
17الخميس  16  كانون األول  2010  العدد  1293

بيروت مع »األخبـار« ضّد القمع اإللكتروني 
بيانات الموقع سلمت من التخريب 

أبجدّيات قرصنة معلنة
كيف ت��وص��د األب����واب ف��ج��أة ف��ي وجه 
اإلن���ت���رن���ت؟  ع���ل���ى  م���ع����نّ  م���وق���ع  زوار 
باتت  امل��اض��ي��ة،  العصيبة  ����ام  األينّ ف��ي 
ض ل��ه��ا موقع  »ال��ق��رص��ن��ة« ال��ت��ي ت��ع��رنّ
»األخ������ب������ار« ع���ل���ى ك����ل ش���ف���ة ول����س����ان، 
اء  ى االعتداء املؤذي دائرة القرنّ وتخطنّ
ة.  العاملينّ العرب ليصل إلى الصحافة 
لكن م��ا ه��ي طبيعة ه��ذا »االج��ت��ي��اح« 
االف����ت����راض����ي؟ ك���ي���ف ي���ح���ص���ل، ع�����ادة؟ 
بتعبير آخ���ر: م��ا ه��ي ال��ق��رص��ن��ة؟ هل 
هذه املرة األولى التي يحاول أحدهم 
اخ����ت����راق م���وق���ع »األخ������ب������ار«؟ م����ا ه��ي 
املشرفون  يستعملها  التي  األساليب 
ل��ح��م��اي��ت��ه؟  أي »وي����ب����س����اي����ت«  ع���ل���ى 
واأله�����������م: ه�����ل ي���م���ك���ن م����ع����رف����ة ه���وي���ة 
ت��ق��ف خ��ل��ف العملية؟  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ات 
وه������ل ي���م���ك���ن م���ق���اض���ات���ه���ا؟ ع���ش���رات 
األسئلة طرحت نفسها على كثير من 
اء، بعد ازدهار عمليات القرصنة  القرنّ
ف���ي أن���ح���اء ال���ع���ال���م، وخ��ص��وص��ًا بعد 
وال��اف��ت  »ويكيليكس«.  وث��ائ��ق  نشر 
د على النظام اإللكتروني  أن هذا التمرنّ
. ب���ل إن  ال ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ط����رف م���ع����نّ
م��ن��اص��ري ج��ول��ي��ان أس��ان��ج )مؤسس 
دوا في مهاجمة  »ويكيليكس«( لم يتردنّ
امل��واق��ع ال��ت��ي »ت��واط��أت« على »روب��ن 
ه�����ود اإلن����ت����رن����ت«. ك����ذل����ك، ف��ال��ج��ه��ات 
ت  التسريبات شننّ ه��ذه  من  املتضررة 
ًا مضادًا. وفي هذا اإلطار،  بدورها ردنّ
ت��أت��ي قرصنة م��وق��ع »األخ��ب��ار« التي 
أدرج���ه���ا ك��ث��ي��رون ف���ي س���ي���اق »ح���رب 

انطاقًا  »ويكيليكس««.  ض��دنّ  عاملية 
من هذا الواقع، يبدو تحديد الجهات 
ال��ت��ي ت��ق��ف خ��ل��ف عملية »ال��ه��اك��ي��ن��غ« 
ص��ع��ب��ة، وإن ك���ان���ت أص���اب���ع االت���ه���ام 
إل���ى جهات  ب��آخ��ر،  ��ه��ة بنحو أو  م��وجنّ
��م��ا م��ع ت��واط��ؤ  تنطلق م��ن ام��ي��رك��ا)ربنّ
ي ما(،   أو جهاز محلنّ

نّ
نظام عربي مع�

���ا ب���� ال��وس��ائ��ل  وخ��ص��وص��ًا إذا ق���ارننّ
املستعملة في ضرب موقع  والقدرات 
ض��ت ل���ه م��واق��ع  »األخ����ب����ار«، وم���ا ت��ع��رنّ

