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العالم

العالم

ّ
الحدث ان ـع ـقــدت ،م ـســاء أم ــس ،الـقـمــة ال ـ ــ 14لمنظمة
«التعاون اإلسالمي» في مكة ،في إطار مواصلة سياسة
التحشيد والتعبئة الدبلوماسية التي تتبعها السعودية
ضد إيران ،في محاولة إلظهار التأييد العربي واإلسالمي
للتصعيد في وجه طهران

ّ
طهران ترد على
السعودي:
التحشيد
ّ

استغلت
الرياض
ّ
رمضان ومكة
ألغراض سياسية
واصـلــت الـسـعــوديــة ،أمــس ،محاولة
ال ـت ـع ـب ـئ ــة ض ـ ــد إي ـ ـ ـ ـ ــران ،خـ ـ ــال ق ـمــة
«منظمة املــؤتـمــر اإلس ــام ــي» ،فيما
اتهمتها طـهــران بــزرع االنقسامات
فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،ب ـ ـعـ ــد ب ـ ـيـ ــانـ ــن ضــد
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة ص ــدرا ليل
أم ــس ع ــن قـمـتــن عــربـيــة وخليجية
عقدتا في مكة.
ّ
واتهمت وزارة الخارجية اإليرانية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ب ـ ـ ـ «إث ـ ــارة ال ـخ ــاف ــات»
فــي ال ـشــرق األوس ــط خــدمــة ملصالح
إس ــرائـ ـي ــل ،إذ قـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس م ـ ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ــوي ،إن
ال ـس ـعــوديــة «ت ــواص ــل ال ـس ـيــر بنهج
خــاطــئ ف ــي م ـســار إث ـ ــارة ال ـخــافــات
بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،وفـ ـ ــي
املنطقة ،وهــو مــا ي ــروم إلـيــه الكيان
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إن ـ ـنـ ــا
نعتبر محاوالت السعودية لتعبئة
أص ـ ــوات ال ـ ــدول الـ ـج ــارة وال ـعــرب ـيــة،
ب ــأنـ ـه ــا تـ ــأتـ ــي اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرارًا مل ـس ـي ــرة
عقيمة تمضي فيه أميركا والكيان

ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي ض ـ ـ ــد الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
اإلسالمية اإليرانية» .موسوي أشار
إلــى أن «السعودية استغلت فرصة
شهر رمضان املـبــارك ومكة املكرمة
ك ـم ـكــان م ـق ــدس ألغ ـ ــراض سـيــاسـيــة
وأداة لتوجيه اتـهــامــات على لسان
بعض املشاركني في االجتماع ضد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية».
وكــانــت قــد ان ـع ـقــدت ،لـيــل الخميس
الجمعةّ ،
قمة طارئة لــدول «مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي» فـ ـ ــي مـ ـك ــة،
تـلـتـهــا ق ـمــة ط ــارئ ــة لـ ــدول الـجــامـعــة
ال ـ ـعـ ــربـ ـ ّـيـ ــة ،بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى دع ـ ـ ـ ــوة مــن
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض ال ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول إظ ـ ـهـ ــار
ت ــأي ـي ــد ل ـه ــا ف ــي ال ـت ـص ـع ـيــد األخ ـي ــر
م ــع إي ـ ـ ــران ،م ـس ـت ـف ـيــدة م ــن الـهـجـمــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة والـ ـضـ ـغ ــوط
ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــارسـ ـه ــا واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ع ـلــى
ّ
استمرت السعودية
طهران .وأمس،
بـسـيــاســة الـتـحـشـيــد ال ـتــي تتبعها،
مستفيدة من الظرف الدبلوماسي،
ّ
فــاس ـت ـضــافــت ف ــي م ــك ــة ال ـق ـمــة ال ـ ــ14

القمة الخليجية التي شاركت فيها قطر أعلنت تأييدها «لالستراتيجية األميركية تجاه إيران» (أ ف ب)

