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واشنطن «تنتقم» في ذكرى «خليج الخنازير»:

عقوبات بالجملة على كوبا وفنزويال ونيكــاراغوا
األميركية ذكرى غزو
اختارت اإلدارة ّ
خليج الخنازير ،لتكثف من حملتها على
كوبا ونيكاراغوا وفنزويال ،معلنة عقوبات
أطلق عليها
جديدة ضد الدول الثالث التي
ّ
مستشارها لألمن القومي لقب «مثلث
الطغيان في أميركا الالتينية»
ال ت ـف ـ ّـوت إدارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
دونالد ترامب ،أي فرصة للتصعيد
وتـ ـه ــدي ــد كـ ــوبـ ــا .آخـ ــرهـ ــا كـ ـ ــان قـبــل
أس ـبــوع عـلــى خلفية مــوقــف هــافــانــا
مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة ال ـف ـن ــزوي ـل ـي ــة ودع ـم ـه ــا
املستمر لحكومة الرئيس نيكوالس
مـ ـ ـ ـ ــادورو .ل ـك ــن أم ـ ــس ب ـ ــدا أن إدارة
ت ــرام ــب ق ــد ق ـ ــررت تـكـثـيــف حملتها
بالجملة ضــد آخــر الـقــاع اليسارية

ّ
عبر االتحاد األوروبي
وكندا عن رفض
الخطوة األميركية
ّ
املتمردة على الهيمنة األميركية في
ال ـقــارة الالتينية :كــوبــا ونـيـكــاراغــوا
وفنزويال ،بعدما أعلنت فرض قيود
وعقوبات جديدة على الدول الثالث
ال ـتــي أط ـلــق عـلـيـهــا مـسـتـشــار األم ــن
ّ
القومي ،جــون بولتون ،لقب «مثلث
الطغيان في أميركا الالتينية».
بولتون ،في خطاب شديد اللهجة في
مدينة ميامي ،بمناسبة الذكرى الـ58
لعملية «غزو غزو خليج الخنازير»
الفاشلة ،التي نفذتها واشنطن لقلب

ن ـظــام كــوبــا بـقـيــادة ف ـيــدل كــاسـتــرو،
أع ـلــن ع ــودة الـقـيــود امل ـفــروضــة على
التحويالت املالية من واشنطن إلى
هــافــانــا ،بـعــدمــا كــانــت إدارة أوبــامــا
قد رفعتهاُ ،م ِّ
حددًا مبلغ «ألف دوالر
للشخص الــواحــد كــل فـصــل» .كذلك،
أعلن املستشار فــرض عقوبات على
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ال ــذي
ت ـت ـه ـمــه إدارة ت ــرام ــب ب ــأن ــه كـ ــان لــه
دور ف ـ ّـع ــال ف ــي دع ــم م ـ ـ ــادورو .كــذلــك
ص ـ ـ ـ ـ ّـرح ع ـ ــن ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ش ــرك ــة
ال ـخــدمــات املــالـيــة « ،»Bancorpالتي
زعم أنها «صندوق طائش» لرئيس
نيكاراغوا ،دانييل أورتيغا.
وأمــام جمع من املهاجرين من كوبا
وفنزويال ونيكاراغوا ،قال بولتون إن
بالده «تتطلع إلى ّ
تهدم أركان مثلث
اإلرهـ ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــذا» ،واصـ ـف ــا س ـيــاســات
إدارة الرئيس السابق ،باراك أوباما،
ً
«غطاء سياسيًا
بأنها منحت هافانا
ل ـتــوس ـيــع ن ـف ــوذه ــا ال ـخ ـب ـي ــث» .وفــي
مــا يخص دعــم كــوبــا لـفـنــزويــا ،قال
بولتون إن األولى ّ
«دربت قوات األمن
الفنزويلية على قمع املدنيني ودعم
مـ ــادورو» .وحـ ّـمــل هــافــانــا مسؤولية
ُ
«م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـلـ ـي ــن» ،م ـش ـي ـرًا
إل ــى ق ــول تــرامــب« :م ـ ــادورو هــو بكل
بساطة ُدمية كوبية» .وذهب بولتون
أبعد من ذلك ،حيث تعرض لألطباء
ال ـكــوب ـيــن امل ــوج ــودي ــن ف ــي فـنــزويــا
بالقول إنه «يجري استخدام اآلالف
م ــن األط ـب ــاء ال ـكــوب ـيــن ف ــي فـنــزويــا
كـبـيــادق مــن قـبــل م ــادورو والـجـهــات
الراعية الكوبية لدعم عهده الوحشي
والقمعي».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ،مـ ـ ــايـ ـ ــك بـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــو ،أن
واشـنـطــن ستسمح بتطبيق قــانــون