أخرى في الفترة األخيرة. 
ذة وتلك  وبغض النظر عن الجهة املنفنّ
ال��ت��ي أص����درت األم����ر، ف��األك��ي��د ه��و أن 
ض في السنوات  موقع الصحيفة تعرنّ
ة،  األربع املاضية ملحاوالت اختراق عدنّ
ل��ك��ن��ه��ا ل����م ت���ك���ن ب���خ���ط���ورة م����ا ح��ص��ل 
األس������ب������وع امل������اض������ي. ال����ه����ج����وم ال�����ذي 
ن��ظ��ام أسماء  »اخ��ت��راق  ى  حصل يسمنّ
أو Domain hijacking. أما  النطاقات« 
تفسيره البسيط فهو اآلتي: كل موقع 
»ع��ن��وان  ف��ي ال��ع��ال��م يملك م��ا ي��ع��رف ب���
اآلي. بي.« IP وهو عنوان رقمي. هكذا، 
ل هذا  كل مرة نطبع اسم موقع، يتحونّ
االس����م إل���ى ال��ع��ن��وان ال��رق��م��ي، فتفتح 
أمامنا الصفحة التي نريد مشاهدتها. 
ل���ت  ع��م��ل��ي��ة ق���رص���ن���ة »األخ������ب������ار« ح���ونّ
عنوان املوقع www.al-akhbar.com إلى 
»آي. ب���ي.« آخ���ر، وب��ال��ت��ال��ي إل��ى موقع 
آخر. وفي حالة االختراق األخير، كان 
املوقع البديل هو »سعودي انحراف«، 
سليمة  امل��وق��ع  صفحات  بقيت  بينما 

اختراقها  م��ن  ال��ق��راص��ن��ة  ن  يتمكنّ ول���م 
وت�����ع�����دي�����ل م����ح����ت����وي����ات����ه����ا. وت�����زام�����ن 
»اخ����ت����راق ن���ظ���ام أس���م���اء ال��ن��ط��اق��ات« 
م����ع ن�����وع آخ�����ر م����ن ال���ق���رص���ن���ة، ي��دع��ى 
ال��ح��رم��ان  DDOS أو »ن��ظ��ام ه��ج��م��ات 
ع������ة«. ه���ن���ا، ي��غ��رق 

نّ
م����ن ال���خ���دم���ة امل������وز

»هاكرز« املوقع بسيل من البيانات  ال�
الوهمية، ما يبطئ عمله. مثًا إن كان 
مًا الستيعاب 1000 زائر  املوقع مصمنّ
بيانات  القراصنة  يرسل  الثانية،  في 
ملئة ألف زائر )ومن أماكن مختلفة في 
ال��ع��ال��م(، وه���و م��ا ي��ف��وق ق����درة امل��وق��ع 
ع���ل���ى االح����ت����م����ال ف���ي���ب���ط���ئ ع���م���ل���ه، أو 
الهجوم األخير  ف نهائيًا. وهذا  يتوقنّ
ى »إيدز اإلنترنت« بسبب غياب  املسمنّ
����ال ل�����ه، ازده�������ر أخ����ي����رًا م��ع  أي ح����ل ف����عنّ
ذه  نفنّ وقد  »ويكيليكس«.  وثائق  نشر 
م��ن��اص��رو أس��ان��ج ف��ي اخ��ت��راق م��واق��ع 
الشركات املالية الكبرى مثل »ماستر 

ل عملها لساعات.  كارد«، ما عطنّ
ال���ي���وم، اس��ت��ع��ادت »األخ���ب���ار« امل��وق��ع، 
وم���ا ه��ي إال أي����ام ح��ت��ى ي��ع��ود بنظام 
ف  ه رغم توقنّ حماية أفضل. والافت أننّ
 عدد 

نّ
أن إال  العمل،  al-akhbar.com عن 

ائه بقي مرتفعًا. في األيام العادية،  قرنّ
��ح��ي امل���وق���ع في  ل م��ت��ص��فنّ ي��ص��ل م���ع���دنّ
ن��ة  ال��ع��ال��م إل��ى 70 أل��ف زائ���ر. أم��ا امل��دونّ
www. رتها الصحيفة البديلة التي وفنّ

 akhbarbeirut.wordpress.com
فقد وصل عدد قرائها إلى 40 ألفًا.

ليال... 

ذلك الخميس... عند الرابعة فجرًا
 صباح أيوب

عند الرابعة من فجر الخميس املاضي، 
��ى ح��س��ن ات���ص���ااًل م���ن أق���ارب���ه في  ت��ل��قنّ
البرازيل: »م��اذا يجري على موقعكم؟ 
اآلتي  الصوت  أنتم بخير؟« س��أل  هل 
من بعيد. سارع زميلنا إلى االتصال 
بمنصور الذي كان مستيقظًا ويعمل. 
 