ّ
ملنظمة «ال ـت ـعــاون اإلســامــي» التي
ّ
تضم  57دولة ،بينها إيران ،من دون
أن يكون هناك مشاركة إيرانية.
وبـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى ال ـب ـي ــان ال ـخ ـتــامــي
الذي صدر بعد اجتماع قادة الدول
الـعــربـيــة ،فـقــد ن ـ ّـدد ه ــؤالء ب ـ «سـلــوك
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة اإلي ــران ـي ــة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،ال ـ ــذي «يـ ـه ــدد األم ــن
واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي اإلقـ ـلـ ـي ــمّ ت ـه ــدي ـدًا
مـبــاشـرًا وخ ـط ـي ـرًا» ،وبـتــدخــل إي ــران
في الشؤون الداخلية للدول .وأكدوا

اعترض العراق
على بيان القمة
العربية فيما رفضت
سوريا ما ورد فيه

«تـضــامــن ال ــدول العربية وتكاتفها
ف ــي وجـ ــه ال ـت ــدخ ــات اإلي ــرانـ ـي ــة فــي
شـ ــؤون ـ ـهـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة» ،م ـط ــال ـب ــن
«امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ــات ـخ ــاذ مــوقــف
ح ـ ــازم مل ــواج ـه ــة إيـ ـ ــران وأنـشـطـتـهــا
امل ــزع ــزع ــة ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي املـنـطـقــة
وال ــوق ــوف بـكــل ح ــزم وق ــوة ض ــد أي
م ـ ـح ـ ــاوالت إيـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـت ـه ــدي ــد أم ــن
ال ـط ــاق ــة وح ــري ــة وس ــام ــة امل ـن ـشــآت
ال ـ ـب ـ ـحـ ــريـ ــة فـ ـ ــي الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـع ــرب ــي
وامل ـمــرات املــائـيــة األخـ ــرى» .وأدان ــوا

«األعمال التي قامت بها امليليشيات
ال ـحــوث ـيــة اإلره ــاب ـي ــة امل ــدع ــوم ــة من
إيران من العبور بالطائرات املسيرة
ع ـلــى مـحـطـتــن ل ـضــخ ال ـن ـفــط داخ ــل
امل ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة وم ــا
قامت به من أعمال تخريبية طاولت
السفن التجارية في املياه اإلقليمية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة».
إال أن العراق اعترض على بيان القمة
العربية .وقال األمني العام للجامعة
ال ـعــرب ـيــة أح ـم ــد أبـ ــو ال ـغ ـي ــط ،خــال

