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ال تقتلوا حامل الرسالة

الحرب اإللكترونية األولى ويكيليكس تنضّم إلى »محور الشّر«
إعداد وترجمة
ديما شريف

مارك تيسن*

لقد أصابت وزيرة الخارجية هيالري كلينتون 
فييي أميير واحيييد األسييبييوع امليياضييي، حيين وصفت 
نشر ويكيليكس آلالف الوثائق املصنفة سريًة، 
بأّنه فعل »اعييتييداء«. بالفعل، كييان هييذا االعتداء 
الييثييالييث ميين نييوعييه خيييالل خييمييسيية أشييهيير، تشّنه 
وحلفائها  املتحدة  الييواليييات  على  ويكيليكس 
الدولين. ويكيليكس نفسها، وصفت نضالها 
باستخدام تعابير عسكرية. نشر مؤسس املوقع 
جوليان أسانج أخيرًا العبارة اآلتية، نقاًل عن 
أحد مناصريه على موقع تويتر: »بدأنا خوض 
أول حرب معلومات جدّية. ساحة املعركة هي 

ويكيليكس. أنتم الجنود«.
كما حصل في الحرب على اإلرهاب، لقد اعُتدي 
علينا فييي هيييذه الييحييرب اإللييكييتييرونييييية الييجييديييدة 
بطرق لم نتوقعها. خالل العقد املاضي، أنفقت 
الواليات املتحدة املليارات لوقف األعداء األجانب 
من خرق شبكات حواسيبنا لتخريبها. عوض 
مييحيياوليية خيييرق هيييذه اليييدفييياعيييات، أسيييس أسييانييج 
وسيلة جديدة من التخريب اإللكتروني. وجد 
الييسييرييية من  أنظمتنا  إّنيييه خيييرق  يييقييال  شخصًا 
الداخل، وحّمل أسرار أميركا على قرص مدمج 
للمغنية »اليدي غاغا« وأعطاها ألسانج. وعاد 
هيييذا األخييييير ونييشيير هيييذه املييعييلييومييات املييسييروقيية 

حول العالم.
أعييليين أسيييانيييج بيييوضيييوح أّنييييه ييينييوي االسييتييمييرار 
فييي نييشيير مييعييلييومييات سييرييية مييسييروقيية، وتييحييدى 
إيقافه.  املتحدة والعالم كي يحاولوا  الواليات 
لييقييد أعييليين أخيييييرًا عييبيير مييحيياميييييه أّنييييه إن اعييُتييقييل، 
فييسيييييطييلييق »سييييالحييييًا نيييييووييييييًا«، هييييو عييييبييييارة عيين 

لقد  بذلك:  فكروا  منقحة.  غير  ملفات حكومية 
هدد أسانج أميركا باملرادف اإللكتروني لحرب 

نووية.
تييتييصييرف مييع هيييذا األميير  إذا كييانييت ويكيليكس 
كييييأّنييييه حيييييرب فييييي اليييفيييضييياء اإلليييكيييتيييرونيييي، يييجييب 
على أميركا أن تحذو حذوها. الخطوة األولى 
هيييي فيييي إنيييشييياء تييحييالييف ميييّمييين هيييم مييسييتييعييّدون 
لييهييزيييميية ويييكيييييليييييكييس عييبيير تييعييطيييييل خييوادمييهييا 
آخيير ما كشفته   

ّ
أن التمويل عنها. يبدو  وقطع 

ويكيليكس، التي فضحت أسرار أميركا ودول 
أخرى، قد أيقظ آخرين على الخطر الذي يمثله 

املوقع.
فيييييي األييييييييييام األخيييييييييييييرة، واجيييييهيييييت ويييكيييييليييييكييس 
مصاعب في الحفاظ على موقعها على الشبكة 
 

ّ
اإللكترونية، ويييعييود ذلييك فييي جييزء منه إلييى أن

الحكومات تضغط على الشركات للتوقف عن 
الييواليييات  استقبال املييوقييع على خييوادمييهييا. فييي 
املتحدة، طردت »أمازون. كوم« ويكيليكس من 
للسيناتور  مساعد  اشتكى  بعدما  خييوادمييهييا 
جييييو ليييييييبيييرميييان، رئيييييييس لييجيينيية األميييييين الييقييومييي 
ولجنة القضايا الحكومية في مجلس الشيوخ. 
نيييييييت«  إس.  إن  دي  »إفيييييييييري  شييييركيييية  وطيييييييييردت 
األميييييركييييية ويييكيييييليييييكييس مييين خيييوادميييهيييا أيييضييًا، 
وأوقييفييت »بييايييبييال« الييحييسيياب اليييذي يستخدمه 

