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حريات

بيروت مع »األخبـار« ضّد القمع اإللكتروني 

بيار أبي صعب 

للهاكرز، عفاريت الفضاء االفتراضي، ص��ورة ال تخلو من 
ال��روم��ن��س��ّي��ة. ن��ف��ت��رض أن ه���ؤالء ال��ف��وض��وّي��ن امل��ه��ووس��ن 
كي  وذك��اءه��م  وعلمهم  خبراتهم  يستخدمون  بالطالسم، 
اإللكتروني  النظام  وي��ت��ح��ّدوا  ب���راذر،  البيغ  ي��ت��م��ّردوا على 
ال��ج��دي��د ������������� ول����و ك��ّل��ف��ه��م ذل����ك أث��م��ان��ًا ق��ان��ون��ّي��ة م��رت��ف��ع��ة ����� 
العالم.  ابتلعت  التي  الساحقة  اآللة  للفرد ضّد  وينتصروا 
من هذا املنطلق اخُتِرَقْت أنظمة مؤسسات رسمّية حساسة 
ماذا  لكن  رأسمالّية ضخمة...  أو شركات  دول عظمى،  في 
ح���ن ت��ط��ّب��ق »م����ب����ادئ« ال��ق��رص��ن��ة ف���ي االت����ج����اه امل��ع��اك��س، 
وتصبح وسيلة بيد السلطة املهيمنة الساعية إلى إسكات 

النقد، ومصادرة االختالف؟ 
التجربة التي عاشها قّراء »األخبار« وكّتابها أخيرًا، بغض 
ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ج��ه��ة ال��ت��ي أغ����ارت ع��ل��ى م��وق��ع��ن��ا، ل��ه��ا ع��واق��ب 
في  ال��ت��ي نجحنا  امل��ك��ان��ة  أّك���دت  فقد  النهاية:  ف��ي  إيجابّية 
احتاللها داخل الشبكة العنكبوتّية، ونّبهتنا إلى ضرورة 
االستعداد ملواجهة أشكال جديدة من العدوان، في موازاة 
وس��ائ��ل ال��ق��م��ع ال��ت��ق��ل��ي��دّي��ة، ك��ّل��م��ا ن��ش��رن��ا ك��الم��ًا م��وج��ع��ًا أو 
حقائق ُمّرة. الشخصّيات املتنّوعة اآلفاق التي تضامنت مع 
الجريدة أم��س، في »دار ال��ن��دوة«، تنتمي في معظمها إلى 
جيل سابق على النت. وكان قد سبقها تضامن واسع في 
الفضاء االفتراضي، من جيل الفايسبوك. بإمكان »األخبار« 
 بكونها جسرًا، ممانعًا ونقدّيًا وتقدميًا وعربّيًا 

ّ
إذًا أن تعتز

وديموقراطّيًا وتنويرّيًا، بن زمنن وجيلن. 

شكرًا للقراصنة! 

نادين كنعان

يعود مصطلح ال� whistle blowing إلى 
»ويكيليكس«  ت��س��ري��ب��ات  س��ب��ق  وق���ت 
ب��ك��ث��ي��ر؛ ف��ه��و أم����ر ي��ح��ص��ل داخ�����ل أي 
عملها،  طبيعة  كانت  مهما  مؤسسة، 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية... 
ه���ذا امل��ص��ط��ل��ح ف��ي ال��ث��ق��اف��ة األن��غ��ل��و ��� 
»فضح  تقليد  إل��ى  يشير  ساكسونّية 
املسؤولن  تنبيه  ب��ه��دف  امل��خ��ال��ف��ات« 
وال���������رأي ال����ع����ام إل�����ى خ���ط���ر م����ا ي���ه���ّدد 
املصلحة العامة. مثاًل، عندما يفضح 
موظف، من خالل كشف الوثائق، عن 
ق��ض��ي��ة رش����وة أو ف��س��اد أو اخ��ت��الس 

 
ّ

داخل املؤسسة التي يعمل فيها. ولعل
م���ا ف��ع��ل��ه »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س« ال����ذي أطلقه 
ج��ول��ي��ان أس���ان���ج )ال����ص����ورة(، وك��م��ّي��ة 
ال��وث��ائ��ق ال��ت��ي ن��ش��ره��ا م��ن تسريبات 
ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��خ��ارج��ي��ة األم���ي���رك���ي���ة، هو 
 .whistle blowing �تجسيد أمن ملبدأ ال
ف��ي األم��ي��رك��ي،  ال��ج��ن��دي  أن  إذ يعتقد 
برادلي مانينغ، قام بهذه التسريبات. 
ف����ي ع���ام  ل���ي���س س���اب���ق���ة.  إال أن األم������ر 
االستخبارات  ف��ي  املحلل  زّود   ،2000
األم��ي��رك��ي��ة دان���ي���ال أل���زب���رغ، صحيفة 
»نيويورك تايمز«، بدراسات تحليلية 
عن »التاريخ السري« لنشاط الجيش 
السياسي في جنوب شرق  األميركي 

