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هــل ُيمكن حــدوث مثل هذا
األمر يف الواقع؟

وس َم املرة
«هذا التسلسل لألحداث َ
األوىل التي يتطرق فيها رئيس أمرييك،
أو توجيه من البيت األبيض ،إىل ما
س ُيصطلح عىل تسميته الحقا وسائل
الحرب السيربانية»

يف يوم السبت  4يونيو من العام  ،1983كان
الرئيس رونالد ريغان Ronald Reagan
يقيض يومه يف «كامب ديفيد»ُ ،م َ
ست ِخيا،
ُيطالع بعض األوراق ،ثم بعد تناول طعام
العشاء ،وكام كان يفعل يف كثري من األحيان،
جلس ملشاهدة أحد األفالم .كان عرض تلك
الليلة) (1هو فيلم «ألعاب الحرب» (املناورات
الحربية)  ،WarGamesبطولة ماثيو برودريك
 Matthew Broderickالذي كان ُي َج ِّسد فيه
دور فتى ُمراهق ،بارع يف أمور التكنولوجيا،
يخرتق من دون قصد الحاسوب الرئييس يف
«قيادة دفاع الفضاء الجوي ألمريكا الشاملية»
(نوراد) North American Aerospace
) ،Defense Command (NORADوظنا
منه أنه يلعب لعبة حاسوبية جديدة ،أوشك
عىل إشعال حرب عاملية ثالثة.
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يف صباح يوم األربعاء التايل) ،(2عاد ريغان إىل البيت األبيض ،وعقد اجتامعا حرضه
وزراء الخارجية ،والدفاع ،والخزانة ،إىل جانب فريقه لشؤون األمن القومي ،ورئيس
الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،وستة عرش من أعضاء الكونغرس البارزين .كان
االجتامع ملناقشة نوع جديد من الصواريخ النووية وأرجح ّية محادثات األسلحة
مع الروس .لكن ريغان مل يستطع إبعاد ذاك الفيلم عن ذهنه ،وفجأة يف لحظة ما،
نحى أوراقه جانبا ،وسأل ما إذا كان أي شخص آخر قد شاهد ذلك الفيلم .مل يكن
ّ
أحد قد شاهد الفيلم ،إذ إنه كان قد عُ رض من فوره يف دور السينام يف يوم الجمعة
األخري .ثم انطلق ريغان يف عرض ملخص تفصييل عن حبكة الفيلم الروائية .أجال
بعض الربملانيني النّظر يف الغرفة ،بابتسامات مكبوتة ،أو بحواجب مق ّوسة تعبريا
عن دهشتهم .قبل ذلك بأقل من ثالثة أشهر ،كان ريغان قد ألقى خطاب «حرب
النجوم» ،داعيا العلامء إىل استحداث أسلحة ليزرية ميكنها  -يف حالة الحرب  -أن
تسقط الصواريخ النووية السوفييتية حينام تندفع نحو أمريكا ،ومل تلقَ الفكرة أي
قبول؛ إذ إنها بدت فكرة غريبة ومجنونة .اآلن ،ما الذي كان الرجل العجوز بصدده؟
بعد أن انتهى ريغان من عرضه مللخص الفيلم ،توجه إىل الجرنال جون فييس
 ،John Vesseyرئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،الضابط األعىل يف جيش
الواليات املتحدة ،وسأله« :هل ميكن حدوث مثل هذا األمر يف الواقع؟» هل ميكن
ألحد اقتحام حواسيبنا املهمة شديدة الحساسية؟
قال فييس ،الذي نشأ متمرسا عىل مثل هذه االستفسارات ،إنه سوف ينظر
يف األمر.
بعد ذلك بأسبوع عاد الجرنال بإجابته إىل البيت األبيض .اتضح أن فيلم ألعاب
الحرب (املناورات الحربية) مل يكن قط مستبعدا وغري معقول .قال فييس« :السيد
الرئيس ،املسألة أسوأ كثريا مام تظن».
فجر سؤال ريغان سلسلة من املذكرات ،ومجموعات العمل ،والدراسات،
ّ
واالجتامعات ،اشرتك فيها الكثري من الدوائر واملؤسسات املعنية .بعد ميض
خمسة عرش شهرا ،أسفرت تلك الجهود عن صياغة التوجيــه الرئاســـي
الســــري املتـــع ّلق باألمن القومــــي «إن إس دي دي ،)NSDD-145( »145 -
وكان بعنـــوان «السياسـة القومــــــية بشأن االتصــاالت وأمـــن نظــــم
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املعلومـــات املؤللــة» (National Policy on Telecommunications and
 ،)Automated Information Systems Securityووقع عليه ريغان يف 17
سبتمرب من العام .1984
كانت تلك الوثيقة استرشافية (تنبئية) ،إذ إن باكورة الحواسيب املحمولة كانت
قد وصلت حديثا إىل األسواق ،ومل يظهر مزودو اإلنرتنت العموميون األوائل إال
بعد بضعة أعوام .مع ذلك الحظ كاتبو التوجيه الرئايس الرسي املتع ّلق باألمن
القومي «إن إس دي دي  »145 -أن هذه األجهزة الجديدة  -التي كانت الدوائر
الحكومية والصناعات التكنولوجية املتقدمة قد بدأت يف رشائها عىل نحو متسارع -
كانت «أشد ما تكون عرضة لالعرتاض) ،(3والوصول اإللكرتوين غري املرصح به ،وصور
االستغالل التقني ذات الصلة» .كانت أجهزة االستخبارات األجنبية املعادية بالفعل
تخرتق تلك املرافق «عىل نحو مك ّثف» ،وكان لدى «الجامعات اإلرهابية والعنارص
اإلجرامية» أيضا القدرة عىل فعل ذلك.
هذا التسلسل لألحداث  -السؤال غري املألوف الذي وجهه ريغان إىل الجرنال
فييس ،متبوعا بوثيقة سياسات رائدة مبتكرة َ -و َسم امل ّرة األوىل التي يتط ّرق فيها
رئيس أمرييك ،أو توجيه من البيت األبيض ،إىل ما س ُيصطلح عىل تسميته الحقا
«وسائل الحرب السيربانية».
حتى تلك اللحظة مل تدم الضجة طويال ،إذ إنه مبوجب التوجيه الرئايس «إن
إس دي دي ،»-145صارت وكالة األمن القومي هي املسؤولة عن تأمني جميع
املخدمات الحاسوبية وشبكات الحواسيب يف الواليات املتحدة ،وكان هذا بالنسبة
إىل الكثريين يعد تجاوزا للحدود .كانت وكالة األمن القومي هي أكرب أجهزة
االستخبارات األمريكية ،وأكرثها رسية وتكتّام( .كان أعضاء الوكالة يتامزحون
فيام بينهم بأن األحرف األوىل السم وكالة األمن القومي National Security
 Agencyكانت تعني «ال يوجد مثل هذه الوكالة .)»No Such Agency
ُأسست وكالة األمن القومي يف العام ) 1952(4بهدف اعرتاض االتصاالت األجنبية،
وكان محظورا عليها رصاحة أن تتجسس عىل األمريكيني .مل يكن املدافعون عن
الحريات املدنية يف الكونغرس ليسمحوا ملرسوم رئايس بأن يطمس هذا التمييز
ويجعله ضبابيا.
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ثم اندثرت املسألة ،عىل األقل يف نطاق املستويات السياسية العليا .وحينام
عاودت الظهور بعد ذلك باثني عرش عاما ،بعد وابل من االقتحامات السيربانية
الفعلية التي حدثت يف أثناء فرتة رئاسة بيل كلينتون  ،Bill Clintonكان قد مر
وقت كاف إىل حد أن كبار املسؤولني يف ذلك اليوم ُصدموا مبا بدا مفاجئا من
ضعف البالد وقابليتها للتأثر بهذا التهديد الذي بدا جديدا متاما ،ومل يتذكر هؤالء
املسؤولون التوجيه الرئايس الرسي املتع ّلق باألمن القومي «إن إس دي دي ،»145 -
فضال عن كونهم مل يسمعوا به أصال.
حينام تغريت إدارة البيت األبيض ثانية (ومن ثم تغري الحزب السيايس) مع
انتخاب جورج دبليو بوش  ،George W. Bushتراجعت املسألة مجدّ دا ،عىل
األقل يف نظر العامة ،ال س ّيام بعد الهجامت اإلرهابية يف  11سبتمرب من العام
 ،2001التي أسفرت عن مقتل ثالثة آالف أمرييك .قليلون هم من كانوا يهتمون
بالحروب السيربانية الظنّية (النظر ّية) يف حني كانت البالد تخوض حربا حقيقية
بالرصاص والقنابل.
لكن خلف األبواب املغلقة ،ومع انتشار اإلنرتنت إىل أقىص بقاع الكرة األرضية،
كانت إدارة بوش تنسج وتجدل تقنيات الحرب السيربانية مع خطط الحرب
التقليدية ،وكذلك فعلت املؤسسات العسكرية لعدة دول أخرى ،سواء كانت
صديقة أو خالف هذا .برزت الحرب السيربانية عىل أنها تهديد وفرصة عىل نحو
تباديل ،فهي أداة للتجسس ،وسالح للحرب ،يستطيع الخصوم استخدامها إللحاق
األذى بأمريكا ،وكانت أمريكا تستطيع استخدامها إللحاق األذى بخصومها.
أثناء فرتة رئاسة باراك أوباما  ،Barack Obamaأطلق العنان لوسائل الحرب
السيربانية ،وظهرت يف موازنة الدفاع كأحد القطاعات القليلة التي زادت مخصصاتها
يف حني بقيت بعض القطاعات األخرى جامدة من دون تغيري أو تراجعت .يف
العام  2009استحدث روبرت غيتس  - Robert Gatesأول وزير دفاع يف عهد
مخصصة.
أوباما ،وهو كان باقيا يف منصبه من زمن إدارة بوش  -قيادة سيربانية ّ
خالل األعوام الثالثة األوىل للقيادة السيربانية) (5زادت موازنتها السنوية إىل ثالثة
أضعاف ،من  2.7مليار دوالر إىل  7مليارات دوالر (باإلضافة إىل  7مليارات دوالر
أخرى لألنشطة السيربانية يف الفروع العسكرية إجامال) ،يف حني تضاعفت صفوف
14
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فرق الهجوم السيرباين من  900فرد إىل  4000فرد ،مع توقع أن تصل إىل 14000
فرد يف نهاية العقد.
كان مجال السيربانية يتصاعد ويتضخم يف جميع أرجاء العامل؛ وبحلول منتصف
فرتة رئاسة أوباما ،كانت أكرث من عرشين دولة قد ش ّكلت وحدات متخصصة يف
وسائل الحرب السيربانية ضمن جيوشها .كان كل يوم يجلب معه تقارير بشأن
هجامت سيربانية جديدة تشنها الصني ،وروسيا ،وإيران ،وسورية ،وكوريا الشاملية،
وغريها ،ليس فقط ضد الشبكات الحاسوبية الخاصة بالبنتاغون أو مبقاويل
(متعهدي) وزارة الدفاع ،ولكن أيضا ضد الشبكات الحاسوبية التي لدى البنوك،
وتجار التجزئة ،واملصانع ،وشبكات الطاقة الكهربائية ،واملنشآت املائية ،أي كل
املتصلة بشبكة حاسوبية .وبحلول أوائل القرن الحادي والعرشين ،شمل
األشياء ّ
ذلك كل يشء تقريبا .وعىل الرغم من ق ّلة املعلن يف هذا الخصوص ،كانت الواليات
املتحدة  -وبضع قوى غربية أخرى  -هي أيضا تشن هجامت سيربانية عىل الشبكات
الحاسوبية الخاصة بدول أخرى.
مل تكن تلك التسلالت شيئا جديدا ،فبقدر ِقدَم العصور الرومانية ،كانت الجيوش
تعرتض اتصاالت العدو .يف الحرب األهلية األمريكية) ،(6استخدم جرناالت االتحاديني
والكونفدراليني (االنفصاليني) أجهزة التلغراف الجديدة إلرسال أوامر مز ّيفة إىل
العدو .أثناء الحرب العاملية الثانية) ،(7كرس خرباء التشفري الربيطانيون واألمريكيون
رموز ّ
الشفرة األملانية واليابانية ،وكان هذا عنرصا أساسيا يف انتصار الحلفاء (ظل
بعد ذلك رسا طوال أعوام كثرية) .يف العقود القليلة األوىل من الحرب الباردة كان
الجواسيس األمريكيون والروس يعرتضون عىل نحو دوري منتظم اتصاالت بعضهم
ببعض من إشارات راديوية (السلكية) ،وبث للموجات امليكروية (امليكروويف)،
واتصاالت هاتفية .مل يقترص الهدف عىل جمع معلومات استخباراتية بشأن نوايا
وقدرات الطرف اآلخر ،بل إضافة إىل ذلك ،للحصول عىل أفضلية يف الحرب الجسيمة
املخيفة املقبلة.
عىل الرغم من ذلك اتخذت وسائل حرب املعلومات بعدا جديدا متاما يف العرص
السيرباين .حتى الحقبة الجديدة كانت طواقم «استخبارات اإلشارة» (سيجينت
ّنصت عىل خطوط الهاتف ومسح الساموات بحثا عن
 )SIGINTتحتشد للت ّ
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إلكرتونات شاردة متناثرة ،لكن هذا كل ما كانوا يستطيعون فعله ،االستامع إىل
املحادثات ،واسرتجاع اإلشارات .يف العرص السيرباين حاملا كانوا يخرتقون حاسوبا ما
كان بإمكانهم التجوال خفية يف الشبكة املرتبطة به بأرسها؛ وال يكادون يدخلون
إىل الشبكة ،حتى يكون يف استطاعتهم ليس فقط قراءة أو تنزيل وتحميل الكثري
من املعلومات ،بل كانوا يستطيعون أيضا تغيري محتواها  -تشويشه ،أو إفساده ،أو
محوه  -وتضليل أو إرباك املسؤولني املعتمدين عليها.
حاملا كانت الحواسيب ُتستخدم للتحكم يف تشغيل كل يشء يف الحياة تقريبا،
مثل :أنظمة توجيه القنابل الذكية ،وأجهزة الطرد املركزي يف مخترب تخصيب
اليورانيوم ،وصاممات التحكم يف السدود ،واملعامالت املالية للبنوك ،وحتى اآلليات
الداخلية للسيارات ،ومنظامت الحرارة ،وأجهزة اإلنذار ضد الرسقة ،وأجهزة تحميص
الخبز الكهربائية (املحامص الكهربائية)؛ حينئذ كان اخرتاق شبكة الحاسوب مينح
الجاسوس أو املحارب السيرباين القدرة عىل السيطرة عىل أجهزة الطرد املركزي،
والسدود ،واملعامالت البنكية؛ لتبديل إعداداتها ،أو إبطائها ،أو زيادة رسعتها ،أو
عرقلتها ،أو حتى تدمريها.
كان إحداث هذا الرضر يتم من ُبعد ،ورمبا كان املعتدي موجودا عىل الطرف
اآلخر من العامل .وخالفا للقنبلة الذرية أو القذيفة الباليستية (التسيارية) العابرة
التحصن بالبعد املكاين ،فإن
للقارات(٭) ،التي كانت منذ فرتة طويلة قد أنهت
ّ
السالح السيرباين مل يكن يتطلب مرشوعا صناعيا ضخام وواسع النطاق ،أو مجمعا
من العلامء النابغني ،كان كل ما يلزم لبنائه هو ملء غرفة من الحواسيب ،وفرقة
صغرية من أشخاص متمرسني عىل استخدامها.
كان هناك تحول آخر ،أال وهو «الشبـــكة العنكبوتيـــة العاملية (الويب)
 ،»World Wide Webمثلام صار يطلق عليها ،ومل تكن سوى شبكة حاسوبية
(٭) القذائف الباليستية  ،Ballistic missileهي نظام أسلحة اسرتاتيجي ذايت الدفع ،يتخذ مسارا مقوسا من موقع
اإلطالق إىل هدف محدد سلفا ،تبدأ القذيفة مبسار تسارع موجه مبحرك صاروخي يعطيها الدفع املناسب ،يتبعه
مسار حر يتأثر حرصا بالجاذبية األرضية واحتكاك الهواء ،إىل أن تصل حمولة القذيفة إىل هدفها .ميكن أن تكون
الصواريخ الباليستية قصرية ،أو متوسطة ،أو بعيدة املدى؛ وميكن أن تحمل مواد تقليدية شديدة االنفجار ،وكذلك
ذخائر كيميائية أو بيولوجية أو نووية؛ كام ميكن إطالقها من الطائرات ،والسفن ،والغواصات باإلضافة إىل املنصات
األرضية املتنقلة[ .املرتجم].
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متددت وانبسطت عرب العامل .كان الكثري من الربامج املصنفة عىل أنها رسية ُتش َّغل
عىل هذه الشبكة نفسها ،وكان اختالفها عن الربامج األخرى يتمثل يف أن محتوياتها
كانت مش ّفرة .لكن هذا كان أيضا يعني أنه ،مع ما يكفي من الوقت والجهد ،كان
ميكن فك تشفريها أو النفاذ إليها .يف األيام الخوايل كان الجواسيس إذا رغبوا يف
التنصت عىل أحد الهواتف ،فإنهم كانوا يضعون جهازا عىل دائرة واحدة .أما يف
ّ
الحقبة السيربانية فالبيانات تتدفق عرب اإلنرتنت يف ملح البرص برسعة خاطفة ،ويف
حزم رقمية ،غالبا ما تتخللها حزم تحتوي عىل بيانات تخص أناسا آخرين .من ثم
مل يعد من املمكن تحري الدقة يف استخالص رسائل اإلرهابيني املتبادلة عرب الربيد
اإللكرتوين ،أو ثرثرتهم عرب الهاتف الجوال (الخلوي)؛ إذ صارت بيانات وأحاديث
الجميع مطروحة لالصطياد ،ومن املحتمل أن تكون موضوعة بالفعل تحت مراقبة
عني ساهرة دامئة اليقظة.
لقد ازداد التوقع بأن حروب املستقبل حتام ستكون حروبا سيربانية ،عىل
األقل يف جزء منها؛ كان الفضاء السيرباين قد ُو ِسم رسميا عىل أنه «ميدان» للحرب،
مثل الجو ،والرب ،والبحر ،والفضاء الخارجي .ونظرا إىل سالسة وانسيابية الشبكة
الحاسوبية العاملية ،وبسبب حزم البيانات ،وإنرتنت األشياء ،فإن الحرب السيربانية
لن تشتمل عىل الجنود ،والبحارة ،والطيارين فقط؛ ولكنها ،حتام ستتضمن البقية
منّا .حينام يكون الفضاء السيرباين يف كل مكان ،فإن الحرب السيربانية ميكن أن
تترسب وتنضح عرب كل املسام الرقمية.
طوال االنتقاالت بني الرؤساء ،كانت أفكار وسائل الحرب السيربانية إما مبعدة،
أو مهجورة ،أو منسية ،لكنها مل تختف قط .طوال الوقت ،وحتى قبل أن يشاهد
رونالد ريغان فيلم «ألعاب الحرب» (املناورات الحربية)  ،WarGamesكانت
الجيوب الرسية للجهاز اإلداري لألمن القومي تواصل بذل الجهد الجهيد لسد أوجه
قصور برمجيات الحاسوب وإصالح عيوبها؛ ومع ذلك ،كانت تستغل املزيد منها.
استطاع الجرنال جاك فييس أن يجيب بصورة رسيعة عن سؤال ريغان ،يف
الرئيس
غضون أسبوع من اجتامع يوم  8يونيو من العام  ،1983حينام سأل
ُ
عام إذا كان يستطيع أحد اخرتاق الحواسيب العسكرية ،مثلام فعل الطفل يف
ذلك الفيلم ،ذلك ألن فييس أخذ السؤال وطرحه عىل رجل يدعى دونالد لثام
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 .)8(Donald Lathamكان لثام مساعدا لوزير الدفاع لشؤون القيادة ،والسيطرة،
واالتصاالت ،واالستخبارات  -اختصارا «إيه إس دي»(يس 3آي) )– ASD(C3I
وبهذه الصفة ،كان هو حلقة الوصل بني البنتاغون ووكالة األمن القومي ،التي
كانت هي ذاتها جزءا رسيا جدا من وزارة الدفاع .كانت وكالة األمن القومي تنترش
داخل مج ّمع فسيح من البنايات املغلقة مبصاريع يف منشأة «فورت ميد» Fort
 Meadeالعسكرية بوالية ماريالند  ،Marylandومحاطة بحراس مسلحني وبوابات
عالية؛ ومقارنة بوكالة االستخبارات املركزية األكرث شهرة التي كان مقرها يف ضاحية
النجيل  Langleyبوالية فريجينيا  ،Virginiaكانت وكالة األمن القومي أكرب كثريا،
وأفضل متويال ،وأشد ازدحاما .كان لثام  -مثل العديد من املسؤولني السابقني
(واملستقبليني) يف منصبه  -قد عمل يف وكالة األمن القومي ،وكان اليزال لديه
صالت هناك ،ويعرف خصوصيات وعموميات استخبارات اإلشارات وكيفية اقتحام
أنظمة االتصاالت داخل أمريكا وخارجها.
كان هناك أيضا مكاتب رسية جدا الستخبارات االتصاالت تخص كل فرع من
فروع القوات املسلحة ،مثل« :وكالة االستخبارات الجوية» Air Intelligence
( Agencyالتي سميت فيام بعد باسم «مركز سالح الجو لوسائل حرب
املعلومات»  )Air Force Information Warfare Centerيف قاعدة «كييل»
الجوية مبدينة سان أنطونيو  San Antonioيف والية تكساس  ،Texasو«الرسب
 609لوسائل حرب املعلومات»  609the Information Warfare Squadronيف
قاعدة «شاو» الجوية  Shaw Air Force Baseمبدينة سومرت  Sumterيف والية
كاروالينا الجنوبية  ،South Carolinaومختربات علم التشفري املتناثرة يف سالح
البحرية ،و«قسم تكنولوجيات الدفاع الحرجة (الحاسمة)» Critical Defense
 Technologies Divisionالتابع لوكالة االستخبارات املركزية ،و«قسم العمليات
التكنولوجية الخاصة»  Special Technological Operations Divisionالتابع
لـ «جيه  ،J-39 »39 -وهو مكتب مغمور يف هيئة األركان املشرتكة بالبنتاغون،
ال يعرف بشأنه سوى عدد قليل (الدخول إليه يتطلب معرفة مجموعة من
األرقام الرسية لتزويل األقفال املر ّكبة عىل بابني معدنيني) .كانت تلك الكيانات
جميعا تتغذى من مراكز شعوذة ما وراء الرسي جدا نفسها وتغذيها؛ بعضها
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تم تطويره داخليا ،وبعضها صنّعته رشكة «مخترب األنظمة الكهرومغناطيسية»
)(Electromagnetic Systems Laboratory (ESL,Inc٭) ،ومقاولون
(متعهدون) متخصصون آخرون ،وكان جميعها يتعامل مع وكالة األمن القومي
بطريقة أو بأخرى.
حينام سأل ريغان الجرنال فييس عام إذا كان أحد يستطيع حقيق ًة اخرتاق
الحواسيب العسكرية ،كان هذا بعيدا جدا عن امل ّرة األوىل التي كان السؤال قد طرح
فيها .أما بالنسبة إىل أولئك الذين كانوا سيكتبون التوجيه الرئايس الرسي املتع ّلق
باألمن القومي «إن إس دي دي ،»-145فكان السؤال بالفعل قدميا جدا ،مثل ِقدَم
اإلنرتنت ذاتها.
يف أواخر الستينيات من القرن العرشين ،قبل فرتة طويلة من مشاهدة رونالد
ريغان لفيلم «ألعاب الحرب (املناورات الحربية)»،اضطلعت وزارة الدفاع بربنامج كان
ُيطلق عليه أربانت  .ARPANETكان الراعي املبارش للربنامج هو «وكالة مرشوعات
البحوث املتقدمة» (أربا) )،Advanced Research Projects Agency (ARPA
الجهة املسؤولة عن تطوير واستحداث أسلحة ُمستقبلية لجيش الواليات املتحدة.
كانت فكرة «أربانت» هي إتاحة وسيلة ُملقاويل ( ُمتعاقدي) الوكالة  -العلامء يف
املختربات والجامعات يف جميع أنحاء البالد  -لتشارك البيانات ،واألوراق البحثية،
واالكتشافات عىل شبكة حاسوبية واحدة .بدت الفكرة منطقية ،إذ إن املزيد واملزيد
من الباحثني كانوا يستخدمون الحواسيب .فوفق ما كانت األمور تسري ،كان ينبغي
تجهيز مكتب مدير «وكالة مرشوعات البحوث املتقدمة» (أربا) بعدد من الوحدات
الطرفية للتحكم يف تشغيل الحواسيب ُياثل عدد املقاولني (املتعهدين) العاملني
من الخارج ،وأن يكون كل منها موصوال بجهاز ُمو ِدم (مضامن)  modemعىل
خط هاتف ُمنفصل ،ووحدة طرفية للتواصل مع جامعة كاليفورنيا (لوس أنجلوس)
 ،UCLAوأخرى للتواصل مع «معهد أبحاث ستانفورد» Stanford Research
(٭) رشكة «مخترب األنظمة الكهرومغناطيسية»  ،)Electromagnetic Systems Laboratory (ESL,Incكانت
إحدى رشكات التكنولوجيا املتطورة يف الواليات املتحدة ،وكانت تعمل يف تصميم الربمجيات ،وتحليل النظم ،وتطوير
األجهزة لسوق االستطالع االسرتاتيجيُ .أسست الرشكة يف يناير من العام  1964يف بالو ألتو  Palo Altoبوالية
كاليفورنيا  ،Californiaوكانت رائدة يف تطوير األنظمة االسرتاتيجية ملعالجة اإلشارات ،وأحد أبرز موردي أنظمة
االستطالعات التكتيكية والتوجيهية إىل جيش الواليات املتحدة[ .املرتجم].
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 ،Instituteوثالثة للتواصل مع «جامعة يوتا»  ،University of Utahوما إىل ذلك.
لذلك ،فإن وجود شبكة واحدة تربط بينها جميعا ،لن يقترص عىل كونها أجدى من
الوجهة االقتصادية ،بل إنها أيضا كانت س ُت َم ِّكن العلامء يف كل أنحاء البالد من تبادل
البيانات من دون قيود ،وعىل نحو أكرث حرية؛ إنها ستكون مبنزلة عط ّية للبحث
العلمي.
()9
يف أبريل من العام  ، 1967قبل بدء برنامج «أربانت» بفرتة وجيزة ،كتب مهندس
ُيدعى ويليس وير  Willis Wareبحثا بعنوان «األمن والخصوصية يف أنظمة الحاسوب»
 ،Security and Privacy in Computer Systemsوقدمها يف «املؤمتر نصف السنوي
ا ُمل َ
شتك للحاسوب»  Joint Computer Conferenceالذي ُع ِقد يف مدينة نيويورك.
كان وير رائدا يف مجال الحواسيب ،ويعود تاريخه املهني إىل أواخر األربعينيات من
القرن العرشين ،حينام كان مثل هذا املجال تخصصا نادرا .كان وير قد عمل يف معهد
«برينستون للدراسات املتقدمة» ،Princeton’s Institute for Advanced Studies
وكان أحــــد تالميــذ جــون فون نيومان (John von Neumann٭) ،حيث ساعد
عىل تصميم أحد الحواسيب الكهربائية األوىل .وطوال أعوام ،ترأس وير قسم علوم
الحاسوب يف مؤسسة «راند»  ،RANDوهي مج َمع فكر وبحث ُ َيوله سالح الجـــو،
ومقرهـــا مدينة سانتـــا مونيكــا  Santa Monicaبوالية كاليفورنيا  .Californiaفهم
وير جيدا وجهة النظر من أربانت) ،(10وأشاد بأهداف الربنامج ،وكان ُمعجبا بطموحه،
لكنه كان قلقا بشأن بعض آثاره التي كان مديروه قد تجاوزوا عنها.
طرح وير يف بحثه األخطار الناجمة عام سامه شبكات «تشا ُرك املوارد»
 resource-sharingالحاسوبية وشبكات الحواسيب «دامئة االتصال» ،on-line
فامدامت الحواسيب موجودة يف غرف معزولة ،فلن يكون أمنها مشكلة .لكن ،حاملا
ُتتاح لعدة ُمستخدمني إمكانية الوصول إىل البيانات من مواقع ال تتمتع بالحامية،
(٭) جون فون نيومان ( )28(John von Neumannديسمرب  8 – 1903فرباير  ،)1957هو عامل رياضيات أمرييك
من أصل مجري ،وبصفة عامة كان يعترب من أفضل علامء الرياضيات يف عرصه ،وكان له العديد من اإلسهامات يف
الرياضيات ،والفيزياء ،واالقتصاد ،والحوسبة ،واإلحصاء .أنشأ فون نيومان بنية املعالجة باستخدام الحاسوب التي
يُطلق عليها «بنية فون نيومان»  ،von Neumann architectureوهي يف األساس آالت (ماكينات) ميكن إعادة
برمجتها ،وميكن تحميلها يف ذاكرة الحاسوب جنبا إىل جنب مع البيانات ،وتوفر له أداء متعدد األغراض ،وقوامها
خمسة عنارص أساسية ،هي :وحدة اإلدخال ،وحدة اإلخراج ،ووحدة التحكم ،ووحدة الحساب واملنطق ،وحدة
الذاكرة ،وجميع الحواسيب املستخدمة حاليا تعمل وفق هذا التصميم[ .املرتجم].
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فإن أي شخص ميتلك مهارات مع َّينة كان س ُيمكنه اخرتاق الشبكة ،وبعد النفاذ إىل
أحد أجزاء الشبكة ،سيكون باستطاعته أن يجوب أنحاءها كيفام شاء.
كان وير مهتام بهذه املشكلة عىل نحو خاص) (11ألنه كان يعلم أن مقاويل
(متعهدي) وزارة الدفاع كانوا قد طلبوا من البنتاغون الترصيح لهم بتخزين ملفات
مصنّفة عىل أنها رسية وملفات غري رسية معا عىل حاسوب واحدُ .م َجددا ،عىل أحد
األصعدة ،كانت الفكرة منطقية ،إذ إن الحواسيب كانت باهظة التكلفة ،وأن َمزْج
كل البيانات معا كان من شأنه توفري كثري من املال .لكن ،يف زمن «أربانت» الوشيك،
كان ميكن أن يث ُبت أن هذه املامرسة كارثية ،ففي حالة تسلل أي جاسوس ُمخرتقا
الشبكات غري الرسية ،التي مل تكن محمية البتة ،فإنه سيكون يف إمكانه العثور عىل
«أبواب خلفية» تؤدي إىل أقسام الشبكة املصنفة عىل أنها رسية .بعبارة أخرى،
إن وجود شبكة حاسوبية ،وحده ،أوجد ثغرات أمنية حرجة (حساسة) ،ومل يعد
االحتفاظ باألرسار أمرا ممكنا.
حصل عىل ذلك البحث ستيفن لوكاسيك  ،Stephen Lukasikنائب مدير
«وكالة مرشوعات البحوث املتقدمة» (أربا) واملرشف عىل برنامج «أربانت» ،وأخذه
إىل لورانس روبرتس  ،Lawrence Robertsكبري علامء املرشوع .قبل ذلك بعامني،
كان روبرتس قد صمم وصلة اتصاالت عرب خط هاتفي برسعة  1200بود(٭)،
تربط بني حاسوب يف ُمخترب «لينكولن» مبعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،حيث
كان يعمل روبرتس يف ذلك الوقت ،وحاسوب أحد زمالئه يف مدينة سانتا مونيكا
 .Santa Monicaكانت تلك هي املرة األوىل التي يتحقق فيها هذا اإلنجاز الفذ .يف
الواقع ،كان روبرتس هو ألكسندر جراهام بيل  Alexander Graham Bellعرص
الحاسوب؛ ومع ذلك ،مل يكن روبرتس قد فكر يف أمن وحامية تلك الوصلة .حقيقة،
أزعجه البحث الذي أعده وير ،وتوسل إىل لوكاسيك أال ُيث ِقل عىل فريقه و ُيح ّمله
عبء ُمت ََط َلب أمني ،كان األمر سيبدو أشبه بإخبار األخوين رايت بأن طائرتهام
(٭) بود  ،Baudهو وحدة لقياس معدل الرتميز ،أحد املكونات التي ُتحدد رسعة االتصال عرب قناة بيانات ،ويعرب
البود عن عدد مرات تغري حالة اإلشارة اإللكرتونية يف الثانية الواحدة .اشتُق اسم وحدة البود من اسم املهندس
الفرنيس جان موريس إميل بودو  ،Jean-Maurice-Emile Baudotمخرتع نظام «ترميز بود» يف التلغراف،
واستُخدمت وحدة البود ألول مرة لقياس رسعة إرسال التلغراف .يرتبط معدل البود بـمعدل رسعة املعلومات الذي
يُقاس بالبت يف الثانية  ،)bit per second (bpsلكن ينبغي عدم الخلط بينهام[ .املرتجم].
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األوىل يف كيتي هوك (Kitty Hawk٭) ينبغي أن تطري مسافة خمسني ميال حاملة
عىل متنها عرشين مسافرا .قال روبرتس :دعنا نقم بهذا خطوة فخطوة .كان َج ْعل
النظام يعمل أمرا صعبا مبا فيه الكفاية ،ومل يكن يف استطاعة الروس بناء يشء مثل
هذا عىل مدى عدة عقود.
كان روبرتس ُمحقا .كان األمر سوف يستغرق من الروس (والصينيني وغريهم)
عقودا  -نحو ثالثة عقود – من أجل بلورة وبناء نسختهم من «أربانت» والتكنولوجيا
التي ُتكنهم من التسلل إىل «أربانت» األمريكية .يف غضون ذلك ،كانت نظم
وشبكات واسعة تنمو وتنترش يف جميع أنحاء الواليات املتحدة ويف معظم العامل،
من دون أي أحكام وتدابري تخص تأمينها.
عىل مدار األربعني عاما الالحقة ،عمل وير استشاريا يف املجالس واللجان
الحكومية املعنية بأمن الحاسوب وخصوصيته .يف العام  ،1980كان لورانس
السكر  Lawrence Laskerووالرت بار ِكز  ،)12(Walter Parkesاللذان تزامال يف
السابق يف جامعة «يال»  Yaleحينام كانا يف أواخر العرشينيات من العمر ،يكتبان
سيناريو الفيلم الذي كان س ُيطلق عليه اسم «ألعاب الحرب» (املناورات الحربية).
ساورهام ارتياب بشأن معقولية جزء من الخط الرئييس للحبكة الروائية لقصة
الفيلم ،وكان أحد أصدقائهام من قراصنة الحاسوب «الهاكرز»  hackerقد أخربهام
بشأن برمجية « ِع ْف ِريت االتصال الهاتفي» ُ ( demon-dialingيطلق عليها أيضا
«حرب النداء الهاتفي») ،التي بها يبحث « ُمو ِدم»  modemالهاتف عن أجهزة
ُمو ِدم أخرى يف الجوار ،بأن يهاتف ا ُملو ِدم تلقائيا كل رقم هاتف يحمل الرمز
املحيل للمنطقة ،ويدعه ُيحدث رنينا ملرتني قبل االنتقال إىل ُمهاتفة الرقم التايل.
إذا أجاب أحد أجهزة ا ُملو ِدم ،فإنه كان س ُيصدر نعيقا (رصاخا) ،يف هذه الحالة
ختق
كانت برمجية « ِع ْف ِريت االتصال الهاتفي» ستسجل ذلك الرقم ،وس ُيعاود ُم َ ِ
الحاسوب (الهاكرز) االتصال به الحقا( .هذا هو األسلوب الذي كان مهووسو
(٭) كيتي هوك  Kitty Hawkهي مدينة يف مقاطعة دير  Dareبوالية كارولينا الشاملية ُ ،North Carolinaأسست
يف أوائل القرن الثامن عرش باسم «تشيكاهوك»  .Chickahawkاكتسبت «كيتي هوك» شهرة عىل مستوى العامل بعد
أن قام األخوان رايت ،يف  17ديسمرب  ،1903بأول رحلة طريان تعمل بالطاقة يف مدينة كييل ديفيل هيلز Kill Devil
 ،Hillsالتي تبعد ستة كيلومرتات جنوب املدينة .وبعد الرحلة ،سافر األخوان إىل «كيتي هوك» حيث أرسال برقية إىل
والدهام إلبالغه بنجاح تجربتهام[ .املرتجم].
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الحاسوب األوائل يتبعونه لعثور بعضهم عىل بعض ،وهو أحد أشكال عرص ما
قبل اإلنرتنت ملا ُيعرف باسم «تص ُّيد الويب»  .)web trollingيف النص السيناميئ
(السيناريو) ،كانت هذه هي الكيفية التي يستخدمها بطلهام الفتى النابغة
ليتسلل إىل حاسوب «قيادة دفاع الفضاء الجوي ألمريكا الشاملية» (نوراد)  ،لكن
السكر وبار ِكز تساءال عام إذا كان هذا ممكنا ،ألن يكون حاسوب عسكري معزوال
عن خطوط الهاتف العمومية؟
كان «السكر» يعيش يف مدينة سانتا مونيكا ،عىل ُبعد بضع بنايات من مؤسسة
«راند»  .RANDفكر يف أنه رمبا يكون هناك شخص ما ذو فائدة ،اتصل السكر
هاتفيا مبسؤول الشؤون العامة يف مؤسسة «راند»  ،RANDفأوصله بـ وير ،الذي
دعاه هو وبار ِكز إىل الحضور إىل مكتبه.
لقد وجدا الرجل املناسب .كان وير قد عرف منذ فرتة طويلة بشأن أوجه
الضعف والثغرات األمنية التي ال حرص لها املوجودة يف شبكات الحاسوب ،إضافة
إىل ذلك ،كان قد ساعد عىل تصميم الربمجيات يف «قيادة دفاع الفضاء الجوي
ألمريكا الشاملية» (نوراد) .بالنسبة إىل شخص منهمك وغارق متاما يف عامل األرسار
الكربى ،كان وير عىل نحو ملحوظ ُمنفتحا ،بل إنه حتى كان ودودا .كان يبدو
مثل شخصية جيمني كريكيت  Jiminy Cricketيف فيلم ديزين الكرتوين «بينوكيو»
(Pinocchio٭) ،وكان أيضا يترصف مثله بعض اليشء :متحمس ،ورسيع البديهة،
ويسارع إىل الضحك.
عندما استمع وير ألسئلة الثنايئ السكر وبار ِكز ،بدد مخاوفهام ،بعد ذلك أجابهام:
«نعم» ،وأخربهام بأنه ُمفرتَض أن يكون الحاسوب يف «قيادة دفاع الفضاء الجوي
(٭) بينوكيو  Pinocchioشخصية خيالية وبطل رواية األطفال « ُمغامرات بينوكيو» Adventures of Pinocchio
) (1883للكاتب اإليطايل «كارلو كولودي» ُ .Carlo Collodiنحت «بينوكيو» عىل يد نحات خشب يُدعى جيبيتو
 Geppettoيف قرية بالقرب من مدينة لوكا  Luccaاإليطاليةُ .صنع «بينوكيو» كدُ مية خشبية لكنه حلم بأن يصبح
فتى حقيقيا ،واتسم مبيله املتكرر إىل الكذب ،مام يجعل أنفه يطولُ .قدمت قصته يف قوالب فنية أخرى ،السيام فيلم
«بينوكيو» من إنتاج ديزين يف العام  1940الذي ُقدمت فيه شخصية «جيمني كريكيت»  Jiminy Cricketعىل نحو
يختلف عن نسخته اإليطالية األصلية «كريكيت املتحدث»  ،Talking Cricketوهو شخصية خيالية ابتكرها الكاتب
اإليطايل كولودي يف روايته كشخصية غري معروفةُ ،ح ّول يف نسخة ديزين إىل رشيك هزيل وحكيم يرافق «بينوكيو» يف
مغامراته ،بعد أن عُ ني من ِق َبل الجنية الزرقاء (املعروفة يف الكتاب باسم الجنية ذات الشعر الفريوزي) ليكون مبنزلة
الضمري الرسمي لبينوكيو .يختلف تصميمه عن رصاصري الليل الحقيقية ،فهو يرتدي مثل رجل نبيل من القرن التاسع
عرش .منذ بدايته يف «بينوكيو» ،أصبح شخصية ديزين األيقونية ،وظهر يف العديد من األعامل األخرى[ .املرتجم].
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ألمريكا الشاملية» (نوراد) معزوال ،لكن بعض الضباط رغبوا يف العمل من منازلهم
يف أثناء عطلة نهاية األسبوع ،لذا فقد تركوا منفذا مفتوحا .كان أي شخص يستطيع
الولوج إذا اتصل هاتفيا بالرقم الصحيح .كان وير ُيط ِلع ُكتَّاب النص السيناميئ
(السيناريو) حديثي العهد عىل رس ال يعرفه سوى القليل من زمالئه .ابتسم وير
ابتسامة خبيثة وهو يخربهام بأن الحاسوب الوحيد اآلمن متاما ،هو الحاسوب الذي
ال يستطيع أحد استخدامه.
للميض قدما يف مرشوعهام .مل يكن أي
منح وير الثنايئ السكر وبار ِكز الثقة ُ
منهام يرغب يف كتابة خيال محض ،وأرادا إضفاء ِمثقال ذرة من املِصداقية حتى
إىل حبكات الفيلم الدرامية ا ُملستبعدة ،وقد منحهام وير ذلك .إن جانبا كبريا من
سيناريو فيلم «ألعاب الحرب» (املناورات الحربية) ،الذي أثار فضول رونالد ريغان
وأدى إىل أول نهج قومي للحد من الثغرات األمنية يف الحواسيب ،كان من املالئم
أن يكون من إبداع الرجل الذي كان أول من ح ّذر من أن الحواسيب غري حصينة
ومعرضة للخطر.
رصح بذلك ،لكن إىل جانب عمله ملصلحة مؤسسة
مل يكن وير يستطيع أن ُي ِّ
«راند»  ،RANDخدم أيضا يف «املجلس االستشاري العلمي» Scientific Advisory
 Boardالتابع لـ «وكالة األمن القومي»  .National Security Agencyكان وير
يعرف الوسائل الكثرية التي كانت تستخدمها فرق استخبارات اإلشارات التابعة
لوكالة األمن القومي ،لتخرتق بها الدروع للنفاذ إىل االتصاالت الراديوية (الالسلكية)
والهاتفية للمؤسسات العسكرية الروسية والصينية .يف ذلك الوقت ،مل يكن لدى أي
من تلك الدول حواسيب ،لكن شبكة «أربانت» كانت ُمتصلة عرب خطوط الهاتف
من خالل أجهزة ُمو ِدم .عرف وير أن روسيا أو الصني كان ميكنهام اخرتاق خطوط
الهاتف األمريكية ،ومن ثم اخرتاق شبكة «أربانت» ،مستخدمني الحيل ذاتها التي
كانت أمريكا تستخدمها الخرتاق خطوط الهاتف لديهام.
بعبارة أخرى ،ما كانت تفعله الواليات املتحدة بأعدائها ،كان يف إمكان أعدائها
فعله بالواليات املتحدة ،رمبا ليس يف الوقت الحايل ،ولكن يف يوم ما قريب.
كانت جذور وكالة األمن القومي) (13تعود إىل الحرب العاملية األوىل .يف أغسطس
من العام  ،1917بعد فرتة وجيزة من انضامم الواليات املتحدة إىل املعركة ،أنشأت
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حكومة الواليات املتحدة «فرع االستخبارات العسكرية ( »8إم آي Military )8 -
) ، Intelligence Branch 8 (MI-8الذي كان ُم َخصصا لفك رموز شفرة إشارات
الربق (التلغراف) األملانية .ظلت الوحدة قامئة إىل ما بعد الحرب ،تحت رعاية
مزدوجة من وزاريت الحربية والخارجية ،داخل بناية ال تجذب االنتباه يف مدينة
نيويورك ،وكان املنتمون إىل الوحدة يطلقون عليها اسم «الغرفة السوداء» the
 .Black Chamberكان االسم الرمزي (الحريك) للوحدة هو «رَهْ ط تحويل
الكود»  ،Code Compilation Companyوكانت ترصد اتصاالت عنارص كان
ُيشتبه يف أنهم مخربون؛ كانت كربى رضباتها املفاجئة هي إقناع رشكة ويسرتن
يونيون  Western Unionبإتاحة إمكانية الوصول إىل جميع الربقيات املنقولة
عرب أسالكها .يف النهايةُ ،أغلقت «الغرفة السوداء» يف العام  ،1929بعد أن أعلن
وزير الخارجية هرني ستيمسون « :Henry Stimsonأيها السادة املحرتمون ،ال
تطلعوا عىل رسائل الربيد اإللكرتوين لبعضكم البعض» .لكن ،مع اندالع الحرب
العاملية الثانية ،جرى إحياء هذه املامرسة عىل أنها «وكالة أمن اإلشارة» Signal
 ،Security Agencyالتي كانت  -جنبا إىل جنب مع نظراء بريطانيني  -تكرس
رموز شفرة االتصاالت األملانية واليابانية ،وهو العمل الذي ساعد الحلفاء عىل
حسم الحرب ملصلحتهم .بعد ذلك ،تحولت إىل «وكالة أمن الجيش امليداين»
(القوات الربية)  ،Army Security Agencyثم «وكالة أمن القوات املسلحة»
ُ Armed Forces Security Agencyمتعددة الفروع .ثم يف العام  ،1952حينام
أدرك الرئيس هاري ترومان  Harry Trumanأن الفروع مل يكن بعضها يتعاون
مع بعض ،صارت مؤسسة موحدة لكرس الشفرة ُأطلق عليها اسم «وكالة األمن
القومي» .National Security Agency
طوال فرتة الحرب الباردة ،كانت وكالة األمن القومي ُتقيم قواعد حول العامل؛
هوائيات ضخمة ،وأطباقا القطة (أطباق هوايئ الرادار) ،ومحطات استامع يف اململكة
املتحدة ،وكندا ،واليابان ،وأملانيا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا؛ بهدف اعرتاض ،وترجمة،
وتحليل كل أساليب االتصاالت داخل االتحاد السوفييتي .كذلك ،وباالشرتاك مع سالح
الجو ،أرسلت وكالة االستخبارات املركزية (يس آي إيه  )CIAطائرات لالستخبارات
اإللكرتونية ُت َح ِّلق عىل طول الحدود السوفييتية اللتقاط اإلشارات ،ويف بعض األحيان
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عرب الحدود؛ ويف عمليات انطوت عىل أخطار أكرب ،أرسل سالح البحرية غواصات
مجهزة بالهوائيات والكابالت ،إىل املوانئ (املرافئ) السوفييتية.
يف األعوام األوىل من الحرب الباردة ،كان الجميع يستمعون أساسا لإلشارات
الراديوية (الالسلكية) ،التي كانت ترتد من األيونوسفري يف كل أرجاء الكرة
األرضية .كان أي هوايئ قوي ،أو طبق القط كبريُ ،يكنه التقاط اإلشارات من
أي مكان تقريبا .بعد ذلك ،يف السبعينيات من القرن العرشين ،بدأ الروس يف
التحول إىل أجهزة اإلرسال باملوجات امليكروية (ميكروويف) ،التي كانت ُت َبث عرب
مسافات أقرص بكثري ،وكان ينبغي وضع أجهزة االستقبال عىل خط رؤية مبارش
مستقيم مع الشعاع حتى ُيكن اعرتاضه .لذا ،أنشأت وكالة األمن القومي برامج
ُمشرتكة ،وأرسلت جواسيس من وكالة االستخبارات املركزية أو من دوائر أخرى
خلف خطوط العدو ،باألساس يف دول حلف وارسو يف أوروبا الرشقية ،إلقامة
مراكز استامع تبدو مثل عالمات الطرق الرسيعة ،أو أعمدة الهاتف ،أو غريها من
األشياء املعتادة.
ر َّكبت وكالة األمن القومي مجموعة هائلة من معدات االستخبارات اإللكرتونية
يف الطابق العارش من السفارة األمريكية ،داخل العاصمة موسكو ،املدينة التي بها
عدد قليل من ناطحات السحاب ،لذا كان الطابق العارش ُيتيح إطاللة بانورامية.
جمعت أجهزة استقبال املوجات امليكروية (ميكروويف) ُمحادثات هاتفية بني كبار
املسؤولني السوفييت  -مبن يف ذلك الرئيس ليونيد بريجنيف Leonid Brezhnev
ذاته – وهم يجوبون أرجاء املدينة ُمستقلني سياراتهم الليموزين.
اشتبهت وكالة االستخبارات السوفييتية (يك جي يب  )KGBيف أن شيئا غريبا يحدث
هناك يف األعىل .يف  20يناير من العام  ،1978استيقظ بويب راي إمنان Bobby Ray
 ،Inmanمدير وكالة األمن القومي ،عىل اتصال هاتفي من وارين كريستوفر Warren
 ،Christopherنائب وزير الخارجية .كان حريق قد اندلع يف السفارة األمريكية
مبوسكو ،وكان رئيس قسم اإلطفاء الداخيل يقول إنه لن يستطع إخامده إال إذا ُسمح
له بالدخول إىل الطابق العارش .استفرس كريستوفر من إمنان عام ينبغي له فعله.
أجاب إمنان« :دعه يحرتق»( .عىل أي حال ،يف النهاية أخمد رجال اإلطفاء الحريق.
كان واحدا من حرائق عدة اندلعت بشكل غامض يف السفارة خالل تلك الحقبة).
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بحلول العام  ،1980آخر عام كامل من فرتة رئاسة جيمي كارتر Jimmy
 ،Carterكانت دوائر التجسس األمريكية قد نفذت إىل اآللة العسكرية
نواح عديدة ،حتى إن املحللني كانوا
السوفييتية ،وتوغلت فيها بعمق من ٍ
يستطيعون تجميع صورة شبه كاملة لعملياتها ،وأمناطها ،ونقاط قوتها وضعفها؛
وأدركوا أن الجيش السوفييتي كان غري حصني وعرضة للهجوم ،عىل الرغم من
تعزيزاته الهائلة يف القوات والدبابات والصواريخ.
كانت الثغرات الفتاكة تكمن يف روابط االتصاالت يف أنظمة القيادة
والسيطرة ،وهي الوسيلة التي كان مشغلو الرادارات يتتبعون بها الطائرات
والصواريخ اآلتية .ومن خاللها أيضا كان كبار ضباط هيئة األركان يرسلون
األوامر ،وكان كبار املسؤولني يف الكرملني يقررون ما إذا كانوا سيخوضون الحرب.
وحاملا تكون طواقم «استخبارات اإلشارة» (سيجينت) األمريكية قد دلفت إىل
داخل أنظمة القيادة والسيطرة السوفييتية ،مل يكن باستطاعتهم فقط معرفة
ما الذي كان يخطط له الروس ،وهو يف حد ذاته أمر مثني وذو قيمة مبا فيه
الكفاية ،بل كان ميكنهم أيضا إدراج معلومات خاطئة ،أو عرقلة إشارات أوامر
القيادة ،أو حتى إيقاف تشغيل نظام القيادة والسيطرة .تلك االضطرابات يف حد
ذاتها ،رمبا مل تكن تؤدي إىل حسم الحرب ،لكن كان بإمكانها أن تخل بالتوازن،
وتشيع االرتباك يف صفوف الضباط السوفييت ،وتجعلهم يرتابون فيام يرونه
من معلومات استخباراتية ،ويف األوامر التي يتلقونها؛ األمر الذي  -يف أفضل
السيناريوهات  -رمبا مينعهم من شن حرب يف األساس.
بحلول ذلك الوقت كان الروس قد عرفوا تشفري قنوات القيادة والسيطرة
األكرث أهمية ،لكن وكالة األمن القومي كانت تدرك كيفية كرس رموز الشفرة ،أو
عىل األقل بعض منها .حينام كان خرباء الشفرة من أي جنسية يشفرون إشارة
ما ،فهم عادة ما كانوا يرتكبون أخطاء هنا وهناك ،تاركني بعض املقاطع يف هيئة
نص عادي .كانت عملية فك شفرة إحدى الرسائل تعتمد عىل العثور عىل الخطأ،
والعمل بشكل عكيس ملعرفة الكيفية التي ُش ِّف َر بها مقطع ما يف بالغات سابقة،
عىل سبيل املثال :تحية ترحيب تستخدم كثريا أو مصطلحات عسكرية معتادة،
ومن ثم ُتكشف رموز التشفري.
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كان بويب راي إمنان مديرا لالستخبارات البحرية قبل أن يتوىل إدارة وكالة األمن
القومي يف العام  ،1977يف بداية عهد الرئيس كارتر .حتى حينها كان إمنان ومعاونوه
يعبثون بألغاز التشفري .وبعد أن أصبحت تحت ترصفه املوازنة الرسية الهائلة لوكالة
األمن القومي ،انطلق إمنان يف أداء املهمة بكامل قوته .كان األمر يتطلب معدات
قادرة عىل تخزين الكثري من البيانات ومعالجتها برسعة عالية ملقارنة املقاطع
املشفرة باألخطاء عىل نحو سليم .طوال أعوام كثرية ،صممت وكالة األمن القومي
حواسيب كانت متأل ممرات واسعة ،لكن هذه املهمة الجديدة كانت تفوق مقدرة
الوكالة .لذا ،يف أوائل فرتة رئاسته للوكالة ،بدأ إمنان برنامجا أطلق عليه «ترقية
كفاءة اإلشارات ا ُمل َر َّمزة» (يب إس يو) ) ،Bauded Signals Upgrade (BSUوكان
الربنامج يتضمن أول «حاسوب فائق» ( .)supercomputerكان الحاسوب الواحد
يكلف أكرث من مليار دوالر أمرييك ،وكانت منفعته قصرية األجل ،إذ إنه مبجرد أن
يدرك السوفييت أن رموز شفرتهم قد ُكرست ،فإنهم يبتكرون رموزا جديدة ،ومن
ثم كان سيتعني عىل خرباء فك الشفرة يف وكالة األمن القومي البدء من جديد .لكن
يف فرتة وجيزة من غفلة الروس ،ساعد برنامج «ترقية كفاءة اإلشارات املرمزة» (يب
إس يو) عىل كرس ما يكفي من الرموز عالية املستوى؛ وإىل جانب املعرفة املكتسبة
من االخرتاقات األخرى ،أدى ذلك إىل اكتساب الواليات املتحدة أفضلية  -رمبا كانت
حاسمة  -يف العنرص األشد فتكا يف تنافس الحرب الباردة.
كان إلمنان حليف قوي ضمن كبار علامء البنتاغون هو ويليام بريي William
 ،Perryالذي كان طوال ربع قرن من الزمان قد انهمك يف تلك الطريقة من التفكري
عىل وجه التحديد .بعد انتهائه من الخدمة العسكرية يف الجيش امليداين (القوات
الربية) عند نهاية الحرب العاملية الثانية ،نال بريي درجات علمية متقدمة يف
الرياضيات ،وحصل عىل وظيفة يف «مختربات سيلفانيا» ( ،)Sylvania Labsوهي
واحد من الكثري من مقاويل (متعهدي) الدفاع يف مجال التكنولوجيا املتقدمة التي
كانت تبزغ يف والية كاليفورنيا الشاملية ،وهي املنطقة التي ُأطلق عليها الحقا
اسم «وادي السيليكون» ( .)Silicon Valleyبينام كان العديد من تلك الرشكات
تعمل عىل تصميم أنظمة الرادار واألسلحة ،كانت «مختربات سيلفانيا» متخصصة
يف التدابري اإللكرتونية املضادة ،وهي أجهزة تشوش عىل األنظمة اإللكرتونية ،أو
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تعمل عىل تحييدها أو تعطيلها .كان أحد املرشوعات األوىل التي عمل بها بريي
معنيا باعرتاض اإلشارات الراديوية (الالسلكية) التي توجه رأسا حربيا نوويا سوفييتيا
يف أثناء هبوطه نحو هدفه ،ثم تغري مساره لينحرف الرأس الحريب عن وجهته .كان
بريي قد اكتشف أسلوبا لفعل ذلك ،لكنه أخرب رؤساءه بأن هذا لن يكون ذا فائدة
كبرية ،ألن الرؤوس الحربية النووية السوفييتية كانت قوية جدا ،وتحدث انفجارا
بقوة عدة آالف من األطنان ،فضال عن اللهيب الحراري والسقاطة املشعة (الغبار
املشع) ،حتى إن ماليني األمريكيني كانوا سيلقون حتفهم بكل األحوال( .بعد ميض
عدة أعوام ،أدت هذه الخربة إىل أن يصري بريي مؤيدا بارزا ملعاهدات الحد من
األسلحة النووية).
مع ذلك َف ِطن بريي إىل نقطة جوهرية مل يتبينها يف ذلك الحني معظم علامء
األسلحة اآلخرين ،وهي أن الوصول إىل داخل اتصاالت العدو كان ميكن أن يغري من
تأثري السالح عىل نحو جذري ،ورمبا يغري نتيجة معركة أو حرب.
ارتقى بريي يف املراتب يف مختربات سيلفانيا إىل أن توىل منصب املدير يف العام
 .1954وبعد ذلك بعرشة أعوام غادرها ليؤسس رشكته الخاصة باسم «مخترب األنظمة
الكهرومغناطيسية» (إي إس إل) Electromagnetic Systems Laboratory
) ،(ESLالتي قامت بأعامل تعاقدية حرصيا تقريبا ملصلحة وكالة األمن القومي
ووكالة االستخبارات املركزية .حينام التحق بريي بالبنتاغون يف العام  1977كان ملام
مبا لدى دوائر التجسس من أوجه تطور يف مجال استخبارات اإلشارات ،شأنه يف ذلك
شأن أي شخص آخر من بقية أعضاء البنتاغون .يف نهاية املطاف ،كانت رشكته قد
بنت املعدات والتجهيزات التي جعلت معظم ذلك التقدم ممكنا.
كان بريي هو الذي وضع تلك التطورات املبعرثة تحت مبدأ موحد ،هو« :وسائل
الحرب املضادة للقيادة والسيطرة» ( .)counter-C2 warfareاستمد بريي هذه
العبارة من انشغاله فرتة طويلة بالتدابري اإللكرتونية املضادة ،عىل سبيل املثال
التشويش عىل جهاز استقبال الرادار بطائرات العدو .لكن بينام كانت أجهزة
التشويش متنح الطائرات أفضلية تكتيكية ،كانت وسائل الحرب املضادة للقيادة
والسيطرة هي مفهوما اسرتاتيجيا .كان هدفها هو الحط من قدرة قيادة العدو
عىل خوض الحرب .كان املفهوم يتعلق بوصالت االتصاالت وتكنولوجيا اعرتاضها ،أو
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عرقلتها ،أو فصلها ،ليس فقط بوصفها السري املتحرك الناقل لألعامل الحربية ،لكن
بوصفها سالحا حاسام يف حد ذاتها.
حينام أحيط جيمي كارتر علام بتلك الطفرات االسرتاتيجية ،بدا أنه مفتون
بالتكنولوجيا .لكن ،خليفته رونالد ريغان  ،Ronald Reaganوهو من صقور الحرب
الباردة ،حينام سمع املعلومات ذاتها بعد مرور عام ،أظهر قدرا ضئيال من االهتامم
بالتفاصيل التقنية ،لكن جل اهتاممه كان منصبا عىل الصورة العامة األشمل .كان
هذا يعني أنه إذا اندلعت الحرب بني القوى العظمى ،وفق ما كان يرجح الكثريون،
كانت الواليات املتحدة تستطيع أن تكسب الحرب ،ورمبا عىل نحو رسيع وحاسم.
يف فرتته الرئاسية الثانية) ،(14أعاد ريغان التفكري يف تداعيات التفوق األمرييك،
ال سيام بعد أن توىل اإلصالحي ميخائيل جورباتشوف Mikhail Gorbachev
الكرملني .أدرك ريغان أن أساليب جيشه العدائية وخطبه الصفيقة كانت تفزع
الروس وتجعلهم شديدي الهياج ،وتجعل العامل أكرث خطورة؛ لذا ،خفف ريغان
من حدة لهجته ،وتواصل مع جورباتشوف ،وانتهى بهام األمر إىل توقيع سلسلة
من االتفاقيات التاريخية بشأن الحد من التسلح ،التي «تقريبا» أعادت االتحاد
السوفييتي « -إمرباطورية الرش» ،كام كان ريغان قد وصفه ذات مرة  -إىل النظام
الدويل .لكن يف أثناء فرتة رئاسته األوىل كان ريغان يجاهد ويضغط بقوة من أجل
منفعته ،إذ شجع وكالة األمن القومي والدوائر األخرى عىل مواصلة حملة التصدي
للقيادة والسيطرة.
يف خضم هذا الضغط مل يقف الروس مكتويف األيدي .حينام اكتشفوا أمر املوجات
امليكروية (ميكروويف)) (15التي تنبعث من الطابق العارش من سفارة الواليات
املتحدة يف موسكو ،بدأوا يف توجيه مولداتهم لبث موجاتهم امليكروية (ميكروويف)
نحو نوافذ السفارة األمريكية ،آملني االستامع إىل محادثات الجواسيس األمريكيني.
نشأ الروس ماهرين يف لعبة التجسس ومكافحته .يف إحدى املراحل علم
املسؤولون أن جهاز االستخبارات الرويس (يك جي يب) كان بطريقة ما يرسق أرسارا من
السفارة األمريكية يف موسكو .أرسلت وكالة األمن القومي محلال يدعى تشارلز غاندي
 Charles Gandyليعمل عىل حل اللغز .كان غاندي موهوبا ،وماهرا يف العثور عىل
األبواب الرسية (الفخاخ) ،والثغرات األمنية يف أي جهاز .رسعان ما عرث غاندي عىل
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أداة يطلق عليها «جن مان» (القاتل املحرتف)  Gunmanموضوعة داخل ست عرشة
آلة كاتبة من طراز «آي يب إم سيليكرتيك» ( )IBM Selectricالتي كان يستخدمها
أمناء (سكرتارية) مسؤويل السفارة رفيعي املستوى .كانت األداة «جن مان» (القاتل
املحرتف) تسجل كل رضبة (نقرة) ملفاتيح اآللة الكاتبة ،وتنقل البيانات إىل جهاز
استقبال موضوع يف كنيسة عرب الشارع( .كشفت تحقيقات الحقة أن جاسوسة روسية
جذابة كانت قد استدرجت حارسا من السفارة للسامح لها بالدخول).
رسعان ما صار جليا أن الروس كانوا يجهزون أشعة موجات ميكروية (ميكروويف)
وينشئون محطات استامع يف كل أنحاء واشنطن العاصمة ،ومدينة نيويورك .كان
كبار املسؤولني يف البنتاغون ،أولئك الذين كانت نوافذ مكاتبهم مواجهة للبنايات
العالية املوجودة عرب نهر بوتوماك  ،Potomac Riverيداومون عىل تشغيل موسيقى
خفيفة من نوعية موزاك (Muzak٭) يف مكاتبهم أثناء العمل) ،(16ومن ثم إذا كان
هناك جاسوس رويس يطلق موجات ميكروية (ميكروويف) عىل تلك النوافذ ،فإن
الصوت املحيط كان سيشوشه ،ويحجب محادثاتهم.
كان معاونو «بويب راي إمنان» قد ق َّيموا الرضر من هذا النوع الجديد من
التجسس .كان الرئيس كارتر ،املهندس املحنك تقنيا (الذي كان يحب فحص
مخططات التصميامت األولية ألحدث أقامر التجسس العسكرية االصطناعية) ،قد
تلقى تأكيدات بأن اتصاالته الهاتفية ،وكذلك اتصاالت وزيري الخارجية والدفاع،
كانت تنقل عرب خطوط أرضية مؤمنة .لكن ،حينام تتبع تقنيو وكالة األمن القومي
تلك الخطوط ،اكتشفوا أن اإلشارة حاملا تصل إىل والية ماريالند  Marylandكانت
ُتح َّول إىل أجهزة إرسال تعمل باملوجات امليكروية (ميكروويف) ،التي كانت عرضة
لالعرتاض .مل يكن هناك أي دليل عىل أن السوفييت كانوا يتنصتون ،ولكن مل يكن
هناك أي سبب العتقاد أنهم مل يكونوا يفعلون ذلك .بالتأكيد كان باستطاعتهم فعل
ذلك ،مع بعض الصعوبة.
(٭) «موزاك»  :Muzakهي عالمة تجارية مسجلة منذ  21ديسمرب  1954للموسيقى الخفيفة التي ُتش َّغل يف الخلفية
يف متاجر التجزئة وغريها من املؤسسات العامة ،وغالبا ما يستخدم مصطلح «موزاك»  -عىل األقل يف الواليات املتحدة
 ملعظم أشكال موسيقى الخلفية ،بغض النظر عن منشأ املوسيقى ،وقد يعرف أيضا باسم «موسيقى املصعد» .وعىلالرغم من أن رشكة «موزاك» كانت سنوات عديدة هي أشهر مورد للموسيقى يف الخلفية ،فإنها ترتبط عادة مبوسيقى
املصاعد ،غري أن الرشكة مل توفر بنفسها املوسيقى للمصاعد[ .املرتجم]
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استغرق األمر بعض الوقت ،ولكن كلام كان ُيكتَشف املزيد من تلك الثغرات
األمنية ،وكلام كان يظهر املزيد من األدلة عىل أن جواسيس االتحاد السوفييتي
يستغلونها ،كانت األفكار املثرية للقلق تصفع وترهب بضعة محللني داخل وكالة
األمن القومي :إن أي يشء نفعله بهم ،باستطاعتهم أن يفعلوه بنا.
تعمق هذا القلق بعد أن رشع عدد متزايد من املؤسسات ،واملرافق العمومية،
َّ
ومقاويل الحكومة يف البدء بتخزين بياناتهم وإدارة عملياتهم عىل حواسيب مؤللة،
ال سيام أن بعضهم كان ميزج البيانات املصنفة عىل أنها رسية مع البيانات غري
الرسية عىل جهاز واحد ،وحتى يف برمجية واحدة .إن تحذيرات ويليس وير التي
أطلقها قبل ذلك بنحو اثني عرش عاما كانت تنبئية وتنذر بالخطر.
مل يكن كل شخص يف وكالة األمن القومي يشعر باالنزعاج .كان هناك رضا عن
الذات ،وانتشار للتهاون والتقاعس بشأن االتحاد السوفييتي .كان هناك ارتياب ،بل
حتى سخرية من فكرة أن دولة متخلفة جدا من الناحية التكنولوجية ،كان ميكنها
أن تفعل األشياء الباهرة التي تضطلع بها فرق استخبارات اإلشارات األمريكية.
إضافة إىل ذلك فإن مديري وكالة األمن القومي كانوا غري راغبني ومرتددين يف
إصالح الفجوات األمنية املوجودة يف الحواسيب والربمجيات .كان الكثري من هذه
األجهزة والربمجيات ُيستخدم (أو ُينسخ) يف دول عدة بكل أرجاء العامل ،مبن يف ذلك
املستهدفون برصد وكالة األمن القومي؛ فإذا كان من السهل اخرتاقها ،كان ذلك
أفضل للمراقبة.
كان لدى وكالة األمن القومي مديريتان رئيسيتان« :استخبارات اإلشارة»
(سيجينت) ) Signals Intelligence (SIGINTو«أمن املعلومات» (إنفوسك)
)( Information Security (INFOSECأصبحت يف وقت الحق تسمى «ضامن
املعلومات»  .)Information Assuranceكانت مديرية استخبارات اإلشارات
هي الجانب النشط واملرشق من قرص األحاجي ،حيث املهندسون ،وخرباء تشفري،
وجواسيس املدرسة القدمية ،يجرفون ويتفحصون البث الراديوي (الالسليك) ،ويتنصتون
عىل الدوائر والكابالت .وكان كل هذا بهدف اعرتاض وتحليل االتصاالت التي تؤثر يف
األمن القومي .أما مديرية أمن املعلومات (إنفوسك) ،فقد كانت تخترب موثوقية وأمن
األجهزة والربمجيات التي كانت فرق استخبارات اإلشارات تستخدمها .لكن عىل مدار
32