تالوة البيان الختامي« :في حني أن
ال ـعــراق يعيد تأكيد اسـتـنـكــاره ألي
عمل من شأنه استهداف أمن اململكة
وأمن أشقائنا في الخليج» ،يسجل
«اعتراضه على البيان الختامي في
صـيــاغـتــه الـحــالـيــة» .وك ــان الــرئـيــس
العراقي برهم صالح ،قد حذر خالل
الـقـمــة م ــن انـ ــدالع ح ــرب شــامـلــة في
املنطقة فــي ظــل استمرار األزمــة مع
إيران.
كـ ــذلـ ــك ،أك ـ ـ ــدت سـ ــوريـ ــا رف ـض ـه ــا مــا
ورد ّ فــي الـبـيــان ،معتبرة أن البيان
ً
ي ـم ــث ــل ب ـع ـي ـنــه ت ــدخ ــا غ ـي ــر مـقـبــول
فـ ـ ــي ش ـ ــؤونـ ـ ـه ـ ــا ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة .وقـ ـ ــال
مصدر رسمي في وزارة الخارجية
واملغتربني إن «الجمهورية العربية
السورية تؤكد أن الوجود اإليراني
في سوريا مشروع ألنه جاء بطلب
مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وس ــاه ــم
ب ــدع ــم ج ـه ــود س ــوري ــا ف ــي مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب املـ ــدعـ ــوم مـ ــن ق ـب ــل بـعــض
املـجـتـمـعــن ف ــي ه ــذه ال ـق ـم ــة» .وأك ــد
املـصــدر أنــه «كــان حــريــا بـهــذه القمة
إدان ـ ــة ت ــدخ ــات ال ـ ــدول األخ ـ ــرى في
الـ ـش ــأن ال ـ ـسـ ــوري الـ ـت ــي ت ـف ـت ـقــر إل ــى
الـ ـش ــرعـ ـي ــة وامل ـ ـشـ ــروع ـ ـيـ ــة ،وك ــان ــت
وال تـ ــزال ت ـه ــدف إل ــى ت ـقــديــم الــدعــم
ال ــام ـح ــدود بـمـخـتـلــف أش ـكــالــه إلــى
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة وإطــالــة أمــد
األزمة في سوريا».
أمــا القمة الخليجية ،الـتــي شاركت
فـيـهــا ق ـط ــر ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ــزاع
بينها وبــن السعودية ،فقد أعلنت
تأييدها «لالستراتيجية األميركية
تجاه إيران» .وأكدت «تعزيز التعاون
ال ـخ ـل ـي ـجــي األم ـي ــرك ــي امل ـش ـت ــرك فــي
إطار الشراكة االستراتيجية القائمة
بـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون والـ ــواليـ ــات
املتحدة األميركية».
كذلكّ ،
شدد املجتمعون على ضرورة
أن تــوقــف إيـ ــران «دع ــم امليليشيات
والتنظيمات اإلرهــابـيــة وتمويلها
وت ـ ـس ـ ـل ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا» ،داعـ ـ ـ ـ ــن «ال ـ ـن ـ ـظـ ــام
اإلي ـ ــران ـ ــي إل ـ ــى ال ـت ـح ـل ــي بــال ـح ـك ـمــة
واالبـ ـتـ ـع ــاد ع ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـعــدائ ـيــة
وزعـ ـ ـ ــزعـ ـ ـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــن واالسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار».
وطــالـبــوا «املجتمع الــدولــي بتحمل
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــاتـ ــه بـ ــامل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـل ــى
األم ــن والـسـلــم الــدول ـيــن ،وأن يقوم
ب ــاتـ ـخ ــاذ إج ـ ـ ـ ـ ــراء ات حـ ــازمـ ــة ت ـج ــاه
ال ـن ـظ ــام اإليـ ــرانـ ــي ،وخـ ـط ــوات أك ـثــر
فــاعـلـيــة وجــديــة ملـنــع حـصــول إي ــران
ع ـلــى ق ـ ــدرات ن ــووي ــة ،ووضـ ــع قـيــود
أك ـث ــر ص ــرام ــة ع ـلــى ب ــرن ــام ــج إيـ ــران
للصواريخ البالستية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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مقالة

«بقايا أسلحة يمنية» للعرض في مكة:
السيف يكسر المدفع
لقمان عبد الله
في إطــار التحشيد ضد إي ــران ،نظمت وزارة الــدفــاع وزارة
الخارجية السعوديتان معرضًا ضم عــددًا من الصواريخ
وال ـطــائ ــرات والـ ـق ــوارب امل ـسـ َّـيــرة وغـيــرهــا مــن امل ـع ــدات التي
اسـتـهــدف بها الجيش اليمني و«الـلـ ّجــان الشعبية» نقاطًا
ُ
عسكرية وحيوية فــي السعودية .نــظــم املـعــرض فــي مطار
ُ
امللك عبد العزيز الدولي في جدة ،حيث عرض على الرؤساء
وممثلي ال ــدول املـشــاركــة فــي القمم الـثــاث بقايا األسلحة
والصواريخ التي من املفترض أن الدفاعات الجوية السعودية
اعترضتها .ووفــق بيان نشرته «وكالة األنباء السعودية»،
ـن امل ـعــروضــات صـ ــاروخ بــالـسـتــي إي ــران ــي مــن طــراز
مــن بـ ُ
«قيام» أطلق على الرياض في مارس /آذار من العام املاضي،
وكذلك طائرة ّ
مسيرة إيرانية من طراز «أبابيل» ،وأخرى من
طراز «راصد».
تريد الرياض من املعرض املذكور تقديم أدلة ملموسة على
الدور اإليراني في استهداف األمن القومي السعودي بتقديم
األدوات العسكرية لهذا االستهداف ،وتبرير عدوانها على
اليمن وأنها في موقع الــدفــاع عن النفس .ويأتي كذلك في
سياق معركتها في مواجهة «النفوذ والتمدد اإليراني» في
اإلقليم .وهي فرصة للنظام السعودي إلعادة إنتاج سردية
إعالمية جديدة بعد أن فشلت سياسته اإلعالمية في إقناع
الـعــاملــن الـعــربــي واإلس ــام ــي وكــذلــك ال ــدول ــي فــي صــوابـيــة
استمرار عدوانه على الشعب اليمني.
يأتي املعرض املذكور في إطار سياسة التضليل املتعمدة
إلظـهــار اململكة أنـهــا فــي مــوقــع الضحية ،وإلخ ـفــاء ّ
النيات
واأله ـ ـ ــداف الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـحــرب ب ـعــد أن تـكـشـفــت ول ــم تعد
تنطلي على أحد .وهو أسلوب استخدمته مندوبة الواليات
املتحدة األميركية السابقة في األمم املتحدة ،نيكي هايلي،
العام املاضي ،حينما عرضت الشيء نفسه في مستودع
واشنطن حيث وقفت أمــام أج ــزاء تعود إلى
عسكري فــي ُ َ ُ
صــاروخــن انت ِشلت وأعـيــد تجميعها ،قالت إن «الحوثيني
أطلقوها على السعودية» .وأكدت هايلي يومها أن «بصمات
إيران موجودة على هذين الصاروخني اللذين أطلق أحدهما
على مطار الرياض» في  4تشرين الثاني /نوفمبر املاضي
تجدر اإلشارة إلى أنها املرة األولى التي تستخدم فيها مكة
في مثل أنشطة كهذه .فلطاملا دعا النظام السعودي إلى عدم