آس����ي����ا. وب���ع���ي���دًا ع����ن ال���س���ي���اس���ة، زع���م 
ع���ام 2003 ن��ائ��ب م��دي��ر ال��ت��س��وي��ق في 
ش��رك��ة »ف���اي���زر« األول�����ى ف���ي مبيعات 
األدوية عامليًا، أن هذه األخيرة روجت 
لهورمون النمو البشري بطريقة غير 
شرعية. كذلك، في لبنان سّرب بعض 
م���وظ���ف���ي »ال���ه���ي���ئ���ة ال��ع��ل��ي��ا ل���إغ���اث���ة« 
معلومات عن التجاوزات املالية التي 
ق���ام���ت ب��ه��ا ال��ه��ي��ئ��ة ق��ب��ل ح����رب ت��م��وز 
أم��ث��ل��ة  ب���ن  2006 وب���ع���ده���ا، إض����اف����ة، 
كثيرة أخ��رى، إل��ى حصول »األخ��ب��ار« 
شهود  م��ع  التحقيقات  محاضر  على 
الزور في قضية اغتيال الرئيس رفيق 

الحريري... 

ليال حداد

 ب���ع���د أس�����ب�����وع ع���ل���ى ت�����ع�����ّرض م���وق���ع 
ص����ح����ي����ف����ة »األخ�����������ب�����������ار« ل���ل���ق���رص���ن���ة 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة، ن��ّظ��م��ت م��ج��م��وع��ة من 
والسياسين،  الحقوقين  الناشطن 
فرنجية  وس��اي��د  الصلح  منح  بينهم 
وم������ع������ن ب�������ش�������ور، ل�������ق�������اًء ج�����م�����ع ق���������ّراء 
ال��ص��ح��ي��ف��ة وأص����دق����اءه����ا وع������ددًا من 
امل��ث��ق��ف��ن واإلع���الم���ي���ن، ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر عن 
من  الجديد  الشكل  ل��ه��ذا  استنكارهم 
أشكال االعتداء على اإلعالم الحّر في 
العالم العربي. »كل األحرار في العالم 
يستنكرون ما تعّرضت له »األخبار««، 
قال رئيس مجلس إدارة »دار الندوة« 
م���ن���ح ال���ص���ل���ح ف����ي ال���ل���ق���اء ال������ذي ُع��ق��د 
ف��ي مقر ال���دار ف��ي ب��ي��روت. وق��د أجمع 
ك���ل ال��خ��ط��ب��اء ع��ل��ى ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة، إذ 
الجريدة ضّد  م��ع  التضامن  أن  أّك���دوا 
ال���ض���رب���ة ال���ق���وّي���ة ال���ت���ي ت����ع����ّرض ل��ه��ا 
موقعها اإللكتروني، »هو تضامن مع 
أنفسنا ب��ال��درج��ة األول���ى ض��د ك��ل من 
ي��ح��اول أن ي��ح��ّد م��ن ح��ري��ة الصحافة 
حصلت  التي  فالقرصنة  والتعبير... 
تعبير سلطوي يحاول أن يفرض رأيًا 
واح��دًا... »األخبار« قلعتنا ألن الكلمة 
للديموقراطية«،  األول���ى  امل��ق��دم��ة  ه��ي 
ك��م��ا ق����ال ال��ن��ائ��ب ال��ب��ي��روت��ي ال��س��اب��ق 

بهاء الدين عيتاني.
األك��ث��ر تعبيرًا عن  الكلمة  ت��ك��ون  وق���د 
العربي، هي  الوضع اإلعالمي  حقيقة 
تلك التي ألقاها مدير مكتب »الجزيرة« 
في بيروت غسان بن ج��دو ال��ذي بّشر 
 »امل����رح����ل����ة امل��ق��ب��ل��ة 

