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تقرير

أسانج ينتصر على القضاء السويدي :حربي مع
أوقف القضاء
السويدي أمس
مالحقة جوليان
أسانج بتهمة
االغتصاب ،بعد
استنفاد فرص
المضي قدمًا في
التحقيق ،فيما ال
تزال الحرية بعيدة
عن ّ
مؤسس موقع
«ويكيليكس»
ّ
المهدد بمالحقته
من قبل الواليات
المتحدة وبريطانيا

خــرج مؤسس موقع «ويكيليكس»،
ج ــولـ ـي ــان أسـ ــانـ ــج ( 45عـ ــام ـ ــا) ،مــن
شــرفــة س ـف ــارة اإلك ـ ـ ــوادور ف ــي لـنــدن
ح ـي ــث ي ـل ـجــأ م ـن ــذ خ ـم ــس سـ ـن ــوات،
ليؤكد أنه «لن ينسى ولن يسامح»،
وذلك بعد ساعات من إعالن القضاء
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ت ـخ ـل ـي ــه ع ـ ــن مــاح ـق ـتــه
بـتـهـمــة االغ ـت ـص ــاب .إال أن انـتـصــار
أســانــج فــي مـعــركـتــه الـقـضــائـيــة مع
سـتــوكـهــولــم ال يـعـنــي خ ــروج ــه إلــى
ال ـح ــري ــة ق ــري ـب ــا ،وق ـ ــد أك ـ ــد ذل ـ ــك فــي
ك ـل ـم ـتــه م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ،ح ــن قـ ــال إن
«الطريق ال يزال بعيدًا عن النهاية...
الحرب الحقيقية قد بدأت اآلن».
وأشـ ــار مــؤســس «ويـكـيـلـيـكــس» في
كالمه إلــى «معركة جــديــدة» ستبدأ
مع بريطانيا والواليات املتحدة ،إذ
إن الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة قــد حــذرت
من أنها ،حتى في حال عدم صدور
م ــذك ــرة تــوق ـيــف أوروب ـ ـيـ ــة ،سـتـكــون
«مـضـطــرة» إلــى تــوقـيــف أســانــج في
ح ــال خ ــروج ــه م ــن ال ـس ـف ــارة ،بسبب
«انتهاكه شروط اإلفراج عنه بكفالة
في اململكة املتحدة عام .»2012
وإلى جانب التهديد البريطاني ،فإن

أســانــج يـخـشــى أي ـضــا تــرحـيـلــه إلــى
الواليات املتحدة ومحاكمته بتهمة
ت ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة،
خصوصًا أن إدارة دونالد ترامب قد
أكدت أن توقيفه «أولوية» بالنسبة
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا .وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أس ـ ـ ــان ـ ـ ــج ات ـ ـهـ ــامـ ــه
باالغتصاب «مناورة» لتسليمه إلى
الواليات املتحدة التي ،وفق وسائل
إع ـ ـ ــام ،تـ ـع ـ ّـد م ـل ــف االت ـ ـهـ ــام ب ـح ـقــه.
وقـ ـ ــد أش ـ ـ ــار م ــوق ــع «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس»
إل ــى ذل ــك أي ـضــا ف ــي ت ـغــريــدة بـقــولــه
إن «بــريـطــانـيــا تعلن أنـهــا ستوقف
أس ــان ــج م ـه ـمــا ح ـص ــل وت ــرف ــض أن
تؤكد أو تنفي تسلم طلب لتسليمه
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» ،مــا يجعل
مصيره أكثر غموضًا.
واكـتـســب أســانــج شـهــرة فــي الـعــالــم
بنشره وثائق دفاعية سرية حولته
إلى «عدو» مطارد من قبل الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ،أول مــن
أمــس ،ســراح تشيلسي مانينغ أحد
م ـص ــادر وث ــائ ـق ــه .وك ــان ــت مــانـيـنــغ،
الـشــاب املتحول جنسيًا ،قــد ّ
سربت
ف ــي عـ ــام  2010أك ـث ــر م ــن  700أل ــف
وثيقة سرية متعلقة بحربي العراق

وأفـغــانـسـتــان ،بينها أكـثــر مــن 250
ألـ ـ ــف ب ــرقـ ـي ــة دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة أربـ ـك ــت
الواليات املتحدة.
وقد ّ
حول نشر هذه الوثائق أسانج
الذي أسس موقع «ويكيليكس» ،في
عام  ،2006إلى رجل مطارد من قبل
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـيـنـمــا رأى فيه
امل ــداف ـع ــون ع ـنــه ب ـطــل ح ــرك ــة عــاملـيــة
للشفافية والديموقراطية.