هل ُيمكن حدوث مثل هذا األمر يف الواقع؟

معظم تاريخ الوكالة مل يكن هناك اتصال مبارش بني الجانبني وحتى مل يكن يضمهام
بناية واحدة .إن معظم وكالة األمن القومي ،مبا يف ذلك مديرية استخبارات اإلشارة
(سيجينت) ،كانت تعمل يف مجمع ضخم يقع يف منشأة «فورت ميد» العسكرية
بوالية ماريالند .أما مديرية أمن املعلومات (إنفوسك) ،فقد كانت تبعد عرشين دقيقة
بالسيارة ،يف بناية من الطوب البني قاتم اللون تسمى «فانيكس»  FANEXملحقة
مبطار «فريندشيب» (الصداقة)  ،Friendship Airportالذي أصبح فيام بعد يعرف
مبطار «يب دبليو آي مارشال» ( .BWI Marshallحتى العام  1968كانت مديرية أمن
املعلومات (إنفوسك) أبعد من ذلك ،يف بناية منزوية  -صارت بعد ذلك بعدة أعوام
مقرا لوزارة األمن الداخيل  -تقع عىل «طريق نرباسكا»  ،Nebraska Avenueيف شامل
غرب واشنطن) .لقد كانت أعامل الصيانة هي مهمة تقنيي مديرية أمن املعلومات،
ومل يكونوا قط جزءا من العمليات .أما فرق استخبارات اإلشارات فلم يكونوا يفعلون
شيئا سوى العمليات ،ومل يكونوا يتشاركون ملكاتهم أو فراستهم وأفكارهم الثاقبة
للمساعدة عىل إصالح ما كانوا يرصدونه من عيوب يف املعدات.
بدأ هذان الكيانان يف توحيد قواهام بعض اليشء مع اقرتاب نهاية فرتة رئاسة
كارتر .تزايد إدراك مسؤويل البنتاغون أن السوفييت كانوا ينفذون إىل روابط
اتصاالتهم ،ورغبوا يف أن تبدأ مديرية أمن املعلومات (إنفوسك) يف اختبار األجهزة
والربمجيات املستخدمة ليس فقط لدى وكالة األمن القومي ،ولكن لدى وزارة الدفاع
بصفة عامة .أنشأ إمنان مؤسسة جديدة ،أطلق عليها اسم «مركز أمن الحاسوب»
( ،)Computer Security Centerوطلب من جورج كوتر  ،George Cotterمدير
العلوم والتكنولوجيا لديه ،أن يتوىل إدارة املركز .كان كوتر واحدا من أفضل خرباء
التشفري يف البالد .كان يعمل يف استخبارات اإلشارات منذ نهاية الحرب العاملية
الثانية ،وقد عمل لدى وكالة األمن القومي منذ إنشائها .أراد إمنان أن يبدأ املركز
الجديد يف دمج مسؤويل العمليات يف مديرية استخبارات اإلشارة (سيجينت) مع
التقنيني يف مديرية أمن املعلومات (إنفوسك) يف مرشوعات مشرتكة .كانت الثقافات
ستبقى مستقلة ومختلفة ألعوام تالية ،لكن الحواجز بدأت ترتاجع وتزول.
جاء األمر بإنشاء «مركز أمن الحاسوب» من مساعد وزير الدفاع لشؤون
القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات (إيه إس دي «يس 3آي» ASD -
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» ،)«C3Iوهو حلقة الوصل بني البنتاغون ووكالة األمن القومي .وحينام صار
ريغان رئيساَّ ،
عي وزير دفاعه كاسبار واينربجر  Caspar Weinbergerدونالد لثام
 Donald Lathamيف هذا املنصب .كان لثام قد أدار مرشوعات تابعة ملديرية
استخبارات اإلشارة (سيجينت) مع جورج كوتر خالل النصف األول من سبعينيات
القرن العرشين عىل الخطوط األمامية لجبهة الحرب الباردة ،لثام بوصفه كبري
علامء قيادة الواليات املتحدة يف أوروبا ،وكوتر بوصفه نائب رئيس وكالة األمن
القومي يف أوروبا .مثل أي شخص وثيق الصلة كان كل منهام يعلم متاما مدى
عمق وصول كل من الجانبني  -السوفييت واألمريكان (وأيضا بعض حلفائهام
األوروبيني) – إىل داخل قنوات اتصال اآلخر .بعد أن ترك لثام وكالة األمن القومي
ُر ِّشح نائبا لرئيس مكتب البنتاغون ألنظمة املوجات امليكروية (ميكروويف)،
والفضائية ،والجوالة .ومن هناك ،استمر يف شغل مناصب هندسية عليا يف رشكة
«مارتن ماريتا» (Martin Marietta٭) ومؤسسة «أر يس إيه» (RCA٭٭) ،حيث
ظل مستغرقا يف تلك القضايا.
عندما عاد الجرنال جاك فييس من ذلك االجتامع يف البيت األبيض بعد أن
كان رونالد ريغان قد شاهد فيلم «ألعاب الحرب (املناورات الحربية)» وطلب من
معاونيه معرفة ما إذا كان ميكن ألحد أن يخرتق الحواسيب األكرث حساسية ،كان
من الطبيعي أن يح ِّول موظفوه السؤال إىل دون لثام .مل يستغرق األمر من لثام وقتا
طويال لريسل ردا ،اإلجابة ذاتها التي كان فييس سيقدمها إىل الرئيس :نعم ،املسألة
أسوأ كثريا مام تظن.
(٭) كانت مارتن ماريتا  Martin Mariettaهي إحدى الرشكات األمريكيةُ ،أسست يف العام  1961من خالل
اندماج رشكتي «جلني إل مارتن»  Glenn L. Martin Companyو«أمريكان ماريتا» American-Marietta
 .Corporationأصبحت الرشكة املندمجة رائدة يف الصناعات الكيميائية ،والفضائية ،واإللكرتونيات .يف العام 1995
اندمجت مع مؤسسة «لوكهيد»  Lockheedلتشكيل رشكة «لوكهيد مارتن» [ .Lockheed Martinاملرتجم]
(٭٭) مؤسسة «أر يس إيه»  ،RCAهي رشكة إلكرتونيات أمريكية كربى ُأسست يف العام  ،1919كانت يف البداية
رشكة تابعة مملوكة بالكامل لرشكة «جرنال إلكرتيك» ) ،General Electric (GEغري أنه يف العام  1932كان مطلوبا
من «جرنال إلكرتيك» رفع سيطرتها باعتبار ذلك جزءا من تسوية دعوى قضائية حكومية ملكافحة االحتكار .كانت «أر
يس إيه» يف أوجها كرشكة مستقلة هي رشكة االتصاالت السائدة يف الواليات املتحدة ألكرث من خمسة عقود ،وبدءا
من أوائل عرشينيات القرن العرشين ،كانت «أر يس إيه» مصنعا رئيسيا ألجهزة االستقبال الالسلكية ،كام أنشأت أول
شبكة إذاعية وطنية ،وكانت أيضا يف طليعة مقدمي ومطوري التلفاز ،سواء األبيض واألسود أو امللون .حاليا متتلك
رشكة «سوين ميوزيك إنرتتاينمنت»  Sony Music Entertainmentورشكة «تكنيكولور»  Technicolorعالمات «أر
يس إيه» التجارية ،و ُمنحتا ترخيص اسم العالمة التجارية ملنتجاتها املختلفة لرشكات أخرى[ .املرتجم]
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كان لثام قد كلف بالعمل عىل التوجيه الرئايس املسمى «إن إس دي دي »145 -
(التوجيه الرئايس الرسي املتعلق باألمن القومي) ،ويف نهاية املطاف إعداد مسودة
التوجيه الرئايس .كان لثام يعرف األساليب املختلفة التي كانت وكالة األمن القومي
 وكالة األمن القومي فقط من بني جميع الدوائر الفدرالية  -تستطيع بها ليس فقطاخرتاق االتصاالت والحواسيب ،بل تأمينها أيضا .لذلك وضع يف مسودته أن تكون
وكالة األمن القومي مسؤولة عن كل وسائل تأمينها.
دعا التوجيه إىل إنشاء لجنة قومية ألمن أنظمة االتصاالت واملعلومات «للنظر يف
املسائل التقنية» و«وضع سياسات تشغيلية» لتطبيق السياسة الجديدة .كان مساعد
وزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات (إيه إس دي «يس3
آي») هو الذي سيتوىل رئاسة اللجنة ،وكان هذا يعني أن دون لثام سيكون رئيسا لها.
أيضا نص التوجيه عىل أن تشتمل اللجنة عىل «أمانة دامئة تتألف من عنارص من
وكالة األمن القومي» ،وهذه األمانة «ستقدم التسهيالت والدعم وفق الحاجة» .كام
سيكون هناك «مدير قومي لالتصاالت وأمن أنظمة املعلومات املؤللة» ،الذي كان
سيضطلع «مبراجعة واعتامد كل املعايري ،والتقنيات ،واألنظمة ،واملعدات» .حدد
التوجيه أن يتوىل مدير وكالة األمن القومي منصب املدير القومي.
كان برنامجا طموحا ،وبالنسبة إىل البعض ،فإنه كان طموحا جدا .إن عضو
الكونغرس جاك بروكس  ،Jack Brooksالعضو الدميوقراطي عن والية تكساس
 ،Texasوكبري املدافعني عن الحريات املدنية يف «الكابيتول هيل» Capitol Hill
(الكونغرس) ،مل يكن ليسمح لوكالة األمن القومي بأن تؤدي أي دور يف الحياة
اليومية لألمريكيني ،تلك الوكالة التي كانت أعاملها مبوجب الدستور تنحرص يف مراقبة
األجانب .كتب جاك بروكس مرشوعا لقانون ملراجعة وتنقيح التوجيه الرئايس ،وأقره
زمالؤه من املرشعني ،وحرمت الوكالة من ٍأي من مثل هذا النفوذ .لو كانت الصياغة
اللغوية لعبارات دون لثام قد ُتركت كام هي ،لكانت املعايري األمنية وتوافق والتزام
كل حاسوب يف أمريكا  -يف الحكومة ،ويف األعامل ،والحواسيب الشخصية  -كانت
ستوضع تحت تفرس وكالة األمن القومي الدؤوب الذي ال يعرف الكلل.
مل تكن هذه هي املرة األخرية التي تحاول فيها الوكالة فرض هذه السلطة
وبسط هذا النفوذ ،أو أن يضطلع أحد آخر بالتصدي لها وإبعادها.
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«كانت عملية عاصفة الصحراء هي
الحملة األوىل لوسائل الحرب املضادة
للقيادة والسيطرة التي تنذر مبجيء
حروب سيربانية»

يف  2أغسطس  ،1990أمر الرئيس العراقي
صدام حسني جيشه بغزو الكويت .وبعد ميض
ثالثة أيام ،أعلن الرئيس جورج دبليو بوش
( George H. W. Bushاألب) أن هذا العدوان
«لن يستمر» .يف  17يناير  ،1991وبعد تعبئة
ضخمة ،أطلقت املروحيات والطائرات املقاتلة
األمريكية أوىل طلقات الحملة الجوية عىل
العراق التي دامت شهرا ،أعقبها هجوم بري
يف  24فرباير دام  100ساعة ،وشارك فيه أكرث
من نصف مليون جندي أمرييك ،طوق الجيش
العراقي وسحقه ،ودفع الناجني املتناثرين إىل
العودة عرب الحدود.
عُ رفت تلك العملية باسم «عاصفة
الصحراء» ،وكانت أكرب هجوم مدرع شهده
العامل منذ الحرب العاملية الثانية .وكانت أيضا
– عىل الرغم من قلة من كان عىل علم بذلك
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– هي الحملة األوىل لوسائل الحرب املضادة للقيادة والسيطرة التي تنذر مبجيء
حروب سيربانية.
يف ذلك الوقت ،كان مدير وكالة األمن القومي هو األدمريال (لواء بحري) وليام
ستودميان  ،William Studemanالذي كان مديرا الستخبارات سالح البحرية قبل
توليه القيادة يف «فورت ميد» ،مثل معلمه وم ْرشده بويب راي إمنان .حينام عُ ني
ستودميان إلدارة وكالة األمن القومي ،أخذ معه خبريا مخرضما ومتمرسا يف ْ
التشفري
من سالح البحرية يدعى ريتشارد ويلهلم  ،Richard Wilhelmواتخذه مساعدا
تنفيذيا له .قبل ذلك ببضعة أعوام ،كان ويلهلم هو الرجل الثاين يف أحد أكرب مواقع
الوكالة الستخبارات اإلشارة (سيجينت) يف قرية إدزل  Edsallيف أسكتلندا ،حيث
كان يدير منصة اختبار برنامج «إمنان» لرتقية كفاءة اإلشارات املرمزة (يب إس يو)،
الذي كان يهدف إىل فك ْ
تشفري االتصاالت السوفييتية.
مع بدء التخطيط لعملية «عاصفة الصحراء» ،أوفد ستودميان ويلهلم إىل
البنتاغون بوصفه مفوض وكالة األمن القومي ملجموعة ُكونت يف عجالة ومن دون
سابق إ ْعداد ،أطلق عليها اسم «مركز االستخبارات املشرتكة» Joint Intelligence
 .Centerكان رئيس ذلك املركز هو األدمريال (لواء بحري) جون «مايك» ماكونيل
 ،John «Mike» McConnellالذي كان يشغل منصب «جيه  ،»J-2 2 -ضابط
االستخبارات لرئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان .مثل معظم الضباط رسيعي
الرتقي يف استخبارات سالح البحرية ،كان ويلهلم وماكونيل قد عرف كل منهام اآلخر
طوال أعوام .يف ذلك املركز الجديد ،أنشآ جهازا متعدد األفرع يجمع بني استخبارات
اإلشارة (سيجينت) ،والتصوير باألقامر االصطناعية ،والجواسيس البرشيني امليدانيني،
تضمهم خلية واحدة لجمع املعلومات االستخباراتية وتحليلها.
قبل الغزو ،مل يكن ضباط االستخبارات األمريكية يعرفون الكثري عن العراق أو
عن آلة صدام حسني العسكرية .بحلول موعد القصف ،كانوا قد عرفوا معظم ما
كانت تلزم معرفته .قبل أشهر من إطالق الطلقة األوىل ،نفذ محللو ماكونيل إىل
عمق شبكة صدام للقيادة والسيطرة ،وكان أهم ما اكتشفوه ،هو أن صدام كان
قد مد كابل ألياف ضوئية عىل طول الطريق من بغداد إىل البرصة ،وبعد غزوه
الكويت ،مده إىل مدينة الكويت .اتصل ضباط االستخبارات األمريكيون بالرشكات
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الغربية التي ر ّكبت الكابل ،وعلموا منهم مواقع أنظمة التبديل .حينام بدأ القصف
يف الساعات األوىل من يوم  17يناير ،كانت تلك املبدالت من بني األهداف األوىل
التي دُمرت .كان عىل صدّام أن يعيد توجيه االتصاالت إىل شبكته االحتياطية ،التي
كانت تعتمد عىل إشارات املوجات امليكروية (ميكروويف) .استباقا لهذه الخطوة،
كانت وكالة األمن القومي قد وضعت قمرا اصطناعيا رسيا جديدا فوق العراق
مبارشة ،وهو أحد ثالثة أنظمة للتجسس يف السامء كان ويلهلم قد مت ّكن من تدبريها
قبل الحرب .كان هذا القمر االصطناعي يحمل جهاز استقبال ميكنه تفحص إشارات
املوجات امليكروية (ميكروويف).
من ثم ،فإن وكالة األمن القومي ،ومركز االستخبارات املشرتكة الذي يرتأسه
ماكونيل ،ومن خاللهام القادة العسكريون األمريكيون ،كانوا يف كل خطوة يعرفون
متاما ما الذي كان يقوله صدام وجرناالته ،وتحركات جنودهم .نتيجة لذلك ،اكتسبت
الواليات املتحدة أفضلية هائلة يف املعركة ،مل تقترص عىل أن قادتها كان يف استطاعتهم
التصدي برسعة خاطفة لتحركات الجيش العراقي ،بل كان يف استطاعتهم أيضا
تحريك قواتهم يف األرجاء من دون أن يخشوا اكتشافها .كان لدى العراقيني الكثري
من الصواريخ املضادة للطائرات ،التي كانوا قد حصلوا عليها من السوفييت عىل
مر األعوام ،وكانوا مدربني جيدا عىل استخدامها .رمبا كانوا سيسقطون مزيدا من
الطائرات املقاتلة األمريكية ،لكن املركز الذي أنشأه ماكونيل اكتشف كيفية تعطيل
أنظمة القيادة والسيطرة العراقية ورادارات دفاعاتهم الجوية.
رسعان ما اكتشف ضباط استخبارات صدام ما حدث من انتهاك ،فبدأوا بإرسال
األوامر إىل الجبهة عرب سعاة يستقلون دراجات نارية .لكن هذه العملية كانت
بطيئة ،وكانت الحرب آنذاك تتحرك رسيعا ،ومل يكن هناك الكثري الذي يستطيع
صدّام فعله لتفادي الهزمية.
كانت هذه التجربة األوىل لوسائل الحرب املضادة للقيادة والسيطرة تجربة
ناجحة ،لكنها مل تتقدم أبعد من ذلك كثريا ،ليس بقدر ما كان يستطيع منارصوها
تحقيقه ،وذلك ألن األمر مل يكن يف دائرة اهتامم كبار ضباط الجيش امليداين
(القوات الربية) للواليات املتحدة .كان الجرنال نورمان شوارتزكوف Norman
 ،Schwarzkopfقائد عاصفة الصحراء املختال ،رافضا عىل نحو استثنايئ .كان
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قائد «عاصفة الصحراء» ينتمي إىل املدرسة القدمية ،ويؤمن بأن كسب الحروب
يتحقق عن طريق قتل العدو وتدمري أهدافه ،ويف هذا السياق ،فإن جميع الحروب
متشابهة ،كبرية أو صغرية ،تقليدية أو حرب عصابات ،عىل تالل أوروبا املنحدرة ،أو
يف أدغال فيتنام ،أو عرب صحارى بالد ما بني النهرين (بالد الرافدين).
يف األساس ،مل يكن شوارتزكوف يرغب يف أن تكون له أي عالقة باملعلومات التي
ترد من مركز ماكونيل .مل يكن قد أحرض معه سوى حفنة من ضباط االستخبارات،
معتقدا أنهم كانوا سيسدون حاجة املهمة .أثار هذا األمر احتجاج األوساط
االستخباراتية بأرسها ،كمديري وكالة االستخبارات املركزية ،ووكالة األمن القومي،
ووكالة استخبارات الدفاع ،وغريهم .تطلب األمر تدخل رئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء
األركان ،كولني باول  ،Colin Powellوهو جرنال يف الجيش امليداين (القوات الربية) له
الهيئة واملنظور االسرتاتيجي الذي يتسم به املشتغلون بالسياسة يف العاصمة واشنطن،
ودعا محليل املعلومات االستخباراتية يف املركز إىل الحوار مع مخططي الحرب.
مع ذلك ،أبدى شوارتزكوف مامنعة .حينام علم أن صدّام كان ينقل أوامره عن
طريق املوجات امليكروية (ميكروويف) بعد تدمري كابالت األلياف الضوئية ،كان
حدسه األول هو نسف وصلة املوجات امليكروية (ميكروويف) .عارضه بعض من
محليل املعلومات االستخباراتية يف فريقه ،محتجني بالكم الهائل من املعلومات
الثمينة التي كانوا يحصلون عليها من اعرتاض تلك الوصالت .رفض شوارتزكوف تلك
الدفوع ،وأرص عىل أن تدمري روابط اتصال صدام ،بدال من استغاللها يف االستخبارات،
سيكون هو الطريق األرسع نحو النرص.
مل يكن شوارتزكوف فقط هو الذي ألغى مخططات «مركز االستخبارات
املشرتكة» .كان كبار مسؤويل البنتاغون املدنيني (غري العسكريني) هم أيضا مرتابني،
لقد كان كل هذا جديدا جدا .كان القليل من السياسيني أو كبار املسؤولني عىل
دراية بالتكنولوجيا ،ومل يكن أي من الرئيس بوش أو وزير دفاعه ديك تشيني Dick
 Cheneyقد استخدم حاسوبا من قبل مطلقا .عند نقطة حاسمة يف الحرب ،بينام
كانت القوات الربية األمريكية تعد خطواتها النهائية ملهاجمة الجيش العراقي من
الجناحني ومن الخلف ،اقرتحت وكالة األمن القومي ومركز االستخبارات املشرتكة
تعطيل أحد أبراج االتصاالت العراقية عن طريق اخرتاق مكوناته اإللكرتونية .كان
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املطلوب هو وضع الربج خارج الخدمة مدة أربع وعرشين ساعة فقط .مل تكن
هناك حاجة إىل تفجريه ،إذ إنه من املحتمل قتل بعض أناس أبرياء يف أثناء ذلك.
كان تشيني متشككا ،وسأل املحللني عن مدى ثقتهم بنجاح الخطة؛ كانوا غري
قادرين عىل تحديد كم الصعاب وأرجحية العملية .عىل النقيض من ذلك ،كان
إسقاط بعض القنابل من الطائرات املقاتلة سينجز املهمة عىل نحو قاطع .اختار
تشيني القنابل.
خرج أولئك الذين كانوا مستغرقني يف الجانب الرسي للحرب املضادة للقيادة
والسيطرة من املعركة ولديهم شعور بزهو االنتصار ،لكن البعض شعر أيضا
بالحرية واالنزعاج .قبل بدء القتال ،كان ريتشارد إتش إل مارشال Richard H. L.
 ،Marshallاملستشار القانوين لوكالة األمن القومي ،قد أعرب عن بعض املخاوف
بشأن خطة املعركة .عند مرحلة ما ،كان من املفرتض استخدام وسائل إلكرتونية
لتعطيل أحد مولدات الكهرباء العراقية ،الذي كان ميد إحدى املنشآت العسكرية
بالطاقة .لكن مارشال رأى أن املولد ميد أيضا أحد املستشفيات القريبة بالطاقة
الالزمة لتشغيلها .كان هناك احتامل أن هذا الهجوم – عىل الرغم من أنه مل يتضمن
رصاصات ،أو صواريخ ،أو قنابل – سيقتل كثريا من املدنيني ،بل وأكرث املدنيني عجزا.
عقد مارشال ومحامون آخرون يف وكالة األمن القومي والبنتاغون ،نقاشا ساخنا
بشأن اآلثار املرتتبة عىل ذلك الهجوم .ثبت أن مخاوفهم كانت محل جدل وغري ذات
موضوع ،قرر شوارتزكوف وغريه من القادة إسقاط القنابل والصواريخ عىل مولد
الكهرباء وتقريبا عىل كل هدف مدين آخر ،مثل :محطات توليد الطاقة ،ومراكز
تنقية املياه ،وأبراج االتصاالت ،ومختلف املرافق ذات الوظائف املدنية والعسكرية
املزدوجة .وسبب «الرضر املصاحب» قتل آالف املدنيني العراقيني.
مع ذلك ،ومن موقعه املتميز يف وكالة األمن القومي ،كان مارشال يستطيع
أن يتوقع طفرة منو يف هذا النوع الجديد من وسائل الحرب ،رمبا يف وقت ما يف
املستقبل غري البعيد ،حينام تصل تلك الوسائل إىل مرحلة النضج لتصري منطا سائدا
من وسائل الحرب .إذا قامت دولة بتدمري أو إعاقة جزء من البنية األساسية (املرافق
العامة) الحرجة ،من دون إطالق قذيفة أو إسقاط قنبلة ،فهل كان ذلك سيعد
مبنزلة عمل من أعامل الحرب؟ هل كان سيخضع قادتها ومقاتلوها لـ «قانون النزاع
41

املنطقة املعتمة

املسلح»(٭) Law of Armed Conflict؟ مل يكن أحد يعرف ،مل يكن أي أحد ممن
لديه سلطة مناقشة مثل هذه األمور قد فكر يف ذلك مطلقا.
مثة ضباط آخرون رفيعو املستوى يف وكالة األمن القومي ،من ذوي التوجه
العمليايت ،كان لديهم اهتامم مختلف ،وأكرث اسرتاتيجية .كانوا مشدوهني من مدى
السهولة التي جرى بها تعطيل روابط اتصاالت صدّام .لكن البعض كان يعرف أنه
يف حرب مستقبلية ،ال سيام يف مواجهة عدو أكرث تقدما من العراق ،رمبا ال يكون
األمر يسريا هكذا .كانت التكنولوجيا تتغري ،من التامثلية (التناظرية) إىل الرقمية،
من البث الراديوي (الالسليك) واملوجات امليكروية إىل األلياف الضوئية ،من «الدوائر
املنفصلة» (املستقلة)  discrete circuitsلخطوط الهاتف إىل «حزم البيانات» data
 packetsملا كان س ُيطلق عليه اسم «الفضاء السيرباين» .حتى صدّام حسني كان
لديه كابل ألياف ضوئية ،وألن حلفاء أوروبيني هم الذين كانوا قد ر ّكبوها ،كان يف
استطاعة املسؤولني األمريكيني معرفة موضع املبدالت ،ومن ثم معرفة مكان إسقاط
القنابل .لكن كان ميكن للمرء أن يتخيل دولة معادية أخرى متد كابلها بنفسها؛ أو،
إذا مل تكن هناك حرب ،إذا رغبت وكالة األمن القومي ببساطة يف اعرتاض اإلشارات
التي ِّ
تطن عرب الكابل ،متاما مثلام ظلت طويال تعرتض االتصاالت الهاتفية والبث
الراديوي (الالسليك) ،فلن يكون هناك سبيل للولوج .رمبا يكون من املمكن تقنيا
التنصت عىل الكابل ،ولكن وكالة األمن القومي مل تكن مهيأة لهذه املهمة.
كان املسؤول األكرث قلقا بشأن هذه االتجاهات هو مدير وكالة األمن القومي
بيل ستودميان.
يف أغسطس  ،1988قبل أيام قليلة من تويل ستودميان القيادة يف «فورت ميد»،
دعاه إمنان إىل تناول العشاء ،ودعا زميال قدميا آخر ،هو ريتشارد هافر Richard
 .Haverكانت سبعة أعوام قد مرت منذ تويل إمنان إدارة وكالة األمن القومي،
وهو مل يكن راضيا عام كان قد فعله يف املكان خليفتاه – لنكولن فاورير Lincoln
(٭) نشأ قانون النزاع املسلح عن رغبة الدول املتحرضة يف منع املعاناة والدمار غري الرضوريني ،ومبا ال يعوق شن
الحرب عىل نحو فعال ،وهو جزء من القانون الدويل العام ،وينظم سلوك األعامل القتالية املسلحة .كام يهدف
قانون النزاع املسلح إىل حامية املدنيني ،وأرسى الحرب ،والجرحى ،واملرىض ،والغرقى .ينطبق قانون النزاع املسلح
عىل النزاعات املسلحة الدولية ،ويف تنفيذ العمليات العسكرية ،واألنشطة ذات الصلة يف النزاعات املسلحة ،أيا كان
توصيف هذه الرصاعات[ .املرتجم].
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 Faurerووليام أودوم  .William Odomكالهام كان جرناال من فئة النجوم الثالثة،
كان فاورير من سالح الجو ،وكان أودوم من الجيش امليداين (القوات الربية) (عادة
ما كان منصب املدير بالتناوب بني الفروع) ،وبالنسبة إىل إمنان ،رجل سالح البحرية،
كان هذا جزءا من املشكلة.
من بني الفروع العسكرية الثالثة الرئيسية ،كان سالح البحرية هو األكرث
مواكبة للتغريات الحادثة يف تكنولوجيا االستطالع .كانت مهمته رقم واحد( )1هي
تتبع األسطول السوفييتي ،ال سيام الغواصات السوفييتية .وكان أحد الفروع األكرث
رسية يف سالح البحرية األمرييك هو الذي يضطلع بهذه املطاردة مستخدما عديدا
من األدوات والتقنيات ذاتها التي كانت وكالة األمن القومي تستخدمها .كانت
هناك روح جامعية تسود بني زمرة ضباط سالح البحرية الذين ارتقوا املراتب يف
صفوف تلك الربامج فائقة الرسية .كان هذا من ناحية يرجع إىل أنهم كانوا رفيعي
املستوى جدا ،كونهم لديهم الترصيح ملعرفة أدق التفاصيل عن تلك الربامج مام
جعلهم أعضاء يف العصبة العسكرية األكرث رسية .من ناحية أخرى ،نبعت تلك
الروح الجامعية من رضاوة مهمتهم ،إذ إن ما كانوا يفعلونه يف وقت السلم ،عىل
مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،من كرس لرموز الشفرات السوفييتية ،ومطاردة
الغواصات السوفييتية ،كان إىل حد كبري هو األشياء ذاتها التي كانوا سيفعلونها يف
وقت الحرب .كان الشعور باالستعجال والرضورة امللحة ال يهدأ أبدا.
يف نهاية املطاف ،كانت روح االنتامء هذه التزاما ابتدعه بويب راي إمنان .حينام
كان مديرا الستخبارات سالح البحرية يف منتصف السبعينيات من القرن العرشين،
ساعده كبري معاونيه عىل تحديد أمهر الرجال يف مختلف فروع سالح البحرية -
امللحقني ،والضباط عىل حامالت الطائرات ،باإلضافة إىل غوايص العمليات الخاصة
وخرباء الشفرة  -ووضعهم معا يف فرق ،للتأكد من أن املعلومات االستخباراتية األكرث
أهمية قد وصلت إىل أيدي رجال العمليات ،وأن مهامت رجال العمليات تتسق مع
احتياجات ضباط االستخبارات.
كان إمنان منفذا رشسا للسياسات البريوقراطية ،وكان بيل ستودميان وريتشارد
هافر يروق لهام القول إن مكيافيليل كان مالكا مقارنة به .يف أواخر السبعينيات
وأوائل الثامنينيات من القرن العرشين ،وباعتباره مديرا لوكالة األمن القومي ،انشغل
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إمنان يف رصاعات مطولة بشأن السلطة بشأن أي من الوكالتني  -وكالة األمن القومي
أو وكالة االستخبارات املركزية  -هي التي ستسيطر عىل التكنولوجيات الجديدة.
حينام انتُخب رونالد ريغان رئيسا ،كانت فرتة والية إمنان باعتباره مديرا لوكالة األمن
القومي قد شارفت عىل االنتهاء ،وطلب منه ريغان االنتقال إىل النجيل Langley
ليصري نائبا ملدير وكالة االستخبارات املركزية .كان مجلس الشيوخ قد صدّق عىل
ترشيحه للوظيفة الجديدة يف  12فرباير  ،1981لكنه ظل مديرا لوكالة األمن القومي
حتى  30مارس .يف تلك الفرتة من الصالحيات املزدوجة التي استغرقت ستة أسابيع،
أرسل إمنان عدة مذكرات إىل نفسه ،من مدير وكالة األمن القومي إىل نائب مدير
وكالة االستخبارات املركزية ،والعكس بالعكس ،ومن ثم أجرى تسوية وحل العديد
من املسائل بني الوكالتني( .كان رئيس إمنان يف وكالة االستخبارات املركزية هو مديرها
وليام كاييس  ،William Caseyالذي كان جل تركيزه ينصب عىل الحروب الرسية
ضد الشيوعيني يف أمريكا الوسطى وأفغانستان ،لذا مل يكن يكرتث باألمور الداخلية).
يف النهاية ،انفردت وكالة األمن القومي بالسيطرة عىل االستخبارات املعتمدة عىل
الحاسوب (م ّهد ذلك الساحة ،بعد ثالثة أعوام ،للتوجيه الرئايس الرسي املتعلق باألمن
القومي «إن إس دي دي »NSDD-145 -145الذي أصدره ريغان ،والذي أعطى وكالة
األمن القومي سلطة وضع معايري أمنية لكل االتصاالت والحواسيب ،إىل أن ألغاها
الكونغرس .كانت مذكرات إمنان التي تبادلها مع نفسه قد أرست سوابق هذه السلطة.
وقسم املسؤوليات ،وأنشأ فرقا مشرتكة بني وكالة
يف بضعة خالفات أخرى ،فصل إمنان ّ
االستخبارات املركزية ووكالة األمن القومي .أيضا ،وبفضل تأمني األدوار واملهامت ،عزز
إمنان موازنات الوكالتني من أجل األجهزة باهظة الثمن التي كان قد رغب يف الحصول
تحسن
عليها يف «فورت ميد» ،مبا يف ذلك الحواسيب الفائقة ،والرقائق املصغرة التي ّ
القدرات التجميعية ملستشعرات األقامر االصطناعية ،وطائرات التجسس ،والغواصات.
بقي «إمنان» يف وكالة االستخبارات املركزية أقل من عامني ،ثم تقاعد من الحكومة،
وعاد إىل مسقط رأسه يف والية تكساس ،وحقق ثروة من إنشاء رشكات برمجيات
ورشكات ْ
التشفري لألغراض التجارية .من هذا املوضع املتميز ،رأى إمنان الكيفية التي
كانت تنترش الثورة الرقمية من خاللها رسيعا يف كل أرجاء العامل ،والكيفية التي كان
سيتعني بها عىل وكالة األمن القومي أن تتغري بشكل جذري ملواكبة ذلك التقدم .ظل
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إمنان فاعال يف املجالس االستشارية الحكومية ،ويتواصل من حني إىل آخر مع مرؤوسيه
السابقني يف «فورت ميد» ،وكان قد أصيب باإلحباط ألن لنكولن فاورير ،ثم ويليام
أودوم ،مل يهتام باملنعطفات الحادة والتغريات الهائلة املقبلة.
ويف العام األخري من فرتة رئاسة ريغان ،كان بيل ستودميان ،الذي مل يكن فقط
رجل سالح البحرية ذا الخربة يف املرشوعات الرسية ،بل هو أيضا ِصنْو من تكساس
وأحد تالميذ إمنان ّ
املفضلني ،عىل وشك أن يصري مديرا لوكالة األمن القومي .أما
ريتشارد هافر ،الذي انضم إىل االثنني لتناول العشاء يف تلك الليلة الصيفية ،فكان
هو نائب مدير االستخبارات البحرية.
حينام كان إمنان مديرا لالستخبارات البحرية ،كان ستودميان وهافر قد عمال
ضمن فريقه .كان ستودميان قد عمل عىل أوجه التقدم يف االستطالع واملعالجة
الحاسوبية ،مبا يف ذلك برنامج «ترقية كفاءة اإلشارات املرمزة (يب إس يو)» ،األمر
الذي منح أمريكا أفضلية عىل روسيا يف بداية رئاسة ريغان .أما هافر ،وهو شخصية
مقنعة يف العروض التقدميية ،فكان هو الذي أحاط الرئيس وكبار معاونيه علام
باآلثار املرتتبة عىل أوجه التقدم .كان ثالثتهم – إمنان ،وستودميان ،وهافر – حاصلني
عىل شهادات يف التاريخ ،وليس يف الفيزياء أو الهندسة .كان العامل يتغري ،كانت
الحرب الباردة تدخل إىل مرحلة جديدة ،وهم كانوا يرون أنفسهم عنارص فاعلة عىل
خط املجابهة يف عامل النضال الذي غالبا مل يكن أحد غريهم يعرفه.
كان إمنان قد دعا مرؤوسيه السابقني االثنني معا يف تلك الليلة ليخربهام بأنه
كان يجب عليهام دفع أوساط االستخبارات ،ال سيام وكالة األمن القومي ،يف مواجهة
التغريات التكنولوجية ،هو باألحرى دعاهام ليلقي عليهام محارضته ،طوال فرتة
تناول العشاء التي استغرقت ثالث ساعات كاملة .كان عىل ستودميان ،وهافر تغيري
أسلوب عمل الوكاالت ،والنهوض بأفرادها ،وتركيز طاقاتهم.
بعد ذلك ببضعة أيام ،توىل ستودميان دفة القيادة يف فورت ميد ،وكان من بني
األشياء األوىل التي أنجزها األمر بإعداد بحثني ،أحدهام أطلق عليه «دراسة إمكانية
الوصول العاملي» (العمومي)  ،Global Access Studyتناول الكيفية التي سيتحول
بها العامل رسيعا من التامثلية (التناظرية) إىل الرقمية .خلص البحث إىل أن التغيري
مل يكن ليحدث دفعة واحدة أو عىل نحو متجانس ،وأن وكالة األمن القومي كان
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عليها االبتكار ليك تلبي مقتضيات العامل الجديد (وتعرتض االتصاالت) ،فيام تستمر
يف رصد املشهد الراهن إلشارات الهاتف ،واإلشارات الراديوية (الالسلكية) ،وإشارات
املوجات امليكروية.
أما بحث ستودميان الثاين ،الذي تناول تحليال ملوظفي وكالة األمن القومي
ومجموعات مهاراتهم ،فقد َخ َلص إىل أن التوازن كان خطأً ،فقد كان هناك عدد
كبري جدا من الخرباء يف شؤون الكرملني ،وليس هناك ما يكفي من خرباء الحاسوب.
حينام كان إمنان مديرا كان قد اتخذ بضع خطوات صغرية لجمع التقنيني مع رجال
العمليات ومحليل استخبارات اإلشارة (سيجينت) يف غرفة واحدة ،لكن املساعي
كانت قد توقفت منذ ذلك الحني .كان معظم خرباء الحاسوب يف الوكالة يعملون يف
مجال تكنولوجيا املعلومات أو الصيانة .مل يكن أحد يف استخبارات اإلشارة (سيجينت)
يستفيد من خرباتهم للحصول عىل املشورة بشأن نقاط الضعف والثغرات األمنية
يف املعدات والربمجيات الجديدة .باختصار مل يكن أحد يستعد للحقبة الجديدة.
أدت دراسات ستودميان  -التي كان هو يف الحقيقة الذي أعدها  -إىل اشتعال
معارضة ،وغضب ،وخوف لدى الجميع بال استثناء .كان مديرو وكالة األمن القومي عىل
مر األعوام قد استثمروا  -وكانوا مستمرين يف أن ينفقوا  -مبالغ هائلة عىل التكنولوجيا
التامثلية (التناظرية) ،واختاروا أن يتجاهلوا أو يرفضوا تحذيرات بأنهم كانوا قد اتخذوا
رهانا خارسا .أخذ الحرس القديم دراسة ستودميان الثانية ،الدراسة التي كانت تنذر بعدم
التوافق الوشيك بني مجموعات مهارات الوكالة ومهامها ،عىل أنها عىل وجه الخصوص
تنذر بخطر مشؤوم ،وإذا اتخذ املدير الجديد إجراءات بناء عىل نتائج دراسته ،فإن
اآلالف من املحللني والجواسيس املخرضمني سيصبحون عام قريب بال عمل.
كان هذا هو أقىص ما يستطيع ستودميان فعله خالل األعوام الثالثة التي قضاها
يف موقع املسؤولية ،ألمر واحد ،هو أن العامل كان يتغري عىل نحو أرسع كثريا مام
كان ميكن ألي شخص أن يتخيل .بحلول موعد مغادرة ستودميان لـ «فورت ميد» يف
أبريل من العام  ،1992كانت الحرب الباردة قد انتهت وحالفهم النرص فيها ،وهي
كانت الرصاع الذي كان يبعث الحياة يف وكالة األمن القومي منذ نشأتها .اآلن ،حتى
إن كانت الحاجة إىل إصالح وكالة األمن القومي مقبولة عىل نطاق واسع (وهي مل
تكن كذلك) ،فإن ذلك بدا عىل نحو مفاجئ أقل إلحاحا.
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كان خ َلف ستودميان هو األدمريال (اللواء البحري) مايك ماكونيل ،الذي كان قد
توىل إدارة مركز االستخبارات املشرتكة خالل عملية «عاصفة الصحراء» .كان ماكونيل
قد ظل ضابط االستخبارات للجرنال باول خالل العام ونصف العام منذ الحرب .يف
منتصف الثامنينيات من القرن العرشين كان قد أمىض جولة عمل يف مقر وكالة
األمن القومي استغرقت عاما ،ملحقا بوحدة تعقب سالح البحرية السوفييتية .لكن
عودته إىل «فورت ميد» مديرا لوكالة األمن القومي ،يف مثل تلك املرحلة من التحول
الصارخ ،مل تساعده عىل أن يعرف متاما ما الذي كان من املفرتض أن يفعله هو
وهذه الوكالة الضخمة.
كانت مديرية استخبارات اإلشارة (سيجينت) بالوكالة تضم فرعني مستقلني:
«املجموعة أ» ،التي كانت ترصد وتراقب االتحاد السوفييتي وأقامره االصطناعية؛
و«املجموعة ب» ،التي كانت ترصد وتراقب بقية العامل .وكام يشري اسمها كانت
«املجموعة أ» هي فرع الصفوة ،وكان جميع من يف البناية يعرف ذلك .كان رعاياها
يعيشون يف أجواء نخبوية ،كان هؤالء هم الذين يحمون األمة من القوة العظمى
املناظرة؛ كانوا قد تعلموا مهارات متخصصة ال حرص لها ،وكانوا قد غاصوا بعمق يف
العقلية السوفييتية ،حتى إنهم كان باستطاعتهم الحصول عىل تيار من بيانات تبدو
يف ظاهرها عشوائية ،ويستنبطون منها األمناط وتغرياتها التي حينام ُت َج َّمع أجزاؤها
معا ،كانت تقدم لهم (عىل األقل نظريا) صورة عن نوايا الكرملني وتوقعات الحرب
والسالم .أما اآلن وقد انتهت الحرب الباردة فام النفع من تلك املهارات؟ هل كان
مازال ينبغي أن يطلق عىل مراقبي الكرملني اسم املجموعة «أ»؟
كان اليزال الغموض األكرب واألوسع نطاقا يتمثل يف الكيفية التي كانت بها وكالة
األمن القومي ستواصل عملها يف املراقبة والتنصت .بعد أسابيع من توليه منصبه
مديرا ،علم ماكونيل أن بعض أجهزة االستقبال والهوائيات الراديوية (الالسلكية)،
التي كانت وكالة األمن القومي قد وضعتها يف جميع أنحاء العامل ،مل تعد تلتقط
إشارات .بدأت تتحقق «دراسة إمكانية الوصول العاملي (العمومي)» التي وضعها
ستودميان والتي تنبأت باملعدل الذي كان سيتحول به العامل إىل الرقمية.
يف الفرتة ذاتها تقريبا دخل أحد معاوين ماكونيل إىل مكتبه حامال معه
خريطتني .كانت الخريطة األوىل هي خريطة العامل النمطية العادية ،عليها أسهم
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تحدد املسارات التي كانت قوى النقل البحري الرئيسية تبحر خاللها عرب املحيطات،
وهي «خطوط االتصال البحري» ( )sea lines of communicationأو «سلوكس»
( ،)SLOCsمثلام كان سيطلق عليها رجل من سالح البحرية مثل ماكونيل .وكانت
الخريطة الثانية تبني خطوط كابالت األلياف الضوئية وكثافاتها حول العامل.
قال معاونه وهو يشري إىل الخريطة الثانية «هذه هي الخريطة التي ينبغي
لك أن تدرسها» .كانت خطوط األلياف الضوئية هي «خطوط االتصال البحري»
(سلوكس) الجديدة ،لكنها كانت مثل الثقوب الدودية(٭) يف املجرات ،إذ إنها تنقلك
يف ملح البرص من نقطة ما إىل أخرى لحظيا.
فهم ماكونيل أوجه الشبه ،والتلميح إىل التغيري ،لكنه مل يدرك متاما تداعياته
عىل مستقبل وكالته.
بعد فرتة وجيزة من تلك اإلحاطة شاهد ماكونيل فيلام جديدا باسم
«املتسللون» (سنييكرز)  .Sneakersكان إنتاجا بارعا ،فيلام كوميديا مثريا وذا
مغزى ،ويضم مجموعة من النجوم .كان السبب الوحيد وراء اهتامم ماكونيل
مبشاهدة الفيلم هو أن أحد األشخاص قد أخربه أن الفيلم عن وكالة األمن القومي.
كانت قصة الفيلم ساذجة ،رشكة صغرية تضطلع بأعامل «الـقرصنة الحاسوبية
األخالقية»(٭٭) والتحري فائق التكنولوجياُ ،تستأجر لرسقة صندوق أسود قابع
عىل مكتب أحد العلامء األجانب ،يقول املستأجرون إنهم مع وكالة األمن القومي
(٭) من الناحية النظرية« ،الثقوب الدودية» ( wormholesتعرف أيضا باسم جرس آينشتاين-روزين –Einstein
 )Rosen bridgeهي وصالت تخيلية تشبه النفق يف الفضاء ،وتوفر مسافة أقرص بني منطقتني منفصلتني يف الكون.
والفكرة هي أن مسافري الفضاء ميكن أن يستخدموا هذه األنفاق لتجعل التنقل يف الفضاء أقرص كثريا من آالف
السنني ،وتسمح للمسافر يف أحدها بأن يخرج إىل كون آخر أو زمن آخر .ظهرت نظرية الثقوب الدودية ألول مرة
يف العام  ،1916عىل يد الفيزيايئ النمساوي لودفيغ فالم  ،Ludwig Flammومل يكن يطلق عليها هذا االسم يف ذلك
الوقت .يف العام  1935استخدم ألربت آينشتاين  Albert Einsteinوالفيزيايئ ناثان روزن  Nathan Rosenنظرية
النسبية العامة لتوضيح الفكرة ،واقرتحوا وجود «جسور» عرب الزمكان (دمج مفهومي الزمان واملكان) تربط نقطتني
مختلفتني يف الزمكان ،مام يؤدي نظريا إىل إنشاء اختصار ميكن أن يقلل من وقت السفر واملسافة[ .املرتجم].
(٭٭) «القرصنة الحاسوبية األخالقية» ( Ethical Hacking or white-hat hackingيطلق عليها أحيانا «اختبار
االخرتاق»  )Penetration Testingهي عملية تدخل أو اخرتاق منهجي لنظام أو شبكات الحاسوب يضطلع بها
خبري يف أمن املعلومات نيابة عن ماليك تلك األنظمة وبإذن منهم ،بهدف اكتشاف التهديدات أو نقاط الضعف التي
رمبا يجدها مهاجم خبيث ويستغلها ،مام يسبب فقدان البيانات أو الخسارة املالية أو غريها من األرضار الكربى .أما
الغرض من القرصنة الحاسوبية األخالقية فإنه يتمثل يف تحسني أمان الشبكة أو األنظمة من خالل إصالح الثغرات
التي ُتكتَشف يف أثناء االختبار .قد يستخدم القراصنة األخالقيون األساليب واألدوات نفسها التي يستخدمها قراصنة
الحاسوب (الهاكرز) الضارون[ .املرتجم].
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وإن العالِم جاسوس .وكام اتضح األمر ،املستأجرون هم الجواسيس ،والعالِم هو
أحد مقاويل (متعهدي) الوكالة ،والصندوق األسود هو جهاز رسي جدا ميكنه فك
تشفري كل البيانات املشفرة ،وترغب وكالة األمن القومي يف استعادته ،وعمل
التحري عىل القضية.
قرب نهاية الفيلم كان هناك مشهد يظهر فيه العبقري الرشير (أدى دوره بن
كينغسيل  ،)Ben Kingsleyوهو قرصان حاسوب (مخرتق حاسوب) سابق مخادع،
تبني أنه هو الذي طلب رسقة الصندوق األسود ،يتواجه مع املخرب الرئييس (أدى
دوره روبرت ريدفورد  ،)Robert Redfordوهو صديقه القديم ورفيقه السابق
من أيام عبثهام أثناء الدراسة الجامعية ،وأفصح العبقري الرشير عن مناجاة قامتة
للنفس ،موضحا سبب رسقته الصندوق.
يف مقطع محموم تقول الشخصية التي يجسدها كينغسيل« :مل يعد العامل ُيدار
باألسلحة ،أو الطاقة ،أو املال ،إنه ُيدار باآلحاد واألصفار ،و«بتات» (أجزاء) ضئيلة
من البيانات .إن كل يشء ما هو إال إلكرتونات ...هنالك حرب حولنا ،أيها الصديق
القديم ،حرب عاملية .إن األمر ال يتعلق مبن لديه ذخرية أكرث .األمر يتعلق مبن
يسيطر عىل املعلومات ،ما نراه ونسمعه ،وكيف نؤدي عملنا ،وما الذي نفكر فيه.
األمر كله يتعلق باملعلومات».
()2
اعتدل ماكونيل يف جلسته حينام شاهد هذا املشهد .هنا ،يف هذا النموذج
املستبعد لفيلم هوليوودي ،كان بيان مهمة وكالة األمن القومي الذي كان قد بحث
عنه ... :العامل ُيدار باآلحاد واألصفار ..هنالك حرب حولنا ...األمر يتعلق مبن يسيطر
عىل املعلومات.
حينام عاد ماكونيل إىل «فورت ميد» ،أخرب الجميع عن فيلم «املتسللون»،
وشجع كل موظف تحت إدارته عىل الذهاب ملشاهدته .إنه حتى حصل عىل بكرة
النسخة النهائية للفيلم ،وعرضها عىل شاشة ليشاهده كبار مسؤويل الوكالة ،مخربا
إياهم أن هذه هي رؤية املستقبل التي يجب عليهم أن يضعوها نصب أعينهم ويف
صدارة اهتامماتهم.
يف ذلك الوقت مل يكن ماكونيل يعرف أن سيناريو فيلم «املتسللون» كان قد
كتبه الري السكر ووالرت باركس ،الثنايئ الذي كان قد كتب «ألعاب الحرب (املناورات
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الحربية)» قبل عقد من الزمان .كان فيلم «املتسللون» أيضا س ُيحدث تأثريا يف
السياسة القومية ،عىل رغم أنه ليس بالقدر نفسه.
فور إدراكه الحقيقة املستوحاة من الفيلم استدعى ماكونيل ريتشارد ويلهلم،
الذي كان مفوض وكالة األمن القومي ،هو يف الواقع كان ساعد ماكونيل األمين يف
مركز االستخبارات املشرتكة يف أثناء «عاصفة الصحراء» .بعد الحرب ،كان ويلهلم
وريتشارد هافر قد كتبا تقريرا لخصا فيه أنشطة املركز ،ورسدا الدروس املستفادة
لألخذ بها يف عمليات استخبارات اإلشارة (سيجينت) املستقبلية .عىل سبيل املكافأة
عُ ِّجلت ترقية ويلهلم ليتوىل قيادة محطة التنصت التابعة لوكالة األمن القومي يف
قاعدة «ميساوا»  Misawaالجوية يف اليابان ،وهي واحدة من أكرب مواقع الوكالة
الخارجية .كان ويلهلم مرتبعا عىل قمة ترتيب ضباط وكالة األمن القومي امليدانيني.
لكن اآلن طلب ماكونيل من ويلهلم العودة إىل «فورت ميد» ،وأن يتوىل
وظيفة جديدة أنشأها خصيصا من أجله .سيكون مسامها هو «مدير وسائل حرب
املعلومات»( .هنالك حرب حولنا ...األمر يتعلق مبن يسيطر عىل املعلومات).
انترش املفهوم واملصطلح .يف شهر مارس التايل أصدر الجرنال كولن باول ،رئيس
الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،مذكرة سياسات بشأن «وسائل حرب املعلومات»،
التي عرفها عىل أنها عمليات «فصل رأس هيكل قيادة العدو عن جسده من القوات
املقاتلة»( .)3استجابت كل فروع القوات املسلحة يف الوقت نفسه تقريباُ ،وأنشئ
مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات ،ونشاط وسائل حرب املعلومات البحرية،
ونشاط وسائل حرب املعلومات الربية بالجيش امليداين (القوات الربية)( .كانت
هذه الكيانات موجودة بالفعل ،ولكنها كانت تحت أسامء مختلفة).
بحلول الوقت الذي شاهد فيه ماكونيل فيلم «املتسللون»  ،Sheakersكان قد
ُأط ِلع بشكل كامل عىل برامج سالح البحرية ووكالة األمن القومي لوسائل الحرب
املضادة للقيادة والسيطرة ،وكان مفتونا بإمكانات تطبيق املفهوم عىل العرص
الجديد .كانت «وسائل حرب املعلومات» هي يف األساس وسائل الحرب املضادة
للقيادة والسيطرة مضافة إليها التكنولوجيا الرقمية .ويف تجسيدها العرصي الحديث
كان بإمكان ماكونيل أن يقلب استخبارات اإلشارة (سيجينت) رأسا عىل عقب ،مل
يعد األمر اعرتاض إشارة فقط ،بل النفاذ إىل مصدرها ،وحاملا يولَج إىل السفينة األم،
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نظام القيادة والسيطرة الخاص بالعدو ،كان ميكن تغذية النظام مبعلومات خاطئة
كاذبة ،أو تغيري ،أو عرقلة ،أو تدمري اآللة ،وإرباك القادة .السيطرة عىل املعلومات
للحفاظ عىل السالم وكسب الحرب.
يأت يشء من هذا إىل ويلهلم يف صورة مادة إخبارية ،لقد كان طوال أعوام
مل ِ
يناوش عىل خطوط جبهة حرب املعلومات .لكن بعد ستة أسابيع من توليه منصبه
الجديد ،جاء إىل مكتب ماكونيل وقال« :مايك ،يجري العبث معنا هنا نوعا ما».
كان ويلهلم قد غاص يف التفاصيل بشأن شكل حرب املعلومات والكيفية التي
ميكن أن تبدو بها تلك الحرب ثنائية االتجاه ،التي يستخدم كال طرفيها األسلحة
ذاتها ،ومل يكن املشهد جيدا .كانت الثورة يف اإلشارات الرقمية واإللكرتونيات
الدقيقة تتغلغل يف الجيش األمرييك واملجتمع األمرييك بذريعة الكفاءة .كان
الجرناالت والرؤساء التنفيذيون للرشكات عىل حد سواء يربطون كل يشء بشبكات
الحاسوب .كان اعتامد الواليات املتحدة عىل هذه الشبكات آخذا يف النمو أكرث من
أي دولة عىل وجه األرض ،وما يقرب من  90يف املائة من امللفات الحكومية  -مبا
يف ذلك ملفات االستخبارات  -كانت تتدفق جنبا إىل جنب مع البيانات التجارية.
صار التحكم يف البنوك (املصارف) ،وشبكات الكهرباء ،وخطوط األنابيب ،ونظام
نداء الطوارئ  ،911يحدث كله من خالل الشبكات ،التي كانت جميعها غري حصينة
وعرضة للهجوم ،وعرضة ألبسط أنواع القرصنة (االخرتاق).
حينام فكر ويلهلم يف مهاجمة شبكات اآلخرين أخرب ماكونيل ،ضع يف اعتبارك
أنهم ميكنهم أن يفعلوا بنا األشياء نفسها .مل تكن وسائل حرب املعلومات تتعلق
باكتساب أفضلية يف املعركة ،بل كان ينبغي أيضا أن تتناول حامية األمة من جهود
الدول األخرى للحصول عىل األفضلية نفسها.
كان ذلك إعادة اكتشاف لتحذير ويليس وير الذي أطلقه قبل ذلك بربع قرن.
عىل الفور ،استوعب ماكونيل أهمية رسالة ويلهلم .مل يكن مركز أمن الحاسوب،
الذي أنشأه بويب راي إمنان قبل عقد من الزمان ،قد جذب إال القليل من التمويل أو
االهتامم .أما مديرية أمن املعلومات (التي تسمى اآلن مديرية ضامن املعلومات)
فهي مع ذلك  -حرفيا  -يشء ثانوي ،وكانت عىل بعد عرشين دقيقة بالسيارة من
املقر الرئييس.
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يف هذه األثناء كان إرث التوجيه الرئايس بشأن أمن الحاسوب (إن إس دي
دي  )145 -الذي أصدره ريغان ،يرقد يف حالة يرىث لها .ما ن ّفذه عضو الكونغرس
جاك بروكس  Jack Brooksمن إصالح شامل للتوجيه ،ونص عليه قانون أمن
الحاسوب يف العام  ،1987كان قد أعطى وكالة األمن القومي الهيمنة عىل أمن
الحواسيب العسكرية والشبكات املصنفة عىل أنها رسية ،لكنه وجه املكتب القومي
للمعايري (للتوحيد القيايس) التابع لوزارة التجارة ،للتعامل مع بقية األمور .كانت
املعادلة محكوما عليها بالفشل منذ البداية .كان املكتب القومي للمعايري (للتوحيد
القيايس) يفتقر إىل الكفاءة التقنية ،يف حني كانت وكالة األمن القومي تفتقر إىل
الرغبة املؤسسية .حينام كان يكتشف أحد يف مديرية ضامن املعلومات أو يف مركز
أمن الحاسوب وجود خلل أو ثغرة أمنية يف إحدى برمجيات الحاسوب التي رمبا
تستخدمها دولة أخرى ،فإن السلطة الحقيقية يف وكالة األمن القومي  -املحللني يف
مديرية استخبارات اإلشارة (سيجينت) – كانت ترغب يف استغاللها وليس إصالحها،
كانوا يرون أنها سبيل جديد للنفاذ إىل شبكة دولة أجنبية واعرتاض اتصاالتها.
بعبارة أخرى مل يتعد األمر أكرث من تجاهل املشكلة؛ باألحرى ،مل يكن أحد يف
السلطة يرى األمر عىل أنه مشكلة.
عزم ماكونيل عىل تغيري ذلك .ارتقى مبديرية ضامن املعلومات ،ومنحها مزيدا
من املال يف حني كانت املوازنة العامة اإلجاملية ُتخفض ،مل يقترص األمر عىل
وكالة األمن القومي ولكنه شمل وزارة الدفاع بأرسها .بدأ ماكونيل يف تحريك
األفراد جيئة وذهابا ،بني مديرية استخبارات اإلشارة (سيجينت) ومديرية ضامن
املعلومات ،لتنفيذ مهام قصرية األجل فقط ،لكن الفكرة كانت التقاء الثقافتني
إحداهام باألخرى.
مل يكن هذا أكرث من بداية .كان لدى ماكونيل الكثري عىل كاهله ،خفض املوازنة،
والتحول املتسارع من الدوائر التامثلية (التناظرية) إىل الحزم الرقمية ،واالنخفاض
الحاد يف اإلشارات الراديوية (الالسلكية) ،وما ينتج عن ذلك من حاجة إىل إيجاد
وسائل جديدة العرتاض االتصاالت( .بعد فرتة وجيزة من تنصيب ماكونيل مديرا،
وجد نفسه مضطرا إىل إيقاف تشغيل أحد هوائيات وكالة األمن القومي يف آسيا
ألنه مل يعد يلتقط أي إشارات راديوية (السلكية) .إن كل حركة البيانات التي كانت
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يف ذروتها يجري يوميا رصدها بحجم هائل ،قد ُح ِّولت إىل كابالت تحت األرض أو
إىل الفضاء السيرباين).
يف خريف العام  1994شاهد ماكونيل يف مكتبه بيانا عمليا لربمجية «نتسكيب
ماتريكس»  ،Netscape Matrixأحد أوائل املتصفحات (املستعرضات) التجارية
لشبكة الحاسوب ،وجال بخاطره أن «هذا سيغري العامل» .صار لدى كل شخص إمكانية
الوصول إىل شبكة اإلنرتنت ،مل يقترص األمر عىل الحكومات الحليفة واملنافسة ،بل
األفراد ،مبن يف ذلك اإلرهابيون( .كان التفجري األول ملركز التجارة العاملي قد حدث
يف العام الذي سبق؛ اإلرهاب  -الذي كان ينظر إليه عىل أنه مصدر إزعاج أثناء
سباق التسلح النووي والحرب الباردة  -كان آخذا يف الظهور كتهديد رئييس) .مع
نهوض اإلنرتنت ظهر التشفري بصفة تجارية ،للحفاظ عىل اتصاالت الشبكة آمنة
إىل حد ما .مل يعد إعداد الشفرات حكرا عىل وكالة األمن القومي وما يناظرها ،كان
الجميع يفعل ذلك ،مبا يف ذلك الرشكات الخاصة يف «وادي السيليكون» وعىل طول
الطريق  128بالقرب من «بوسطن»(٭) ،والتي كانت تقارب الرباعة التقنية للوكالة.
خيش ماكونيل أن تفقد وكالة األمن القومي بريقها الفريد املتمثل يف قدرتها عىل
الولوج إىل ،والتنصت عىل ،االتصاالت التي تؤثر يف األمن القومي.
أصبح ماكونيل يدرك أيضا أن الوكالة مل تكن مجهزة الغتنام التغيريات املقبلة.
كان الشاب كريستوفر ميلون  ،Christopher Mellonأحد موظفي لجنة مجلس
الشيوخ املعنية باالستخبارات ،يداوم عىل أن يأيت كثريا إىل الوكالة طارحا أسئلة .كان
ميلون قد استمع إىل جلسات اإلحاطة بشأن عمليات تكيف «فورت ميد» مع العامل
(٭) يرجع تاريخ الطريق  128إىل عرشينيات القرن العرشين ،حينام سعت وزارة األشغال العامة بوالية بوسطن
إىل تخفيف االزدحام املروري الناتج عن رسعة تزايد عدد السيارات والشاحنات يف شوارع بوسطنُ ،وأنشئ طريق
محيطي (دائري) .لكن ،رسعان ما اتضح أن القيادة عرب الطريق املحيطي (الدائري) كانت بطيئة ،فبدأت الوالية
التخطيط لطريق رسيع حديث يوفر للسائقني وسيلة للتحايل عىل حركة املرور يف بوسطن .يف العام  1951اف ُت ِتح
الجزء األول من الطريق  ،128وبحلول العام  1956امتد الطريق الرسيع مسافة  65ميال من مدينة «غلوسرت»
 Gloucesterإىل مدينة «برينرتي»  .Braintreeوبينام كان املسؤولون واثقني بأن الطريق سيخفف حركة املرور
يف بوسطن ويساعد عىل تسهيل السفر بني الضواحي املتنامية يف املنطقة ،فإنهم مل يتوقعوا أن يصبح الطريق 128
يف حد ذاته وجهة ومحركا اقتصاديا .لكن املطورين العقاريني جاءوا بابتكاراتهم الخاصة  -أول املجمعات الصناعية
الحديثة  -التي كانت مواقع مثالية لعدد متزايد من رشكات التكنولوجيا يف الوالية .أدت متاخمة املنطقة ملختربات
الجامعة وتوسع مجتمعات الضواحي إىل جذب الكثري من رشكات التكنولوجيا املتقدمة إىل املنطقة التي أطلق عليها
اسم الطريق  ،128والتي تطورت رسيعا لتكون أول «ممر للتكنولوجيا املتقدمة» يف البالد[ .املرتجم].
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الرقمي الجديد ،لكنه حينام حرض إىل املقر وفحص السجالت ،اكتشف أن موازنة
الوكالة التي تبلغ  4مليارات دوالر ،منها مليونا دوالر فقط هي املخصصة لربامج
اخرتاق االتصاالت عىل اإلنرتنت .طلب ميلون أن يرى األفراد املكلفني بهذا الربنامج.
وجرى اصطحابه إىل ركن بعيد منز ٍو من الطابق الرئييس ،حيث كان هناك بضع
عرشات من التقنيني  -من بني قوة العمل التي تقدر بعرشات اآلالف  -يعبثون
بأجهزة الحاسوب.
مل يكن ماكونيل قد عرف مدى ضآلة هذه الجهود ،وأكد للجنة مجلس الشيوخ
أنه كان سيضع أمر تعزيز الربامج عىل رأس األولويات .لكنه انشغل مبا اعتربه
مشكلة أكرث إلحاحا ،ظهور التشفري الصويت بصفة تجارية ،والذي كان قريبا سيجعل
من الصعب عىل وكالة األمن القومي (ومكتب التحقيقات الفدرايل) التنصت عىل
املحادثات الهاتفية .ابتكر طاقم عمل ماكونيل ما اعتربوه حال للمشكلة« ،رقاقة
كليرب» ( ،)Clipper Chipوهي مفتاح تشفري وصفوه بأنه آمن متاما ،وكانت الفكرة
هي تنصيب الرقاقة يف كل جهاز اتصاالت .كانت الحكومة ستتمكن من الولوج إىل
املحادثات الهاتفية والتنصت عليها ،فقط إذا اتبعت إجراء مطوال يتكون من شقني
(مفتاحني) .كان سيتعني عىل أحد العمالء الذهاب إىل «املعهد القومي للمعايري
والتكنولوجيا» ( ،)National Institute of Standards and Technologyالذي
يسمى حاليا «املكتب القومي للمعايري» (،)National Bureau of Standards
من أجل الحصول عىل أحد مفتاحي التشفري محفوظا عىل قرص مرن .عميل آخر
كان سيذهب إىل وزارة الخزانة للحصول عىل املفتاح اآلخر؛ ثم يذهب العميالن إىل
القاعدة البحرية يف «كوانتيكو»  Quanticoبوالية فريجينيا  ،Virginiaإلدخال كال
ُّ
سيفك التشفري.
حاسوب
القرصني يف
ٍ
جاهد ماكونيل بقوة من أجل «رقاقة كليرب»( )4وجعلها يف صدارة أولوياته ،لكنها
كانت محكوما عليها بالفشل منذ البداية .أوال ،كانت باهظة الثمن ،إذ إن الهاتف
املزود برقاقة كليرب كان سيكلف أكرث من ألف دوالر .ثانيا ،كان اإلجراء ذو املفتاحني
غريبا وشديد التكلف( .شاركت دورويث دينينغ  ،Dorothy Denningوهي من
أفضل علامء التشفري يف البالد ،يف تدريب محاكاة ،حصلت عىل املفتاح من وزارة
الخزانة؛ لكن ،وهي يف طريقها إىل «كوانتيكو» ،علمت أن الشخص الذي ذهب إىل
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«املعهد القومي للمعايري والتكنولوجيا» كان قد أخذ املفتاح الخطأ ،ومل يتمكنوا من
فك التشفري) .أخريا ،كانت هناك العقبة الكربى ،كان عدد قليل جدا من األشخاص
يثق بـ «رقاقة كليرب» ،ألن عددا قليال جدا من الناس كان يثق بدوائر االستخبارات.
كانت التزال حارضة يف األذهان تلك املكاشفات التي أطلقتها لجنة السيناتور فرانك
تشريتش  Frank Churchيف منتصف السبعينيات من القرن العرشين بشأن اضطالع
وكالة االستخبارات املركزية ووكالة األمن القومي باملراقبة املحلية .كان الجميع تقريبا
 حتى أولئك الذين مل يكونوا مييلون إىل عدم الثقة بدوائر التجسس  -يشتبهون يفأن وكالة األمن القومي قد برمجت «رقاقة كليرب» بباب خلفي رسي كان عمالؤها
يستطيعون فتحه ،ومن ثم يستمعون إىل املحادثات الهاتفية ،من دون املرور بوزارة
الخزانة ،أو املعهد القومي للمعايري والتكنولوجيا ،أو أي إجراء قانوين.
انتهى أمر «رقاقة كليرب» مع تذمر وأنني .وكانت محاولة من ماكونيل للتوصل
إىل حل وسط بني الخصوصية الشخصية واألمن القومي ،وتنفيذ ذلك عالنية ،أمام
أعني العامة .إنها كانت محاولة حسنة النيات ،لكنها كانت غري صائبة .املرة التالية،
حينام تنشئ أو تكتشف وكالة األمن القومي أبوابا خلفية إىل البيانات ،كانت
ستفعل ذلك مثلام كانت تفعل دامئا ،تحت عباءة من الرسية.
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يف  19أبريل  1995عمدت عصبة صغرية من
األناركيني(٭) (الالسلطويني) املتشددين ،يتزعمها
تيمويث ماكفي  ،Timothy McVeighإىل تفجري
بناية مكاتب فدرالية يف مدينة أوكالهوما سيتي
 ،Oklahoma Cityمام أسفر عن مقتل 168

«ميكن لهجوم منسق ينفذه حفنة من
الخرباء التقنيني املحرتفني – من نهاية
الشارع فقط أو من الجانب اآلخر
من الكرة األرضية – أن يدمر األمة
ويعصف بها»