تسييس األمــاكــن املقدسة حتى للقضية املركزية للعرب،
أي فلسطني ،ولــم يسمح بإقامة أي نشاطات أو مؤتمرات
أو حتى معارض لصور عشرات املجازر الصهيونية بحق
أبناء الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى اليوم .كذلك منعت
الـسـعــوديــة بــاسـتـمــرار إقــامــة مـسـيــرات تــدعــو إل ــى الــوحــدة
األنظار عن
اإلسالمية في موسم الحج ،بدعوى أنها تحرف ّ
املقصد العبادي للحجيج .لكن النظام السعودي حلل لنفسه
ما ّ
حرمه لقضايا العرب واملسلمني منذ بداية العدوان على
تماه غير
اليمن ،بزعمه الدفاع عن الحرمني الشريفني في ٍ
بــريء ومشبوه بني القيادة السياسية واملوقع الديني ملكة
املكرمة.
القمم الثالث اإلسالمية والعربية والخليجية لم تكن لتعقد
لــوال الشعور الـسـعــودي بالضيق ج ــراء التحول فــي الــرأي
العام اإلسالمي والعاملي املعارض الستمرار عدوانها على
الشعب اليمني ،وكذلك العجز عن التصدي ألدوات الصمود
املختلفة سواء العسكرية التي تستخدم في إطار الدفاع عن
النفس أو تلك املتعلقة بصمود الشعب اليمني وإص ــراره
على نيل حريته واستقالله مهما غلت التضحيات .وهي
(القمم الثالث) حاجة سعودية ضرورية للبحث عن شرعية
للتصعيد والتوتير في املنطقة بزعمها الدفاع عن الحقوق
ال ـعــرب ـيــة وم ـنــع ال ـتــوغــل اإلي ــران ــي ،وك ــذل ــك ص ـبــغ عالقتها
املشبوهة بالرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب ،واالن ـجــرار
خلف إدارت ــه فــي مـشــاريــع وصـفـقــات ليست فــي مصلحة
العاملني العربي واإلسالمي ،بنوع من اإلجماع .وتأتي هذه
الـقـمــم بـعــد تـعــرض منظومة األم ــان والـحـمــايــة الـتــي تدعي
واشنطن تأمينها للمملكة للخرق والضرر الكبير في أكثر
من منطقة وموقع حيوي في العمق على يد الجيش اليمني،
وهي معرضة في حال استمرار تلقيها الضربات ألن تفقد
على نطاق واسع مع مرور الزمن قيمتها العملية.
على ّأي حال ،نجح النظام السعودي ،في الشكل ،في توجيه
عدد من الرسائل ،أبرزها إلى حلفائه الغربيني ،بأنه ال يزال
يمسك زعــامــة الـعــاملــن الـعــربــي واإلس ــام ــي ،وذل ــك بإقامة
ثــاث قمم في وقــت واحــدّ ،
لكن أيــا من تلك القمم لن تغير
واقــع التوازنات أو التحالفات اإلقليمية والدولية ،كما ليس
بمقدورها صــرف البيانات الدعائية واإلنشائية الصادرة
عنها في ٍّأي من بؤر الصراع في اإلقليم ،ولن تساعد النظام
السعودي أبدًا في الخروج املشرف من املستنقع اليمني.