نّ
 الحرب قد اندلعت« ظن

نّ
»ال بد من أن

ع���ل���ي ل��ل��وه��ل��ة األول�������ى ح����� اس��ت��ف��اق 
ك��ول« على  ليجد 47 رسالة و»ميسد 
ه���ات���ف���ه ص����ب����اح ذل�����ك ال�����ي�����وم: »م���وق���ع 
ال��ج��ري��دة م��ق��رص��ن«. ل��م ي��ت��ن��اول علي 
قهوته. هرع الى مقر الجريدة، فوصل 
م��ت��ج��ه��م��ًا م��ص��ف��رًا ك��م��ن ش���اه���د ف��ع��ًا 

متاريس حرب في الطرقات.  
ع���ن���د ال���ث���ام���ن���ة وال���ن���ص���ف م����ن ص��ب��اح 
يت اتصااًل من صديقة  ذلك اليوم، تلقنّ
ت��ب��ل��غ��ن��ي ب���ص���وت خ���اف���ت: »ي���ب���دو أن 
ت��ع��م��ل( حجبت  ال��ش��رك��ة )ح��ي��ث  إدارة 
موقع »األخبار« عن أجهزة موظفيها 
ق��راءة الجريدة«!  ن من  إذ ال أح��د تمكنّ
اب��ت��س��م��ُت س��اخ��رة وع���دت ل��ل��ن��وم. وم��ا 
هي إال دقائق حتى انهالت االتصاالت 
���ل؟ أي��ن  وال����رس����ائ����ل: ه���ل امل���وق���ع م���ع���طنّ
»األخ��ب��ار«؟ رسائل من دب��ي، وفرنسا 
وع��ك��ار... »س��ع��ودي ان��ح��راف« ه��ذا ما 
أردت دخول  ظهر على شاشتي ح� 
موقع »األخبار«. بات األمر رسميًا إذًا: 

اخترق القراصنة موقعنا.
ال�����ه�����دوء ي���ع���منّ أج�������واء غ���رف���ة »ش���ب���اب 
ال�����وي�����ب« ع���ل���ى غ���ي���ر ال������ع������ادة. األع����� 
واألسئلة تتجه إلى منصور الجالس 
م������ع ج�����ه�����از ال����ك����وم����ب����ي����وت����ر. ع���ي���ن���اه 
الشاشة،  ��رت��ان على  م��س��منّ ال��ح��م��راوان 

وهو لم ينم منذ أسبوع مع بداية نشر 
على  »ويكيليكس«  وثائق  »األخ��ب��ار« 
ي���ردنّ منصور  م��وق��ع��ه��ا. بصبر وأن����اة 
نفسها:  العبارة  رًا  مكرنّ السائل�  على 
املشكلة لكن ال أستطيع  »نحاول حل 

تحديد موعد العودة«.
 ح��ض��ر وات���خ���ذ م��وق��ع��ه امل��ع��ت��اد 

نّ
ال���ك���ل

أم��ام ج��ه��ازه ف��ي املكتب. غياب املوقع 
»شباب الويب«.  ال يعني يوم عطلة ل�
: ننقل املوقع الى صفحة أخرى؟ 

نّ
والحل

ن������ة خ�����اص�����ة؟ ع���ل���ي���ه���ا ص��ف��ح��ات  م������دونّ
بنسخة PDF؟ هذا ما حصل. استطاع 
ب��دي��ل��ة، وه��ا نحن  علي خلق مساحة 
ن����ع����ود إل���ك���ت���رون���ي���ًا. ف����ي خ����ض����منّ ه���ذه 
ال���زح���م���ة، ج������اءت ك���ام���ي���رات »امل����ن����ار« 
ل��ن��ق��ل   »24 و»ف������ران������س  و»ال�����ج�����دي�����د« 
ال���ح���دث. ُف��ت��ح��ت ال��ع��دس��ات ع��ل��ى أح��د 
األض��واء!  العاملة خلف  األقسام  أكثر 
ا ينفكنّ الحصار بعد.   الليل وملنّ

نّ
ثم حل

لكن بعض األصدقاء من ذوي الخبرة 
 ي��ض��ع ج��ه��ازه في 

نّ
ت��ج��م��ه��روا ه��ن��ا. ك���ل

والعنوان  العمل.  على  ًا  منكبنّ حضنه 
ال��ع��ري��ض: ال ن���وم ال��ل��ي��ل��ة. ف���ي ص��ب��اح 
اليوم التالي كان منصور في املكتب، 