(٭) أناريك :كلمة يونانية قدمية تعني حرفيا ال حاكم أو ال سلطة،
وقد استُخدمت الكلمة طوال قرون يف الكتابات الغربية لتشري إىل
حالة بلد أو إقليم جغرايف حال تفكك أو سقوط السلطة املركزية
املسيطرة عليه مام يؤدي إىل صعود قوى مختلفة تتصارع عىل أن
تحل محلها محدثة حالة من فوىض الحرب األهلية ،ثم أصبحت
الكلمة يف اللغات األوروبية املختلفة مرادفا للفوىض .يف املقابل،
فإن األناركية بوصفها نظرية وفكرا سياسيا ،وباعتبارها حركة
اجتامعية تبلورت ألول مرة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش
يف إطار نشأة الحركات العاملية واالشرتاكية ،واتخذ بعض أوائل
مفكريها اسم األناركية مبعنى الالسلطوية ،إذ دعوا إىل أن ينظم
املجتمع شؤونه ذاتيا من دون تسلط لفرد أو جامعة عىل مقدرات
وحياة غريهم .تعني الالسلطوية الغياب التام للسلطة وليس
تفكيك السلطة املركزية إىل سلطات متناحرة تحدث الفوىض يف
املجتمع ،وهي تعني استبدال مؤسسات الدولة املركزية والهرمية
مبؤسسات شعبية أفقية – أي ال تكون فيه تراتبية هرمية – وشبكية
– أي ال مركزية ترتبط كل منها باألخرى للتكامل وإلدارة املوارد
املشرتكة واتخاذ القرار فيام يخصها[ .املرتجم].
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شخصا ،باإلضافة إىل إصابة  600شخص ،وتدمري أو إلحاق الرضر بنحو  325بناية
يف دائرة نصف قطرها ستة عرش بلو ًكا (مجموعة بنايات) ،مام سبب خسائر تقدر
بأكرث من  600مليون دوالر .واألمر الصادم الذي متخض عنه التحقيق الالحق هو
مدى سهولة نجاح ماكفي ومشاركيه يف تنفيذ هذا التفجري .مل يتطلب األمر أكرث من
شاحنة وبضع عرشات من أكياس نرتات األمونيوم ،وهي مادة كيميائية شائعة يف
األسمدة الزراعية ،وميكن الحصول عليها من الكثري من متاجر لوازم الزراعة .عمليا
كان األمن حول البناية غري موجود.
كان السؤال البديهي الجيل ،داخل الحكومة وخارجها ،هو عن أنواع األهداف
ُفجر الحقا ،هل هي أحد السدود ،أو ميناء رئييس ،أو االحتياطي
التي كانت ست َّ
الفدرايل ،أو محطة للطاقة النووية؟ إن رضر أي من تلك الرضبات كان سيفوق
القول إنه مجرد حادث مأساوي مفجع ،إنه رضر ميكن أن يكون له دوي وأصداء عرب
االقتصاد برمته .إذن ،إىل أي مدى كانت تلك األهداف غري حصينة وعرضة للخطر،
وما الذي كان ميكن فعله لحاميتها؟
يف  21يونيو و َّقع بيل كلينتون عىل قرار توجيه رئايس «يب دي دي »39 -
 ،PDD-39بعنوان «سياسة الواليات املتحدة بشأن مكافحة اإلرهاب» ،وهو
توجيه وضع  -من بني أمور أخرى  -املدعية العامة جانيت رينو Janet Reno
مسؤولة عن «لجنة مجلس الوزراء» لفحص ومراجعة ،واقرتاح طرق لتقليص،
أوجه ضعف «املرافق الحكومية» و«البنية األساسية القومية الحرجة البالغة
األهمية»( )1وقابليتها للتعرض للخطر.
حولت رينو املهمة( )2إىل نائبتها جاميي غوريليك  ،Jamie Gorelickالتي
بدورها شكلت مجموعة عمل للبنية األساسية الحرجة البالغة األهمية ،تتألف من
مفوضني آخرين من البنتاغون ،ووكالة االستخبارات املركزية ،ومكتب التحقيقات
الفدرايل ،والبيت األبيض .بعد بضعة أسابيع من االجتامعات أوصت املجموعة بأن
يسمي الرئيس لجنة ،عقدت بدورها جلسات استامع ،وكتبت تقريرا أسفر عن
صياغة مسودة توجيه رئايس آخر.
فوجئ العديد من هيئة موظفي البيت األبيض ،الذين حسبوا أن اللجنة كانت
ستخرج بوسائل جديدة لتأمني املنشآت املادية املهمة ،إذ إن أكرث من نصف تقريرها
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وتوصياتها تناول أوجه الضعف والثغرات األمنية لشبكات الحاسوب والحاجة امللحة
ملا أسمته اللجنة «األمن السيرباين».
نشأ ذلك التحول املفاجئ من أن األعضاء الرئيسيني يف مجموعة عمل البنية
األساسية الحرجة ،ويف اللجنة الرئاسية الالحقة ،كانوا قد جاءوا من وكالة األمن
القومي ،أو من الربامج السوداء فائقة الرسية بسالح البحرية ،ومن ثم كانوا عىل
دراية كاملة بهذا الجانب الجديد من العامل.
كان ريتشارد ويلهلم ،مدير وسائل حرب املعلومات يف وكالة األمن القومي ،من
بني األعضاء األكرث تأثريا يف مجموعة العمل .قبل بضعة أشهر من التفجري الذي وقع
يف مدينة أوكالهوما سيتي كان الرئيس كلينتون قد عني نائبه آل غور Al Gore
مسؤوال عن اإلرشاف عىل مرشوع «رقاقة كليرب» ،وأوفد مايك ماكونيل ويلهلم إىل
البيت األبيض بوصفه مفوض وكالة األمن القومي بشأن املرشوع ،ورسعان ما ماتت
الرقاقة ،لكن غور استبقى ويلهلم وعينه مستشارا له لشؤون االستخبارات ،مع
منصب يف هيئة مجلس األمن القومي .يف بدايات وظيفته الجديدة أخرب ويلهلم
بعض زمالئه املوظفني بشأن االكتشافات التي حققها يف «فورت ميد» ،وخصوصا
تلك التي تسلط الضوء عىل أوجه الضعف والثغرات األمنية للمجتمع األمرييك
الذي يتزايد ترابطه الشبيك الحاسويب .كتب ويلهلم مذكرة حول هذا املوضوع إىل
مستشار كلينتون لألمن القومي ،أنتوين ليك  ،Anthony Lakeالذي بدوره وقعها
باسمه الخاص ورفعها إىل الرئيس.
عندما شكلت جاميي غوريليك فريق العمل الخاص بها كان من الطبيعي أن
يكون ويلهلم من بني أعضاء الفريق .كانت إحدى أوىل مهام اللجنة هي تعريف
مسامها ،واستجالء ماهية البنيات األساسية الحرجة ،وتحديد أي القطاعات كان
حيويا ورضوريا للمجتمع الحديث .خلصت املجموعة إىل قامئة تضم مثانية قطاعات،
هي :االتصاالت ،والطاقة الكهربائية ،والغاز والنفط ،والخدمات املرصفية واملالية،
والنقل ،وإمدادات املياه ،وخدمات الطوارئ ،و«استمرارية الحكومة» يف حالة وقوع
حرب أو كارثة.
أشار ويلهلم إىل أن جميع هذه القطاعات تعتمد عىل شبكات الحاسوب،
واعتامدا كبريا يف بعض الحاالت .لن يكون اإلرهابيون يف حاجة إىل تفجري بنك ،أو
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خط سكة حديد ،أو شبكة كهرباء ،كان ميكنهم االكتفاء بتعطيل شبكة الحاسوب
دفع ويلهلم بأن «البنية
التي تتحكم يف تشغيلها ،ولن تختلف النتيجة .نتيجة ذلك َ
األساسية الحرجة» ينبغي أال تشتمل عىل البنى املادية فقط ،بل أيضا التجهيزات ملا
كان سيطلق عليه قريبا الفضاء السيرباين.
مل تكن غوريليك يف حاجة إىل إقناع بشأن هذه النقطة ،فهي بوصفها نائبة
للمدعية العامة ،كانت قد عملت يف عدة لجان مشرتكة بني الوكاالت ،وتناولت
إحدى هذه اللجان مسائل متعلقة باألمن القومي .تشاركت غوريليك رئاسة هذه
اللجنة مع نائب مدير وكالة االستخبارات املركزية ،الذي تصادف أنه كان بيل
ستودميان ،املدير السابق لوكالة األمن القومي (وأحد تالميذ بويب راي إمنان) .لقد
كان ستودميان يف أيام وجوده يف «فورت ميد» مدافعا حادا عن وسائل الحرب
املضادة للقيادة والسيطرة ،املعروفة اآلن باسم وسائل حرب املعلومات ،متضمنة
كال جانبيها الهجومي والدفاعي ،أي قدرة أمريكا عىل أن تنفذ إىل شبكات العدو،
وقدرة العدو عىل أن ينفذ إىل شبكات أمريكا .ويف النجيل كان ستودميان يروج
للفكرة ذاتها.
كان ستودميان يتقابل مع غوريليك كل أسبوعني ملناقشة هذه القضايا ،وقد كان
لحججه ودفوعه صداها .قبل تعيني غوريليك نائبا للمدعية العامة كانت قد عملت
محامية عامة يف البنتاغون ،حيث استمعت إىل إحاطات عديدة حول ما حدث من
اخرتاق ملقاويل (متعهدي) وزارة الدفاع ،وحتى لوزارة الدفاع ذاتها .ويف وزارة العدل
كانت غوريليك تساعد عىل املالحقة القضائية الجنائية للمتسللني الذين قد نفذوا
إىل حواسيب البنوك واملصنعني .قبل عام من حادثة مدينة أوكالهوما سيتي كانت
غوريليك قد ساعدت عىل صياغة مسودة خطة عمل مبادرة الجرمية الحاسوبية،
التي كانت تهدف إىل تعزيز خربة وزارة العدل يف «مسائل التكنولوجيا الفائقة»(،)3
كام ساعدت عىل إنشاء لجنة تنسيق فريق مهمة البنية األساسية املعلوماتية.
مل تكن تلك املغامرات مجرد موضوعات تستهويها ،بل كانت قد صدر
بها تكليف رسمي ،وكانت تعد ضمن عبء قضايا وزارة العدل .يف اآلونة
األخرية( )4كانت منظمة إجرامية روسية قد اخرتقت حواسيب بنك «سيتي بنك»
 Citibankورسقت  10ماليني دوالر ،وحولتها إىل حسابات منفصلة يف كاليفورنيا،
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وأملانيا ،وفنلندا ،وإرسائيل .كان أحد املوظفني السابقني يف شبكة إنذار حاالت
الطوارئ ،التي تغطي  22دولة ،ساخطا ،فاقتحم النظام وأسقطه مدة عرش
ساعات .وسيطر أحد األشخاص يف والية كاليفورنيا عىل الحاسوب الذي يدير
تنصت الحكومة عىل
وحمل معلومات بشأن ُّ
شبكة مبدالت الهاتف املحليةّ ،
اإلرهابيني املشتبه فيهم ،ونرش املعلومات عىل اإلنرتنت .عمد صب ّيان مراهقان،
قرينان رشيران لبطل فيلم «ألعاب الحرب (املناورات الحربية)» ،إىل اخرتاق
شبكة حاسوب قاعدة للقوات الجوية يف مدينة رومي  Romeبوالية نيويورك.
يف وقت الحق سخر أحد الصبية من أن املواقع العسكرية كانت هي األسهل
اخرتاقا عىل مستوى اإلنرتنت بأرسها.
بناء عىل كل هذا ،خرباتها بوصفها محامية الحكومة ،واالجتامعات املشرتكة
بني الوكاالت مع ستودميان( ،)5ومن خالل املناقشات الحالية مع ريتشارد ويلهلم
يف مجموعة العمل ،توصلت غوريليك إىل استنتاجني مثريين للقلق .أوال ،عىل األقل
يف هذا املضامر ،كانت التهديدات من املجرمني ،واإلرهابيني ،والخصوم األجانب
جميعها متشابهة ،كانوا جميعا يستخدمون وسائل الهجوم ذاتها؛ التي يف كثري من
األحيان ،مل يكن من املمكن متييزها .مل تكن تلك املشكلة تخص فقط وزارة العدل
أو وزارة الدفاع ،كان يتعني عىل الحكومة بكاملها أن تتعامل مع املشكلة ،وألن
معظم حركة بيانات الحاسوب متر عرب شبكات مملوكة لرشكات خاصة ،كان ينبغي
أن يساعد القطاع الخاص أيضا عىل إيجاد الحلول وإنفاذها.
ثانيا ،كان التهديد أوسع وأعمق مام كانت غوريليك قد تخيلت .حينام فحصت
قامئة البنى األساسية الحرجة التي أعدتها مجموعة العمل ،ونظرا إىل تزايد التحكم
يف تلك البنى بواسطة الحواسيب ،أدركت غوريليك يف لحظة ذهول ،أن هجوما
منسقا ينفذه حفنة من الخرباء التقنيني املحرتفني ،من نهاية الشارع فقط أو من
الجانب اآلخر من الكرة األرضية ،ميكن أن يدمر األمة ويعصف بها.
عضد هذا الفهم الجديد إحاطة قدّمها مفوض البنتاغون يف مجموعة العمل،
وهو ضابط متقاعد من سالح البحرية يدعى برينتون غرين ،Brenton Greene
كان قد عُ ِّي أخريا يف منصب جديد هو مدير سياسات البنية األساسية ،يف مكتب
األمن العام لوزارة الدفاع.
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كان غرين قد شارك يف بعض الربامج العسكرية األكرث رسية .يف أواخر
الثامنينيات وأوائل التسعينيات من القرن العرشين ،كان قائدا إلحدى الغواصات يف
مهمة تجسس فائقة الرسية .بعد ذلك أدار برامج البنتاغون السوداء (الرسية) يف
وحدة كانت تسمى «القسم جيه» ( ،)J Departmentالذي كان يعمل عىل تطوير
واستحداث تكنولوجيات ناشئة قد متنح أمريكا أفضلية يف حرب آتية .كان أحد أفرع
«القسم جيه»( )6يعمل عىل «استهداف العقدة الحرجة» .كانت الفكرة هي تحليل
البنى األساسية لكل بلد خصم وتحديد األهداف الرئيسية ،أقل عدد من األهداف
التي كان سينبغي للجيش األمرييك تدمريها من أجل إحداث تأثري كبري عىل مسار
الحرب .ساعد غرين عىل استحداث فرع آخر يف القسم ،وهو مرشوع «التعزيز
االسرتاتيجي» ،الذي ركز عىل سبل جديدة للنفاذ إىل شبكات القيادة والسيطرة
الخاصة بالخصوم األجانب وتقويضها ،وهذا هو جوهر وسائل حرب املعلومات.
من خالل العمل عىل تلك املرشوعات ،ورؤية أنه  -عىل األقل من الناحية النظرية
 كم كان من السهل تدمري بلد أجنبي ببضع قنابل ُتزرع عىل نحو مدروس بعناية،أو بعمليات اقتحام إلكرتونية .ومثلام كان العديد ممن سلكوا هذا الطريق من قبله
قد أدركوا ،أدرك غرين الجانب اآلخر من املعادلة :ما كان باستطاعتنا أن نفعل بهم،
كان باستطاعتهم فعله بنا .وكان غرين يعرف أيضا أن أمريكا عرضة لتلك األنواع من
الهجامت ،ال سيام الهجامت املعلوماتية ،أكرث من أي دولة أخرى عىل هذا الكوكب.
يف معرض بحثه صادف غرين دراسة بعنوان «قابلية التأثر املادي لألنظمة
الكهربائية من الكوارث الطبيعية والتخريب» Physical Vulnerability of
 ،Electric Systems to Natural Disasters and Sabotageكان مكتب الواليات
املتحدة لتقييم التكنولوجيا  -وهو مجموعة استشارية تتبع الكونغرس  -قد أجراها
يف العام  .1990يف الصفحات االفتتاحية من الدراسة كشف معدوها عن محطات
الطاقة واملحوالت الكهربائية التي إذا عُ ِّطلت كانت ستسقط وتعطل مجموعة
هائلة من خطوط الشبكة القومية .كانت هذه الوثيقة عامة وعلنية ،ومتاحة ألي
شخص كان يعرف عنها.
علم غرين من أحد زمالئه يف «القسم جيه» أنه بعد فرتة وجيزة من دخول
جورج بوش  George Bushإىل البيت األبيض يف يناير من العام  ،1989عرض
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السيناتور (عضو مجلس الشيوخ) جون جلني  John Glennالدراسة عىل الجرنال
برنت سكوكروفت  ،Brent Scowcroftمستشار بوش لألمن القومي .ساور
سكوكروفت بعض القلق ،وطلب من ضابط يف الخدمة الرسية يدعى تشارلز لني
 Charles Laneتشكيل فريق عمل مصغر ال يزيد عىل ستة أفراد من املحللني
التقنيني إلجراء دراسة منفصلة .كانت النتائج التي توصل إليها الفريق مزعجة جدا،
إىل درجة أن سكوكروفت مزّق كل مواد العمل الخاصة بالفريقُ ،
وطبعت نسختان
فقط من تقرير لني .حصل غرين عىل واحدة منهام.
عند هذه النقطة استنتج غرين أنه كان يعمل عىل الجانب الخطأ من املسألة،
إن حامية البنية األساسية ألمريكا كانت أكرث أهمية  -وكام رآها ،أكرث إلحاحا  -من
البحث عن سبل إلحداث ثغرات يف البنى األساسية األجنبية.
كان غرين يعرف لينتون ويلز  ،Linton Wellsوهو ضابط زميل له يف سالح
البحرية األمريكية لديه خلفية عميقة يف الربامج السوداء (الرسية) ،وكان حينذاك
مساعدا عسكريا لوالرت سلوكومب  ،Walter Slocombeوكيل وزارة الدفاع لشؤون
السياسة .أخرب غرين ويلز أن سلوكومب كان ينبغي أن يستعني مبدير لسياسة البنية
األساسية .وافق سلوكومب عىل الفكرة ،وعُ ِّي غرين.
يف أثناء األشهر القليلة األوىل التي قضاها غرين يف الوظيفة الجديدة ،عمل
عىل تقديم بيان حول «الرتابط واالعتامد املتبادل» فيام بني البنية األساسية للبالد،
وتركزها ،واختالط قطاعاتها بعضها مع بعض ،والكيفية التي ميكن بها لعرقلة بعض
«العقد الحرجة» (عبارة مأخوذة من القسم جيه) أن تلحق بالبالد أرضارا جسيمة.
عىل سبيل املثال عرف غرين أن «مؤسسة بيل»  Bell Corporationوزعت
قرصا مدمجا يحتوي عىل قامئة بكل مبدالت االتصاالت الخاصة بها يف جميع أنحاء
العامل ،وذلك حتى يتسنى لرشكة هاتف يف األرجنتني ،عىل سبيل املثال ،أن تعرف
كيفية توصيل الدوائر لتوجيه مكاملة هاتفية إىل أوهايو  .Ohioنظر غرين إىل تلك
القامئة ويف ذهنه سؤال مختلف :أين جميع مبدالت االتصاالت يف املدن األمريكية
الكربى؟ يف كل حالة فحصها ،وألسباب تتعلق بالجدوى االقتصادية ،كانت مبدالت
االتصاالت ترتكز يف موقعني فقط .بالنسبة إىل مدينة نيويورك  New Yorkكان
معظم مبدالت االتصاالت يقع يف عنوانني يف مانهاتن السفىل (جنوب مانهاتن)؛
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هام 140 :ويست سرتيت  West Streetو 104برود سرتيت  .Broad Streetإذن،
تخلص من هذين العنوانني ،سواء بقنبلة أو بهجوم بوسائل حرب املعلومات ،وكانت
مدينة نيويورك ستفقد تقريبا كل خدماتها الهاتفية ،عىل األقل فرتة .إن فقدان
الخدمة الهاتفية كان سيؤثر يف البنى األساسية األخرى ،وكانت التأثريات ستتواىل.
تتويجا للبيان الذي قدمه غرين( ،)7عممت وكالة االستخبارات املركزية  -حيث
كان بيل ستودميان هو القائم بأعامل املدير فرتة وجيزة  -تقريرا رسيا حول أوجه
الضعف والثغرات األمنية ألنظمة «سكادا»  .SCADAهذا االسم املخترص يعني
«منظومة التحكم اإلرشايف وجمع البيانات» Supervisory Control and Data
 .Acquisitionيف جميع أرجاء البالد ،ومجددا ألسباب اقتصادية ،فإن رشكات
املرافق العامة ،ومحطات املياه ،وخطوط السكك الحديدية ،وهي قطاعات شاسعة
من البنية األساسية الحرجة البالغة األهمية ،كانت جميعها ترتبط قطاعا باآلخر
من خالل شبكات الحاسوب ،و ُيتحكم فيها جميعا من ُبعد ،ويف بعض األحيان
بواسطة مراقبني برشيني ،وغالبا باستخدام مستشعرات مؤللة .قبل تقرير وكالة
االستخبارات املركزية فإن بضعة أعضاء من مجموعة العمل مل يكونوا قد سمعوا قط
بشأن منظومة «سكادا»  .SCADAاآلن أدرك الجميع أنهم عىل األرجح كانوا فقط
سطح خط ٍر جدي ٍد أىت مع التكنولوجيا الجديدة.
يخدشون َ
كتبت غوريليك مذكرة ،محذرة رؤساءها من أن مجموعة العمل كانت تتوسع
يف نطاق استقصائها« ،يف ضوء اتساع( )8البنى األساسية الحرجة وتعدد مصادر
وأشكال االعتداء» .مل يعد يكفي النظر يف احتاملية وتداعيات تفجري اإلرهابيني
البنايات الحرجة ،كان يجب عىل املجموعة  -يف نهاية املطاف الرئيس  -أن تنظر
أيضا يف «التهديدات التي تأيت من مصادر أخرى».
ما االسم الذي ميكن أن نطلقه عىل تلك التهديدات «األخرى»؟ كلمة واحدة
كانت تحوم( )9يف القصص واملقاالت التي تدور بشكل أو بآخر حول القرصنة
الحاسوبية (االخرتاقات)؛ وهي كلمة «سيرب» ( .)cyberكان للكلمة جذورها يف
«السيربنيطيقا» ( ،)cyberneticsوهو مصطلح يعود إىل منتصف القرن التاسع
عرش ،يصف الحلقات املغلقة ألنظمة املعلومات .لكن يف السياق الراهن لشبكات
الحاسوب نشأ هذا املصطلح عن رواية «نيورومانرس»  ،Neuromancerرواية
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الخيال العلمي التي كتبها ويليام جيبسون  William Gibsonيف العام ،1984
وهي قصة جامحة واسترشافية عىل نحو مخيف ،تتناول القتل وأعامل الفوىض
(التخريب) يف عامل «الفضاء السيرباين» االفرتايض.
إن مايكل فاتيس  ،Michael Vatisاملحامي بوزارة العدل وعضو مجموعة
العمل الذي كان قد قرأ من فوره رواية جيبسون ،كان هو من دعا إىل تبني هذا
املصطلح .كان بقية األعضاء معارضني ،إذ إن املصطلح بدا به الكثري من الخيال
العلمي ،وكان عبثيا جدا وغري مقنع .لكن حاملا تنطق الكلمة فإنها كانت مالمئة
عىل نحو محكم .منذ تلك اللحظة فصاعدا كان أعضاء املجموعة ،وغريهم ممن
درسوا املسألة ،سيتحدثون بشأن «الجرمية السيربانية» ( ،)cyber crimeو«األمن
السيرباين» ( ،)cyber securityو«الحرب السيربانية» (.)cyber war
ما الذي ميكن فعله حيال هذه التهديدات السيربانية؟ كان هذا هو السؤال
الفعيل ،السبب األسايس لوجود املجموعة ،وهنا عجز أعضاء املجموعة .كان هناك
العديد من القضايا التي متس الكثري من االهتاممات واالعتبارات البريوقراطية،
والسياسية ،واملالية ،واملؤسسية؛ كانت أكرث وأكرب من أن تحسمها مجموعة عمل
مشرتكة بني الوكاالت.
يف  6فرباير  1996أرسلت غوريليك تقرير املجموعة إىل راند بريز ،Rand Beers
مستشار كلينتون لالستخبارات ،ونقطة االتصال فيام يخص جميع القضايا املتعلقة
بالتوجيه الرئايس بشأن سياسة مكافحة اإلرهاب (يب دي دي  ،PDD-39 )39 -والذي
كان قد حث عىل إنجاز هذه الدراسة .كانت النقطة الرئيسية يف التقرير هي اإلشارة
إىل وجود نوعني من التهديدات للبنية األساسية الحرجة ،تهديدات مادية وأخرى
سيربانية ،كانت هذه النقطة مبتكرة ،بل تاريخية .أما فيام يخص خطة العمل ،فقد
لجأت املجموعة إىل أسلوب اإلحالة املعتاد من مثل هذا النوع من فرق العمل حينام
ال يعرفون ماذا عساهم أن يفعلوا .أوىص فريق العمل بتشكيل لجنة رئاسية.
عىل مدى فرتة من الوقت ،مل يحدث يشء .راند بريز أخرب غوريليك أن تقرير
مجموعتها كان قيد الدراسة ،لكن مل تكن هناك متابعة .كانت هناك حاجة إىل حافز
يحرك األمور ،وجدته غوريليك يف شخصية سام نان  ،Sam Nunnالدميوقراطي
البارز عضو لجنة مجلس الشيوخ املعنية بالخدمات املسلحة.
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كانت جوريليك تعرف نان منذ أيام عملها مستشارة عامة للبنتاغون .كالهام
كان من صقور الدميوقراطيني ،مل يكونا من ساللة نادرة ،لكنهام أيضا ليسا من ساللة
شائعة ،وكانا يستمتعان مبناقشة القضايا معا .أخربته جوريليك بشأن ما اكتشفته
مجموعتها .استجابة لذلك ،أدرج نان بندا يف قانون إقرار الدفاع الوطني(٭) يف ذلك
العام ،مطالبا السلطة التنفيذية بأن تقدم إىل الكونغرس تقريرا بشأن سياسات
وخطط درء الهجامت الحاسوبية عىل البنية األساسية القومية.
أيضا ،طلب نان من «مكتب املحاسبة العامة» ،General Accounting Office
وهي دائرة الرقابة عىل السلطة الترشيعية ،إجراء دراسة مامثلة .أعد مكتب
املحاسبة العامة تقريره بعنوان «أمن املعلومات :الهجامت الحاسوبية يف وزارة
الدفاع تثري أخطارا متزايدة» Information Security: Computer Attacks at
 Department of Defense Pose Increasing Risksويف أحد تقديراته ،أشار
التقرير إىل أن وزارة الدفاع «رمبا شهدت ما يصل إىل  250ألف اعتداء( )10خالل
العام السابق» ،وأن ثلثي تلك الهجامت كان ناجحا ،وأن «عدد الهجامت يتضاعف
كل عام ،مع زيادة استخدام اإلنرتنت إىل جانب زيادة حنكة «قراصنة الحاسوب»
(الهاكرز) وتطور أدواتهم.
مل يكن هذا الرقم مستبعدا فقط (ربع مليون اعتداء يف العام يعني  685اعتداء
يف اليوم ،منها  457نفاذا فعليا ناجحا) ،رمبا يكون هذا الرقم قد أىت من العدم
بشكل عشوايئ متاما ،ومثلام أقر معدو التقرير أنفسهم ،فإن مثة «جزءا صغريا» من
الهجامت هو الذي كان « ُي َ
كتشف و ُيب َلغ عنه فعليا».
مع ذلك ،بعثت الدراسة موجة صدمية عنيفة رست خالل أروقة معينة .تأكدت
جوريليك من أن بريز كان عىل علم بأصداء املوجة ،وحذرته من أن نان كان عىل
وشك عقد جلسات استامع حول هذا املوضوع ،وأملحت إىل أن الرئيس كان سيعمل
بجد يف مواجهة هذه العاصفة.
حدد نان يوم  16يوليو موعدا لجلسة االستامع .يف يوم  15يوليو ،أصدر
كلينتون األمر التنفيذي الرقم  ،13010لتشكيل اللجنة رفيعة املستوى التي كان
(٭) «قانون إقرار الدفاع الوطني»  National Defense Authorization Actهو اسم يطلق عىل كل سلسلة من
القوانني الفدرالية للواليات املتحدة التي تحدد املوازنة والنفقات السنوية لوزارة الدفاع األمريكية[ .املرتجم].
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فريق عمل جوريليك قد اقرتحها .كان األمر التنفيذي يكاد يكون نسخة مطابقة
للمس َّودة املقرتحة من مجموعة العمل قبل ذلك بثالثة أشهر .استهل كلينتون
األمر التنفيذي بالقول« :إن بعض البنى األساسية القومية( )11حيوية جدا ،إىل
درجة أن عجزها أو تدمريها سيكون له تأثري مدمر يف الدفاع عن الواليات املتحدة
أو يف أمنها االقتصادي» ،ورسد قامئة القطاعات الثامنية «الحرجة» التي كان فريق
العمل قد حددها .تابع األمر التنفيذي« :تنقسم تهديدات هذه البنى األساسية
الحرجة إىل فئتني :تهديدات مادية للممتلكات امللموسة تهديدات مادية،
وتهديدات من هجامت إلكرتونية ،أو باستخدام الرتددات الراديوية ،أو معتمدة
عىل الحاسوب ،تنقض عىل مكونات املعلومات أو االتصاالت التي تتحكم يف البنى
األساسية الحرجة».
يف اليوم التايل ،عقدت لجنة الشؤون الحكومية يف مجلس الشيوخ ،حيث كان
نان عضوا فيها باعتباره عىل رأس الدميوقراطيني ،جلسة استامع حول هذا املوضوع،
تلك الجلسة التي طال انتظارها بشغف .كانت جاميي جوريليك هي أحد الشهود،
وح ّذرت قائلة« :ليس لدينا بعد هجوم سيرباين إرهايب( )12عىل البنية األساسية ،لكنني
أعتقد أنها مسألة وقت فقط .نحن ال نريد أن ننتظر حدوث املعادل السيرباين
لـهجوم «بريل هاربور» (Pearl Harbor٭).
دخل العرص السيرباين رسميا إىل ح ّيز التنفيذ.
بالتايل  -خلف الستار  -كان عرص وسائل الحرب السيربانية هو أيضا مييض قدما.
يف أحد اجتامعات مجموعة عمل البنية األساسية الحرجة ،عمد ريتش ويلهلم إىل
تنحية جاميي جوريليك جانبا ،وبعبارات عامة فضفاضة أخربها بشأن الوجه اآلخر
فائق الرسية من التهديد الذي كانت تتقىص عنه ،وهو أن ما نحن نفعله بدول
أخرى منذ فرتة طويلة ،بدأت بعض تلك الدول ،أو أناس فيها بأعينهم ،يفعلونه بنا.
نحن مل نكن نسطو عىل بنوكهم (مصارفهم) أو نرسق أرسارهم الصناعية ،إننا مل نكن
يف حاجة إىل القيام بذلك .لكننا كنّا نستخدم أدوات سيربانية« ،هجامت إلكرتونية،
(٭) كان الهجوم عىل بريل هاربور رضبة عسكرية مفاجئة حدثت يف صباح يوم  7ديسمرب  1941من قبل القوات
الجوية البحرية اإلمرباطورية اليابانية ضد القاعدة البحرية للواليات املتحدة يف بريل هاربور بإقليم هاواي ،وأدى ذلك
الهجوم إىل دخول الواليات املتحدة يف الحرب العاملية الثانية[ .املرتجم].
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أو ترددات راديوية ،أو هجامت تعتمد عىل الحاسوب»  -مثلام كان سيحددها األمر
التنفيذي الذي أصدره كلينتون  -للتجسس عليهم ،واستكشاف شبكاتهم ،وإعداد
ساحة املعركة ملصلحتنا ،يف حالة ما إذا نشبت حرب يف يوم من األيام.
شدد ويلهلم عىل أمر مهم هو أن قدراتنا الهجومية السيربانية ينبغي أن تبقى
بعيدا عن النقاش ،أو حتى التلميح إليها ،عند مناقشة أوجه ضعفنا األمني أمام
القدرات الهجومية السيربانية للدول األخرى .كانت برامج أمريكا يف هذا املجال()13
من بني األرسار األكرث إحكاما يف مؤسسة األمن القومي بأرسها.
حينام التقى راند بريز نوابا من مختلف وزارات مجلس الوزراء ملناقشة األمر
التنفيذي الذي أصدره كلينتون ،طرح جون وايت  ،John Whiteنائب وزير الدفاع،
الفكرة ذاتها عىل زمالئه نواب الوزراء ،بالنربة الرسمية املهيبة ذاتها :ال ميكن ألحد
أن يذكر القدرات الهجومية السيربانية ألمريكا.
مل تكن الحاجة إىل التكتم هي السبب الوحيد ملا أعقب ذلك من صمت بشأن
املوضوع .مل يقل أحد حول الطاولة ذلك ،لكن من الواضح أن االعرتاف برباعة وتفوق
أمريكا يف مجال السيربانية ،يف الوقت الذي تنتقد فيه براعة اآلخرين ،كان عىل أقل
تقدير سيبدو أمرا مربكا.
استغرق األمر سبعة أشهر لتبدأ اللجنة أعاملها .كان بريز يخدم ثانية بوصفه
رجل البيت األبيض املكلف ،وكان أول ما يتعني عليه فعله هو أن يجد مكانا
يلتقي فيه املفوضون أعضا َء اللجنة .مل تكن بناية املكتب التنفيذي القديم ،القرص
كاف من وصالت الحاسوب (هذا يف حد ذاته
املجاور للبيت األبيض ،مج ّهزة بقدر ٍ
هو تفسري للحالة املؤسفة ملدى التأهب ألزمة سيربانية) .جاهد جون دويتش
 ،John Deutchاملدير الجديد لوكالة االستخبارات املركزية ،ليك يعمل أعضاء
اللجنة يف مقر الوكالة يف النجيل ،حيث كان ميكنهم الحصول عىل وصول آمن
إىل أي يشء كانوا يحتاجون إليه .لكن املسؤولني يف وزارات أخرى خشوا من
أن هذا رمبا يسبب العزلة ،واالعتامد املفرط عىل أجهزة االستخبارات .يف نهاية
املطاف ،عرث بريز عىل جناح مكتبي شاغر يف بناية ميتلكها البنتاغون يف أرلينغتون
 .Arlingtonولرتويج الفكرة ،قدمت وزارة الدفاع عرضا بأن تتحمل كل النفقات
وتقدم الدعم التقني.
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ثم جاءت مسألة تسمية أعضاء اللجنة .كانت هذه مسألة حساسة ودقيقة.
فكل حركة لبيانات الحاسوب يف البالد كانت تقريبا تتدفق من خالل شبكات
مملوكة لرشكات خاصة ،كان ينبغي أن يكون لها رأي يف مصريها .أعد بريز
وموظفوه قامئة تضم عرش وزارات ودوائر فدرالية كانت ستتأثر بأي توصيات
تخرج من هذا املرشوع ،وهي :الدفاع ،والعدل ،والنقل ،والخزانة ،والتجارة،
والوكالة الفدرالية إلدارة الطوارئ ،وبنك االحتياطي الفدرايل ،ومكتب التحقيقات
الفدرايل ،ووكالة االستخبارات املركزية ،ووكالة األمن القومي .وقرر بريز أن عىل
كل رئيس وكالة أن يختار اثنني يفوضهام لعضوية اللجنة ،أحدهام مفوض رسمي
واآلخر أحد التنفيذيني لدى مقاويل (متعهدي) القطاع الخاص .باإلضافة إىل نواب
الوزراء املساعدين ،كان سينضم أيضا مديرون أو نواب رؤساء تقنيون من رشكات
مثل «إيه يت آند يت»  ،AT & Tو«آي يب إم»  ،IBMو«الباسيفيك للغاز والكهرباء»
« ،Pacific Gas & Electricالرابطة القومية ملفويض هيئات تنظيم املرافق
العامة» .National Association of Regulatory Utility Commissioners
كانت هناك مسألة أخرى حساسة ودقيقة .كان التقرير النهايئ للجنة سيطرح
باعتباره وثيقة عامة علنية ،لكن أوراق عملها واجتامعاتها كانت ستُصنف عىل أنها
رسية ،كان سيتعني فحص املفوضني من أجل الحصول عىل تصاريح أمنية رسية
تسمح باالطالع عىل األرسار العليا ،وكان ذلك أيضا سيستغرق وقتا.
أخريا ،كان عىل بريز ونواب الوزراء اختيار رئيس للجنة .كانت هناك معايري
أثبتت جدواها وفعاليتها ملثل هذا املنصب ،منها أنه (غالبا هو) ينبغي أن يكون
بارزا مرموقا ،لكن غري مشهور ،ونوعا ما عىل دراية باملوضوع املطروح عىل
اللجنة ،ولكن ليس خبريا فيه ،محرتما ،ودودا ومنفتحا ،ولكن غري مثقل بجدول
أعامله الخاص ،شخص لديه وقت فراغ ،ولكن ليس منبوذا أو أحمق .توصلوا إىل
جرنال من فئة النجوم األربعة متقاعد من سالح الجو يدعى روبرت ت .مارش
.Robert T. Marsh
كان توم مارش قد ارتقى عرب مراتب الجانب التقني لسالح الجو ،ال سيام
يف وسائل الحرب اإللكرتونية .اختتم مارش حياته املهنية قائدا لقسم األنظمة
اإللكرتونية يف قاعدة هانزكوم الجوية يف والية ماساتشوستس ،Massachusetts
69

املنطقة املعتمة

ثم قائدا لقيادة أنظمة سالح الجو يف قاعدة أندروز الجوية ،بالقرب من واشنطن.
كان مارش يبلغ من العمر  71عاما .ومنذ تقاعده من الخدمة الفعلية ،كان قد
خدم يف مجلس العلوم الدفاعية والطائفة االعتيادية من مجالس إدارة املؤسسات.
يف ذاك الوقت ،كان مارش مديرا لجمعية معونة سالح الجو ،وهي املنظمة الخريية
الرئيسية لسالح الجو.
خالصة القول ،لقد بدا الرجل مثاليا.
اتصل جون وايت  ،John Whiteنائب وزير الدفاع ،بالجرنال مارش لسؤاله
عام إذا كان عىل استعداد لخدمة الرئيس بتوليه رئاسة لجنة لحامية البنية األساسية
الحرجة .أجاب مارش بأنه غري متيقن متاما مام تعنيه «البنية األساسية الحرجة»،
لكنه سيكون سعيدا بأن يساعد.
استعدادا للقيام باملهمة ،قرأ مارش التقرير الذي أعدته مجموعة عمل
جوريليك الخاصة بالبنية األساسية الحرجة ،وبدا التقرير صحيحا .تذكر مارش أيامه
يف هانزكوم يف أواخر السبعينيات وأوائل الثامنينيات من القرن العرشين ،حينام
حشد سالح الجو تقنيات جديدة يف الطائرات املقاتلة من دون االهتامم بأوجه
الضعف والثغرات األمنية التي رمبا يبذرونها .كانت جميع التحديثات تعتمد عىل
وصالت القيادة والسيطرة ،والتي مل تكن تحتوي عىل تكرارات (ازدواجية) تحوطية
مدمجة .ومثة بضعة ضباط مخرضمني تقنيا من طاقم عمل مارش حذروه من أنه إذا
حدث خلل يف الروابط (الوصالت) ،فستصري الطائرة عاجزة ومعاقة ،وبالكاد قادرة
عىل الطريان ،فضال عن القتال.
لكن ،كان مارش بعيدا عن العمليات اليومية طوال اثني عرش عاما ،وهذا الرتكيز
عىل السيربانية كان جديدا متاما بالنسبة إليه .وللحصول عىل املشورة والتحقق من
الواقع ،اتصل مارش بزميل قديم كان يعرف عن شأن هذه القضايا أكرث من أي
شخص آخر ،وهو ويليس وير .Willis Ware
كان وير مسايرا لكل خطوة من ثورة اإلنرتنت منذ أن كتب ،قبل ذلك بنحو
ثالثني عاما ،بحثه اإلبداعي حول الثغرات األمنية لشبكات الحاسوب .كان وير اليزال
يعمل يف مؤسسة «راند»  ،RANDوكان عضوا يف املجلس االستشاري العلمي لسالح
الجو ،حيث كان مارش قد تع ّرف عليه ،ووثق به .أكد وير ملارش أن تقرير جوريلك
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عىل املسار الصحيح ،وأن هذه قضية خطرية وتتزايد يوما بعد يوم ،إذ إن الجيش
واملجتمع أصبحا أكرث اعتامدا عىل تلك الشبكات ،وأن قلة قليلة من الناس كانوا
يهتمون بهذا األمر.
صار وير مفعام بالثقة بعد دردشته مع مارش .كان األمر التنفيذي الذي أصدره
الرئيس قد اعتمد اللجنة لفحص أوجه الضعف والثغرات األمنية أمام التهديدات
املادية والتهديدات السيربانية .أدرك مارش أن الحلول الخاصة بالتهديدات املادية
كانت إىل حد ما مبارشة وواضحة املعامل ،أما التهديدات السيربانية فهي التي كانت
عنرصا حديثا ،لذا فإن تركيزه كان سينصب عليها.
عقد مارش وأعضاء اللجنة اجتامعهم األول يف  14فرباير من العام  .1997كان
لديهم ستة أشهر لكتابة التقرير .كان بضعة أعضاء متبقني من مجموعة عمل
البنية األساسية الحرجة ،وكان أبرزهم برنت غرين ،مفوض البنتاغون ،الذي كان
بيانه عن الثغرات األمنية ملبدّالت االتصاالت وخطوط شبكة الطاقة الكهربائية قد
صدم بشدة جوريليك واآلخرين( .جوريليك ،التي تركت وزارة العدل يف شهر مايو
لالشتغال الحر يف املحاماة ،شاركت الحقا يف رئاسة هيئة استشارية للجنة ،جنبا إىل
جنب مع سام نان .)Sam Nunn
كان معظم أعضاء اللجنة حديثي عهد بالقضايا املطروحة ،ويف أحسن األحوال،
كانوا يعرفون قليال بشأن أوجه الضعف والثغرات األمنية يف قطاعاتهم املتخصصة،
لكن مل يكن لديهم أي فكرة عن أنها متتد عىل نطاق واسع عرب كل القطاعات
االقتصادية األخرى .وجميع ما اكتشفوه من بيانات يف جلسات اإلحاطة واالستامع،
مألهم بالجزع والهلع والشعور بالحاجة امل ّلحة.
كان مدير طاقم مارش ضابطا متقاعدا يف سالح الجو يدعى فيليب الكومب
 ،Phillip Lacombeوكان قد اكتسب سمعة طيبة بوصفه رئيسا لهيئة أركان يف
فريق يدرس أدوار ومهامت القوات املسلحة .كان إدراك الكومب املفاجئ واملدهش
للسيربانية قد حدث صباح أحد األيام ،حينام كان هو ومارش عىل وشك الصعود
إىل طائرة الساعة الثامنة صباحا متوجهة إىل بوسطن  ،Bostonحيث كان من
املقرر عقد جلسة استامع لهام يف الساعة العارشة والنصف .تأخرت رحلتهام ثالث
ساعات بسبب ّ
تعطل نظام الحاسوب الخاص بخطوط الطريان ،ومل يستطع أفراد
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الطاقم تقدير األوزان واالتزان (وهي مهمة كانت يف السابق تتم باستخدام املسطرة
الحاسبة املنزلقة(٭) ،التي مل يعد أحد حاليا يعرف كيفية استخدامها) ،لذلك مل
تتمكن الطائرة من اإلقالع .كانت املفارقة ساخرة بدرجة طاغية ،هام كانا عىل
وشك الذهاب لسامع إفادة بشأن تزايد اعتامد البالد عىل شبكات الحاسوب ،وهام
مل يتمكنا من الوصول إىل هناك يف املوعد املحدد بسبب اعتامد البالد املتزايد عىل
تلك الشبكات.
حينئذ أدرك الكومب للمرة األوىل أن املشكلة امتدت إىل كل ركن من أركان
الحياة العرصية .كان ضباط الجيش واملفكرون املعنيون بشؤون الدفاع يخشون
أسلحة الدمار الشامل؛ اآلن ،رأى الكومب أن هناك أسلحة عرقلة شاملة.
ومعظم جلسات االستامع التي عقدتها اللجنة ،فضال عىل ما يسبقها وما يليها
من مناقشات عرضية غري رسمية ،كانت تتطرق مرارا وتكرارا إىل النقطة ذاتها .أفاد
املسؤولون التنفيذيون يف وول مارت (Walmart٭٭) اللجنة بأنه أخريا يف يوم أحد،
تعطل نظام الحاسوب الخاص بالرشكة .نتيجة لذلك ،مل يتمكنوا من فتح أي من
متاجر التجزئة الخاصة بهم يف منطقة جنوب رشق الواليات املتحدة .حينام أفاد
أحد مديري رشكة «باسيفيك للغاز والكهرباء»  ،Pacific Gas & Electricوهي
واحدة من أكرب املرافق العامة يف البالد ،بأن الرشكة قد ربطت باإلنرتنت جميع ما
لديها من أنظمة التحكم ،بهدف توفري املال وترسيع نقل الطاقة ،سأله الكومب
عام تفعله الرشكة بشأن الحامية األمنية ،لكنه مل يكن يعرف ما الذي يتحدث
عنه الكومب .كان العديد من أعضاء اللجنة يسأل رؤساء رشكات السكك الحديد
(٭) «املسطرة الحاسبة املنزلقة»  slide ruleهي أداة حاسبة تناظرية ميكانيكية ،اخرتعها يف القرن السابع عرش
عامل الرياضيات اإلنجليزي القس ويليام أوتريد ) ،William Oughtred (1575 - 1660وهي تتكون من مسطرتني
مدرجتني أو أكرث تنزلقان عىل املستوى نفسه ،وتستخدم أساسا إلجراء عمليات الرضب والقسمة ،وكذلك للمعادالت،
مثل :األسس ،والجذور ،واللوغاريتامت ،وحساب املثلثات ،ولكنها عادة ال تستخدم إلجراء عمليات الجمع أو الطرح.
وعىل الرغم من تشابهها يف االسم واملظهر مع املسطرة النمطية ،فإنها ال تستخدم لقياس الطول أو لرسم الخطوط
املستقيمة .قبل ظهور اآللة الحاسبة اإللكرتونية ،كانت هي أداة الحساب األكرث استخداما يف العلوم والهندسة،
واستمر استخدامها يف النمو خالل الخمسينيات والستينيات من القرن العرشين حتى يف أثناء إدخال الحواسيب
تدريجيا؛ ولكن يف العام  ،1974وأمام اآللة الحاسبة اإللكرتونية العلمية املحمولة باليد ،فإنها بدت قدمية وقد ع ّفى
عليها الزمن[ .املرتجم].
(٭٭) «وول مارت» هي رشكة أمريكية متعددة الجنسيات للبيع بالتجزئة تدير سلسلة من محال الهايرب ماركت،
ومتاجر التخفيضات ،ومحال البقالة[ .املرتجم].
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ورشكات الطريان بشأن كيفية ضامنهم أمن املبدّالت ،واملسارات (السكك) ،والجداول
الزمنية ،ورادارات املالحة الجوية التي ُيتحكم فيها اعتامدا عىل الحواسيب ،وكانت
القصة ذاتها مل تتغري ،بدا رؤساء الرشكات يف حرية .مل يكن لديهم أي فكرة أن األمن
كان مشكلة.
يف  13أكتوبر من العام  ،1997أصدرت لجنة الرئيس لحامية البنية األساسية ،كام
كان ُيطلق عليها رسميا ،تقريرها يف  154صفحة من النتائج والتحليالت واملالحق
التقنية (الفنية) التفصيلية .نص التقرير يف صفحاته االفتتاحية عىل« :متاما مثلام
حدث يف العرص النووي يف النصف األخري من القرن العرشين ،ودعتنا األسلحة
الرهيبة بعيدة املدى( )15إىل التفكري بشكل مختلف بشأن األمن .اآلن ،تدفعنا
التكنولوجيا اإللكرتونية لعرص املعلومات إىل اخرتاع وسائل جديدة لحامية أنفسنا.
نحن ينبغي أن نتعلم كيفية التغ ّلب عىل جغرافيا جديدة ،حيث تكون الحدود غري
ذات أهمية ،واملسافات غري ذات معنى ،حيث يكون العدو رمبا قادرا عىل اإلرضار
بالنظم الحيوية التي نعتمد عليها من دون أن يتواجه مع قوتنا العسكرية».
أضاف التقرير« :اليوم ميكن لحاسوب أن يتحكم يف فتح وإغالق املبدّالت أو
الصاممات ،وتحريك األموال من حساب بنيك (مرصيف) إىل حساب آخر ،أو نقل
أمر عسكري ملسافة تصل إىل آالف األميال بذات رسعة نقله من الغرفة املجاورة،
ومن مخبأ لإلرهابيني بذات سهولة نقله من حجرية مكتبية أو من مركز قيادة
عسكري» .كان ميكن لتلك «الهجامت السيربانية» أن «تقرتن مع هجامت مادية»
يف محاولة «لشل أو إثارة ذعر قطاعات كبرية من املجتمع ،وتدمري قدرتنا عىل
االستجابة للحوادث» (من خالل إعاقة نظام  911أو اتصاالت الطوارئ ،عىل سبيل
املثال) ،وتعرقل قدرتنا عىل نرش القوات العسكرية التقليدية ،وبخالف ذلك تحد من
حرية عمل قياداتنا الوطنية».
تحاىش التقرير التهويل واالنهزامية ،ومل يكن هناك حديث هنا بشأن «بريل
هاربر سيربانية» .رصح كاتبو التقرير يف البداية بأنهم رأوا «أنه ليس هناك أي
دليل عىل وجود هجوم سيرباين وشيك ميكن أن يسبب تأثريا ضارا يف البنى األساسية
الحرجة يف البالد» .وعىل الرغم من ذلك ،فإنهم قالوا« :هذا ال يعد تأسيسا للشعور
بالرضا عن الذات أو للرتاخي» ،وأضافوا« :إن القدرة عىل اإليذاء  -ال سيام من خالل
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شبكات املعلومات  -هي حقيقة واقعة ،وهي تنمو مبعدل ينذر بالخطر ،ونحن
ليس لدينا سوى بضعة دفاعات يف مواجهتها».
كان هذا بالكاد هو أول تقرير ينرش تلك التحذيرات ،أما النتائج التي توصل
إليها ويليس وير قبل ذلك بعقود ،والتي اعتُمدت كسياسة (أو محاولة سياسة)
يف التوجيه الرئايس الرسي املتع ّلق باألمن القومي (إن إس دي دي  )145 -الذي
أصدرته إدارة ريغان ،فقد تغلغلت يف األوساط املحدودة للمسؤولني الرسميني من
أصحاب التفكري التقني .يف العام  ،1989قبل مثانية أعوام من تقرير الجرنال مارش،
كان املجلس القومي للبحوث قد أصدر دراسة بعنوان «تنامي أوجه ضعف شبكات
االتصاالت العمومية» Growing Vulnerability of the Public Switched
 ،Networksح َّذرت من أن «تهديدا جادا خطريا للبنية األساسية لالتصاالت( )16آخذ
يف التطور» من «عنارص طبيعية ،أو عرضية ،أو نزوية متهورة ،أو عدائية».
بعد ميض عامني ،أصدر املجلس ذاته تقريرا بعنوان «الحاسبات يف خطر»
 ،Computers at Riskذكر أن «اللص املعارص( )17يستطيع أن يرسق باستخدام
الحاسوب أكرث مام يرسقه بالبندقية ،ورمبا يكون إرهابيو الغد قادرين عىل إلحاق
رضر باستخدام لوحة مفاتيح أكرث من الرضر الذي يحدثونه باستخدام قنبلة».
يف نوفمرب من العام  ،1996قبل أحد عرش شهرا فقط من صدور تقرير مارش،
كان فريق عمل تابع ملجلس علوم الدفاع بشأن الحامية من وسائل حرب املعلومات
قد وصف «االعتامد املتزايد»( )18عىل شبكات غري حصينة ومعرضة للخطر عىل
أنها «مكونات يف وصفة لكارثة أمن قومي» .أوىص التقرير بأكرث من خمسني إجراء
التخاذها عىل مدار األعوام الخمسة الالحقة ،بتكلفة قدرها  3مليارات دوالر.
كان دوين أندروز  Duane Andrewsهو رئيس فريق العمل هذا ،وكان يف
اآلونة األخرية قد شغل منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة
واالتصاالت واالستخبارات ،همزة الوصل بني البنتاغون ووكالة األمن القومي .كان
نائب رئيس فريق العمل هو دونالد الثام ،الذي كان يشغل منصب مساعد وزير
الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات قبل ذلك باثني عرش
عاما ،وحينها كان هو القوة الدافعة وراء التوجيه الرئايس الرسي املتع ّلق باألمن
القومي (إن إس دي دي  )145 -الذي صدر يف عهد ريغان ،وهو كان أول توجيه
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رئايس بشأن أمن الحاسوب .كان أندروز يف استهالله متشككا  -بقدر يصل إىل حد
السخرية  -من أن التقرير كان سيحدث أثرا ،وكتب« :كان يتعني ع ّ
يل أن أشري أيضا
إىل أن هذا هو العام الثالث عىل التوايل الذي تقدم فيها دراسة أو فريق عمل من
مجلس علوم الدفاع توصيات مامثلة».
لكن خالفا لتلك الدراسات ،كان تقرير مارش نتاج عمل لجنة رئاسية كان القائد
األعىل هو الذي قد أصدر أمرا بتشكيلها .كان أحد موظفيه سيقرأ تقريرها ،ورمبا
كان الرئيس ذاته سيطلع عىل املوجز التنفيذي .باختصار ،كانت هناك فرصة أن
تنبت سياسة من جذور التقرير.
عىل الرغم من ذلك ،مل يحدث يشء فرت ًة ما ،ال رد من الرئيس ،ليس أكرث من لقاء
أو صورة تذكارية مع رئيس اللجنة .بعد ذلك ببضعة أشهر ،أملح كلينتون بإيجاز إىل
مضمون التقرير يف كلمته يف أثناء حفل تخرج يف األكادميية البحرية ،وقال« :يف جهودنا
ملكافحة( )19اإلرهاب والهجامت السيربانية واألسلحة البيولوجية ،ينبغي لنا جميعا أن
نكون بالغي الرشاسة» .كان هذا كل ما يف األمر ،عىل األقل يف العلن أمام الناس.
لكن خلف الكواليس ،ويف الوقت ذاته الذي كان فيه مارش وأعضاء اللجنة
يختتمون جلسات االستامع النهائية ،كان البنتاغون ووكالة األمن القومي يخططان
لتدريب عايل الرسية ،محاكاة لهجوم سيرباين ،كان ذلك التدريب سيبعث الحياة
يف تحذيرات مارش ،وهو بالفعل يف نهاية املطاف حث كبار املسؤولني عىل العمل
واتخاذ التدابري املناسبة.

75

امل َت َل ِّقي ُ
ُ
امل َؤ َّهل

4

امل َت َل ِّقي ُ
ُ
امل َؤ َّهل

يف  9يونيو  )1(1997بدأ خمسة وعرشون
عضوا من «الفريق األحمر»(٭) بوكالة األمن
القومي تدريبا ُأطلق عليه اسم «ا ُمل َت َل ِّقي
ا ُمل َؤهَّ ل» ( ،)Eligible Receiverوكانت مهمتهم
هي اخرتاق شبكات الحاسوب يف وزارة الدفاع
من دون استخدام معدات وبرمجيات سوى تلك
املتاحة تجاريا يف األسواق .كان هذا هو أول

«كان تدريب «ا ُمل َت َل ِّقي ا ُمل َؤهَّ ل» أول
تدريب عايل املستوى الختبار مدى
جاهزية جيش الواليات املتحدة
ومنشآته وقياداته املقاتلة العمومية
ملواجهة هجوم سيرباين»

(٭) بوجه عام «الفريق األحمر» عبارة عن مجموعة مستقلة
تتحدى منظمة ما بهدف تحسني فاعليتها من خالل افرتاض دور أو
وجهة نظر خصامية .عندما يستخدم هذا التعبري يف سياق القرصنة
الحاسوبية ،فإن «الفريق األحمر» هو مجموعة من القراصنة
األخالقيني (قراصنة القبعة البيضاء) الذين يهاجمون البنية التحتية
الرقمية للمؤسسة من أجل اختبار دفاعاتها .يتيح استخدام الفرق
الحمراء السيربانية «عمليات محاكاة للهجوم يف العامل الحقيقي
مصممة لتقييم وتحسني فعالية برنامج أمان املعلومات بالكامل».
تستخدم وزارة الدفاع األمريكية فرقا حمراء سيربانية إلجراء
تقييامت لشبكاتها الخاصة .هذه الفرق الحمراء معتمدة من قبل
وكالة األمن القومي ومن القيادة االسرتاتيجية للواليات املتحدة،
ويسمح هذا االعتامد لهذه الفرق الحمراء بإجراء التقييامت
العدائية عىل الشبكات التشغيلية يف وزارة الدفاع ،واختبار ضوابط
األمن املطبقة وتحديد نقاط الضعف يف نظم املعلومات[ .املرتجم].
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تدريب عايل املستوى الختبار مدى جاهزية قادة جيش الواليات املتحدة ،ومنشآته،
وقياداته املقاتلة العمومية ملواجهة هجوم سيرباين .كانت النتيجة مثرية للقلق.
كان تدريب «املتلقي املؤهل» من بنات أفكار كينيث مينيهان Kenneth
 ،Minihanوهو جرنال من فئة ثالثة نجوم يف سالح الجو؛ قبل ذلك بأقل من عام
ونصف العام ،كان مينيهان قد خلف مايك ماكونيل مديرا لوكالة األمن القومي .وقبل
ذلك بستة أشهر ،يف أغسطس  ،1995كان قد شغل منصب مدير وكالة استخبارات
الدفاع ،تتويجا ملسريته املهنية يف االستخبارات العسكرية .مل يكن مينيهان يرغب
يف االنتقال إىل «فورت ميد» ،ال سيام بعد تلك الفرتة القصرية التي قضاها يف وكالة
أرص ،كانت قيادة وكالة األمن القومي أكرث
استخبارات الدفاع .لكن وزير الدفاع ّ
أهمية ،مثلام قال ،وكانت البالد يف حاجة إىل مينيهان عىل رأسها.
كان وزير الدفاع هو بيل بريي  ،Bill Perryعامل األسلحة الذي كان  -يف أثناء
إدارة كارتر  -قد ابتكر وع َّرف مصطلح «وسائل الحرب املضادة للقيادة والسيطرة»،
سلف «وسائل حرب املعلومات» .قبل ذلك ،وباعتباره الرئيس املؤسس لرشكة «إيه
إس إل»  ،ESL, Incكان قد اضطلع ببناء العديد من األجهزة واألدوات التي كانت
وكالة األمن القومي تستخدمها إلرساء األساس لهذا النوع من وسائل الحرب.
منذ انضاممه إىل إدارة كلينتون ،نائبا لوزير الدفاع ،ثم وزيرا للدفاع ،كان بريي
يراقب وكالة األمن القومي من كثب ،ومل يعجبه ما رآه .كان العامل عىل نحو رسيع
يتحول إىل الرقمية واإلنرتنت ،لكن بؤرة اهتامم وكالة األمن القومي كانت التزال
هي دوائر الهاتف وإشارات املوجات امليكروية .كان ماكونيل قد حاول إحداث
تغيريات لكنه فقد الرتكيز يف أثناء هوسه مبرشوع «رقاقة كليرب».
قال بريي ملينيهان« :إنهم محطمون هناك ،ويجب عليك الذهاب إلصالح األمور».
كان مينيهان يتمتع بشهرة بوصفه يفكر تفكريا ابتكاريا «خارج اإلطار التقليدي»،
ويف معظم األوساط العسكرية مل يكن هذا األمر ُينظر إليه عىل أنه أمر جيد ،لكن
بريي كان يعتقد أن لديه األسلوب الصحيح واملالئم ليهز «فورت ميد» ويحدث فيها
تغيريا جذريا شامال.
طوال فرتة ستة عرش شهرا مصريية حاسمة ،من يونيو  1993حتى أكتوبر ،1994
كان مينيهان قائدا يف قاعدة «كييل» الجوية ،التي متتد عرب نطاق ضيق (جيب سيايس)
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يسمى «تل األمن»  ،Security Hillيف أطراف مدينة سان أنطونيو San Antonio
بوالية تكساس  ،Texasمقر مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات .منذ العام ،1948
أي قبل أربعة أعوام من إنشاء وكالة األمن القومي ،كانت قاعدة «كييل»  -تحت أسامء
مختلفة  -هي حيث كان سالح الجو يصنع رموز شفرته ويفك شفرة الخصوم.
يف صيف العام  1994أمر الرئيس كلينتون جرناالته بالبدء يف التخطيط لغزو
هايتي .وعىل نحو ما كان مخ َّوال يف قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ،كان
الهدف هو طرد الحكام الديكتاتوريني الذين كانوا قد وصلوا إىل السلطة عن طريق
قلب نظام الحكم ،واستعادة حكم النظام الدميوقراطي لرئيس الجزيرة املنتخب
جان-برتران أريستيد  .Jean-Bertrand Aristideكان ذلك الغزو سيشتمل عىل
عدة محاور ،قوات عمليات خاصة متمركزة مسبقا داخل البالد ،وقوات مشاة
تنساب إىل الجزيرة من عدة ممرات ،وحامالت طائرات يف البحر الكاريبي لتقديم
الدعم البحري .كانت مهمة مينيهان تتمثل يف التوصل إىل أسلوب تستخدمه طائرات
الواليات املتحدة ،حامالت الجنود والقاذفات ،ليمكنها  -إذا لزم األمر  -التحليق فوق
هايتي من دون اكتشافها.
كان لدى مينيهان يف مركز وسائل حرب املعلومات ،ضابط صغري ناشئ ،كان
فتى نابغا تقنيا ،ال يختلف عن الشخصية التي جسدها ماثيو برودريك يف فيلم
«ألعاب الحرب (املناورات الحربية)» ،وقد كان يف شبابه محرتفا يف استخدام برمجية
«عفريت االتصال الهاتفي» ،وكان يعبث مع رشكة الهاتف محاكيا بعض نغامت
طنني طلب االتصال الهاتفي ( ،)Dial Toneوبذلك كان يستطيع إجراء اتصاالت
هاتفية دولية باملجان .إزاء مشكلة هايتي ،أىت الفتى إىل مينيهان بفكرة .كان قد
أجرى بعض األبحاث ،واتضح أن نظام الدفاع الجوي يف هايتي كان موصوال بخطوط
الهاتف املحلية ،وهو كان يعرف كيف يجعل كل الهواتف يف هايتي مشغولة يف
آن واحد .لن تكون هناك حاجة إىل مهاجمة بطاريات الصواريخ املضادة للطائرات
بالقنابل أو الصواريخ ،األمر الذي رمبا يؤدي إىل ترشيد وقتل املدنيني .كل ما كان
عىل مينيهان وطاقمه االضطالع به هو عرقلة خطوط الهاتف.
يف النهاية تقرر إلغاء الغزو .أرسل كلينتون وفدا رفيع املستوى ضم جيمي
كارتر وكولني باول وسام نان لتحذير الحكام الديكتاتوريني املستبدين يف هايتي
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من الغزو الوشيك ،والذ الحكام الطغاة بالفرار ،وعاد أريستيد إىل السلطة من دون
إطالق رصاصة واحدة .لكن مينيهان كان قد أدرج فكرة «عفريت االتصال الهاتفي»
يف الخطة الرسمية للحرب .إذا كان الغزو قد مىض قدما ،فهذه هي الطريقة التي
سرتاوغ بها الطائرات األمريكية لتتجنب النريان.
منذ اللحظة األوىل كان بيل بريي يرصد ويتابع خطة الحرب ،وحينام علم بشأن
فكرة مينيهان ملعت عيناه .كان لها صدى مع طريقة تفكريه بوصفه رائدا يف التدابري
اإللكرتونية املضادة .كانت خطة اإلغراق الهاتفي يف هايتي هي ما سلطت األضواء
عىل مينيهان ،وجعلته يحظى باهتامم بريي باعتباره ضابطا ينبغي متابعته ،وحينام
أصبح املوقع املناسب شاغرا ،دفع به بريي إليه.
مثة يشء آخر جذب انتباه بريي بشأن قاعدة «كييل» الجوية .مل يكن املركز قد
ابتدع مخططات ونظام بارعة للغارات الهجومية عىل الخصوم فقط؛ لكنه أيضا ،ويف
وحدة مستقلة ،ابتكر أسلوبا بارعا الكتشاف ،ورصد ،وإبطال مفعول هجامت وسائل
حرب املعلومات التي رمبا يشنها الخصوم عىل أمريكا .مل يكن أي من األفرع العسكرية
األخرى ،وال حتى سالح البحرية ،قد صمم أي يشء عىل هذا القدر من الفعالية.
كان هذا األسلوب املبتكر يسمى «رصد أمن الشبكات» ،وكان من اخرتاع عامل
حواسيب يف جامعة كاليفورنيا يف ديفيس  Davisاسمه تود هيبريلني .Todd Heberlein
يف أواخر مثانينيات القرن العرشين ظهرت قرصنة الحواسيب (اخرتاق الحواسيب)
عىل أنها مصدر إزعاج ورضر خطري ،وتهديد عريض من حني إىل آخر .حدثت أول
حالة مرعبة كالكابوس( )2يف  2نوفمرب  ،1988حينام تعطل نحو ستة آالف حاسوب
يونكس  ،UNIXأي نحو  10يف املائة من الحواسيب املوصولة بشبكة اإلنرتنت،
وتضمن ذلك حواسيب قاعدة «رايت  -باترسون» الجوية ،ومخترب الجيش امليداين
(القوات الربية) ألبحاث األسلحة البالستية (التسيارية) ،والعديد من منشآت وكالة
الفضاء األمريكية (ناسا)؛ وبدت الحواسيب ميتة ،وبقيت كذلك طوال خمس عرشة
ساعة ،بسبب إصابة أتتها من أحد املصادر الخارجية ،وكانت يستعيص عالجها.
كانت تلك اإلصابة قد أطلق عليها اسم «دودة موريس»  ،Morris Wormعىل اسم
الجاين مقرتف الجرمية ،وهو كان طالبا يف الدراسات العليا بجامعة «كورنيل» يدعى
روبرت ت .موريس االبن ( Robert T. Morris Jrهذا ما أوقع «فورت ميد» يف
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حرج ،تبني أنه ابن روبرت موريس األب  ،Robert Morris Srكبري علامء مركز أمن
الحاسوب يف وكالة األمن القومي ،وكان مركز أمن الحاسوب هو الذي يتعقب ذلك
الفريوس الحاسويب املتنقل (الدودة الحاسوبية) ملعرفة الجاين).
مل يكن موريس قد قصد أي رضر .كان قد بدأ يف اخرتاق شبكة اإلنرتنت مستخدما
عدة مواقع جامعية كبوابة إلخفاء هويته ،ال لسبب إال لقياس مدى اتساع الشبكة
(يف ذلك الوقت ،مل يكن أحد يعرف مدى اتساعها) ،لكنه ارتكب خطأ جسيام ،كان
الفريوس الحاسويب املتنقل (دودة الحاسوب) يرسل استفساره إىل عدة حواسيب
عىل نحو متكرر (مل يكن موريس قد برمجه ليتوقف حاملا يتلقى ردا) ،مام أدى إىل
تحميل األنظمة فوق طاقتها وانهيارها .يف أعقاب الفريوس الحاسويب املتنقل (دودة
الحاسوب) استنبط العديد من علامء الحاسوب وبعض املسؤولني درسا مرعبا ،كان
موريس قد كشف مدى سهولة تعطيل النظام وإيقاف تشغيله ،لو كانت هذه هي
نيته فقد كان سيمكنه إحداث أرضار أكرب بكثري.
نتيجة لهجوم «دودة موريس» ،ط َّور بعض علامء الرياضيات برامج للكشف
عن املتسللني ،لكن تلك الربامج كانت مصممة لحامية حواسيب منفردة غري متصلة
بشبكة .كان ابتكار تود هيبريلني( )3يكمن يف تصميم برمجية لكشف التسلل ميكن
تنصيبها عىل شبكة مفتوحة ،وميكن توصيل أي عدد من الحواسيب بها .كانت برمجيته
تعمل عىل عدة مستويات .أوال ،كانت تتحقق من وجود نشاط شاذ عىل الشبكة؛
عىل سبيل املثال ،كلامت مفتاحية تشري إىل أن شخصا ما كان ينفذ محاوالت متكررة
لتسجيل الدخول إىل حساب ،أو أنه كان يجرب كلامت مرور عشوائية الواحدة تلو
األخرى .عىل نحو خاص كانت مثل هذه املحاوالت تسرتعي االنتباه إذا دخلت إىل
الشبكة من عنوان  MIT.eduالذي يخص «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» ،نظرا
إىل أن املعهد كان معروفا عنه السامح ألي شخص وكل شخص بالولوج إىل وحداته
الطرفية عن طريق االتصال الهاتفي من أي مكان عىل شبكة اإلنرتنت ،ومن ثم كان
نقطة مفضلة لدخول قراصنة الحاسوب (الهاكرز) .كانت األنشطة الشاذة غري السوية
ستطلق تنبيها؛ وعند تلك النقطة ،كان بإمكان الربمجية تتبع البيانات من جلسة عمل
مخرتق الحاسوب (الهاكر) يف أثناء اتصاله بالشبكة ،وتدوين عنوان الشبكة الخاص به،
ومدة بقائه داخل الشبكة ،وكم البيانات التي كان يستخلصها منها أو ينقلها إىل موقع
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آخر (أطلق عىل «بيانات الجلسات»  session dataالحقا اسم «البيانات الواصفة»
 .)metadataبعد هذه املرحلة أثارت جلسات عمل مخرتق الحاسوب (الهاكر)
ما يكفي من االرتياب الذي يستوجب مزيدا من االستجالء والتدقيق ،كان بإمكان
برمجية هيبريلني تتبع كامل محتويات بيانات الجلسات ،مبا يف ذلك ما كان مخرتق
الحاسوب (الهاكر) يفعله ،وما كان يقرأه ،وما الذي أرسله ،كل ذلك لحظيا يف الوقت
الحقيقي ،وعرب كامل الشبكة التي تراقبها الربمجية.
مثل العديد من قراصنة الحاسوب (الهاكرز) ومناهضيهم املعارصين ،كان
هيبريلني ملهام بكتاب «بيضة طائر الوقواق»  The Cuckoo’s Eggالذي كتبه كليف
ستول  Cliff Stollيف العام ( 1989كان ضابطا صغريا( )4ساعد عىل مواءمة برمجية
هيربلني يف مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات ،وكتب بحثا بعنوان « 50درسا
من أول  50صفحة من كتاب بيضة طائر الوقواق») .كان «ستول» هيب ًّيا(٭) عبقريا،
وفلكيا بارعا ،يعمل يف «مخترب لورانس بريكيل القومي» ،كمسؤول نظام الحاسوب.
يف أحد األيام ،اكتشف ستول خطأ يف فاتورة هاتف املخترب يبلغ خمسة وسبعني
سنتا؛ وبدافع الفضول املحض ،تعقب مصدر الخطأ ،وانتهى به األمر إىل الكشف
عن حلقة تجسس من أملانيا الرشقية تحاول رسقة أرسار عسكرية تخص الواليات
املتحدة ،مستخدمة املوقع املفتوح الخاص مبخترب «بريكيل» كمنفذ .عىل مدى عدة
أشهر تالية ،معتمدا كلي ًة عىل دهائه وخربته ،اخرتع ستول أساليب لكشف التسلل،
صارت معتمدة وجرى تبنيها عىل نطاق واسع عىل مدار العقود الثالثة التالية .ألحق
ستول طابعة بخطوط الولوج إىل نظام الحاسوب الخاص باملخترب ،بحيث تدون
سجال بأنشطة املهاجم .وبرفقة أحد زمالئه يف «بريكيل» يدعى لويد بيلناب Lloyd
 ،Bellknapبنى «محلل منطق»  logic analyzerوبرمجه لتتبع مستخدم بعينه.
وحينام كان يسجل املستخدم الدخول ،كان أحد األجهزة يرسل تلقائيا استدعاء إىل
ستول من خالل جهاز النداء(٭٭) ،الذي كان بدوره سيسارع إىل املخترب .كان «محلل
املنطق» سيضاهي أيضا سجالت مواقع أخرى كان مخرتق الحاسوب (الهاكر) قد
(٭) الهيبيون  :Hippiesصفة يُعرف بها فتيان يرفضون القيم االجتامعية يف مجتمع االستهالك الصناعي[ .املرتجم].
(٭٭) جهاز النداء  pagerأو  beeperهو جهاز اتصال السليك صغري الحجم يستقبل ويعرض الرسائل النصية أو
الصوتية القصريةَّ ،
قل استخدامه ويعترب شبه معدوم بعد ظهور الهاتف الجوال[ .املرتجم].
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تسلل إليها ،بذلك كان ستول يستطيع أن يستنبط صورة كاملة ملا كان يسعى إليه
مخرتق الحاسوب (الهاكر).
حدَّث هيبريلني تقنيات ستول ،حتى إنه كان يستطيع تعقب وصد من يخرتق
ليس فقط «مودم» واحدا منفردا ،ولكن أيضا من يخرتق شبكة حاسوبية.
كان ستول مصدر إلهام عمل هيربلني مبعنى آخر مختلف .بعد أن اكتسب ستول
شهرة بسبب اصطياده قراصنة الحاسوب (الهاكرز) األملان الرشقيني ،واستحق كتابه
أن يدرج عىل قامئة الكتب األفضل مبيعا ،فإن «مخترب لورنس ليفرمور القومي»،
املخترب األكرث ميال إىل العسكرية ،الذي كان يبعد أربعني ميال عن «بريكيل» ،استغل
العناوين الرئيسية للصحف وطلب متويال من وزارة الطاقة إلنشاء نظام «رصد أمن
الشبكة» .فاز مخترب ليفرمور بالعقد ،لكن مل يكن لديه أحد يعرف كيفية بناء مثل
هذا النظام .تواصل مديرو املخترب مع كارل ليفيت  ،Karl Levittاألستاذ الجامعي
يف علوم الحاسوب بجامعة كاليفورنيا يف ديفيس .أحرض ليفيت معه تلميذه النجيب
املجتهد تود هيبريلني.
بحلول العام  1990كان «مركز سالح الجو لدعم التشفري» (الذي صار بعد
بضعة أعوام جزءا من مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات) يطور نظام كشف
التسلل الخاص به .بعد الفريوس الحاسويب املتنقل املسمى «دودة موريس» ،بدأ
املتخصصون يف مجال التكنولوجيا يف تنصيب أنظمة «كشف الهجوم املعتمدة عىل
املضيف» ( ،)host-based attack-detectionالوسيلة املفضلة يف تلك األيام ،التي
كان ميكن أن تحمي جهاز حاسوب منفردا ،لكن رسعان ما اعتربت قارصة وغري
كافية .كان بعض االختصاصيني قرأوا بشأن برمجية هيربلني لرصد أمن الشبكات،
وكلفوه مبواءمتها وفقا الحتياجات املركز.
يف غضون عامني أعاد خرباء الشفرة تسمية برمجيته إىل «نظام القياس
املؤلل للحوادث األمنية (أيه إس آي إم)» Automated Security Incident
ونصبوها عىل شبكات سالح الجوُ .أنشئ قسم جديد
)ّ ،Measurement (ASIM
يف مركز سالح الجوُ ،أطلق عليه اسم «فريق االستجابة لحاالت طوارئ الحاسوب»
( ،)Computer Emergency Response Teamلتشغيل وإدارة الربمجية ،وتعقب
املتسللني ،وإحاطة الجهات العليا علام يف حالة حدوث اخرتاق جاد وخطري.
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كان الفريق يستطيع مراقبة شبكات سالح الجو يف جميع أنحاء البالد من داخل
حجرياتهم يف سان أنطونيو ،أو تلك كانت الفكرة عىل أي حال.
كان الربنامج يواجه عقبات بريوقراطية منذ البداية .يف  7أكتوبر  1992كتب
روبرت موللر  ،Robert Muellerمساعد املدعي العام املسؤول عن القسم الجنايئ
بوزارة العدل ،خطابا يحذر فيه من أن رصد الشبكة رمبا ينتهك القوانني الفدرالية التي
تنظم التنصت عىل االتصاالت .كانت الوسيلة التي ُترصد بها الشبكة ال بد أن تلتقط
أيضا حركة تدفق املعلومات عرب اإلنرتنت لبعض املدنيني األبرياء .أشار موللر إىل أن
هذه املامرسة رمبا تكون غري مرشوعة .كانت القوانني املنظمة للتنصت قد صيغت
قبل عرص قراصنة الحاسوب (الهاكرز) وفريوساته .مل تكن أي محكمة قد أصدرت قرارا
بعد بشأن تطبيقاتها واستخداماتها الراهنة .لكن موللر كتب أنه ريثام يصدر مثل هذا
القرار ،يجب عىل جميع الدوائر الفدرالية التي تستخدم هذه التقنيات أن تنرش «الفتة
تحذيرية»( ،)5لتوجيه إشعار إىل «املتسللني غري املرصح لهم» بأنهم يخضعون للمراقبة.
تجاهل ضباط سالح الجو يف سان أنطونيو خطاب موللر ،ألنه مل يكن أمرا
بالتوقف والكف عن املراقبة .إضافة إىل ذلك فإن تحذير قراصنة الحاسوب (الهاكرز)
من أنهم يخضعون للمراقبة كان سيدمر املغزى األسايس من املراقبة.
بعد ذلك بعام واحد تلقى هيربلني اتصاال هاتفيا من أحد مسؤويل وزارة العدل.
يف البداية حبس هيربلني أنفاسه ،متسائال عام إذا كان الفدراليون يف نهاية املطاف
نصبت أخريا
آتني للنيل منه .عىل النقيض من ذلك اتضح أن الوزارة كانت قد ّ
برمجيته ،وكان املسؤول لديه سؤال تقني حول إحدى خصائص الربمجية .كانت
وزارة العدل قد غريت نربتها ،وتكيفت مع العامل الجديد برسعة كبرية .ويف مفارقة
شديدة صار روبرت موللر يف وقت الحق مديرا ملكتب التحقيقات الفدرايل ،وبال
هوادة استخدم برمجية رصد الشبكات لتعقب املجرمني واإلرهابيني.
مع ذلك يف مطلع الحقبة الجديدة طرح موللر سؤاال منطقيا مرشوعا ،هل كان
مرشوعا أن تراقب الحكومة الشبكة التي مل تكن تنقل اتصاالت األرشار من األجانب
فقط ،بل كانت تنقل أيضا اتصاالت عامة األمريكيني؟ لقد طرحت هذه املسألة
رسب أحد مقاويل
مجددا بعد ذلك بعرشين عاما ،وبشغف زائد وجدل أوسع ،حينام َّ
(متعهدي) وكالة األمن القومي ،ويدعى إدوارد سنودن  ،Edward Snowdenكنزا
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دفينا من الوثائق فائقة الرسية تحتوي عىل رشح تفصييل لربنامج الوكالة املوسع
الهائل الخاص بالبيانات الواصفة.
إن أشد معارضة واجهتها برمجية رصد الشبكة يف بداياتها ،جاءت من سالح
الجو ذاته .يف أكتوبر ُ 1994نقل مينيهان من قاعدة كييل الجوية إىل البنتاغون،
حيث توىل منصب استخبارات سالح الجو .جاهد مينيهان هناك بشدة من أجل
اعتامد الربمجية وتبنيها عىل نطاق أوسع ،لكن التقدم كان بطيئا .كانت الخدمات
الحاسوبية يف سالح الجو ما يزيد قليال عىل املائة نقطة للولوج إىل شبكة اإلنرتنت.
وبعد ذلك بعامني حينام غادر مينيهان البنتاغون( ،)6كانت فرق الحاسوب يف سان
أنطونيو قد تلقت اإلذن برصد ست وعرشين نقطة منها فقط.
مل تكن الراصدات فقط هي التي كان مينيهان قد يواجه صعوبة بشأنها من أجل
الحصول عىل قبول كبار الضباط ،بل أيضا كان صميم موضوع أمن الحاسوب ذاته.
أخطر مينيهان جرناالت من فئة النجوم الثالثة واألربعة بشأن خطة عرقلة خطوط
الهاتف يف هايتي ،مضيفا أن فرقه السابقة يف سان أنطونيو كانت تستحدث وتبتدع
عمليات مامثلة ضد حواسيب العدو .مل يكن أحد مهتام ،كان معظم الجرناالت قد
تدرجوا يف املناصب كطيارين عىل الطائرات املقاتلة أو عىل قاذفات القنابل ،ووفقا
ألسلوب تفكريهم ،كانت أفضل طريقة لتعطيل أحد األهداف هي إسقاط قنبلة
عليه .مل يكن اخرتاق وصالت الحاسوب موثوقا به ويعول عليه ،كام أن قياسه كان
أمرا غري ممكن ،وكانت تفوح منه رائحة «القوة الناعمة» .وعىل الرغم من أن الجرنال
كولن باول كان قد أصدر مذكرة حول وسائل حرب املعلومات ،فإنهم مل يقتنعوا بها.
كان سالح الجو املحبب لدى مينيهان يتحرك ببطء شديد ،وكان متقدما كثريا
عن الجيش امليداين (القوات الربية) وسالح البحرية يف هذا املجال .لقد كان إلحباطه
مستويان ،كان يرغب يف أن يعرف الجيش  -األفرع الثالثة الرئيسية ،باإلضافة إىل
القيادة املدنية يف البنتاغون  -مدى براعة رجاله يف اخرتاق شبكات الخصوم ،ورغب
يف أن يدركوا الكيفية التي كانت بها شبكاتهم الخاصة مفتوحة عىل مصاريعها
ليخرتقها الخصوم أنفسهم.
بوصفه املدير الجديد لوكالة األمن القومي ،عقد مينيهان العزم عىل استخدام
املنصب إلظهار مدى حسن تلك األمور وسوئها.
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كانت هيئة األركان املشرتكة يف البنتاغون تجري تدريبا يف كل عام يسمى
«املتل ِّقي املؤهَّ ل»  ،Eligible Receiverوهو محاكاة أو مناورة حربية مصممة
لتسليط الضوء عىل أحد التهديدات أو إحدى الفرص التي كانت تلوح يف األفق .كان
أحد التدريبات التي جرت أخريا قد ركز عىل خطر األسلحة البيولوجية .أراد مينيهان
أن يكون التدريب التايل الختبار أوجه ضعف شبكات الواليات املتحدة العسكرية يف
مواجهة الهجامت السيربانية .كانت الطريقة األكرث إثارة للقيام بذلك ،والتي اقرتحها
مينيهان ،هي شن هجوم حقيقي عىل تلك الشبكات بواسطة فريق من متخصيص
استخبارات اإلشارة (سيجينت) يف وكالة األمن القومي.
جاءت الفكرة إىل مينيهان من تدريب عسكري ،كان يف ذلك الحني يف طور
التنفيذ بالفعل ،متضمنا الحلفاء الخمسة الناطقني باإلنجليزية  -الواليات املتحدة،
وبريطانيا العظمى ،وكندا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا  -املعروفني يف دوائر وكالة األمن
القومي باسم العيون الخمس ،التفاقهم الرسمي عىل تشارك املعلومات االستخباراتية
فائقة الرسية .كان هدف التدريب هو اختبار معدات جديدة للقيادة والسيطرة،
كان بعضها اليزال يف طور البحث والتطوير .كجزء من هذا االختبار ،كان طاقم
مكون من مثانية أفراد سيحاول اخرتاق املعدات ،كان ذلك الطاقم يسمى فريق
تقييم مواطن ضعف التحالف ،وكان يعمل من وكالة نظم معلومات الدفاع يف
مقاطعة أرلينغتون  Arlingtonبوالية فرجينيا  .Virginiaعلم مينيهان أن قراصنة
الحاسوب (الهاكرز) كانوا دامئا يحققون النجاح.
كان مدير فريق التقييم مدنيا (غري عسكري) أمريكيا يدعى مات ديفوست
 ،Matt Devostوكان يبلغ من العمر ثالثة وعرشين عاما ،تخرج حديثا يف كلية
سان مايكل يف مدينة بريلينغتون  Burlingtonبوالية فريمونت ،Vermont
حيث كان قد درس العالقات الدولية وعلوم الحاسوب .يف بدايات سن املراهقة،
كان ديفوست يعمد إىل القرصنة الحاسوبية (هاكر) بغرض التسلية ،وكان هو
وأصدقاؤه من محبي التكنولوجيا قد شاهدوا فيلم ألعاب الحرب (املناورات
الحربية) عدة مرات ،ويتنافسون عىل اخرتاق مخدمات وكالة الفضاء األمريكية
(ناسا) وغريها من الوكاالت شبه العسكرية .وحينذاك ،كان ديفوست يجلس
يف حجرة مكتب مع العديد من الغرباء املتقاربني فكريا ،ليخرتق أحد األنظمة
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األكرث رسية يف العامل ،ثم يطلع جرناالت من فئة النجمتني والنجامت الثالث بشأن
ثغراتهم األمنية التي ميكن استغاللها ،وكل ذلك تحت اسم تعزيز الدفاعات
األمريكية والحليفة.
يف آخر مناورة حربية أجراها التحالف ،كان فريق ديفوست قد أوقف تشغيل
أنظمة القيادة والسيطرة الخاصة بثالثة عنارص من املشاركني ،هم :كندا ،وأسرتاليا،
ونيوزيلندا؛ وسيطروا عىل الحاسوب الشخيص الخاص بالقائد األمرييك ،وأرسلوا إليه
رسائل بريد إلكرتوين وهمية خادعة ،ومعلومات زائفة مضللة ،مام أدى إىل تشويه
منظوره بشأن ساحة املعركة ،ودفعه إىل اتخاذ قرارات سيئة ،كان ميكن يف حرب
حقيقية أن تعني الهزمية.
كانت لدى وكالة األمن القومي مجموعة مامثلة تسمى الفريق األحمر ،كانت
جزءا من مديرية ضامن املعلومات (التي كانت ُتعرف سابقا باسم مديرية أمن
املعلومات) ،الجانب الدفاعي من وكالة األمن القومي ،وكانت متمركزة يف فانيكس
 ،FANEXالبناية التي تقع بالقرب من مطار فريندشيب (الصداقة) Friendship
 .Airportكان الفريق األحمر يف أثناء تدريباته البالغة الحساسية يعمل من داخل
غرفة تسمى الحفرة  ،The Pitالتي كانت مصنفة عىل أنها رسية جدا ،حتى أنه
مل يكن يعلم بوجودها سوى بضعة أشخاص يف وكالة األمن القومي ،ومل يكن حتى
يف استطاعتهم الدخول إليها من دون املرور أوال عرب بابني موصدين بأقفال ذات
أرقام رسية مركبة .كانت مهام عمل الفريق األحمر االعتيادية تتضمن استكشاف
أوجه الضعف والثغرات األمنية يف األجهزة أو الربمجيات الجديدة التي كان يجري
تصميمها لوزارة الدفاع ،وأحيانا ملصلحة وكالة األمن القومي ذاتها .كان َّ
يتعي أن
ترقى تلك األنظمة إىل مستوى مرتفع( )7حتى يتسنى اعتبارها آمنة مبا يكفي ألن
تشرتيها الحكومة وتنصبها .وكانت مهمة الفريق األحمر هي اختبار التأكد من أن
تلك النظم تحقق هذا املستوى املرتفع.
كانت فكرة مينيهان هي استخدام الفريق األحمر التابع لوكالة األمن القومي
بالطريقة ذاتها التي كانت دول العيون الخمس تستخدم بها فريق تقييم مواطن
ضعف التحالف .لكن بدال من وضعه يف مناورة حرب محدودة النطاق ،كان مينيهان
يرغب يف كشف الثغرات األمنية يف وزارة الدفاع كلها .إنه كان طوال أعوام قد حاول
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إيضاح هذه النقطة لزمالئه من كبار الضباط .وحاليا كان مينيهان يريد إثارة القضية
لدى كبار املسؤولني يف البنتاغون.
أعجب بيل بريي بالفكرة .مع ذلك استغرق األمر من مينيهان عاما للقفز عرب
أطواق الجهاز اإلداري للبنتاغون .كان املحامي العام ،عىل وجه الخصوص ،يف حاجة
إىل اإلقناع عىل نحو دامغ ،بأن اخرتاق حواسيب عسكرية يعد أمرا مرشوعا ،حتى إن
كان ذلك يف إطار تدريب الختبار أمنها .أشار محامو وكالة األمن القومي إىل وثيقة
تسمى توجيه األمن القومي الرقم  ،42كان الرئيس جورج دبليو بوش George H.
 W. Bushقد وقعها يف العام ( 1990بوصفها تحديثا للتوجيه الرئايس الرسي املتعلق
باألمن القومي «إن إس دي دي  »145 -الذي أصدره ريغان) ،وكانت الوثيقة تسمح
رصاحة مبثل هذه االختبارات ،إذا أعطى وزير الدفاع موافقة مكتوبة .وبالفعل ،فقد
وقع الوزير بريي عىل منوذج االتفاق.
وضع املحامون قيدا واحدا فقط عىل التدريب ،مل يكن ممكنا ملخرتقي الحاسوب
من وكالة األمن القومي مهاجمة الشبكات األمريكية باستخدام أي من معداتهم
عالية الرسية املستخدمة يف استخبارات اإلشارة (سيجينت) ،فلم يكن باستطاعتهم
استخدام معدات وبرمجيات سوى تلك املتاحة تجاريا.
يف  16فرباير من العام  ،)8(1997أصدر الجرنال جون شاليكاشفييل John
 ،Shalikashviliرئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،التعليامت الرقم ،3510.01
وهي برنامج املناورات التدريبية للعمل املشرتك من دون سابق إخطار ،الذي كان
يجيز سيناريو تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،ويتضمن وصفا له.
حدد التدريب سيناريو يتكون من ثالث مراحل( .)9يف املرحلة األوىل كان قراصنة
حاسوب (هاكرز) ينتمون إىل كوريا الشاملية وإيران (أدى هذا الدور الفريق األحمر
لوكالة األمن القومي) سيبدأون بهجوم منسق عىل البنى األساسية الحرجة ،وخاصة
خطوط شبكات الكهرباء وخطوط اتصاالت الطوارئ  ،911يف مثاين مدن أمريكية،
هي :لوس أنجلوس  ،Los Angelesوشيكاغو  ،Chicagoوديرتويت ،Detroit
ونورفولك  ،Norfolkوسانت لويس  ،St. Louisوكولورادو سربينغز Colorado
 ،Springsوتامبا  ،Tampaوفايتيفيل  ،Fayettevilleوجزيرة أواهو  Oahuيف هاواي
( .Hawaiiكانت هذه املرحلة تجرى كمناورة منضدية (نظريا باملحاكاة) ،مبنية عىل
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تحليالت بشأن مدى سهولة تعطيل خطوط الشبكة وزيادة تحميل خطوط هاتف
 .)911وكام جاء يف سيناريو املناورة ،كان الهدف من الهجوم هو الضغط عىل القادة
السياسيني األمريكيني من أجل رفع العقوبات التي كانت أمريكا قد فرضتها أخريا
عىل كوريا وإيران.
يف الجزء الثاين من املناورة ،كان قراصنة حاسوب (الهاكرز) سيشنون هجوما هائال
واسع النطاق عىل الشبكات العسكرية الخاصة بالهاتف ،والفاكس ،والحاسوب؛ بداية
يف قيادة الواليات املتحدة يف املحيط الهادي (الباسيفيك) ،ثم يف البنتاغون وغريه
من منشآت وزارة الدفاع .كان الهدف املعلن هو عرقلة أنظمة القيادة والسيطرة يف
الواليات املتحدة ،مام يجعل رؤية ومتابعة ما يجري أمرا عسريا عىل الجرناالت ،ويجعل
رئيس الجمهورية يستجيب للتهديدات بالقوة .مل تكن هذه املرحلة ستتم بأسلوب
املحاكاة ،كان الفريق األحمر يف وكالة األمن القومي سي ْن ُفذ فعليا إىل الشبكات.
طوال ثالثة أشهر ونصف الشهر ،الفرتة الفاصلة بني صدور تفويض رئيس الهيئة
املشرتكة لرؤساء األركان والبداية الفعلية للمناورة ،كان الفريق األحمر بوكالة األمن
تفحص الشبكات العسكرية والربوتوكوالت املستخدمة
القومي يعد للهجوم ،إذ َّ
فيها ،وحدَّد الحواسيب التي ست َ
ُختق ،وكيفية اخرتاقها إلحداث أقىص تأثري.
كان اإلعداد للمناورة وتنفيذها يجري يف رسية تامة ،وكان الجرنال شاليكاشفييل
قد أصدر أمر تدريب من دون سابق إخطار ،ما كان يعني أنه مل يكن أحد ميكنه
معرفة أن هناك تدريبا يجري ،إال من ينفذ ويرصد الهجوم؛ وحتى داخل وكالة األمن
القومي ،مل يسمح ألحد مبعرفة هذا الرس سوى كبار املسؤولني ،والفريق األحمر
ذاته ،ومحامي الوكالة ،الذي كان َّ
يتعي أن يعتمد كل خطوة يتخذها الفريق ،ثم
يبادر بإفادة كل من املستشار العام للبنتاغون واملدعي العام.
يف إحدى املراحل يف أثناء التدريب ،تواصل توماس ماكديرموت Thomas
 - McDermottنائب مدير مديرية ضامن املعلومات بوكالة األمن القومي ،التي
كانت ترشف عىل الفريق األحمر  -مع ريتشارد مارشال- Richard Marshall
مستشار وكالة األمن القومي – وأخربه بأنه قيد التحقيق بتهمة التجسس .كان أحد
أفراد األمن قد الحظ أنه يأيت يف أوقات غريبة ،ويستخدم الهاتف الجوال املشفر
عىل نحو أكرث من املعتاد.
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سأل مارشال ،بنربة تحذيرية بعض اليشء :أنت تعرف ملاذا أنا هنا ،أليس كذلك؟
قال ماكديرموت :نعم ،بالطبع ،مطمئنا مارشال إىل أنه كان قد أطلع أحد ضباط
األمن عىل ما كان يحدث ،وحتى ذلك الضابط كان قد تلقى تعليامت بأال يخرب
زمالءه ،لكن بدال من ذلك يستمر يف متابعة إجراءات التحقيق حتى إمتام املناورة.
كان تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» الرقم  97قد بدأ رسميا يف يوم اإلثنني  9يونيو.
وكان من املخطط أن ميتد التدريب أسبوعني ،مع السامح بالتمديد أسبوعني آخرين
إذا لزم األمر .لكن املناورة انتهت مبكرا ،إذ جرى النفاذ إىل شبكة مؤسسة الدفاع
كلها يف أربعة أيام .يف اليوم األول ْاخ ُتق مركز القيادة العسكرية القومي ،وهو
املنشأة التي كانت ستنقل األوامر من رئيس الواليات املتحدة يف وقت الحرب ،ومل
يعرف معظم ضباط طاقم عمل هذه املخدمات أنهم كانوا قد تعرضوا لالخرتاق.
مثة مجموعة واحدة فقط من األهداف تجنبها الفريق األحمر لوكالة األمن
القومي؛ بخالف ذلك ،رمبا كانوا قد نجحوا يف اخرتاقها ،وهي األربعة والعرشون
مخدما حاسوبيا التابعة لسالح الجو ،والتي كان يرصدها محللو فريق استجابة
الحاسوب يف سان أنطونيو .اعتقد املخرتقون أنهم كانوا س ُي ْكتَشفون إذا ما اخرتقوا
تلك الشبكات ،فوجهوا هجامتهم الستهداف أماكن أخرى ،وتبني أن النفاذ إىل مواقع
أخرى كان سهال عىل نحو مضحك ومناف للعقل.
اتضح أن الكثري من حواسيب وزارة الدفاع مل تكن محمية بكلمة مرور،
وحواسيب أخرى كانت محمية بكلامت مرور عرجاء وضعيفة ،مثل :كلمة مرور
 ،passwordأو أيه يب يس دي إي  ،ABCDEأو  .12345يف بعض الحاالت كان
الفريق األحمر يقطع كل وصالت اتصاالت املكتب باستثناء خط الفاكس ،ثم يغمر
ذلك الخط باتصال تلو اآلخر ،حتى ُيو َقف تشغيله .يف حاالت قليلة ،كان ملحقا
وكالة األمن القومي  -أحدهام داخل البنتاغون ،واآلخر يف منشأة يف هاواي تابعة
لقيادة املحيط الهادي – يذهبان لنبش مكب النفايات وسالل املهمالت ،بحثا عن
كلامت املرور .هذه الحيلة أيضا آتت مثارها.
كان أصعب وقت عىل الفريق هو حينام حاول اخرتاق املخدم الحاسويب الخاص
مبديرية استخبارات هيئة األركان املشرتكة (جيه .)J-2 -2يف نهاية املطاف ،ببساطة
اتصل أحد أعضاء الفريق مبكتب املديرية ،وأخربهم بأنه من قسم تكنولوجيا
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املعلومات يف البنتاغون ،وأن هناك بعض املشكالت التقنية ،وهو يف حاجة إىل إعادة
ضبط واسرتجاع كل كلامت املرور ،ومل يرتدد الشخص الذي رد عىل الهاتف(،)10
وأعطاه كلمة املرور الحالية .واقتحم الفريق األحمر.
يف معظم األنظمة التي نفذوا إليها ،ترك عنارص الفريق األحمر عالمة ،هي
املكافئ الرقمي لعبارة كيلروي كان هنا (Kilroy was here٭) .يف بعض الحاالت
فعلوا أكرث من ذلك بكثري ،مثل :اعرتاض االتصاالت وتحويرها ،وإرسال رسائل بريد
إلكرتوين مزيفة ،وحذف ملفات ،وإعادة تهيئة محركات األقراص الصلبة .كان كبار
الضباط ممن مل يكن لديهم علم بشأن التدريب يجدون خطوط الهاتف ميتة ال
تعمل ،ورسائل ُأرسلت لكن مل ُتتَس َّلم (أو أرسلت ،لكنها تبلغ شيئا مختلفا متاما عند
وصولها) ،وأنظمة بأرسها توقفت عن التشغيل أو كانت تنفث هراء من بيانات ال
معنى لها .أرسل أحد الضباط الذين تعرضوا لهذا الوابل إىل قائده رسالة بريد إلكرتوين
(اعرتضها الفريق األحمر) ،قائال :أنا ال أثق بنظام القيادة والسيطرة الذي لديَّ .
كان هذا هو الهدف األسايس من وسائل حرب املعلومات ،وكشف تدريب
«املتل ِّقي املؤهَّ ل» أن األمر كان ذا جدوى أكرث مام كان أي شخص يف عامل وسائل
الحرب التقليدية قد تخيل.
بعد بضعة أسابيع من انتهاء التدريب أعد ضابط يف سالح الجو برتبة بريجادير
جرنال (عميد) يدعى جون سوب كامبل  John Soup Campbellتقريرا موجزا
لتقييم املوقف بشأن التدريب ،كان كامبل طيارا مقاتال عىل الطائرات طراز إف-
 ،15ومل يكن قد ُنقل إىل البنتاغون إال حينام كان تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» قد
بدأ بالفعل .كانت مهمته الجديدة هي رئاسة جيه ،)J-39( -39وهو مكتب داخل
مديرية العمليات يف هيئة األركان املشرتكة ،كان مبنزلة حلقة الوصل بني مديري
برامج األسلحة فائقة الرسية والقادة العسكريني امليدانيني .كانت هيئة األركان
املشرتكة يف حاجة إىل شخص ليكون رجلها املسؤول يف تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل»،
وحصل كامبل عىل املهمة.
(٭) كيلروي كان هنا  ،Kilroy was hereهو تعبري أمرييك أصبح شائعا خالل الحرب العاملية الثانية ،وعادة ما
يشاهد يف الرسوم عىل الجدران مصحوبا برسم لرجل ذي رأس أصلع مع أنف بارز يطل عىل جدار وأصابعه متسك
الجدار .أصبحت العبارة والرسم املميز مرتبطني بالجنود يف األربعينيات[ .املرتجم].
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قدم كامبل تقريره املوجز إىل مجموعة صغرية كانت تضم مسؤولني مدنيني
رفيعي املستوى ،ونواب قادة األركان يف سالح الجو ،وسالح البحريةـ ومشاة البحرية.
كان الجيش امليداين (القوات الربية) قد قرر عدم املشاركة يف التدريب ،إذ إن بضعة
من ضباطه أدركوا أن لديهم ثغرات ،وأن قواتهم غري محصنة ،ورغبوا يف أن يتفادوا
تعرضهم لإلحراج .كان معظمهم قد رفض املوضوع عىل أنه مضيعة للوقت.
كانت رسالة كامبل جلية وصارخة .كشف تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» أن وزارة
الدفاع غري مستعدة نهائيا ،وعاجزة عن صد هجوم سيرباين .كان الفريق األحمر
بوكالة األمن القومي قد تغلغل إىل شبكتها بأرسها .مل يكن أحد قد أدرك أن هناك
هجوما يجري سوى بضعة ضباط فقط ،ومل يكن أي منهم عىل دراية مبا يجب فعله
حيال ذلك ،مل تكن قد صدرت مطلقا أي مبادئ توجيهية أو إرشادات ،ومل ُت َع ّد أي
سلسلة أوامر .شخص واحد فقط يف وزارة الدفاع بكاملها هو الذي صد الهجوم
بطريقة فعالة ،وهو ضابط تقني يف إحدى وحدات مشاة البحرية يف املحيط الهادئ
(الباسيفيك) ،حيث رأى أن شيئا غريبا شاذا يحدث للمخدم الحاسويب ،فعمد إىل
فصله خارج الشبكة مببادرة شخصية منه.
بعد اإلحاطة التي قدمها كامبل ،قدم رئيس الفريق األحمر لوكالة األمن القومي،
وهو ضابط يف سالح البحرية برتبة كابنت (نقيب) يدعى مايكل سري Michael
 ،Sareعرضا .وتحسبا لتشكك أي شخص يف ادعاءاته ،أحرض كامبل معه سجالت
االقتحام ،متضمنة صورا لقوائم كلامت املرور التي اسرتجعوها من مكبات النفايات،
وتسجيالت صوتية ملحادثات هاتفية يبوح فيها الضباط بكلامت الرس للغرباء
بإهامل ومن دون مباالة ،وأكرث من ذلك بكثري( .كان سري يف املسودة األصلية لتقريره
قد أشار إىل أن الفريق كرس كلمة املرور الخاصة برئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء
األركان ،وكان مينيهان قد قرأ املسودة مسبقا ،وطلب من سري أن ميحو ذلك السطر.
فس مينيهان ذلك بأنه ال حاجة إىل إثارة غضب جرنال من فئة النجوم األربعة).
َّ
كان الجميع يف الغرفة مذهولني ،السيام جون هامري  ،John Hamreالذي كان
يف نهاية شهر يوليو قد أدى اليمني الدستورية بوصفه نائبا لوزير الدفاع .قبل ذلك
الوقت ،كان هامري هو املراقب املايل للبنتاغون ،حيث كان قد خاض حربا من أجل
خفض املوازنة العسكرية ،وبخاصة الجزء الرسي املخصص لوكالة األمن القومي.
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خالل الثامنينيات من القرن العرشين ،وبوصفه عضوا يف هيئة مكتب املوازنة يف
الكونغرس ،وعضوا يف لجنة الخدمات (الفروع) املسلحة يف مجلس الشيوخ ،كان
هامري قد نشأ عىل عدم الثقة بوكالة األمن القومي .لقد كانت جامعة مراوغة،
رسية جدا ،تسبح يف املنطقة الرمادية بني العسكرية واالستخبارات ،وتتملص
من القيود التي عىل كلتيهام .مل يكن هامري يعرف أي يشء بشأن وسائل حرب
املعلومات ،ومل يكن يهتم.
قبل بضعة أسابيع من تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،بينام كان يجري إعداد هامري
لرتقيته ،كان مينيهان قد أطلعه عىل ما لوسائل حرب املعلومات من تهديدات
وفرص ،وعىل الحاجة إىل موازنة أكرب من أجل استغالل الفرص ودرء التهديدات.
تن َّهد هامري مصدوما بالتفاصيل التقنية ،وقال :كني ،أنت تصيبني بالصداع.
لكن طرأ تح ُّول عىل هامري وهو يستمع إىل كامبل وسري بينام كانا يستعرضان
نتائج تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،استوىل عليه الشعور بالرضورة امللحة .جال ببرصه
يف أرجاء الغرفة اململوءة بالجرناالت والضباط برتبة الكولونيل (العقيد) ،وسأل :من
الذي كان مسؤوال عن إصالح هذه املشكلة؟
نظر الجميع إليه ثانية .مل يكن أحد يعرف اإلجابة .مل يكن أحد مسؤوال.
يف الوقت نفسه تقريبا ،كان كني مينيهان يقدم إحاطته حول تدريب «املتل ِّقي
املؤهَّ ل» إىل لجنة مارش .يف تلك األثناء كانت اللجنة قد غاصت بعمق يف الحالة
الهشة للبنية األساسية الحرجة .لكن السيناريوهات التي درستها كانت افرتاضية
(نظرية) وكانت تتناول أوجه الضعف والثغرات األمنية للقطاعات املدنية (غري
العسكرية) ،إذ مل يكن أحد قد شن هجوما سيربانيا فعليا ،وكان معظم أعضاء اللجنة
قد افرتض أن شبكات الجيش آمنة .حطمت إحاطة مينيهان أوهامهم يف كال األمرين،
لقد شن الفريق األحمر لوكالة األمن القومي هجوما فعليا ،وكانت آثاره مدمرة.
واقعة واحدة يف تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» هي التي مل يكشف عنها مينيهان،
واقعة مل يعرف بها سوى بضعة مسؤولني .حينام اخرتق أعضاء الفريق األحمر الشبكات
باعتبار ذلك جزءا من التدريب ،صادفوا بعض غرباء ميكن عزوهم إىل عناوين إنرتنت
فرنسية ،كانوا يخرتقون الشبكة فعليا .بعبارة أخرى ،كان هناك جواسيس أجانب
ينفذون بالفعل إىل الشبكات الحيوية غري الحصينة .مل يكن الخطر افرتاضيا.
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حتى من دون هذه الرواية ،كان أعضاء اللجنة مصدومني .سأل مارش :ما الذي
كان ميكن عمله إلصالح املشكلة .أجاب مينيهان :غريوا القانون ،امنحوين السلطة،
أنا سأحمي األمة.
مل يكن أحد يعرف متاما ما الذي كان يعنيه؛ أو إذا كان يقصد ما اعتقدوا أنه كان
يقصده ،مل يأخذه أحد عىل محمل الجد ،مل يكن أحد سيعيد إحياء التوجيه الرئايس
الرسي املتعلق باألمن القومي (إن إس دي دي )-145الذي كان ريغان قد أصدره،
أو ينعش أي يشء من هذا القبيل.
يف  13أكتوبر ،نرشت لجنة مارش تقريرها بعنوان ركائز حاسمة Critical
 ،Foundationsومل يقدم سوى ملحة موجزة( )11عن مناورة تدريب «املتل ِّقي
املؤهَّ ل» .عىل نحو رئييس ،ركزت التوصيات الواردة يف التقرير عىل حاجة الحكومة
والقطاع الخاص إىل تشارك املعلومات ،وحل املشكالت معا .مل يذكر التقرير شيئا
بشأن منح وكالة األمن القومي املزيد من املال أو السلطة.
بعد ميض أربعة أشهر ،وقع هجوم آخر عىل شبكات وزارة الدفاع ،هجوم بدا
مشابها لتدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،لكنه جاء من قراصنة حاسوب (هاكرز) حقيقيني
مجهولني يف العامل الخارجي الحقيقي.
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«كانت هناك أزمة دولية تختمر ،ورمبا
تكون الحرب يف األفق؛ لذا كان من
الطبيعي افرتاض األسوأ»