ّ
أطلق جون بولتون على الدول الثالث لقب «مثلث الطغيان في أميركا الالتينية» (أ ف ب)

ي ـع ــود إل ــى أك ـث ــر م ــن ع ـق ــدي ــن ،يفتح
ال ـط ــري ــق أمـ ـ ــام رفـ ــع آالف ال ــدع ــاوى
الـقـضــائـيــة ضــد الـشــركــات األجنبية
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ك ــوب ــا .وم ـم ــا ال ش ـ ّـك
فيه ،أن هذه الخطوة التي وصفتها

وزارة الخارجية األميركية بأنها «قد
تستقطب مئات اآلالف من الدعاوى
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـقـ ــدر ب ـع ـش ــرات
املليارات من الدوالرات» ،إنما تندرج
أي ـ ـضـ ــا تـ ـح ــت الـ ـجـ ـه ــود األم ـي ــرك ـي ــة

لتكثيف الضغط على هافانا .وهذا
القانون الــذي ُيعرف باسم «تطبيق
ال ـف ـصــل ال ـث ــال ــث م ــن ق ــان ــون هيلمز
بــورتــون» ال ـصــادر عــام ُ ،1996يتيح
ن ـظــريــا لـلـمـنـفـيــن ال ـكــوب ـيــن الـتـقــدم