تقرير

ُ
أسانج :سرد أحداث موت معلن
ّ
تردت صحة جوليان
أسانج ،الذي يقبع أسيرًا
في زنزانة انفرادية في
سجن بريطاني ّ
مخصص
لعتاة المجرمين ،حتى لم
يعد قادرًا على تقديم
شهادته بالفيديو من
سرير عيادة السجن ،ما
ّ
جدد المخاوف من نهج
إعدام بطيء
تنفذه ّ
ّ
السلطات البريطانية بحق
الرجل النبيل الذي ّ
تشجع
على تعرية طرائق عمل
اإلمبراطورية األميركية

لندن ــ سعيد محمد
أع ــرب م ـقــرر األم ــم امل ـت ـحــدة الـخــاص
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـع ــذي ــب ن ـي ـل ــز م ـي ـل ــزي ــر،
عـ ــن ق ـل ـق ــه الـ ـش ــدي ــد ب ـع ــدم ــا ت ـنــاهــت
األخـ ـب ــار م ــن داخـ ــل س ـجــن بـلـمــارش
في العاصمة البريطانية ،عن ّ
تردي
ص ـحــة جــول ـيــان أس ــان ــج الـصـحــافــي
األش ـهــر فــي الـعــالــم ومــؤســس موقع
«ويـكـيـلـيـكــس» ،عـلــى نـحــو اضـطـ ّـرت
م ـعــه ال ـس ـل ـطــات إلـ ــى إي ــداع ــه ع ـيــادة
السجن .ولم تسمح حالته ،يوم أول
م ــن أمـ ــس ،بـنـقـلــه إل ــى م ـقــر املحكمة
الـبــريـطــانـ ّـيــة ـ ـ ال ـتــي تـنـظــر ف ــي طلب
تــرحـيـلــه إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحـ ّـدة ـ ـ أو
حتى باملثول أمامها عبر الكاميرات
امل ـغ ـل ـقــة ،األمـ ــر الـ ــذي دف ــع الـقــاضـيــة
إلى تأجيل جلسة االستماع إلى 12
حزيران /يونيو املقبل.
ّ
وقـ ـ ــد شـ ـ ــن م ـي ـل ــزي ــر هـ ـج ــوم ــا الذعـ ــا
ّ
ع ـ ـلـ ــى حـ ـمـ ـل ــة وص ـ ـف ـ ـهـ ــا ب ــاملـ ـن ــظـ ـم ــة
لـشـيـطـنــة أس ــان ــج ،ي ـقــودهــا تـحــالــف
دولـ ـ ـ ّـي ت ـت ــرأس ــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ـ ّـدة،