يف  3فرباير  )1(1998انطلقت صافرات
اإلنذار من أجهزة مراقبة الشبكة يف مركز سالح
الجو لوسائل حرب املعلومات يف سان أنطونيو،
كان شخص ما يخرتق حاسوب الحرس الوطني
يف قاعدة «أندروز» الجوية بأطراف واشنطن
العاصمة.
يف غضون أربع وعرشين ساعة ،ومن خالل
تقيص الشبكات مبزيد من التعمق ،اكتشف
فريق املركز لالستجابة لطوارئ الحاسوب
حدوث تسلل يف ثالث قواعد أخرى .وبتتبع
تحركات مخرتق الحاسوب وجد الفريق أنه كان
قد اقتحم الشبكة عرب مخدم حاسويب يتبع معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا .حاملا صار املخ ِرتق
داخل املواقع العسكريةَ ،ن َّصب «متلصص حزم»
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(مراقب شبكة) (packet sniffer٭) ،جمع أدلة أسامء املستخدمني وكلامت املرور،
مام أتاح له التجوال يف الشبكة بأرسها .بعد ذلك أنشأ مخ ِرتق الحاسوب بابا خلفيا
م ّكنه من الدخول والخروج من املوقع كيفام يحلو له ،وتنزيل ،أو محو ،أو تشويه
أي بيانات كيفام شاء.
استطاع مخرتق الحاسوب القيام بكل ذلك بسبب وجود ثغرة أمنية معروفة
جيدا يف نظام التشغيل «يونيكس»  UNIXاملستخدم عىل نطاق واسع .لقد كان
اختصاصيو الحاسوب يف سان أنطونيو يحذرون كبار الضباط من هذه الثغرة األمنية،
وكان كني مينيهان قد حذر الجرناالت يف البنتاغون من تلك الثغرة األمنية مرارا
وتكرارا ،لكن مل يأبه أحد.
يف يوليو  ،1996حينام و َّقع الرئيس كلينتون عىل األمر التنفيذي بشأن «حامية
البنية األساسية الحرجة» ،كان أحد تداعيات األمر التنفيذي تشكيل لجنة «مارش».
لكن كانت هناك نتيجة أخرى أقل وضوحا يف ذلك الوقت ،هي إنشاء فريق عمل
حامية البنية األساسية داخل وزارة العدل ،ليضم عنارص من مكتب التحقيقات
الفدرايل ،والبنتاغون (هيئة األركان املشرتكة ووكالة نظم معلومات الدفاع) ،وبالطبع
وكالة األمن القومي.
بحلول  6فرباير ،بعد ثالثة أيام من رصد عملية التسلل يف قاعدة «أندروز»
الجوية ،توىل ذلك الفريق القضية ،والتعامل مع األدلة الجنائية الحاسوبية بواسطة
محللني من وكالة األمن القومي ،ووكالة نظم معلومات الدفاع ،ووحدة يف هيئة
األركان املشرتكة تسمى «خلية االستجابة للعمليات املعلوماتية» ،أنشئت قبل ذلك
بأسبوع واحد عىل أثر تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» .اكتشف فريق العمل أن املخرتق
استغل ثغرة أمنية محددة يف أنظمة «يونيكس» املعروفة باسم «الرشوق الشميس
 2.4و .»Sun Solaris 2.4 and 2.6 2.6لذلك ،أطلق فريق العمل عىل تحقيقاتهم
«الرشوق الشميس» اسام رمزيا لها.
(٭) متلصص الحزم أو محلل الحزمة  ،packet snifferهو برنامج حاسويب أو جهاز ميكنه اعرتاض حركة البيانات التي
متر عرب شبكة رقمية وتسجيلها ،وتسمى هذه العملية «التقاط الحزم» .مع تدفق تيار البيانات عرب الشبكة ،يلتقط
محلل الحزمة كل حزمة ،وإذا لزم األمرّ ،
يفك شفرة البيانات األولية للحزمة ،ويُظهر قيم حقولها املختلفة ،ويحلل
محتواها وفقا ملواصفات قياسية محددة[ .املرتجم].
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كان جون هامري ،نائب وزير الدفاع ،قد رأى تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» قبل
ذلك بثامنية أشهر عىل أنه ناقوس خطر للتنبيه إىل نوع جديد من التهديد .وحاليا،
كان يرى أن عملية «الرشوق الشميس» هي تنفيذ لذلك التهديد .ويف إحاطته التي
قدمها إىل الرئيس كلينتون بشأن ما حدث من تسلل ،حذر هامري من أن «الرشوق
الشميس» رمبا يكون «أوىل طلقات( )2حرب سيربانية حقيقية» ،مضيفا أنها رمبا تكون
قد ُأطلقت بواسطة العراق.
مل يكن اشتباها أحمق غري مدروس .كان صدام حسني يف اآلونة األخرية قد طرد
مفتيش األمم املتحدة الذين ب ُقوا يف العراق طوال ستة أعوام لضامن التزامه برشوط
السالم التي أنهت عملية «عاصفة الصحراء» ،السيام البند الذي كان مينعه من
تطوير أسلحة الدمار الشامل .تخوف كثريون من أن يكون طرد صدام املفتشني هو
مقدمة ليستأنف برنامج أسلحة الدمار الشامل لديه .كان كلينتون قد أمر جرناالته
بالتخطيط التخاذ إجراء عسكري ،وأبحرت حاملة طائرات أخرى نحو الخليج العريب.
كانت القوات األمريكية تستعد النتشار محتمل.
لذلك ،حينام امتد اخرتاق «الرشوق الشميس» إىل أكرث من  12قاعدة عسكرية،
فإن البعض ،السيام داخل هيئة األركان املشرتكة ،استوقفتهم غرابة منط حدوث
األمر .استهدف االخرتاق قواعد يف تشارلستون  ،Charlestonونورفولك ،Norfolk
ودوفر  ،Doverوهاواي  ،Hawaiiوجميعها مراكز رئيسية لنرش القوات املسلحة
األمريكية .مل ُي ْخرتق سوى املخدمات غري الرسية ،لكن بعض عنارص الدعم العسكري
الحيوية ،مثل :النقل ،واللوجيستيات ،والفرق الطبية ،ونظام متويل الدفاع؛ كان
تشغيلها يجري عىل شبكات غري رسية .إذا أتلف مخرتق الحاسوب (الهاكر) هذه
الشبكات أو أوقف تشغيلها ،فإنه كان سيمكنه أن يعوق ،ورمبا يحول دون ،رد
فعل عسكري أمرييك.
بعد ذلك ،جاء تقرير آخر مثري للقلق .كان محللو األدلة الجنائية الحاسوبية يف
وكالة األمن القومي ووكالة نظم معلومات الدفاع يتعقبون مسار مخرتق الحاسوب،
وهذا قادهم إىل عنوان عىل «إمارنت»  ،Emirnetوهو مزود خدمة إنرتنت يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مام عزز املخاوف من أنه رمبا يكون صدام ،أو أي مفوض
يف املنطقة ،وراء الهجامت.
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أرسل مدير االستخبارات القومية مبكتب التحقيقات الفدرايل برقية إىل جميع
عمالئه امليدانيني ،مشريا إىل «قلق من أن التسلل( )3رمبا تكون له صلة باألعامل
العسكرية األمريكية الجارية حاليا يف الخليج العريب» .أما يف «فورت ميد» ،فكان كني
مينيهان أكرث حزما ،إذ أخرب مساعديه بأنه يبدو أن مخرتق الحاسوب (الهاكر) هو
«كيان رشق أوسطي».
ارتاب البعض .حينام فوجئ الجميع بهجوم «الرشوق الشميس» الحقيقي ،فإن
نيل بوالرد  ،Neal Pollardوهو استشاري شاب يف وكالة نظم معلومات الدفاع،
وكان قد درس علم التشفري والعالقات الدولية ،كان يخطط ملناورة تدريبية استكامال
لتدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» .ومع انتشار حوادث التسلل ،نزَّل بوالرد السجالت logs
من الحاسوب ،ود َّون ملخصات لجلسات اإلحاطة ،يف محاولة لفهم نيات مخ ِرتق
الحاسوب (الهاكر) .كان كلام فحص مزيدا من البيانات ،ازداد ارتيابه أن ذلك كان
من عمل أرشار خطرين.
كان بوالرد يخطط لتدريب ي ْن ُفذ من خالله الفريق األحمر إىل شبكة عسكرية
غري رسية ،ومنها يبحث عن سبيل إىل شبكتها الرسية (التي كان بوالرد يعرف من
تقص مسبق ،أنها مل تكن آمنة متاما) ،ويقفز إليها ،ويقتحمها .عىل النقيض من
ذلك ،مل يكن مخرتق الحاسوب يف «الرشوق الشميس» يفعل من ُبعد أي يشء يتسم
باإلحكام ،كان هذا الرجل يتجول فرتة وجيزة يف األنظمة غري الرسية الواحد تلو
اآلخر ،ثم يخرج ،مل يخلف وراءه أي برمجيات ضارة ،وال أبوابا خلفية ،ال يشء .وبينام
كانت بعض املخدمات التي هاجمها هي عىل وجه الدقة حيث كان سيذهب أي
مخرتق حاسوب لتقويض شبكة جيش عىل وشك االنتشار ،فإن معظم األهداف بدا
أنها ْاختريت عىل نحو عشوايئ ،من دون أن تكون لها داللة البتة.
مع ذلك ،كانت هناك أزمة دولية تختمر ،ورمبا تكون الحرب يف األفق؛ لذا كان
من الطبيعي افرتاض األسوأ .أيا ما كانت هوية املخرتق أو دوافعه ،فإنه كان يسعى
إىل أن يفقد القادة توازنهم .هم تذكروا تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،حينام مل يدرك
أحد أنهم كانوا قد تعرضوا لالخرتاق ،كان الفريق األحمر لوكالة األمن القومي قد
دس لهم بعض الرسائل الزائفة ،وهم افرتضوا أنها حقيقية .يف هذه املرة ،عرفوا أنهم
يتعرضون لالخرتاق ،وأن األمر مل يكن مناورة تدريبية .إنهم مل يكتشفوا أي رضر أو
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عطب ،لكن كيف كان ميكنهم التأكد من ذلك؟ حينام كانوا يقرأون إحدى الرسائل
أو ينظرون إىل إحدى الشاشات ،هل كان من املمكن أن يثقوا مبا كانوا يرونه؟ وهل
كان ينبغي عليهم الوثوق مبا كانوا يرونه؟
كان هذا هو األثر املنشود ملا كان بريي قد أسامه وسائل الحرب املضادة
للقيادة والسيطرة .إن مجرد معرفة أنك قد تعرضت لالخرتاق ،بغض النظر عن آثاره
امللموسة ،يكون أمرا مربكا ومزعزعا.
يف تلك األثناء ،كان فريق عمل وزارة العدل يتعقب مخرتق الحاسوب (الهاكر)
عىل مدار اليوم .كان إجراء شاقا مضنيا .كان مخرتق الحاسوب يقفز من خادم إىل
آخر إلخفاء هويته ومصدره؛ كان عىل وكالة األمن القومي إبالغ مكتب التحقيقات
الفدرايل بشأن كل تلك القفزات ،وكان بدوره يستغرق يوما أو نحو ذلك للتحقيق
يف كل تقرير .عند هذه النقطة مل يكن أحد يعرف ما إذا كان إمارنت ،مزود خدمة
اإلنرتنت يف اإلمارات العربية املتحدة ،هو مصدر الهجامت أو أنه مجرد نقطة واحدة
من عدة نقاط هبوط عىل امتداد قفزات املخرتق.
الحظ بعض محليل خلية االستجابة للعمليات املعلوماتية ،الوحدة حديثة اإلنشاء
يف هيئة األركان املشرتكة ،أن هناك نسقا واحدا يف عمليات االقتحام ،فجميعها حدث
فيام بني الساعة السادسة والساعة الحادية عرشة مساء بتوقيت الساحل الرشقي
األمرييك .حسب املحللون الساعة حيثام كان يعمل املخرتق .تبني أنه رمبا كان يف
مناوبة ليلية يف بغداد أو يف موسكو ،أو رمبا كان يف مناوبة الصباح الباكر يف بكني.
أحد االحتامالت الذي مل يكلفوا أنفسهم عناء التفكري فيه ،هو أنه كان أيضا وقت
ما بعد انتهاء الدوام املدريس يف والية كاليفورنيا .California
بحلول يوم  10فرباير ،بعد أربعة أيام من التقيص ،اكتشف فريق العمل
الجناة مرتكبي الحادث .إنهم مل يكونوا عراقيني أو «كيانات رشق أوسطية» بأي
عشرية أو جنسية .كانا صبيني يف عمر السادسة عرشة يف ضواحي سان فرانسيسكو
 ،San Franciscoنسل رشير ومخ ِّرب للشخصية التي جسدها ماثيو برودريك يف
فيلم «ألعاب الحرب» (املناورات الحربية) ،يخرتقان شبكة اإلنرتنت تحت أسامء
مستخدمني ،هي :ماكافييل  Makaveliوستيمبي  ،Stimpyوكانا يتنافسان مع
أصدقائهام عىل من هو األرسع يف اخرتاق البنتاغون.
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يف يوم واحد ،حصل عمالء مكتب التحقيقات الفدرايل عىل ترصيح بالتنصت من
أحد قضاة املحكمة ،وأخذوا الترصيح إىل «سونيك.نت»  ،Sonic.netمزود الخدمة
الذي كان يستخدمه الصبيان ،وبدأوا يف تعقب كل ضغطة زر ُيجريها الصبيان ،بدءا
من لحظة تسجيل الدخول عرب خط الهاتف الخاص بوالدي ستيمبي .أكدت فرق
املراقبة املادية (الجسدية) أن الولدين كانا يف املنزل ،كان هذا دليل شاهد عيان (دليال
عيانيا) عىل تورطهام ،يف حالة ما إذا ادعى محامي الدفاع الحقا براءة الصبيني ،وأنه
ال لوم عليهام ،وأنه ال بد أن شخصا آخر قد اخرتق املخدم الحاسويب الخاص بهام.
من خالل التنصت ،علم العمالء أن الصبيني كانا يحصالن عىل مساعدة من فتى
إرسائييل يبلغ من العمر مثانية عرش عاما ،وهو بالفعل مخرتق حاسوب (هاكر)
سيئ السمعة يدعى إيهود تنينباوم  ،Ehud Tenenbaumويطلق عىل نفسه اسم
«املحلل»  .The Analyzerكان املراهقون الثالثة وقحني وحمقى .كان «املحلل»
شديد الثقة مبهارته ،إىل حد أنه قدم عرضا حيا الخرتاقه شبكة عسكرية يف أثناء
مقابلة أجراها مع منتدى عرب اإلنرتنت يسمى «أنتي أونالين»  ،AntiOnlineالذي
كان مكتب التحقيقات الفدرايل يرصده .أيضا ،أعلن أنه كان يضطلع بتدريب الصبيني
يف كاليفورنيا ألنه كان «مقدما عىل التقاعد»( )4وكان يف حاجة إىل خلفاء .كذلك أجرى
ماكافييل مقابلة أوضح فيها دوافعه الخاصة ،إذ كتب «إنه النفوذ ،يا صاح .أنت
تعرف ،النفوذ».
كان من املقرر أن يدع فريق عمل وزارة العدل الصبيني فرتة أطول قليال إلحكام
الخناق عليهام .لكن يف يوم  25فرباير تحدث جون هامري إىل مراسيل الصحف يف
مأدبة إفطار صحافية يف واشنطن العاصمة .كان اليزال محبطا من تقاعس الجيش
تجاه التهديد السيرباين األوسع نطاقا ،وعرض بإيجاز الحقائق األساسية بشأن
«الرشوق الشميس»  -الذي كان رسيا حتى ذلك الحني  -واصفا إياه بأنه حتى
تاريخه هو «الهجوم املمنهج األكرث تنظيام»( )5عىل أنظمة الدفاع األمريكية ،وكشف
عن أن املشتبه فيهام كانا اثنني من املراهقني يف كاليفورنيا الشاملية Northern
.California
عند هذه النقطة ،كان عىل مكتب التحقيقات الفدرايل أن ينطلق عىل الفور قبل
أن يسمع الصبيان بشأن ترصيحات «هامري» وميحوا ملفاتهام ،ورسعان ما حصل
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العمالء عىل إذن تفتيش ودخلوا إىل منزل ستيمبي .كان ستيمبي موجودا يف غرفة
نومه ،جالسا أمام جهاز الحاسوب ،محاطا بعلب املرشوبات الغازية الفارغة ،وبقايا
شطائر لحم بالجنب (تشيزبرغر) .اعتقل العمالء الصبيني ،وتحفظوا عىل الحاسوب
والعديد من األقراص املرنة.
ُحكم عىل ستيمبي وماكافييل (اللذين مل يعلن اسامهام الحقيقيان لكونهام
حدثني) بالسجن ثالثة أعوام بإفراج مرشوط ومائة ساعة من الخدمة املجتمعية،
و ُمنعا من الولوج إىل اإلنرتنت من دون إرشاف من الكبار .أما تنينباوم فقد ألقت
الرشطة اإلرسائيلية القبض عليه( )6هو وأربعة من تالميذه ،الذين كانوا جميعا
يف العرشين من العمر؛ وأمىض يف السجن مثانية أشهر ،بعدها أسس رشكة ألمن
املعلومات ،ثم انتقل إىل كندا ،حيث ُألقي القبض عليه بتهمة اخرتاق مواقع مالية
ورسقة أرقام بطاقات ائتامن.
يف البداية ،شعر بعض مسؤويل الواليات املتحدة الرسميني باالرتياح ألن قراصنة
الحاسوب (الهاكرز) يف هجوم «الرشوق الشميس» مل يكونوا إال اثنني من الصبية؛ أو
كام ذكر أحد مسؤويل مكتب التحقيقات الفدرايل يف إحدى املذكرات« :ال يزيد عىل
كونه أحد االخرتاقات املعتادة( )7املنترشة هذه األيام» .لكن معظم املسؤولني أخذوا
ذلك عىل أنه يدعو إىل عدم االطمئنان ،إذا استطاع طفالن فعل هذا ،فام الذي كان
سيمكن أن تفعله دولة قومية معادية ممولة متويال جيدا؟
إنهم كانوا عىل وشك معرفة ذلك.
يف أوائل شهر مارس ،بينام كان املسؤولون يف وكالة األمن القومي ،ووكالة نظم
معلومات الدفاع ،وخلية االستجابة للعمليات املعلوماتية بهيئة األركان املشرتكة؛
يغلقون ملفاتهم الخاصة بقضية «الرشوق الشميس» والعودة إىل مهامهم االعتيادية،
وصلت إخبارية بأن شخصا اخرتق الحواسيب يف قاعدة «رايت-باتريسون» الجوية
بوالية أوهايو  ،Ohioوكان يرسق ملفات  -غري رسية لكنها حساسة  -بشأن تصميم
مقصورة قيادة ومخططات لرقائق إلكرتونية دقيقة.
عىل مدى األشهر القليلة الالحقة ،انترش مخرتق الحاسوب (الهاكر) إىل منشآت
عسكرية أخرى .مل يكن أحد يعرف مكانه ،كانت قفزاته من موقع إىل آخر محرية،
وخاطفة ،وعمومية شاملة .مل تكن عمليات البحث التي أجراها تحمل أي نسق
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واضح ،عدا أنها كانت تتضمن مرشوعات بحث وتطوير عسكرية رفيعة املستوى.
كانت العملية نوعا ما تتمة لهجوم «الرشوق الشميس» ،عىل رغم أنها كانت عىل
نطاق أوسع ومحرية أكرث .لذا ،ومتاما مثلام يعقب الليل النهار ،أطلق فريق العمل
عليها اسم عملية «متاهة ضوء القمر» .Moonlight Maze
مثل عصابة هجوم «الرشوق الشميس» ،كان مخرتق الحاسوب هذا يسجل
دخوله للولوج إىل حواسيب مختربات األبحاث الجامعية ليحصل منها عىل إمكانية
الوصول إىل مواقع وشبكات عسكرية .لكن من جهة أخرى فإنه مل يكن مطلقا يبدو
مثل طفل عابث مخرب ،مولع باإلزعاج واألذى ،يقوم بنزهة سيربانية .إنه مل يكن
يندفع واثبا من أحد املواقع وإليه ،كان مثابرا يبحث عن معلومات محددة ،وبدا أنه
يفض مساره األول إىل يشء ،كان يبقى داخل الشبكة،
كان يعرف أين يجدها ،وإذا مل ِ
ويجوبها باحثا عن منافذ أخرى.
كان أيضا متمرسا عىل نحو الفت ،ويستخدم أساليب بهرت حتى فرق وكالة
األمن القومي التي كانت تتعقب تحركاته .كان يسجل دخوله إىل أحد املواقع
مستعينا باسم مستخدم وكلمة مرور مرسوقني؛ وحينام كان يغادر ،كان يعيد كتابة
ملف تسجيل أحداث الحاسوب  the log fileحتى ال يتمكن أحد من معرفة أنه كان
هناك من قبل .كان مخرتق الحاسوب (الهاكر) جد خطري ،لذا كان لزاما عىل املحللني
اإلمساك به متلبسا بالجرم املشهود ،وتتبع تحركاته آنيا يف الوقت الحقيقي؛ وألنه
كان ميحو السجالت عند خروجه ،فإن األدلة التي كانت تظهر عىل الشاشة حتى ذلك
الحني كانت ستختفي بعد الواقعة .لقد استغرق األمر بعض الوقت والجهد إلقناع
بعض كبار املسؤولني بحدوث تسلل.
قبل ذلك بعام ،عىل األرجح مل يكن املحللون ليكتشفوا أي مخرتق حاسوب مطلقا
إال مبحض املصادفة .كان ما يقرب من ربع مخدمات سالح الجو متصلة براصدات أمن
الشبكات يف سان أنطونيو؛ لكن معظم قادة الجيش امليداين (القوات الربية) ،وسالح
البحرية ،واملدنيني (غري العسكريني) يف البنتاغون مل تكن لديهم أي وسيلة ملعرفة ما
إذا كان هناك متسلل ،فضال عن معرفة ما الذي كان يفعله أو من أين أىت.
لقد تغري كل ذلك مع اللكامت القاضية املتمثلة يف تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل»،
وتقرير لجنة «مارش» ،وتحقيقات «الرشوق الشميس» ،التي أدت يف غضون مثانية
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أشهر فقط ،من يونيو من العام  1997حتى فرباير من العام  ،1998إىل إقناع كبار
املسؤولني ،حتى أولئك الذين مل يكن قد سبق لهم مطلقا التفكري يف شأن املسألة،
أقنعتهم أن أمريكا كانت عرضة لهجوم سيرباين ،وأن هذه الحالة ال تهدد البنية
األساسية للمجتمع فقط ،بل تهدد أيضا قدرة الجيش عىل التحرك يف حالة األزمة.
عقب تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» مبارشة ،دعا جون هامري إىل اجتامع يضم
كبار املدنيني وكبار ضباط البنتاغون لبحث ما الذي كان سيمكن عمله .أحد الحلول
السهلة نسبيا لسد الثغرات ،كان هو السامح برشاء طارئ ألجهزة تعرف باسم
«أنظمة كشف التسلل» ) ،intrusion-detection systems (IDSوتركيبها عىل أكرث
من مائة حاسوب يف وزارة الدفاع .إحدى الرشكات يف مدينة أتالنتا  Atlantaبوالية
جورجيا  Georgiaتسمى «أنظمة أمن اإلنرتنت» ،كان سيمكنها تصنيع تلك األجهزة
بكميات كبرية .نتيجة لذلك ،حينام اندلعت هجامت «الرشوق الشميس» وعملية
«متاهة ضوء القمر» ،فإن عددا كبريا من موظفي البنتاغون رأوا ما كان يجري أنه
أرسع كثريا مام تعودوه.
مل يكن الجميع قد فهم الرسالة .عقب تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،فإن مات
ديفوست  ،Matt Devostالذي كان قد قاد الفريق املهاجم يف تدريب فحص
أوجه الضعف والثغرات األمنية يف أنظمة القيادة والسيطرة األمريكية والحليفة،
ُأو ِفد إىل هاواي لتطهري الشبكات يف مقر قيادة الواليات املتحدة يف املحيط الهادئ
(الباسيفيك) ،التي كان الفريق األحمر بوكالة األمن القومي قد اجتاحها .وجد
ديفوست ثغرات وتخاذال يف كل مكان .كان مصنعو الربمجيات قد أصدروا منذ
فرتة طويلة تحذيرات بشأن الثغرات األمنية يف برمجياتهم ،مع برامج تصحيح
إلصالحها؛ وببساطة ،كان عىل مستخدم الربمجية الضغط عىل زر .يف العديد من
الحاالت ،وجد ديفوست أنه حتى هذا مل يكن أحد قد نفذه يف مقر قيادة املحيط
الهادئ (الباسيفيك) .ألقى ديفوست محارضة عىل األدمرياالت ،وكان جميعهم يف
سن أكرث من ضعف عمره .قال ديفوست إن هذا مل يكن أمرا معقدا مثل علم
الصواريخ .مل يكن األمر يتطلب سوى وضع أحد يف محل املسؤولية ،وأمره بتنصيب
اإلصالحات .حينام اندلع اعتداء «الرشوق الشميس» ،كان ديفوست يعمل يف مجال
األدلة الجنائية الحاسوبية يف وكالة نظم معلومات الدفاع ،وصادف أنه اطلع عىل
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سجالت  logsقيادة املحيط الهادئ (الباسيفيك) ،ورأى أنهم مل يصلحوا ما لديهم
من مشكالت ،وعىل الرغم من جهوده املضنية ،مل يكن أي يشء قد تغري (عند هذه
النقطة ،قرر ديفوست ترك الحكومة والعمل يف القطاع الخاص يف مجال مناذج
محاكاة االعتداء الحاسويب).
حتى بعض الضباط الذين كانوا قد أجروا التغيريات ،ونصبوا األدوات ،مل يكن
أحد منهم يفهم ما الذي كان يفعله .بعد ستة أشهر من صدور األمر بوضع أنظمة
كشف التسلل عىل حواسيب وزارة الدفاع  -قبل «الرشوق الشميس» بأسابيع قليلة
 دعا هامري إىل اجتامع َّليتبي حالة عمل األجهزة.
َق َّطب جرنال ذو نجمة واحدة من الجيش امليداين (القوات الربية) جبينه ،وتذمر
من أنه مل يكن يعرف بشأن تلك األنظمة التي تسمى «أنظمة كشف التسلل» ،فمنذ
أن وضعها عىل حواسيبه ،كانوا يتعرضون للهجوم يوميا .حبس اآلخرون عىل الطاولة
ضحكاتهم .مل يكن الجرنال ُيدرك أن حواسيبه رمبا كانت تتعرض للقرصنة عىل نحو
يومي طوال أشهر ورمبا طوال أعوام .كل ما فعلته أنظمة كشف التسلل هو أنها
جعلته يعلم بذلك عند حدوثه.
يف بدايات هجوم «الرشوق الشميس» ،دعا هامري إىل اجتامع آخر ،مشبعا بقلق
الشعور بالحاجة ا ُمللحة نفسه ،متاما مثل االجتامع الذي كان قد دعا إليه يف أعقاب
تدريب «املتلقي املؤهل» ،وسأل الضباط من حوله السؤال ذاته الذي كان قد طرحه
من قبل« :من الذي يتوىل زمام األمور؟»(.)8
خفض الجميع نظرهم إىل أحذيتهم أو إىل دفاتر تدوين مالحظاتهم ،ألنه يف
الواقع ،مل يكن يشء قد تغري؛ مل يكن أحد مسؤوال حتى تلك اللحظة .رمبا كانت
أجهزة أنظمة كشف التسلل قد ُو ِضعت يف أماكنها ،لكن مل يكن أحد قد أصدر ُن ُظام
أو أساليب بشأن ما ينبغي فعله إذا انطلقت صافرات اإلنذار ،أو كيف ُيكن التمييز
بني مزحة مزعجة واعتداء جاد خطري.
يف النهاية ،رفع يده الربيجادير جرنال (العميد) جون سوب كامبل ،قائد الوحدة
الرسية جيه  ،39 -الذي كان يف تدريب «املتلقي املؤهل» ،وهو رجل هيئة األركان
املشرتكة املكلف ،وقال« :أنا املسؤول» ،عىل الرغم من أنه مل يكن لديه أي فكرة ما
الذي كان رمبا يعنيه ذلك.
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بحلول الوقت الذي بدأ فيه هجوم «متاهة ضوء القمر» يسبب إثارة الفوىض،
كان كامبل يضع خططا إلنشاء مكتب جديد ُيدعى «فريق العمل املشرتك لحامية
شبكات الحاسوب» (جيه يت إف  -يس إن دي) .كانت أوامر إنشاء فريق العمل قد
ُو ِّقع عليها يف  23يوليو ،وكان قد بدأ عملياته يف  10ديسمرب .كان املكتب الجديد
مزودا بثالثة وعرشين ضابطا فقط ،ميثلون مزيجا من متخصيص الحاسوب ورجال
عمليات األسلحة التقليدية الذين كان يتحتم عليهم تلقي دورة مكثفة بشأن
املوضوع ،تكدسوا جميعا داخل عربة مقطورة إيواء ،خلف مقر وكالة نظم معلومات
الدفاع يف ضواحي فريجينيا  Virginiaبالقرب من البنتاغون .كان جهدا متواضعا عىل
نحو سخيف من أجل جامعة كانت ،وفقا مليثاقها ،ستصبح «مسؤولة عن تنسيق()9
وإدارة الدفاع عن أنظمة وشبكات الحاسوب يف وزارة الدفاع» ،مبا يف ذلك «تنسيق
اإلجراءات الدفاعية يف وزارة الدفاع» مع «دوائر حكومية أخرى ومع مؤسسات
القطاع الخاص ذات العالقة».
كانت خطوات كامبل األوىل ستبدو الحقا أنها أولية ،لكن مل يكن أحد قط
قد اتخذ مثلها عىل مثل هذا النطاق الواسع ،وعدد قليل كان قد فكر فيها
هكذا .لقد أنشأ كامبل مركزا للمراقبة يعمل عىل مدار الساعة وطوال أيام
األسبوع ( ،)7/24ووضع نظام (بروتوكوالت) ينبه من خاللها كبار املسؤولني
والقادة امليدانيني إىل وجود تسلل سيرباين ،وكانت أوىل خطواته هي أنه  -عىل
مسؤوليته الخاصة  -أرسل بالغا إىل جميع مسؤويل وزارة الدفاع ينصحهم بتغيري
كلامت املرور الخاصة بحواسيبهم.
عند هذه النقطة ،كان هجوم «متاهة ضوء القمر» مستمرا طوال أشهر عدة،
وكانت نوايا ومنشأ املتسللني التزال محرية .معظم التسلالت التي لوحظت كانت
تحدث يف فرتة الساعات التسع نفسها .متاما مثلام كانوا قد فعلوا يف أثناء هجوم
«الرشوق الشميس» ،نظر بعض محليل االستخبارات بالبنتاغون ومكتب التحقيقات
الفدرايل إىل خريطة النطاق الزمني ،وأجروا بعض العمليات الحسابية ،وخ َّمنوا أن
املهاجم ينبغي أن يكون يف موسكو .مثة آخرون يف وكالة األمن القومي ،الحظوا أن
ختق
طهران يف منطقة زمنية مجاورة وساقوا حججا تؤيد أن إيران هي موطن ُم َ ِ
الحاسوب (الهاكر).
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يف تلك األثناء ،كان مكتب التحقيقات الفدرايل يتقىص جميع األدلة( .)10كان
ختق الحاسوب (الهاكر) قد قفز وتنقل عرب حواسيب أكرث من اثنتي عرشة جامعة،
ُم َ ِ
كان من بينها جامعات سينسينايت  ،Cincinnatiوهارفارد  ،Harvardوبرين ماور
 ،Bryn Mawrوديوك  ،Dukeوبيتسبريغ  ،Pittsburghوأوبورن  .Auburnأرسل
مكتب التحقيقات الفدرايل عمالء إىل كل حرم جامعي ملقابلة الطالب ،والعاملني
وج َهت أصابع االتهام إىل بضعة من املشتبه فيهم
التقنيني ،وأعضاء هيئة التدريسِّ .
هنا وهناك ،مثل :أحد مساعدي تكنولوجيا املعلومات أجاب عن األسئلة بعصبية،
وطالبة لها صديق أوكراين .لكن مل تؤ ِد أي من هذه الخيوط إىل أي نتيجة .مل تكن
كليات الجامعات هي مصدر االخرتاق ،كانت مثل مركز لورانس بريكيل للحاسوب يف
كتاب «كليف ستول» بيضة طائر الوقواق ،مل تكن سوى نقاط عبور مالمئة للقفز من
موقع آخر.
موقع مستهدف إىل ٍ
يف نهاية املطاف ،كانت هناك ثالث طفرات باهرة مفاجئة حدثت عىل نحو
مستقل بعضها عن بعض .كانت إحداها ُمستوحاة من كتاب ستول .قبل ذلك
ختق الحاسوب األملاين الرشقي عن
باثني عرش عاما ،كان ستول قد اصطاد ُم َ ِ
طريق تخليق «وعاء عسل» ،وهو مجموعة من ملفات زائفة مخادعة ،زاخرة
بأدلة (فهارس) ،ومستندات ،وأسامء مستخدمني ،وكلامت مرور ،جميعها من
اخرتاع ستول ،وكانت تبدو ظاهريا أنها ذات عالقة بالربنامج األمرييك للصواريخ
الدفاعية ،وهو موضوع له أهمية خاصة لدى مخرتق الحاسوب .حاملا كان «وعاء
العسل» يستدرج مخرتق الحاسوب ،فإنه كان ُ
ميكث يف مكانه فرتة طويلة مبا
يكفي للسلطات أن تتعقبه وتتتبع تحركاته .قررت مجموعة االستخبارات
املشرتكة بني الوكاالت املسؤولة عن حل قضية «متاهة ضوء القمر» ،وهي يف
األساس محللو وكالة األمن القومي الذين يعملون تحت رعاية وكالة االستخبارات
املركزية ،قررت فعل ما كان ستول قد فعله .خ ّلقوا «وعاء عسل» ،كان يف هذه
الحالة عبارة عن موقع زائف عىل اإلنرتنت (موقع ويب) بشأن برنامج طائرات
تجسس أمريكية ،حسبوا أنه رمبا ُيغري مخ ِرتق الحاسوب؛ ومتاما مثلام حدث يف
املختق الطعم .كان الجميع يف مجال السيربانية مفتونا بكتاب
ُمخطط ستول ،بلع َ ِ
«بيضة طائر الوقواق» .بعد فرتة وجيزة من نرش كتابه ،كان ستول ،وهو هيبي
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ذو شعر طويل من بريكيل ،قد استُقبل كاألبطال حينام جاء إىل مقر وكالة األمن
القومي إللقاء كلمة.
لكن محليل وكالة األمن القومي ،ومبا كان لديهم من إمكانية استثنائية للحصول
عىل أدوات ومعدات غري مألوفة ،أضافوا خطوة أخرى إىل خدعة ستول .حينام غادر
مختق الحاسوب موقع الويب ،فإنه من دون أن يدرك أخذ معه أداة إرشادية تنبيهية
َِ
رقمية (بيكون رقمي) ،عبارة عن بضعة أسطر من التعليامت الربمجية (الكود)،
مرفقة بحزمة البيانات ،كانت ترسل إشارة كان املحللون سيمكنهم تتبعها بينام هي
تحوم يف الفضاء السيرباين .كانت األداة اإلرشادية التنبيهية الرقمية (البيكون الرقمي)
منوذجا تجريبيا؛ كانت يف بعض األحيان تعمل ،وأحيانا أخرى ال تعمل ،لكنها كانت
تعمل عىل نحو جيد مبا كان يكفي ألن يتعقب املحللون املخرتق إىل عنوان إنرتنت
 IP addressيخص «أكادميية العلوم الروسية» يف موسكو.
ظل بعض محليل االستخبارات ،مبا يف ذلك وكالة األمن القومي ،متشككني،
بدعوى أن عنوان موسكو مل يكن إال نقطة قفز أخرى عىل طول الطريق إىل املوطن
للمختق يف إيران.
الفعيل
َِ
ثم جاءت الطفرة الباهرة الثانية .بينام كان سوب كامبل يعمل عىل تشكيل
«فريق العمل ا ُملشرتك لحامية شبكات الحاسوب» (جيه يت إف-يس إن دي) ،كان قد
عني ضابطا من استخبارات سالح البحرية ُيدعى روبرت غوريل Robert Gourley
ليكون رئيسا الستخبارات فريق العمل .كان غوريل محلال طموحا وقوي اإلرادة ،ولديه
خلفية يف علوم الحاسوب .يف األيام األخرية للحرب الباردة ،كان غوريل قد عمل يف
إحدى الوحدات التي دمجت االستخبارات مع العمليات لتعقب الغواصات الروسية
ومطاردتها برضاوة .كان غوريل قد تعلم هذا النهج االندماجي قبل ذلك بخمسة
أعوام يف دورة تدريبية ميدانية للضباط ،اضطلع بتدريسها بيل ستودميان وريتش
هافر ،رجال االستخبارات القدامى اللذان  -قبل ذلك بعقد من الزمان ،وتحت إمرة
األدمريال بويب راي إمنان  -دُفعا إىل تبني وسائل الحرب املضادة للقيادة والسيطرة.
قبل وقت قصري من انضاممه إىل فريق العمل مع كامبل ،حرض غوريل يوما واحدا
مؤمترا آخر عن عمليات واستخبارات سالح البحرية .تصادف أن ستودميان وهافر كانا
من بني محارضي ذلك املؤمتر .بعد انتهاء املؤمتر ،ذهب غوريل إليهام للتعرف عليهام
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شخصيا .بعد بضعة أسابيع ،محتجبا داخل غرفة مكتبه بفريق العمل ،أجرى غوريل
اتصاال هاتفيا مع هافر عىل خط آمن ،وأوضح له مشكلة «متاهة ضوء القمر»،
وكذلك الجدال الدائر حول هوية املتسللني ،وسأل عام إذا كانت لديه نصيحة بشأن
كيفية حل هذه املعضلة.
استحرض هافر فرتة الحرب الباردة ،وأشار إىل أن وكالة التجسس العسكرية
السوفييتية «كيه جي يب  »KGBأو «جي آر يو  ،»GRUكانت عادة ما توفد العلامء
إىل املؤمترات الدولية لجمع أوراق بحثية بشأن ما يهمهم من موضوعات .من ثم،
ش َّكل غوريل فريقا صغريا من محليل مختلف دوائر االستخبارات ،ومشطوا السجالت
املختق يهتم
الخاصة بهجوم «متاهة ضوء القمر» ملعرفة املوضوعات التي كان هذا َ ِ
بهاَّ .
تبي أن الرقعة كانت تغطي نطاقا واسعا عىل نحو شديد الغرابة ،مل يكن فقط
علم الطريان (موضوع بحثه األول يف قاعدة «رايت – باترسون» الجوية) ،بل أيضا
الهيدروديناميكا (الهيدروديناميات) ،وعلم املحيطات ،وبيانات مقياس ارتفاع األقامر
االصطناعية الجيوفيزيقية ،والكثري من التكنولوجيا املتعلقة بالتصوير االستطالعي.
بعد ذلك ،فحص فريق غوريل بنوك البيانات الخاصة باملؤمترات العلمية التي عُ قدت
أخريا .كان التوافق عىل األقل مثريا للفضول ،كان علامء روس قد حرضوا مؤمترات عن
مختق الحاسوب.
جميع املوضوعات التي كانت تجذب َ ِ
استنتج غوريل من ذلك ،باإلضافة إىل برهان وعاء العسل وغياب عالمات تشري
إىل إيران أو أي مصدر رشق أوسطي آخر ،أن الجاين كان رويس الجنسية .إنها كانت
تهمة صارخة ومق ِّرعة ،دولة قومية كانت تخرتق الشبكات العسكرية األمريكية ،ومل
تكن أي دولة قومية ،بل عدو سابق ألمريكا ،ومن املفرتض أن تكون يف الوقت الحايل
رشيكا بعد انتهاء الحرب الباردة.
أحرض غوريل استنتاجه إىل كامبل ،الذي ُص ِدم ،وسأل« :هل تقول إننا نتعرض
العتداء؟ هل يجب علينا أن ُنعلن الحرب؟».
أجاب غوريل ،قائال« :ال ،ال» .كان هذا تقديرا استخباراتيا ،عىل رغم أنه أضاف
أنه كانت لديه «ثقة كبرية» بدقته.
كانت الطفرة االستخباراتية الثالثة هي األقوى واألحدث أيضا ،وهي اإلنجاز
الذي كان يعتمد عىل أساليب استثنائية ينفرد بها العرص السيرباين ،ومن ثم مل يربع
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فيها سوى بضعة ُمتخصصني ناشئني .كان كيفن مانديا  Kevin Mandiaضمن فريق
صغري ملكافحة الجرمية السيربانية يف مكتب التحقيقات الخاصة يف سالح الجو .كان
قد زار ِمرارا مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات يف سان أنطونيو ،وقد كان
مجاريا لنظام رصد أمن الشبكات الذي لدى املركز .حينام بدأ اعتداء « َمتَاهَ ة ضوء
القمر» ،تم إيفاد مانديا ،وكان حينئذ هو أحد ُمقاويل ( ُمتعهدي) القطاع الخاص،
مختق
إىل فريق عمل مكتب التحقيقات الفدرايل لفحص ومراجعة سجالت ِ َ logs
الحاسوب الذي كان يستخدم تعليامت برمجية (كود) مبهمة و ُم َبالَغا يف تشفريها.
كتب مانديا وفريقه برمجية جديدة حديثة لفك تشفري األوامرَّ ،
وتبي أن برمجية
مختق الحاسوب كان
املختق كتبت باللغة السرييلية (السالفية) .استنتج مانديا أن َ ِ
َِ
رويس الجنسية(٭).
طوال األشهر العديدة األوىل من اعتداء «متاهة ضوء القمر» ،عجزت دوائر
املختق ،وال حتى بصورة
االستخبارات األمريكية عن اإلدالء بأي ترصيح بشأن موطن َ ِ
غري رسمية .لكن توافق «وعاء العسل» املستوحى من ستول ،وتحليل بوب غوريل،
وفك الشفرة الذي اضطلع به كيفني مانديا ،بدّل املشهد .الحقيقة هي أن هذه
األساليب املتباينة كانت تؤدي إىل النتيجة نفسها .لقد بات جليا أيضا أن قراصنة
الحاسوب يف عملية «متاهة ضوء القمر» ،أيا من كانوا ،قد سحبوا غنيمة مثينة5.5 ،
غيغابايت من البيانات( ،)11أي ما يعادل ثالثة ماليني صفحة ورقية تقريبا .مل يكن أي
منها مصنفا عىل أنه رسي ،لكن كثريا منها كان حساسا ،ورمبا ُتعد إجامال معلومات
ِس َّية إذا ما ج َّمعها محلل ماهر وركب بعضها مع بعض.
طوال ما يقرب من العام ،فإن فريق العمل بقيادة مكتب التحقيقات الفدرايل -
وهو فريق العمل نفسه املشرتك بني الوكاالت الذي حقق يف هجوم «رشوق الشمس»
نسق التقيص املشرتك بني الوكاالت ،وتشارك كل املعلومات االستخباراتية،
– كان قد ّ
وأحاط البيت األبيض .يف شهر فرباير ،أدىل جون هامري بشهادته بشأن هذه املسألة
(٭) يف العام  ،2006كان مانديا سيؤسس رشكة تسمى «مانديانت»  ،Mandiantالتي كانت ست ُربز كإحدى الجهات
االستشارية الكربى املتخصصة يف حوادث األمن السيرباين ،وارتقت إىل مكانة بارزة يف العام  2011باعتبارها الرشكة
التي حددت أن وحدة خاصة يف الجيش الصيني هي ا ُمل َ
ختِق (الهاكر) الذي كان وراء مئات الهجامت السيربانية ضد
املؤسسات يف الغرب.
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يف جلسات استامع مغلقة .بعد أيام ،ترسبت األخبار إىل الصحافة( ،)12مبا يف ذلك
االستنتاج القائل إن قراصنة الحاسوب (الهاكرز) كانوا من جنسية روسية.
عند هذه النقطة ،اقرتح بعض أعضاء فريق العمل ،ال سيام املنتمون إىل مكتب
التحقيقات الفدرالية ،إرسال وفد إىل موسكو ومواجهة املسؤولني الروس .رمبا َّ
يتبي
أنه مل تكن لهم ِصلة باالخرتاق (كان هامري قد شهد بأنه من غري الواضح ما إذا كان
قراصنة الحاسوب يعملون لدى الحكومة) ،ويف هذه الحالة كان الكرملني ووزارات
األمن سريغبون يف معرفة من هم املارقون يف صفوفهم؛ أو رمبا كانت الحكومة
الروسية ضالعة ،وهذه الحالة أيضا كانت تستحق املعرفة.
كان أعضاء فريق العمل املنتمون إىل البنتاغون وإىل وكالة األمن القومي
حذرين بشأن الظهور العلني .رمبا مل يكن الروس قد قرأوا التقارير اإلخبارية ،أو
رمبا قد قرأوها ولكنهم نبذوها باعتبارها غري صحيحة .بعبارة أخرى ،رمبا كان الروس
اليزالون يجهلون أننا توصلنا إليهم ،وأننا كنا نخرتق قراصنتهم .ويف أثناء ذلك ،كنا
نعلم أشياء بشأن اهتامماتهم وأسلوبهم العمليايت .رمبا كانت املواجهة الرسمية
ستفسد العملية.
يف نهاية املطاف ،وافق البيت األبيض عىل طلب مكتب التحقيقات الفدرايل
إلرسال وفد .بعد ذلك ،أمىض فريق العمل أسابيع يف مناقشة ما هو الربهان الذي
سيكون مسموحا للروس باالطالع عليه ،وما هو الربهان الذي يجب حجبه عنهم .يف
جميع األحوال ،كان س ُيق َّدم إىل الروس بالتعبريات ذاتها التي استخدمها رسميا مكتب
التحقيقات الفدرايل ،ليس باعتبارها مسألة تتعلق باألمن القومي أو الديبلوماسية،
بل بوصفه تحقيقا جنائيا ،حيث تسعى الواليات املتحدة إىل الحصول عىل مساعدة
من االتحاد الرويس.
رسمياُ ،أطلق عىل الوفد مجموعة تنسيق عملية «متاهة ضوء القمر» ،وكان
يتألف من أربعة مسؤولني رسميني من مكتب التحقيقات الفدرايل ،وهم :عميل
ميداين من مكتب «بالتيمور»  ،Baltimoreوخبريان يف اللسانيات من سان
فرانسيسكو  ،San Franciscoومرشف من املقر الرئييس ،باإلضافة إىل أحد علامء
وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) ،وضابطني من مكتب التحقيقات الخاصة يف سالح
الجو ،كانا قد فحصا مع كيفن مانديا سجالت  logsمخ ِرتق الحاسوب .طار الوفد إىل
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موسكو يف  2أبريل( ،)13حامال معه امللفات الخاصة بخمس عمليات اخرتاق سيرباين،
وكان من املخطط بقاء الوفد مثانية أيام.
كان هذا هو عرص العالقات الودودة بني بيل كلينتون ورئيس روسيا اإلصالحي
بوريس يلتسني  .Boris Yeltsinلذلك ،استُقبلت املجموعة بحفاوة وروح
احتفالية ،وكان يومهم األول يف موسكو ممتلئا باألنخاب ،والفودكا ،والكافيار،
والبهجة .أمىض الوفد يومه الثاين يف مقر وزارة الدفاع الروسية ،يف جلسة عمل
متصلة .كان الجرنال الرويس ،مسؤول االتصال باملجموعة ،متعاونا جدا ،وأخرج
السجالت  the logsالتي ُ
تخص امللفات التي قد أحرضها األمريكيون معهم .كان
املختق ،وكانت تعمل من
هذا إقرارا وتأكيدا بأن الحكومة الروسية كانت هي َ ِ
خالل مخدمات أكادميية العلوم .كان الجرنال مح َر َجا ،وألقى باللوم عىل «أوالد
العاهرة يف االستخبارات».
كاختبار ،لرمبا كان هذا مكيدة ،أشار أحد أعضاء الوفد من ُمحققي سالح الجو
إىل اقتحام سادس ،اقتحام مل تكن املجموعة قد أحرضت ملفاته معها .أخرج الجرنال
تلك السجالت أيضا .جأر الجرنال الرويس ،وصاح يف أصدقائه األمريكيني الجدد غاضبا،
إن هذا عمل إجرامي ،ونحن لن نتهاون يف هذا.
كان األمريكيون راضني ومرسورين .كان هذا نجاحا لألمور عىل نحو استثنايئ،
رمبا كان من املمكن أن ُيسوى األمر كله من خالل الديبلوماسية الهادئة وروح
التعاون الجديدة.
يف اليوم الثالث ،أخذت األمور منعطفا متقلقال غري جدير بالثقة .فجأة ،أعلن
مرافقو املجموعة أن اليوم سيكون ملشاهدة املعامل السياحية ،وكذلك كان اليوم
الرابع .يف اليوم الخامس ،مل يكن هناك عىل اإلطالق توقيتات محددة ألي فعاليات
ُم َجد َولة .احتج األمريكيون برفق بصورة مهذبة ،لكن من دون جدوى .مل تطأ
أقدامهم ثانية مقر وزارة الدفاع الروسية ،ومل يسمعوا ثانية عن الجرنال الذي قدم
إليهم العون.
يف  10أبريل ،وبينام كان الوفد يستعد للعودة إىل الواليات املتحدة ،أكد لهم
ضابط رويس أن زمالءه قد رشعوا يف إجراء تحقيق دقيق ،وكانوا عام قريب سريسلون
خطابا إىل السفارة يوضح ما توصلوا إليه من نتائج.
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طوال األسابيع القليلة الالحقة ،كان ا ُمللحق القانوين يف السفارة األمريكية يتصل
بوزارة الدفاع الروسية يوميا تقريباُ ،مستفرسا عام إذا كان قد كتب الخطاب ،وعىل
نحو مهذب ُطلب منه أن يكون صبورا .مل يصل أي خطاب البتة .وبدا أن الجرنال
الذي قدم لهم العون قد اختفى.
بالعودة إىل واشنطن ،ح َّذر أحد أعضاء فريق العمل من استنباط استنتاجات
َف َّظة ،وقال ،رمبا كان الجرنال مريضا فقط.
بعض من أعضاء البنتاغون ومن دوائر االستخبارات ،الذين كانوا قد ح ّذروا من
الرحلة ،قلبوا أعينهم تعبريا عن الضيق ونفاد الصرب .قال بوب غوريل« :نعم ،رمبا
تكون لديه حالة من التسمم بالرصاص».
كان توافق اآلراء اآلخذ يف الظهور هو أن الجرنال مل يكن عىل علم بعملية
االخرتاق ،وأنه كان حقا يعتقد أن بعض العنارص املتمردة يف االستخبارات العسكرية
وجه رؤساؤه االنتقادات إليه ،ومن املحتمل أن
هي املتورطة يف هذه املكيدة ،إىل أن ّ
يكونوا فصلوه من الخدمة ،أو أسوأ من ذلك ،إلفشائه أرسارا مع األمريكيني.
مثة يشء واحد جيد كان مثرة الرحلة ،وهو أن االخرتاق بدا كأنه قد توقف.
لكن ،بعد ُميض شهرين ،اكتشف فريق العمل َ
املشتَك لحامية شبكات الحاسوب
(جيه يت إف  -يس إن دي) يف إدارة سوب كامبل جولة أخرى من اخرتاق مخدمات
عسكرية حساسة .كانت لتلك التسلالت بصمة ُمختلفة بعض اليشء ،إذ كانت
مصحوبة بتعليامت برمجية (كود) من الصعب كرسها.
عادت لعبة القط والفأر ُمجددا .كانت لعبة يضطلع فيها كال الجانبني ،وقريبا
دول أخرى ،يف آن واحد بدور القط ودور الفأر .إىل ح ٍد غري معروف إال لعدد
ضئيل من الضباط األمريكيني ،وعدد أقل من كبار املسؤولني السياسيني ،ومن دون
شك بعض الجواسيس الروس أيضا .كان املحاربون السيربانيون األمريكيون ميارسون
الهجوم باإلضافة إىل الدفاع ،وقد كانوا كذلك فرتة طويلة.
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«كانت «مجموعة بوسطن» فريقا
من عباقرة الحاسوب غريبي األطوار،
وكانوا أحيانا يساعدون يف تحقيقات
إنفاذ القانون»