بــدعــاوى في املحاكم األميركية ضد
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـت ــي جـ ـن ــت أرب ــاحـ ـه ــا
ب ـف ـضــل ش ــرك ــات ت ـعــرضــت لـلـتــأمـيــم
بعد ثورة عام  1959في كوبا.
وفـيـمــا رأى بومبيو أن كــوبــا تهدد
مصالح الحكومات املحلية وتهدد
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،ح ـ ــدد ال ـث ــان ــي
مــن أي ــار /مــايــو املـقـبــل مــوع ـدًا لرفع
التعليق الحاليّ ،
منبهًا إلى أن «أي
شخص أو شركة تتعامل فــي كوبا
يـجــب أن تلتفت إل ــى ه ــذا اإلع ــان».
وعــزا بومبيو الخطوة األخيرة إلى
إدراك اإلدارة األمـيــركـيــة «الحقيقة
املتمثلة فــي أن شــريــط الــدعــاوى لم
ي ـح ـق ــق ه ـ ــدف ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى كــوبــا
إلدخـ ــال إص ــاح ــات دي ـم ـقــراط ـيــة أو
ك ـب ــح جـ ـم ــاح» م ــا س ـ ّـم ــاه «ت ـصــديــر
ال ـق ـم ــع الـ ـك ــوب ــي فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـح ــاء
نـصــف ال ـكــرة ال ـغــربــي ،وخــاصــة في
فنزويال».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أثـ ــار ال ـق ــرار ردود فعل
ص ـ ـ ـ ــادم ـ ـ ـ ــة ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــاء
االقـتـصــاديــن لـكــوبــا ،وف ــي مقدمهم
االتحاد األوروبي وكندا ،اللذان أبديا
اس ـت ـي ــاء ه ـم ــا فـ ــور إع ـ ــان ال ـخ ـط ــوة،
م ـت ـع ـهــديــن ب ـح ـمــايــة أع ـمــال ـه ـمــا مــن
الدعاوى القضائية .وقد ّ
عبر سفير
االتـحــاد فــي هافانا ،ألبرتو نــافــارو،
عن أسفه لهذا الـقــرار ألنــه «سيؤدي
إلــى مزيد مــن اإلرب ــاك لالستثمارات
األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي ت ـســاعــد ف ــي تــوفـيــر
ال ــوظ ــائ ــف وت ــدع ــم ازدهـ ـ ـ ــار ك ــوب ــا».
أمــا املمثلة العليا لألمن والسياسة
ال ـخــارج ـيــة ،فـيــديــريـكــا مــوغـيــريـنــي،
وامل ـفــوضــة املـكـلـفــة ش ــؤون الـتـجــارة،
سيسيليا ماملستروم ،فقد ّ
عبرتا عن
رفضهما لإلجراءات األميركية.
(األخبار ،أ ف ب)
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أحدث خطوات التطبيع البحريني :وفد إسرائيلي في المنامة
بعدما ذكرت وسائل إعالم عبرية أن
وفدًا إسرائيليًا ألغى مشاركة في مؤتمر
لـ«الشبكة العالمية لريادة األعمال» في
المنامة لـ«اعتبارات أمنية» ،عادت أخرى
وذكرت أن الوفد ّ
أتم زيارته بالفعل
وأجرى على هامشها لقاءات مع
مسؤولين بحرينيين
يحيى دبوق
يـ ـتـ ـع ـ ّـم ــد ال ـ ـجـ ــان ـ ـبـ ــان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـجـ ـ ــي تـ ـ ـعـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـق ــة
ع ــاق ــات ـه ـم ــا ،بــال ـت ـشــديــد ع ـل ــى دور
«ال ـت ـه ــدي ــد اإليـ ــرانـ ــي امل ـش ـت ــرك» فــي
ت ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــارب بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ل ـكــن
الـحـقـيـقــة أن ال ـعــاقــات قــديـمــة ج ـدًا،
ومنها ما يعود إلــى ما قبل الثورة
اإلسالمية في إيران .ال يعني ذلك أن
الطرفني ال يتشاركان العداء لطهران
ربطًا بمواقفها الــرافـضــة لالحتالل
ولالنصياع للهيمنة األميركية ،بل
ّ
تسعر هذا العداء حاليًا ّ
عجل في
إن
إخراج ما كان في الخفاء إلى العلن.
ب ــاألم ــس ،أعـلـنــت إســرائ ـيــل أن وف ـدًا
رفيعًا مــن خارجيتها زار البحرين
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر دول ـ ـ ــي
لـلـتـطــويــر فــي امل ـنــامــة ،والـتـقــى على
هامشه مـســؤولــن بحرينيني ،على
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نـقـيــض كــل الـتـقــاريــر الـســابـقــة التي
تحدثت عن إلغاء الوفد اإلسرائيلي
زي ــارت ــه .وه ــذه ال ــزي ــارة ،وال ـل ـقــاء ات
ّ
التي تخللتها ،هي أحدث الخطوات
على طريق التطبيع العلني الكامل،
ورفــع العلم اإلسرائيلي في املنامة.
ط ــري ــق م ـش ـتــركــة م ـت ـقــادمــة م ــؤداه ــا
إن ـه ــاء ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،كما
ي ـ ـ ــراد ل ـه ــا أم ـي ــرك ـي ــا وإس ــرائ ـي ـل ـي ــا،
وبالتبعية خليجيًا.
ب ـعــد ع ـقــديــن ع ـلــى اس ـت ـقــال مملكة
البحرين عن االحتالل البريطاني ،
بــدأت تتضح الحميمية بني املنامة
وت ـ ــل أبـ ـي ــب ،ل ـي ــس ع ـب ــر ت ـســري ـبــات
وت ـقــاريــر إعــامـيــة مــن هـنــا وه ـنــاك،
بــل عـبــر زيـ ــارات لــوفــود إســرائـيـلـيــة
رسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة .وق ـ ـ ـ ــد ك ـ ــان ـ ــت الـ ـبـ ـح ــري ــن
األولـ ــى ال ـتــي تستقبل وفـ ـدًا وزاري ــا
إسرائيليًا رسميًا فــي أيـلــول ،1994
ف ــي خـ ـط ــوة أع ـق ـب ـت ـهــا زي ـ ـ ــارة لــوفــد
وزاري إسرائيلي آخر برئاسة وزير
البيئة يوسي ساريد.
إثــر ذل ــك ،تــواصـلــت االت ـصــاالت غير
املعلنة ،إلى أن أضحت أكثر وضوحًا
وعــان ـيــة بـ ــدءًا م ــن ال ـع ـقــد األول من
الـقــرن ال ـحــادي والـعـشــريــن .فــي عــام
 ،2005ألغت البحرين مشاركتها في
حملة املقاطعة العربية إلســرائـيــل،
وأقـ ـفـ ـل ــت مـ ـك ــات ــب ال ـح ـم ـل ــة ل ــدي ـه ــا.
حينها ،أش ــارت تـقــاريــر عـبــريــة إلــى
أن نـتــائــج إلـغــاء املـقــاطـعــة سياسية
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ل ـك ــون الـبـضــائــع

اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ـص ــل إلـ ـ ــى الـ ـس ــوق
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة ب ـش ـك ــل اع ـ ـت ـ ـيـ ــادي مــع
«غض نظر» املسؤولني هناك عنها،
ف ــي إش ـ ــارة إل ــى أن إن ـه ــاء املـقــاطـعــة
سبق فعليًا اإلعالن الرسمي عنه.
بعد أشهر على الحرب اإلسرائيلية
ع ـلــى ل ـب ـنــان ع ــام  ،2006وجـ ــدت تل
املنامة إلى جانبها
أبيب في وقوف ّ
في هذه الحرب محفزًا كبيرًا إلرسال
«وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة (ح ـ ـي ـ ـنـ ــذاك)

العالقة بين إسرائيل
والبحرين مستمرة منذ
أكثر من  25عامًا

يرفض الشارع البحريني خطوات نظامه التطبيعية مع إسرائيل (أ ف ب)

تسيبي ليفني ،رسالة إلى نظيرها
الـبـحــريـنــي خــالــد آل خـلـيـفــة ،تطلب
ف ـي ـهــا اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي إق ــام ــة ع ــاق ــات
دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،إال أن
آل خليفة طلب تأجيل املـســألــة إلى
وق ــت الحـ ــق» (ي ــدي ـع ــوت أح ــرون ــوت
 .)2007/11/26وفـ ــي الـ ـع ــام 2011
 ،أثـ ـبـ ـت ــت وث ـ ــائ ـ ــق «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس»
وجـ ـ ــود تـ ـع ــاون أمـ ـن ــي سـ ــري وث ـيــق
بــن البحرين وإســرائـيــل ،وتحديدًا
«امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــاد» الـ ـ ـ ــذي سـ ــاعـ ــد امل ـم ـل ـكــة
فــي أك ـثــر مــن مـلــف أم ـنــي (يــديـعــوت
أحرونوت .)2011/4/8
في عام  ،2013كانت البحرين الدولة
العربية األول ــى الـتــي أدرج ــت حزب
ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى الئ ـ ـحـ ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،وف ــي
ع ــام  2014ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي ســانــدت
إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل فـ ـ ــي رفـ ـ ـ ــض ال ـع ـم ـل ـي ــات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ضـ ــدهـ ــا (ي ــديـ ـع ــوت
أح ـ ـ ــرون ـ ـ ــوت  .)2014/11/20فــي
الـعــام  ، 2016شــاركــت اململكة بوفد
دبـ ـل ــوم ــاس ــي فـ ــي ج ـ ـنـ ــازة ال ــرئ ـي ــس
اإلسرائيلي األسبق شمعون بيريز،
َ
مرتكب
فيما نعى وزيــر خارجيتها
م ـج ــزرة ق ــان ــا ع ــام  ،1996بـتـغــريــدة
ق ــال ف ـي ـهــا« :ارق ـ ــد ب ـس ــام ،الــرئ ـيــس
شمعون بيريز رجــل الـحــرب ورجــل
الـ ـس ــام ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال ب ـع ـيــد امل ـنــال
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط» (م ــوق ــع وال ــا
)2016/9/29
في أيلول  ، 2017قال ملك البحرين،
حمد بن عيسى آل خليفة ،إنه يدين