انتهت قضية أسانج
بفشل قضائي ذريع
للجانب السويدي
وتــزام ـنــا مــع ذل ــك ،ظ ـهــرت اتـهــامــات
ب ــاالغ ـت ـص ــاب واالعـ ـ ـت ـ ــداء الـجـنـســي
دفـ ـعـ ـت ــه إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى سـ ـف ــارة
اإلك ــوادور فــي لندن فــي  19حزيران
 2012وأض ـ ّـرت بـصــورتــه .وابتعدت
ع ـن ــه م ـع ـظــم وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـتــي
دع ـم ـتــه بـنـشــر م ــا يـكـشـفــه ،ك ـمــا أنــه
بـ ـ ّـدل مـحــامـيــه مـ ــرات ع ــدة واخـتـلــف
مع ناشر كتبه ،لكنه واصل مع ذلك

م ـع ــرك ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا أع ـلــن
دعـ ـم ــه إلدوارد سـ ـ ـن ـ ــودن ،ال ـع ـم ـيــل
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي «وكـ ـ ــالـ ـ ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
املركزية» األميركية.
وظ ـ ـهـ ــر ت ــأثـ ـي ــر أس ـ ــان ـ ــج كـ ــذلـ ــك فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ُ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،فـ ـق ــد ات ـ ـهـ ــم ب ــأن ــه «ت ــاب ــع
لـ ــروس ـ ـيـ ــا» لـ ـت ــأثـ ـي ــره ف ـ ــي ان ـت ـخ ــاب
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب رئ ـي ـس ــا ل ـل ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،بـعــد نـشــر «ويـكـيـلـيـكــس»،
ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي 20 ،أل ــف رســالــة
إل ـك ـتــرون ـيــة قــرص ـن ـهــا م ــن «ال ـح ــزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،وألـ ـحـ ـق ــت ضـ ــررًا
ك ـب ـي ـرًا ب ـح ـم ـل ــة امل ــرشـ ـح ــة ه ـي ــاري
كلينتون.
وقـبـيــل إع ــان إي ـق ــاف مــاحـقـتــه ،لم
ـف أســانــج فــرحــه بـنـشــره صــورة
يـخـ ِ
ل ــه مـبـتـسـمــا ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر»،
أتـبـعـهــا بـتـغــريــدة أخـ ــرى ،أك ــد فيها
أنه «ال ينسى وال يسامح احتجازه
لـ ـسـ ـب ــع س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ...ب ـ ــا ات ـ ـهـ ــامـ ــات،
ُ ّ
بينما ك ــان أبـنــائــي يـكـبــرون ولــطــخ
اسـ ـم ــي بـ ــالـ ــوحـ ــل» .وف ـي ـم ــا ّ
رح ـب ــت
اإلك ــوادور بـقــرار القضاء السويدي
الـتـخـلــي عــن مــاحـقــة أس ــان ــج ،دعــت

مؤتمر

كلفة الصراع في ليبيا :جثث آدمية وفقر مدقع
طرابلس ــ سيف الدين العامري
كـ ـي ــف لـ ــدولـ ــة ش ــاسـ ـع ــة مـ ـث ــل لـيـبـيــا
تـحـتــوي مــا ي ـقــارب  1600ميليشيا
مسلحة أن تعيد هيبتها وسلطتها
وتـنـظـيـمـهــا ل ـح ـيــاة مــواط ـن ـي ـهــا في
أقصر وقت ممكن؟ وكيف لها أن تعيد
حوالى  30مليون قطعة ســاح ،بني
خفيفة وثقيلة ،إلى مخازن الجيش،
وأن تـلـغــي اح ـت ـكــار ال ـق ــوة املـسـلـحــة
لـبـســط ال ـن ـظــام واألمـ ــن ب ــن ال ـنــاس؟
ه ــل م ــن املـمـكــن أن ي ـعــود االق ـت ـصــاد
الليبي ،القائم على تصدير النفط،
إل ــى ال ـ ـ ــدوران ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة في
ظل انهيار الدينار (الليبي) وغياب
رؤية اقتصادية وانعدام توافق حول
سلطة سياسية واضحة وواحدة في
البالد؟
ط ــرح ــت هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وأخ ـ ـ ــرى فــي
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
طرابلس يومي  16و 17أيار الجاري،
بـعـنــوان «تكلفة ال ـصــراع فــي ليبيا:
التداعيات والتأثيرات» ،وقد نظمته
«م ــؤس ـس ــة ال ـش ـيــخ ال ـط ــاه ــر ال ـ ــزاوي
ل ــأع ـم ــال ال ـخ ـي ــري ــة» ،وهـ ــو املــؤت ـمــر
الثاني بالعنوان نفسه بعد انعقاد
األول سنة  2013في طرابلس أيضًا.