يف أكتوبر من العام  ،1997قبل بضعة أشهر
من اعتداء «الرشوق الشميس» ،حينام أصدرت
لجنة «مارش» تقريرها بشأن البنى األساسية
الحرجة للبالد ،مل يكن أي شخص مذهوال مام
توصلت إليه اللجنة من نتائج أكرث من أحد
ُمعاوين البيت األبيض ،و ُيدعى ريتشارد آالن
كالرك  ،Richard Alan Clarkeسوى بضعة
مسؤولني.
كان كالرك  -بوصفه مستشارا للرئيس
كلينتون ملكافحة اإلرهاب  -قد اشرتك يف
املباحثات رفيعة املستوى التي جرت بعد تفجري
مدينة أوكالهوما سيتي ،وما تالها من إعداد
ُم َس َّودة للتوجيه «يب دي دي PDD-( »39 -
 )39الذي أصدره كلينتون بشأن مكافحة
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اإلرهاب ،ذلك التوجيه الذي أدى يف نهاية املطاف إىل تشكيل لجنة «مارش» .بعد
ذلك ،عاد كالرك إىل أعامله الروتينية املعتادة ،التي كانت يف األساس تتضمن َت َع ُّقب
الجهادي السعودي «أسامة بن الدن».
ثم صدر تقرير «مارش» ،وكان معظمه يتناول األمن السيرباين .كان كالرك بالكاد
قد سمع عن األمن السيرباين ،إذ مل يكن املوضوع من شأنه .كان راند بريز Rand
 - Beersالصديق املقرب إىل كلينتون ومستشاره لشؤون االستخبارات ،هو الرجل
املسؤول يف اللجنة ،وكذلك كان من املفرتض أنه سيستعرض التقرير .لكن ُبعيد
صدور التقرير ،أعلن بريز أنه سينتقل إىل وزارة الخارجية .كان بريز قد تناقش مع
ساندي بريغر  ،Sandy Bergerمستشار كلينتون لألمن القومي ،بشأن من الذي كان
السبق السيرباين ،واستقروا عىل أنه كالرك.
ينبغي أن يحل محله يف َ
أبدى كالرك ُمامنعة ،إذ إنه كان مشغوال مبا فيه الكفاية يف َت َع ُّقب بن الدن .ثم
ُمجددا ،رمبا تحول األمن السيرباين إىل أمر مثري لالهتامم ،لقد كان كالرك هو رجل
البيت األبيض املسؤول عن تدريب «ا ُمل َت َل ِّقي ا ُمل َؤهَّ ل» ،وكان كني مينيهان ،مدير
وكالة األمن القومي الذي كان قد ابتكر تدريب «ا ُمل َت َل ِّقي ا ُمل َؤهَّ ل» ،قد أطلعه َم ِل َّيا
عىل نتائجه وتداعياته .لكن كالرك مل يكن يعرف سوى القليل بشأن الحواسيب أو
اإلنرتنت .لذلك ،جمع بضعة موظفني من طاقمه وأخذهم يف جولة.
بعد انتهاء العطالت بفرتة وجيزة ،طاروا إىل الساحل الغريب األمرييك ،حيث
زاروا كبار املسؤولني التنفيذيني يف ُكربى رشكات الحواسيب والربمجيات .كان أكرث
ما أصاب كالرك بالدهشة هو أن مديري رشكة مايكروسوفت  Microsoftكانوا
يعرفون كل يشء بشأن نظم التشغيل ،وأولئك يف رشكة سيسكو  Ciscoكانوا يعرفون
كل يشء بشأن املوجهات  ،routersوأولئك يف رشكة إنتل  Intelكانوا يعرفون كل
يشء بشأن الرقائق ،لكن مل يبدُ أن أحدا منهم يعرف الكثري بشأن التجهيزات التي
يصنعها اآلخرون ،أو نقاط الضعف والثغرات األمنية يف التَّامس بينها.
يف السابق يف واشنطن ،طلب كالرك من مينيهان أن يسمح له بجولة يف وكالة
األمن القومي .كان كالرك عنرصا فاعال يف سياسة األمن القومي طوال أكرث من عقد
من الزمان منذ إدارة ريغان ،لكن يف معظم ذلك الوقت ،كان قد شارك يف املحادثات
السوفييتية األمريكية بشأن الحد من األسلحة وأزمات الرشق األوسط ،تلك القضايا
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البارزة ذات االهتامم .مل يكن لدى كالرك ُمطلقا سبب لزيارة «فورت ميد» أو يلقي
باال بشأنها .أخرب مينيهان مساعديه بأن ُيقدموا إىل كالرك عرضا مستفيضا كامال.
كان جزء من الجولة يعرض مهارة فرق استخبارات اإلشارة (سيجينت) يف النفاذ
بسهولة إىل أي شبكة حواسيب أجنبية تضع أعينها عليها .مل يبعث أي من هذه
العروض الطأمنينة يف نفس كالرك ،لقد بات متقلقال ومتزعزعا أكرث من قبل ،للسبب
نفسه الذي عاناه الكثري من املسؤولني الذين كانوا قد شاهدوا عروضا مامثلة عرب
السنني .لقد أدرك كالرك أنه إذا كان بإمكاننا فعل ذلك بدول أخرى ،فإنهم قريبا
سيمكنهم فعل اليشء نفسه بنا .وكان هذا يعني أننا يف مأزق وكنا مخدوعني ،ألنه
مل يكن ممكنا تأمني أي يشء عىل اإلنرتنت ،وكام أوضح تقرير «مارش» مبزيد من
التفصيل ،كان كل يشء يف أمريكا يحدث عىل اإلنرتنت.
كان كالرك يرغب يف معرفة مدى ضعف شبكات الحواسيب يف أمريكا يف
الوقت الحايل ،وكم هي عُ رضة للهجوم ،وظن أن أفضل طريقة الكتشاف ذلك هي
التحدث مع بعض قراصنة الحواسب (الهاكرز) .عىل الرغم من ذلك ،مل يكن يرغب
يف التعامل مع ُمجرمني ،لذا اتصل بصديق له يعمل يف مكتب التحقيقات الفدرايل،
وسأله إن كان يعرف أيا من قراصنة الحاسوب األخالقيني غري األرشار .عند هذه
النقطة ،مل يكن كالرك يعرف ما إذا كانت مثل هذه املخلوقات موجودة بالفعل.
حجام عن َت َشا ُرك مصادره ،لكن يف نهاية املطاف
يف البداية كان العميل الفدرايل ُم ِ
أوصل كالرك مبا أسامه «مجموعة بوسطن» ،وهو فريق من عباقرة الحاسوب غريبي
األطوار ،كانوا أحيانا يساعدون يف تحقيقات إنفاذ القانون ،وكانوا ُيطلقون عىل
أنفسهم اسم «لوفت (»L0pht٭).
كان الرجل املم ِّثل ملجموعة «لوفت» ،الذي كان س ُيعرف باسم مادج ،Mudge
سيقابل كالرك يف أحد األيام يف الساعة السابعة مساء ،يف مصنع جون هارفارد John
الجعة ،بالقرب من ميدان هارفارد يف مدينة كامربيدج .يف اليوم
 Harvardلتصنيع ِ
املحدد ،طار كالرك إىل بوسطن ،واستقل سيارة أجرة إىل الحانة ،ووصل إىل هناك
عند متام الساعة السابعة مساء .مكث كالرك هناك مدة ساعة يف انتظار أن يقرتب
(٭) لوفت  ،L0phtباللغة العربية تعني الغرفة العلوية (سندرة) أو رشفة يف دور علوي[ .ا ُملرتجم].
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منه أحد ،لكن أحدا مل يفعل ،لذا نهض كالرك وهَ َّم بالرحيل ،حينئذ ملس ِمرفقه
الرجل الذي كان يجلس إىل جواره يف هدوء ،وقال« :مرحبا ،أنا مادج».
تفحصه كالرك .بدا أن الرجل يف نحو الثالثني من عمره ،وكان يرتدي رسواال
الكمني (يت شريت) ،وقرطا واحدا ،وكان ذا عُ ْثنُون
من الجينز ،وقميصا قصري َّ
(لحية صغرية عىل الذقن) ،وشعر ذهبي طويل («مثل يسوع» ،كام كان سيذكره
كالرك الحقا).
سأله كالرك« :منذ متى وأنت تجلس هناك؟».
أجاب مادج« :منذ نحو ساعة» .لقد كان هناك طوال الوقت.
تجاذبا أطراف حديث عريض بشأن «لوفت» مدة نصف ساعة أو نحو ذلك؛
وعند تلك اللحظة ،سأل مادج عام إذا كان كالرك يرغب يف ُمقابلة بقية املجموعة،
فأجاب كالرك :بالتأكيد .قال مادج إنهم هناكُ ،م ِشريا إىل طاولة كبرية يف الزاوية
حيث كان يجلس ستة رجال ،جميعهم يف العرشينيات أو أوائل الثالثينيات من
العمر ،بعضهم جامح و ُمنفلت متاما مثل مادج ،وآخرون ُم َهندَمون.
قدمهم مادج بأسامئهم املستعارة :براين أوبليفني  ،Brian Oblivionوكينغبني
 ،Kingpinوجون تان  ،John Tanوسبايس روج  ،Space Rogueوويلد بوند
 ،Weld Pondوستيفان فون نيومان.Stefan von Neumann
بعد مزيد من األحاديث القصرية ،سأل مادج عام إذا كان كالرك يرغب يف رؤية
«لوفت» ،فأجاب كالرك :نعم بالتأكيد .من ثم قطعوا مسافة عرش دقائق بالسيارة
إىل مكان بدا كأنه مستودع مهجور يف مدينة ووترتاون  Watertownبالقرب من
نهر تشارلز .دخلوا وصعدوا إىل الطابق الثاين ،وفتحوا بابا آخر ،وأضاءوا األنوار التي
كشفت عن ُمخترب عايل التقانةُ ،مكتظ بالعرشات من الحواسيب املركزية ،وحواسيب
سطح املكتب ،والحواسيب املحمولة ،وأجهزة املودم ،وبضعة أجهزة راسم الذبذبات
(أوسيلوسكوب) ،ومعظمها كان متصال سلكيا بصفيف من الهوائيات وأطباق
االستقبال املوجودة عىل سطح البناية ،مثلام أشار مادج ،عندما عادوا إىل الخارج.
سأل كالرك :كيف كان ميكنهم َت َح ُّمل تكلفة كل هذه املعدات .قال مادج إنها
مل تتكلف الكثري .كان بعضهم يعمل لدى ُكربيات رشكات الحاسوب بأسامئهم
الحقيقية ،لذا كانوا يعرفون حينام كانت تلك الرشكات تتخلص من األجهزة ،وكانوا
116

ُ
«مادج»
امل َن ِّ
سق ُيقابل َ

يف ذلك اليوم يذهبون إىل صندوق النفايات ،ويسرتجعون املعدات ،ويرممونها
ويجددونها.
تجمعهم قد بدأ( )1يف أوائل التسعينيات من القرن العرشين،
علم كالرك أن ُ
أساسا عىل أنه مكان حيث ُيكن ألعضائه تخزين أجهزة الحاسوب الخاصة بهم،
و ُمامرسة األلعاب عرب اإلنرتنت .يف العام  1994جعلوا منه عمال تجاريا ،حيث كانوا
يفحصون الربمجيات الجديدة التي ُتنتجها كربيات رشكات التكنولوجيا ،و ُيصدرون
نرشة تفصيلية بشأن الثغرات األمنية .كام أنهم صمموا برمجياتهم الخاصة ،وباعوها
بسعر ُم َ
نخ ِفض ،مبا يف ذلك برمجية «لوفت كراك»  ،L0phtCrackوهو برنامج
شائع شهري ُيتيح ُملشرتيه كرس معظم كلامت املرور َ
املخزَّنة عىل نظام التشغيل
«مايكروسوفت ويندوز»  .Microsoft Windowsتذمر بعض املديرين التنفيذيني،
لكن آخرين كانوا ُم ْم َتنّني ،إذ إن شخصا ما كان سيكتشف تلك العيوب ،وعىل
األقل كانت «لوفت» تفعل ذلك يف العلن ،ومن ثم كانت الرشكات تستطيع إصالح
العيوب .لقد أثارت عملية حرب العصابات هذه استغراب كل من وكالة األمن
القومي ،ووكالة االستخبارات املركزية ،ومكتب التحقيقات الفدرايل ،ومركز سالح
الجو لوسائل حرب املعلومات .بدأ بعض عمالئهم وضباطهم بالتحدث مع مادج،
الذي كان قد ظهر بصفته ُمتحدثا باسم املجموعة ،بل حتى إنهم دعوه إىل التحدث
يف جلسات أمنية رفيعة املستوى.
مل يكن ذلك يعني أن وكاالت االستخبارات يف حاجة إىل مادج إلخبارهم بشأن
ثغرات الربمجيات التجارية .كان اختصاصيو التشفري يف مديرية ضامن املعلومات
بوكالة األمن القومي ،يقضون الكثري من وقتهم بحثا عن تلك الثغرات ،وكانوا قد
اكتشفوا خمسامئة ثغرة أمنية يف أول نظام «ويندوز» من رشكة مايكروسوفت.
وباتفاق رحبت به صناعة الربمجيات يف ذلك الوقت ،كانوا عىل نحو دوري ُيخربونهم
بشأن ما يتوصلون إليه من نتائج  -معظم النتائج .وهم عىل أي حال ،كانوا دامئا
يرتكون بضع ثغرات لتستغلها فرق استخبارات اإلشارة التابعة للوكالة؛ ألن الحكومات
األجنبية التي كانوا يتجسسون عليها ،كانت هي أيضا قد اشرتت هذه الربمجيات.
يف األغلب كانت رشكات وادي السيليكون متواطئة يف ترك أبواب خلفية مفتوحة.
مع ذلك ،كانت وكالة األمن القومي وغريها من الدوائر تهتم مبعرفة الكيفية التي
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يتعامل بها أمثال مادج مع املسألة .كان ذلك مينحهم نظرة متعمقة يف الطرائق التي
رمبا يعمل بها قراصنة الحاسوب الغرباء اآلخرون األكرث ُخبثا ،وهي طرائق رمبا مل
يأخذها بعني االعتبار اختصاصيو األمن يف الوكالة.
كان مادج من جانبه يسعد دامئا بتقديم املشورة إليهم ،ومل يطلب قط مقابال لها.
لقد كان ُيدرك أنه يف أي يوم من األيام ،رمبا سيأيت رجال املباحث الفدرالية ويطرقون
باب املستودع ،إذ إن بعض مرشوعات عصبة «لوفت» كانت مريبة ومشكوكا يف
مرشوعيتها ،وأنه سيكون من املفيد لهم استدعاء مديري دوائر االستخبارات وأجهزة
إنفاذ القانون يف البالد بصفتهم شهود عيان.
طوال الساعات القليلة الالحقة ،يف تلك الليلة الشتوية يف مدينة ووترتاون
 ،Watertownاستحوذت عصبة «لوفت» عىل اهتامم كبري من كالرك الذي كان يستمع
لهم بإنصات ،أخربوه عن كل ما كان ُيكنهم فعله ،إذا رغبوا .كان بإمكانهم كرس
كلامت املرور ا ُمل َخزَّنة عىل أي نظام تشغيل ،وليس «مايكروسوفت ويندوز» فقط.
وكان بإمكانهم فك تشفري أي اتصاالت تتم عرب األقامر االصطناعية .وكانوا قد ابتكروا
برمجية (مل تكن للبيع أو التوزيع بعد) ميكنها اخرتاق أي حاسوب خاص ،والتحكم
للتجسس عىل كل ضغطة زر يفعلها ا ُملستَخ ِدم ،أو لتغيري ملفاته ،أو
فيه من ُبعد،
ُ
إبعاده عن اإلنرتنت ،أو تحريكه يف حركة خاطفة ونقله إىل موقع آخر من اختيارهم.
كانت لديهم ُمعدات خاصة ُ َتكنهم من إجراء هندسة عكسية ألي رقاقة إلكرتونية،
عن طريق إزالة غطاء الرقاقة واستخراج قوالب السيليكون(٭) .the silicon diceبنربة
خافتة ،أخربوه بشأن ما اكتشفوه أخريا ،مبا يف ذلك أوجه الضعف والثغرات األمنية
يف بروتوكول البوابة الحدودية (بروتوكول التوجيه بني البوابات) Border Gateway
وجهات الفوقية  supra-routerلكل حركة البيانات
(Protocol٭٭) ،وهو نوع من ا ُمل ِّ
عىل اإلنرتنت ،الذي كان سيتيح لهم  -أو لبعض قراصنة الحاسوب املَ َهرة املتمرسني
اآلخرين  -إيقاف تشغيل شبكة اإلنرتنت بأرسها يف خالل نصف ساعة.
(٭) قوالب السيليكون  ،the silicon diceهي كتلة صغرية من مادة شبه موصلة مطبوع عليها تصميم الدائرة
املتكاملة التي تؤدي وظيفة معينة[ .املرتجم].
(٭٭) بروتوكول البوابة الحدودية (بروتوكول التوجيه بني البوابات)  ،Border Gateway Protocolهو بروتوكول
صمم لتبادل املعلومات املتعلقة بالتوجيه بني األنظمة املستقلة يف شبكات الحاسوب[ .املرتجم].
توجيه خارجيُ ،م َّ
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مل يكن كالرك يعرف ما إذا كان س ُي َصدِّق كل ما قالوه ،لكنه كان مصدوما
و ُم َت َه ِّيبا .يف أثناء دورته التدريبية ا ُملك َّثفة حول أساليب عمل اإلنرتنت ومثالبها ،كان
جميع من أط َل َعه قد أشار ضمنا أو أعلن رصاحة أن الدول القومية فقط هي التي
متتلك املوارد الالزمة لتنفيذ نصف األشياء التي كان مادج ورفاقه يقولون  -ويف
بعض الحاالت ،كانوا يقدمون بيانا عمليا  -إنهم ميكنهم تنفيذها من تلك الفتحة يف
الجدار ،بقليل من املال ،ووفقا ملا كان يعتقد ،من دون دعم خارجي .باختصار ،فإن
النموذج الرسمي للتهديد بدا أنه خاطئ متاما.
لقد أدرك كالرك ،املستشار الخاص للرئيس لشؤون مكافحة اإلرهاب ،أن هذا
اليشء السيرباين كان أكرث من ُمجرد تحول مثري َّأخاذ ،إنه ينسجم مع اختصاصه
بصورة دقيقة .إذا استخدم مادج وجامعته مواهبهم لزعزعة املجتمع واألمن
األمرييكُ ،مستغلني أوجه الضعف والثغرات األمنية الحرجة التي كان تقرير «مارش»
قد أوجزها ،فإنهم سيوصمون بأنهم إرهابيون ،إرهابيون سيربانيون .إذن ،كان هنا
يكمن تهديد آخر يجب عىل كالرك القلق بشأنه ،وأن ُيضيفه إىل إضبارة مسؤولياته
ُ
التي تزداد ُسمكا وتعقيدا.
بعد بضع كؤوس رشاب أخرى ،صارت الساعة الثانية صباحا ،حينئذ قرروا إنهاء
لقائهم .سألهم كالرك عام إذا كانوا يرغبون يف الذهاب إىل واشنطن يف جولة خاصة
يتحمل هو التكاليف.
بالبيت األبيض ،وعرض أن َّ
دُهش مادج واآلخرون .كان مصطلح «قراصنة الحاسوب»  -وهم كانوا كذلك
 اليزال بغيضا وعدائيا يف معظم األروقة الرسمية .أن يدعوهم شبح (جاسوس)يف وكالة مكونة من ثالثة أحرف إلحاطة غرفة ممتلئة بأشباح آخرين بصورة رسية
جدا ،كان أمرا يختلف متاما عن دعوتهم إىل البيت األبيض من ِق َبل ُمستشار خاص
لرئيس الواليات املتحدة.
بعد ُميض شهر ،حرضوا ،ليس فقط لرؤية الجناح الغريب بعد الدوام ،ولكن أيضا
لإلدالء بشهادتهم أمام الكونغرس .تصادف أن لجنة الشؤون الحكومية يف مجلس
الشيوخ كانت تعقد جلسات استامع بشأن األمن السيرباين؛ وباتصاالته يف كابيتول
هيل (الكونغرس) ،استطاع كالرك أن يضع جميع أعضاء «لوفت» السبعة عىل قامئة
الشهودُ ،مستخدما أسامءهم املستعارة.
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يف أثناء تلك الفرتة ،كان كالرك قد أجرى املزيد من الحوارات مع مادجَّ ،
وتبي
أن اسمه الحقيقي هو بيرت زاتكو  .Peiter Zatkoكان زاتكو قرصان
منذ بداية سنوات املراهقة .كان يكره فيلم «ألعاب الحرب ( املناورات الحربية)»
ألنه شجع الكثري من ُأناس آخرين يف مثل سنه ،لكنهم بعيدون جدا عن ُمعدَّل
ذكائه ،عىل االنضامم إىل املجال .مل يكن زاتكو ُمتخرجا يف أحد األماكن مثل «معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا» ،مثلام كان كالرك يظن ،لكن يف كلية بريكيل للموسيقى،
تخصص الجيتار ،وكان من األوائل عىل فصله الدرايس .يف أثناء النهار ،كان زاتكو
يعمل اختصاصيا يف أمن الحاسوب يف رشكة «يب إن إن»  ،BNNوهي رشكة مقرها يف
مدينة كامربيدج؛ وعىل الرغم من شعبيته الوشيكة ،فقد أرسع يف خططه لالستقالة
وتحويل «لوفت» إىل مؤسسة تجارية تعمل بدوام كامل.
وأول ظهور له وأعضاء «لوفت» اآلخرين( )3يف «كابيتول هيل» (الكونغرس) كان
يف  19مايو من العام  .1998مل يكن يحرض جلسة االستامع سوى ثالثة من أعضاء
مجلس الشيوخ ،هم :ف ِرد تومبسون ( Fred Thompsonرئيسا) ،وجون غلني John
 ،Glennوجو ليربمان  ،Joe Liebermanلكنهم تعاملوا باحرتام مع هؤالء الشهود
غري املألوفني ،وأشادوا بهم بوصفهم وطنيني ،شبههــم ليربمـــان بـ «بول ريفري»
(Paul Revere٭) ،لتحذيرهم املواطنني من الخطر يف العرص الرقمي.
بعد ثالثة أيام من إدالء مادج بشهادته( ،)4و َّقع كلينتون عىل القرار الرئايس
التوجيهي «يب دي دي ،»-63بعنوان «حامية البنية األساسية الحرجة»ُ ،معيدا
صياغة نتائج لجنة «مارش» فيام ُ
يخص تزايد اعتامد البالد عىل شبكات الحاسوب،
لس ُبل تخفيف حدة املشكلة.
وضعف تلك الشبكات يف مواجهة الهجوم ،و ُملخصا ُ
كانت لجنة خاصة يف مجلس األمن القومي ،برئاسة راند بريز ،قد أعدت
ا ُمل َس َّودات األوىل للتوجيه .بعد ذلك ،يف أحد االجتامعات ،أخطر بريز املجموعة بأنه
سينتقل إىل وزارة الخارجية ،وأن ديك كالرك  -الذي كان ،ألول مرة ،جالسا إىل جواره
– كان سيحل محله يف املرشوع.
حاسوب()2

(٭) بول ريفري  ،Paul Revereهو صائغ ونقاش فضة أمرييك ،وأحد رواد الصناعة يف البالد ،وكان أحد الوطنيني يف
الثورة األمريكية .اشتهر ريفري برحلته الليلية يف أبريل من العام  1775لينبه ميليشيا املستوطنني من مجيء القوات
الربيطانية قبل معارك ليكسينغتون وكونكورد ،أوىل املواجهات العسكرية يف الحرب الثورية األمريكية[ .املرتجم].
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أثار ذلك دهشة واستهجان العديد من املسؤولني يف اللجنة .كان كالرك شخصية
مندفعة ومتعجرفا ،ويتالعب بسياسات النظام اإلداري ،ينال إعجاب البعض باعتباره
ُيعت َمد عليه وقادرا عىل التنفيذ ،ويحتقره آخرون باعتباره ُمناورا وبارعا يف الكذب
من أجل انتزاع السلطة .كان جون هامري ،نائب وزير الدفاع ،عىل وجه الخصوص
ال يثق بكالرك .سمع هامري مرارا شكاوى من جرناالت من فئة النجامت األربع،
وقادة مقاتلني يف امليدان ،أن كالرك كان قد اتصل بهم مبارشة ليأمرهم ،بدال من
املرور عرب وزير الدفاع ،كام كان من املفرتض أنه حتى الرئيس يفعل ذلك .ذات مرة
يف أثناء إحدى األزمات ،أخرب كالرك أحد الجرناالت بأن الرئيس كان يرغب يف نقل
س َّية من الجنود إىل الكونغو ،نظر هامري يف األمر ،واكتشف أن الرئيس مل يكن قد
َِ
طلب مثل هذا اليشء( .يف نهاية املطاف وقع كلينتون عىل األمر ،لكن بالنسبة إىل
هامري وعدد من الجرناالت ،مل يكن هذا مربرا لغطرسة كالرك).
كانت الستياء هامري جذور أعمق .حينام كان هامري ُمرا ِقبا لحسابات
البنتاغون ،اكتشف يف بضع مرات أن كالرك يستحوذ عىل موازنة الدفاع من أجل
«إجراءات الطوارئ» ،زاعام أن ذلك نيابة عن الرئيس .وبهدف املناورة ،تذرع كالرك
بسند قانوين ،بند ُمبهم مغمور كان قد اكتشفه يف قانون املساعدة األجنبية ،القسم
 ،506والذي كان يسمح للرئيس بتخصيص مبلغ يصل إىل  200مليون دوالر من
خزانة الوزارة لتلبية ا ُملتطلبات العاجلة غري ا ُمل َم َّولة .كان لدى هامري ما يكفي
من املشكالت التي ُتسبب صداعا يف الرأسُ ،م َت َعا ِمال مع خفض املوازنة بعد الحرب
الباردة ،والضغوط من رؤساء األركان ،بخالف انقضاض كالرك عىل البنتاغون
ومعاملته مثل حصالته الخنزيرية.
نتيجة لذلك ،وعىل الرغم من أنه كانت لهام آراء ُمتامثلة بشأن العديد من
القضايا وليس فقط األمن السيرباين ،كان هامري قد أخفى عن كالرك بعض األشياء،
وكان يف بعض األحيان ُيط ِلع نواب الوزارة اآلخرين عىل انفراد يف جلسة خاصة،
بدال من أن يكون ُمبذ ِّكرة أو يف اجتامع مجلس األمن القومي ،من أجل إبقاء كالرك
خارج األمر.
يف وقت قريب من هجامت «الرشوق الشميس» و« َمتَاهَ ة ضوء القمر» تصادف
أن ُمدعيا خاصا كان يحقق يف االتهامات التي كانت قد ُوجهت إىل الرئيس كلينتون
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والسيدة األوىل قبل ذلك بأعوام ،بأنهام قد انتفعا عىل نحو غري مرشوع من صفقة
أرض يف والية أركنساس  .Arkansasخرجت األوامر من املستشار القانوين للبيت
األبيض بحظر كل االتصاالت بني البيت األبيض ووزارة العدل إال من خالله .تجاهل
كالرك األمر (ذات مرة أخرب محامي وكالة األمن القومي بأن «الجهاز اإلداري
(البريوقراطيني) واملحامني ُيعرقلون األمور فقط») ،واستمر يف االتصال بفريق عمل
مكتب التحقيقات الفدرايل من أجل الحصول عىل معلومات بشأن التحقيقات التي
ُيجريها بشأن االخرتاقات .ومل يكن لويس فريه  ،Louis Freehمدير املكتب ،أيضا
يحب كالرك ،وطلب من مرؤوسيه أن يتجاهلوا االتصاالت.
لكن كالرك كان لديه ُحام ٌة ُي َقدِّرون ُنصحه وأملعيته .حينام حث رئيس إحدى
الدوائر ساندي بريغر  ،Sandy Bergerمستشار األمن القومي ،عىل رصف كالرك من
الخدمة ،أجاب بريغر« :إنه وغد سافل ،لكنه الوغد الخاص يب» .أيضا كان الرئيس
مستحسنا اضطالع كالرك باملراقبة ملصلحته.
كان موظفو املستوى األوسط متعجبني حقا من الشبكة التي كان كالرك قد
نسجها يف كل جنبات الجهاز اإلداري ،ومن إرصاره وقدرته عىل إدارتها .ذات مرة،
بعد فرتة وجيزة من مجيئه من وكالة األمن القومي ليكون مستشارا لنائب الرئيس
غور لشؤون االستخبارات ،جلس ريتش ويلهلم يف اجتامع للمجموعة الفرعية
ملكافحة اإلرهاب التابعة ملجلس األمن القومي ،وكان كالرك يرتأس االجتامع.
كانت طاولة االجتامع تضم ضباطا ومسؤولني رفيعي املستوى ،من جميع الدوائر
والوزارات املعنية ،وكان هناك كالرك ،هذا املدين غري املنتخب وغري املؤكد ،يصيح
آمرا جرناال يف سالح الجو للحصول عىل طائرة غري موسومة بأي عالمات ،ومييل عىل
وكالة االستخبارات املركزية عدد العمالء الذين يتعني أن يكونوا عىل متنها ،كل ذلك
بسلطة ال نقاش فيها.
أحد معاوين كالرك يدعى جون مكاريث  ،John McCarthyوهو قائد يف خفر
السواحل لديه خلفية يف إدارة الطوارئ ،كان يف بدايات توليه القيادة قد حرض
اجتامعا بشأن املوازنة عقد يف أحد أيام السبت ،حيث قام كالرك ،فور سامعه
أن أحد الربامج املهمة ينقصه  3ماليني دوالر لتلبية احتياجاته ،وأمر مكاريث بأن
يحصل عىل املال من شخص بعينه يف إدارة الخدمات العامة ،مضيفا« :افعل ذلك
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يوم االثنني ألنني يف حاجة إليها يوم الثالثاء» .أخرب مسؤول إدارة الخدمات العامة
مكاريث بأنه كان سيمنحه  800ألف دوالر ،عند هذه النقطة بدأت املساومة .انتهى
األمر بأن حصل كالرك عىل ما يقرب من املبلغ كامال.
عندما حل كالرك محل راند بريز كان نواب الوزراء يف مجلس األمن القومي
بصدد إعداد مسودة التوجيه الرئايس بشأن حامية البنية األساسية الحرجة،
ويتأرجحون جيئة وذهابا متنازعني بشأن عدم االتفاق والعبارات التوافقية .أخذ
كالرك ما نفذوه من عمل ،وعاد إىل مكتبه ،وكتب املسودة بنفسه .كانت وثيقة
تفصيلية ،تنشئ محافل عديدة يتعاون فيها القطاع العام مع القطاع الخاص بشأن
األمن السيرباين ،كان أبرزها مراكز تشارك وتحليل املعلومات ،حيث كانت الحكومة
ستدعم الرشكات يف مختلف قطاعات البنية األساسية الحرجة (الخدمات املرصفية،
والنقل ،والطاقة ،وما إىل ذلك) ،عن طريق تقديم ما لديها من خربات؛ مبا يف ذلك،
يف بعض الحاالت ،املعارف املصنفة عىل أنها رسية .بذلك سيمكنهم إصالح ومعالجة
ما لديهم من نقاط ضعف وثغرات أمنية.
وفقا للتوجيه ،كام كتبه كالرك ،فإن هذا الجهد برمته كان سيرتأسه مسؤول
جديد هو «املنسق القومي لألمن وحامية البنية األساسية ومكافحة اإلرهاب»،
و ُي َّ
عي من قبل الرئيس .حرص كالرك مسبقا عىل أنه هو ذاته الذي سيكون هذا
املنسق القومي.
كان املنتقصون من قدر كالرك ،وبعض من املعجبني به ،يرون هذا اختطافا سافرا
للسلطة .كان كالرك لديه بالفعل ملف مكافحة اإلرهاب ،اآلن هو سيصبح مسؤوال
عن البنية األساسية الحرجة أيضا .رأى بعض منتقديه ،ال سيام يف مكتب التحقيقات
الفدرايل ،أن الفكرة خاطئة من الناحية املوضوعية .متهيدا ،كانت التهديدات
السيربانية تأيت أساسا من الدول القومية ومن املجرمني ،وربط القضية مبكافحة
اإلرهاب كان من شأنه أن ييسء فهم وتفسري املسألة ،ويرصف االنتباه عن الحلول
الجادة( .كام أن الفكرة كانت تهدد بتهميش مكتب التحقيقات الفدرايل ،الذي كان
قد اتخذ دورا رئيسيا ومركزيا يف «الرشوق الشميس» و«متاهة ضوء القمر»).
أنكر كالرك االتهامات .أوال ،ومثلام كان هو الحال عادة ،كان كالرك يعترب نفسه
األفضل لهذا املنصب ،إذ كان يعرف بشأن القضايا أكرث من أي شخص آخر يف البيت
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األبيض ،كان هو وبريز الوحيدين اللذين أوليا املشكلة اهتامما كبريا منذ أن نشأت.
ثانيا ،أقنعته لقاءاته مع مادج بأن نوعا معينا من اإلرهابيني كان يستطيع أن ينجح
يف هجوم إلكرتوين فتاك ،ومل يكن كالرك قد أخذ هذه الفكرة بعني االعتبار من قبل.
كان كالرك يوضح بربود وعقالنية لكل من كان يسأل أنه من املنطقي أن ميدد ملف
مسؤولياته يف هذا االتجاه.
كام جرت العادة ،حصل كالرك عىل ما يريده.
لكن التوجيه الذي صاغه كالرك اصطدم بعقبة مع القطاع الخاص .يف القسم
الرقم  5من الوثيقة «يب دي دي  ،»63 -كتب كالرك ُمرسيا «املبادئ اإلرشادية»:
«ستكون الحكومة الفدرالية مبنزلة منوذج للقطاع الخاص بشأن كيفية تحقيق أفضل
ضامن للبنية األساسية ،وبقدر املستطاع ستوزع نتائج مساعيها».
كان هذا هو أشد ما يخشاه املديرون التنفيذيون يف الرشكات ،أن تدير الحكومة
األمور .بدقة أكرث ،سيكونون مكبلني بأشد الكلامت بغضا يف قاموسهم ،أال وهي
اللوائح .كانوا قد استشعروا مثل هذا التهديد حينام تقابلوا مع لجنة «مارش» ،كان
هناك جرنال يف سالح الجو .وعىل الرغم من أنه كان متقاعدا ،كان يشري إىل نفسه
عىل أنه الجرنال «مارش» ،مرسيا القواعد ملا يجب عليهم أداؤه ،كأنهم من رجال
الجيش املجندين .واآلن كان هنا ِدك كالرك ،يكتب تحت توقيع الرئيس ،محاوال
إرساء القانون.
لقد كانت تلك الرشكات نفسها تعمل مع واشنطن طوال عدة أشهر يف تناغم
واتساق ،ويف إطار مبادئها التوجيهية ،من أجل حل أزمة «العام  .»2000بزغت هذه
األزمة  -املعروفة أيضا باسم «خلل األلفية»  -حينام أدرك أحد األشخاص أنه يف بعض
برامج الحاسوب األكرث أهمية يف الحكومة كانت السنوات (تواريخ امليالد ،تواريخ
التقاعد ،فرتات الرواتب ،وما إىل ذلك) قد ُر ِّمزت باستخدام الرقمني األخريين منها،
مثال 1995 :عىل أنها  ،95و 1996عىل أنها  ...96وما إىل ذلك .حينام كان التقويم
سينقلب إىل العام  ،2000كانت الحواسيب ستقرأه عىل أنه  .00وكان الخوف من
أن الحواسيب رمبا كانت ستفهمه عىل أنه العام  .1900عندئذ ،فإن برامج مثل
الضامن االجتامعي والرعاية الصحية ستتوقف عىل نحو مفاجئ ،فاألشخاص الذين
كانوا سيتسلمون الشيكات كان الحاسوب سيعتربهم غري مؤهلني ،ألنهم  -بقدر ما
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كانت الحواسيب تفهم  -مل يكونوا قد ولدوا بعد .رمبا تتوقف فجأة دفعات رواتب
موظفي الحكومة ،مبا يف ذلك القوات املسلحة .كام أن بعض البنى األساسية الحرجة،
التي لديها برامج ُر ِّمز فيها الوقت ،رمبا تتعطل أيضا.
للتعامل مع املشكلة أنشأ البيت األبيض مركزا قوميا لتنسيق املعلومات
الستحداث إرشادات جديدة للربمجيات والتأكد من اتساق الجميع .استُدع َيت
كربيات الرشكات ،مثل «إيه يت آند يت»  AT&Tو«مايكروسوفت» ،Microsoft
يف غرفة واحدة مع مكتب التحقيقات الفدرايل ،ووزارة الدفاع ،وإدارة الخدمات
العامة ،ووكالة األمن القومي ،وكل الدوائر ذات العالقة .لكن املسؤولني التنفيذيني
يف الرشكات أوضحوا أن هذا اتفاق ملرة واحدة ،وحاملا ُت َح ُّل مشكلة العام ،2000
س ُيف َكك املركز.
كان كالرك يرغب يف استدامة هذا النسق وتحويل مركز العام  2000إىل دائرة
تتعامل مع التهديدات السيربانية .يف وقت سابق مل يكن كالرك قد أخفى رغبته يف
فرض متطلبات إلزامية عىل األمن السيرباين للبنية األساسية الحرجة ،وهو كان يعلم
أن الرشكات الخاصة مل تكن لتنفق األموال طواعية التخاذ اإلجراءات الالزمة .لكن
مستشاري كلينتون للشؤون االقتصادية عارضوا الفكرة بشدة ،بدعوى أن اللوائح
كانت ستُخل بالسوق الحرة وتعيق االبتكار .وافق كلينتون ،وتراجع كالرك .كان
كالرك حينها ينحت بابا خلفيا ،ساعيا إىل تأسيس سيطرة حكومية من خالل نسخة
منقحة من مركز العام  .2000كان هذا هو هدفه الخفي من توليه صياغة مسودة
التوجيه الرئايس ،ومل تكن الرشكات لتقتنع بذلك.
وضعت مامنعة الرشكات كالرك يف مأزق .كان عاجزا عن فرض اشرتاطات صارمة
كان الرئيس بالفعل قد ألغاها .وكان يف حاجة إىل انضامم القطاع الخاص من أجل
إنجاح تفعيل أي سياسة أمنية سيربانية ،إذ إن معظم بيانات الحكومة ،مبا يف ذلك
الكثري من البيانات املصنفة عىل أنها رسية ،كانت تتدفق عرب شبكات خاضعة
لسيطرة القطاع الخاص .وكام كان تقرير مارش قد أوضح فإن ضعف الكيانات
الخاصة  -البنى األساسية الحرجة  -كانت له تبعات خطرية عىل األمن القومي.
كان كالرك يدرك أيضا أنه حتى إذا تولت الحكومة الرقابة عىل حركة البيانات
عىل اإلنرتنت فإن القليل من الدوائر هي التي متتلك املوارد أو النبوغ التقني
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لالضطالع بكثري من تلك املهام؛ باستثناء وزارة الدفاع ،التي كانت متتلك السلطة
للدفاع عن شبكاتها الخاصة فقط؛ ووكالة األمن القومي ،التي قد استُبعدت مرتني
من االضطالع بأي دور يف رصد الحواسيب أو االتصاالت املدنية؛ أوال ،يف العام ،1984
يف أعقاب التوجيه الرئايس الرسي املتعلق باألمن القومي «إن إس دي دي»-145
الذي أصدره رونالد ريغان؛ ومجددا ،يف أوائل فرتة رئاسة كلينتون ،يف أثناء الجدال
بشأن «رقاقة كليرب».
قىض كالرك معظم فرتة العام ونصف العام الالحقة بني األزمات املختلفة املتعلقة
باإلرهاب ،حيث كتب وثيقة تتكون من  159صفحة سميت بـ «الخطة القومية
لحامية نظم املعلومات :الدفاع عن الفضاء السيرباين ألمريكا» (the National
Plan for Information Systems Protection: Defending America’s
 ،)Cyberspaceالتي و َّقع عليها الرئيس كلينتون يف  7يناير .2000
يف مسودة أولية كان كالرك قد اقرتح تجميع وربط كل الدوائر الحكومية املدنية
(غري العسكرية)  -ومن املحتمل يف نهاية املطاف رشكات البنية األساسية الحرجة
 إىل شبكة فدرالية لكشف التسلل أطلق عليها اسم «فيدنت» (.)FIDNET)(5كانت شبكة «فيدنت» ستصري إنرتنت موازية ،مع مستشعرات (أجهزة االستشعار)
متصلة سلكيا مبرصد إحدى الدوائر الحكومية (مل يوضح أي دائرة) .إذا اكتشفت
املستشعرات (أجهزة االستشعار) عملية تسلل ،كان س ُين َّبه الراصد بصورة تلقائية
مؤللة .كان من الحتمي أن شبكة «فيدنت» ستكون لها بضع نقاط للولوج إىل
اإلنرتنت النظامية ،لكن املستشعرات (أجهزة االستشعار) كانت ستعتيل تلك النقاط،
وتنبه املسؤولني لالقتحامات هناك أيضا .أعد كالرك منوذجا للفكرة مستخدما أنظمة
كشف التسلل التي ُر ِّكبت عىل حواسيب وزارة الدفاع يف أعقاب هجوم «الرشوق
الشميس» .ويف تلك الحالة كانت القوات املسلحة تراقب نفسها ،لكن أن ترصد
الحكومة املسؤولني املدنيني ،فضال عن القطاع الخاص  -ويف ضوء ماهية الدوائر
التي كانت تضطلع بهذا النوع من األمور ،التي رمبا ستكون هي القوات املسلحة -
كان األمر ُي َ
نظر إليه عىل نطاق واسع عىل أنه يشء مختلف ومقيت.
رسب أحدهم مسودة كالرك إىل صحيفة «نيويورك
يف يوليو من العام َّ 1999
تاميز» ،وحينئذ امتألت األجواء بصيحات االحتجاج .استنكر الخطة أعضاء بارزون
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يف الكونغرس وجامعات الحريات املدنية ،باعتبارها «أورويلية»
وهدّامة للسلم األهيل( .)6حاول كالرك إزالة هذه املخاوف ،أخرب مراسيل الصحف
أن شبكة «فيدنت» لن تنتهك الشبكات الشخصية الخاصة ،أو تتعدى عىل حقوق
الخصوصية بأي شكل من األشكال .كذلك أتت اعرتاضات رشسة من املديرين
التنفيذيني وأعضاء مجالس اإلدارة يف رشكات البنية األساسية الذين انتقدوا الخطة
بعنف باعتبارها تجسيدا ألسوأ كوابيسهم بشأن لوائح الحكومة.
ُوئدت الفكرة؛ وأعيدت كتابة الخطة القومية.
بعد ميض ستة أشهر ،حينام انتُهي من مراجعة الخطة القومية وإقرارها ،نقش
الرئيس كلينتون توقيعه تحت مذكرة إحالة مثرية ،وكان هذا عرفا متواترا معتادا
ملثل هذه الوثائق .لكن ،ويف خروج عن املألوف ،سطر كالرك  -باسمه شخصيا -
مقدمة منفصلة بعنوان «رسالة من املنسق القومي» .حاول فيها أن ميحو صورته
املتغطرسة .كتب كالرك« :بينام يستطيع الرئيس والكونغرس إصدار أمر( )7بأن
تكون الشبكات الفدرالية آمنة ،فإنهم ال يستطيعون ومل يكن ينبغي لهم فرض
حلول ألنظمة القطاع الخاص» ،كام أنهم «لن ينتهكوا الحريات املدنية ،أو حقوق
الخصوصية ،أو املعلومات املشمولة بحق امللكية» .وأضاف :ليس إال لجعل األمور
أكرث وضوحا ،فإن الحكومة «ستتحاىش اللوائح».
ختاما ،يف مبادرة تصالحية اسرتضائية جدا ،حتى إنها أذهلت األصدقاء
واألعداء عىل حد سواء ،كتب كالرك« :هذا هو اإلصدار  1.0من الخطة .نحن
نسعى جادين ،ونلتمس وجهات النظر بشأن تحسينها .ونظرا إىل أن كيانات
القطاع الخاص تتخذ املزيد من القرارات والخطط للحد مام لديها من أوجه
الضعف األمني وتحسني إجراءات حاميتها ،فإن اإلصدارات املستقبلية للخطة
ستعكس ما ُيح َرز من نجاح وتقدم».
بعد ميض شهر واحد حدث أن كربيات الرشكات العاملة عىل اإلنرتنت يف البالد،
مبا يف ذلك «إيباي»  eBayو«ياهوو»  Yahooو«أمازون»  ،Amazonتعرضت لـ
شخص اآلالف من
«هجوم حجب الخدمة» ( .)denial-of-service attackاخرتق
ٌ
(٭) أورويلية  :Orwellianهي صفة لوصف موقف ،أو فكرة ،أو حالة اجتامعية وفقا ملا حدده الروايئ اإلنجليزي
جورج أورويل  George Orwellعىل أنه أداة لتدمري رفاهة العيش يف املجتمعات الحرة واملفتوحة[ .املرتجم].
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حواسيبهم ،التي كان عدد منها محميا بشكل أو بآخر ،وأغرقها بطلبات النهائية
للحصول عىل بيانات ،مام أدى إىل زيادة تحميل املخدمات إىل النقطة التي تعطلت
عندها عدة ساعات ،ويف بعض الحاالت عدة أيام.
هنا كانت فرصة كالرك إلعطاء دفعة للسياسة القومية ،إن مل يكن إلعادة إحياء
شبكة «فيدنت» (التي بدت خارج النقاش وأمرا مستبعدا يف ذاك الوقت) ،فعىل
األقل لفرض بعض القواعد عىل الجهاز اإلداري العنيد وعىل الرشكات الضخمة.
توجه كالرك مرسعا إىل املكتب البيضاوي ،حيث كان كلينتون قد سمع الخرب بالفعل،
وقال« :سيدي الرئيس ،إن هذا هو مستقبل التجارة اإللكرتونية».
أجــاب كلينتــون ،مشــتتا بعــض الــيء« :نعــم ،لطاملــا تحــدث غــور بشــأن
التجــارة اإللكرتونية».
مع ذلك أقنع كالرك الرئيس بعقد قمة( )8يف قاعة مجلس الوزراء بالبيت
األبيض ،داعيا واحدا وعرشين شخصا من كبار املسؤولني التنفيذيني يف كربيات
رشكات الحواسيب واالتصاالت ،مثل« :إيه يت آند يت» ،و«مايكروسوفت» ،و«صن
مايكروسيستمز»  ،Sun Microsystemsو«هيوليت-باكارد» ،Hewlett-Packard
و«إنتل»  ،Intelو«سيسكو»  ،Ciscoإىل جانب حفنة من أبرز رواد الربمجيات
الالمعني من رشكات الخدمات االستشارية ومن األوساط األكادميية .كان بيرت زاتكو
 الذي أصبح شهريا اآلن  -من بني هذه املجموعة ،وعرف نفسه يف القامئة الرسميةللمدعوين عىل أنه مادج.
دخل زاتكو إىل اجتامع بانبهار شديد باملشاهري ،من أمثال فينت سريف Vint
 ،Cerfأحد مخرتعي اإلنرتنت ،تقريبا بقدر انبهاره برئيس الواليات املتحدة .لكن
يف أثناء املناقشات ،وبعد بضع دقائق من جلوسه ،نفد صربه .كان كلينتون مثريا
لإلعجاب ،يسأل أسئلة ثاقبة تتسم بنفاذ البصرية ،ويستنبط مامثالت صائبة وثيقة
الصلة باملوضوع ،مستوعبا جوهر املشكلة .لكن مسؤويل الرشكات التنفيذيني كانوا
يزيفون األمر ،واصفني الهجوم بأنه كان «متطورا جدا» ،من دون االعرتاف بأن
سلبيتهم هي التي كانت قد سمحت بحدوثه.
()9
قبل ذلك ببضعة أسابيع كان مادج قد أصبح قانونيا  .إحدى رشكات اإلنرتنت
تسمى «آت ستاك»  ،@stakeكانت قد اشرتت «لوفت» وح ّولت مستودع مدينة
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«واترتاون»  Watertownإىل مخترب أبحاث للربمجيات التجارية للحامية من
الفريوسات واملتسللني .مع ذلك مل يكن لدى مادج أي مطامع شخصية يف املرسحية
التي كانت تتكشف أمام ناظريه ،لذلك هو تحدث.
قال« :السيد الرئيس ،مل يكن هذا الهجوم متطورا .إنه كان بسيطا بديهيا .كان
ينبغي عىل كل الرشكات أن تعرف أن هذا كان سيحدث ،لكنها مل تكن قد استثمرت
يف اتخاذ التدابري الوقائية  -التي كانت متاحة يف املتناول  -ألنهم مل يكن لديهم
حافز لتنفيذ ذلك» .مل يستفض مادج يف توضيح النقطة ،لكن الجميع كانوا يعرفون
ما الذي كان يقصده بكلمة «حوافز» .إذا حدث هجوم فلم يكن أحد س ُيعاقب ومل
تكن أسعار األسهم ستنهار ،وإصالح الرضر مل يكن سيتكلف أكرث من تكلفة عرقلة
الهجوم ابتداء.
ساد الصمت الغرفة؛ وعىل نحو حاسم ،قال فينت سريف ،رائد اإلنرتنت« ،مادج
عىل حق» .شعر زاتكو بالزهو ،ويف ظل تلك الظروف ،شعر باالرتياح.
بينام كان االجتامع ينفض ،والجميع يدردش ويتبادل بطاقات التعريف
الشخصية ،أشار كالرك إىل زاتكو ليبقى يف الجوار .وبعد بضع دقائق ذهب االثنان
إىل املكتب البيضاوي للمزيد من التحدث مع الرئيس .أبدى كلينتون إعجابه بحذاء
رعاة البقر الذي ينتعله زاتكو ،ورفع حذاءه املصنوع من جلد الثعبان عىل مكتبه،
وكشف عن أنه ميتلك أحذية مصنوعة من كل حيوان ثديي عىل هذا الكوكب( .قال
هامسا« :ال تخرب الليرباليني») .تابع زاتكو ُمبادأة الرئيس ،الذي انخرط يف مزيد من
األحاديث الجانبية .بعد بضع دقائق ،وبعد مصافحة وصورة تذكارية ،ودع زاتكو
الرئيس وخرج من املكتب بصحبة كالرك.
أدرك زاتكو أن الرئيس كان يف ذهنه ما يكفي ،ما يتعلق بالتداعيات املتواصلة
لفضيحة مونيكا لوينسيك ( Monica Lewinskyالتي كادت تؤدي إىل اإلطاحة
به) ،وترسيع مباحثات السالم يف الرشق األوسط (التي مل تكن ستحرز أي تقدم)،
واالنتخابات املقبلة (التي كان نائب الرئيس غور  ،حامل إرث كلينتون ،سيخرسها
أمام جورج دبليو بوش االبن).
ما مل يكن زاتكو يعرفه أنه بينام كان كلينتون يستطيع استجامع اهتامم
صادق حقيقي باملوضوع  -أو بأي موضوع آخر  -يف اجتامع يضم املديرين
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التنفيذيني ذوي النفوذ ،فإنه مل يكن يهتم كثريا بالسيربانية ،والواقع أنه مل يكن
قط مهتام بها .كان كالرك هو املرجعية ،وغالبا مل يكن للبيت األبيض مرجع سواه،
ألي محرك لهذه القضية.
كان كالرك يعرف أن حديث زاتكو الالذع يف غرفة مجلس الوزراء كان صحيحا
ودقيقا .مل يكن املديرون التنفيذيون بالصناعة سيعملون عىل إصالح األمور طواعية.
وبهذا املفهوم كان االجتامع شبه هزيل ،مع مناشدة العديد منهم الرئيس أن يتخذ
إجراء ،ثم يف اللحظة التالية ،يؤكدون له أنه كان باستطاعتهم التعامل مع املشكلة
من دون أمر من الحكومة.
كان كالرك قد أعد إصدارا جديدا من «الخطة القومية لحامية نظم املعلومات»
ألطف أسلوبا وأخف حدة ،وكان يدعو إىل تنفيذ عدة مرشوعات متنوعة لتعاون
الحكومة مع قطاع الصناعة الخاص لتنطلق بحلول نهاية العام  ،2000وأن تصري
جاهزة بالكامل بحلول شهر مايو من العام  .2003لكن الجدول الزمني بدا
مستبعدا وغري مقنع .كانت البنوك مقدامة ،لقد وافق عدد منها فورا بسهولة
عىل تشكيل مركز عىل مستوى الصناعة لتشارك املعلومات وتحليلها (آي إس إيه
يس) ) an Information Sharing and Analysis Center (ISACللتعامل مع
هذا التحدي .مل يكن هذا مستغربا ،فقد كانت البنوك هدفا لعرشات من عمليات
االخرتاق التي كلفتها ماليني الدوالرات ،ورمبا كلفتها تزعزُع ثقة كبار العمالء .كان
بعض املؤسسات املالية الكبرية بالفعل قد وظف خرباء اختصاصيني يف الحاسوب.
لكن معظم البنى األساسية الحرجة األخرى ،مثل :النقل ،والطاقة ،واإلمداد باملياه،
وخدمات الطوارئ ،مل ُتخرتق بعد ،ورأى مسؤولوها التنفيذيون أن هذا التهديد
افرتايض ظني .ومثلام كان زاتكو قد الحظ ،فإنهم مل يروا أي حافز يدفعهم إىل إنفاق
املال عىل األمن.
حتى صناعة الربمجيات تضمنت بضعة راغبني جادين هم الذين عرفوا أن األمن
كان هو املشكلة ،لكنهم كانوا يعرفون أيضا أن تنصيب أنظمة آمنة حقا سيؤدي
إىل بطء عمليات الخادم ،يف الوقت الذي يدفع فيه العمالء أمواال كثرية مقابل
املزيد من الرسعة .طلب بعض املديرين التنفيذيني من مؤيدي األمن إجراء تحليل
للتكلفة والعائد ملعرفة ما هي أرجحية وقوع حدث كاريث حقيقي ،وكم سيكلفهم
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مثل هذا الحدث؛ وكم سيتكلف نظام أمني ،وما فرص أن يحول النظام حقا دون
التسلالت؟ مل يكن بإمكان أحد اإلجابة عن تلك األسئلة ،مل تكن هناك بيانات لدعم
إجابة موثوق بها.
كان فريق عمل شبكة الحاسوب يف البنتاغون يواجه عقبات مامثلة .ذات مرة،
حينام كان آرت موين  ،Art Moneyمساعد وزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة
واالتصاالت واالستخبارات ،يجاهد من أجل رفع موازنة أمن الشبكات بنسبة 10
يف املائة ،سأله أحد الجرناالت عام إذا كان الربنامج سيحقق زيادة يف األمن بنسبة
 10يف املائة .جال موين عىل أصدقائه من التقنيني ،يف وكالة األمن القومي وأماكن
أخرى ،طارحا السؤال .مل يكن أحد يستطيع تقديم أي ضامن من هذا القبيل .كانت
الحقيقة هي أن معظم الجرناالت واألدمرياالت كانوا يرغبون يف مزيد من الدبابات،
والطائرات ،والسفن؛ مليار دوالر إضايف لدرء هجامت الحاسوب  -تلك التهديدات
التي يعتربها الكثريون مستبعدة ،حتى بعد تدريب «املتلقي املؤهل» ،وتحقيقات
«الرشوق الشميس» ،وعملية «متاهة ضوء القمر» (ألنها ،يف نهاية املطاف ،مل تكن
قد أحدثت أي رضر ملموس عىل األمن القومي) – كانت تعني مليار دوالر أقل من
أجل األسلحة.
لكن األمور كانت تتغري عىل الجانب العسكري ،يرجع ذلك جزئيا إىل أن املزيد
واملزيد من الكولونيالت (العقداء) ،وحتى بضعة جرناالت ،كانوا يرشعون يف أخذ
املسألة عىل محمل الجد؛ وجزئيا ألن الوجه اآلخر من األمن السيرباين  -الحرب
السيربانية  -كان ينطلق بدرجة قصوى.
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«املهاجمون اخرتقوا كلامت املرور،
واستكشفوا الشبكة ،وعرثوا عىل
ثغرات نفذوا من خاللها ،وحاملا صاروا
يف الداخل استولوا عىل الشبكة»

عودة إىل صيف العام  ،1994بينام كان
كني مينيهان ومن لديه يف قاعدة «كييل»
الجوية من محرتيف استخدام برمجية «عفريت
االتصال الهاتفي» يخططون إليقاف تشغيل
شبكة الهاتف يف هايتي توطئة للغزو املرتقب
الذي أمر به الرئيس كلينتون ،كان ضابط برتبة
ليوتينانت كولونيل (مقدم) يدعى والرت داستي
رودز  Walter Dusty Rhoadsيجلس يف أحد
مراكز القيادة يف مدينة نورفولك Norfolk
بوالية فريجينيا  ،Virginiaمنتظرا بدء الهجوم.
كان رودز منخرطا يف الربامج السوداء
(العمليات الرسية) لسالح الجو ،بدأ طيارا،
أوال عىل املقاتلة الشبح طراز إف  ،117 -ثم
عىل طائرات تجريبية مختلفة عدة يف مواقع
غري معلنة .بحلول موعد حملة هايتي ،كان
رودز رئيسا لفرع وسائل حرب املعلومات
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بقيادة القتال الجوي يف قاعدة «النغيل» الجوية بوالية فرجينيا ،ويف هذا الدور ،كان
ونسقها مع
قد حول فكرة «مينيهان» للتشويش عىل الهاتف إىل خطة تفصيليةّ ،
العمليات الجوية األخرى.
عىل مدى أيام عدة ،مل يبارح رودز وطاقمه ذلك املكتب يف نورفولك ،بدأوا
يفقدون صوابهم ،ويلتهمون بنهم الوجبات الرسيعة غري املفيدة ،وهم يبتدعون
كلامت رمزية مشفرة من أجل إعداد خطط احتياطية ،يف حالة ما إذا سار يشء
أو آخر عىل نحو خاطئ .كانت صناديق الكعكات (بسكويت) من نوع موون باي
 MoonPieالفارغة ،وعلب مرشوب فرسكا  Frescaالفارغة متناثرة يف أرجاء الغرفة،
لذلك صاغ رودز منها كلامت رمزية (كودية) ،مثل« :فرسكا»  Frescaتعني تنفيذ
خطة الحرب« ،موون باي»  MoonPieتعني الرتاجع.
بعد أن فر االنقالبيون مثريو االضطراب يف هايتي ُوألغي الغزو ،أدرك رودز أن
الرتتيب كان ملتويا ومعقدا بعض اليشء .كان رودز يعمل من خالل مركز «مينيهان»
لوسائل حرب املعلومات التابع لسالح الجو ،الذي كان عبارة عن ورشة استخبارات،
وليس قيادة عمليات؛ وبعبارة أدق ،كانت االستخبارات والعمليات القتالية مجالني
منفصلني ،إذ إن الباب الرقم  10يف مجموعة قوانني الواليات املتحدة يخص القتال،
والباب الرقم  50يخص االستخبارات .فكر رودز أنه سيكون من الجيد تشكيل وحدة
خصصة لوسائل حرب املعلومات.
عمليات تابعة لسالح الجو ُم َّ
دفع مينيهان بالفكرة يف ذلك الخريف ،حينام ُأعيد انتدابه إىل البنتاغون
باعتباره مساعد رئيس األركان لالستخبارات .كان مينيهان يس ّوق الفكرة جيدا .يف
 15أغسطس من العام  ،1995أصدر كبار املسؤولني أمرا بإنشاء الرسب الجوي الرقم
 609لوسائل حرب املعلومات ،عىل أن يكون مقره يف قاعدة «شاو» الجوية بوالية
كارولينا الجنوبية .South Carolina
جاء يف البيان الرسمي أن الرسب سيكون «األول من نوعه( )1الذي يهدف إىل
مواجهة التهديد املتزايد لنظم معلومات سالح الجو» .لكن يف ذلك الوقت ،قليلون
هم من كانوا يأخذون أي تهديد من هذا القبيل عىل محمل الجد .إن تقرير
«مارش» ،وتدريب «املتلقي املؤهل» ،وتحقيقات «الرشوق الشميس» ،وعملية
«متاهة ضوء القمر» لن ُيلطخ أي منها املشهد العام عىل مدار عامني آخرين .كانت
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املهمة الرئيسية األخرى للرسب ،عىل الرغم من عدم ذكرها يف ترصيحات علنية ،هي
استحداث أساليب لتهديد نظم املعلومات لدى خصوم أمريكا.
كان رودز هو الذي سيتوىل قيادة الرسب ،يف حني أن ضابط عمليات الرسب
سيكون ميجور (رائد) ُيدعى أندرو ويفر  .Andrew Weaverيف الربيع السابق،
كان ويفر قد كتب منشورا ألركان سالح الجو بعنوان «الركائز األساسية لوسائل
حرب املعلومات»  ،Cornerstones of Information Warfareمع َّرفا املصطلح
عىل أنه «أي إجراء من شأنه أن يحجب ،أو يست ِغل( ،)2أو ُيتلف ،أو ُيدمر معلومات
العدو ووظائفها» بقصد أسايس هو «تحطيم إرادته أو قدرته القتالية» .وعىل
سبيل اإليضاح أضاف ويفر« ،إن قصف منشأة مبدالت الهاتف هو وسائل حرب
معلومات ،وكذلك تدمري برمجية تشغيل منشأة مبدالت».
يف األول من أكتوبر ،كان الرسب  609قد بدأ العمل ،بطاقم يتكون من ثالثة
ضباط فقط ،وهم :رودز ،وويفر ،ومساعد للطاقم ،يحتلون غرفة صغرية يف الطابق
السفيل مبقر قاعدة «شاو» الجوية ،وهي ال تتسع إال لثالثة مكاتب فقط ،وخط
هاتف واحد ،وحاسوبني.
يف غضون عام ،زاد الطاقم إىل ستة وستني ضابطا ،كان ثلثهم يعمل عىل الجانب
الهجومي ،والباقي كان يعمل يف الجانب الدفاعي من املهمة .لكن من حيث الوقت
والجهد ،فإن النسبة كانت معكوسة – الثلث كان مكرسا للدفاع ،والثلثان للهجوم،
وكان من يعمل يف الجانب الهجومي يوضع يف أماكن منفصلة ،خلف أبواب مؤصدة
بأقفال متداخلة (أقفال ذات أرقام).
يف فرباير من العام  ،1997عقد الرسب أول «تدريب للراية الزرقاء» Blue
(Flag Exercise٭) كامل .كانت الخطة هي أن يستخدم الطاقم املهاجم وسائل
حرب املعلومات لالعتداء عىل الجناح الجوي لقاعدة «شاو» الجوية ،يف حني يحاول
الطاقم الدفاعي صد الهجوم .سخر أحد ضباط الجناح الجوي من الفرضية ،وقال إن
جميع اتصاالت الجناح مشفرة ،وال أحد ميكنه الدخول إىل هناك.
(٭) «تدريب الراية الزرقاء»  Blue Flag Exerciseهو تدريب للقوات الجوية األمريكية لتدريب املشاركني عىل
املستوى العمليايت للحرب ،ويديره رسب التدريب  505يف «ميدان هورلبورت» [ .Hurlburt Fieldاملرتجم].