امل ـقــاط ـعــة ال ـعــرب ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل ،وإن
رعــايــاه ُيـسـمــح لـهــم بــزيــارتـهــا .وفــي
ّ
أيار  ،2018علق وزير خارجيته على
نقل السفارة األميركية في إسرائيل
ً
إلى القدس املحتلة قائال إنه ال يرى
مشكلة في نقلها إلى القدس الغربية،
ألن ـهــا لـيـســت عـلــى أراض ـ ــي عاصمة
الـ ــدولـ ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة املـسـتـقـبـلـيــة.
في الشهر نفسه ،غـ ّـرد الــوزيــر بذاته
مساندًا إسرائيل في اعتداءاتها على
األراض ــي الـســوريــة ،معتبرًا أن «ألي
دولة في املنطقة ومن بينها إسرائيل
الحق في الدفاع عن النفس وتدمير
مصادر الخطر» .وفي حزيران ،2018
أكد مسؤول بحريني رفيع املستوى
مل ــوق ــع « »news i24اإلس ــرائ ـي ـل ــي أن
«البحرين ال تعتبر إســرائـيــل عــدوًا،
وه ـ ــي أول دولـ ـ ــة خ ـل ـي ـج ـيــة سـتـقـيــم
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل».
هــي عينات مــن سجل إحــدى الــدول
الخليجية الــرائــدة فــي التطبيع مع
إس ــرائـ ـي ــل :مـمـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن ،ال ـتــي
ي ـق ــول ف ـي ـهــا ت ـق ــري ــر ع ـب ــري (ال ـق ـن ــاة
الـ 13العبرية « :)2019/2/10العالقة
ب ــن إســرائ ـيــل وال ـب ـحــريــن مستمرة
م ـن ــذ أكـ ـث ــر م ــن  25ع ــام ــا ،واألغـ ـل ــب
األعــم منها تحت الـطــاولــة ،كما هو
الـ ـح ــال م ــع دول ال ـخ ـل ـيــج األخـ ـ ــرى.
املسؤول عن العالقة مع اململكة هو
«امل ـ ــوس ـ ــاد» ،ال ـ ــذي ي ـع ـ ّـد م ــن نــاحـيــة
الـبـحــريــن وزارة خــارجـيــة إســرائـيــل
لدى اململكة».