تحتوي ليبيا نحو 1600
ميليشيا مسلحة تملك
 30مليون قطعة سالح
سؤال االقتصاد المخيف
ح ـض ــر امل ــؤتـ ـم ــر ع ـ ــدد مـ ــن ال ـخ ـب ــراء
وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن م ـ ــن األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
و«مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـه ـ ـج ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة»
ومنظمات غير حكومية من الواليات
املتحدة األميركية وإيطاليا ومالطا
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا .ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـضـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـب ــاح ـث ــن وال ـج ــام ـع ـي ــن الـلـيـبـيــن
الــذيــن تناولوا ـ ـ كــل مــن اختصاصه
ـ ـ ـ مـ ــوضـ ــوعـ ــات وظ ـ ــواه ـ ــر عـ ـ ــدة فــي
ال ـبــاد بــالــدرس والـتـحـلـيــل وتقديم
تصورات للخروج من مأزق الصراع
األه ـ ـلـ ــي وسـ ـب ــل ت ـح ـق ـيــق اس ـت ـق ــرار
أمني وسياسي.

أهـ ــم األس ـئ ـل ــة ك ــان ــت حـ ــول امل ـســألــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وخ ــاص ــة أن ال ـب ــاد
تـفـتـقــد إدارة مــالـيــة لـلـبـنــك املــركــزي
كما ال توجد سياسة نقدية مرتبطة
ب ـم ـن ـظــومــة واض ـ ـحـ ــة .وق ـ ــد يــاحــظ
زائـ ـ ـ ــر ل ـي ـب ـي ــا ذلـ ـ ــك أول ن ـ ــزول ـ ــه فــي
ً
املطار ،إذ يمكن أن يصرف مثال مئة
دوالر ليحصل مقابلها على عملة
مطبوعة في بريطانيا قد تكون غير
ســاريــة فــي املنطقة الشرقية لليبيا
ً
(ب ــرق ــة مـ ـث ــا) ألن ال ـع ـم ـلــة امل ــروج ــة
نفسها هناك مطبوعة في روسيا!
يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـس ــام
ج ـ ــروش ـ ــي ،وهـ ـ ــو أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـتـ ـج ــارة
ال ــدول ـي ــة ف ــي جــام ـعــة م ـص ــرات ــة ،إن
«ال ـل ـي ـب ـيــن غ ـيــر واعـ ــن اآلن لـخـطــر
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد،
فالكلفة بــاهـظــة إل ــى حــد اآلن وهــي
فـ ــي ت ـص ــاع ــد ألن ن ـس ـب ــة ال ـت ـض ـخــم
ف ــاق ــت املـ ـعـ ـق ــول ...األرق ـ ـ ــام ت ـق ــول إن
القيمة الحقيقية للنقود ال ترتقي
إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى يـ ـمـ ـك ــن أن ي ــؤس ــس
القـتـصــاد سليم ،فــالـقــدرة الشرائية
اآلن منهارة تمامًا وال قيمة للدينار
الـلـيـبــي ف ــي األس ـ ــواق الــدول ـيــة على
اإلطالق».
ك ـ ــذل ـ ــك قـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث الـ ـلـ ـيـ ـب ــي فــي
االقتصاد مخلوف مفتاح محمد ،إن
نسبة التضخم وفق «صندوق النقد
ال ـعــربــي» بـلـغــت  ،%60مـعـقـبــا« :هــذا
رقــم مـفــزع وال يمكننا إال أن نواجه
هذه الحقيقة إذا أردنا استمرار دولة
تسمى ليبيا %60 ...أيضًا من العملة
الليبية ت ــدور خ ــارج الـبـنــك املــركــزي
وخارج املؤسسات الرسمية للدولة،
أي يـمـكــن أن نـجــد ميليشيا مــا لها
تــركـيــز مــالــي فــي شـكــل سـيــولــة أكثر
ً
مــن وزارة ال ـت ـجــارة م ـث ــا» .وأض ــاف
محمد« :الفساد في ليبيا هو الخبز
اليومي الذي نعيش عليه ،فالدولة ال
وجود لها وال توجد سلطات ردع أو
رقابة ،كما احتلت ليبيا املرتبة 170
في مؤشر إدراك الفساد العاملي من
أصل  176دولة».

نزع السالح
أمـ ــام ه ــذه األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ق ــال عنها
الخبراء االقتصاديون إنها خطيرة،
تـ ــأتـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـف ـك ـي ــر ف ـ ــي حــل

ال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـس ــم ل ـي ـب ـي ــا إل ـ ـ ــى ن ـص ـفــن
ً
كـبـيــريــن ،فـضــا عــن الـتــأكــد مــن نــزع
السالح الــذي أصبح ضمن العادات
وال ـس ـل ــوك ــات ال ـيــوم ـيــة لـلـيـبـيــن كل
يوم.