135

املنطقة املعتمة

لكن املهاجمني اخرتقوا كلامت املرور ،واستكشفوا الشبكة ،وعرثوا عىل ثغرات
نفذوا من خاللها ،وحاملا صاروا يف الداخل استولوا عىل الشبكة .أصدروا أوامر مزيفة
لتخفيف أحامل أسلحة الجناح الجوي ،ليك ُتلحق الطائرات رضرا أقل بالعدو،
وغريوا مسارات وجداول طائرات تزويد الوقود (الطائرات الصهريجية) ،التي كان
من املفرتض أن تزود الطائرات املقاتلة يف أثناء الطريان ،ونتيجة لذلك ينفد الوقود
من الطائرات املقاتلة قبل أن تستطيع القيام مبهامتها.
كانت مناورة ِمنضدية ،وليست تدريبا حيا .لكن إذا كانت املناورة حقيقية ،وإذا
مهاجمو الرسب  ،609فستكون خطة حرب
فعل خصم يف وقت الحرب ما فعله ِ
سالح الجو األمرييك قد تحطمت .رمبا يكون بعض الطيارين ،وهم ينظرون إىل
األوامر الصادرة لهم ،قد أدركوا أن هناك شيئا ما خاطئا ،وأجروا تعديالت ،لكن من
تلك النقطة فصاعدا ،مل يكن هؤالء وال قادتهم سيعرفون ما إذا كان ميكنهم أن يثقوا
بأي أوامر يتلقونها أو أي معلومات يرونها أو يسمعونها .كانوا سيفقدون الثقة مبا
لديهم من نظم للقيادة والسيطرة.
قرب نهاية املناورة ،واتباعا لنص (سيناريو) معلب معد مسبقا ،درأ الدفاع
الهجوم عىل نظم معلومات الجناح ،وتغلب يف املعركة .لكن يف الواقع ،كان الجميع
يعلم أن املناورة كانت هزمية من الجهة األخرى .لو مل يكن املهاجمون ُمق َّيدين
بقواعد املناورة ،لكانوا قد أوقفوا تشغيل عمليات الجناح برمتها ،متاما مثلام كان
تدريب «املتلقي املؤهل» سيكشف بعد بضعة أشهر ،وعىل نطاق أوسع هو جيش
الواليات املتحدة .أما يف هذه الحالة ،فإن جناحا حيويا يف سالح الجو كان عىل نحو
ُم َر ِّوع عُ رضة لهجوم بوسائل حرب معلومات ،ومل ُيكنه فعل أي يشء حياله.
عرف رودز كيف يوقف تشغيل الجناح الجوي يف تدريب «الراية الزرقاء»
ألنه حينام كان يف املايض رئيسا لفرع وسائل حرب املعلومات يف قيادة القتال
الجوي ،كان قد استخدم بعض هذه التقنيات يف مناذج ُمحاكاة لهجامت عىل
أجنحة جوية معادية.
بعد بضعة أشهر من بيان الراية الزرقاء ،اندلعت حرب حقيقية ،وجعل القادة
الجدد لوسائل حرب املعلومات أول مشاركة لهم يف القتال ،أكرث قدرة وأعىل مرتبة
مام قد كانوا عليه يف الحرب ضد صدام حسني يف بداية العقد.
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طوال العام السابق ،كانت الواليات املتحدة وحلفاؤها يف حلف شامل األطليس
(ناتو) قد فرضوا إنفاذ «اتفاقيات دايتون»  - Dayton Accordsمعاهدة ديسمرب
الصيب سلوبودان ميلوسيفيتش
من العام  1995التي أنهت الحرب الوحشية للرئيس ِ
 Slobodan Milosevicيف البوسنة والهرسك  - Bosnia-Herzegovinaمن خالل
تشكيل ُأطلق عليه «قوة تحقيق االستقرار» (إس فور) Stabilization Force
) ،(SFORكانت تطارد أيضا مجرمي الحرب الرصب ،وتسعى إىل ضامن حرية
ونزاهة انتخابات البالد ،التي كان من املقرر عقدها يف سبتمرب من العام .1997
كان لدى قوة تحقيق االستقرار جانب أبيض معلن ،يتألف من قوات مسلحة
نظامية ،وجانب أسود رسي ،يتألف من وحدات عمليات خاصة وجواسيس .كان
الجانب األسود الرسي يحتاج إىل بعض املساعدة .مل يقمع ميلوسيفيتش ُمجرمي
الحرب كام كان قد وعد .لذلك ،انتهى األمر إىل أن الوحدة «جيه ،J - 39 »39 -
وحدة «سوب كامبل» فائقة الرسية يف هيئة األركان املشرتكة بالبنتاغون  -من خالل
روابط مع وكالة األمن القومي ،ورسب وسائل حرب املعلومات  ،609ومركز سالح
الجو لوسائل حرب املعلومات يف سان أنطونيو ،وغريها من دوائر االستخبارات -
طورت األدوات والتقنيات من أجل ما كانوا يرون أنه الوجه الجديد للقتال.
خاضت الوحدة «جيه  »39 -أوىل ُمغامراتها الحربية( )3يف  10يوليو من العام
 ،1997مع عملية «تانغو»  ،Tangoحيث ادعت فرق الرجال الخمسة من قوات
العمليات الخاصة الربيطانية أنهم مسؤولون رسميون من الصليب األحمر ،ومتكنوا
من القبض عىل أربعة من أكرث املطلوبني من مجرمي الحرب الرصب .كانت عملية
«تانغو» قد سبقتها عمليات استطالع رسيةٌ ،
تنصت عىل الهواتف ،وتوسيم للسيارات
بأجهزة بث لنظام التموضع العاملي (جي يب إس  ،)GPSوتنصيب كامريات يف بضع
مناطق رئيسية داخل أجسام أشياء تبدو مثل الصخور (بدعة من تصميم فنيي
استخبارات الجيش امليداين (القوات الربية) يف منشأة فورت بيلفوار Fort Belvoir
العسكرية بوالية فريجينيا).
يف أوج «قوة تحقيق االستقرار» ،فقد شارك فيها أكرث من ثالثني ألف جندي
من قوات حلف شامل األطليس( ،)4وهي بكل املقاييس كانت عملية انتشار عالية
املستوى ،مام استفز املواطنني الرصب للقيام مبظاهرات متكررة ضد وجود الغرب.
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رسعان ما أدرك املسؤولون األمريكيون أن هذه االحتجاجات كان ينظمها بعض
مذيعي إحدى املحطات التلفزيونية املحلية ،إذ كانوا يطلبون من املشاهدين
الذهاب إىل موقع معني ،يف وقت محدد ،ويلقون الحجارة عىل الجنود الغربيني.
طلب إيريك شينسييك  ،Eric Shinsekiجرنال الجيش امليداين (القوات الربية)
األمرييك املسؤول عن قوات حلف شامل األطليس يف البوسنة ،طلب من هيئة
األركان املشرتكة – التي بدورها أمرت الوحدة «جيه  – »39 -استحداث وسيلة
إليقاف أجهزة البث التلفزيوين حينام تظهر تلك النرشات اإلخبارية عىل الهواء.
كان بعض التقنيني يف الوحدة «جيه  »39 -من والية تكساس ،وكانوا يعرفون
أجهزة التحكم من ُبعد التي كانت تستخدم إليقاف وتشغيل املضخات يف آبار النفط.
تعاقدوا مع ُمختربات سانديا  ،Sandia Laboratoriesوهي رشكة نظم دفاعية عالية
التقانة ،لتصنيع جهاز مامثل من أجل هذه العملية .يف أثناء ذلك ،كان محللو قاعدة
«كييل» الجوية ُيجرون بعض الحسابات التي أوضحت أن خمسة أبراج تلفزيونية
فقط هي التي كانت تبث اإلرسال التلفزيوين إىل خمسة ومثانني يف املائة من املنازل
الرصبية .بعض الرصب ،الذين كانوا يعملون رسا يف القسم األسود لقوة تحقيق
االستقرار ،نصبوا صناديق «سانديا» عىل تلك األبراج الخمسة ،وحيثام كان يصعب
عىل العمالء تنصيبها عىل نحو رسي خفي ،كانوا يخربون أحد الحراس بأن الصندوق
هو مرشح جديد من أجل جودة الفيديو عالية الدقة ،وكان الحارس يسمح لهم
باملرور.
حاملا ُج ِّهزت الصناديق ،كان املهندسون يف مقر «قوة تحقيق االستقرار» يرصدون
محطات التلفزيون .وحينام كان يبدأ أحد مذيعي األخبار يف حث املشاهدين عىل
التظاهر ،كانوا يوقفون تشغيل جهاز البث الذي يحمل إشارات تلك القناة.
أيضا ،اعتمد املسؤولون األمريكيون عىل عالقاتهم مع هوليوود ،وأقنعوا
بعض منتجي التلفزيون بإمداد إحدى املحطات املحلية الصديقة بربامج شهرية
ذات شعبية ،ويف الساعات التي كانت تجري فيها املظاهرات عىل نحو متكرر،
(٭) «باي واتش»  Baywatchهو مسلسل درامي أمرييك عن حراس شاطئ (منقذين) يف مقاطعة لوس أنجلوس بوالية
كاليفورنيا ،يقومون بدوريات يف شواطئ لوس أنجلوس ،وهو بطولة ديفيد هاسيلهوف  .David Hasselhoffكان املسلسل
أحد أكرث الربامج التلفزيونية مشاهدة يف العامل ،واستمر عرضه يف الفرتة من العام  1989حتى العام [ .2001املرتجم].
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كانت املحطة ستذيع حلقات باي واتش (Baywatch٭) ،أكرث العروض شعبية يف
العامل .الكثري من الرصب ،الذين رمبا خالف ذلك كانوا سيخرجون إىل الشوارع
إلثارة املتاعب ،بقوا يف منازلهم ملشاهدة الفتيات وهن ميرحن مرتديات مالبس
السباحة (البكيني).
زار الجرنال شينسييك املقر الستعراض بيان عميل لهذه التكنولوجيا .طلب
شينسييك من املهندس الذي كان يرصد املحطات إيقاف تشغيل أحد مواقع البث.
إص َبعه ،فتوقفت متاما املحطات التي كان
َن َقر املهندس أحد مفاتيح التبديل بطرف ْ
يبثها ذلك الربج.
كان شينسييك مندهشا .وقلب أحد املهندسني ،وهو يراقب رد فعل الجرنال،
عينيه تعبريا عن السخط ونفاد الصرب ،وهمس إىل أحد زمالئه« ،بحقك ،إنه مفتاح
تبديل تشغيل وإيقاف!».
مل تكن هذه هي الخدعة األكرث تطورا من بني الخدع املثرية التي كان الفريق
قادرا عىل القيام بها.
بعد ُميض بضعة أشهر ،بات من الواضح أن «اتفاقيات دايتون» كانت آخذة يف
االنهيار .بدأ الجرنال ويسيل كالرك  ،Wesley Clarkقائد حلف شامل األطليس ،يف
التخطيط لرضبات جوية ضد األهداف العسكرية الرئيسية مليلوسيفيتش .هيأت
كاف.
الوحدة «جيه »-39الطريق قبل املوعد املقرر بوقت ٍ
كانت أوىل خطوات أي عملية قصف هي عرقلة أو تعطيل نظام الدفاع الجوي
للعدو .اكتشف اثنان من االختصاصيني ُ -معاران من وحدة استخبارات خاصة يف
والية أريزونا  - Arizonaأن نظام الدفاع الجوي يف رصبيا مير عرب نظام االتصاالت
املدنية يف البالد.
ُ
(أصداء غزو هايتي الذي أجهض يف العام  ،1993حينام علم محرتفو استخدام
برمجية «عفريت االتصال الهاتفي» يف قاعدة «كييل» الجوية اليشء ذاته عن
هايتي ،وخططوا إليقاف تشغيل جهاز الرادار عن طريق إغراق نظام الهاتف بأرسه
بإشارات انشغال الخط).
كان لدى الوحدة «جيه »-39نصيبها من محرتيف استخدام برمجية «عفريت
االتصال الهاتفي» السابقني ،وبإذن من وزير الدفاع ويليام كوهني William
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( Cohenالذي كان يتعني أخذ موافقته عىل أي عملية هجومية تنطوي عىل وسائل
حرب معلومات) ،اخرتقت الوحدة «جيه »-39نظام الهاتف الرصيب لتتفحص كل
يشء رمبا يحتاج إىل معرفته الجرنال كالرك وطاقمه للتخطيط ،مثل :كيف كان النظام
يعمل ،وأين كانت نقاط الضعف والثغرات األمنية.
تحقق االخرتاق بسبب بعض الحظ الجيد الذي أىت يف التوقيت الجيد املناسب.
أوال ،كان مدير وكالة االستخبارات املركزية جورج تينيت  George Tenetقد أنشأ
أخريا وحدة رسية تسمى «مركز عمليات املعلومات (أي أو يس)» Information
) ، Operations Center (IOCكان الغرض الرئييس منها هو إرسال جواسيس
لغرس إحدى األدوات ،مثل :أجهزة تنصت ،أو قرص مرن ،ويف أعوام الحقة محرك
أقراص مصغر (ذاكرة فالشية) ،أو أي يشء آخر قد يتطلبه األمر .كان هذا سيمكن
فرق استخبارات اإلشارة (سيجينت) يف وكالة األمن القومي أو أي دائرة أخرى من
نصب «مركز عمليات املعلومات» أداة يف املحطة
اعرتاض االتصاالت .يف هذه الحالةَّ ،
املركزية لرشكة الهاتف الرصبية.
البعض اآلخر من الحظ كان أن الرصب قد ر َّقوا أخريا برمجيات نظام الهاتف
لديهم ،والرشكة السويرسية التي باعتهم الربمجيات أعطت الرموز األمنية
الستخبارات الواليات املتحدة.
حاملا كانت الطواقم التقنية للوحدة «جيه  »39 -قد اخرتقت نظام الهاتف
الرصيب ،كان باستطاعتهم التجوال عرب الشبكة بأرسها ،مبا يف ذلك خطوط الدفاع
الجوي وخطوط االتصاالت العسكرية الرصبية برمتها.
كان ضابط برتبة كولونيل يف الجيش امليداين (القوات الربية) األمرييك يرصد العملية
من الخلفية يف البنتاغون ،وأطلع جون هامري ،نائب وزير الدفاع ،عىل ما كان يجري.
سأل هامري عن مدى ثقتهم بأن الخطة كانت ستؤدي إىل إحباط القادة الرصب.
َ
التقطت سامعة
أجاب الكولونيل« :بناء عىل خربيت بوصفي قائد كتيبة ،إذا
الهاتف ومل تستطع سامع أحد أو التحدث إىل أي أحد ،فإن هذا األمر محبط جدا».
قال هامري« :هذا جيد مبا فيه الكفاية بالنسبة إ َّيل».
بدأ الجرنال كالرك حملة القصف يف  24مارس  .1999مل يكن قادة سالح الجو
يثقون مبخطط خداع أجهزة الرادار ،ويف املقابل أمروا الطيارين بالتحليق عىل
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ارتفاعات عالية جدا ،عىل األقل خمسة عرش ألف قدم ،بعيدا عن مدى الصواريخ
الرصبية املضادة للطائرات .لكن يف بعض الحاالت التي كانت طائرات التحالف
تنخفض ،كان رجال العمليات يف الوحدة «جيه  »39 -يخرتقون نظام الدفاع الجوي
كام هو مخطط ،ويعملون عىل تغذيته مبعلومات مزيفة ،مام جعل راصدي شاشة
الرادار يعتقدون أن الطائرات كانت آتية من جهة الغرب ،يف حني أنها يف الواقع
كانت آتية من جهة الشامل الغريب.
كان يتعيَّ أن يكون الخداع ماكرا وغري ملحوظ .وكان ينبغي إيقاف تشغيل
جهاز الرادار فرتة وجيزة ،مبا يكفي لجعل الضباط الرصب يلقون باللوم عىل الخلل
امليكانييك ،وليس فرتة طويلة بالقدر الذي يجعلهم يشتبهون يف وجود تخريب،
الحالة التي رمبا يتحولون فيها من التوجيه التلقايئ (املؤلل) إىل التحكم اليدوي.
(عىل مدار الحرب ،متكن الرصب من إسقاط طائرتني ،طائرة من طراز «إف »16 -
ومقاتلة شبح (الطائرة الخفية) من طراز «إف  ،»117 -تحديدا حينام أجرى أحد
الضباط هذا التحويل) .بخالف ذلك ،استمرت فرق الدفاع الجوي مصوبة أسلحتها
تجاه مساحات كبرية من السامء مل تكن تحلق فيها طائرات.
كان لحملة الوحدة «جيه  »39 -هدف آخر هو دق إسفني للتفرقة بني
قوات ميلوسيفيتش شبه العسكرية املعروفة باسم «إم يو يب» ( )MUPوالجيش
اليوغوساليف النظامي (ڤي جيه  .)VJكانت وكالة األمن القومي قد حصلت عىل
أرقام هاتف وفاكس بعض الضباط يف كلتا املؤسستني .أرسل ضباط الوحدة «جيه-
 »39رسائل إىل قادة الجيش اليوغوساليف النظامي ،معربني عن إعجابهم مبا يتمتعون
به من احرتافية يف الدفاع عن الشعب اليوغوساليف ،ولحثهم عىل البقاء غري مسيسني.
يف مرحلة ما ،قصف الجرنال كالرك مقر قوات ميلوسيفيتش شبه العسكرية ،وكذلك
مقر الجيش اليوغوساليف النظامي يف وقت واحد تقريبا ،وبينام كانت الطائرات تحلق
يف الجو ،أرسلت الوحدة «جيه  »39 -رسالة إىل قادة الجيش اليوغوساليف النظامي،
محذرة إياهم من مغادرة البناية .بعد تدمري املقرين ،سمع الناجون من قوات
ميلوسيفيتش شبه العسكرية – كان بعضهم مصابا ،وجميعهم مرتعبون  -أن ضباط
الجيش اليوغوساليف النظامي الذوا بالفرار من مقارهم ساملني مبكرا قبل القصف
بزمن ،وبذلك بدأ الشك يساورهم يف أن الجيش اليوغوساليف النظامي كان يتعاون
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مع حلف الناتو .مزق انعدام الثقة الجانبني إربا كال عىل حدة ،متاما مثلام استهدفت
الوحدة «جيه .»39 -
بينام كان رجال العمليات يف الوحدة «جيه  »39 -يتوغلون بعمق داخل
منظومة القيادة والسيطرة الخاصة بالجيش الرصيب ،بدأوا يف اعرتاض االتصاالت
بني ميلوسيفيتش وأتباعه املقربني ،وكان الكثري منهم من املدنيني غري العسكريني.
مجددا ،ومبساعدة وكالة األمن القومي ،رسم جنود املعلومات خريطة هذه الشبكة
االجتامعية ،وحصلوا عىل أقىص ما ميكن معرفته بشأن األتباع املقربني أنفسهم ،مبا
يف ذلك أرصدتهم املالية ،وأعدوا خطة لتجميد أصول أتباع ميلوسيفيتش ،كإحدى
وسائل الضغط عليه وعزله عن قاعدة نفوذه.
اعرتض محامو البنتاغون عىل االقرتاح ،هم يف الواقع كانوا ينبذون بشدة أي خطة
متس املدنيني الرصب .لكن بعد ذلك ،ويف أثناء عطلة نهاية األسبوع يف  17أبريل،
ُنظم ماراثون بلجراد  ،Belgradeالذي كان فيه عداؤو سباق  26.2ميل سيعربون
مرتني جرسا كان هدفا مهام يف حملة القصف .وعىل أثري املوجات اإلذاعية املحلية
والدولية ،وصفت السلطات الرصبية هذا الحدث بأنه احتجاج جريء يتحدى حرب
«الناتو» الجوية ،وهو برهان عىل الضعف الخسيس للغرب يف مواجهة شجاعة
الشعب الرصيب ووالئه للرئيس ميلوسيفيتش.
كان الرئيس كلينتون يشاهد البث التلفزيوين لسباق املاراثون وهو يف حالة مزاجية
قاض فدرايل قد رأى أن الرئيس أهان املحكمة
سيئة .يف يوم اإلثنني الذي سبق ،كان ٍ
بإدالئه بشهادة «كاذبة عمدا» بشأن عالقاته مع متدربة البيت األبيض مونيكا لوينسيك
 .Monica Lewinskyواآلن هذا! كان ويس كالرك قد عاهده بأن ميلوسيفيتش سيسقط
بعد بضعة أيام من القصف ،لكن أربعة أسابيع مرت ،وكان الوغد يحتقر العامل الغريب.
أرسل كلينتون خطابا لتكثيف الضغط؛ وعىل نحو مفاجئ ،سحب محامو
البنتاغون اعرتاضاتهم عىل مالحقة أتباع ميلوسيفيتش؛ ويف يوم اإلثنني التايل ،بدأت
الوحدة «جيه  »39 -املرحلة التالية من العمليات(٭).
(٭) أيضا توصلت الوحدة «جيه  »39 -إىل كيفية اخرتاق حسابات ميلوسيفيتش املرصفية الخاصة ،وكان الرئيس
كلينتون مفتونا بالفكرة .لكن كبار املسؤولني ،السيام يف وزارة الخزانة ،نصحوا بشدة بعدم امليض يف هذا الطريق،
محذرين من نتائج عكسية خطرية .يف األعوام الالحقة ،تتبعت دوائر االستخبارات األمور املالية لزعامء معادين
آخرين ،لكن خيار االخرتاق الفعيل لحساباتهم املرصفية مل يكن هناك مطلقا سعي حثيث لتنفيذه[ .املرتجم].
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كان أحد كبار املانحني السياسيني للرئيس ميلوسيفيتش ميتلك منجام للنحاس.
أرسلت الوحدة «جيه  »39 -إليه خطابا ،محذرة من أن املنجم س ُيقصف إذا مل
يتوقف عن دعم الرئيس الرصيب .مل يستجب املانح .مل ميض وقت طويل حتى
كان أحد مقاويل (متعهدي) وكالة االستخبارات املركزية األمريكية قد اخرتع جهازا
مصنوعا من جدائل طويلة من ألياف كربونية ،تؤدي إىل حدوث دائرة قرص (ماس
كهربايئ) عندما تالمس سلكا كهربائيا .ح َّلقت طائرة مقاتلة أمريكية فوق منجم
النحاس ،وأسقطت ألياف الكربون فوق خط نقل الطاقة الكهربائية الخاص باملنجم،
وقطعت عنه الكهرباء .كان اإلصالح رسيعا وسهال ،ولكن كذلك كان مغزى الرسالة
أيضا .تلقى املانح خطابا آخر ،ذكر فيه أن انقطاع التيار الكهربايئ كان مبنزلة تحذير،
وإذا مل يغري أساليبه ،فستسقط القنابل .عىل الفور قطع اتصاالته مع ميلوسيفيتش.
ص ّعدت الوحدة «جيه  »39 -حملتها إلغالق آلة ميلوسيفيتش الدعائية .كانت
إحدى رشكات األقامر االصطناعية األوروبية هي التي تحمل بث إرسال بعض
املحطات املوالية للرئيس ميلوسيفيتش .زار مسؤول رفيع املستوى يف قيادة الواليات
املتحدة يف أوروبا رئيس الرشكة وقال له إن  80يف املائة من أعضاء مجلس إدارته هم
من دول حلف شامل األطليس (ناتو)؛ وحينام أخربه رئيس الرشكة كم كانت تدفع
له املحطات الرصبية ،عرض الضابط األمرييك دفع نصف مليون دوالر إضافية إذا
أغلقها ،فامتثل رئيس الرشكة.
يف تلك األثناء ،كانت دوائر استخبارات الواليات املتحدة قد اكتشفت أن
أبناء ميلوسيفيتش يقضون عطلتهم يف اليونان .التقط الجواسيس صورا لهم وهم
مستلقون عىل الشاطئ .بعد إحدى عمليات القصف التي سببت انقطاع التيار
الكهربايئ يف بلغراد ،ألقت الطائرات األمريكية منشورات بها صور فوتوغرافية تحت
عنوان حاميس ُمد ٍو أن ميلوسيفيتش أرسل أوالده لالستمتاع بحامم شميس يف اليونان
يف حني كان شعبه يجلس يف الظالم.
يف النهاية ،أطلقت الوحدة «جيه  »39 -حملة إلزعاج ميلوسيفيتش ومن
حوله .اتصلوا بهاتفه املنزيل مرارا وتكرارا ،ليال ونهارا ،وحينام كان يلتقط أحد
سامعة الهاتف لريد ،كانوا يصمتون وال يقولون شيئا .كان النظري الربيطاين لوكالة
األمن القومي – مقر االتصاالت الحكومية (جي يس إتش كيو)Government
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) - Communications Headquarters (GCHQيرصد املكاملات وعمموا
تسجيالت صوتية لزوجة ميلوسيفيتش وهي تسب وتلعن وتصفع الهاتف .عىل
نحو مرح ،أخرب أحد أعضاء مقر االتصاالت الحكومية نظريه األمرييك« ،إن األمر
يحلو لنا حينام يتحدثون إلينا بفحش».
كذلك ،كانت الوحدة تهاتف جرناالت ميلوسيفيتش عىل هواتفهم املنزلية،
وكانت تش ِّغل تسجيال صوتيا لشخص كان ُيع ِّرف نفسه عىل أنه الجرنال كالرك،
سائال ببشاشة ،وبلسان رصبوكروايت (ساليف) طلق :كيف تسري األمور؟ ويحثهم
عىل وقف القتال.
يف  4يونيو استسلم ميلوسيفيتش .كان ملحوظا عىل نطاق واسع أنه مل يكن أحد
من قبل مطلقا قد كسب حربا بالقوة الجوية وحدها .لكن هذه الحرب أيضا مل يكن
الفوز بها عىل هذا النحو .كان الفوز بها من خالل مزيج من الدك بالرضبات الجوية
وأثر عزلة وسائل حرب املعلومات.
بعد ذلك ،يف إحاطة ما بعد الحرب ،أشاد األدمريال جيمس إيليس James
 ،Ellisقائد قوات التحالف يف جنوب أوروبا ،بعملية املعلومات ،ووصفها بأنها «يف
آن واحد نجاح كبري( ...)5ورمبا تكون اإلخفاق الكبري للحرب» .كانت جميع الوسائل
مهيأة ،واستطرد قائال :لكن «مل ُيستخدَم سوى بضع منها» .لقد وظفت الحملة
«أناسا رائعني» مع «تواصل رائع مع القيادة» ،لكنهم مل يكونوا يف تكامل مع قيادات
العمليات؛ لذلك ،فقد كان تأثريهم «يف التخطيط والتنفيذ» أقل مام رمبا كان لديهم.
كتب إيليس أن مرشوع وسائل حرب املعلومات برمته كان يتمتع بـ «إمكانات
مذهلة» وينبغي أن يصري هدف الجهد الرئييس يف الحروب غري املتكافئة املقبلة.
مع ذلك ،فإن مفهومها «مل يكن املقاتلون قد استوعبوه بعد» .وأحد أسباب هذا
الرتدي ،كام قال ،هو أن كل يشء بشأن وسائل حرب املعلومات كان «رسيا جدا
وخارج نطاق وصولهم إليه» ،ويتطلب تصاريح أمنية خاصة ال ميتلكها سوى بضعة
ضباط .خلص إيليس إىل أنه إذا كان قد اس ُت ِغلت األدوات والتقنيات بشكل كامل،
فرمبا كانت الحرب ستستغرق نصف املدة.
كان هذا هو الجانب األكرث وضوحا يف حملة وسائل حرب املعلومات ،إذ إن
التخطيط لها وتنفيذها كان يجري بواسطة وحدة رسية تتبع هيئة األركان املشرتكة
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يف البنتاغون ،مبعاونة جهات أكرث رسية وكتامنا ،وهي :وكالة األمن القومي ،ووكالة
االستخبارات املركزية ،ومقر االتصاالت الحكومية .بينام كان القرن العرشون يوشك
عىل االنتهاء ،مل يكن القادة العسكريون األمريكيون راضني عن اضطالع املخرتقني
قراصنة الحاسوب بأعامل الجنود وقاذيف القنابل .كان بضعة من كبار الضباط منصاعني
للتجريب ،لكن وزارة الدفاع كانت تفتقر إىل األفراد أو اإلجراءات (الربوتوكوالت)
لدمج هذا البعد الجديد للحرب يف خطة معركة فعلية .كان كبار الجرناالت قد و َّقعوا
عىل وثائق تنظيمية بشأن «وسائل حرب املعلومات» (وقبل ذلك« ،الحرب املضادة
للقيادة والسيطرة») ،لكن يبدو أنهم مل يأخذوا الفكرة عىل محمل الجد.
مثة مجموعة صغرية من الجواسيس والضباط هي التي أقدمت عىل تغيري ذلك.
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«كان املغزى من استخبارات اإلشارة،
املهم ِة الرئيسية لوكالة األمن القومي،
هو جم َع املعلومات االستخباراتية عن
طريق النفاذ إىل اتصاالت العدو»

كان آرت موين  ART MONEYحا ِئرا
ُم َش َّوشا .كان موين هو مساعد وزير الدفاع لشؤون
القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات إيه
إس دي(يس3آي) ) ،ASD(C3Iومن ثم هو رجل
البنتاغون املسؤول عن وسائل حرب املعلومات،
واتصاله املدين (غري العسكري) مع وكالة األمن
القومي .كان ينبغي أن تكون األعوام القليلة
الفائتة قد بررت حامسته .إن مناورة تدريب
«ا ُمل َت َل ِّقي ا ُمل َؤهَّ ل» ،وتحقيقات «الرشوق
الشميس» ،وعملية « َمتَاهَ ة ضوء القمر»
كانت قد أنجبت وعيا بأن شبكات الحاسوب
العسكرية غري حصينة وعُ رضة للهجوم .أثبتت
عمليات الوحدة «جيه  »39 -يف البلقان أنه كان
ميكن استغالل أوجه الضعف والثغرات األمنية
يف شبكات الدول األخرى من أجل تحقيق
147

املنطقة املعتمة

مكاسب عسكرية ،إذ إن معرفة كيفية استغاللها كان من املمكن أن متنح الواليات
املتحدة تفوقا يف وقت الحرب .مع ذلك ،مل يبد أدىن االهتامم بإمكانات التكنولوجيا
سوى عدد من كبار ضباط أمريكا.
يرجع اهتامم موين بالتكنولوجيا العسكرية إىل إحدى ليايل العام ،1957
حينام كان ساهرا عىل حراسة إحدى قواعد الجيش امليداين (القوات الربية) يف
كاليفورنيا  ،Californiaونظر إىل السامء ورأى القمر االصطناعي الثاين لالتحاد
السوفييتي «سبوتنيك  Sputnik II »2وهو يدور حول األرض ،قبل أن يطلق
األمريكيون أول أقامرهم االصطناعية ،كان استرشافا للمستقبلُ ،مفزعا و ُمخيفا
وآرسا وجذابا يف آن واحد .بعد ُميض أربعة أعوام التحق موين بجامعة سان
هوزيه (سان خوسيه) الحكومية  San Jose Stateللحصول عىل درجة علمية
يف الهندسة .كانت ُمنشأة لوكهيد  Lockheedيف مدينة سانيفال Sunnyvale
املجاورة َت َّواقة إىل توظيف أي مهندس .حصل موين عىل وظيفة يف نوبة الليل،
ُمساعدا يف بناء النظام الذي كان سيطلق صاروخ بوالريس  Polarisالجديد من
أنبوب يف إحدى الغواصات ،ورسعان ما عمل موين عىل أقامر تجسس اصطناعية
رسية جدا .وبعد حصوله عىل دبلوم الدراسات العليا ،عمل عىل األجهزة الرسية
للغاية التي كانت ُتستخدَم العرتاض اإلشارات الراديوية (الالسلكية) الصادرة عن
اختبارات الصواريخ السوفييتية.
من لوكهيد ،انتقل موين للعمل يف رشكة «إي إس إل»  ،ESLالرشكة التي كان بيل
بريي قد أسسها لبناء وتطوير ُمعدات استخبارات اإلشارة (سيجينت) لوكالة األمن
القومي ووكالة االستخبارات املركزية .بحلول العام  1990ارتقى موين إىل أن أصبح
رئيسا للرشكة .بعد ُميض ستة أعوام ،وبإلحاح من برييُ ،مرشده القديم و ُمعلمه منذ
فرتة طويلة ،الذي أصبح وزيرا للدفاع ،جاء موين للعمل يف البنتاغون ،مساعدا لوزير
سالح الجو لشؤون البحث والتطوير واالزدياد (التعزيزات).
وضعته هذه الوظيفة يف اتصال متواتر مع جون هامري  ،John Hamreاملراقب
املايل للبنتاغون .يف فرباير من العام  ،1998حينام اندلع هجوم «الرشوق الشميس»،
كان هامري يشغل منصب نائب وزير الدفاع ،وأدرك بوعيه أنه ال أحد ممن حوله
كان يعرف ماذا يفعل .من ثم أقنع رئيسه ،وزير الدفاع وليام كوهني William
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 ،Cohenبتعيني آرت موين مساعدا جديدا لوزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة
واالتصاالت واالستخبارات إيه إس دي(يس3آي).
كان موين موهوبا بالفطرة ومالمئا للمهمة .كان هامري ينوي وضع األمن
السيرباين عىل رأس األولويات .أصبح موين كبري مستشاريه للشؤون السيربانية ،وهو
كان أحد مسؤويل البنتاغون األفضل اطالعا عىل القضايا السيربانية ،وأكرث املسؤولني
الرسميني اتصاال بهذا الشأن .كان موين هو الذي اقرتح تنصيب أنظمة كشف التسلل
عىل حواسيب وزارة الدفاع ،وهو الذي جلب داستي رودز إىل الوحدة «جيه »39 -
بعد أن سمع مبا قام به من عمل يف مناورات الراية الزرقاء يف الرسب  609لوسائل
حرب املعلومات ،وكان هو الذي جمع بني جهود الوحدة «جيه  »39 -ووكالة األمن
القومي ،ووكالة االستخبارات املركزية يف أثناء حملة البلقان.
عند هذه النقطة ،كان ينبغي أن يكون مفهوم وسائل حرب املعلومات  -أو
وسائل الحرب السيربانية ،كام كانت ُتسمى حينئذ  -قد شهد طفرة ،لكن مل يكن
ذلك قد حدث ،ألن معظم كبار الجرناالت كان اليزال غري مهتم ،أو يف بعض
َاهضا.
الحاالت ُمن ِ
()1
يف صيف العام  ، 1988يف أعقاب «الرشوق الشميس» ،كان ملوين دور محوري
فاعل يف تأسيس فريق العمل ا ُمل َ
شتَك لحامية شبكات الحاسوب (جيه يت إف-يس
إن دي) ،باعتباره مكتبا لتنسيق تدابري وقائية لكل أنظمة الحاسوب يف وزارة الدفاع،
مبن يف ذلك طواقم العمل ملركز إنذار يعمل عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع
( ،)7/24وإعداد ُم َس َّودة إجراءات (بروتوكوالت) تبني تفاصيل ما ينبغي فعله يف
حالة وقوع هجوم .باختصار ،كان موين يعمل عىل تجميع إجابة السؤال الذي
طرحه هامري يف بداية تحقيقات «الرشوق الشميس» ،من الذي يتوىل زمام األمور؟
كانت الخطة املبدئية هي أن يكون فريق العمل ا ُمل َ
شتَك لحامية شبكات
الحاسوب (جيه يت إف-يس إن دي) منوطا بدور هجومي أيضا ،هو مهمة تطوير
واستحداث بدائل ملهاجمة شبكات الخصم .أقام داستي رودز بؤرة استيطانية رسية
صغرية ُمخصصة للقيام بذلك فقط .لكن موين ،وسوب كامبل ،الجرنال ذا النجمة
الواحدة املسؤول عن فريق العمل ،كانا يعرفان أن فروع القوات املسلحة مل تكن
لتمنح مثل هذه الصالحيات ملكتب صغري بال ُسلطة قيادية.
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مع ذلك ،شدد كامبل عىل أنه ،عىل أقل تقدير ،ينبغي إحاطة فريق العمل علام
يف حالة ما إذا كان لدى الفروع العسكرية خطط أو برامج لعمليات هجومية سيربانية
(وكان كامبل يعلم أن الفروع لديها) .كانت ُحجته غري قابلة للجدال ،كان محللو فريق
العمل يف حاجة إىل تطوير واستحداث دفاعات لصد الهجامت السيربانية ،ومعرفة
ما هي أنواع الهجامت التي كان جيش الواليات املتحدة قد ابتكرها ،ألهمية ذلك يف
مساعدتهم عىل توسيع نطاق الدفاعات ،ألنه أيا كانت اإلجراءات التي ستتخذها أمريكا
ضد خصومها ،فمن املحتمل أن خصومها كانوا قريبا س ُيدبرون مثلها ضد أمريكا.
بالح َّجة ،وكتب مذكرة إىل قادة الفروع ،آمرا إياهم بت ََشا ُرك ما
اقتنع كوهني ُ
لديهم من خطط ُمهاجمة شبكة الحاسوب (يس إن أيه) مع فريق العمل ا ُمل َ
شتَك.
مع ذلك ،يف اجتامع ترأسه جون هامري ،تحدث نواب قادة الجيش امليداين (القوات
الربية) ،وسالح البحرية ،وسالح الجو نيابة عن رؤسائهم ،ونسفوا األمر الصادر إليهم؛
إنهم مل يعصوا األمر رصاحة ،كان هذا س ُي َعد متردا ،وهو مخالفة تستوجب الفصل.
بدال من ذلك ،أعادوا تعريف خططهم الهجومية عىل أنها يشء آخر ،بذلك كان
ُيكنهم ادعاء أنهم مل يكن لديهم مثل هذه الخطط لإلخطار بها .لكن مراوغتهم
ومتلصهم كانا جليني ،إنهم فقط ال يرغبون يف َت َشا ُرك تلك األرسار مع آخرين ،حتى
إن كان وزير الدفاع هو الذي طلب منهم أن يفعلوا ذلك.
كان جليا أن فريق العمل يف حاجة إىل ميثاق أشمل وأوسع نطاقا ،ويف حاجة
إىل منزلة تتمتع مبزيد من السلطة .لذلك ،يف  1أبريل من العام  ، 2000استُب ِدلت
كلمة «عمليات» بكلمة «حامية» ،وأصبح «فريق العمل ا ُمل َ
شتَك لحامية شبكات
الحاسوب» (جيه يت إف-يس إن دي) ُ JTF-CNDيسمى «فريق العمل ا ُمل َ
شتَك
لعمليات شبكات الحاسوب» (جيه يت إف-يس إن أوو  .)JTF-CNOكانت تلك
العمليات تتضمن ليس فقط حامية شبكات الحاسوب ،ولكن ،وعىل نحو رصيح،
تتضمن أيضا ُمهاجمة شبكات الحاسبُ .و ِضع فريق العمل الجديد يف نطاق ُسلطة
القيادة الفضائية للواليات املتحدة  U.S. Space Commandيف مدينة كولورادو
سربينغز  .Colorado Springsكان هذا موضعا شاذا غريبا ،لكن مل تقبل املهمة أي
وحدة سوى القيادة الفضائية (سباسكوم  .)SpaceComعىل أي حال ،هي كانت
قيادة ُم َخ َّولة مبامرسة سلطات تخطيط الحرب والتصدي لها.
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مع ذلك ،كان موين ،وكامبل ،وهامري ،وقائد فريق العمل الجديد ،امليجور
جرنال (لواء) جيمس دي براين  James D. Bryanيرون هذا أيضا ترتيبا مؤقتا.
كانت كولورادو سربينغز بعيدة عن البنتاغون أو أي مركز سلطة آخر .وكان عُ شاق
الحاسوب (مهووسو الحاسوب) من فريق العمل يشتكون من أن نظراءهم يف
القيادة الفضائية الذين كان يتعني تداخلهم يف املهمة ،مل تكن لديهم أي معرفة
بشأن الهجوم السيرباين.
كان موين يشعر بأن املهام السيربانية  -خاصة تلك التي تتناول الهجوم السيرباين
 يف نهاية املطاف كان ينبغي نقلها إىل مقر وكالة األمن القومي الرئييس يف فورتميد ،وهذا ما فعله ليوتينانت جرنال (الفريق) مايكل هايدن ،Michael Hayden
املدير الجديد لوكالة األمن القومي.
جاء مايك هايدن إىل وكالة األمن القومي يف مارس من العام  ،1999خلفا
لكني مينيهان .مل تكن هذه هي املرة األوىل التي يتبع فيها هايدن ُخطى مينيهان.
طوال ما يقرب من العامني ،ابتداء من يناير من العام  ،1996كان هايدن قائدا
لقاعدة كييل الجوية يف سان أنطونيو ،حيث كان مينيهان قد أدار مركز سالح الجو
لوسائل حرب املعلومات ،الذي كان رائدا لكثري مام ُأطلق عليه الحقا وسائل الحرب
السيربانية  -هجوما ودفاعا ،ويف الوقت الذي وصل فيه هايدن ،كان املركز قد ازداد
تطورا ومكانة.
مل يكن هايدن قبل توليه منصبه يف قاعدة كييل الجوية يعرف سوى القليل
بشأن هذا املوضوع ،لكنه رسعان ما أدرك إمكاناته وبوصفه منهجي التفكري يهوى
تصنيف األفكار يف فئات ،فقد توصل إىل تصور ملهمة أطلق عليها اسم «جي إي
دي آيه»  - )3(GEDAوهو اختصار لـ :اجلب ( Gainاجمع املعلومات) ،واستغل
( Exploitاستخدم املعلومات للنفاذ إىل شبكات العدو) ،ودافع ( Defendامنع
وهاجم ( Attackال يقترص األمر عىل النفاذ إىل شبكة
العدو من النفاذ إىل شبكاتنا)ِ ،
العدو – ِّ
عطلها ،أو أربكها ،أو د ِّمرها).
للوهلة األوىل ،كان التصور يبدو واضحا .لكن كان هدف هايدن األكرث عمقا
هو أن تكون كل هذه املهام متداخلة و َمجدُ ولة معا ،إنها جميعا تشتمل عىل
التكنولوجيا ذاتها ،والشبكات ذاتها ،واإلجراءات واألعامل ذاتها .إن االستخبارات
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والعمليات يف الفضاء السيرباين  -األمن السيرباين ،والتجسس السيرباين ،والحرب
السيربانية  -هي مرتادفات من حيث الجوهر األسايس.
كان هايدن ُمتمركزا خارج البالد ،رئيسا الستخبارات قوات الواليات املتحدة
يف كوريا الجنوبية ،حينام سببت هجامت «الرشوق الشميس» و« َمتَاهَ ة ضوء
القمر» إثارة حالة من الذعر لدى كبار املسؤولني ،وأدت إىل نتيجة مفادها أن هناك
عىل األقل بضعة جرناالت أدركوا أن الحديث العرصي الشائع بشأن وسائل حرب
املعلومات رمبا يستحق االهتامم .عىل نحو مفاجئ ،ومن دون سابق إنذار ،وإن مل
يكن ذلك إال من أجل دعم مطالبهم( )4يف معارك املوازنة املقبلة ،رفع كل فرع من
هذه الفروع املسلحة الفتة سيربانية :نشاط وسائل حرب املعلومات الربية بالجيش
امليداين (القوات الربية) ،ونشاط وسائل حرب املعلومات البحرية بسالح البحرية،
وحتى وحدة حامية شبكات الحاسوب بسالح ُمشاة البحرية ،وانضمت إىل مركز
سالح الجو لوسائل حرب معلومات القائم يف املؤسسة العسكرية منذ أمد طويل.
كان الكثري من تلك الكيانات قد نشأ يف أثناء فرتة والية كني مينيهان مديرا
لوكالة األمن القومي ،وجعله هذا االتجاه يشعر بالقلق لثالثة أسباب :أوال ،كانت
هناك اعتبارات مالية ،إذ إنه كان ُيجري خفضا ملوازنة الدفاع يف أعقاب الحرب
الباردة ،وكانت حصة وكالة األمن القومي ُتعاين مزيدا من االنخفاض ،وهو مل يكن
يف حاجة إىل كيانات أخرى ُتر ِّكز اهتاممها عىل مجال ضيق ،وتستنزف ما لديه من
موارد عىل نحو أكرب ،وهم ُمبتدئون يف حقل كانت وكالة األمن القومي قد ابتدعته
وأتقنته .ثانيا ،كان األمن العمليايت رديئا لدى بعض هؤالء ا ُملحاربني السيربانيني
الطموحني ،وكانوا عُ رضة للقرصنة واالخرتاق من الخصوم ،فإذا اقتحم أحد الخصوم
شبكاتهم ،رمبا يتمكن من الوصول إىل امللفات التي كانت وكالة األمن القومي قد
تشاركتها معهم.
أخريا ،كان هناك قلق عىل وجود الوكالة ذاته .حينام صار مينيهان مديرا لوكالة
األمن القومي ،قال له بيل بريي :كني ،عليك أن ُتحافظ عىل غموض «فورت ميد».
الغموض ،كان هذا هو مفتاح املكان ،وأدرك مينيهان ُمبكرا أن هذا هو ما هيمن عىل
الرؤساء ،ومجلس الوزراء ،ورؤساء اللجان ،وفرق من املحامني الحكوميني ،وقادهم
إىل أن َيدَعوا وكالة األمن القومي تعمل يف رسية شبه تامة ،وبقدر من االستقاللية
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أكرث من دوائر االستخبارات األخرى .كانت ُمنشأة فورت ميد العسكرية حيث كان
صانعو وكارسو الشفرات البارعون غري املعروفني يفعلون أشياء كان أشخاص من
خارج فورت ميد ميكنهم أن يزعموا أنهم يفهمونها ،فضال عىل تكرارها وعمل مثلها.
وطوال حقبة ما بعد الحرب العاملية الثانية بكاملها تقريبا ،فإنهم كانوا قد أدوا دورا
عظيام يف الحفاظ عىل السالم ،وإن كان هذا غالبا غري معلن.
حينذاك ،كان الغموض يت َك ّشف وينهار .مع انتهاء الحرب الباردة ،اجتث
مينيهان املجموعة «أ» األسطورية ،املتخصصة يف الشؤون السوفييتية ،من أجل
تكريس املزيد من املوارد ملواجهة التهديدات الناشئة ،مبن يف ذلك األنظمة
املارقة واإلرهابيون .مع ذلك ،كان ميكن أن تظل الوكالة تتباهى بقاعدتها التقنية
األساسية ،اختصاصيي التشفري ،و ُمخترباتها الداخلية ،ورشاكاتها الفريدة مع املقاولني
(املتعهدين) الخارجيني املسترتين ،حيث كان اليزال الغموض ُمتوهجا ُمتقدا .كان
مينيهان يف حاجة إىل بناء تلك القاعدة ،وتوسيع نطاقها ،وتغيري برنامج عملها،
والحفاظ عىل براعتها وتفوقها ،وعدم السامح بإضعافها بفعل الطامحني األقل شأنا
املحبني للشهرة ،الذين ينرثون املاء يف الجدول نفسه.
يف خضم كرثة الكيانات التي كانت ُتطالب بقطعة من مضامر كان يوما حكرا
عىل فورت ميد ،وما صاحب ذلك من غزارة يف املصطلحات املامثلة ملا كان يف
األساس هو النشاط نفسه (وسائل حرب املعلومات ،وعمليات املعلومات ،ووسائل
الحرب السيربانية ،وما إىل ذلك) ،حاول مينيهان أن يرسم خطا ليضع حدا لهذا .يف
كثري من األحيان ،كان مينيهان يقول لرؤسائه السياسيني :أنا ال أهتم باالسم الذي
تطلقونه عليها ،أنا ال أريد شيئا إال أن تتصلوا يب.
()5
ومن أجل الحفاظ عىل وكالة األمن القومي يف مركز هذا العامل  ،أنشأ مينيهان يف
فورت ميد مكتبا جديدا ُيسمى «مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات» (آي أوو يت يس)
) . Information Operations Technology Center (IOTCكانت الفكرة هي
توحيد جميع حوانيت السيربانية العسكرية املتفرقة ،وليس تدمريها ،مل يكن مينيهان
يرغب يف إطالق حروب بريوقراطية ،لكنه رغب يف أن يسوقها إىل داخل واليته.
مل تكن لدى مينيهان السلطة القانونية وال السطوة السياسية لفعل ذلك عن
طريق مرسوم ،لذلك استعان بآرت موين ،الذي كان قد عرفه طوال أعوام ،والذي
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كان قد صار من فوره مساعدا لوزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة واالتصاالت
واالستخبارات «إيه إس دي(يس3آي)» ،وطلب منه أن ِّ
ميشط موازنات السيربانية
التي تخص الفروع ٌّ
كل عىل حدة بحثا عن برامج تتسم باالزدواجية ،وال غرابة
يف أن موين وجد الكثري منها .أخذ موين ما اكتشفه وذهب إىل جون هامري،
وأبرز التكرار الزائد الذي ال لزوم له ،وحقق ُبغية هامري .قال موين إنه ال توجد
دائرة تستطيع أن تؤدي تلك املهام عىل نحو أفضل من وكالة األمن القومي،
التي تصادف أن لديها مكتبا ُيسمى «مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات» ،وهو
مكتب سيكون مثاليا ملواءمة وتنسيق هذه الجهود املتباعدة .كان هامري قد
اقتنع أخريا بقيمة وكالة األمن القومي ،فوافق عىل الفكرة ،ووضع املركز الجديد
تحت إرشاف موين.
عندما توىل هايدن مسؤولية وكالة األمن القومي ،ضغط عليه موين ليأخذ املركز
يف اتجاه مختلف .حينام تأسس مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات ،كان هدف
مينيهان هو التأكيد عىل التكنولوجيا التي كانت امليزة الرئيسية لوكالة األمن القومي،
وا ُملسوغ املنطقي لبقائها مرتبعة عىل قمة الهرم .كان موين يرغب يف التشديد عىل
العمليات ،ويف استخدام مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات عىل أنه باب خلفي
تستطيع وكالة األمن القومي الدخول منه إىل العمليات السيربانية الهجومية.
أثارت الفكرة الجدل عىل عدة أصعدة .أوال ،يف داخل وكالة األمن القومي ،مل
تكن الفكرة تروق للعديد من قدامى الوكالة .كان املغزى من استخبارات اإلشارة
(سيجينت) ،ا ُملهمة الرئيسية لوكالة األمن القومي ،هو جمع املعلومات االستخباراتية
عن طريق النفاذ إىل اتصاالت العدو ،فإذا هاجمت وكالة األمن القومي مصدر تلك
االتصاالت ،كانت االستخبارات ستنكشف ،وكان العدو سيعلم أننا نجحنا يف النفاذ
إىل شبكته ،وكان سيعمل عىل تغيري رموز شفرته ،و ُين ِّقح أمنه.
ثانيا ،مل تكن فكرة موين مرشوعة متاما .بوجه عام ،كان الجيش يعمل تحت
الباب العارش من القوانني الفدرالية ،يف حني كانت دوائر االستخبارات ،مبا يف
ذلك وكالة األمن القومي ،تندرج تحت الباب الخمسني .كان الباب العارش يسمح
باستخدام القوة ،يف حني أن الباب الخمسني مل يكن يسمح بذلك .كان الجيش
يستطيع استخدام املعلومات االستخباراتية التي كانت تجمعها الدوائر التي تعمل
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وفقا للباب الخمسني عىل أنها ركيزة للهجوم ،ومل تكن وكالة األمن القومي تستطيع
شن هجامت من تلقاء نفسها.
ظن موين وهايدن أنه كان ميكن تقديم حجم وإبداء أسباب وجيهة ليتحايل
مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات عىل تلك القيود ،مثل أنه كان عىل نحو رسمي
يأمتر من وزير الدفاع .لكن الدغل القانوين كان كثيفا جدا ملثل هذا االلتفاف املؤقت
البسيط .كان كل فرع من الفروع العسكرية ،ورمبا دوائر أخرى ،ستكون له حصة يف
أي عمل يضطلع به مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات ،متاما مثل وكالة االستخبارات
املركزية .إنه كان كيانا متداعيا منذ البداية ،كان منطقيا من وجهة نظر تقنية بحتة.
ومثلام أدرك مينيهان وهايدن ،من واقع منصبيهام يف مركز سالح الجو لوسائل حرب
املعلومات يف سان أنطونيو ،فإن ُمهاجمة شبكة الحاسوب وحاميتها هام سيان من
الناحية العملياتية (التشغيلية) ،لكن الصالحيات القانونية كانت مختلفة ومستقلة.
كان هايدن يعترب أن مركز تكنولوجيا عمليات املعلومات هو ترتيب جيد مبا
فيه الكفاية يف الوقت الراهن ،إنه عىل األقل حمى سيادة وكالة األمن القومي عىل
ميدان السيربانية ،مثلام كان مينيهان قد استهدف .كان سينبغي الرتيث وتأجيل
توسيع نطاقه عىل املدى الطويل .يف تلك األثناء ،كان هايدن  -تقريبا منذ لحظة
توليه منصبه  -يواجه ُمستنقعا من مشكالت صعبة أخرى.
ُب َعيد وصول مينيهان إىل فورت ميد ،سمع إشاعات بشأن تقرير رسي جدا
بعنوان «هل نحن نصري ُص ًّم؟» ،كتبته قبل بضعة أشهر لجنة مجلس الشيوخ
املختارة املعنية باالستخباراتَ .خ ُلص التقرير إىل أن وكالة األمن القومي ،التي كانت
يوما يف طليعة تكنولوجيا استخبارات اإلشارة ،قد فشلت يف ُمواكبة ما يحدث من
تغريات يف االتصاالت الدولية الشاملة وبينام كان العامل يتحول إىل الهواتف الجوالة
الرقمية ،والربيد اإللكرتوين ا ُمل َّش َفر ،واأللياف الضوئية ،بقيت فورت ميد متشبثة جدا
بالتنصت عىل خطوط الهاتف األريض ،والدوائر التامثلية ،واعرتاض
وأكرث من الالزم
ُّ
بث الرتددات الراديوية.
كتب التقرير املجموعة االستشارية التقنية( ،)6وهي جامعة صغرية من الخرباء
كانت لجنة مجلس الشيوخ قد جمعتها يف العام  1997لتحليل تداعيات العرص
الرقمي الذي يلوح يف األفق .كان معظم أعضاء املجموعة هم من مسؤويل وكالة
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األمن القومي املتقاعدين ،الذين كانوا قد حثوا معارفهم يف لجنة مجلس الشيوخ
عىل تكوين املجموعة االستشارية ،تحديدا ألنهم كانوا قلقني بشأن وسائل «فورت
ميد» العنيدة الجامحة ،وظنوا أن استنهاضا خارجيا ،السيام من أعضاء مجلس
الشيوخ الذين يتحكمون يف مواردها املالية ،رمبا يدفع األمور إىل األمام قدما.
أحد أعضاء املجموعة ،واملعد الرئييس لهذا التقرير (عىل الرغم من عدم
ذكر اسمه) ،كان هو بيل ستودميان ،املدير السابق لوكالة األمن القومي .كان قد
مىض عقدٌ كامل منذ أن أوىص ستودميان بإجراء دراستني رئيسيتني عند وصوله
إىل «فورت ميد»؛ كانت الدراسة األوىل تتوقع وتبني مدى الرسعة التي كان العامل
سيتحول بها من التامثلية إىل الرقمية .يف حني خلصت الدراسة األخرى إىل أن
مجموعات مهارات موظفي وكالة األمن القومي كانت غري مالمئة ملتطلبات العامل
الجديد املرتقب.
يف األعوام التي أعقبت ذلك ،كان ستودميان قد شغل منصب نائب مدير وكالة
االستخبارات املركزية ،وانضم إىل كثري من املجالس االستشارية االستخباراتية،
وترأس مرشوعات بشأن االستطالع ووسائل حرب املعلومات؛ بوصفه نائب
رئيس «مؤسسة نورثروب غرومان» .Northrop Grumman Corporation
باختصار ،كان ستودميان اليزال عامال ،ور َّوعه الحد الذي وصل إليه تقادم وكالة
األمن القومي.
أخذت لجنة مجلس الشيوخ تقريره بجدية بالغة( ،)7مستشهدة به يف تقريرها
السنوي ،ومهددة بخفض موازنة وكالة األمن القومي إذا مل ُتحدِّث مامرساتها لتكون
مواكبة للعرص.
جرى تعميم تقرير «ستودميان» حينام كان مينيهان اليزال مديرا لوكالة األمن
القومي ،وأغضبه التقرير .كان مينيهان بالفعل قد حض عىل كثري من اإلصالحات،
وكانت الوكالة قد قطعت شوطا طويال ،منذ أن اكتشفت لجنة مجلس الشيوخ أنها
كانت ال تنفق سوى مليوين دوالر سنويا عىل مرشوعات النفاذ يف اإلنرتنت ،لكنه مل
يجاهر بأنه ضد التقرير .إذا صدق أعضاء مجلس الشيوخ التقرير ،فهم رمبا كانوا
سيعززون موازنة وكالة األمن القومي .تلك كانت مشكلته الكربى ،كان مينيهان
يعرف ما ينبغي القيام به ،ومل يكن يحتاج سوى مزيد من املال لتنفيذه.
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لكن حينام جاء هايدن وتوىل «فورت ميد» أخذ تقرير ستودميان عىل أنه
حقيقة ال ريب فيها ،وعني مجموعة من خمسة أشخاص خارجيني ،من كبار
املديرين التنفيذيني لدى مقاويل (متعهدي) الطريان الذين كانوا قد تولوا إدارة
عدة مرشوعات ذات صلة باالستخبارات؛ لتجري املجموعة فحصا ومراجعة
لهيكلة وكالة األمن القومي ،وثقافتها ،وإدارتها ،وأولوياتها .وبتشجيع من هايدن،
عكفت املجموعة عىل دراسة السجالت ،وأجرت مقابالت مع أكرث من مائة
مسؤول ،بعضهم من داخل وكالة األمن القومي ،وبعضهم من دوائر أخرى كانت
لديها تعامالت مع «فورت ميد» ،ويف بعض الحاالت كانت هناك تعامالت خفية
شائكة مثرية للجدل.
يف  12أكتوبر ،بعد شهرين من التقيص ،أطلع أعضاء املجموعة هايدن عىل
النتائج التي توصلوا إليها ،ولخصوها بعد ذلك يف تقرير يتألف من سبع وعرشين
صفحة ،كتبوا فيه أن وكالة األمن القومي كانت تعاين «رداءة يف تعريف مهمتها»(،)8
و«غياب الرؤية» ،و«نظام عاملني معطوبا» ،وعالقات «واهنة سيئة» مع الدوائر
األخرى التي كانت تعتمد عىل معلوماتها االستخباراتية ،و«ثقافة انغالقية
متقوقعة» ،تنبع جزئيا من تكتمها الشديد .نتيجة لكل هذه النقائص ،كان مديرو
وكالة األمن القومي مييلون إىل حامية «البنية األساسية القدمية املوروثة» بدال من
تطوير «أساليب جديدة للتعامل مع الشبكة العاملية الشاملة» .إذا أرصت الوكالة
عىل امليض بأساليبها العتيقة البالية التي عفى عليها الزمن ،فإنها «ستفشل» ،وأن
«املستفيدين»  -الرئيس ،ووزير الدفاع ،وغريهام من كبار املسؤولني « -سيلجأون إىل
جهة أخرى» للحصول عىل ما يحتاجون إليه من معلومات استخباراتية.
كان جزء من بضع مالحظات أو انتقادات املجموعة جديدا .عىل مدار عرشين
عاما ،كان مديرو وكالة األمن القومي قد تحدثوا بشأن ما كان يلوح يف األفق من
فجوة بني أدوات الوكالة والعامل الرقمي القادم .كان ستودميان ومرشده بويب راي
إمنان ،يحذران من الحاجة إىل التكيف واملواءمة ،عىل الرغم من أن ذلك كان سابقا
لعرصه كثريا لتكتسب كلامتهم زخام .استحث مايك ماكونيل املاكينة عىل الحركة،
لكنه بعد ذلك علق يف «رقاقة كليرب» املشؤومة .مقارنة باألغلبية ،كان كني مينيهان
يرى املستقبل بوضوح ،لكنه مل يكن مديرا بطبيعته .كان مينيهان رجال طيبا من
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تكساس ،ويف غنى عن رسميات معظم كبار الضباط ،وكان يبالغ يف طراز دياره ،كان
البعض يطلقون عىل هذا النمط أنه مسحة أندي غريفيث (Andy Griffith٭).
كان محبوبا من الجميع ،لكن مل يكن أحد يفهم ما كان يتحدث بشأنه سوى عدد
قليل .كان مينيهان يطرح أقواال مأثورة (الفلسفة القدمية) يف سالح الجو ،مثل «نحن
سنقوم بانعطاف حاد جدا ونحن من دون غاممات»(٭٭) ،التي كانت تحلق بعيدا
فوق فهم واستيعاب الجميع .كان مينيهان قد أطلق شعارات بليغة ،مثل «فريق
واحد ،مهمة واحدة» ،ولكن هذا أيضا ما كان يوحي إال بعدم اليقني والغموض،
إذ إنه بدا كأنه يقول إن شخصا ما كان ينبغي أن يعمل بشكل وثيق مع شخص
آخر ،لكن من ،ومع من ،استخبارات اإلشارة (سيجينت) ومديرية ضامن املعلومات؟
وكالة األمن القومي ووكالة االستخبارات املركزية؟ أجهزة االستخبارات والجيش؟ مل
يكن أحد يعرف عىل وجه التحديد.
عىل النقيض ،كان هايدن جرناال عسكريا عرصيا ،أقل اندفاعا ،وبالطبع مل يكن
شعبيا متواضعا مثلام كان مينيهان ،وكان بدرجة أكرب مديرا شديد البأس يف مواجهة
املواقف الصعبة ،ويجيد وضع الرسوم التخطيطية .وعىل سبيل املتابعة لإلحاطة التي
قدمتها مجموعة الرجال الخمسة ،كان هايدن قد أعد بنفسه مذكرة من مثاين عرشة
صفحة بعنوان «خطة عمل املدير من أجل التغيري» التي صاغها يف كلامت رصيحة
بال مواربة ،ملخصا كثريا من تقرير املديرين التنفيذيني ،وموجزا الخطوط العريضة
للحلول املقرتحة يف التقرير .وقد عمم املذكرة يف كل أرجاء وكالة األمن القومي.
كانت صياغة هايدن اللغوية حادة وصارمة مثلام كانت رسالته .كتب هايدن
أن وكالة األمن القومي «منظمة غري متسقة»( ،)9وتراثها السابق العريق «يف خطر
كبري» .كانت وكالة األمن القومي يف حاجة إىل قيادة جديدة جريئة ،وقوة عاملة
متكاملة يتناغم فيها عمل استخبارات اإلشارات مع عمل أمن املعلومات ،عىل أال
يكون أي منهام عىل خالف مع اآلخر (هذا ما كان مينيهان قد قصده من مقولة
(٭) أندي غريفيث  (2012/1926) Andy Griffithكان ممثال أمريكيا كوميديا ،ومنتجا للتلفزيون ،وكاتبا ،امتد
عمله طوال سبعة عقود يف مجال املوسيقى والتلفزيون ،اشتهر بتشدقه يف الكالم بلكنة الجنوب األمرييك ،وشخصيته
الشعبية الودودة ،وصوته األجش[ .املرتجم].
(٭٭) املقصود توسيع األفق[ .املرتجم].
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«فريق واحد ،مهمة واحدة») ،وقبل كل يشء مديرية استخبارات اإلشارة التي يعاد
توجيه تركيزها ،والتي كانت سوف «تتصدى لتحدي التغري التكنولوجي».
واختتم هايدن« :إننا فهمنا األمر عىل نحو عكيس .نحن نبدأ مبهاراتنا الداخلية؛
إميانا منا بأن الفائدة ستعود عىل زبائننا يف نهاية املطاف» ،يف حني أنه يف واقع األمر،
كانت الوكالة تحتاج إىل الرتكيز أوال عىل احتياجات الزبائن (البيت األبيض ،ووزارة
الدفاع ،وبقية أجهزة االستخبارات) ،ثم مواءمة مهاراتها الداخلية وفقا لتلك املهام.
كان مينيهان قد قطع شوطا يف هذا الطريق ،وحطم املجموعة «أ» ،املختصني
يف الشؤون السوفييتية الذين كانوا قد ساعدوا عىل كسب الحرب الباردة ،لكنه مل
يقم هيكال ،ومل يعرف مهمة جديدة جلية املعامل تستحق لقب املجموعة «أ» لتحل
محلها .مل يكن هذا خطأه بالكامل ،ومثلام كان كثريا ما يشكو ويتذمر ،كان مينيهان
ينقصه املال ،والوقت ،وأي توجيهات من قيادته السياسية .من الناحية املثالية،
مثلام كان هايدن سيالحظ ،كانت وكالة األمن القومي تذهب وتحصل عىل ما يريد
قادة البالد أن تحصل الوكالة عليه ،ومل يكن أي أحد من أصحاب املناصب العليا
يصدر إىل مينيهان أي أمر بالتحرك .ثم مجددا ،صار االفتقار إىل التواصل يف اتجاهني،
مل يكن أحد من أصحاب املناصب العليا يعرف ما الذي كانت وكالة األمن القومي
تستطيع تقدميه غري بضاعتها املعتادة ،التي كانت عىل ما يرام بقدر اإلمكان ،ولكن
دون املستوى يف عامل تصري فيه أدوات وتقنيات الوكالة «صامء».
وفقا لتقرير املديرين التنفيذيني يف مجال الطريان ،كان «نظام العاملني
املعطوب» هو إحدى املشكالت الرئيسية للوكالة .كان العاملون بالوكالة يف
األغلب يستمرون يف الخدمة مدى الحياة ،وكانت ترقياتهم يف الرتب تتم بوترية
واحدة ثابتة ،وعىل نحو تلقايئ تقريبا ،مع إيالء قدر ضئيل من االعتبار للمهارات
الفردية .هذا النظام التنصيبي الجامد القائم عىل التثبيت ،كان قد عرقل
محاوالت اإلصالح السابقة ،فقد احتل املناصب العليا أناس جاءوا يف السبعينيات
والثامنينيات من القرن العرشين ،حينام كانت األموال تتدفق من دون قيد،
وكان العدو محددا واضح املعامل ،واالتصاالت – بصفة رئيسية املحادثات الهاتفية
وعمليات بث الرتدد الراديوي – كان ميكن التنصت عليها بواسطة دائرة بسيطة،
أو بجمعها من الهواء.
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غي هايدن نظام شؤون األفراد .يف  15نوفمرب
بادئ ذي بدء ،وقبل كل يشءّ ،
دشن(« )10مائة يوم من التغيري» .يف السابق ،كان كبار املوظفني يرتدون شارات
خاصة ويستخدمون مصاعد خاصة .ومن ذلك الحني ،كان الجميع سريتدي شارات
واحدة ،وكانت كل املصاعد ستفتح للجميع .أيضا عمد هايدن إىل تنقية نظم تقييم
العاملني ،مستأنسا برأي بضعة مستشارين ثقات .وبعد مرور أول أسبوعني ،فصل
هايدن من الخدمة ستني شخصا كانوا قد استحوذوا عىل املكان عىل مدار عقود،
ور ّقى ستني مسؤوال أكرث كفاءة لشغل الوظائف الشاغرة ،وكان معظمهم أحدث
كثريا يف العمر واألقدمية الوظيفية.
أعقب ذلك كثري من التذمر ،ولكن يف  24يناير  ،2000بعد عرشة أسابيع من
بدء حملة هايدن ،دق ناقوس خطر ،فقد تعطل نظام الحاسب الرئييس يف وكالة
األمن القومي( ،)11وبقى كذلك اثنتني وسبعني ساعة .كان الحاسوب التزال مخزنة
عليه معلومات استخباراتية كانت املحطات امليدانية تجمعها من كل أنحاء العامل،
لكن مل يكن أحد يف «فورت ميد» يستطيع الوصول إليها .كانت هناك معلومات
استخباراتية أولية مجردة عدمية النفع  -مل تج ِر غربلتها ،وغري معالجة ،ومل يج ِر
تحليلها .طوال ثالثة أيام ،كان واقع األمر يقول إن وكالة األمن القومي معطلة.
يف البداية ،كان البعض يشتبه يف أنها عملية تخريب ،أو أنها أثر متأخر ناجم
عن مشكلة العام 2000؛ لكن الطاقم التقني بالوكالة استنتج رسيعا أن الحاسوب
كان قد جرى تحميله عىل نحو زائد .كان الرضر شديدا جدا ،لدرجة أنهم اضطروا
إىل إعادة بناء البيانات والربامج بعد عودة النظام إىل العمل.
توقف التذمر بشأن هايدن .إذا كان أي شخص قد ارتاب يف أن التغيريات
الضخمة كانت رضورية ،فإنه مل يعد هناك اآلن أي شك.
كان تقرير املديرين قد أبرز انتقادا آخر هو أن مديرية استخبارات اإلشارة كانت
تصنّف قنواتها الناقلة للبيانات تصنيفا جغرافيا .كانت إحدى املجموعات تبحث يف
اإلشارات الصادرة عن االتحاد السوفييتي السابق ،ومجموعة أخرى تبحث يف اإلشارات
الصادرة عن الرشق األوسط ،وثالثة لإلشارات الصادرة عن آسيا .يف حني أن كل االتصاالت
يف العامل الحقيقي كانت متر من خالل شبكة واحدة ،الشبكة العنكبوتية العاملية
(الويب)  The World Wide Webالتي كانت  -بكل دقة  -هي بالفعل عاملية النطاق.
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اقرتح املديرون التنفيذيون ،يف تقريرهم ،هيكال تنظيميا جديدا ملديرية
استخبارات اإلشارة ،مل يكن تقسيم بنائه وفقا للخطوط اإلقليمية (التي مل تعد
منطقية) ،لكن بدال من ذلك كانت أقسامه هي «االستجابة العاملية الشاملة»
 ،Global Responseو«الشبكة العاملية الشاملة»  ،Global Networkو«الولوج
املصمم وفقا للحاجة» .Tailored Access
كانت «االستجابة العاملية الشاملة» ستتعامل مع األزمات اليومية من دون
تحويل موارد وإمكانات الوكالة عن مهامها املستمرة .لقد كان هذا مصدرا كبريا
إلحباطات مينيهان ،فقد كان الرئيس ،أو وزير الدفاع ،يداومان عىل طلب كم هائل
من املعلومات االستخباراتية بشأن أزمة تلو األخرى ،مثل :تكديس صدام حسني
األسلحة ،وبرنامج كوريا الشاملية النووي ،وآفاق وتوقعات مباحثات السالم يف
الرشق األوسط ،إىل حد أنه مل يكن بوسع مينيهان الرتكيز عىل اإلصالحات الهيكلية.
كانت «الشبكة العاملية الشاملة» هي التحدي الجديد .يف األيام السابقة كان
خرباء اللغة يف وكالة األمن القومي يجلسون ويستمعون إىل البث الحي أو األرشطة
املسجلة ،ملحادثات هاتفية والبث الراديوي (الالسليك) التي كانت وسائل التنصت
وأطباق االستقبال تتفحصها وتحصدها يف جميع أنحاء العامل .يف العرص الجديد،
عرص الهواتف الجوالة ،وأجهزة الفاكس ،واإلنرتنت ،فإنه عادة مل يكن هناك أي يشء
لالستامع إليه ،إىل حد أن اإلشارة مل تكن تنتقل من نقطة إىل أخرى عرب خط واحد أو
قناة واحدة؛ بدال من ذلك ،تندفع االتصاالت الرقمية عرب الشبكة يف حزم بيانات متتزج
بإحكام عىل نحو وثيق مع حزم التصاالت أخرى (الخاصية التي كانت أشعلت جدال
كبريا بعد أعوام الحقة ،حينام علم املواطنون أن وكالة األمن القومي كانت تعرتض
محادثاتهم ،إىل جانب محادثات األرشار املجرمني) .كانت تلك الشبكات والحزم أكرث
اتساعا من أن يرصدها البرش يف الوقت الحقيقي .كان ينبغي تقطيع املعلومات
االستخباراتية ،وتنقيتها ،ومعالجتها بواسطة حواسيب ذات رسعة عالية جدا ،وفحص
البيانات بحثا عن كلامت دليلية رئيسية ،أو أمناط مشبوهة لحركة البيانات.
بالنسبة إىل هايدن ،كان تعطل الحاسوب (الذي دام ثالثة أيام يف شهر يناير) يشري
إىل أن معدات وكالة األمن القومي رمبا ال ترقى إىل مستوى املهمة .كان املسؤولون
التنفيذيون يف مجال الطريان ،ومن دون أدىن مصلحة شخصية ،قد أوصوا برضورة
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فحص الوكالة ما ميكن أن يقدمه املقاولون (املتعاقدون) الخارجيون .أخذ هايدن
مبقرتحهم .كان األمر سيتطلب حواسيب وبرمجيات جديدة لفحص واستيعاب هذه
الشبكة العاملية الشاملة الجديدة ،ورمبا كان املقاولون الخارجيون سيتمكنون من
العمل عىل نحو أفضل إليجاد واستحداث مثل هذه الحواسيب والربمجيات.
أطلق هايدن عىل الربنامج الجديد اسم «الرائد»  ،)12(Trailblazerويف أغسطس
عقد «يوم الرائد للصناعة»  ،Trailblazer Industry Dayداعيا  130من ممثيل
الرشكات إىل املجيء إىل «فورت ميد» واالستامع إىل مخططه .يف أكتوبر افتتح
منافسة عىل تعاقد لبناء «منصة إيضاحية للعرض التقني»(٭) للنظام الجديد .يف
مارس الالحق منحت وكالة األمن القومي مبلغ  280مليون دوالر  -وهو مخصص
افتتاحي ملا كان سيزيد عىل مليار دوالر عىل مدى السنوات العرش الالحقة
لـ «املؤسسة الدولية للتطبيقات العلمية) Science Applications International
 ،Corporationمع أجزاء من الربنامج ،مشاركة بني رشكة «نورثروب غرامان»
 ،Northrop Grummanو«بوينغ»  ،Boeingو«مؤسسة كومبيوتر ساينس»
 ،Computer Sciences Gorpو«بووز آلني هاميلتون» ،Booz Allen Hamilton
وجميعها كانت لها  -منذ فرتة طويلة  -عالقات مع األوساط االستخباراتية.
كانت «املؤسسة الدولية للتطبيقات العلمية» ،بوجه خاص ،متداخلة جدا()13
مع وكالة األمن القومي ،وكان بويب راي إمنان عضوا يف مجلس إدارتها .كان بيل بالك
 ،Bill Blackأحد كبار خرباء التشفري يف الوكالة ،قد تقاعد يف العام  1997ليصري نائبا
مساعدا لرئيس املؤسسة ،ثم بعد ميض ثالثة أعوام ،يف واقعة من تطبيق سياسة
«األبواب الدوارة»  Revolving Doorsصدمت وأذهلت املنتمني إىل الوكالة حتى
أكرثهم فجرا؛ إذ إن بالك أعاده هايدن ثانية ليكون نائبا ملدير وكالة األمن القومي،
وليتوىل إدارة برنامج «الرائد»  ،Trailblazerكان يتوىل إداراته من الجانب اآلخر من
الجرس يف « املؤسسة الدولية للتطبيقات العلمية».
مع ذلك ،كانت وكالة األمن القومي التزال يف حاجة إىل انطالقة أكرب ،كانت
تحتاج إىل أدوات وتقنيات العرتاض اإلشارات ،ليس فقط يف أثناء تدفقها عرب الشبكة
(٭) «منصة إيضاحية للعرض التقني» هي منوذج أويل ،أو مثال تقريبي ،أو نسخة غري مكتملة من منتج أو نظام
مستقبيل ،بهدف أسايس هو عرض التطبيقات املمكنة ،وإمكان وجدوى ،وطريقة فكرة تقنية جديدة[ .املرتجم].
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الرقمية ،لكن أيضا عند مصادرها .كان ما حدث يف «البلقان» من اخرتاق لنظام
الهاتف يف بلغراد هو أكرب حملة لوسائل حرب املعلومات حتى ذلك الوقت .يف أوائل
ذاك العقد ،يف حرب الخليج ،حينام كان جرناالت صدام حسني يرسلون أوامرهم عرب
كابل األلياف الضوئية ،فإن لجنة االستخبارات املشرتكة بالبنتاغون ،التي كانت عىل
نحو كبري تعتمد عىل أفراد وتقنيات وكالة األمن القومي ،اكتشفت الكيفية التي من
خاللها تنسف روابط الكابل ،مام أجرب صدام عىل التحول إىل املوجات امليكرووية.
كانت وكالة األمن القومي تعرف كيفية اعرتاض املوجات امليكرووية ،لكنها مل تكن
تعرف بعد كيفية اعرتاض البيانات التي تندفع عرب األلياف الضوئية ،وهذا هو ما
كانت الوكالة تحتاج إىل فعله حينذاك.
أوىص التنفيذيون يف مجال الطريان ،يف تقريرهم إىل هايدن ،بأن تعمل مديرية
استخبارات اإلشارة عىل نحو وثيق مع مديرية ضامن املعلومات؛ ألن مهامتها كانت
«تصبح رسيعا وجهني لعملة واحدة».
طوال عدة أعوام ،فإن مديرية ضامن املعلومات ،التي مقرها يف ملحق بالقرب
من مطار بالتيمور  -واشنطن الدويل ،عىل بعد نصف ساعة بالسيارة من «فورت
ميد» ،كانت تخترب وتصلح الربمجيات التي كان جيش الواليات املتحدة يستخدمها،
وذلك بحثا عن أوجه ضعف أو ثغرات أمنية ميكن أن يستغلها العدو .حاليا ،أحد
األدوار الرئيسية ألطقم استخبارات اإلشارة ،يف قلب املقر الرئييس للوكالة ،كان هو
اكتشاف أوجه الضعف والثغرات األمنية يف برمجيات الخصوم واستغاللها .وألن آحاد
الناس (واملؤسسات العسكرية) يف جميع أنحاء العامل كانوا يستخدمون الربمجيات
الغربية نفسها ،كان اختصاصيو مديرية ضامن املعلومات ميتلكون املعرفة التي
كانت ستعود بالنفع عىل أطقم استخبارات اإلشارة يف الوقت ذاته ،كان لدى فرق
استخبارات اإلشارة دراية بشبكات الخصوم؛ ماذا كانوا يفعلون ،وما أنواع الهجامت
التي كانوا يخططون لها ويختربونها؟ مام كان سيعود بالنفع عىل اختصاصيي
مديرية ضامن املعلومات .كان تشارك هذه املعرفة ،بشأن الهجوم والدفاع ،يتطلب
مزج هاتني الثقافتني املنفصلتني.
كان إمنان وماكونيل قد اتخذا خطوات نحو هذا التكامل .كان مينيهان قد بدأ
يف إزالة الحواجز ،ونقل بضعة أفراد من امللحق إىل املقر الرئييس والعكس بالعكس.
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كان هايدن يتوسع فيام قام به مينيهان من توزيع ،بتحريك مزيد من األفراد جيئة
وذهابا بني الجهتني ،الكتساب فهم أعمق بشأن أمن عملياتهم.
كانت هناك قضية أخرى ال بد من فض تشابكها ،وهي تقسيم العمل داخل أجهزة
االستخبارات ،السيام بني وكالة األمن القومي ووكالة االستخبارات املركزية .يف األيام
السابقة ،كان هذا التقسيم واضحا؛ إذا تحركت املعلومات ،كانت وكالة األمن القومي
ستعرتضها؛ أما إذا بقيت ساكنة بال حركة ،فإن وكالة االستخبارات املركزية كانت
سرتسل جاسوسا للعثور عليها وأخذها .كانت وكالة األمن القومي تعرتض اإللكرتونات
التي تقرقع يف الهواء أو عرب خطوط الهاتف ،وكانت وكالة االستخبارات املركزية
ترسق وثائق قابعة فوق مكتب أو داخل قبو .لقد كان الخط الفاصل مرسوما بوضوح
طوال عدة عقود .لكن يف العرص الرقمي صار الخط الفاصل ضبابيا مشوشا .أين تقع
الحواسيب من هذا الخط الفاصل؟ إنها تخزن البيانات عىل األقراص املرنة واألقراص
الصلبة ،التي هي ساكنة غري متحركة ،لكنها أيضا كانت ترسل البتّات والبايتات bits
 and bytesعرب الفضاء السيرباين .يف كلتا الحالتني كانت املعلومات هي ذاتها ،ومن
ثم من الذي كان ينبغي أن يحصل عليها« :النجيل» أم «فورت ميد»؟
كانت اإلجابة املنطقية هي ،كالهام .لكن إنجاز مثل هذا العمل الفذ كان
سيحتاج إىل اندماج ،مع قليل من التمهيد القانوين أو اإلداري .عىل مر األعوام ،كان
هناك تعاون بني وكالتي التجسس يف مرشوعات عرضية عابرة ،ولكن هذه الحال
الجديدة كانت ستنطوي عىل خلط مؤسيس للمهام والوظائف؛ وليك تقوم كل وكالة
بدورها ،كان سيتعني عىل كل منهام استحداث كيان جديد ،أو أن تعمل عىل إعادة
هيكلة وإعادة توجيه أحد الكيانات القامئة.
واقع األمر أنه تصادف أن إطارا لهذا االندماج كان موجودا بالفعل .يف أثناء
عملية بلغراد كانت وكالة االستخبارات املركزية قد استحدثت «مركز عمليات
املعلومات»  ،Information Operations Centerبغرض غرس أجهزة يف أنظمة
االتصاالت الرصبية ،ليك تستطيع وكالة األمن القومي اعرتاضها بعد ذلك .كان هذا
املركز سيصري هو مساهمة النجيل يف الجهود املشرتكة الجديدة ،أما «فورت ميد»
فكانت ستسهم بالصندوق الثالث من الهيكل التنظيمي الجديد ملديرية استخبارات
اإلشارة « -الولوج املصمم وفقا للحاجة».
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كان مينيهان هو الذي قد نحت العبارة .يف أثناء فرتة واليته مديرا ،كان ينتقي
بضع عرشات من أكرث رجال عمليات استخبارات اإلشارة إبداعا ،وكان يجمعهم يف
ركن خاص بهم يف الطابق الرئييس ،ويسند إليهم تلك املهمة .ما قد كان يضطلع
عنارص عمليات الحقائب السوداء الرسية يف وكالة االستخبارات املركزية يف العامل
املادي فرتة طويلة ،حاليا كان طاقم «الولوج املصمم وفقا للحاجة» سيضطلع به
يف الفضاء السيرباين ،ويف بعض األحيان جنبا إىل جنب مع عنارص عمليات الحقائب
السوداء الرسية ،إذا استلزم األمر تنصيب أحد األجهزة أو األدوات عىل إحدى
املعدات الحيوية بالغة األهمية ،مثلام حدث يف بلغراد.
ح ّول هذا الرتتيب مفهوم استخبارات اإلشارات ،وهي رصيد وكالة األمن القومي
الذي كان مييزها .لقد كانت استخبارات اإلشارة فرت ًة طويلة ُتعرف عىل أنها التقاط
جميع اإللكرتونات الشاردة يف األثري وجمعها عىل نحو سلبي بال تدخل فاعل .حاليا،
كان األمر سينطوي أيضا عىل االخرتاق الفاعل والولوج إىل األجهزة والشبكات الرقمية.
كان مينيهان قد رغب يف توسيع مهامت «الولوج املصمم وفقا للحاجة» لتصري
هي املجموعة «أ» للعرص الرقمي ،لكنه استنفد كل الوقت .حينام ابتدأ هايدن
إعادة الهيكلة ،أخذ بزمام األمور وح ّولها إىل هيئة متميزة مستقلة ونخبوية ،أال
وهي «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) Office of
).Tailored Access Operations (TAO
حتى يف إطار ما كان يضطلع به هايدن من توسيع لنطاق مهامته ،بدأ «مكتب
عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) باعتباره طاقام صغريا،
بضع عرشات من مربمجي الحاسوب ،الذين كان ينبغي لهم اجتياز اختبار عسري جدا
حتى ميكنهم االنضامم إليه .رسعان ما منت املنظمة لتصري فريقا من النخبة ،محاطا
بالرسية والكتامن ،ومحجوبا عن بقية وكالة األمن القومي ،مثلام كانت وكالة األمن
القومي بالنسبة إىل بقية مؤسسة الدفاع .كان مقره يف جناح منفصل يف «فورت
ميد» ،وكان مادة للتهامس بإشاعات خلت من معرفة حقيقية ،حتى بني أولئك
الذين  -عدا ذلك  -كانت لديهم صالحيات أمنية رفيعة املستوى .كان أي شخص
يسعى إىل الدخول إىل عرينها ،يجب عليه املرور بحارس مسلح ،وباب موصد بأقفال
مشفرة ،وماسح ضويئ لبصمة شبكية العني.
165