جوليان أسانج :غرامشي جديد ...ينتظر كوربن
يبدو أن واشنطن جادة في إلقاء القبض على
عال
مؤسس موقع «ويكيليكس»ً ،وأنها ّتعمل بتنسيق ٍ
مع لندن في هذا الشأن .لكن أمال يتولد مع طلب الحكم
على جوليان أسانج بالسجن  12شهرًا .إذ قد تعني تلك
الفترة تغيرًا ممكنًا في تركيبة السلطة البريطانية ،أو في
طبيعة العالقة مع االتحاد األوروبي ،يوقف مؤامرة
تسليم أسانج لحكومة متعطشة لالنتقام
لندن ــ سعيد محمد
ي ـق ـض ــي ج ــولـ ـي ــان أسـ ــانـ ــج أيـ ــامـ ــه فــي
سجن بلمارش شــرق لـنــدن ،وهــو ّ
مقر
اع ـت ـق ــال ُي ـع ــرف ب ــن س ـك ــان الـعــاصـمــة
البريطانية بغوانتانامو اإلنكليزي ،إذ
إنــه مخصص لتوقيف عتاة املجرمني
وقـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـص ــاب ــات ون ـخ ـب ــة م ـه ـ ّـرب ــي
امل ـخ ــدرات ،كما يحظى بحماية أمنية
عالية فــي كــل األوقـ ــات .مـ ّ
ـؤســس موقع
ُ
«ويكيليكس» كان قد نقل تحت حماية
ّ
م ـش ـ ّـددة م ــن املـحـكـمــة امل ـجــهــزة ل ــه إلــى
الـ«بلمارش» وحيدًا ،إال من كتاب كان
يـقــرأ فـيــه لحظة أس ــره ومــابـســه التي
ع ـل ـيــه .وق ــد ت ــداع ــى ب ـعــض م ــن أن ـصــار
أس ــان ــج ،ون ــائ ــب ي ـس ــاري ف ــي ال ـبــرملــان
البريطاني كما النائب السابق جورج
غ ـ ــاالوي ،إل ــى ت ـظ ــاه ــرة أمـ ــام الـسـجــن،
خــال عطلة نهاية األس ـبــوع ،رافقتهم
ف ـي ـه ــا س ـ ـيـ ــارة ال ـن ـق ــل ال ـش ـه ـُي ــرة ال ـتــي
تحمل لــوحــة ألســانــج ،وق ــد أغ ـلــق فمه
ب ـع ـل ــم أم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ل ـك ــن األعـ ـ ـ ـ ــداد بـقـيــت
خجولة ،وال تعكس أهمية الــرجــل وال
قـيـمــة مـســاهـمــاتــه ف ــي كـشــف فـظــاعــات
اإلمبراطورية األميركية.
وي ـق ــول ت ـقــريــر م ــن داخـ ــل امل ـح ـك ـمــة إن
ال ـق ــاض ــي ل ــم ي ـك ــن م ـت ـعــاط ـفــا أب ـ ـ ـدًا مــع
األس ـيــر املـعـتـقــل ،وق ــد ن ـ ّـدد بـمــا وصفه
بتدمير سمعة القاضية السابقة التي
رف ـضــت طـلـبــا إلط ــاق س ــراح ــه ،بعدما
كـ ـشـ ـف ــت «ويـ ـكـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــس» أن زوجـ ـه ــا
ّ
(اللورد أربوثنوت) تولى عدة مهمات
أم ـن ـيــة خ ــال ع ـشــريــن ع ــام ــا ،مـنـهــا ما
ّ
تـطــلــب تـنـسـيـقــا م ــع حـكــومــة ال ــوالي ــات
ُ
املتحدة ،األمر الذي اعتبر غير مناسب
لقاضية تحاكم أسانج .لكن السلطات
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ـع ــاق ــات ـه ــا
االلتحاقية الطابع بالحليف األميركي،
ّ
غضت الطرف عن ذلك وقتها .وقد طلب
الـقــاضــي سجن أســانــج  12شـهـرًا على
ذمة قضية اختراقه الكفالة ،واحتمائه
في ّ
مقر سفارة اإلكوادور ،رغم أن فريق
الـ ــدفـ ــاع أوض ـ ــح أنـ ــه كـ ــان خ ــائ ـف ــا عـلــى
ح ـيــاتــه م ــن مــاح ـقــة األجـ ـه ــزة األمـنـيــة
األميركية ،مشيرًا إلى أنه طلب اللجوء
إلــى مقر دبلوماسي معروف العنوان،
َ
يتوار عن األنظار.
ولم
لـكــن املـحــاكـمــة الحقيقية ب ــدأت عندما
اقترب محامي ادعــاء من هيئة الحكم،
وأعلن أنه حاضر عن حكومة الواليات
امل ـت ـحــدة ،وقـ ــدم الئ ـحــة ات ـه ــام ألســانــج
بالتآمر مع املجندة تشيلسي مانينيغ،
بـسـبــب ن ـشــر وث ــائ ــق س ــري ــة أم ـيــرك ـيــة.
وقــد الحــظ خـبــراء قــانــونـيــون حضروا
الـجـل ـســة أن الئ ـح ــة االتـ ـه ــام ت ـلــك بــدت
م ـصــوغــة بـعـنــايــة فــائ ـقــة ك ــي تتضمن
ج ــرائ ــم م ــن مـسـتــوى ال ـت ـجـ ّـســس ،حتى
ولــو ُعنونت بـ«التآمر» فحسب ،وذلك
كي ال تكون هناك إمكانية للمحاججة
قــانــون ـيــا ب ــأن ال ــرج ــل ق ــد ي ــواج ــه حكم
ّ
اإلعـ ــدام ،إن ُســلــم للسلطات األميركية
ـ ـ ـ ـ وه ـ ـ ــي عـ ـق ــوب ــة م ـم ـك ـن ــة ل ـل ـم ـت ـه ـمــن
ب ــال ـت ـج ـس ــس ـ ـ ـ مـ ــا قـ ــد يـ ـتـ ـع ــارض مــع
الـ ـق ــان ــون ال ـب ــري ـط ــان ــي ،وق ـ ــد يـتـسـ ّـبــب
فــي عــراقـيــل تقنية تمنع إنـهــاء عملية
تسليمه.
ومــن املـعــروف أن السلطات األميركية
شـ ــرعـ ــت مـ ـن ــذ ف ـ ـ ــوز ل ـي ـن ــن م ــوريـ ـن ــو،
م ــرش ـح ـه ــا ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة
اإلكــوادوريــة في نيسان /أبريل ،2017
في اإلعداد لعملية معقدة لجلب أسانج

