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ضد الجميع
ـس جوليان ّ
موقع «ويكيليكس» املعركة الحالية؟ ماذا
يقول للشعوب العربية وبماذا يعد؟ ماذا
عن ضخامة املقاطعة املالية التي تنفذها
شركات «ماستركارد» و «فيزا» و «باي بال» و

«ويسترن يونيون» ،ومدى تأثيرها على حياة
املؤسسة؟ وهل سـ«ينجو» أسانج من القضايا
املرفوعة ضده بتهم االعتداء الجنسي التي
تهدد بسجنه وبترحيله الى السويد ،ومنها

ّ
ال��ى ال��والي��ات املتحدة؟ املؤكد أن الفتى
املقاومة ،دفاعًا عن املوقع
املشاغب يواصل ّ
ّ
االلكتروني الذي هز عروش الديموقراطية
ّ
الغربية

الحرية
ّ
ـف على فارس ّ
املدفوع نقدًا في عام  .2012هذا ال
قيمة ّ
يعني أن��ه ليس ه�ن��اك الع�ب��ون آخ��رون،
ّ
ولكن تأثيرهم يبقى هامشيًا.
أب� � � � ��رز األم � �ث � �ل � ��ة ع � �ل� ��ى م� � � ��دى س �ي �ط ��رة
أخ �ط �ب��وط ال �ت �ح��وي�ل�ات امل ��ال � ّ�ي ��ة ي�ظ�ه��ر
في حالة «ويكيليكس» .فالحظر الذي
فرضته الشركتان املذكورتان ّأدى إلى
خ�س��ارة امل��وق��ع اإللكتروني الشهير 50
م �ل �ي��ون دوالر ع� � ّب ��ارة ع ��ن ت �ح��وي�لات/
تبرعات غير محققة .وبعدما كان ّ
ّ
معدل

ّ
التبرعات يبلغ  100أل��ف ي��ورو شهريًا
في ع��ام  ،2010لن يتجاوز ه��ذا العام 7
آالف يورو.
ه � � ��ذا ال � �ح � �ظ ��ر امل � � �ف� � ��روض م � ��ن ك ��ارت ��ل
التحويل املصرفي العاملي ،ال يعود فقط
إلى إجراءات اتخذتها شركتا البطاقات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة .ف�ف��ي ك��ان��ون ّ
األول ،2010
فرض املصرف األميركي األكبر «Bank
 ،»of Americaوشركة التحويل النقدي
اإلل�ك�ت��رون��ي «( »PayPalت��اب�ع��ة للموقع

اإلل�ك�ت��رون��ي الشهير  ،)eBayوش��رك��ات
عديدة أخرى ،حظرًا على «ويكيليكس».
ح� �ظ � ٌ�ر ع� � � ّ�ده ج ��ول� �ي ��ان أس� � ّ�ان� ��ج م� �ه � ّ�دد ًَا
ُ
لوجود ّ
مؤسسته ،بحيث إنه إذا ّ لم تلغ
ّ
هذه العقوبات فإن املوقع سيتوقف عن
العمل في نهاية العام الجاري.
ه�ك��ذا ي�ك��ون ال�ن�ظ��ام امل��ال��ي ال�ع��امل��ي قد
ن�ج��ح ف��ي إس �ك��ات أص� ��وات ال�ه��ام�س� ّين
ب��ال�ح�ق�ي�ق��ة ح ��ول ال �ع��ال��م ،ال ��ذي ��ن م��ث��ل
امل � ��وق � ��ع ال � � � ��ذي ي � � �ق � ��وده ذل � � ��ك ال � �ش ��اب

األوسترالي األشقر متنفسًا لهم.
ف�م�ع��رك��ة ج��ول �ي��ان أس��ان��ج ت �ح� ّ�ول��ت من
م �ع��رك��ة إلظ� �ه ��ار ح �ق �ي �ق��ة س �ي��اس �ي��ة أو
اجتماعية أو ثقافية إل��ى م�ع��رك��ة ض� ّ�د
ال �ن �ظ��ام ال��رأس �م��ال��ي ال �ق��ائ��م .وك �م��ا ب��دا
ال�ع��ال��م م� ّ
�دج�ن��ًا إل��ى ح ��دود ّ
معينة ل��دى
ّ
ص ��دور ب��رق�ي��ات دب�ل��وم��اس��ي��ة خ�ط�ي��رة،
ي�ب��دو أي�ض��ًا جبانًا ف��ي تعاطي النظام

معدل
بعدما كان ّ
التبرعات يبلغ  100ألف يورو
ّ
شهريًا في عام  ،2010لن يتجاوز
هذا العام  7آالف يورو