وتشارك فيه جهات عديدة تنفيذية
وت ـشــري ـع ـيــة وق ـضــائ ـيــة ،ف ــي ك ــل من
ب ــري ـط ــان ـي ــا والـ ـس ــوي ــد واإلكـ ـ ـ ـ ــوادور
وأس ـت ــرال ـي ــا ،م ــن دون أدنـ ــى اك ـتــراث
ب ـح ـ ّقــوق مــزعــومــة ل ــإن ـس ــان ،لـطــاملــا
تـغــنــت بـهــا ه ــذه الـ ــدول ف ــي املـحــافــل
العاملية.
وي ـق ـض ــي أسـ ــانـ ــج ح ـك ـم ــا بــال ـس ـجــن
ل ـخ ـم ـس ــن أس ـ ـبـ ــوعـ ــا ،ب ـت ـه ـم ــة كـســر
ال ـك ـف ــال ــة والـ ـ ـف ـ ــرار إل ـ ــى م ـق ــر س ـف ــارة
اإلكوادور في لندن عام  ،2012بعدما
ّ
ت ـيــقــن م ــن أن ال ـس ـل ـطــات األم ـيــرك ـيــة
ّ
ت ــري ــده حــيــا أو م ـي ـتــا .وكـ ــان أســانــج
يواجه طلبًا الستدعائه إلى السويد،
ملواجهة ّاتهامات يعتقد على نطاق
واسـ ـ ــع أنـ ـه ــا م ـل ـف ـقــة ل ــه بــاغ ـت ـصــاب
سيدتني كانتا قد استضافتاه لعدة
ّأيـ ـ ــام ،ف ــي وق ــت س ــاب ــق ل ــدى زي ــارت ــه
استوكهولم.
ّ
ورغم أن القضايا القانونية املتعلقة
بتلك االتهامات أسقطت في السويد،
سـ ــارعـ ــت حـ ـك ــوم ــة ل ـ ـنـ ــدن إلـ ـ ــى أس ــر
أس ــان ــج ون ـق ـل ــه م ـخ ـف ــورًا م ــن داخ ــل
مبنى السفارة اإلكــوادوريــة إلى مقر
مـحـكـمــة ك ــان ــت مـنـعـقــدة بــان ـت ـظــاره،
أص ـ ـ ـ ــدرت مـ ــن فـ ــورهـ ــا ح ـك ـم ــا عـلـيــه
بالسجن ـ ـ غير مسبوق فــي قسوته
ـ ـ ـ وذلـ ــك عـشـيــة إبــاغ ـهــا رس ـم ـيــا من

لوحظ أن أسانج
يفقد وزنه بنحو
متسارع ويصاب بنوبات
ّ
توتر شديد

قبل سلطات كويتو بــرفــع الحماية
الديبلوماسية عنه.
وي ـب ــدو أن ال ـح ـل ـقــات ال ـقــانــون ـيــة قد
بدأت تضيق على الرجل ،بعدما ّ
جدد
القضاء السويدي طلب استرداده إثر
إعادة فتح دعوى االغتصاب املوجهة
ّ
ضده ً
بناء على طلب إحدى السيدتني
املشتكيتني ،في الوقت الذي وجه فيه
ّ
ّ
العامون األميركيون الئحة
املدعون
ّ
ّ
ادعــاء جديدة ومطولة بحقه ،ضمت
 17ات ـه ــام ــا وفـ ــق ق ــان ــون للتجسس
مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األول ـ ـ ـ ــى ،ك ــان
ُيستخدم لترهيب دع ــاة الـســام من

معارضي انخراط الواليات املتحدة
في الحرب العاملية األولى .وأضيفت
ه ـ ــذه ال ـق ــائ ـم ــة إل ـ ــى ال ـت ـه ــم ال ـحــال ـيــة
(باختراق أجهزة حواسيب الحكومة
الفيديرالية األمـيــركـيــة) ،التي ينظر
بـهــا ال ـق ـضــاء ال ـبــري ـطــانــي .وبحسب
الخبراء القانونيني ،إن إدانة أسانج
بتلك التهم األميركية الجديدة تعني
إم ـكــان الـحـكــم عـلـيــه ب ـ ــ 175عــامــا من
السجن ،أو حتى عقوبة اإلعــدام ،في
حال إضافة اتهامات أخرى الحقًا.
الـخـطــوة األمـيــركـيــة األخ ـي ــرة ،تعني
بـبـســاطــة م ـ ّـد سـلـطــة اإلم ـبــراطــوريــة
ملحاكمة أي صحافي في أي مكان في
الـعــالــم ،إن لــم يتوافق مــا ينشره مع
هــوى السلطات األميركية .فأسانج
ليس مواطنًا أميركيًا ،ولم يرتكب أي
جرم على أراضــي الواليات املتحدة،
لكن معظم صحف الـعــالــم ووســائــل
إعـ ـ ــامـ ـ ــه الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ـ ّـرى تـ ـج ــاهـ ـل ــت هـ ــذه
الخطوة التي تمثل أفدح اعتداء على
حـ ّ
ـري ــات الـتـعـبـيــر ومـهـنــة الصحافة
ّ
ك ـك ــل ،فـيـمــا سـتـفـتــح ال ـب ــاب مـشــرعــا
ع ـلــى إطـ ــاق ســاب ـقــة قــانــون ـيــة ت ـبـ ّـرر
ص ـيــد ال ـص ـحــاف ـيــن امل ـع ــارض ــن من
قبل األنظمة الفاسدة.
ولم تثر هذه الخطوة قلق البرملانيني
في ٍّ
أي من الديموقراطيات الغربية،