املوقع لجمع التبرعات.
فييي فييرنييسييا، قييال وزيييير الصناعة إرييييك بيسون 
شيييركييية  سيييتيييجيييبييير  الييييفييييرنييييسييييييييية  الييييحييييكييييوميييية   

ّ
إن

عييلييى  سيييييييياس«  آش  فيييييي  »أو  تييييدعييييى  فيييرنيييسييييييية 
الييييتييييوقييييف عييييين اسيييتيييضيييافييية وييييكيييييييليييييييكيييس عييلييى 

خوادمها. 
 »فرنسا ال تستطيع استقبال مواقع 

ّ
وأعلن أن

وتعّرض  الدبلوماسية  العالقات  سرية  تخرق 
أشيييخييياصيييًا مييحييمييييين بييالييسييرييية الييدبييلييوميياسييييية 

أن تتشجع  أخييييرى  عييلييى دول  يييجييب  لييلييخييطيير«. 
وتقوم بخطوات مماثلة. 

في الوقت الذي ُتطَرد فيه ويكيليكس من املجال 
اإللكتروني للدول املسؤولة، ستحاول أن تجد 
الشبكة اإللكترونية،  مييالذًا في مكان آخر على 
وتنقل عملياتها إلى دول تعتقد أّنها ستحظى 
فيييييهييا بييحييميياييية ميييا. يييجييب أن يييقييال لييلييدول التي 
واثقة:  بعبارات  لويكيليكس،  آمنًا  مييالذًا  توّفر 
»أنيييتيييم إّمييييا مييعيينييا، وإّميييييا ميييع ويييكيييييليييييكييس«. إذا 
رفضت هذه الدول إيقاف ويكيليكس عن العمل 
على أراضيها، يجب أن تتخذ اإلجراءات لطرد 

املوقع من هذه األماكن اآلمنة.
األسبوع املاضي، أكّد متحدث باسم البنتاغون 
ليييدييييهيييا فييييعيييياًل قييييييدرات  الييييييواليييييييات املييييتييييحييييدة   

ّ
أن

هجومية في الفضاء اإللكتروني للقضاء على 
ويييكيييييليييييكييس، لييكيين إدارة أوبييياميييا اخيييتيييارت عييدم 
استعمالها. هذا الفشل في التحرك دفع »هاكر« 
وطيينيييييًا يييطييلييق عييلييى نييفييسييه لييقييب »املييييهييييّرج« إلييى 
املوقع  عمل  موقفًا  ويكيليكس،  على  الييهييجييوم 

مّرات عّدة.
إذا كان شخص واحد سالحه الوحيد حاسوبه 
يييسييتييطيييييع إييييقييياف ويييكيييييليييييكييس، حييتييى مييؤقييتييًا، 
فتخّيلوا ما يستطيع 1100 محارب إلكتروني 
فعله.  األميركي  اإللكتروني  الفضاء  قيادة  في 
في الوقت الذي تقف فيه الواليات املتحدة على 
الييهييامييش، نييقييلييت صييحيييييفيية »نيييييييوييييورك تييايييمييز« 
لهجمات  تعّرض   موقع ويكيليكس 

ّ
أن السبت 

من »جيش من الحواسيب في أوروبييا، روسيا 
والصن«. 

هذا السيل من الهجمات يخلق الغطاء املمتاز 
القاضية  الضربة  توّجه  كي  املتحدة  للواليات 

معنا أم معهم؟

صداها عند بعض األقالم التي ترى أّن ما يحصل هو اعتداء 
عليه.  الرد  وينبغي  املتحدة،  للواليات  القومي  األمن  على 
هؤالء املدافعون عن الحرية األميركية فقط، يطالبون الدول 

»الديموقراطية« بطرد ويكيليكس من خوادمها. أما أسانج، 
فكتب مقااًل، قبل اعتقاله، رّد فيه على ادعاءات األميركيني 

املتعلقة باألذى الذي ستلحقه امللفات بعد نشرها

يسرقوا مواد ومعلومات خاصة بمسؤولي األمم 
املتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان، من ضمنها 
حيييميييض نييييييييووي، بيييصيييميييات، بيييصيييميييات اليييعيييييييون، 
كلمات سر حساباتهم  االئتمان،  بطاقات  أرقييام 
اإللكترونية، وصور جوازات سفرهم، في انتهاك 
 

ّ
ليييالتيييفييياقيييات الييييدولييييييييية. ويييمييكيينيينييا االفيييييتيييييراض أن

دبلوماسيي األمم املتحدة اسُتهدفوا.
• ط��ل��ب امل��ل��ك ال��س��ع��ودي ع��ب��د ال��ل��ه م��ن ال��والي��ات 