ّ
ال���ح���اض���ري���ن ب�������أن

القرصنة  أع��م��ال  م��ن  الكثير  ستشهد 
ضد وسائل اإلع���الم«. وأض���اف: »أكثر 

»نحن هنا تضامنًا مع أنفسنا«. 
العبارة رّددها أكثر من خطيب يوم أمس، 

في اللقاء الذي استضافته »دار الندوة« 
في بيروت، بحضور شخصيات سياسّية 

وإعالمّية وثقافّية. عودة إلى محّطات من 
أسبوع الحصار الذي هزّ اإلعالم العربي 

Hackers قريبًا أونالين رغم أنف الـ

صّفارة »ويكيليكس« تضرب مّرتين

م��ن مكتب ألك��ث��ر م��ن وس��ي��ل��ة إعالمية 
الصحافين  م��ن  كبير  وع���دد  سيقفل، 
س���ُي���الح���ق���ون«، م����ذّك����رًا ب���إق���ف���ال مكتب 
ال���ف���ض���ائ���ي���ة ال����ق����ط����ري����ة ف������ي ال���ك���وي���ت 
مطلع ه���ذا األس���ب���وع. وع��ّب��ر اإلع��الم��ي 
التونسي عن أسفه لغياب صحافين 
وش����خ����ص����ي����ات م������ن ال������ط������رف اآلخ��������ر، 
ي��ت��ض��ام��ن��ون م���ع »األخ����ب����ار« ك��ج��ري��دة 
بقطع النظر عن موقعها السياسي. أما 
السابق عصام نعمان، فأشار  ال��وزي��ر 
التي  إل��ى أهمية وثائق »ويكيليكس« 
نشرتها »األخبار«، مؤكدًا أن »الحرية 
ال����ت����ي ي�����ن�����ادي ب���ه���ا ف���الس���ف���ة ال���ن���ظ���ام 
النظام،  الطائفي... مقّيدة بحدود هذا 
وع���ن���دم���ا ت���ت���ج���اوز م��ص��ال��ح��ه ي��ن��ب��ري 
إلى مواجهتها بأسوأ الوسائل«. وفي 
إطار التضامن مع »األخبار«، ذّكر عدد 
من املتحّدثن ب��ض��رورة دع��م »اإلع��الم 
الحر« في مختلف أنحاء العالم العربي. 
كذلك أعلن معن بشور اتصاالت تجري 
والدولي  العربي  الصعيد  حاليًا على 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ل���ق���اء م����وّح����د ه���دف���ه ح��م��اي��ة 
 التضامن من بعض 

ُ
اإلع��الم. ولم يخل

املداخالت التي طالبت بتحديد هوية 
ال��ج��ه��ة امل���ق���رص���ن���ة، ك��م��ا ق�����ال ال��ك��ات��ب 
والباحث فواز طرابلسي، مشيرًا إلى أن 
موقع صحيفة  احتّلت  التي  الصفحة 
»األخبار« هي صفحة سعودية، »أريد 
أن أسمع شخصًا يّتهم السعودية، ال 

أميركا وإسرائيل فقط« قال.
أم�������ا س����ع����د ال����ل����ه م�����زرع�����ان�����ي، األم�����ن 
ال���ع���ام ل��ل��ح��زب ال��ش��ي��وع��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي، 
ن��ق��اب��ت��ي الصحافة  ف��اس��ت��غ��رب غ��ي��اب 
بأن األخيرة تمّثلت  واملحررين، علمًا 
ب���ك���ل���م���ة م���ق���ت���ض���ب���ة أل�����ق�����اه�����ا ع����رف����ات 
 من 

ّ
ح���ج���ازي. وت���ح���ّدث ف��ي ال��ل��ق��اء ك���ل

القومي  السوري  )الحزب  معن حمية 
االجتماعي(، ومحمود قماطي )نائب 
رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي ف��ي ح��زب 
الذي  إلى جانب سايد فرنجية  الله(، 
ال���ل���ق���اء، وح���س���ن م���وس���ى، وع��ل��ي  أدار 
م��ح��ي��ي ال���دي���ن، وم��ف��ت��ي ف��ل��س��ط��ن في 
نمر زغموت، ومحمد  الشتات محمد 
ق��اس��م، وس��ه��ي��ل ق��ص��ار )ح���زب البعث 
ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي(، وزي���اد عيتاني 
)املرابطون(، وسعيد الصّباح، وأسعد 
حمود )الشباب القومي العربي(. وفي 
الختام، ألقى الزميل عمر نشابة كلمة، 
ال��زم��ي��ل إب��راه��ي��م األم��ن  بالنيابة ع��ن 
ال����ذي أل����ّم ب��ه م��ص��اب ع��ائ��ل��ي، وب��اس��م 
أس������رة »األخ�����ب�����ار« وال���ع���ام���ل���ن ف��ي��ه��ا، 
ال��ص��ح��ي��ف��ة س��ت��ب��ق��ى منبرًا  أن  م���ؤك���دًا 
م��ف��ت��وح��ًا ل��ك��ل ال��ت��وج��ه��ات »وال��ص��وت 
ال��ذي ل��ن يقوى أح��د على إس��ك��ات��ه...«. 
ثّم أعلن أن الفريق التقني في الجريدة 
تمّكن من معالجة موضوع القرصنة، 
وأن عودته ستكون في األي��ام املقبلة. 
أم����ا س��ب��ب ال���ت���أخ���ي���ر، ف��ه��و »ت��ح��ص��ن 

من اللقاء التضامني مع »األخبار« )مروان طحطح(املوقع من أية هجمات مقبلة«.

ثقافة وناس  •  ميديا


