ،2010
ّ
توصلت « »Visaإل��ى تسوية أخ��رى مع
ّ
املفوضية األوروب �ي��ة خ��اص��ة باألكالف
التي ّ
يتكبدها املستهلك لدى الدفع عبر
ّ
بطاقاتها املصرفية.
دع � ��اوى ك �ث �ي��رة ،وت �س��وي��ات ب�م�ل�ي��ارات
ال� � � � � � � ��دوالرات ،وال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة :ل � ��م ي �ت �غ� ّ�ي��ر
ش��يء! فالشركتان تبقيان الوحيدتني
امل �س �ي �ط ��رت�ي�ن ف � ��ي م � �ي � ��دان ال �ب �ط ��اق ��ات
امل �ص��رف �ي��ة ال�ب�لاس�ت�ي�ك� ّ�ي��ة ،وشبكتهما
ّ
تمتد كاألخطبوط في كل املعمورة.
ّ
ل �ن ��أخ ��ذ ال � ��والي � ��ات امل ��ت� �ح ��دة وح ��ده ��ا،
تسيطر شركة « »Visaحاليًا على نحو
 %73م��ن عمليات ال�ش��راء عبر بطاقات
ّ
الشحن ( ،)Debit Cardsوأق��ل بقليل من
نصف سوق بطاقات االعتماد (Credit
ّ
ّ .)Cardsأم � ��ا ف ��ي أوروب� � � ��ا ،ف � ��إن ح� ّ�ص��ة
ّ
اإلجمالية تقارب
الشركتني من السوق
( %97يبقى  %3فقط خ��ارج إط��ار هذا
ّالكارتل).
إنها بيئة احتكارية بامتياز في مجال
ال�ت� ّح��وي�لات امل��ال �ي��ة اإلل �ك �ت��رون� ّ�ي��ة ال�ت��ي
ُيتوقع أن تتجاوز قيمة الدفعات فيها

السويد  vsأسانج :عدالة
ينتظر أنصار جوليان
أسانج املوعد الجديد الذي
يتوقع أن تعلنه املحكمة
العليا في لندنّ ،قبل اواخر
الشهر الجاري ،لبت الطعن
الذي قدمه مؤسس موقع
ويكيليكس ضد تسليمه
إلى السويد ملواجهة
اتهامات باالعتداء الجنسي
بسام القنطار
املفارقة أن الحصار املالي الذي يواجهه
م ��وق ��ع وي �ك �ي �ل �ي �ك �ـ��س ،ال ي �ط � ّ�ب ��ق ع�ل��ى
الحساب الذي انشأته لجنة الدفاع عن
اسانج عبر موقع خصص لرصد كل ما
يتعلق بمسار املحاكمة http://www.
 swedenversusassange.comويحمل
شعار «سوف تسود العدالة».
جلسات محاكمة اسانج في بريطانيا
ّ
ش ��ك� �ل ��ت م� � � ��ادة س� �ج ��ال� �ي ��ة ذات ط��اب��ع
ح �ق��وق��ي وس� �ي ��اس ��ي .ف� �خ�ل�ال ج�ل�س��ات

َ
االس�ت�م��اع ف��ي تموز امل��اض��ي ،ل��م يتوان
محامي الدفاع بن إيمرسون في وصف
امل�ح��اك�م��ة ب �ـ«ال �ج �ن��ون» ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
أس��ان��ج ضحية ت�ط��اب��ق ب�ين القانونني
اإلن� �ك� �ل� �ي ��زي وال � �س� ��وي� ��دي ،وأن� � ��ه ج ��رى
استخدام غير مناسب ملذكرة التوقيف
األوروبية التي لم تقدم الوصف الدقيق
واملناسب للمزاعم والتهم الوجهة اليه.
وال ي� �خ� �ش ��ى ف � ��ري � ��ق ال� � ��دف� � ��اع ت �س �ل �ي��م
أس��ان��ج إل��ى ال�س��وي��د ،ب�ق��در ت�خ��وف��ه من
ان تستخدم ال�س��وي��د م��ا ي�ع��رف بحالة
«االستسالم املؤقت» ،وهو ما قد يؤدي
إل��ى تسليمه س��ري��ًا ،وبسرعة قياسية،
إلى الواليات املتحدة ملواجهة اتهامات
منفصلة تتعلق بتسرب م�ئ��ات اآلالف
من الوثائق الحكومية السرية من خالل
م��وق��ع ويكيليكس ،م��ا ق��د ي��واج��ه معه
عقوبة اإلعدام.
ً
مل � ��اذا ي �ح��اك��م اس ��ان ��ج ،وه� ��ل ه ��و ف �ع�لا
ضحية مكيدة جنسية؟
منذ ص��دور مذكرة التوقيف االوروبية
ف��ي ح �ق��ه ،ت��رك��ز ال �ن �ق��اش ـ�ـ�ـ�ـ ف��ي م��ا ب��ات
يعرف بـ«قضية السويد مقابل اسانج»
ـ �ـ �ـ �ـ ع �ل��ى ص �ح��ة م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف ال�ت��ي
ص��درت بحقه ،لكونه مقيمًا ف��ي لندن.
ويستند ه��ذا ال�ن�ق��اش إل��ى خلفية عدم
قانونية ال��دع��وى التي تقدمت بها كل
آنا أردي��ن وصوفيا فيلني على أسانج،