ماذا عن األطفال والشباب؟

تعاني البالد أزمات مثل ازدواجية طبع العملة والسالح وظاهرة الهجرة (أ ف ب)

حــاســم وعــاجــل ملـســألــة امليليشيات
والصراعات القبلية كقضية ملحة.
ورغم العديد من املحاوالت السابقة
في نزع سالح امليليشيات ،فإن ذلك
لم يفلح.
خـ ـ ـ ــال املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ط ـ ــرح ـ ــت م ـم ـث ـل ــة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،كــات ـلــن
م ــاس ،إشـكــالـيــة بـشــأن نــزع الـســاح
واملصالحة الوطنية ،وهي التطرف
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي« ،ف ــالـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــر واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
هـمــا الـعـقـبــة الــرئـيـسـيــة أم ــام إقــامــة
مـصــالـحــة وطـنـيــة كــامـلــة وشــامـلــة».

وف ــي حــديــث الح ــق إل ــى «األخ ـب ــار»،
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـ ــاس إن «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي أمـ ـ ــام
األم ــم امل ـت ـحــدة وامل ـن ـظ ـمــات الــدولـيــة
فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا هـ ـ ــو تـ ــوح ـ ـيـ ــد مـ ـفـ ـه ــوم
املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــدى جـمـيــع
األط ــراف املـتـنــازعــة ،ومهمة توحيد
املفهوم يعني بــذل مجهود ميداني
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــب ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة
والتعريف للجميع».
وبـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب م ـ ـسـ ــألـ ــة نـ ـ ـ ــزع ال ـ ـسـ ــاح
وامل ـص ــال ـح ــة ،ث ـمــة ت ـح ــدي ــات أخ ــرى
م ـث ــل ت ــوح ـي ــد ال ـف ـص ــائ ــل امل ـت ـنــازعــة

«ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـ ـص ـ ــور آثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـحـ ــرب
األهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ال ــوضـ ـعـ ـي ــة ال ـن ـف ـس ـيــة
لــأط ـفــال وال ـش ـب ــاب ،ف ــاألم ــر كــارثــي
وان ـت ـشــار األم ـ ــراض واالض ـط ــراب ــات
النفسية في صفوف هاتني الفئتني
العمريتني الحساستني أصبح أمرًا
يشبه الوباء ...على الجميع التدخل
إلنـقــاذ هــؤالء مــن الـيــأس واالنتحار
والهستيريا» ،هكذا أجابت الباحثة
ال ـن ـف ـس ـيــة م ـب ــروك ــة ع ـل ــي ال ـف ــاخ ــري
(رئ ـي ـســة قـســم ال ـع ـلــوم الـنـفـسـيــة في
جامعة سبها) ،عن سؤال «األخبار»
حول الحرب وآثارها.
ت ـق ــول ال ـف ــاخ ــري إن زائـ ــر لـيـبـيــا قد
يــاحــظ شــدة تــوتــر سكانها وردات
ف ـع ـل ـه ــم الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ،و«ه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـم ـكــن
تـفـسـيــره بــاملـضــاعـفــات الـتــي تحدث
فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـصـ ــدمـ ــة»،
مضيفة« :مسك السالح طوال اليوم
أم ــر خ ـط ـي ــر ...ول ــأط ـف ــال وال ـش ـبــاب
ال ـن ـص ـيــب ال ــواف ــر م ــن ق ـطــع ال ـســاح
ألنـهــم مــن الـفـئــة الـعـمــريــة النشيطة
وامل ـس ــؤول ــة ع ــن ح ــراس ــة املــدي ـنــة أو
املـخـيــم املـخـصــص لـلـنــازحــن» .كما
أوض ـ ـحـ ــت أن «اضـ ـ ـط ـ ــراب ال ـن ـش ــاط
الحركي الزائد لــدى األطفال أصبح
ال ـقــاعــدة فــي الـسـلــوك ال ـعــام للطفل،
وأي ط ـف ــل ي ــاح ــظ ع ـل ـي ــه ع ــام ــات
ال ـه ــدوء وع ــدم ال ـتــوتــر فــذلــك مــؤشــر
على استفحال الـظــاهــرة وتطورها
إلى حالة هستيرية».
ُ
أي ـ ـضـ ــا ،طـ ــرحـ ــت فـ ــي هـ ـ ــذا امل ــؤت ـم ــر
أسئلة أخــرى من بينها عن النزوح
وال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة والـعـمــالــة
األج ـن ـب ـي ــة وع ـ ــن امل ـ ـ ــرأة وال ــدس ـت ــور
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط والـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة
واملـ ــواط ـ ـنـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،لـ ـك ــن م ـج ــرد
املبادرة بمؤتمر يجمع باحثني من
جـمـيــع أن ـح ــاء لـيـبـيــا وخــارج ـهــا قد
يكون بادرة مهمة في طريق طويلة
جدًا من إعادة البالد إلى مواطنيها
ومحيطها اإلقليمي السليم.