أسانج
ّ
«يحتل» وسط
لندن مع
املحتجني
(لوك
ماكغريغور
ــ رويترز)

املالي العاملي بوقاحة مع قطع التمويل
عن «ويكيليكس».
أح � ��د أم �ث �ل ��ة ال ��وق ��اح ��ة ال � �ظ ��اه ��رة ك ��ان
تعليق املستشار القانوني ّ
األول لدى
« ،»PayPalج��ون مولر ،غ��داة إع�لان بدء
ّ
ّ
الحظرُ :علق العمل بالحساب املتعلق
ّ
ب�ـ«وي�ك�ي�ل�ي�ك��س» ن�ظ�رًا إل��ى أن سياسة
االس� �ت� �خ ��دام امل �ق �ب��ول��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�م��ده��ا
« »PayPalتحظر ع�ل��ى م�ن� ّ�ظ�م��ة ّ
معينة
اس �ت �خ��دام ال�خ��دم��ة إذا ك��ان��ت «ت�ش� ّ�ج��ع،
ت��� ّ
�روج ،ت �س� ّ�ه��ل أو ت � ّ
�وج ��ه آخ ��ري ��ن إل��ى
االنخراط في نشاط غير قانوني».
املضحك في تصريح ّ ه��ذا املحامي هو
وصفه قرار الحظر بأنه «صعب »!
ّ
تستمر شركات ــــ القرارات
على أي حال،

الصعبة (!) بتحقيق املاليني من ج� ّ�راء
احتكارها ال�س��وق .فعلى سبيل املثال،
بلغت اإليرادات الصافية لشركة «»Visa
في الفصل الثالث من العام املالي 2011
(األشهر الثالثة املنتهية في  30حزيران
ّ
مسجلة نموًا
 883 )2011مليون دوالر،
بنسبة  %23م�ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام ال�س��اب��ق،
حيث بلغت قيمة الحواالت عبر قنوات
هذه الشركة  941مليار دوالر.
ّ
وعشية إعالن الشركة نتائجها للفصل
ُ
ال ��راب ��ع ،ي �ف �ي��د ح �س��اب س��ري��ع وب�س�ي��ط
لتعميم ه��ذه األرق ��ام على ال�ع��ام املالي
ب�م�ج�م�ل��ه ،ب ��أن أرب � ��اح ال �ش��رك��ة ستبلغ
 3.5مليارات دوالر للعام املالي  2010ــــ
.2011
ّ
ّأم� ��ا « »Mastercardف �ق��د ح��ق �ق��ت خ�لال
النصف ّ
األول من العام الجاري أرباحًا
ص��اف�ي��ة بلغت  1.2م�ل�ي��ار دوالر ،بنمو
نسبته .%28.2
ّ
على ّ
أي حال ،فإن عمل هذه الشركات هو
مع املصارف ،وهنا الوضع مؤسف جدًا؛
فالسيطرة ت��زداد مع رفع األك�لاف التي
ُ
تفرض في نهاية املطاف على املستهلك،
ّ
ومع زيادة الدعم ملنظمات مثل «»KKK
ّ
العنصرية
(كوكالكس كالن األميركية)
وم� �ح ��ارب ��ة م � ّ
�ؤس� �س ��ات ت� �ح � ّ�رري ��ة م�ث��ل
«ويكيليكس»! في املقابل ،ال ترتفع ضدّ
ه��ذا السلوك س��وى أص��وات باهتة (في
ً
ال �ب��رمل��ان األوروب � ��ي م �ث�لا) ت�ت�ح� ّ�دث عن
كسر االحتكار ،غير أن السيطرة ال تنفكّ
تزداد متانة.