ّ
تتضمن سحب اإلكوادور
إلى عدالتها،
للحماية عن أسانج وطرده خارج مقر
السفارة .وقد التأمت من وقتها بالفعل
محكمة أميركية في فرجينيا للتداول
في توجيه التهم ألسانج ،كما استمعت
إلى العديد من الشهود ،وأعيد اعتقال
امل ـج ـنــدة تـشـيـلـســي مــانـنـيـنــغ م ـج ــددًا،
رغ ــم ان ـت ـهــاء م ــدة مـحـكــومـيـتـهــا (سـبــع
سـ ـن ــوات) ،وذلـ ــك ألن ـهــا رف ـضــت تقديم
شهادة أمام تلك املحكمة تدين أسانج.
األش ـهــر ال ـ ـ  12هــي الـعـقــوبــة الـقـصــوى
ل ـج ــري ـم ــة خـ ـ ــرق الـ ـكـ ـف ــال ــة فـ ــي ق ــوان ــن
جاللة امللكة ،لكن بعض املراقبني رأوا
فـيـهــا م ــا ه ــو ج ـ ّـيــد ،إذ إن ه ــذه الـفـتــرة
ق ــد ت ـســاعــد ف ــي تــوس ـيــع ن ــاف ــذة األم ــل
فــي ح ــدوث ت ـحـ ّـول نــوعــي محتمل في
ُ ّ
تــركـيـبــة الـسـلـطــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ،تـمــكــن
ّ
«العمال» من تولي السلطة ،سواء
حزب
منفردًا أو حتى في إطار تحالف وطني
يخلف حـكــومــة تـيــريــزا م ــاي اليمينية
التوجهات وحليفة واشـنـطــن املـقـ ّـربــة.