املتحدة الهجوم على إيران.
إيقاف  والبحرين  األردن  في  يريد مسؤولون   •

برنامج إيران النووي بأّي طريقة ممكنة.
• جرى التالعب بالتحقيق البريطاني في حرب 

العراق لحماية »املصالح األميركية«.
• السويد عضو سري في حلف شمالّي األطلسي 
وال يييعييرف اليييبيييرمليييان اليييسيييوييييدي بييشييأن مييشيياركيية 

املعلومات االستخبارية مع الواليات املتحدة.
• ت��ض��غ��ط ال����والي����ات امل���ت���ح���دة ب���ق���ّوة ك���ي تقبل 
اليييييدول األخيييييرى اسييتييضييافيية مييعييتييقييليين مييين سجن 
غيييوانيييتيييانييياميييو. وافييييييق بييييييياراك أوبييييامييييا عيييليييى لييقيياء 
اليييرئيييييييس الييسييلييوفييييينييي شييييرط قيييبيييول سييلييوفييييينيييييا 
استقبال سجن. عرض على جارتنا في املحيط 
الهادئ، كيريباتي، املالين من الدوالرات للقبول 
ببعض املعتقلن. في حكمها التاريخي الصادر 
]أوراق  الييبيينييتيياغييون«  »أوراق  قضية  بييخييصييوص 
سييرييية عيين حيييرب فييتنام نييشييرت فييي نيييييويييورك 
تايمز في 1971[، قالت املحكمة العليا األميركية 
 صييحييافيية حيييييّرة وغييييييير ميييقيييّييييدة هيييي وحييدهييا 

ّ
»إن

بفاعلية«.  الحكومة  خيييداع  فضح  يستطيع  ميين 
الييعيياصييفيية الييتييي تييحييوم فيييوق ويييكيييييليييييكييس اليييييوم 
 وسائل 

ّ
تعزز الحاجة إلييى الييدفيياع عيين حرية كييل

اإلعالم للكشف عن الحقيقة.
* مؤسس موقع ويكيليكس، 
عن صحيفة »ذا أوستراليان«

لييويييكيييييليييييكييس فيييي اليييسييير، بيييييدون بيييصيييميييات، إذا 
اختارت القيام بذلك.

ويكيليكس  عييلييى  الييهييجييوم   
ّ

إن الييبييعييض  يييقييول 
سيكون بال نتيجة. هل سيكون ذلك فعاًل؟ في 
اليينييووي اإليييرانييي  السنة امليياضييييية، كييان النظام 
اسييمييهييا  إليييكيييتيييرونييييييية  دودة  بيييسيييبيييب  مييييشييييلييييواًل 
الصناعي  إيييران  نظام  هاجمت  »ستاكسنت«، 
والييحييواسيييييب الييشييخييصييييية لييلييعييلييميياء اليينييووييين 

اإليرانين. 
حتى اليوم، لم يستطع أحد تعقب جذور هذه 
الييدودة. تخّيلوا التأثير على قدرة ويكيليكس 
على نشر معلومات إضافية سرية إذا تعرضت 
أنظمتها عييلييى نييحييو مييفيياجييئ وغييامييض ليييدودة 
تييييحييييرق أجييييهييييزة أي شيييخيييص ييييحيييميييل امليييليييفيييات. 
سيييييكييون لييويييكيييييليييييكييس عييييدد قييليييييل مييين اليييييزوار 

املستقبلين.
تييمييثييل ويييكيييييليييييكييس خيييطيييرًا إلييكييتييرونيييييًا جييديييدًا 
االنتظار  أو  تجاهله  يمكن  ال  مييسييبييوق،  وغييييير 
نييفييسييه. فكما يسمح  تييلييقيياء  ميين  ريييثييمييا يختفي 
اإلرهييييياب ملييجييمييوعييات صييغيييييرة مييين األشييخيياص 
بأن ينشروا الخراب والدمار في مجال كان في 
املاضي يعود للدول ييييي األمم، تسمح تكنولوجيا 
امليييعيييليييوميييات ليييفييياعيييلييين صييييغييييار، ميييثيييل جيييوليييييييان 
أسانج، بأن يعيثوا خرابًا لم يحلم به أحد من 
قبل على األميين القومي األميركي عبر الفضاء 
أميركّيًا.  رّدًا  يتطلب  تهديد  هييذا  اإللييكييتييرونييي. 
هيالري كلينتون على حق. ويكيليكس اعتدت 
عييلييى أميييييركييا. الييسييؤال الييوحيييييد هيييو: هييل سييتييرّد 

أميركا النار؟
* أستاذ زائر في »أميركان إنتربرايز إنستيتيوت«، 
عن صحيفة »واشنطن بوست«
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أسانج خالل مؤتمر صحافي في لندن في تشرين االول املاضي )أرشيف ــ رويترز(

تمّثل ويكيليكس خطرًا 
إلكترونيًا جديدًا وغير 

مسبوق، ال يمكن تجاهله 
أو االنتظار ريثما يختفي 