 .
نّ

بثياب رياضية... وبكام أقل
ف���ج���أة أح��س��س��ن��ا أن���ن���ا ن��ف��ت��ق��د ش��ي��ئ��ًا 
أس����اس����ي����ًا ص�������ار ج��������زءًا م�����ن ح��ي��ات��ن��ا 
��ة: »ص����راح����ة، اش��ت��ق��ن��ا مل����روان  ال��ي��وم��ينّ
وجاسر وع��اي��دة وهيفاء وأب��و هادي 
وال���زرق���ا وم����اج����دة... وال��ق��ائ��م��ة ت��ط��ول 
��اب الظل  اء، ك��تنّ لتشمل ك��ل ه��ؤالء ال��ق��رنّ
على  بتعليقاتهم  ي��ؤن��س��ون��ن��ا  ال��ذي��ن 
امل������وق������ع، رغ�������م ك���ث���اف���ت���ه���ا ع����ل����ى م�����دار 
االطمئنان  في  بعضنا  ر  فكنّ الساعة«. 
إل�����ى أن ب���ع���ض ه�������ؤالء »األص�����دق�����اء« 
م��ا زال ي��واك��ب ال��ج��ري��دة ع��ل��ى امل��وق��ع 
كثيرة  مجموعات  ب��أن  علمًا  ال��ب��دي��ل، 
نبتت ف��ج��أة ع��ل��ى »ف��اي��س��ب��وك«، ليس 
النقاشات  للتضامن، بل إلحياء  فقط 
اء  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات وال������ح������وارات ب����� ق�����رنّ
ابها من  »األخ��ب��ار« م��ن جهة، وم��ع كتنّ

جهة أخرى. 
منصور؟  ي��ا  أصبحنا  أي��ن  »منصور، 
م��ت��ى ت��ن��ج��ح ف���ي ف���كنّ ال���ح���ص���ار؟«. إن��ه 
شاشة  على  رتان  مسمنّ عيناه  مطرق، 
م��ح��م��ول��ه امل��اك��ي��ن��ت��وش، ال ي��ج��ي��ب، ثم 
يتمتم بكلمات غير مفهومة. »آخ... لو 
إح��دى  ق  ال��ق��رص��ان« تعلنّ ب��ذل��ك  ألتقي 
الصديقات املتضامنات. كان الجونّ قد 
»ترحرح« قليًا، وجاء امل��زاح ليخفف 
م����ن وط������أة امل�����وق�����ف، وي���م���ت���صنّ ح��ال��ة 
خ��رج منصور  القصوى، ح�  ر  التوتنّ
عن صمته أخيرًا: »مشي الحال. حان 

وقت االحتفال«! 

اشتقنا لمروان
وجاسر وعايدة 

وهيفاء وأبو هادي 
والزرقا وماجدة... 

صنعاء ــ جمال جبران

التي أعمل فيها في صنعاء،  s كنت أسهر مع رفاقي في الجريدة 
نضع اللمسات األخيرة على العدد الثقافي األسبوعي قبل إرساله 
إلى املطبعة. خال هذا الوقت، تكون شاشة حاسوبي مفتوحة على 
املقاالت. بعدها  الليل، يبدأ تنزيل  ابتداًء من منتصف  »األخ��ب��ار«. 
»ب��ي دي إف«، وه��ي الصيغة  ال��� الجريدة بصيغة  املوعد مع  يكون 
التي أقرأ بها »األخبار«. يمتعني أمر النظر إلى شكلها اإلخراجي.