وال يشك أحد في أن تولي شخصية مثل
جريمي كــوربــن مفاتيح « 10داونينغ
سـ ـت ــري ــت» س ـي ـك ـس ــر م ـ ــؤام ـ ــرة لـ ـن ــدن ـ ـ
واشنطن لترحيل أسانج إلى الواليات
املتحدة ،وربما تعاد محاكمته ويطلق
سراحه .من جهة أخرى ،هناك إمكانية
بـقــاء لـنــدن خاضعة لسلطات املحكمة
األوروبـيــة العليا ،بعد حسم موضوع
«بريكست» ،سواء بإلغائه بشكل كامل
أو تحويله إلى نوع من عالقة تعايش
ّ
ودي وتقني مع االتحاد األوروبي ،كما
في حالة الـنــروج أو سويسرا .عندها،
ي ـم ـك ــن ألص ـ ــدق ـ ــاء أسـ ــانـ ــج فـ ــي بـعــض
البرملانات األوروبية ممارسة ضغوط
ُ
قانونية على لندن تجبرها على وقف
إجراءات تسليمه للجانب األميركي.
وقد ُأعلن قبل يومني ،في ّ
مقر البرملان
األوروبـ ـ ـ ــي ف ــي س ـت ــراس ـب ــوغ ،ع ــن فــوز
أس ــان ــج ،بــامل ـشــاركــة م ــع اث ـنــن آخــريــن
ِم َّمن كشفوا أســرارًا للمصلحة العامة،
ب ـج ــائ ــزة أوروبـ ـ ـي ـ ــة رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى،
ت ـع ـت ـب ــر أهـ ـ ــم جـ ــائـ ــزة مـ ــن ن ــوعـ ـه ــا فــي

ما ّزال اإلعالم الغربي
يتفنن في إيجاد
ّ
أسباب إلدانة مؤسس
«ويكيليكس»

ال ـع ــال ــم ،وي ــراه ــا ال ـك ـث ـي ــرون ذات وزن
معنوي يفوق جائزة «نــوبــل» للسالم.
وق ــد تـحــدث فــي حـفــل تسليم الـجــائــزة
نواب يساريون أوروبيون من اليونان
وأملانيا وإسبانيا ،فأشادوا بالفائزين
الـ ـث ــاث ــة ،ودان ـ ـ ـ ــوا ت ـع ـ ّـرض ـه ــم لـلـسـجــن
ً
واملالحقة ،بدال من تكريمهم.
والعربي
عامليًا ،ما زال اإلعالم الغربي ـ
ّ
الـخــاضــع للهيمنة األمـيــركـيــة ـ ـ يتفنن
في إيجاد أسباب إلدانة أسانج وتبرير
ً
اعتقاله ،فضال عن تبرير حق السلطات
األميركية في اعتقاله ،على رغم أنه ليس
مواطنًا أميركيًا .لكن مثقفني ذوي قيمة،
من أمثال عالم اللغويات األميركي نعوم
تـشــومـسـكــي وال ـص ـح ــاف ــي الـبــريـطــانــي
جون بيلغر ،اعتبروا أن ما يجري يرقى
إلــى مـسـتــوى الفضيحة ،وأن مــن يقبع
في سجن بلمارش هو حرية الصحافة
وال ـح ــق ف ــي االطـ ـ ــاع ع ـلــى امل ـع ـلــومــات،
التي تدين فساد الطبقات الحاكمة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة والـ ـ ــدول الـخــاضـعــة
لنفوذها ،وجـهــود الكشف عــن الجرائم
الهائلة التي ارتكبتها وترتكبها بحق
شعوب العالم .وقد ّ
شبه تشومسكي ما
ّ
ّ
يتعرض له أسانج بما تعرض له املفكر
اإليـطــالــي املـعــروف أنطونيو غرامشي،
ال ــذي سجنه «الـفــاشـيـســت» ألن ــه كشف
ب ـ ـ ـ ــدوره عـ ــن أس ــالـ ـي ــب عـ ـم ــل ال ـط ـب ـق ــات
املـهـيـمـنــة ،حـتــى قـضــى ش ـه ـي ـدًا .رســالــة
تشومسكي كانت صريحة :لقد خسرنا
أنطونيو غرامشي ،ويجب أن ال يسمح
أح ــرار العالم بخسارة جوليان أسانج
أيـضــا ،على أيــدي «الفاشيست الجدد»
األميركيني.