املنطقة املعتمة

يف األعوام التالية ،كانت صفوف «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة»
(تاو  -يت إيه أوو) ستزداد وتتضخم( )14لتصل إىل ستامئة من «رجال عمليات
االعرتاض» يف «فورت ميد» ،باإلضافة إىل أربعامئة أو أكرث يف منافذ وكالة األمن
القومي – التي كان يطلق عليها مراكز العمليات القاصية – يف واهياوا Wahiawa
بوالية هاواي  ،Hawaiiوفورت جوردون  Fort Gordonبوالية جورجيا ،Georgia
وقاعدة «باكيل» الجوية بالقرب من مدينة دينفر  ،Denverومركز تكساس لعلم
الشفرة يف مدينة سان أنطونيو .San Antonio
كانت مهمة «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو)،
وشعارها غري الرسمي ،هام «الحصول عىل ما ال ميكن الحصول عليه» ،وتحديدا الحصول
عىل ما كان ال ميكن الحصول عليه مام كانت تريده القيادة السياسية للوكالة .إذا
رغب الرئيس يف معرفة ما الذي يفكر فيه ويفعله زعيم إرهايب ،فإن «مكتب عمليات
الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) كان سيتعقب حاسوب ذلك الزعيم
اإلرهايب ،ويخرتق محرك األقراص الصلبة خاصته ،ويسرتجع ملفاته ،ويعرتض بريده
اإللكرتوين ،يف بعض األحيان من خالل الفضاء السيرباين فقط (ال سيام يف األيام األول،
حينام كان من السهل كرس كلمة املرور الخاصة بالهدف ،إذا كان قد أدرج كلمة مرور
أساسا) ،ويف أحيان أخرى مبساعدة جواسيس من وكالة االستخبارات األمريكية أو
جنود الظل املوازين من رجال العمليات الخاصة ،الذين يكونون قد وضعوا أيديهم
عىل الحاسوب وأدخلوا به ناقلة بيانات (وحدة ذاكرة فالشية) محملة بربامج ضارة،
أو وضعوا أحد األجهزة (األدوات) التي كان أحد متخصيص «مكتب عمليات الولوج
املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) سيولج إىل الحاسوب من خالله.
كانت طرائق تشغيل ووجود تلك األجهزة( )15مصنفة عىل أنها رسية جدا ،حتى
إن تصميم وبناء معظمها كانا يتامن داخل وكالة األمن القومي ،الربمجيات بواسطة
«فرع تكنولوجيات شبكة البيانات» ،والتقنيات بواسطة «فرع تكنولوجيات شبكة
االتصاالت» ،وطرفيات الحاسوب والشاشات املعدلة وفقا للطلب بواسطة «فرع
تكنولوجيات البنية األساسية».
يف املراحل األوىل ،كان «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» يخرتق
الحواسيب بطرق بسيطة جدا ،مثل :التصيد االحتيايل (االنتحال) لكلامت املرور
166

الولوج ُ
ص َّمم وفقا للحاجة
امل َ

(مثل هذه الربامج تجرب كل كلمة يف القاموس ،باإلضافة إىل تنويعات وأرقام ،يف
جزء من الثانية) ،أو إرسال رسائل بريد إلكرتوين مصحوبة مبرفقات مغرية تستطيع
تنزيل برمجيات ضارة حينام ُتفتح .ذات مرة ُوجهت دعوة إىل بعض محليل «فريق
العمل املشرتك لعمليات شبكات الحاسوب» (جيه يت إف-يس إن أوو) لزيارة
«فورت ميد» إللقاء نظرة عىل الحيل التي لدى «مكتب عمليات الولوج املصمم
وفقا للحاجة» .ضحك املحللون ،إنها مل تكن تختلف كثريا عن الربمجيات التي كانوا
قد شاهدوها أخريا يف مؤمتر «ديف كون»  DEF Conللقرصنة(٭) ،بعض الربمجيات
كانت تبدو كأنها إصدار ُأعيد تجميعه من الربمجية نفسها.
عىل الرغم من ذلك ،كانت فرق «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة»
تعمل عىل صقل مهاراتها وتنمية ترسانتها تدريجيا .اكتشفوا نقاط دخول خفية
يف املخدمات ،واملوجهات  ،routersومحطات العمل  ،workstationsوسامعات
الهاتف ،ومبدالت الهاتف ،وحتى يف جدران حامية (الجدران النارية) firewalls
(التي ،من دواعي السخرية ،كان من املفرتض أنها إلبعاد املتسللني) ،وكذلك يف
برمجيات إدارة تلك املعدات ،والشبكات التي تربطها .ومع تطور مجال عملهم،
أصبحت أجهزتهم وبرامجهم تشبه شيئا خرج من أكرث أفالم جيمس بوندJames
 Bondغرابة .أحد األجهزة ،يسمى «الود أوتو»  ،)16(LoudAutoكان ينشط
ميكروفون الحاسوب النقال ،ويرصد أحاديث أي شخص يف الجوار؛ هاولر مانيك
 ،HowlerMonkeyكان يستخلص امللفات ويرسلها عرب اإلشارات الراديوية
(الالسلكية) ،حتى إن كان الحاسوب غري موصول باإلنرتنت؛ مانيك كالندر
 ،MonkeyCalendarكان يتتبع موقع هاتف جوال وينقل املعلومات من خالل
«رسالة نصية»  ،NightStandكان نظاما السلكيا نقاال ،يح ّمل برامج ضارة عىل جهاز
حاسوب عىل بعد أميال عدة؛ ريج ماسرت  ،RageMasterكان يتنصت عىل إشارة
الفيديو الخاصة بالحاسوب ،بذلك كان أحد فنيي «مكتب عمليات الولوج املصمم
وفقا للحاجة» سيتمكن من رؤية ما الذي كان عىل شاشة الحاسوب املخرتق ،ومن
ثم يشاهد ما كان يشاهده الشخص املستهدف.
(٭) ديف كون  DEF Conهو أحد أكرب املؤمترات العاملية لقراصنة الحاسوب ،يعقد سنويا يف الس فيغاس ،نيفادا.
[املرتجم].
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لكن مع نضج «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» ،وكذلك نضج
من كان يستهدفهم ،اكتشف أساليب لكشف املتسللني وصدهم ،متاما مثلام
كان البنتاغون وسالح الجو قد توصال يف العقد املايض إىل طرائق الكتشاف وصد
اخرتاقات الخصوم ،ومجرمي السيربانية ،واملشاغبني النازعني لألذى .كلام كان قراصنة
الحاسوب والجواسيس يكتشفون أوجه ضعف وثغرات أمنية( )17يف برمجيات
وأجهزة الحاسوب ،كان املصنعون يعملون جاهدين لسد الثغرات ،األمر الذي كان
يح ّفز قراصنة الحاسوب والجواسيس عىل البحث عن أوجه ضعف وثغرات أمنية
جديدة ،وهكذا كان السباق يتصاعد.
بينام كان هذا السباق بني القرصنة والرتميم لتصحيح الثغرات األمنية وسدها
آخذا يف التصاعد ،بدأ املامرسون لكال نوعي الفنون ،يف جميع أنحاء العامل ،بإيالء
أهمية كبرية لـ «الثغرات األمنية التي ميكن استغاللها عىل نحو فوري دون انتظار»
«نقاط الضعف الفورية»  ،zero-day vulnerabilitiesتلك الفجوات التي مل يكن
أحد قد اكتشفها بعد ،فضال عن رتقها وإصالحها .يف العقد الالحق ،كانت ستنطلق
رشكات خاصة( )18جنت يف بعض الحاالت ثروات صغرية من العثور عىل «نقاط
الضعف الفورية» وبيع اكتشافاتها لحكومات ،وجواسيس ،ومجرمني ،لهم دوافع
متباينة ،ومن جنسيات مختلفة .كان هذا القنص لـ «نقاط الضعف الفورية» يشغل
بعضا من العقول األكرث حنكة يف الرياضيات ،يف وكالة األمن القومي وغريها من
الجامعات السيربانية ،يف الواليات املتحدة وخارجها.
ذات مرة ،يف أواخر التسعينيات من القرن العرشين ،اكتشف ريتشارد
بيجليك  ،Richard Bejtlichوهو محلل دفاع شبكة الحاسوب يف قاعدة كييل
الجوية ،اكتشف إحدى «نقاط الضعف الفورية» يف إحدى املوجهات router
الذي تنتجه رشكة سيسكو  ،Ciscoوكان ذلك اكتشافا نادرا .اتصل بيجليك هاتفيا
بأحد التقنيني يف رشكة سيسكو ،وأبلغه باملشكلة ،فأصلحها ممثل الرشكة عىل
وجه الرسعة.
بعد بضعة أيام ،فخورا برباعته وصنيعه الحسن ،روى بيجليك القصة ملحلل كان
يعمل يف قاعدة كييل الجوية يف الجانب الهجومي .مل يكن املحلل مرسورا ،وقال
متمتام ،وهو متحفز ويحدق بحدة يف بيجليك« :ملاذا مل تخربنا؟».
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كان التلميح واضحا ،إذا كان بيجليك قد أخرب املحللني يف الجانب الهجومي
بشأن ذلك العيب ،فرمبا كان باستطاعتهم استغالله يف اخرتاق الشبكات األجنبية
التي كانت تستخدم مخدم سيسكو .اآلن فات األوان ،بفضل اتصال بيجليك الهاتفي،
ُصححت الثغرة وعولجتُ ،وأغلقت البوابة.
بينام كانت وكالة األمن القومي تويل مزيدا من االهتامم الكتشاف واستغالل
أوجه الضعف والثغرات األمنية ،برزت فئة جديدة من العمليات السيربانية.
يف السابق ،كانت هناك «حامية شبكات الحاسوب» (يس إن دي) Computer
) Network Defense (CNDو«مهاجمة شبكات الحاسوب» (يس إن أيه)
)Computer Network Attack (CNA؛ اآلن أصبح هناك أيضا «استغالل شبكة
الحاسوب» (يس إن إي) ).Computer Network Exploitation (CNE
كان «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) مبادرة ملتبسة من الوجهتني
القانونية والتشغيلية (العملياتية) ،وكان هايدن يعرف ذلك ،وهو كان حساسا تجاه
الرضورات القانونية ويراعي التفاصيل القانونية الدقيقة ومحدودية ما تسمح به من
مرونة ومجال للمناورة .كان املعنى التقني للمصطلح مبارشا ورصيحا ،وهو استخدام
الحاسوب الستغالل أوجه الضعف والثغرات األمنية يف شبكات الخصم ،واالستفادة
بها للولوج إىل تلك الشبكات من أجل كسب مزيد من املعلومات االستخباراتية
عنهم .لكن كانت هناك طريقتان للنظر إىل «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن
إي) .كان ميكن أن تكون خط املجابهة لـ «حامية شبكات الحاسوب» (يس إن دي)،
استنادا إىل منطق ُمفاده أن أفضل طريقة للدفاع عن الشبكة هي معرفة ما لدى
الخصم من خطط للهجوم ،األمر الذي كان يتطلب الولوج إىل شبكته .أو أن ينظر
إىل «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) عىل أنه هو البوابة لـ«هجوم شبكات
الحاسوب» (يس إن أيه) ،الولوج إىل شبكة العدو من أجل رسم خرائط ممراتها
وتحديد نقاط ضعفها من أجل «إعداد ساحة املعركة» (كام كان س ُيطلق عليها قادة
العصور القدمية) لهجوم أمرييك ،يف حالة نشوب الحرب(٭).
(٭) انبثقت من «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) تقسيامت فرعية الستخبارات اإلشارة أكرث ابتكارا ،مثل:
«يس-يس إن إي  ،»C-CNEوتعني «مكافحة استغالل شبكات الحاسوب» Counter-Computer Network
 ،Exploitationوهي النفاذ إىل شبكات أحد الخصوم من أجل مراقبته وهو ينفذ إىل شبكاتنا.
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كان مفهوم «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) مناسبا متاما لرغبة هايدن
يف صهر الهجوم السيرباين مع الدفاع السيرباين ليتعذر متييز أي منهام؛ وبينام كان
هايدن قد أعرب عن املفهوم بأسلوب كان يناسب أجندته ،فإنه مل يخرتعه .باألحرى،
كان املفهوم يعكس جانبا متأصال يف شبكات الحاسوب الحديثة ذاتها.
من ناحية ،مل يكن «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) يختلف كثريا عن
جمع املعلومات االستخباراتية يف العصور السابقة .يف أثناء الحرب الباردة ،كانت
طائرات تجسس أمريكية تنفذ عرب الحدود الروسية إلجبار الضباط السوفييت عىل
تشغيل أجهزة الرادار لديهم ،ومن ثم تتكشف معلومات بشأن ما لديهم من أنظمة
دفاع جوي .كانت طواقم الغواصات تتنصت عىل الكابالت تحت املاء بالقرب من
املوانئ الروسية العرتاض االتصاالت البحرية السوفييتية ،واكتشاف نسق عملياتها.
كان لهذا أيضا غرض مزدوج ،هو تعزيز الدفاعات ضد أي عدوان سوفييتي محتمل،
وإعداد ساحة املعركة (أو املجال الجوي واملحيطات) لهجوم أمرييك.
لكن من ناحية أخرى ،فإن «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) كان
مبادرة مختلفة كلية ،إذ إنه كان يعرض املجتمع بأرسه ألخطار ومخاوف املغامرات
العسكرية عىل نحو مل يكن يف اإلمكان تخيله قبل بضعة عقود .حينام كان املسؤولون
يف سالح الجو أو يف وكالة األمن القومي يتجاهلون إبالغ رشكة مايكروسوفت (أو
سيسكو أو غوغل أو إنتل أو أي رشكات أخرى) بشأن أوجه الضعف والثغرات
األمنية يف برمجياتها ،وحينام كانوا يرتكون فجوة من دون أن ُتسد حتى يستطيعوا
استغالل الثغرة األمنية يف أنظمة الحاسوب الروسية ،أو الصينية ،أو اإليرانية ،أو التي
لدى بعض الخصوم اآلخرين؛ فإنهم بذلك كانوا أيضا يدعون املواطنني األمريكيني
معرضني إىل ذات االستغالل ،سواء من دوائر استخبارات أو مجرمني سيربانيني ،أو
جواسيس أجانب ،أو إرهابيني يتصادف أنهم أيضا عرفوا بشأن الفجوة التي مل ُتسد.
كان هذا توترا جديدا يف الحياة األمريكية ،ليس فقط بني حرية الفرد واألمن
القومي (لقد كان ذلك موجودا دامئا بدرجات متفاوتة) ،ولكن أيضا بني مختلف
طبقات ومفاهيم األمن .يف أثناء إجراءات الحفاظ عىل الشبكات العسكرية أكرث
أمنا يف مواجهة االعتداء ،كان املحاربون السيربانيون يجعلون الشبكات املدنية (غري
العسكرية) والتجارية أقل أمانا يف مواجهة ذات األنواع من االعتداء.
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تلك التوترات ،وما أثارته من قضايا ،تجاوزت حدود دواوين الجهاز اإلداري
لألمن القومي .مل يكن أحد يستطيع فضها سوى القادة السياسيني .مع اقرتاب القرن
الحادي والعرشين ،كانت إدارة كلينتون قد بدأت استيعاب تعقيدات املوضوع،
السيام يف أثناء الحشد املحموم ملصلحة ديك كالرك  .Dick Clarkeكان هناك
تقرير مارش ،متبوعا بـالتوجيه «يب دي دي PDD-63 »-63املتعلق بحامية البنية
األساسية الحرجة ،و«الخطة القومية لحامية نظم املعلومات» National Plan
 ،for Information Systems Protectionواستحداث مراكز لتشارك وتحليل
املعلومات ،وهي منتديات كانت الحكومة من خاللها تستطيع العمل مع الرشكات
الخاصة الستنباط أساليب لتأمني ما لديها من أصول ضد الهجامت السيربانية.
ثم جاءت انتخابات نوفمرب من العام  ،2000وكام كان يحدث عادة حينام يتغري
الحزب يف البيت األبيض ،توقف متاما كل هذا الزخم .حينام وصل جورج دبليو بوش
(االبن)  George W. Bushومعاونوه إىل السلطة يف  20يناير من العام ،2001
تأجج ما كانوا يخفونه من ازدراء واحتقار ألسالفهم مصحوبا بضغينة وغل عىل نحو
أكرث من املعتاد ،بسبب الفضيحة الجنسية والطعن يف صدق الشهادة التي شوهت
الفرتة الثانية من والية كلينتون ،والتي تفاقمت بسبب العواقب املريرة لالنتخابات
يف مواجهة نائبه ،آل جور ،والتي انتهت بفوز بوش فقط بعد أن أوقفت املحكمة
العليا إعادة فرز األصوات يف والية فلوريدا.
ألقى بوش بالكثري من مبادرات كلينتون ،من بينها تلك التي لها عالقة باألمن
السيرباين .ظل كالرك ،مهندس تلك السياسات ،باقيا يف البيت األبيض ،واحتفظ مبنصب
«املنسق القومي لشؤون األمن ،وحامية البنية األساسية ،ومكافحة اإلرهاب» .لكن
بات جليا أن بوش مل يكن يهتم بشأن أي من هذه القضايا ،وكذلك كان نائبه ديك
تشيني  Dick Cheneyأو كوندوليزا رايس  Condoleezza Riceمستشار الرئيس
لألمن القومي .يف عهد كلينتون ،كان كالرك يتمتع مبكانة أمني مجلس الوزراء ،حتى
إن مل يكن ذلك عىل نحو رسمي ،وكان يشارك يف اجتامعات مجلس األمن القومي -
الذي كان يحرضه وزراء الدفاع ،والخارجية ،والخزانة ،وغريها من الوزارات  -حينام
كانوا يناقشون القضايا التي كان يتوالها .سلبته رايس ذلك االمتياز .مل يفرس كالرك
هذه الخطوة عىل أنها إهانة شخصية فقط ،بل عىل أنها انتقاص من شأن قضاياه.
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يف أثناء األشهر القليلة األوىل من فرتة والية بوش(َّ ،)19
حذر كالرك وجورج
تينيت  ،George Tenetمدير وكالة االستخبارات املركزية ،وهو أيضا من بقايا
نظام كلينتون ،الرئيس مرارا وتكرارا بشأن الخطر الوشيك املتمثل يف اعتداء عىل
أمريكا سيشنه أسامة بن الدن .لكن بوش نحى تلك التحذيرات جانبا .كان بوش
ومستشاروه املقربون أكرث قلقا بشأن تهديدات صواريخ من روسيا ،وإيران،
وكوريا الشاملية ،وكان عىل رأس أولوياتهم إلغاء معاهدة الحد من املنظومات
املضادة للقذائف التسيارية (الباليستية) التي مىض عليها ثالثون عاما ،وهي
االتفاقية السوفييتية األمريكية التي كانت متثل عالمة بارزة يف الحد من التسلح،
ومن ثم كان سيمكنهم بناء نظام دفاع صاروخي( .يف يوم هجامت الحادي
عرش من سبتمرب( ،)20كان من املخطط أن تلقي رايس خطابا بشأن التهديدات
الرئيسية التي تواجه الرب ،مل تكن مسودة الخطاب تتضمن ما يشري إىل بن الدن
أو تنظيم القاعدة).
يف يونيو من العام  ،2001قدم كالرك استقالته .كان كالرك هو كبري مستشاري
البيت األبيض ملكافحة اإلرهاب ،ومع ذلك مل يكن أحد يهتم باإلرهاب أو به .فوجئت
رايس ،وألحت عليه وحثته عىل أال يغادر .خضع كالرك ،موافقا عىل البقاء ولكن
فقط إذا اقترصت مسؤولياته عىل األمن السيرباين ،ومنحه هيئة موظفني خاصة به
(يف نهاية املطاف بلغ عددهم مثانية عرش) ،والسامح له بتشكيل وإدارة مجلس
سيرباين مشرتك بني الوكاالت .وافقت رايس ،ألنها من ناحية مل تكن تعبأ كثريا بشأن
السيربانية ،وكانت ترى منحه هذا االمتياز عىل أنه وسيلة إلبقاء كالرك موجودا مع
إبقائه بعيدا عن القضايا التي تقع يف دائرة اهتامماتها .مع ذلك ،كانت رايس يف
حاجة إىل وقت لتجد بديال ملوضع مكافحة اإلرهاب الشاغر ،لذلك وافق كالرك عىل
البقاء يف هذا املنصب حتى األول من أكتوبر.
حينام صدمت الطائرات املخطوفة مركز التجارة العاملي ومقر البنتاغون ،كان
كالرك قبل رحيله اليزال لديه بضعة أسابيع باعتباره مسؤوال عن مكافحة اإلرهاب.
كان بوش يف فلوريدا ،وعىل عجل ُأخذ تشيني إىل مخبأ تحت األرض؛ واعتياديا ،جلس
كالرك يف غرفة العمليات بوصفه مديرا لألزمة ،يدير املؤمترات الهاتفية املشرتكة بني
يوجه ،رد الحكومة وتحركها.
وينسق ،ويف بعض الحاالت ّ
الوكاالتّ ،
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عززت التجربة مكانته بعض اليشء ،ليس بالقدر الكايف للسامح له بالعودة
إىل اجتامعات كبار املسؤولني ،ولكن مبا يكفي ألن يبدأ قليل من االهتامم باألمن
السيرباين .عىل الرغم من ذلك ،أحجمت رايس حينام اقرتح كالرك تجديد الخطة
القومية لحامية نظم املعلومات ،التي كان قد كتبها إىل كلينتون يف العام األخري
من فرتته الرئاسية .تذكرت رايس عىل نحو غري واضح أن الخطة كانت تضع معايري
إلزامية للقطاع الخاص ،وأن ذلك سيكون شيئا بغيضا بالنسبة إىل الرئيس بوش.
يف الواقع ،وبقدر ما كان كالرك يتمنى أن تكون كذلك ،فإن الخطة يف إصدارها
املعدل ،بعد أن اضطر كالرك إىل التخيل عن اقرتاحه الخاص بالشبكة الفدرالية
لكشف التسلل ،مل تكن تدعو إال إىل التعاون بني القطاعني العام والخاص ،مع
وجود الرشكات يف موضع القيادة .لكن كالرك كان يجاري رايس ،متفقا معها عىل
أن خطة كلينتون كانت معيبة إىل حد كبري ،وأنه كان يرغب يف إعادة كتابتها عىل
نحو جذري .دعته رايس يعد مسودة ألمر تنفيذي يدعو إىل خطة جديدة(،)21
ووقع بوش عىل األمر التنفيذي يف  30سبتمرب .طوال األشهر القليلة الالحقة ،مىض
كالرك وبعض موظفيه يف طريقهم ،وعملوا عىل أن يعقد البيت األبيض «لقاءات
عامة سيربانية» يف دور البلدية يف عرش مدن ،شملت :بوسطن  ،Bostonونيويورك
 ،New Yorkوفيالدلفيا  ،Philadelphiaوأتالنتا  ،Atlantaوسان فرانسيسكو San
 ،Franciscoولوس أنجلوس  ،Los Angelesوبورتالند  ،Portlandوأوسنت ،Austin
ودعوا إليها خرباء محليني ،ومسؤولني تنفيذيني يف الرشكات ،ومديري تكنولوجيا
املعلومات ،ومسؤويل إنفاذ القانون.
كان كالرك يبدأ الجلسات بتعليق متواضع .كان يقول ،بعضكم انتقد خطة
كلينتون ألنه مل يكن لكم أي إسهام فيها .واستطرد كالرك :اآلن كانت إدارة بوش
تكتب خطة جديدة ،والرئيس يريد منكم ،أنتم األناس املتأثرين مبحتواها ،يريد
منكم أن تكتبوا املالحق التي تتناول قطاعكم للبنية األساسية الحرجة .يف بعض
املدن ،كان بعض الخرباء واملديرين التنفيذيني بالفعل يقدمون أفكارا ،وكان قطاع
االتصاالت متحمسا عىل نحو خاص.
بيد أن واقع األمر متثل يف أن كالرك مل يكن مهتام بأفكارهم .مع ذلك ،فهو كان
يرغب يف إذابة معارضتهم .كان املغزى األسايس والوحيد من التمثيليات املرسحية يف
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اللقاءات العامة يف دور البلدية ،هو الحصول عىل تأييدهم من أجل استاملتهم نحو
االعتقاد بأنه كان لديهم ما يقدمونه حيال التقرير .وكام تبني ،فإن املسودة النهائية()22
 وهي وثيقة مؤلفة من ستني صفحة كانت تسمى «االسرتاتيجية القومية لحاميةالفضاء السيرباين»  ،The National Strategy to Secure Cyberspaceالتي و ّقعها
الرئيس بوش يف  14فرباير من العام  - 2003كانت تحتوي عىل مزيد من املقاطع
التي تتملق الصناعة وتذعن لها ،وكانت تعهد إىل وزارة األمن الداخيل الجديدة
ببعض من مسؤولية تأمني الفضاء السيرباين غري العسكري .لكن بخالف ذلك ،فإن
الصياغة اللغوية املتعلقة بأوجه الضعف والثغرات األمنية ألجهزة الحاسوب ،جاءت
مبارشة من تقرير مارش ،وكانت األفكار بشأن ما يجب فعله حيال ذلك مطابقة
تقريبا للخطة التي كان كالرك قد كتبها إىل كلينتون.
وضعت الوثيقة إطارا عن الكيفية التي سيكون عليها التعامل مع األمن
السيرباين عىل مدار األعوام القليلة الالحقة ،وكذلك محدودية مقدرة الحكومة عىل
أن تتكفل باألمر برمته ،يف ضوء معارضة الصناعة للمعايري اإللزامية وأوجه قصور
الجهاز اإلداري والتقني يف وزارة األمن الداخيل (مشكلة كانت ستصري جلية قريبا).
مل ينتظر كالرك ليجابه املعارك السياسية املتعلقة بتنقيح الخطة الجديدة
وإنفاذها .يف  19مارس ،أمر بوش بغزو العراق .يف أثناء الحشد استعدادا للحرب،
كان كالرك قد دفع بحجة ُمفادها أن الحرب كانت ستحول االهتامم واملوارد عن
املعركة ضد بن الدن وتنظيم القاعدة .حاملا تأكد بدء تروس آلة الحرب يف الحركة،
استقال كالرك محتجا.
لكن بعد بضعة أعوام من الغزو ،وبينام كانت الحرب تنتقل من التحرير إىل
االحتالل ،والعدو يتحول من صدام حسني إىل صفيف متباين من املتمردين ،كان
املحاربون السيربانيون يف «فورت ميد» والبنتاغون يدخلون إىل ساحة املعركة للمرة
األوىل باعتبارهم قوة مهمة ال يستهان بها ،بل حتى قوة حاسمة.
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«كان بإمكانه رؤية «درجات السلم
الحبل» للجهاديني األجانب الذين
يتسللون إىل العراق عرب سورية،
وقراءة نصوص محادثاتهم الهاتفية
التي ُتضاهى مع خرائط تبني مواقعهم
بدقة».

