
الصحيفة  نشر  نتيجة  كانت  االخ��ت��راق 
لوثائق »ويكيليكس«. أما القسم الثاني 
 »فريق »األخ��ب��ار« نفسه 

ّ
ب��أن فبدا واثقًا 

ق��ام بعملية القرصنة إلضفاء  ال��ذي  هو 
اإلث�����ارة وج����ذب االن���ت���ب���اه«. وب���ن ه��ذي��ن 
امل����وق����َف����ن، اح����ت����دم ال���ن���ق���اش ل��ي��ك��ي��ل ك��ل 
على  »بالتستر  لآلخر  االتهامات  ط��رف 
»الترويج للفتنة الداخلية  العمالء«، أو ب�

من خالل وثائق غير مؤّكدة«! 
األول��������ى،  ال����ص����ب����اح  س�����اع�����ات  ع���ن���د  إذًا، 
على  والعاجلة  السريعة  األخ��ب��ار  ب��دأت 
في  »التويتريون«   

ّ
ظ��ن وفيما  »تويتر«. 

عدد من ال��دول العربية، وخصوصًا في 
ال��س��ل��ط��ات حجبت   

ّ
أن وت����ون����س،  م��ص��ر 

موقع »األخبار« ����� كما هي العادة ����� بسبب 
بعض الوثائق املنشورة، رّد عليهم أحد 
األعضاء من لبنان بأن »السعودية تقف 
خ��ل��ف ت��ع��ط��ي��ل ال���وي���ب���س���اي���ت... ف��ع��ن��دم��ا 
»األخبار««  ُتخترق  السعودية،  تنحرف 

ليال حداد 

كانت الساعة قد المست الرابعة من فجر 
أم��س. الولوج إلى موقع »األخبار« بات 
مستحياًل. الصفحة األولى تحّولت إلى 
ي���رّوج البعض  ال��ش��ك��ل،  إع��الن��ات مربعة 
عنوان  وتحمل  دردش���ة  ملنتديات  منها 
»سعودي انحراف«، فيما أخذت األخرى 

صبغة إعالنات مبّوبة. 
 القرصنة اإللكترونية رافقت 

ّ
صحيح أن

عملية نشر تسريبات »ويكيليكس« في 
أّنها اتخذت بعدًا خاصًا في  إال  العالم، 
التي  القرصنة  خبر   

ّ
اح��ت��ل هكذا  لبنان. 

تعّرضت لها »األخبار« أغلب الشاشات 
امل��ح��ل��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة ال���ت���ي راح�����ت ت��ح��ّل��ل 
األسباب السياسية خلف هذا االختراق. 
األن����ب����اء  وك���������االت  أغ����ل����ب  أوردت  ك����ذل����ك 
ال���خ���ب���ر، راب����ط����ًة ب��ي��ن��ه وب�����ن ت��س��ري��ب��ات 
»وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ال���ت���ي ب�����دأت »األخ����ب����ار« 

بنشرها األسبوع املاضي. 
من جهتها، بدت املواقع اإلخبارية أكثر 
اهتمامًا باملوضوع، فأوردته على شكل 
قّرائها  أم��ام  الباب  خبر عاجل، وفتحت 
يقتصر  ول���م  ح��ص��ل.  م���ا  ع��ل��ى  للتعليق 
ذلك على املواقع اللبنانية، بل تعّداه إلى 
املواقع العربية، والغربية... وكان القاسم 
امل���ش���ت���رك ب����ن ج���م���ي���ع وس����ائ����ل اإلع�����الم 
ت��أك��ي��ده��ا ال��ع��الق��ة ال��وث��ي��ق��ة ب���ن عملية 
ال��ق��رص��ن��ة ون���ش���ر »األخ�����ب�����ار« ل��ل��وث��ائ��ق 
ال���س���ري���ة. غ��ي��ر أن »االس���ت���ن���ف���ار« األب����رز 
ال��ت��واص��ل االجتماعي،  ك��ان على م��واق��ع 

وخصوصًا »تويتر«، و»فايسبوك«. 
ال��ذي كان أعضاؤه  البداية مع »تويتر« 
ب��دت مواكبة  الخبر. هنا  تناقل  أول من 
»الحدث« اإللكتروني أسرع من أي موقع 
آخر: تحليالت، وتوقعات، واستنتاجات 
وم����واق����ف، ق��س��م��ت األع����ض����اء امل��س��ّج��ل��ن 
أن عملية  أص��ّر على  األول  إل��ى قسَمن. 

في إشارة إلى »سعودي انحراف« الذي 
تبّنى عملية القرصنة. ودعا املتضامنون 
مع الصحيفة إلى نشر العدد املحجوب 
ومدوناتهم  الشخصية  مواقعهم  على 
ما  وه��و  »فايسبوك«.  على  وصفحاتهم 
ابتكر  قليلة،  دق��ائ��ق  ف��ي  بالفعل.  حصل 
ة ال��ع��دد،  ه����ؤالء أك��ث��ر م���ن وس��ي��ل��ة ل���ق���راء
أكان من خالل رفع العدد بصيغة pdf، أم 
من خالل نشر أبرز املقاالت، وخصوصًا 

»ويكيليكس«.  تلك املتعّلقة ب�
وب���دا واض��ح��ًا أن الجميع ي��رّك��زون على 
وث���ي���ق���َت���ن م�����ح�����ّددَت�����ن ه����م����ا: »ت����ون����س: 
الرئيس«،  م��وت  وانتظار  »مافيا«  دول��ة 
و»السعودية: مجون األمراء... والسيطرة 
ع��ل��ى اإلع�������الم«. وك�����ان ل��ل��م��ق��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة 
 على أن 

ّ
وقعها ال��خ��اص، إذ أج��م��ع ال��ك��ل

سهرات  عن  تضّمنتها  التي  املعلومات 
األم������راء ال��س��ع��ودي��ن ه���ي ال��س��ب��ب خلف 

عملية القرصنة. 