أوروبية في خدمة األنكل سام
ف��ي األول م��ن أي�ل��ول  ،٢٠١٠بعدما قبل
رئيس ّ
االدع��اء السويدي فتح القضية،
ق�ب��ل أن ت �ك��ون ف��ي  ٢٠آب  ٢٠١٠م�ج��رد
ط �ل��ب ن�ص�ي�ح��ة م ��ن ال �ش��رط��ة ب �ش��أن ما
يمكنهما ال �ق �ي��ام ب��ه ض��د ال��رج��ل ال��ذي
ً
م ��ارس ال�ج�ن��س معهما ك�ل�ا ع�ل��ى ح��دة،
ي��وم��ي  ١٤و ١٧آب .الئ �ح��ة االت� �ه ��ام لم
تتضح بكاملها ،رغم الحديث عن عدم
اس �ت �خ��دام ال��واق��ي ال��ذك��ري م��ع األول ��ى،
وم �م��ارس��ة ال �ج �ن��س م ��ع ا ّل �ث��ان �ي��ة وه��ي
ن��ائ�م��ة ،وه��ي أف �ع��ال يصنفها ال�ق��ان��ون
ال� �س ��وي ��دي ب��أن �ه��ا ح� � ��االت إك � � ��راه غ�ي��ر
مشروع ومضايقة جنسية واغتصاب.
وتتميز ورق��ة فريق ال��دف��اع ع��ن اسانج
التي قدمت الى املحكمة البريطانية في
ت�م��وز امل��اض��ي بتركيزها ال�ن�ق��اش على
ال �ع �ي��وب ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ت �ش��وب م��ذك��رة
التوقيف االوروب�ي��ة ،لكونها ال تستند
ال ��ى ت �ه��م واض �ح ��ة ،ول �ك��ون ال��وق��ائ��ع ال
تتطابق مع السلوك املزعوم بأنه جريمة
ج�ن�س�ي��ة ،وان االدع � ��اء ب��وج��ود ج��رائ��م
جنسية ،ف��ي م��ا ل��و كانت صحيحة في
السويد ،فإنها ال تتطابق مع التعريف
البريطاني لهذا النوع من الجرائم ،كما
أن ه��ذه املذكرة استندت ال��ى تحقيقات
أول� �ي ��ة أج��رت �ه��ا ال �س �ل �ط��ات ال �س��وي��دي��ة
بطريقة غير منصفة وتشوبها عيوب
اجرائية عدة.

ت�ت�ض�م��ن م ��ذك ��رة ال �ت��وق �ي��ف االوروب� �ي ��ة
ادع��اء آردي��ن بأنها تعرضت ال��ى إك��راه
غ �ي��ر م �ش��روع اث �ن��اء م �م��ارس��ة ال�ج�ن��س
م��ع اس��ان��ج ليلة  ١٣آب  ٢٠١٠ف��ي منزل
املدعية في ستوكهولم عبر اعاقة حرية
تحركها اثناء العملية الجنسية .وقالت
آردين ،في شهادتها امام الشرطة ،انها
حاولت تحريك جسمها «بقصد البحث
ع� ��ن ال� ��واق� ��ي ال� ��ذك� ��ري ك� ��ي ي�س�ت �خ��دم��ه
اس��ان��ج قبل عملية ال��ول��وج» .وتضيف
امل ��ذك ��رة« :الح �ق��ًا ،ع�ن��دم��ا ش�ع��ر أس��ان��ج
بحركاتها الغريبة ،توقف وسألها عن
دوافعها فطلبت منه استخدام الواقي،
فما كان منه اال أن توقف ووضع الواقي
قبل اكمال العملية الجنسية» .وتخلص
مذكرة الدفاع الى ان ادعاء آردين بأنها
تعرضت الكراه غير مشروع غير مبرر،
وان ما قام به اسانج قبل وضع الواقي
كان مجرد مداعبة جنسية ،وانه عندما
طلب منه ان يضع الواقي فعل ذلك من
دون ت� � ��ردد» .الح �ق ��ًا ،وخ �ل��ال م�م��ارس��ة
ال �ج �ن��س ،ت��وق�ف��ت آردي� ��ن اك �ث��ر م��ن م��رة
ب�ق�ص��د ال�ت�ث�ب��ت م ��ن اس �ت �خ��دام اس��ان��ج
ل �ل��واق��ي ،ل�ي�ت�ب�ين ب�ع��د ان �ت �ه��اء العملية
ال �ج �ن �س �ي��ة وج� � ��ود ث �ق��ب ف� �ي ��هّ .
وادع� � ��ت
آردين ان اسانج ثقبه عن قصد .وخالل
التحقيق ،اف��ادت آردي��ن بأنها مارست
الجنس مع اسانج مرات عدة ،ويوميًا،

اسلوب كافكا
ل��م ي�ت��وان الكاتب االم�ي��رك��ي جون
بلغر عن وصف العدالة االميركية
التي تنتظر اسانج بأنها اقرب الى
«اسلوب كافكا» ،نسبة الى فرانز
ك��اف�ك��ا ،رائ��د الكتابة التشاؤمية،
الذي قبل في احدى رواياته حكم
امل� ��وت ال� ��ذي اص � ��دره ع�ل�ي��ه وال ��ده
وغرق.
وف��ي رس��ال��ة رفعها ال��ى الحكومة
االس� � �ت � ��رال� � �ي � ��ة ،ي � �ق � ��ول امل� �ح ��ام ��ي
البريطاني غاريث بيرس«ُ :يسلط
ع�ل��ى رق �ب��ة اس��ان��ج س �ي �ف��ان .فهو
ي��واج��ه خ�ط��ر تسليمه ال ��ى ع��دال��ة
م �ح �ك �م �ت�ين م �خ �ت �ل �ف �ت�ين ل �ي��واج��ه
م ��زاع ��م ب ��ارت� �ك ��اب ��ه ج��ري �م �ت�ي�ن ال
ينطبق عليهما الوصف الجرمي
في النظام القضائي لبالده .حياته
م�ه��ددة اكثر م��ن اي وق��ت مضى،
ومن الواضح ان الدوافع السياسية
تغطي على ال��دواف��ع الجنائية في
مسار محاكمته».