فغلب الصمت حتى على البرملانيات
الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث الـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت ف ــي
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي :أليكسندريا
أوسكازيو ـ كورتيز ،ورشيدة طالب،
وإلـهــان عمر ،بينما ّ
تطوعت ستيال
كــريـســي ،وه ــي نــا ّئـبــة بريطانية في
ّ
«العمال»
مجلس العموم تمثل حزب
ـ ـ ي ـس ــار ال ــوس ــط املـ ـع ــارض ـ ـ لـجـمــع
تواقيع  70من زمالئها من مختلف
األح ـ ـ ــزاب ،ع ـلــى رس ــال ــة ت ــدع ــو وزي ــر
الداخلية البريطاني ـ ـ ال ــذي ينتمي
إل ـ ــى ح ـ ــزب «املـ ـح ــافـ ـظ ــن» الـيـمـيـنــي
ال ـح ــاك ــم ـ ـ ـ إلـ ــى اإلسـ ـ ـ ــراع بــال ـت ـعــاون
ال ـتــام مــع الـسـلـطــات ال ـســويــديــة ،في
ّ
مــا يـتـعــلــق بـتـهــم االع ـت ــداء الجنسي
املوجهة إلى أسانج ،كي ال يظن أحد
نـفـســه أن ــه ف ــوق ال ـقــانــون ـ ـ عـلــى حـ ّـد
تعبيرها.
م ـ ـصـ ــادر «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» ت ـقــاط ـعــت
مــع مـصــادر أخ ــرى طبية وقانونية،
ل ـت ـن ـق ــل ص ـ ـ ـ ــورة م ـق ـل ـق ــة ع ـ ــن ص ـحــة
األس ـ ـيـ ــر املـ ـعـ ـتـ ـق ــل .فـ ـق ــد ل ــوح ــظ أن ــه
مصاب بالهزال ،ويفقد وزنــه بنحو
مـ ـتـ ـس ــارع ،ويـ ـص ــاب ب ـن ــوب ــات تــوتــر
شــديــد فــي أوقـ ــات مـتـقــاربــة ،إضــافــة
إل ـ ــى نـ ــوبـ ــات أل ـ ــم ح ـ ــاد مـ ــن أس ـن ــان ــه
الـ ـت ــي ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ع ـن ــاي ــة عــاج ـلــة،
ويعجز عن التركيز أو إجراء حديث

طـبـيـعــي ف ــي األوقـ ـ ــات الـقـلـيـلــة الـتــي
يـتـسـنــى ملـحــامـيــه ل ـق ــاؤه فـيـهــا .وقــد
اعتبر ميلزير أن هذه أعــراض تظهر
ت ـع ـ ّـرض أس ــان ــج ملـسـتــويــات تعذيب
سـ ـيـ ـك ــول ــوجـ ـي ــة تـ ـم ــاث ــل تـ ـل ــك ال ـت ــي
تـعـ ّـرض لها املعتقلون فــي السجون
ال ـســريــة لــاس ـت ـخ ـبــارات األم ـيــرك ـيــة،
وأنــه قد يصاب قريبًا بذبحة قلبية
أو قد يكون مريضًا بالسرطان ،من
دون أن تـتــوافــر لــه فــي عـيــادة سجن
البلمارش اللندني ،السيئ السمعة،
أي مــن أدوات التشخيص الـكــافـيــة.
وميلزير كان قد عمل لعشرين عامًا
مع منظمة الصليب األحمر الدولي،
وزار مـئــات الـسـجـنــاء فــي املعتقالت
ال ـس ــري ــة ،وأس ـ ــرى الـ ـح ــروب ،واط ـلــع
على أوضاعهم عن قرب.
ً
وفضال عن ذلك ،اعتبر خبراء آخرون
ـ ـ ومــن بينهم دبـلــومــاســي بريطاني
ّ
س ــاب ــق مــط ـلــع ع ـلــى ح ـ ــاالت تـعــذيــب
واسعة قامت بها بالده ضد األسرى
واملعتقلني السياسيني ـ أن ما يجري
يرقى ،بالفعل ،إلى حالة إعدام بطيء
لرجل فرد تتآمر عليه مجموعة دول
كبرى وسياسيون فاسدون ،وقضاة
مـفـتـقــدون لـلـصــدقـ ّـيــة ،وصـحــافـيــون
ٌ
أنــذال ،بغرض تقديم درس ال ُينسى
ّ
لكل من تسول له نفسه أن يخرج عن