ل��ك��ن ال��ت��ض��ام��ن م���ع »األخ����ب����ار« ل���م يكن 
حالًة معّممة بن أعضاء »تويتر«. هناك 
للصحيفة، مشّككًا  بما حصل  ف��رح  م��ن 
ف���ي ص��دق��ي��ة ال��وث��ائ��ق امل��ن��ش��ورة »رب��م��ا 
لجأ القراصنة املوالون لجوليان أسانج 
)م���ؤس���س »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س«( إل���ى اخ��ت��راق 
»األخ����ب����ار« ألن���ه���ا ت��خ��ت��رع ت��س��ري��ب��ات��ه��ا 
ال�����خ�����اص�����ة« ق�������ال أح�������ده�������م. واس����ت����ع����ان 
نشره  بخبر  القرصنة  لعملية  املهللون 
فيه  ج��اء   ،beirut observer ي��دع��ى  م��وق��ع 
»األخ��ب��ار« حّرفت ونشرت  أن »صحيفة 
املستندات التي حصلت عليها من موقع 

سياسة2

اإلنترنت،  على شبكة  الصحيفة  موقع  استهدف  إلكتروني  اعتداء  على  أمس  »األخبار«  قراء  استفاق 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  النقاش  من  جوالت  أثارت  قرصنة  عملية  في  تعطيله،  إلى  أّدى  ما 
والتلفزيونات املحلية والفضائية، انقسم أطرافها بني مناصر لخّط الجريدة ومناهض له، وإن أجمع 

الكّل على خلفية ما حصل: فّتش عن »ويكيليكس« 

على الغالف

»األخبار« ضحّية اعتداء إلكتروني 
حمالت تضامن وشماتة تجتاح »تويتر« و»فايسبوك« 

الجمعة  10  كانون األول  2010  العدد  1288

عربّيًا  القرصنة 
اإللكتروني،  اهتمامًا بعملية قرصنة موقع »األخبار«  األكثر  بدا  اللبناني  أن اإلعالم  رغم 
إال أن الخبر ما لبث أن انتشر على عدد كبير من املواقع العربية والغربية. هكذا خّصص 
الخبر  املوضوع، مرفقًا  »الجزيرة. نت« مساحة كبيرة على صفحاته لإلضاءة على هذا 
القطري »لم تمنع  املوقع  بصورة مأخوذة من صفحات الصحيفة أمس. وجاء في مقالة 
عملية القرصنة الجريدة من الصدور، ونشر كل ما لديها مما هو مثير، وخصوصًا ما 
يتعلق بوثائق »ويكيليكس« التي دأبت الصحيفة منذ أيام على نشرها حلقة تلو أخرى، 
واعدة باملزيد، وبما حصلت عليه من وثائق حصرية تخّصها، بحسب إعالنها«. وتناول 

املوقع أيضًا الوثيقة التي نشرتها »األخبار« عن »املجون في السعودّية«. 
أما موقع »عرب 48« الشهير، فأشار إلى خبر القرصنة، معلنًا أنه »ُعِلم أن املوقع يتعرض 
ل��ه، م��ا أدى إلى  ال��ي��وم )أم����س(، ف��ي توجيه ض��رب��ة  منذ 10 أي���ام لهجوم ش��دي��د، ون��ج��ح��وا 

احتجابه، وظهور صفحة جديدة مكانه باسم »سعودي انحراف««. 
وتحت عنوان »اختطاف موقع جريدة »األخبار« اللبنانية!« نشر موقع »قديتا« الفلسطيني 
خبرًا عن عملية القرصنة، رابطًا بينها وبني نشر تسريبات »توّرط سعودي وعربي ومن 
تيار 14 آذار في لبنان في محاوالت دبلوماسية إلقناع أميركا والغرب بدعم قوات عربية 

تحتل بيروت وتقضي على »حزب الله««. 
وبدا اهتمام املواقع السورية باملوضوع الفتًا، إذ تناول »كلنا شركاء« الخبر تحت عنوان 
»موقع صحيفة »األخبار« اللبنانية يتعرض للقرصنة... هل السبب ويكيليكس؟«. وأرفق 

الخبر برابط ملوقع آخر يحيل على نسخة عدد أمس من الصحيفة. 
ر بأّن »جريدة »األخبار« اللبنانية كانت من أولى الصحف 

ّ
أما موقع »صيدونيا نيوز«، فذك

التي انفردت بنشر وثائق »ويكيليكس« التي أثارت زوبعة في عالم السياسة والدبلوماسية 
في لبنان والعالم العربي والعالم أجمع، حيث انبرى عدد من السياسيني وأصحاب الشأن 
الذين تناولتهم الوثائق إلى الدفاع عن أنفسهم أو تبرير ما ورد في الوثائق من معلومات 

أو نفيه«. 
 من »واشنطن 

ّ
وفي السياق، عّبرت الصحف الغربية عن اهتمامها باملوضوع، فنشرت كل

ني، و»غارديان« البريطانية، خبر تعّرض املوقع 
َ
بوست« و»لوس أنجلس تايمز« األميركّيت

 بني الحدث ونشر وثائق »ويكيليكس«. 
ً
للقرصنة، رابطة