وكالعادة، انتظرت وصولها إلى هذه املرحلة قبل أن ُأشغل بأمر ما 
مع رفاقي. عدت بعدها ألجد شاشة الحاسوب وقد تلونت بواجهة 
وردية. اعتقدت أول األمر أني أخطأت من دون قصد، لكن لم يخطر 

في بالي قط أن »األخبار« تقرصنت. 
ضت له. يشبه األمر أن ُيسرق  شعرت وقتها بانتهاك شخصي تعرنّ
 ه��ذا األم���ر ال يحصل 

نّ
ال��غ��ري��ب أن ه ملكًا شخصيًا.  ت��ع��دنّ منك ش��يء 

معي للمرة األولى. اعتدت، لكوني صحافيًا يعمل في اليمن، قصة 
االنتهاكات ه��ذه. لكن ه��ذه امل��رة اختلف األم��ر. هو شعور من يرى 

شيئًا يخصه ُيسرق منه، وال يقدر على فعل شيء.
لكن شعور العجز هذا تاشى وأنا أرى ردود األفعال التي أتتني 
من أفراد وجهات مختلفة. كان الصوت العام مجمعًا على حقها في 
تقديم رأيها في مختلف القضايا. قد تخطئ وقد تصيب، وهذا من 
طبع البشر، لكن ال أحد يختلف على فرادتها واحترامها لقارئها 

وملهنيتها. 
����� كما يسميها بعض  اآلن، وق��د تخطت جريدة »ج��وزف سماحة« 
����� عقبة ج��دي��دة ف��ي طريقها املهني، ال ش��ك ف��ي أن هذا  ال��رف��اق هنا 
الطريق لن يخلو من عقبات أخرى، ما دامت قد اختارت خطًا يحترم 
عقل قارئها وال ينساق وراء الصوت العالي والشعبوي بحثًا عن 

مكاسب سريعة ال تحفر في الضمير الجمعي. 

هكذا تلّقينا الصدمة في صنعاء...

باريس ــ بسّام الطيارة

 ال شكنّ في أن وثائق »ويكيليكس« التي نشرتها »األخبار« لفتت 
انتباه الصحافة العاملية. تناولت هذه األخيرة التسريبات اللبنانية، 
الفعل  اللبنانية، وردود  الضوء على الصحيفة  والعربية، مسلطًة 
التي أثارها نشر الوثائق. هكذا قرأنا مقاالت عدة تناولت محتوى 
ال��ت��س��ري��ب��ات، وخ��ص��وص��ًا ت��ل��ك امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���وزي���ر ال���دف���اع ال��ل��ب��ن��ان��ي 
. وق��د ي��ك��ون م��ا كتبته ج��ري��دة »ل��و ف��ي��غ��ارو« الفرنسية  إل��ي��اس امل���رنّ
األسبوع ماضي. إذ رأت الصحيفة في مقالة موقعة باسم سيبيل 
البرقيات  م��ن ه���ذه  ن��ش��رت ح��ص��ري��ًا مجموعة  أن »»األخ���ب���ار«  رزق 
التي  »الصحف  مع  نفسها  الخانة  في  ووضعتها  الدبلوماسية«، 
ع بامتيازات »ويكيليكس« مثل »نيويورك تايمز« األميركية،  تتمتنّ
باييس«  و»إل  الفرنسية،  م��ون��د«  و»ل���و  البريطانية،  و»غ���اردي���ان« 
الناطق  ق  علنّ بالوثائق،  الفرنسي  االهتمام  إط��ار  اإلسبانية«. وفي 
ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ب���رن���ارد ف��ال��ي��رو على 
 »باريس تقف بطبيعة الحال مع 

نّ
قرصنة موقع »األخبار«، وقال إن

حرية اإلعام وتبادل املعلومات«. إال أنه أضاف أن »الحرية ال تعني 
خ��رق األن��ظ��م��ة كما ه��ي ال��ح��ال م��ع »وي��ك��ي��ل��ي��ك��س««. وأع���اد فاليرو 
تناولت  ة،  ع���دنّ مؤتمرات  نظمت  الفرنسية  الخارجية  ب��أن  التذكير 
موضوع الحرية على اإلنترنت »حتى ال تعمنّ الفوضى هذا الفضاء 
االفتراضي«. وأنهى كامه قائًا إنه بالنسبة إلى »ويكيليكس« فإن 
القضاء األميركي قد فتح ملفًا في املوضوع و»من املفيد متابعته«. 
ض لها موقع »األخبار«  ي��رى أن القرصنة التي تعرنّ وعما إذا ك��ان 
هدفها إسكات »الرأي اآلخر«، أعلن فاليرو ببساطة وباختصار أن 
ال���رأي«، من دون أن يشجب ه��ذا االخ��ت��راق أو  »فرنسا تدعم حرية 

يستنكره.

فرنسا الرسمّية مع »الحرّية« ولكن...

غسان بن جدو في »دار الندوة«

ثقافة وناس  •  ميديا