الخطوط الحمراء املرسومة.
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ال ـن ـف ـس ـي ــة
ّ
املتعمد،
الكثيفة ،واإله ـمــال الـطـبـ ّـي
تمنع السلطات البريطانية أسانج
مــن الحصول على م ــواد للكتابة أو
ال ــوص ــول إل ــى أج ـهــزة الـكــومـبـيــوتــر،
وال ت ـس ـمــح مل ـس ـت ـشــاريــه ال ـقــانــونــن
بزيارته لوقت يكفي لتحضير دفاع
جيوش املحامني
فاعل في مواجهة ّ
والقانونيني الذين جندتهم الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وال ـ ـسـ ــويـ ــد
لضمان إدانته .وقد اشتكى عديدون
حاولوا زيارته بصفتهم الشخصية،
مــن عـقــم إجـ ــراءات سـلـطــات السجن،
م ــا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـيــا ع ــزل ــه ع ــن ال ـعــالــم
الخارجي في زنزانة انفراديةُ .
وعلم
أيضًا أن طاقم السفارة اإلكــوادوريــة
فـ ـ ــي ل ـ ـ ـنـ ـ ــدن ،صـ ـ ـ ـ ــادر ك ـ ــاف ـ ــة أوراقـ ـ ـ ـ ــه
الـشـخـصـيــة وم ــراس ــات ــه وأغ ــراض ــه
وكمبيوتره املحمول ،وسارعوا إلى
أسيادهم األميركيني لالطالع
دعــوة
ُ
عليها ـ وربما نقلت بالفعل اآلن إلى
الواليات املتحدة.
لـيــس جــول ـيــان أســانــج م ـجـ ّـرد سجني
آخــر .لقد كــان هــذا الـشــاب الــذي قضى
آخر سبع سنوات من عمره مسجونًا،
الـصـحــافــي الــوح ـيــد فــي ه ــذا الـكــو ّكــب
بـ ّ
ـرمـتــه ال ــذي ت ـجـ ّـرأ عـلــى كـشــف مــوثــق

وشــامــل لـطــرائــق عـمــل اإلم ـبــراطــوريــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي قـ ـه ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وق ـت ــل
الـ ـشـ ـع ــوب ونـ ـه ــب مـ ـق ــدراتـ ـه ــا ،وذلـ ــك
عـنــدمــا نـشــر مــايــن الــوثــائــق السرية
مـ ــن ُم ـ ــراس ـ ــات األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـي ــرك ـي ــة
ّ
الخارجية والدفاع وغيرها
املختلفة ـ
ـ مجانًا في الفضاء السيبيري املفتوح
ل ـل ـع ـمــوم .وه ــو طـ ــارد ص ـحــف الـعــالــم
ومثقفيه لنشر تلك الوثائق على أوسع

ّ
نطاق ،فتجنب أغلبها إغضاب السادة
فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ب ـي ـن ـمــا اخ ـت ــار
بعضها نشر مختارات قليلة ،ومنها
«ذي ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» و«األخـ ـب ــار»
و«ذي غارديان» البريطانية .واألخيرة
انقلبت عليه ،وكشفت الرموز السرية
للسلطات األميركية ،التي تعتمد اآلن
عليها بالذات ،في بناء لوائح االتهام
بحقه.

يعجز أسانج
عن إجراء
حديث طبيعي
في األوقات
القليلة
ّ
التي يتسنى
لمحاميه
لقاؤه فيها
(أ ف ب)