طيلة فترة اقامته عندها ،ليتبني انها
ادع��ت بأنه ف��ي ليلة  ١٨آب ق��ام بعملية
االي �ل�اج دون اس �ت �خ��دام ال��واق��ي ،وان�ه��ا
استغربت ه��ذا االم��ر ،فما ك��ان منها اال
ان ق �ف��زت ع��ن ال �س��ري��ر وأك �م �ل��ت نومها
ع�ل��ى ف ��راش م��وض��وع ع�ل��ى االرض في
ال �غ��رف��ة ن �ف �س �ه��ا .وح � ��ول ه ��ذه ال��واق �ع��ة
تقول مذكرة الدفاع« :انه ملن املستغرب
ان يكون رد فعل ام��رأة تعرضت الك��راه
غ �ي��ر م �ش��روع أث �ن��اء م �م��ارس��ة ال�ج�ن��س
مجرد االنتقال م��ن السرير ال��ذي جرت
ف�ي��ه عملية االك� ��راه امل��زع��وم ال��ى ف��راش
قرب هذا السرير ،بدل االنتقال الى غرفة

عيوب تقنية تشوب مذكرة
التوقيف االوروبية لكونها ال
تستند الى تهم واضحة
اخرى على اقل تقدير ،او مغادرة املنزل
نهائيًا ،او الطلب الى اسانج مغادرته».
وف��ي حالة فيلني ،تبينّ  ،بحسب مذكرة
ال� �ت ��وق� �ي ��ف ّادع � � ��اؤه � � ��ا أن � �ه ��ا ت �ع��رض��ت
ل�لاغ�ت�ص��اب م��ن اس��ان��ج ح�ين ب ��ادر ال��ى
م�م��ارس��ة ال�ج�ن��س م�ع�ه��ا اث �ن��اء ن��وم�ه��ا،
س��ة
وان � �ه ��ا ك ��ان ��ت ف ��ي وض �ع �ي��ة م �ي��ؤو ّ
وغ �ي��ر ق � ��ادرة ع �ل��ى م �ن �ع��ه! وه �ن��ا ت�ف��ن��د

م��ذك��رة ال��دف��اع اس �ت �ج��واب امل��دع�ي��ة من
ق �ب��ل ال �ش ��رط ��ة ال �س ��وي ��دي ��ة ل �ي �ت �ب�ين ان
ادع��اء ه��ا بأنها اغتصبت ك��ان في املرة
الرابعة التي مارست فيها الجنس مع
اسانج ليلة  ١٦آب حني استضافته في
منزلها في مدينة انكوبنغ ،وأنها كانت
«نصف نائمة» أثناء بدء عملية الولوج
التي حصلت من دون استخدام الواقي.
وب �س �خ��ري��ة واض� �ح ��ة ،ت �ض �ي��ف م��ذك��رة
ال��دف��اع «ان االدع��اء بأنها كانت نصف
نائمة يعني ايضًا بأنها كانت نصف
مستيقظة ،علمًا ان املحادثة التي جرت
بني فيلني واسانج بعد انتهائهما من
م�م��ارس��ة ال�ج�ن��س ،فيها ادان ��ة السانج
لكونه مازحها ردًا على سؤالها له :ماذا
ستفعل إذا تبني الحقًا اني حامل منك؟
بالقول :السويد بلد جيد لينجب فيه
املرء أوالدًا».
ف��ي الخالصة ،ليس معلومًا بعد م��اذا
سيكون عليه القرار النهائي للمحكمة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ح��ول ت��رح�ي��ل اس��ان��ج ال��ى
ال �س ��وي ��د ،ع �ل �م��ًا ان ه� ��ذا االم � ��ر ي�ت��وق��ع
ح��دوث��ه بنسبة ع��ال�ي��ة ،اال اذا حصلت
م� �ف ��اج ��أة ،ك �م��ا ي ��أم ��ل ان� �ص ��ار اس ��ان ��ج،
ال��ذي��ن ي �ص��رون ع�ل��ى ان م��ا ح��دث معه
في السويد كان مكيدة مدبرة لاليقاع
به ،في بلد ترتفع فيه معايير توصيف
الجرائم الجنسية الى اقصى حد.