حينمــا توىل الجرنال جون أيب زيد(John )1
 Abizaidزمام القيادة املركزية للواليات املتحدة
يف  7يوليو من العام  ،2003مرشفا عىل العمليات
العسكرية األمريكية يف الرشق األوسط وآسيا
الوسطى وشامل أفريقيا ،كانت القيادة السياسية
يف واشنطن تظن أن الحرب يف العراق قد انتهت.
أخريا ،كان الجيش العراقي قد دُحر ،وكان صدام
حسني قد الذ بالفرار ،وكان النظام البعثي قد
انهار .لكن أيب زيد كان يعرف أن الحرب كانت
قد بدأت ،وكان حائرا ألن الرئيس بوش وكبار
مسؤوليه مل يستوعبوا طبيعة تلك الحرب،
ومل مينحوه األدوات الالزمة لخوضها .كانت
السيربانية هي إحدى تلك األدوات.
تدرج أيب زيد يف سلم املناصب يف صفوف
الجيش امليداين (القوات الربية) يف سالح املشاة
املحمولة جوا ،وبعثات األمم املتحدة لحفظ
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السالم ،ووظائف املراتب العليا يف البنتاغون .لكن يف بدايات حياته املهنية عاش أيب
زيد تجربة غري تقليدية .يف منتصف الثامنينيات من القرن العرشين ،بعد خدمته
قائد رسية يف معركة «غرينادا»  Grenadaالقصريةُ ،أس ِندت إليه «مجموعة دراسات
الجيش امليداين» ،التي كانت تستكشف مستقبل الحرب .كان نائب رئيس أركان
الجيش امليداين الجرنال ماكس ثورمان  ،Max Thurmanمفتونا بتقارير بشأن
أبحاث الجيش السوفييتي يف مجال االستشعار من بعد والتجارب النفسية .إنها مل
تس ِفر عن يشء ،لكنها جعلت أيب زيد يتعرض لفكرة أنه من املمكن أن تكون الحرب
أكرث من مجرد رصاصات وقنابل.
يف منصبه الالحق مساعدا تنفيذيا للجرنال جون شاليكاشفييل John
 ،Shalikashviliرئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،رافق أيب زيد رئيسه ذات
مرة يف رحلة إىل موسكو  .Moscowهناك أدركوا أن غرفهم بها أجهزة تنصت ،فأع ّد
طاقم العاملني خياما صغرية حتى يتمكنوا من مناقشة أعاملهم الرسمية بعيدا عن
تنصت الروس .يف وقت الحق يف البوسنة  ،Bosniaبوصفه قائدا مساعدا للفرقة
األوىل املدرعة ،ع ِلم أيب زيد أن وكالة االستخبارات املركزية كانت تطلق طائرات
استطالع من دون طيار فوق رساييفو  ،Sarajevoوهو كان عىل ِعلم بقلق مسؤويل
استخبارات الواليات املتحدة عىل األرض ،من احتامل أن يسيطر الروس عىل إحدى
الطائرات من خالل اخرتاق وصلة االتصاالت الخاصة بها.
بحلول العام  ،2001حينام ُر ِّقي أيب زيد ليصري مدير هيئة األركان املشرتكة
يف البنتاغون ،كانت خطط وبرامج األمن السيرباين ووسائل الحرب السيربانية
يف أوج ازدهارها .وضعته وظيفته وسط املهاترات والخالفات الشائكة واملكائد
داخل فروع القوات املسلحة ،وبني بعضها وبعض؛ لذلك ،كان أيب زيد يعرف
جيدا التوترات بني القامئني بالعمليات والجواسيس يف مختلف مناحي املجال
السيرباين .يف حالة نشوب الحرب كان مسؤولو العمليات ،وبشكل رئييس يف
حصل
الفروع العسكرية ،سريغبون يف استخدام املعلومات االستخباراتية التي ُي َ
عليها باألساليب السيربانية .أما الجواسيس ،بشكل أسايس يف وكالة األمن القومي
ووكالة االستخبارات املركزية ،فكانوا يرون املعلومات االستخباراتية عىل أنها يف حد
ذاتها حيوية وبالغة األهمية ،وكانوا يخشون أن استخدامها كان سيعني فقدانها،
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ألن العدو كان سيعرف أننا كنا نخرتق شبكاته ،لذا كانوا سيغريون رموز شفرتهم
أو سيقيمون موانع جديدة .فهم أيب زيد هذا التوتر  -إنه كان عنرصا طبيعيا يف
السياسات العسكرية  -لكن أيب زيد كان يف األساس رجل عمليات .ذهب أيب زيد
بجولة إرشادية يف «فورت ميد» ،وكان منبهرا بالعجائب التي كانت وكالة األمن
القومي تستطيع تحقيقها ،وكان يعتقد أنه سيكون من الجنون إنكار فضلهم عىل
الجنود األمريكيني يف املعركة.
يف الفرتة التي سبقت غزو العراق كان أيب زيد قد أصبح نائبا لرئيس القيادة
املركزية ،طار أيب زيد إىل مقر القيادة الفضائية يف «كولورادو سربينغز» ،مقر «فريق
العمل املشرتك لعمليات شبكة الحاسوب» ،الذي كان من الناحية النظرية سيقود
الهجوم والدفاع السيرباين يف وقت الحرب .لقد هاله مدى الصعوبة اإلدارية التي
كانت ستواجه حشد أي نوع من الحمالت الهجومية السيربانية؛ ليشء واحد ،كانت
أدوات الهجوم السيرباين والتجسس السيرباين تكتنفها الرسية إىل درجة أنه حتى
وجودها ال يعرف به سوى عدد من القادة العسكريني.
سأل أيب زيد امليجور جرنال (اللواء) جيمس د .بريان  ،James D. Bryanرئيس
فريق العمل املشرتك ،كيف كان سيحصل عىل معلومات استخباراتية من حواسيب
تنظيم القاعدة لتصل إىل أيدي الجنود األمريكيني يف أفغانستان .تتبع بريان
التسلسل القيادي املتشابك امللتوي ،من القيادة الفضائية إىل جامعة من الجرناالت
يف البنتاغون ،وصوال إىل نائب وزير الدفاع ،ثم وزير الدفاع ،إىل مجلس األمن القومي
يف البيت األبيض ،ويف نهاية املطاف إىل الرئيس .حينام يكون الطلب قد تخطى كل
هذه الحواجز ،من املحتمل أن حاجة الجنود إىل املعلومات االستخباراتية ستكون قد
انتفت ،ورمبا تكون الحرب ذاتها انتهت.
يف  19مارس أمر بوش بغزو العراق .بعد ميض ثالثة أسابيع ،وبعد هجوم
مدرع خاطف عرب الصحراء من جهة الكويت ،سقطت بغداد .يف يوم عيد العامل
(األول من مايو) ،وبعد ثالثة أسابيع من اإلطاحة وقف الرئيس بوش عىل سطح
حاملة الطائرات األمريكية أبراهام لنكولن  ،Abraham Lincolnأسفل الفتة كتب
عليها «تم إنجاز املهمة» ( ،)Mission Accomplishedوأعلن انتهاء العمليات
القتالية الرئيسية .لكن يف وقت الحق من ذلك الشهر ،أصدر الحاكم األمرييك،
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بول برمير  ،L. Paul Bremerتوجيهني :ترسيح الجيش العراقي ،وحرمان أعضاء حزب
البعث من تويل السلطة .أدت تلك األوامر إىل شعور السكان السنة باالمتعاض الشديد،
لدرجة أنه مع تويل أيب زيد منصب قائد القيادة املركزية ،اندلع عصيان مستعر غاضب
ضد الحكومة العراقية الجديدة التي يقودها الشيعة وضد ُحامتها األمريكيني.
س ِمع أيب زيد بشأن الكم الهائل من املعلومات االستخباراتية اآلتية من العراق:
اعرتاضات اتصاالت ،وبيانات نظام تحديد املواقع (نظام التموضع العاملي) Global
) Positioning System (GPSمن هواتف املتمردين الجوالة ،وصور أقامر
اصطناعية للجهاديني السنة يتدفقون عرب الحدود السورية؛ لكن مل يكن هناك أحد
يجمع تلك العنارص معا ،فضال عن إدراجها ودمجها يف خطة عسكرية .كان أيب زيد
يرغب يف أن يدخل إىل تلك االعرتاضات ويرسل إىل املتمردين رسائل مزيفة ،موجها
إياهم إىل موقع معني ،حيث ستكون قوات العمليات الخاصة األمريكية راقدة يف
انتظارهم لتقتلهم وتقيض عليهم .لكنه كان بحاجة إىل تعاون وكالة األمن القومي
ووكالة االستخبارات املركزية لتجدل هذه املعلومات االستخباراتية معا ،وكان بحاجة
إىل موافقة القيادة السياسية عىل استخدامها باعتبارها إحدى األدوات الهجومية .يف
تلك اللحظة مل يكن لديه أي منهام.
مل تكن األجهزة اإلدارية الراسخة يف «النغيل» و«فورت ميد» ترغب يف التعاون،
وكانوا يعرفون أن العامل ،مبن يف ذلك الروس والصينيون ،كان يراقب املشهد ،وهم مل
يرغبوا يف تبديد أفضل ما لديهم من تقنيات جمع املعلومات االستخبارية يف حرب
يرى الكثريون أنها غري رضورية .يف الوقت نفسه فإن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد
 )2(Donald Rumsfeldمل يكن ليعرتف بوجود مترد( .كان رامسفيلد قدميا مبا يكفي
 من أيام حرب فيتنام  -ألن يعرف أن هزمية التمرد تتطلب اسرتاتيجية مضادةللتمرد ،التي بدورها كانت ستتطلب ترك عرشات اآلالف من جنود الواليات املتحدة
يف العراق طوال أعوام ،ورمبا عقود ،يف حني مل يكن يريد سوى الدخول ،والخروج،
واالنتقال إىل طرد الطاغية التايل الذي يقف يف طريق الهيمنة األمريكية عىل ما بعد
الحرب الباردة).
بسبب اإلحباط وخيبة األمل تحول أيب زيد إىل جرنال ذي نجمة واحدة
يدعى كيث ألكسندر .Keith Alexanderكان االثنان قد تخرجا يف «ويست
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بوينت» (West Point٭) يفصل بينهام عام واحد – تخرج أيب زيد يف العام ،1973
وألكسندر يف العام  1974-وبعد ذلك بنحو عرشين عاما ،كانا قد التقيا مجددا
فرتة وجيزة يف أثناء تدريب قيادة الكتيبة يف إيطاليا .كان ألكسندر قد أصبح
مسؤوال عن «قيادة استخبارات وأمن الجيش امليداين» يف «فورت بيلفوار» Fort
 Belvoirبوالية فريجينيا  ،Virginiaوهي مركز استخبارات اإلشارة (سيجينت)
الخاص بالقوات الربية ،يحوي  11ألف ضابط استطالع منترشين يف كل أرجاء
وجه رصاحة إىل مهام
العامل ،كان يف حد ذاته وكالة أمن قومي مصغرة ،ولكن ُت َّ
الجيش امليداين .رمبا كان مبقدور ألكسندر أن يساعد أيب زيد عىل إضفاء ملحة
عملياتية عىل البيانات االستخباراتية.
كان أيب زيد قد جاء إىل الرجل املناسب .كان ألكسندر مبنزلة مرشد تقني .يف
السابق يف «ويست بوينت» ،كان ألكسندر يعمل عىل حواسيب قسم الهندسة
الكهربائية وقسم الفيزياء .يف أوائل الثامنينيات من القرن العرشين ،يف «مدرسة
الدراسات العليا البحرية» يف مدينة مونتريي  Montereyبوالية كاليفورنيا
 ،Californiaبنى ألكسندر حاسوبا خاصا به ،واستحدث برنامجا لتعليم أفراد
الجيش امليداين كيفية التحول من بطاقات الفهرسة املكتوبة بخط اليد إىل قواعد
البيانات املؤللة .بعد تخرجه بوقت قصري عُ ِّي يف «مركز استخبارات الجيش امليداين»
يف «فورت هواتشوكا»  Fort Huachucaبوالية أريزونا  ،Arizonaحيث أمىض أول
عطلة لنهاية األسبوع يف ِحفظ املواصفات الفنية لجميع حواسيب الجيش امليداين،
ثم أعد خطة رئيسية لجميع أنظمة البيانات املتعلقة باالستخبارات ووسائل الحرب
اإللكرتونية .يف أثناء االستعداد لعملية «عاصفة الصحراء»  -حرب الخليج األوىل يف
العام  - 1991قاد ألكسندر إحدى الجامعات يف الفرقة األوىل املدرعة يف «فورت
ووصل مجموعة من أجهزة الحاسوب سلكيا معا
هود» بوالية تكساس َّ ،Texas
ليمكنها معالجة البيانات عىل نحو أكرث كفاءة .وبدال من االعتامد عىل املخرجات
(٭) «ويست بوينت»  :West Pointهي األكادميية العسكرية األمريكية ،وتسمى «ويست بوينت» نسبة إىل
املنطقة التي توجد بها يف والية نيويورك ،وهي مؤسسة فدرالية أمريكية تختص بتدريس العلوم العسكرية للرجال
والنساء عىل حد سواء ،ومدة الدراسة بها أربع سنوات ،وهي األقدم بني األكادمييات العسكرية األمريكية الخمس؛
إذ تأسست يف العام .1802
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املطبوعة والفهرسة اليدوية ،كان بإمكان املحللني ومخططي الحرب يف البنتاغون
الوصول إىل البيانات التي ُخزِّنت ،وفرزها وفقا الحتياجاتهم.
قبل أن يتوىل ألكسندر منصبه القيادي الحايل يف «فورت بيلفوار» كان كبري ضباط
االستخبارات يف القيادة املركزية .وقد أخرب أيب زيد بشأن طفرة التطورات التقنية عىل
الساحة ،وأبرزها األدوات التي ميكن أن تعرتض اإلشارات الصادرة عن رقائق الهواتف
الجوالة ،إما مبارشة أو من خالل عقد التبديل يف شبكة االتصاالت الجوالة ،مام
يسمح لفرق استخبارات اإلشارة بتتبع موقع مقاتيل «طالبان» وتحركاتهم يف الحدود
الشاملية الغربية لباكستان أو املتمردين يف العراق  -حتى إن كانت هواتفهم مغلقة.
كان هذا سالحا جديدا يف الرتسانة السيربانية ،ومل يكن أحد قد استغل إمكاناته بعد،
فضال عن وضع إجراءات لتشارك إحدى الدوائر ما لديها من معلومات استخباراتية
مع دوائر أخرى ،أو مع قادة يف امليدان .كان أيب زيد حريصا عىل أن مييض أسلوب
التشارك هذا قدما.
عىل الرغم من أن القيادة املركزية كانت ترشف عىل العمليات العسكرية
األمريكية يف العراق ،وأفغانستان ،والدول املجاورة لهام ،فإن مقرها الرئييس كان يف
مدينة تامبا  Tampaبوالية فلوريدا Florida؛ لذلك ،كان أيب زيد يذهب يف رحالت
متكررة إىل واشنطن  .Washingtonبحلول شهر أغسطس ،بعد شهر واحد من تويل
أيب زيد منصبه قائدا لها ،كانت املعلومات االستخباراتية بشأن املتمردين تتدفق
إىل «النغيل» و«فورت ميد» .كان بإمكانه رؤية «درجات السلم الحبل» للجهاديني
األجانب الذين يتسللون إىل العراق عرب الحدود السورية ،وقراءة نصوص محادثاتهم
الهاتفية التي ُت َضاهَ ى مع خرائط تبني مواقعهم بدقة .كان أيب زيد يرغب يف أن مينح
الجنو َد األمريكيني إمكانية الوصول إىل هذه املعلومات االستخباراتية ،حتى ميكنهم
استخدامها يف ساحة املعركة.
بحلول ذلك الوقت كان كيث ألكسندر قد ُر ِّقي ليشغل منصب نائب رئيس
أركان الجيش امليداين لشؤون االستخبارات داخل البنتاغون ،لذلك تعاون هو وأيب
زيد يف العمل عىل القضايا الجوهرية والسياسات اإلدارية .وجدا داعام مثاليا يف
الجرنال ستانيل ماكريستال  ،Stanley McChrystalرئيس قيادة العمليات الخاصة
املشرتكة .إذا شق هذا الكنز الجديد من املعلومات االستخباراتية طريقه إىل القوات
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املوجودة يف امليدان فإن جنود الظل (الطابور الخامس) يف قيادة العمليات الخاصة
املشرتكة سيكونون هم أول جنود يحصلون عليها ويستخدمونها ،وكان ماكريستال
جنديا شجاعا ِمقداما ،حريصا عىل تحقيق ذلك .أدخل الثالثة وجهة نظرهم إىل
البنتاغون ودوائر االستخبارات ،لكن العقبة الرئيسية كانت رامسفيلد ،الذي كان
اليزال يرفض اعتبار الثوار العراقيني متمردين.
يف نهاية املطاف ،يف يناير من العام  ،2004ر ّتب أيب زيد الجتامع مع الرئيس بوش
حيث قدم له مسوغات إطالق العمليات الهجومية السيربانية ضد املتمردين .طلب
بوش من مستشاره لألمن القومي ،كوندوليزا رايس ،وضع املوضوع عىل جدول أعامل
اجتامع مجلس األمن القومي املقبل .حينام ُط ِرح املوضوع بعد عدة أيام الحقة،
أسقطه نواب دوائر االستخبارات بحجة قدمية ،وهي أن االعرتاضات كانت تقدم
معلومات ممتازة بشأن املتمردين ،والهجوم عىل مصدر املعلومات كان من شأنه
تنبيههم ألنهم كانوا يتعرضون لالخرتاق (هم وأعداء آخرون محتملون رمبا يكونون
قيد املراقبة) ،األمر الذي سيدفعهم إىل تغيري رموز شفرتهم ،أو إلقاء هواتفهم
الجوالة ،مام يؤدي إىل خسارة استخباراتية جسيمة.
يف أثناء ذلك كان املتمردون العراقيون يزدادون قوة ،وكانت أمريكا تخرس
الحرب ،وبدأ بوش يفقد صربه .مذعورا من املقاومة ملناهج جديدة ،ومتشككا يف أن
جيشا خارجيا كان ميكنه تصحيح األمور يف العراق بأي طريقة ،تحرك أيب زيد نحو
الرأي القائل إنه كان عىل الواليات املتحدة أن تبدأ يف الخروج ،بدال من مضاعفة
جهودها.
لكن األمور بدأت تتغري بعد ذلك .بعد أن ضاق رامسفيلد ذرعا واستاء من
كل كبار جرناالت الجيش امليداين تخطى قامئة املرشحني ملنصب رئيس هيئة أركان
الجيش امليداين الشاغر ،واستدعى الجرنال بيرت سكووميكر Peter Schoomaker
من التقاعد.
كان سكووميكر قد أمىض معظم حياته املهنية يف القوات الخاصة ،وكانت تلك
صفعة أخرى عىل وجه الجيش امليداين االعتيادي( .كان الجرنال نورمان شوارتسكوف
 ،Norman Schwarzkopfبطل عاصفة الصحراء ،قد تحدث إىل الكثري من أقرانه
حينام كان يتهكم عىل القوات الخاصة بوصفهم «أكلة ثعابني» منفلتني وخارجني
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عن السيطرة) .أخربه ماكريستال ،الذي كان قد عرف سكووميكر منذ وقت طويل
وكان يبجله ويحرتمه ،أخربه باألفكار التي كان هو ،وأيب زيد ،وألكسندر قد جاهدوا
لتمريرها .وجد الرئيس الجديد تلك األفكار جذابة ،لكنه أدرك أنهم كانوا بحاجة
إىل منارص رفيع املستوى يف األوساط االستخباراتية .يف بداية العام  2005كان مايك
هايدن يقرتب من نهاية فرتة واليته مديرا لوكالة األمن القومي التي عىل نحو
استثنايئ طالت إىل ستة أعوام .حث سكووميكر رامسفيلد عىل أن يحل ألكسندر
محل هايدن.
()3
كانت سبعة عرش عاما قد مرت منذ أن كان ضابط من الجيش امليداين قد
توىل إدارة وكالة األمن القومي .عرب تاريخ الوكالة الذي ميتد إىل خمسة وثالثني
عاما ،مل يتول إداراتها من جرناالت الجيش امليداين سوى ثالثة فقط ،مقارنة بسبعة
جرناالت من سالح الجو ،وخمسة أدمرياالت من سالح البحرية .كان هذا النمط قد
عكس ،وعزز ،مامنعة الوكالة لتشارك املعلومات االستخباراتية مع القادة امليدانيني
الذين يخوضون «حروبا صغرية» ،وهم عادة ما يكونون من ضباط الجيش امليداين.
لكن حينذاك كانت الواليات املتحدة تخوض حربا صغرية ،اعتربها الرئيس الحايل
أمرا جلال .كالعادة كان الجيش امليداين هو الذي يتحمل العبء األكرب من الضحايا،
وخطط ألكسندر الستخدام منصبه الجديد للمساعدة عىل قلب النزاع وتبديل األمر.
كان ماكريستال قد حقق بالفعل طفرات وإنجازات غري مسبوقة يف جمع
مسارات املعلومات االستخباراتية املتباينة وج ْدلِها معا .وكان قد توىل رئاسة «قيادة
العمليات الخاصة املشرتكة» يف سبتمرب من العام  .2003ويف الشهر نفسه ،و ّقع
رامسفيلد( )4أمرا تنفيذيا يخول قيادة العمليات الخاصة املشرتكة تنفيذ عمل
عسكري ضد تنظيم «القاعدة» يف أي مكان يف العامل من دون موافقة مسبقة من
الرئيس أو إخطار الكونغرس .لكن ماكريستال وجد نفسه غري قادر عىل تنفيذ
الكثري مع هذا الترسيب للقوة الكربى ،إذ كان رؤساء األركان يف البنتاغون معزولني
عن قيادات العمليات القتالية ،وكان قادة العمليات القتالية معزولني عن دوائر
االستخبارات .كان ماكريستال يرى تنظيم «القاعدة» عىل أنه شبكة ،قوة كل خلية
تعززها روابطها وعالقاتها بالخاليا األخرى .كان األمر سيتطلب شبكة ملحاربة شبكة،
ورشع ماكريستال يف بناء شبكته الخاصة ،وتواصل مع وكالة االستخبارات املركزية،
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ومكاتب االستخبارات املنفصلة يف الفروع العسكرية ،والوكالة القومية لالستخبارات
الجغرافية املكانية (الجيومكانية) ،وضباط االستخبارات يف القيادة املركزية .استحثهم
عىل إبرام اتفاقيات لتشارك البيانات ،وصور األقامر االصطناعية ،والطائرات من دون
طيار ،واعرتاضات الهاتف الجوال ،وعمليات التنصت عىل خطوط الهاتف األريض.
(حينام أعادت إدارة بوش بناء نظام الهاتف العراقي بعد اإلطاحة بـ «صدام»ُ ،س ِمح
لوكالة االستخبارات املركزية ووكالة األمن القومي بالدخول لوضع بعض األجهزة).
لكن لتحقيق ذلك – لصهر كل هذه املعلومات يف قاعدة بيانات مرتابطة ومتناسقة
وتحويلها إىل سالح هجومي – كان ماكريستال يحتاج أيضا إىل األدوات التحليلية
وتكنولوجيا املراقبة املوجودة لدى وكالة األمن القومي.
هنا جاء دور ألكسندر.
حينام توىل كيث ألكسندر رئاسة «فورت ميد» ،يف األول من أغسطس من العام
 ،2005تنحى سلفه مايك هايدن غاضبا ومكتويا بنريان الريبة.
قبل ذلك ببضعة أعوام ،حينام كان ألكسندر( )5يدير «قيادة استخبارات وأمن
الجيش امليداين» يف «فورت بيلفوار» ،كان كل من الرجلني قد اصطدم باآلخر يف
رصاع مطرد من أجل النفوذ والسلطة ،مخ ِّلفا هايدن مبرارة يف حلقه ،وبدنا مقشعرا
ومرتعدا من الريبة بشأن كل وجهة ونشاط للرجل الجديد املسؤول.
منذ اللحظة التي توىل فيها ألكسندر القيادة يف «فورت بيلفوار» كان عازما عىل
تحويل املكان من مركز إداري ،مكلف عىل نحو ضيق بتقديم استخبارات اإلشارة
إىل وحدات الجيش امليداين ،وخاضع لكل من رئيس أركان الجيش امليداين ومدير
وكالة األمن القومي؛ إىل قيادة ند مام ِثلة ،تشارك يف العمليات ،السيام يف الحرب
عىل اإلرهاب.
يف منصبه السابق رئيسا الستخبارات القيادة املركزية كان ألكسندر قد ساعد عىل
تطوير أدوات تحليلية جديدة عالجت كميات هائلة من البيانات ،وحللت محارفها
بحثا عن أمناط وعالقات .فكر ألكسندر يف أن تقنية تتبع روابط الهاتف والربيد
اإللكرتوين («أ» كان يتحدث إىل «ب» ،الذي كان يتحدث إىل «ج» ،وهكذا) ،كان
ميكن أن تساعد عىل تعقب اإلرهابيني وكشف شبكاتهم .كان ميكن أن تكون مبنزلة
مدخل أللكسندر إىل الفئة العليا يف عامل االستخبارات.
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لكن ألكسندر كان يحتاج إىل تغذية برمجيته بالبيانات ،وكانت البيانات
لدى وكالة األمن القومي .طلب ألكسندر من هايدن أن يتشارك البيانات،
لكن هايدن خذله ورفض .كانت قواعد البيانات هي جواهر التاج بالنسبة
إىل الوكالة ،وهي نتاج عقود من االستثامرات يف تكنولوجيا جمع البيانات،
والحواسيب ،والرثوة البرشية .لكن مامنعة هايدن مل تكن مسألة حامية
الحمى والنفوذ فقط .طوال أعوام كانت دوائر استخبارات أخرى قد سعت
ِ
إىل الوصول إىل قاعدة بيانات «فورت ميد» ،من أجل إجراء تجربة ما أو
للميض يف جدول األعامل الخاصة بهم .لكن تحليل استخبارات اإلشارة كان
تخصصا مقصورا عىل فئة قليلة ،كان ميكن أن يتولد من البيانات الخام
استنتاجات خاطئة ،أو حتى خطرية ،إذا وضعت يف أيد غري مدربة ،وما كان
ألكسندر يريد فعله بالبيانات « -تحليل حركة البيانات» كام أطلقت عليه
وكالة األمن القومي  -كان عىل نحو خاص عرضة لهذا الجنوح .إن املصادفات
ال تكون دليال عىل السببية ،نقطة اتصال مشرتكة  -عىل سبيل املثال ،رقم
هاتف تصادف أن اتصل به بضعة أشخاص مشتبه فيهم  -ال يكون دليال عىل
وجود شبكة ،فضال عىل كونها مؤامرة.
كان لدى «فورت بيلفوار» سجل رديء جدا يف درء هذه األنواع تحديدا من
العالقات املهلهلة .يف العام  ،1999قبل عامني من وصول ألكسندر ،كان سلفه،
امليجور جرنال (اللواء) روبرت نونان  ،Robert Noonanقد أنشأ مكتبا خاصا أطلق
عليه اسم «نشاط وسائل حرب املعلومات الربية» ،وبعد فرتة وجيزة تغري اسمه إىل
«مركز الهيمنة املعلوماتية» .كانت إحدى تجاربه هي معرفة ما إذا كان ميكن لربنامج
حاسويب أن يكتشف تلقائيا أمناطا يف البيانات عىل اإلنرتنت  -تحديدا أمناطا تدل عىل
نفاذ أجنبي غريب إىل برامج البحث والتطوير األمريكية.
كان آرت موين ،مساعد وزير الدفاع لشؤون القيادة والسيطرة واالتصاالت
واالستخبارات ،قد م َّول التجربة ،وحينام تم االنتهاء منها ،ذهب هو وجون هامري،
نائب وزير الدفاع ،إىل «فورت بيلفوار» لحضور جلسة إحاطة .عرض نونان مجموعة
كبرية من الصور والرسوم البيانية ،التي تبني الرئيس كلينتون ،ووزير الدفاع السابق
وليام بريي  ،William Perryوبيل غيتس  ،Bill Gatesالرئيس التنفيذي لرشكة
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مايكروسوفت ،ومعهم مسؤولون صينيون ،بدا أن االستنتاج كان أن الصني قد
تغلغلت يف أعىل مستويات الحكومة والصناعة األمريكية.
كان هامري غاضبا مستاء ،السيام أن اإلحاطة كانت قد عُ رضت بالفعل لعدد
من الجمهوريني يف الكونغرس .حاول نونان أن يدافع عن الربنامج قائال إنه مل يقصد
به تحليال استخباراتيا ،بل نوعا من مرشوعات معرض العلوم الذي يظهر إمكانات
التكنولوجيا .مل يجد هامري األمر مسليا ومل يرقه ،وأغلق املرشوع.
كان مهندس املرشوع واملصمم الرئييس له هو كبري مستشاري التكنولوجيا يف
«بيلفوار» ،وهو مهندس غري عسكري يدعى جيمس هيث  ،James Heathحاد،
واثق بنفسه ،انطوايئ جدا (حينام كان يتحدث مع الزمالء ،مل يكن فقط يطأطئ
رأسه ناظرا إىل أحذيتهم ،بل كان يطأطئ رأسه ناظرا إىل حذائه هو) ،كان هيث
متعصبا بشأن إمكانات تتبع الروابط والعالقات يف البيانات الضخمة big data
 عىل وجه التحديد  -ما كان سيطلق عليه يف وقت الحق «البيانات الواصفة».metadata
رمبا كان نقد هامري الالذع يعني نهاية الحياة املهنية للبعض ،لكن هيث بقي
يف مكانه ،وحينام توىل ألكسندر قيادة «فورت بيلفوار» ،يف أوائل العام ،2001
تبدلت حظوظه .كان كل منهام قد عرف اآلخر منذ منتصف التسعينيات من القرن
العرشين ،حينام كان ألكسندر قائد اللواء الرقم  525لالستخبارات العسكرية يف
«فورت براغ» بوالية كارولينا الشاملية  ،North Carolinaوكان هيث هو مستشاره
العلمي .حتى ذلك الحني ،كانا يعمالن عىل برمجيات «التجسيد املريئ للبيانات»
( ،)data visualizationوكان ألكسندر معجبا بفطنة هيث وعقليته املتفردة .كان
زمالء هيث يف العمل ،حتى املقربون منه ،يشريون إليه عىل أنه «العامل املجنون»
الذي يخص ألكسندر.
إحدى مخاوف مايك هايدن بشأن طلب ألكسندر بيانات وكالة األمن القومي
الخام ،كانت أن هيث هو الذي كان سيعمل عىل البيانات .كان هذا سببا آخر لرفض
هايدن الطلب.
لكن ألكسندر كافح وقاوم .كان لطيفا معسول اللسان ،ووسيام جذابا ،وحتى
فكها يتمتع بروح الدعابة بأسلوب أخرق يخفي طموحه العدواين ،شن حملة
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ضغط كبرية لكسب التأييد ليحصل عىل البيانات .كان ألكسندر يخرب أي شخص،
وكل شخص لديه أي سلطة أو نفوذ ،السيام يف «الكابيتول هيل» ويف البنتاغون ،بأنه
هو وفريقه يف «فورت بيلفوار» استحدثوا برمجية قوية لتعقب اإلرهابيني بأسلوب
يحدث تغيريا ،لكن مايكل هايدن كان يعيق التقدم ويحجب البيانات ألسباب
تسلطية ضيقة األفق.
بطبيعة الحال ،كان لهايدن اتصاالته الخاصة ،وبدأ يسمع تقارير بشأن مكائد
جرنال الجيش امليداين (القوات الربية) ذي النجمتني هذا .حتى إن أحد مصادره
أخربه بأن ألكسندر كان يطرق األبواب يف وزارة العدل ،ويسأل عن السبيل إىل
«محكمة مراقبة االستخبارات األجنبية» ،التي كانت متنح تفويضات باعرتاض العمالء
املشتبه فيهم ،والجواسيس داخل حدود الواليات املتحدة .كانت هذه هي منطقة
وكالة األمن القومي ،ومل يكن لدى أي أحد آخر أي شأن  -قانوين أو سيايس أو غري
ذلك  -ألن يتحرى عنها أو يحوم حولها.
بدأ هايدن يشري إىل ألكسندر عىل أنه «حفيف ناييك» ،the Nike swoosh
عىل غرار رمز العالمة التجارية لألحذية الرياضية (خط مقوس يتالىش) ،والذي كان
يحمل شعار «افعلها فقط»  ،Just do itوكان هايدن يرى أن هذا هو مخترص مالئم
للطريقة التي كان ألكسندر يعمل بها.
لكن ألكسندر حاز ثقة رامسفيلد( ،)6الذي مل يكن يروقه هايدن كثريا ،وكان
يستحسن ذريعة أن وكالة األمن القومي كانت بطيئة جدا .من خالل مراقبته
التلميحات والقرائن ،توقع هايدن ما سيحدث .ويف يونيو من العام  2001وضع ترتيبا
لتشارك قواعد بيانات معينة مع «فورت بيلفوار» .استمر انعدام الثقة املتبادل ،إذ
كان ألكسندر يرتاب يف أن هايدن مل يكن يعطيه كل البيانات الجيدة ،وكان هايدن
يرتاب يف أن ألكسندر مل يكن ينزع بيانات معلومات األمريكيني الشخصية  -الذين مل
يكن هناك مفر من أن تتصيدهم املراقبة  -كام يقتيض القانون(٭).
(٭) من املفارقات التي تدعو إىل السخرية أنه بينام كان هايدن يشكو( )7من أن ألكسندر رمبا ال يتعامل مع بيانات
وكالة األمن القومي بأسلوب قانوين صارم ،فإن هايدن كان ينفذ برنامج مراقبة محليا مريبا من الناحية القانونية،
للتنقيب يف قاعدة البيانات ذاتها التي لدى وكالة األمن القومي ،مبا يف ذلك املحادثات الهاتفية والنشاط عىل اإلنرتنت
ملواطنني أمريكيني .برر هايدن هذا الربنامج ،الذي ُأطلق عليه اسم رمزي هو ستيالر ويند «الرياح النجمية» (Stellar
 ،)Windعىل اعتبار أنه كان صحيحا؛ ألن الرئيس بوش كان هو الذي أمر به ،واعتربه محامو وزارة العدل مرشوعا.
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يف نهاية املطاف ،فإن األدوات التحليلية التي كان قد أثنى عليها ألكسندر وهيث
كثريا مل تظهر زوايا جديدة ،ومل تكشف عن أي إرهابيني .فشل هايدن وألكسندر يف
الكشف عن عالمات لهجامت  11سبتمرب.
وبعد أربعة أعوام من الحادي عرش من سبتمرب ،وعقب فرتة وجيزة  -بوصفه
الضابط األعىل الستخبارات الجيش امليداين يف البنتاغون  -استوىل ألكسندر عىل
القرص يف «فورت ميد» ،مستحوذا عىل قواعد البيانات ،وأحرض معه هيث مستشارا
علميا له.
خالل األشهر األوىل من توليه املنصب ،مل يكن لدى ألكسندر وقت للميض قدما
يف أجندته الخاصة بالبيانات الواصفة .كانت الحرب يف العراق عىل رأس األولويات؛
إذ كانت تعني له تخفيف القيود التقليدية عن موجودات وكالة األمن القومي،
ووضع فرق استخبارات اإلشارة (سيجينت) يف اتصال دائم بالقادة عىل األرض،
وتكليف صفوة مخرتقي الحاسوب يف «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة»
(تاو  -يت إيه أوو) مبهمة التعامل مع االحتياجات املحددة واملصممة وفقا ملتطلبات
القوات الخاصة التابعة للجرنال ماكريستال يف قتالهم ضد املتمردين.
كان يجب عىل ألكسندر أيضا إصالح بعض العطب داخل وكالة األمن القومي.
قبل أسبوع من وصول ألكسندر إىل «فورت ميد» ،أوقف ويليام بالك William
 ،Blackنائب هايدن طوال األعوام الخمسة السابقة ،مرشوع «تريلبليزر» (الرائد)
 ،Trailblazerوهو املرشوع العمالق الذي كانت الوكالة تقوم به من خالل التعهيد،
لرصد واعرتاض ومتحيص (غربلة) االتصاالت من الشبكة العاملية الرقمية.
كان مرشوع «تريلبليزر» قد استنفد  1.2مليار دوالر( )8من موازنة الوكالة
منذ بداية العقد ،وكان قد ثبت أنه كارثة؛ إذ إنه كان منبعا لسوء إدارة املؤسسة،
وتجاوزات يف التكاليف ،وكام رآه ألكسندر بصورة أدق ،كان خطأ مفاهيميا فادحا.
لقد كان نظاما أحاديا جامدا ( )monolithic systemمرتابطا ومتداخال يف قطعة
واحدة ،جرى بناؤه مرتكزا عىل حواسيب ضخمة اللتقاط ومعالجة طوفان البيانات
الرقمية .كانت املشكلة هي أن التصميم كان بسيطا جدا .كانت القوة الحسابية
املفرطة تحقق نجاحا يف حقبة استخبارات اإلشارات التامثلية (التناظرية) ،حينام
كانت املحادثة برمتها ،أو إرسال الفاكس ،ينساب عرب السلك ذاته ،أو عرب دفقة
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راديوية (السلكية) .لكن البيانات الرقمية كانت تتدفق عرب الفضاء السيرباين
يف حزم ،تنفصل إىل شذرات صغرية جدا ،كل شذرة كانت تسلك أرسع طريق
ممكن قبل إعادة التجميع عند الوجهة املقصودة .مل يعد يكفي جمع اإلشارات
من املستشعرات (أجهزة االستشعار) يف امليدان ،ثم بعد ذلك معالجة البيانات
يف املقر؛ إذ كانت هناك إشارات كثرية جدا ،تتسابق برسعة كبرية عرب العديد
من املخدمات والشبكات .مل يكن ممكنا «توسيع نطاق» مرشوع «تريلبليزر»
 Trailblazerإال إىل حد معني فقط ،قبل أن تغمره بحار من البيانات .كان ينبغي
أن تقوم املستشعرات مبعالجة املعلومات ،ودمجها مع التغذية من املستشعرات
األخرى ،آنيا يف الوقت الحقيقي.
من ثم ،كانت مهمة ألكسندر األوىل هي االستعاضة عن «تريلبليزر»؛ بعبارة
أخرى ،استحداث منهج جديد كلية الستخبارات اإلشارة يناسب العرص الرقمي .كان
أسالفه يف العقد املايض قد واجهوا التحدي ذاته ،وإن كان عىل نحو أقل إلحاحا .كان
كني مينهيان ميتلك الرؤية ،لكنه كان يفتقر إىل املهارات اإلدارية ،وكان لدى مايك
هايدن الفطنة والحنكة اإلدارية ،لكنه انصاع للدراية التقنية املفرتضة يف املقاولني
(املتعهدين) الخارجيني ،الذين قادوه إىل املجهول عرب طريق مكلف .كان ألكسندر
هو أول مدير لوكالة األمن القومي يدرك أن التكنولوجيا هي مركز املؤسسة ،وكان
ميكنه التحدث مع رجال عمليات استخبارات اإلشارة ،ومخرتقي الحاسوب يف
«مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) ،ومحليل «ضامن
املعلومات» عىل مستواهم نفسه .كان ألكسندر يف القلب منهم ،واحدا منهم ،إذ
إنه كان عاشقا للحاسوب ومهووسا به أكرث منه سياسيا مخرضما .كان يقيض ساعات
منبطحا عىل األرض مع رفاقه املهرة العاشقني للحاسوب ،يناقش املشكالت ،والنهج
والحلول املمكنة ،إىل حد أن كبار مساعديه نصبوا مزيدا من الحواسيب يف مكتبه يف
الطابق الثامن من البناية ،ليك يستطيع العمل عىل األلغاز التقنية املحببة إليه ،من
دون قضاء كثري من الوقت بعيدا عن جداول األعامل والقضايا األوسع نطاقا التي
كان لزاما عليه التصدي لها ومعالجتها باعتباره مديرا.
كان لدى ألكسندر قدرات تقنية ومقدرة عىل التحدث مع التقنيني بلغة مشرتكة.
نتيجة لذلك ،ويف غضون أشهر ،ابتكر هو وفريقه الخطوط املفاهيمية العريضة
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لنظام جديد؛ ويف غضون عام ،أطلقوا املراحل األوىل من برنامج جديد أطلقوا عليه
اسم «تريبالنس» (صخب) .Turbulence
بدال من نظام مفرد« ،نظام أحادي جامد» مرتابط ومتداخل يف قطعة واحدة،
يحاول تنفيذ كل يشء ،كان «تريبالنس» يتألف من تسعة نظم أصغر( .)9من جهة،
كانت النظم املختلفة مبنزلة دعم احتياطي أو نهج بديل ،يف حالة إخفاق األنظمة
األخرى ،أو حدوث تحول تكنولوجي كبري .عىل نحو أكرث تحديدا ،كان كل من تلك
النظم يقسم الشبكة إىل رشائح من نواح مختلفة .كانت بعض األجزاء تعرتض
اإلشارات من األقامر االصطناعية ،واملوجات امليكرووية ،وكابالت االتصاالت؛ وأجزاء
أخرى كانت تالحق الهواتف الجوالة؛ والبعض اآلخر كان يتنصت عىل شبكة اإلنرتنت
ليالحق حركة البيانات عربها عىل مستوى حزم البيانات ،اللبنة األساسية لإلنرتنت
ذاتها ،وكانت إما تتعقب الحزم من منبعها ،وإما ترقد عىل خط االتصاالت الرئييس
لحركة البيانات عىل اإلنرتنت (عادة بالتعاون مع كبار مزودي خدمات اإلنرتنت)،
للكشف عن حزمة مستهدفة ،ثم تنبيه مخرتقي الحاسوب يف «مكتب عمليات
الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) لتويل املسؤولية.
مل تكن حنكة ألكسندر التقنية فقط هي التي جعلت برنامج «تريبالنس» ممكنا،
بل كان أيضا ما قد حدث يف األعوام القليلة السابقة ،من تقدم هائل يف معالجة
البيانات وتخزينها وفهرستها .توىل ألكسندر القيادة يف «فورت ميد» متاما يف اللحظة
ذاتها التي تقاربت فيها رغباته مع الواقع يف عامل الحواسيب.
عىل مدى العقد الذي أعقب ذلك ،بينام كان برنامج «تريبالنس» يصل إىل مرحلة
النضج ،ويتفرع إىل برامج متخصصة (أطلق عليها أسامء ،مثل« :تربني» ،Turbine
و«ترمويل»  ،Turmoilو«كوانتم ثيوري» (نظرية الكم) ،QuantumTheory
و«كوانتم إنسريت»  ،QuantumInsertو«إكس يك سكور»  ،)XKeyscoreكان
برنامج «تريبالنس» يتبلور ويتطور إىل نظام عاملي شامل ومرتابط متاما بعضه مع
بعض ،مام كان سيجعل األجيال السابقة من استخبارات اإلشارات تبدو عتيقة وغري
متقنة الصنع مقارنة بها.
كان برنامج «تريبالنس» يعتمد عىل قواعد البيانات الضخمة ذاتها التي كان
يستند إليها برنامج «تريلبليزر» .كان االختالف هو أسلوب معالجة وغربلة البيانات
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الذي كان  -إىل حد بعيد  -أكرث دقة ،ومصمام خصيصا ليكون أكرث مالءمة للبحث عن
معلومات نوعية محددة ،ومقولبا بإحكام أكرث وفقا للمسارات الفعلية لالتصاالت
الرقمية الحديثة من حزم وتدفقات .وألن االعرتاضات كانت تتم يف داخل الشبكة،
فإنه كان من املمكن تتبع الهدف عىل الفور ،آنيا يف الوقت الحقيقي.
يف املراحل األوىل من برنامج «تريبالنس» ،انطلق برنامج مواز له ،مشتق من
املفاهيم التقنية ذاتها ،متضمنا بعض أفراد من الفريق التقني ذاته ،لكن تركيزه كان
منصبا عىل منطقة جغرافية محددة .كان الربنامج يدعى «بوابة الوقت الحقيقي
اإلقليمية» (آر يت آر جي) ) ،Real Time Regional Gateway (RTRGوكانت
مهمته األوىل هي مطاردة املتمردين يف العراق.
()10
بدأت «بوابة الوقت الحقيقي اإلقليمية» (آر يت آر جي) يف أوائل العام ،2007
تقريبا يف الوقت نفسه الذي توىل فيه الجرنال ديفيد برتايوس David Petraeus
قيادة قوات الواليات املتحدة يف العراق ،وإصدار الرئيس بوش أمرا ينص عىل «زيادة
مفاجئة» يف عدد تلك القوات .لقد كان برتايوس وألكسندر عىل وفاق أكرث من ثالثني
عاما ،لقد كانا زمييل دراسة يف «ويست بوينت» ،منبع العالقات الوطيدة والرتابط
بني ضباط الجيش امليداين ،وكانا قد جددا عالقاتهام بعد ذلك بأعوام ،باعتبارهام من
قادة األلوية يف «فورت براغ» .حينام التقيا معا مجددا ،حينام كان برتايوس يقود
القتال يف بغداد ،كونا بطبيعتهام فريقا؛ إذ كان برتايوس يرغب يف أن يكسب الحرب
من خالل تنشيط تقنيات مكافحة التمرد ،وكان ألكسندر حريصا عىل أن يجرف
موارد وكالة األمن القومي ملساعدته.
كان أكرب تهديد للجنود األمريكيني يف العراق هو العبوات الناسفة التي ُتغ َرس عىل
جوانب الطرق .كان فيض املعلومات االستخباراتية ،بشأن مفجري القنابل ومواقعهم،
ينهمر عىل حواسيب وكالة األمن القومي ،من اعرتاضات الهواتف الجوالة ،والصور التي
تلتقطها طائرات االستطالع املسرية من دون طيار ،واألقامر االصطناعية ،وعدد وافر
ال حرص له من املصادر األخرى .لكن األمر كان يستغرق ست عرشة ساعة حتى تصل
البيانات إىل البنتاغون ،ثم إىل «فورت ميد» ،ثم إىل الفرق التقنية إلجراء التحليل ،ثم
العودة إىل مراكز االستخبارات يف بغداد ،ثم إىل الجنود يف امليدان؛ وكان ذلك وقتا طويال
جدا ،إذ إن املتمردين حينئذ يكونون قد انتقلوا بالفعل إىل مكان آخر.
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اقرتح ألكسندر االستغناء عن الوسطاء ووضع أجهزة ومحليل وكالة األمن القومي
داخل العراق .وافق برتايوس .بداية ،أسسا مكانا ملشغل يكون مبنزلة وكالة أمن قومي
مصغرة ،يف حظرية طائرات أسمنتية تحت حراسة مشددة يف قاعدة «بلد» الجوية يف
شامل بغداد .بعد فرتة وجيزة كان بعض املحللني يخرجون يف دوريات مع القوات
املقاتلة ،ويجمعون البيانات ويعالجونها يف أثناء تحركهم .عىل مدار األعوام القليلة
التي تلت ذلك ،جرى نرش ستة آالف مسؤول من وكالة األمن القومي يف العراق،
والحقا يف أفغانستان؛ قتل منهم اثنان وعرشون ،معظمهم بفعل العبوات الناسفة
التي كانت تغرس عىل جانبي الطريق ،حينام يكونون هم يف الخارج مع القوات.
لكن جهودهم كان لها تأثري؛ ففي األشهر القليلة األوىل ،تقلصت الفرتة الزمنية
الفاصلة بني جمع املعلومات االستخباراتية والعمل عليها من ست عرشة ساعة إىل
دقيقة واحدة.
بحلول شهر أبريل ،كانت القوات الخاصة تستخدم هذا الكنز من املعلومات
االستخباراتية؛ ليس فقط الصطياد املتمردين ،لكن أيضا للتحفظ عىل حواسيبهم
املختزن داخلها رسائل بريد إلكرتوين ،وأرقام هواتف ،وأسامء مستخدمني ،وكلامت
مرور تخص متمردين آخرين ،مبن يف ذلك قادة تنظيم القاعدة ،املادة األساس لصلب
أحالم عظامء التجسس الجدد.
أخريا ،أصبح لدى ألكسندر وماكريستال مقومات الحملة السيربانية الهجومية
التي كانا قد ناقشاها مع جون أيب زيد ،قبل ذلك بأربعة أعوام .كانت فرق وكالة
األمن القومي يف قاعدة «بلد» الجوية تحمل كامل حاشيتها من خدع ومهارات
تجسس .كانوا يعرتضون رسائل الربيد اإللكرتوين الخاصة باملتمردين؛ يف بعض
الحاالت كانوا ال يرصدون سوى الرسائل املتبادلة الكتساب معلومات استخباراتية
جديدة؛ يف حاالت أخرى كانوا يحقنون برمجيات خبيثة إليقاف تشغيل مخدمات
املتمردين؛ ويف حاالت أخرى كثرية كانوا يرسلون إىل املتمردين رسائل بريد إلكرتوين
وهمية مصطنعة ،يأمرونهم فيها بااللتقاء يف وقت معني ،يف مكان محدد ،حيث
تكون القوات الخاصة األمريكية مختبئة يف انتظارهم لقتلهم والقضاء عليهم.
يف العام  2007وحده ،فإن تلك النوعيات من العمليات( ،)11التي تحققت بفضل
مساعدة وكالة األمن القومي ،أدت إىل قتل نحو أربعة آالف من املتمردين العراقيني.
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مل يكن التأثري حاسام ساحقا( ،)12ومل يقصد منه أن يكون كذلك ،كانت الفكرة
هي إعطاء فرصة اللتقاط األنفاس ،منطقة أمن ،للفصائل السياسية يف العراق
لتسوية خالفاتهم ،وتكوين دولة موحدة من دون قلق بشأن العبوات الناسفة التي
تنفجر كل يوم .كانت املشكلة هي أن الفصيل الحاكم ،مل يرغب يف تسوية خالفاته
مع الفصائل املتناحرة يف األوساط األخرى ...وهكذا ،بعد مغادرة القوات األمريكية،
تجدد القتال الطائفي.
لكن العام  2007كان عاما محوريا ،شهد إخامدا هائال للعنف؛ وترويض معظم
املليشيات النشطة ،أو استسالمها ،أو استقطابها .كانت اسرتاتيجية برتايوس ملكافحة
التمرد لها عالقة بهذا األمر ،مثلام كان لألمر الذي أصدره بوش بخصوص «الزيادة
املفاجئة» يف عدد الجنود .لكن الفوز باملكاسب التكتيكية مل يكن ممكنا من دون
«بوابة الوقت الحقيقي اإلقليمية» (آر يت آر جي) لوكالة األمن القومي.
مل تكن «بوابة الوقت الحقيقي اإلقليمية» هي االبتكار الوحيد الذي شهده العام
يف وسائل الحرب السيربانية الهجومية.
يف  6سبتمرب( ،)13بعد منتصف الليل مبارشة ،حلقت أربع طائرات مقاتلة
إرسائيلية من طراز إف  15 -يف رشقي سورية ،فوق مفاعل نووي كان يجري بناؤه
مبساعدة علامء من كوريا الشاملية ،وهدمته بوابل من القنابل والقذائف املوجهة
بالليزر .صعق الرئيس السوري بشار األسد لدرجة أنه مل يصدر أي احتجاج علني،
فالتظاهر بأنه مل يحدث أي يشء أفضل من االعرتاف مبثل هذه الغارة الناجحة.
اإلرسائيليون أيضا مل يذكروا شيئا.
كان األسد حائرا .يف فرباير السابق ،كان جرناالته قد نصبوا بطاريات دفاع جوي
روسية جديدة ،وكانت الطواقم تتدرب عليها منذ ذلك الحني ،وبسبب التوترات يف
هضبة الجوالن ،كانت الطواقم يف الخدمة يف ليلة الهجوم؛ غري أنهم مل يبلغوا عن أي
طائرات ظهرت عىل شاشات الرادار الخاصة بهم.
متكن اإلرسائيليون من تنفيذ الهجوم الذي أطلق عليه االسم الرمزي «عملية
البستان» Operation Orchard؛ ألنه  -قبل املوعد املحدد  -كانت الوحدة ،8200
وهي مكتبهم الرسي لوسائل الحرب السيربانية ،قد اخرتقت نظام رادار الدفاع
الجوي السوري .قامت الوحدة  8200بذلك االخرتاق باستخدام برنامج حاسويب
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يسمى «سوتر»  ،)14(Suterطوره مكتب رسي تابع لسالح الجو األمرييك يدعى
«بيغ سفاري»  .Big Safariمل يعطل «سوتر» الرادار ،وبدال من ذلك عرقل وصلة
البيانات التي تربط الرادار بشاشات مشغيل الرادار .يف الوقت ذاته ،اخرتق «سوتر»
إشارة الفيديو الخاصة بالشاشات ،بحيث كان طاقم الوحدة  8200يستطيع رؤية
ما يشاهده مشغلو الرادار .إذا سار كل يشء عىل ما يرام ،فإنهم كانوا سيشاهدون
شاشات خالية من األهداف ،وسارت األمور كلها عىل ما يرام.
هذا األمر يعود بنا إىل الحملة التي ُشنت يف البلقان ،قبل ذلك بعرشة أعوام،
حينام خدعت الوحدة «جي  »39 -بالبنتاغون ،ووكالة األمن القومي ،ومركز عمليات
املعلومات يف وكالة االستخبارات املركزية قيادة الدفاع الجوي الرصيب ،عن طريق
الدخول يف خطوط االتصاالت الخاصة بها ،وأرسلت بيانات خاطئة كاذبة إىل شاشات
الرادار الخاصة بها .وكانت الحملة الرصبية لها جذورها التي تعود إىل قبل ذلك
بخمسة أعوام ،يف الخطة التي حلم بتحقيقها محرتفو استخدام برمجية «عفريت
االتصال الهاتفي» العاملون مع كني مينهيان يف مركز سالح الجو لوسائل الحرب
السيربانية يف سان أنطونيو ،لتحقيق مفاجأة جوية يف غزو هايتي (الذي ُأو ِقف يف
نهاية األمر) عن طريق التشويش عىل كل هواتف الجزيرة.
كانت الحملة الرصبية وحملة هايتي حالتني كالسيكيتني تقليديتني لوسائل حرب
املعلومات يف العرص ما قبل الرقمي ،حينام كانت القوات املسلحة لكثري من الدول
تدير اتصاالتها عرب خطوط الهاتف التجارية العمومية .استغلت «عملية البستان»
تنامي االعتامد عىل شبكات الحاسب ،مثلام فعلت عملية وكالة األمن القومي -
قيادة العمليات الخاصة املشرتكة يف العراق  -كانت هايتي والبلقان هام تجارب
لوسائل الحرب السيربانية األولية (البدئية) ،أما «عملية البستان» ومطاردة الجهاديني
يف العراق فإنهام وسمتا البداية الحقيقية.
قبل ذلك بأربعة أشهر ونصف الشهر( ،)15يف  27أبريل  ،2007اندلعت أعامل
شغب يف مدينة تالني  ،Tallinnعاصمة إستونيا  ،Estoniaأصغر الجمهوريات
السوفييتية الثالث املطلة عىل بحر البلطيق ،وأكرثها ميال إىل الغرب ،وتقع جنوب
فنلندا مبارشة .كان شعب إستونيا قد استاء من حكم موسكو الذي دام منذ بداية
الحرب العاملية الثانية ،حينام بدأ االحتالل .حينام سيطر ميخائيل غورباتشوف
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 Mikhail Gorbachevعىل الكرملني ،وخفف من قبضته التي دامت نحو نصف
قرن ،قاد شعب إستونيا التمرد من أجل االستقالل الذي ساد املنطقة ،مام ساعد عىل
انهيار االتحاد السوفييتي .حينام اعتىل فالدميري بوتني  Vladimir Putinالسلطة
يف مطلع القرن الحادي والعرشين ،إثر موجة من االستياء والحنني إىل أيام القوة
العظمى ،ازدادت حدة التوترات مجددا.
بدأت أعامل الشغب حينام رفض رئيس إستونيا ،تحت ضغط من ،قانونا كان
سيزيل كل النصب التذكارية التي ظهرت خالل أعوام االحتالل السوفييتي ،مبا يف
ذلك متثال برونزي ضخم ألحد جنود الجيش األحمر .خرج اآلالف من شعب إستونيا
إىل الشوارع احتجاجا ،منقضني عىل التمثال الربونزي يف محاولة إلسقاطه بأنفسهم،
مل يواجه كل هذا إال باألقلية اإلثنية الروسية يف البلدة الذين هبوا لصد الهجوم،
معتربين أن االحتجاج هو إهانة للتضحيات التي قدمها الوطن األم يف زمن الحرب.
تدخلت الرشطة ونقلت التمثال إىل مكان آخر ،لكن املعارك يف الشوارع استمرت،
وعند تلك املرحلة تدخل بوتني ،ليس بالقوات العسكرية ،كام كان أسالفه رمبا قد
يفعلون ،ولكن بهجمة من آحاد وأصفار.
كان مواطنو إستونيا البالغ تعدادهم  1.3مليون مواطن ،هم من بني األكرث
تقدما من الناحية الرقمية عىل كوكب األرض؛ إذ إن نسبة كبرية منهم كانوا موصولني
باإلنرتنت ،وكانوا يعتمدون عىل خدمات النطاق الرتددي العريض أكرث من سكان
أي بلد آخر .يف اليوم التايل الضطرابات ليلة الربونز  -كام كان يطلق عليها  -تعرض
مواطنو إستونيا لهجوم سيرباين عات ،جرى غمر شبكاتهم ومخدماتهم بفيض غزير
من البيانات ،مام أدى إىل إيقاف تشغيلها .وبخالف معظم هجامت حجب الخدمة
التي كانت متيل إىل أن تسبب بعض الرضر مرة واحدة وغري متكررة ،كان هذا الهجوم
مستمرا ومتتابعا يف ثالث موجات منفصلة ،مصحوبا بإصابات من برمجيات خبيثة
ضارة تنترش من حاسوب إىل آخر ،عرب األمة الصغرية ،يف كل مناحي الحياة .طوال ثالثة
أسابيع ،وبشكل متقطع طوال شهر كامل ،مل يتمكن العديد من مواطني إستونيا من
استخدام حواسيبهم فقط ،ولكن هواتفهم ،وحساباتهم البنكية ،وبطاقات االئتامن،
إذ إن كل يشء كان مرتبطا بشبكة أو بأخرى  -الربملان ،ووزارات الحكومة ،ووسائل
اإلعالم ،واملتاجر ،والسجالت العامة ،واالتصاالت العسكرية  -كان كل ذلك ينهار.
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طلبت إستونيا املساعدة بصفتها عضوا يف حلف شامل األطليس (ناتو) ،مبوجب
املادة الخامسة من معاهدة شامل األطليس التي تلزم الدول األعضاء بالتعامل مع
االعتداء عىل إحداها عىل أنه اعتداء عىل الجميع .لكن الحلفاء كانوا متشككني .هل
كان هذا اعتداء بهذا املعنى؟ هل كان عمال من أعامل الحرب؟ بقي السؤال مفتوحا
من دون إجابة ،ومل َيج ِر إرسال أي قوات.
غري أن خرباء الحاسوب يف الغرب هبوا  -مببادرة منهم  -للدفاع عن إستونيا؛
إذ انضموا إىل الحركة الكبرية لقراصنة الحاسوب األخالقيني املهرة (ذوي القبعات
البيضاء) داخل إستونيا وساعدوهم .استخدموا مجموعة متنوعة من التقنيات
العريقة ،وتتبعوا العديد من املتسللني وطردوهم؛ مام خفف من اآلثار التي كانت
ستنشب لو أن حكومة تالني كانت هي املورد الوحيد للمقاومة والدفاع.
نفى مسؤولو الكرملني ضلوعهم يف الهجوم ،ومل يستطع الغربيون العثور عىل أدلة
قاطعة تشري إىل وجود متهم واحد .ومن بني أسباب كثرية ،كان أحدها هو إحجامهم
عن اعتبار الهجامت السيربانية سببا لالحتجاج وإنفاذ املادة الخامسة .كان تحديد
مصدر الهجوم السيرباين مسألة صعبة بطبيعتها ،وأيا كان من ابتدأ هذا الهجوم،
فإنه كان قد غطى آثار مساراته بيد خبرية وأسلوب ينم عن احرتافية وإتقان .مع
ذلك ،تعقب خرباء التحليل الجنايئ التعليامت الربمجية (الكود) للربمجيات الخبيثة،
وأرجعوها إىل لوحة مفاتيح سرييلية(٭) .ردا عىل ذلك ،ألقت سلطات الكرملني
القبض عىل عضو واحد من «منظمة الشباب القوميني» (نايش) nationalist youth
) ،organization (Nashiوهي الكلمة الروسية لـ «ملكنا» (خاصتنا)  ،Oursوألزمته
بدفع غرامة تعادل ألف دوالر ،وأعلنت أن الجرمية قد جرى حلها .لكن مل يصدق
أحد أن مواطنا متواضعا مبفرده ،أو مجموعة خاصة صغرية ،كان ميكن أن تجد،
فضال عن كونها تخرتق ،بعض مواقع اإلنرتنت اإلستونية الحيوية التي كان قد جرى
تعطيلها جميعا دفعة واحدة يف الوقت نفسه ،وملثل هذه الفرتة الطويلة.
اتضح أن الرضبات السيربانية يف إستونيا كانت مبنزلة تدريب نهايئ (بروفة
نهائية) لحملة عسكرية منسقة ،فبعد مرور ما يزيد قليال عىل العام ،أطلقت
(٭) هي األبجدية التي أبتكرتها اإلمرباطورية البلغارية يف القرون الوسطى[ .املحرر].
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روسيا عمليات جوية ،وبرية ،وبحرية ،وسيربانية متزامنة ضد جورجيا ،الجمهورية
السوفييتية السابقة.
منذ نهاية الحرب الباردة ،سادت توترات بني موسكو وحكومة جورجيا املستقلة
حديثا بشأن أوبالستات(٭) (مقاطعات) أوسيتيا الجنوبية  South Ossetiaوأبخازيا
 Abkhaziaالصغريتني ،هي رسميا جزء من جورجيا ،ولكنها تكتظ بسكان من أصل
رويس .يف  1أغسطس  ،2008قصف االنفصاليون يف أوسيتيا( )16قرية تسخينفايل
 Tskhinvaliالجورجية .يف ليلتي السابع والثامن من شهر أغسطسُ ،ح ِشد جنود
جورجيا ،و ُق ِمع االنفصاليون ،واستُعيدت البلدة يف غضون ساعات قليلة .يف اليوم
التايل ،تحت ذريعة «إنفاذ السالم» ،دخلت القوات والدبابات الروسية إىل القرية،
مدعومة برضبات جوية وحصار بحري عىل طول الساحل.
يف اللحظة ذاتها التي عربت فيها الدبابات والطائرات خط حدود أوسيتيا
الجنوبية ،جرى اخرتاق أربعة وخمسني موقع ويب خاصة بجورجيا  -مواقع
ويب ذات صلة بوسائل اإلعالم ،والشؤون املالية ،والوزارات الحكومية ،والرشطة،
والقوات املسلحة ُ -وأعيد توجيهها ،هي وكامل خدمة اإلنرتنت يف الدولة ،إىل
مخدمات روسية ،قامت بإغالقها .مل يستطع مواطنو جورجيا الوصول إىل معلومات
بشأن ما الذي كان يحدث؛ وواجه الضباط يف جورجيا صعوبة يف إرسال األوامر إىل
قواتهم؛ وواجه السياسيون يف جورجيا فرتات تأخري طويلة عند محاولتهم التواصل
مع بقية العامل .نتيجة لذلك ،كانت قنوات الدعاية الروسية هي أول من عرض
عىل العامل نسخة موسكو من األحداث .كانت حالة كالسيكية منوذجية ملا كان يف
يوم من األيام يسمى وسائل حرب املعلومات ،أو وسائل الحرب املضادة للقيادة
والسيطرة؛ وهي حملة إلرباك ،أو بلبلة ،أو تضليل العدو؛ ومن ثم إضعاف ،أو
تأخري ،أو تدمري قدرته عىل صد هجوم عسكري.
أيضا ،رسق قراصنة الحاسوب من بعض مواقع اإلنرتنت مواد منحتهم معلومات
استخباراتية ذات فائدة بشأن جيش جورجيا  -عملياته ،وتحركاته ،والبيانات الصادرة
عنه  -مام كان ميكن القوات الروسية من التفوق عليهم برسعة أكرب.
(٭) «األوبالست» :هي كلمة روسية تعني «منطقة» ،وهي تشري إىل محافظة أو مقاطعة من حيث التقسيم اإلداري،
وتعد من أكرث الكيانات شيوعا يف روسيا االتحادية[ .املرتجم].
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كام هي الحال مع إستونيا ،نفى املتحدثون باسم الكرملني إطالق الهجامت
السيربانية ،عىل الرغم من أن التوقيت الذي جرى تنسيقه بدقة بالغة مع األشكال
األخرى للهجامت أشاع شكوكا بالغة بشأن ادعاءاتهم بالرباءة.
بعد أربعة أيام من القتال ،انسحب جيش جورجيا .بعد ميض فرتة وجيزة ،أقر
الربملان الرويس رسميا أن أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا هام واليتان مستقلتان .اعرتضت
جورجيا عىل هذا الوضع ،ومعها جزء كبري من بقية العامل ،كانوا يرون الجيوب
(األماكن املحصورة) عىل أنها أراض جورجية محتلة ،لكن مل يكن هناك الكثري مام
ميكنهم فعله حيال ذلك.
يف أثناء الستة عرش شهرا ما بني أبريل من العام  2007وحتى أغسطس من العام
 ،2008حينام اخرتقت أمريكا الربيد اإللكرتوين للمتمردين العراقيني ،وخدعت إرسائيل
الدفاعات الجوية السورية ،وغمرت روسيا مخدمات إستونيا وجورجيا ،شهد العامل
بزوغ فجر حقبة جديدة يف وسائل الحرب السيربانية  -استيفاء إلنجاز عرش سنوات
من الدراسات ،وتجارب مناذج املحاكاة ،واختبار أويل يف رصبيا يف بداية العقد.
كانت عملية إستونيا هي طعن يف اإلكراه والقرس السيايس ،وعىل الرغم من أنها
فشلت يف هذا السياق ،إذ إنه يف النهاية ُن ِقل متثال جندي الجيش األحمر من وسط
مدينة تالني إىل مقابر عسكرية عىل مشارف املدينة.
كانت العمليات الثالث األخرى ناجحة ،لكن دور السيربانية يف كل منها كان
تكتيكيا ،وعامال مساعدا للعمليات العسكرية التقليدية ،متاما مثلام كان دور الرادار،
وتكنولوجيا التخفي ،والتدابري اإللكرتونية املضادة يف رصاعات سابقة .كذلك ،رمبا مل
تكن آثارها لتدوم طويال إذا كانت الرصاعات استمرت فرتة أطول ،كان من املرجح أن
الدول املستهدفة ستجد أساليب إلبعاد ،أو تشتيت ،أو تعطيل الهجامت السيربانية،
متاما مثلام فعل شعب إستونيا مبساعدة حلفاء الغرب .حتى يف الحرب التي استمرت
أربعة أيام يف أوسيتيا الجنوبية ،متكنت جورجيا من إعادة توجيه بعض مخدماتها
إىل دول غربية ،وتصفية بعض التسلالت الروسية .تطور الهجوم السيرباين إىل حرب
سيربانية ذات اتجاهني ،مع تكتيكات ومناورات مرتجلة.
كانت وسائل حرب املعلومات يف كل تجسيداتها ،عىل مر القرون ،مثل املقامرة،
وكان املردود منها يستمر فرتة وجيزة؛ ويف أفضل األحوال فرتة ال تكفي إال ألن يعرب
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الجواسيس ،أو القوات ،أو السفن ،أو الطائرات أحد الحدود من دون أن يجري
كشفها ،أو إلعاقة واعرتاض رسالة حاسمة ،أو إرسالها واستقبالها.
أحد األسئلة التي بقيت بشأن هذا الفصل األخري يف عرص اإلنرتنت ،كان عام إذا
كانت اآلحاد واألصفار التي تئز عرب الفضاء اإللكرتوين قادمة من الجانب اآلخر من
العامل ،تستطيع أن تلحق رضرا ماديا بأصول دولة ما .كانت الفقرات األكرث مدعاة
للقلق يف تقرير «مارش» ،وعدة دراسات أخرى ،قد أشارت إىل قابلية تأثر وعدم تحصن
شبكات الطاقة الكهربائية ،وخطوط أنابيب النفط والغاز ،والسدود ،والسكك الحديد،
ومحطات املياه ،وغريها من أجزاء البنية األساسية الحيوية بالغة األهمية يف الدولة،
التي جميعها يتزايد التحكم فيها من خالل حواسيب تعمل باستخدام أنظمة تجارية.
حذرت الدراسات من أن عمالء االستخبارات األجنبية ،أو عصابات الجرمية املنظمة،
أو األناركيني (مثريي الفوىض) الرشيرين كان يف إمكانهم إيقاف تشغيل هذه األنظمة
وإسقاطها بالهجامت السيربانية من أي مكان عىل كوكب األرض .بعض التدريبات
املصنفة عىل أنها رسية ،مبا يف ذلك مرحلة املحاكاة ملناورة تدريب «املتلقي املؤهل»،
افرتضت وجود مثل هذه الهجامت .لكن هل كانت السيناريوهات معقولة ومقبولة؟
هل كان ميكن حقيقة لقرصان حاسوب ماهر أن يدمر شيئا ماديا؟
لإلجابة عن ذلك السؤال ،أجرت وزارة الطاقة يف  4مارس  2007تجربة ُأطلق
عليها اسم «اختبار املولد الكهربايئ أورورا» .)17(Aurora Generator Test
أدار االختبار ضابط استخبارات بحري متقاعد يدعى مايكل أسانتي Michael
 .Assanteبعد هجامت  11سبتمرب بفرتة وجيزةُ ،ك ِّلف أسانتي مبركز حامية البنية
األساسية التابع ملكتب التحقيقات الفدرايل الذي كان قد ُأنشئ يف أعقاب هجوم
«الرشوق الشميس» ،وعملية «متاهة ضوء القمر» ،أول االخرتاقات السيربانية الكبرية
للشبكات العسكرية األمريكية .وبينام كان تركيز معظم محليل املركز منصبا عىل
فريوسات اإلنرتنت ،كان أسانتي يفحص قابلية تأثر أنظمة التحكم املؤللة التي تدير
شبكات الطاقة الكهربائية ،وخطوط األنابيب ،وغريها من البنى األساسية الحرجة
التي كانت قد ورد تصنيفها يف تقرير «مارش».
بعد ذلك ببضعة أعوام تقاعد أسانتي من سالح البحرية ،وذهب للعمل نائب
رئيس وكبري مسؤويل األمن يف رشكة الطاقة الكهربائية األمريكية ،التي كانت توصل
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الكهرباء إىل ماليني العمالء يف جميع أنحاء الجنوب ،والغرب األوسط ،ووسط
األطليس .أثار أسانتي تلك املسائل عدة مرات مع زمالئه من التنفيذيني .ردا عىل
ذلك ،كان زمالؤه قد أقروا بأنه كان من املمكن أن يخرتق أحد نظام التحكم
ويتسبب يف انقطاع التيار الكهربايئ ،لكنهم أضافوا أن الرضر سيكون قصري األجل،
إذ إن أحد التقنيني كان سيستبدل قاطع الدائرة ،وستعود األضواء .لكن أسانتي
كان يهز رأسه .يف السابق يف مكتب التحقيقات الفدرايل ،كان أسانتي قد تحدث
مع مهنديس الحامية واملراقبة ،صفوة املتخصصني ،الذين ذكروه بأن قواطع الدوائر
الكهربائية هي مثل املصاهر (الصاممات) ،وظيفتها هي حامية املكونات باهظة
التكلفة ،مثل مولدات الطاقة ،التي كان استبدالها أصعب بكثري ،ويستغرق وقتا
أطول .من املرجح أن مخرتقا رشيرا مل يكن ليتوقف عند تفجري قاطع الدائرة
الكهربائية ،إذ كان سيتامدى إلتالف املولد أو تدمريه.
أخريا اقتنعوا بأن هذا رمبا ميثل مشكلة ،أوفده رؤساء أسانتي إىل «مخترب أيداهو
القومي»  ،Idaho National Laboratoryوهو ِمرفق أبحاث فدرايل عىل مساحة
 890ميال مربعا يف صحراء الرباري ،خارج شالالت أيداهو ،لدراسة القضايا مبزيد
من التعمق .بداية ،أجرى أسانتي تحليالت رياضية ،ثم اختبارات منضدية لنامذج
مصغرة ،وأخريا أعد تجربة واقعية .كانت وزارة األمن الداخيل قد اضطلعت أخريا
مبرشوع بشأن أخطار الفضاء السيرباين األكرث إثارة للقلق ،لذا وافق مديروها عىل
املساعدة يف متويل التجربة.
كان الهدف من اختبار أورورا هو مولد طاقة كهربائية بقدرة  2.25ميغاوات،
يزن سبعة وعرشين طنا ،مثبتا داخل إحدى غرف الفحص يف املخترب .بإشارة من
واشنطن ،حيث كان املسؤولون يراقبون االختبار عىل شاشة فيديو ،مل يكتب أحد
رحل رقمي
التقنيني سوى واحد وعرشين سطرا من التعليامت الربمجية الخبيثة إىل ُم ِّ
 digital relayجرى توصيله باملولد .فتحت التعليامت الربمجية قاطع الدائرة يف
نظام حامية املولد ،ثم أغلقته قبل أن يستجيب النظام ،مام جعل عملياته خارج
املزامنة .عىل نحو فوري تقريبا ،اهتز املولد( ،)18وطارت بعض أجزائه .بعد ذلك ببضع
ثوان اهتز مجددا ،ثم نفث دخانا أبيض وسحابة ضخمة من الدخان األسود .كانت
املاكينة ميتة.
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قبل االختبار ،أدرك أسانتي وفريقه أنه ستكون هناك خسائر .هذا ما كانت
تحليالتهم وتجارب مناذج املحاكاة قد تنبأت به .لكنهم مل يتوقعوا حجم الخسائر
أو الرسعة التي كانت ستحدث بها .استغرق االختبار ثالث دقائق فقط ،من البداية
وحتى االنهيار ،وكان سيستغرق دقيقة أو اثنتني أقل ،بيد أن الطاقم كان يوقف
التجربة مؤقتا لتقييم كل مرحلة من مراحل الرضر قبل االستمرار.
إذا كانت االشتباكات العسكرية يف العام  - 2007يف العراق ،وسورية ،والجمهوريات
السوفييتية السابقة  -قد أكدت أن األسلحة السيربانية ميكن أن تؤدي دورا تكتيكيا
يف وسائل حرب العرص الجديد ،فقد كشف «اختبار املولد الكهربايئ أورورا» أنها قد
تؤدي دورا اسرتاتيجيا أيضا ،باعتبارها وسائل سيطرة أو أسلحة دمار شامل ،ال تختلف
يف ذلك عن األسلحة النووية .بطبيعة الحال ،كانت األسلحة السيربانية ستسبب تدمريا
أقل بكثري من القنابل الذرية أو الهيدروجينية ،لكن الحصول عليها أيرس بكثري ،إذ إنه
ليست هناك رضورة إىل «مرشوع مانهاتن»(٭) ،األمر ال يتطلب سوى رشاء حواسيب
وتدريب املخرتقني ،وستكون آثارها برسعة الربق.
حدثت يف املايض دالئل عملية مامثلة لهذه التأثريات ،وإن كانت أقل حدة
ومأساوية .يف العام  2000اخرتق موظف ساخط وناقم( )19كان يعمل يف أحد مراكز
أسرتاليا ملعالجة املياه ،حواسيبها املركزية ،وأرسل أوامر عطلت املضخات ،مام سمح
ملياه املجارير (الرصف الصحي) الخام بأن تتدفق إىل املاء .يف العام التايل اقتحم
قراصنة الحاسوب مخدمات إحدى رشكات كاليفورنيا التي كانت تنقل الطاقة
الكهربائية يف جميع أنحاء الوالية ،ثم فحصوا شبكتها وتقصوها طوال فرتة أسبوعني
قبل اإليقاع بهم.
بعبارة أخرى ،كان معروفا منذ زمن طويل أن املشكلة حقيقية وليست نظرية أو
افرتاضية فقط ،لكن بضع رشكات هي التي كانت قد اتخذت خطوات نحو الحل .مل
تكن أي من الدوائر الحكومية قد أقدمت عىل ذلك؛ إذ إن أولئك الذين كان لديهم
(٭) «مرشوع مانهاتن» :كان مرشوعا للبحث والتطوير يف أثناء الحرب العاملية الثانية ،أنتج أول أسلحة نووية .كان
املرشوع بقيادة الواليات املتحدة ،وبدعم من اململكة املتحدة وكندا .بدأ املرشوع متواضعا يف العام  ،1939لكنه منا
لتوظيف أكرث من  130ألف شخص ،وكلف نحو ملياري دوالر (نحو  22مليار دوالر أمرييك يف العام  .)2016كان أكرث
من  90يف املائة من التكلفة لبناء املصانع وإنتاج املواد االنشطارية ،وأقل من  10يف املائة لتطوير األسلحة وإنتاجها.
أجريت األبحاث واإلنتاج يف أكرث من  30موقعا عرب الواليات املتحدة واململكة املتحدة وكندا[ .املرتجم].
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املقدرة كانوا يفتقرون إىل السلطة القانونية ،يف حني كان أولئك الذين لديهم السلطة
القانونية يفتقرون إىل املقدرة؛ وألن اإلجراء والتنفيذ كانا صعبني ،لذا كان التهرب
واملراوغة سهلني .لكن بالنسبة إىل كل من شاهد مقطع الفيديو الخاص باختبار
املولد الكهربايئ أورورا ،مل يعد التهرب أو التملص خيارا.
إن أحد أكرث مشاهدي الفيديو اهتامما ،وقد عرضه عىل املسؤولني يف جميع
أنحاء العاصمة ،بدءا من الرئيس إىل من دونه ،كان املدير السابق لوكالة األمن
القومي الذي صاغ وابتكر عبارة «وسائل حرب املعلومات» ،األدمريال مايك ماكونيل.
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يف  20فرباير ،قبل أسبوعني من «اختبار
املولد الكهربايئ أورورا» ،أدى مايك ماكونيل
اليمني الدستورية باعتباره مدير االستخبارات
القومية .كان هذا منصبا جديدا يف واشنطن،
استُحدث قبل ذلك بعامني فقط ،يف أعقاب تقرير
لجنة الحادي عرش من سبتمرب الذي خلص إىل أن
مؤامرة تنظيم القاعدة لالعتداء عىل مركز التجارة
العاملي نجحت ألن أجهزة االستخبارات املشتتة
يف البالد  -مكتب التحقيقات الفدرايل ،ووكالة
االستخبارات املركزية ،ووكالة األمن القومي،

«كانت هناك مكاسب من الدخول إىل
شبكات املتمردين ،وعرقلة اتصاالتهم،
وإرسال رسائل بريد إلكرتونية مزيفة
تحدد لهم وجهة يذهبون إليها ،ثم
إرسال وحدة عمليات خاصة لقتلهم
حال وصولهم إىل هناك»

(٭) مصطلح «يانيك»  Yankeeله عدة معان متداخلة ،جميعها
تشري إىل أشخاص من الواليات املتحدة .تعتمد االستخدامات
املختلفة عىل السياق ،فخارج الواليات املتحدة يُستخدم عىل
نحو غري رسمي لإلشارة إىل أي أمرييك ،مبن يف ذلك الجنوبيون.
داخل مناطق الجنوب األمرييك ،فهو مصطلح سائد يشري إىل
جميع الشامليني ،أو تحديدا إىل أولئك الذين أتوا من منطقة
«نيو إنغالند» .ويف أثناء الحرب األهلية األمريكية ،كان يطلقه
الكونفدراليون عىل جنود الجيش االتحادي[ .املرتجم].

203

املنطقة املعتمة

وبقية الدوائر األخرى  -مل تكن تتواصل بعضها مع بعض ،ومن ثم مل تكن تستطيع
ربط جميع األمور معا .كان منصب مدير االستخبارات القومية منصبا وزاريا ،ويحمل
مسمى إضافيا هو املستشار الخاص للرئيس ،كان من املزمع أن يكون مبنزلة مدير
فوقي أعىل لينسق األنشطة والنتائج بني كل أجهزة االستخبارات ،لكن كان يرى كثريون
املنصب عىل أنه مجرد مستوى إداري إضايف .حينام استُحدث املنصب( ،)1عرضه الرئيس
بوش عىل روبرت غيتس ،الذي كان مديرا لوكالة االستخبارات املركزية ،ونائبا ملستشار
األمن القومي خالل فرتة رئاسة جورج بوش األب ،لكن غيتس رفض املنصب حينام علم
أنه لن تكون لديه سلطة إعداد املوازنات ،أو تعيني املوظفني أو إقالتهم.
مل يكن لدى ماكونيل أي مشكلة فيام يتعلق بالقيود اإلدارية للوظيفة ،فقد
قبلها بهدف واحد يف ذهنه ،هو وضع السيربانية ،السيام األمن السيرباين ،عىل جدول
أعامل الرئيس.
يف السابق ،يف أوائل التسعينيات من القرن العرشين وحتى منتصفها ،وبوصفه
مديرا لوكالة األمن القومي ،كان ماكونيل قد مر بالجولة األفعوانية رسيعة التقلبات
نفسها ،التي كان قد عاناها الكثري من األشخاص اآلخرين يف «فورت ميد» ،إذ إنه كان
هناك اندفاع متحمس مذهل نحو األعاجيب التي كانت فرق استخبارات اإلشارة
(سيجينت) التابعة للوكالة تستطيع أن تؤديها ،يعقبه إدراك أنه مهام كان ما ميكننا
فعله بأعدائنا ،فإن أعداءنا كان ميكنهم أن يفعلوه بنا يف وقت قريب ويف العقد
الذي أعقب ذلك ،تعمق الشعور بالرهبة نظرا إىل تزايد اعتامد أمريكا عىل شبكات
الحاسوب الهشة وغري الحصينة.
بعد أن ترك ماكونيل وكالة األمن القومي يف أوائل العام  ،1996جرى توظيفه
بواسطة رشكة بووز آلني ،إحدى أقدم رشكات االستشارات اإلدارية عىل طول ضاحية
بيلتواي  Beltwayالضخمة يف العاصمة ،وحولها إىل مقاول (متعهد) ذي مركز قوة
لدوائر استخبارات الواليات املتحدة  -مركز بحث وتطوير استخبارات اإلشارة وبرامج
األمن السيرباين ،فضال عن كونها مالذا لتوظيف كبار موظفي وكالة األمن القومي ووكالة
االستخبارات املركزية باعتبارهم ينتقلون جيئة وذهابا بني القطاعني العام والخاص.
مع قبوله وظيفة مدير االستخبارات القومية ،تخىل ماكونيل عن راتب يتكون
من سبعة أرقام ،لكنه كان يراها فرصة فريدة لتحويل أهوائه وخواطره السيربانية
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إىل سياسة( .إضافة إىل ذلك ،فإن التضحية مل تصمد عىل املدى الطويل ،إذ إنه بعد
عودته إىل الحكومة وقضاء عامني ،عاد ماكونيل إىل الرشكة) .سعيا إىل تحقيق هذا
الهدف ،بقي ماكونيل قريبا من املكتب البيضاوي بقدر ما كان يستطيع ،عارضا
اإلحاطة االستخبارية عىل الرئيس يف بداية كل يوم .كان ماكونيل بارعا وذا دهاء
يف األمور اإلدارية ،ويتكلم بتؤدة وتشدق عىل نحو عفوي يخفي حدته الليزرية،
أيضا كان ماكونيل ،يف لحظات حاسمة ،يدخل إىل املكتب عىل املساعدين والوزراء
من ذوي العالقة بسياسة األمن السيرباين ،سواء كانوا يدركون ذلك أو ال .مل يقترص
ذلك عىل األشخاص املعنيني املعتادين من هيئة موظفي الخارجية ،والدفاع ،ومجلس
األمن القومي ،ولكن أيضا وزارات الخزانة ،والطاقة ،والتجارة؛ ألن البنوك ،واملرافق،
واملؤسسات األخرى ،كانت عىل نحو خاص عرض ًة للهجوم .مل يكن مفاجئا أن بضعة
من هؤالء املسؤولني كانوا يف غفلة وغري مدركني للمشكلة ،مام أثار استياء ماكونيل.
حض إىل أمني مجلس الوزراء
لذا ،أخرج ماكونيل من جعبته حيلة متقنة .كان س ُي ِ
نسخة من مذكرة ،وكان سيقول له وهو يسلمه إياها :ها هي ،أنت كتبت هذه
املذكرة األسبوع املايض ،حصل الصينيون عليها بعد اخرتاقهم الحاسوب الخاص بك،
ونحن استعدناها من الحاسوب الخاص بهم بعد اخرتاقه.
جذب هذا انتباههم ،وفجأة ،بدأ املسؤولون الذين مل يكن أحد منهم قد سمع
مطلقا بشأن السيربانية ،بدأوا يف إيالء املوضوع اهتامما كبريا ،وطلب بعضهم أن
ميدهم ماكونيل بإحاطة شاملة .رويدا رويدا ،وعىل نحو هادئ ،كان ماكونيل يبني
دائرة منارصين رفيعة املستوى لدعم خطة عمله.
يف أواخر أبريل تلقى الرئيس بوش طلبا للترصيح بعمليات هجومية سيربانية
ضد املتمردين يف العراق .كانت هذه هي الخطة التي شحذها وصقلها طوال أشهر
الجرناالت أيب زيد ،وبرتايوس ،وماكريستال ،وألكسندر .أخريا ُأرسلت إىل قمة التسلسل
القيادي من خالل وزير الدفاع الجديد ،روبرت غيتس ،الذي كان قد عاد إىل الحكومة
قبل ماكونيل بشهرين فقط ،ليحل محل دونالد رامسفيلد الذي ُأطيح به.
من تجاربه وخرباته يف وكالة األمن القومي ورشكة «بووز آلني» ،كان ماكونيل
يفهم طبيعة وأهمية هذا االقرتاح .كان جليا أن هناك مكاسب هائلة من الدخول إىل
شبكات املتمردين ،وعرقلة اتصاالتهم ،وإرسال رسائل بريد إلكرتوين مزيفة تحدد لهم
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وجهة يذهبون إليها ،ثم إرسال وحدة عمليات خاصة لقتلهم حينام يصلون إىل هناك.
لكن ،كانت هناك أخطار أيضا ،إذ إن إدراج برمجيات خبيثة ضارة يف الربيد اإللكرتوين
للمتمردين رمبا يؤدي إىل إصابة مخدمات أخرى يف املنطقة ،مبا يف ذلك مخدمات
القوات املسلحة األمريكية ،واملدنيني العراقيني الذين مل تكن لهم عالقة بالنزاع .إنها
كانت محاولة معقدة ومتشابكة ،لذا رتب ماكونيل لقاء مع الرئيس ملدة ساعة لرشح
أبعادها الكاملة.
عىل الرغم من ذلك ،كان شيئا نادرا أن ُيحاط رئيس بشأن العمليات الهجومية
السيربانية التي مل يكن هناك الكثري منها عند تلك املرحلة ووصل املقرتح إىل
لحظة حاسمة ،بعد بضعة أشهر من طلب بوش زيادة مفاجئة يف القوات والتحول
إىل اسرتاتيجية جديدة ،وقائد جديد ،ووزير دفاع جديد .لذا ،فإن جلسة إحاطة
ماكونيل( ،)2التي انعقدت يف  16مايو ،حرضها مجموعة كبرية من املستشارين،
هم :نائب الرئيس تشيني ،ووزير الدفاع غيتس ،ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس،
ومستشار األمن القومي ستيفن هاديل  ،Stephen Hadleyونائب رئيس الهيئة
املشرتكة لرؤساء األركان األدمريال إدموند جيامباستياين Edmund Giambastiani
(كان رئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،الجرنال بيرت بيس  ،Peter Paceمسافرا)،
ووزير الخزانة هرني بولسون  ،Henry Paulsonومدير وكالة األمن القومي الجرنال
كيث ألكسندر ،تحسبا لحالة ما إذا سأل أحدهم عن تفاصيل تقنية.
مثلام تبني ،مل تكن هناك حاجة إىل املناقشة .التقط بوش الفكرة رسيعا(،)3
مستنتجا أن الجانب اإليجايب املرشق مغ ٍر ،ومساوئ الجانب السلبي ضئيلة وعدمية
األهمية .بعد عرش دقائق من بداية جلسة إحاطة ماكونيل التي كان من املفرتض أن
تستغرق ساعة ،اخترص بوش األمور وأقر الخطة.
ساد الهدوء الغرفة .ما الذي كان ماكونيل سيقوله اآلن؟ هو مل يكن قد خطط
لهذه الفرصة ،لكنها بدت لحظة مثالية لرضبته والرتويج ملا كان قد َق ِبل الوظيفة من
أجله ،فأعد العدة وشحذ الهمة.
بدأ ماكونيل :سيدي الرئيس ،نحن جئنا لنتحدث إليك بشأن الهجوم السيرباين
ألننا نحتاج إىل ترصيح منك للقيام بتلك العمليات ،لكننا مل نتحدث إليك كثريا بشأن
الدفاع السيرباين.
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نظر بوش إىل ماكونيل متسائال ،إذ إنه كان قد ُأط ِلع عىل املوضوع من قبل،
وعىل أكمل وجه ،حينام كتب ريتشارد كالرك االسرتاتيجية القومية لحامية الفضاء
السيرباين .لكن ذلك كان قبل أربعة أعوام ،ومنذ ذلك الحني كان قد اندلع كثري من
األزمات .مل تكن السيربانية قط يف دائرة اهتاممات الرئيس أكرث من مجرد صورة
باهتة ثانوية عابرة.
يف عجالة ،رسد ماكونيل أهم النقاط التي تعد نتاج عقدين من التحليالت،
والثغرات األمنية يف الحواسيب وقابليتها للتعرض للخطر ،وتنامي استخدام الحواسيب
يف كل مناحي الحياة األمريكية ،والدليل النابض الذي قدمه اختبار املولد الكهربايئ
أورورا الذي كان قد تم قبل ذلك بشهرين فقط .ثم ص َّعد ماكونيل من جسامة
األخطار ،وصاغ قضيته مستخدما كل ما كان يستطيع حشده من مصطلحات تعرب
عن الرضورة والحاجة امللحة ،قال ماكونيل :أولئك اإلرهابيون التسعة عرش الذين
شنوا هجوم الحادي عرش من سبتمرب ،إذا كانت لديهم مهارة سيربانية ،وإذا كانوا قد
اخرتقوا مخدمات أحد البنوك الكبرية يف مدينة نيويورك وأفسدوا ملفاته ،الستطاعوا
إحداث أرضار اقتصادية أكرث مام أحدثوا بهدمهم الربجني التوأمني.
استدار بوش نحو وزير الخزانة هرني بولسون ،وسأله :هل هذا صحيح يا هانك؟
كان ماكونيل قد ناقش هذه النقطة تحديدا مع بولسون يف اجتامع خاص قبل
ذلك بأسبوع .أجاب بولسون من خلفية الغرفة« :نعم ،سيدي الرئيس» .كان النظام
املرصيف يعتمد عىل الثقة ،وكان ميكن لهجوم من هذا النوع أن يلحق به رضرا جسيام.
اشتاط بوش ،وهب واقفا وسار يف أرجاء الغرفة .كان ماكونيل قد وضعه يف موقف
حرج ،إذ أبرز تهديدا واصفا إياه بأنه أكرب من التهديد الذي يثقل ذهنه ويشغل
تفكريه هو وكل أمرييك آخر طوال فرتة األعوام الخمسة ونصف العام السابقة ،تهديد
«حادي عرش من سبتمرب» آخر ،وكان قد فعل ذلك أمام أكرب مستشاريه لألمن .مل
يستطع بوش أن يدع األمر مير فقط.
قال بوش« :ماكونيل ،أنت أثرت هذه املشكلة .أمامك ثالثون يوما لحلها».
إنه كان مطلبا عسريا يصعب تحقيقه ،ثالثون يوما لحل مشكلة كانت تحوم
يف األرجاء وتدور رحاها منذ أربعني عاما .لكنه عىل األقل كان قد استحوذ عىل
اهتامم الرئيس .لقد كان يف أثناء مثل تلك اللحظات تحديدا  -وهي نادرة يف
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سجالت هذا التاريخ – يجري رسم وتدبري القفزات التي تحرز تقدما يف السياسة،
مثل :السؤال الربيء الذي طرحه رونالد ريغان بعد أن شاهد فيلم «ألعاب الحرب»
(املناورات الحربية) «هل ميكن حدوث مثل هذا األمر يف الواقع؟» ،أدى إىل أول
توجيه رئايس بشأن أمن الحاسوب؛ يف أعقاب تفجريات مدينة أوكالهوما سيتي،
فإن عقلية األزمة لدى بيل كلينتون ونزوعه إىل التفكري دامئا يف أن األسوأ سيحدث،
ح َّفزا واستحثا تدفقا كبريا من الدراسات ،ومجموعات العمل ،ويف نهاية املطاف،
تغيريات مؤسسية حقيقية ح َّولت األمن السيرباين إىل قضية عامة رئيسية .اآلن،
كان ماكونيل يأمل أن يؤدي – رمبا -استياء وغضب بوش إىل إطالق العنان ملوجة
التغيري الجديدة التالية.
منذ عودته إىل الحكومة ،كان ماكونيل يجري دراسة مسحية للمشهد ،وكان قد
ُصدم من ضآلة ما ُأحرز من تقدم خالل العقد الذي كان هو يف أثنائه بعيدا عن
الحياة العامة .كان البنتاغون والفروع العسكرية قد سدت الكثري من الثغرات يف
شبكاتها ،لكن  -عىل الرغم من اللجان ،وتجارب مناذج املحاكاة ،وجلسات االستامع يف
الكونغرس ،وحتى املراسيم الرئاسية التي كان ديك كالرك قد كتبها لكل من كلينتون
وبوش  -مل تختلف األحوال يف أماكن أخرى يف الحكومة ،ومازالت أكرث من ذلك يف
القطاع الخاص ،ومل تكن أقل عرضة للهجامت السيربانية.
كانت أسباب هذا املأزق هي أيضا ذاتها ومل تختلف ،إذ إن الرشكات الخاصة
مل تكن ترغب يف إنفاق املال عىل األمن السيرباين ،وأبدت مامنعة تجاه كل اللوائح
والتعليامت التي كانت تدفعها إىل فعل ذلك .ويف الوقت ذاته ،كانت الدوائر الفدرالية
تفتقر إىل النبوغ أو املوارد الالزمة لتنفيذ هذه املهمة ،باستثناء وكالة األمن القومي،
التي مل تكن لديها السلطة القانونية وال الرغبة.
كانت قد استُحدثت كيانات يف أثناء موجة االهتامم األخرية ،أثناء سطوة كالرك
باعتباره منسق السيربانية يف عهد كلينتون ويف أول عامني من عهد بوش ،وكان أبرز
هذه الكيانات هو املجلس السيرباين املشرتك بني الوكاالت ومراكز تشارك وتحليل
املعلومات التي كانت تقرن الخرباء الحكوميني مع ماليك الرشكات الخاصة املعنية
بالبنية األساسية (الشؤون املالية ،والطاقة الكهربائية ،والنقل ،وما إىل ذلك) .لكن
معظم تلك املرشوعات توقفت بعد استقالة كالرك قبل ذلك بأربعة أعوام .اآلن ،مع
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أوامر بوش بالتحرك وامليض قدما ،رشع ماكونيل يف جمع تلك الكيانات أو استحداث
كيانات جديدة ،هذه املرة مدعومة بتمويل حقيقي جاد.
أسند ماكونيل املهمة إىل فريق عمل سيرباين مشرتك بني الوكاالت ،تديره إحدى
مساعديه ،ميليسا هاثاواي  ،Melissa Hathawayاملديرة السابقة لوحدة عمليات
املعلومات يف رشكة «بووز آلني» ،التي أحرضها ماكونيل معه لتكون كبرية مساعديه
للسيربانية يف مديرية االستخبارات القومية.
إن حامية الجانب املدين غري العسكري للحكومة من الهجامت السيربانية كانت
ميدانا جديدا .قبل ذلك بخمسة عرش عاما ،حينام بدأت الفروع العسكرية يف مواجهة
املشكلة ،كان أول ما اتخذوه من خطوات هو تزويد حواسيبهم بأنظمة كشف
التسلل .لذا ،وكخطوة أوىل ،احتسب فريق عمل «هاثاواي» ما كان سيتطلب األمر
للكشف عن التسلل إىل الشبكات املدنية غري العسكرية ،وتبني أن املتطلبات ستكون
ضخمة .حينام بدأ الطاقم التقني يف قاعدة «كييل» الجوية يف رصد شبكات الحاسوب
يف منتصف التسعينيات من القرن العرشين ،كانت كل مخدمات سالح الجو عرب
البالد لديها نحو مائة نقطة وصول إىل اإلنرتنت .أما اآلن ،فإن جميع وكاالت ودوائر
الحكومة الفدرالية التي ال حرص لها كان لديها  4300نقطة وصول.
إضافة إىل ذلك ،ومبوجب ترشيعُ ،أسندت مهمة تأمني هذه النقاط إىل وزارة
األمن الداخيل ،وهي منظمة هجني دمجت معا  22دائرة كانت قبل ذلك تحت
مظلة مثاين وزارات منفصلة .لقد كانت الفكرة جمع كل الدوائر التي لها حتى أدىن
مسؤولية عن حامية األمة من الهجامت اإلرهابية وتوحيدها يف ديوان وزاري واحد
قوي .لكن يف الواقع ،مل تكن هذه الخطوة سوى تفتيت للسلطة ،إذ كانت تثقل
كاهل الوزير املسؤول مبهام أكرب من أن يتمكن أي شخص من إدارتها مبفرده ،وتدفن
يف غياهب األجهزة البريوقراطية القاصية ،منظامت كانت قبل ذلك مفعمة بالحيوية،
مثل منظومة البنتاغون لالتصاالت القومية ،التي كانت تدير برامج اإلنذار من كل
أنواع الهجامت ،مبا فيها الهجامت السيربانية .كانت وزارة األمن الداخيل معزولة
ماديا وسياسيا ،وكان مقرها محشورا يف مجمع صغري بجادة نرباسكا Nebraska
 Avenueيف أقىص شامل غرب واشنطن ،عىل بعد خمسة أميال من البيت األبيض،
وهو املجمع نفسه الذي كانت وكالة األمن القومي قد حرصت فيه مديرية أمن
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املعلومات حتى أواخر الستينيات من القرن العرشين ،حينام ُنقلت إىل ملحق املطار
الذي يبعد نصف ساعة بالسيارة من فورت ميد (أقرب إىل حد ما من جادة نرباسكا
التي تستغرق ساعة).
يف العام  ،2004العام الثاين لعمليات وزارة األمن الداخيل ،ونتاج إحدى
مبادرات ديك كالرك ،تعاقدت الوزارة عىل نظام لكشف التسلل عىل نطاق
الحكومة بكاملها ،كان يسمى «آينشتاين  .»Einsteinلكن تبدى أن املهمة يتعذر
تنفيذها( ،)4إذ إن أكرب حاسوب فائق كان سيصعب عليه رصد حركة بيانات تدخل
وتخرج عرب أربعة آالف مدخل إىل اإلنرتنت .وعىل أي حال مل تكن الدوائر الفدرالية
ملزمة بتنصيب النظام.
هذا التباين بني األهداف والقدرات أدى إىل متهيد السبيل للربنامج الجديد الذي
أطلقه ماكونيل وهاثاواي ،الذي أطلقا عليه اسم «املبادرة القومية الشاملة لألمن
السيرباين (يس إن يس آي) Comprehensive National Cybersecurity Initiative
) .(CNCIكانت هذه املبادرة تدعو إىل إنشاء وكالة فوقية (دائرة عليا) لتعمل عىل
دمج مخدمات الحكومة املتفرقة يف «شبكة مؤسسية فدرالية» واحدة ،ووضع معايري
أمنية صارمة ،وتقليص نقاط الدخول إىل اإلنرتنت من أكرث من أربعة آالف إىل خمسني
نقطة فقط .عىل أي حال ،كان هذا هو الهدف.
يف  9يناير من العام  ،)5(2008بعد مثانية أشهر من جلسة إحاطة ماكونيل الكبرية،
و َّقع بوش عىل توجيه رئايس لألمن القومي« ،إن إس يب دي  ،NSPD-54 »54 -الذي
أشار إىل األخطار السيربانية التي تنطوي عليها نقاط الضعف والثغرات األمنية يف
أمريكا ،مستعينا يف كثري من عباراته مبا جاء عرب عقد من التوجيهات والدراسات ،وأمر
بتنفيذ خطة «هاثاواي» باعتبارها العالج.
يف األسابيع التي سبقت ذلك التوجيه ،شدد ماكونيل عىل أن الخطة ستكون
مكلفة .رفض بوش التحذير قائال إنه عىل استعداد إلنفاق أموال قدر ما كان فرانكلني
روزفلت  Franklin Rooseveltقد أنفق عىل «مرشوع مانهاتن» .جنبا إىل جنب مع
مكتب املوازنة بالبيت األبيض ،وضع ماكونيل خطة خمسية تصل قيمتها إىل  18مليار
دوالر ،ومل تستقطع لجنة االستخبارات يف الكونغرس منها إال مبلغا صغريا ،تاركة له
 17.3مليار دوالر.
210

اليانكي صائد الظباء

عىل الرغم من أن املهمة األساسية للخطة كانت هي حامية شبكات الحاسوب
الخاصة بالدوائر املدنية غري العسكرية ،فإن الربنامج بكامله – املوازنة التي بلغت
عدة ماليني من الدوالرات ،ونص التوجيه الرئايس لألمن القومي «إن إس يب دي ،»54 -
حتى وجود يشء يدعى «املبادرة القومية الشاملة لألمن السيرباين» ُ -ختمت جميعا
بخاتم رسي جدا .مثل معظم القضايا السيربانية ،كانت الخطة مرتبطة ارتباطا وثيقا
بالغموض التعتيمي لوكالة األمن القومي ،ومل يكن هذا من قبيل املصادفة ،إذ إنه
عىل الورق ،كانت وزارة األمن الداخيل هي الدائرة املناطة بها املبادرة ،لكن وكالة
األمن القومي كانت مسؤولة عن الدعم التقني؛ وألن وزارة األمن الداخيل  -أو أي
دائرة أخرى  -مل تكن متتلك املعرفة أو املوارد لتنفيذ ما جاء يف توجيه الرئيس ،فإن
بؤرة السلطة لهذا الربنامج أيضا ،كانت ستميل من مجمع جادة نرباسكا إىل املجمع
املرتامي األطراف يف فورت ميد.
أيضا ،كان مدير وكالة األمن القومي كيث ألكسندر ،جهبذا ضليعا يف سياسات
املوازنة أكرث من املديرين يف وزارة األمن الداخيل .كان يعرف ،مثلام كان مايك هايدن
قبله ،أي الترشيعات تخول أي مجموعات من األنشطة (الباب الخمسني لالستخبارات،
الباب العارش للعمليات العسكرية ،الباب الثامن عرش للتحقيقات الجنائية) ،وأيا من
لجان الكونغرس تبت يف متويل كل منها .لذا ،حينام ُقسمت موازنة املبادرة البالغة
 17.3مليار دوالر بني الدوائر املختلفة ،ذهب الجزء األكرب منها إىل وكالة األمن القومي
التي كانت ستضطلع يف نهاية املطاف مبهمة رشاء وصيانة األجهزة واملعدات ،وهي
أكرث عنارص الربنامج تكلفة .حدد الكونغرس أن تنفق فورت ميد حصتها من املبلغ
عىل الدفاع السيرباين .لكن ،تعريف هذا املصطلح كان فضفاضا ،وكانت موازنة وكالة
األمن القومي عىل درجة عالية من الرسية ،لذلك خصص ألكسندر األموال وفقا ملا
رآه مناسبا.
يف أثناء ذلك ،حدَّثت وزارة األمن الداخيل «آينشتاين»( ،)6نظام كشف عن
التسلل القارص ،إىل «آينشتاين  ،»2الذي ُصمم ليس فقط لكشف أي نشاط ضار
عىل الشبكة ،ولكن أيضا إلرسال تنبيه تلقايئ .بدأت الوزارة وضع اإلطار النظري
املفاهيمي لنظام «آينشتاين  ،»3الذي  -مجددا ،من الناحية النظرية – كان سيصد
املتسللني بشكل تلقايئ وعىل نحو مؤلل .تحملت وكالة األمن القومي هذه املرشوعات
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باعتبار ذلك جزءا من حصتها يف املوازنة التي بلغت  17.3مليار دوالر ،ودمجتها
مع املرشوعات الضخمة لجمع البيانات وطحنها وغربلتها التي كانت الوكالة قد
أطلقتها بالفعل .لكن بعد فرتة وجيزة من تضافر الجهود حول مرشوع «آينشتاين»،
تراجع ألكسندر ،معلال ذلك بأن متطلبات الوكاالت املدنية (غري العسكرية) ونهج
وزارة األمن الداخيل ،مل تكن تتوافق مع وكالة األمن القومي .بقي مقاولو (متعهدو)
«آينشتاين» التجاريون يف العمل ،وع َّينت وزارة األمن الداخيل فريقا من املتخصصني
يف السيربانية ،لكنهم ُتركوا لشأنهم ،وكان عليهم البدء من جديد .تعرث الربنامج ،ومل
يحقق أهدافه ،ودخل يف حالة من االختالل الوظيفي واالنهيار.
وهكذا ،عىل الرغم من التزام الرئيس الكامل وأكوام األموال ،فإن الثغرات
األمنية للحواسيب وقابليتها للتعرض للهجوم ،وتداعيات ذلك عىل األمن القومي،
والعافية االقتصادية ،والتامسك والوئام االجتامعي  -وهو موضوع كان قد أثار
أجراس اإلنذار بني الفينة واألخرى خالل العقود األربعة السابقة  -كان ينحرف
مجددا نحو التهاون والتقصري.
كان ألكسندر اليزال ملزما بإنفاق حصته من املال عىل الدفاع السيرباين ،لكن
يف هذا الوقت ،فإن ما أدركه كني مينيهان من حقيقة أن الهجوم السيرباين والدفاع
السيرباين يعمالن عىل تكنولوجيا واحدة ،ومرتادفان من الناحية العملية ،كان متأصال
متاما يف فكر ومعتقد فورت ميد.
كانت املفاهيم األساسية للسيربانية  -مهاجمة شبكة الحاسوب ،وحامية
شبكة الحاسوب ،واستغالل شبكة الحاسوب  -التزال يف مرحلة الذيوع .لكن
البطاقة الرابحة كانت ،ودامئا كانت ،هي االستغالل ،استغالل شبكات الحاسوب
هو فن وعلم العثور عىل الثغرات األمنية يف شبكة الخصم واستغاللها ،والولوج إىل
داخلها ،والتالعب بها .كان استغالل شبكات الحاسوب ميكن اعتباره ،واستخدامه،
وتربيره عىل أنه تحضري لهجوم سيرباين مستقبيل ،أو عىل أنه أحد أشكال ما كان
خرباء االسرتاتيجية قد وصفوه منذ فرتة طويلة بأنه «الدفاع اإليجايب» active
 ،defenseوهو النفاذ إىل شبكة الخصم ملعرفة أنواع الهجامت التي كان يخطط
لها ،حتى تستطيع الوكالة ابتكار أسلوب لتعطيلها ،أو إضعافها ،أو دحرها عىل
نحو وقايئ استباقي.
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كان ألكسندر يعمم وينرش مقولة( )7أن «الدفاع اإليجايب» هو أمر أسايس ورضوري،
مثلام هي الحال يف األنواع األخرى من وسائل الحرب ،إذ إن املعادل السيرباين لـ «خط
ماجينو» (Maginot Line٭) أو «سور الصني العظيم» ( Great Wall of China٭٭)
ما كان يعتمد عىل املدى الطويل .كان الخصوم سيجدون طريقة للمناورة حول
املوانع أو القفز عليها .لذا ،يف املجالس املشرتكة بني الوكاالت ،ويف اإلدالء بالشهادة
خلف األبواب املغلقة ،كان ألكسندر يوضح أن هذا الجزء من «املبادرة القومية
الشاملة لألمن السيرباين» كان ينبغي أن يركز عىل استغالل شبكات الحاسوب .بطبيعة
الحال ،حاملا يجري اإلنفاق بسخاء عىل أدوات استغالل شبكات الحاسوب ،فإنه من
املمكن برمجتها للهجوم والدفاع ،ألن استغالل شبكات الحاسوب كان عنرص متكني
مساعد لكليهام .حينام كان ألكسندر يفحص الربيد اإللكرتوين وينفذ يف شبكات
الهاتف الجوال للمتمردين العراقيني ،كان ذلك استغالال لشبكة الحاسوب؛ أما حينام
منحه الرئيس بوش اإلذن بتعطيل وعرقلة تلك الشبكات  -العرتاض وإرسال رسائل
مزيفة ينتهي بها األمر إىل قتل املتمردين  -كان ذلك مهاجمة لشبكة الحاسوب «يس
إن أيه» .باستثناء الخطوة األخرية ،أي قرار الهجوم ،فإن استغالل شبكات الحاسوب
ومهاجمة شبكات الحاسوب كانا متطابقني.
كانت هذه هي طبيعة التكنولوجيا أيا كانت نوايا أي أحد (وكانت نوايا ألكسندر
واضحة) ،مام جعل السيطرة عىل األمر عىل نحو صارم لزاما عىل القادة السياسيني،
لضامن أن السياسة هي التي كانت تشكل استخدام التكنولوجيا ،وليس العكس.
لكن ،بينام مل تكد األدوات السيربانية ُتدمج مع أسلحة الحرب ،وبينام كانت شبكات
الحاسوب تدير تقريبا كل أوجه الحياة اليومية ،تزحزحت السلطة عىل نحو غري
ملحوظ ،ثم عىل نحو مفاجئ ،إىل أساطني التكنولوجيا يف فورت ميد.
(٭) خط ماجينو  Maginot Lineالذي يعد منوذجا للتحصينات الدفاعية الثابتة ،كان خطا من التحصينات
األسمنتية ،والعقبات ،ومنشآت األسلحة ،بنتها فرنسا يف الثالثينيات لردع أي غزو من أملانيا وإجبار األملان عىل التحرك
حول التحصينات .سمي عىل اسم وزير الحرب الفرنيس أندريه ماجينو  André Maginotالذي نادى لألخذ بنظرية
الدفاع الثابت ودافع عنها أمام الربملان الفرنيس[ .املرتجم].
(٭٭) سور الصني العظيم  Great Wall of Chinaهو عبارة عن سلسلة من التحصينات املصنوعة من الحجر،
والطوب ،والخشب ،وغريها من املواد ،بُني بشكل عام عىل طول خط من الرشق إىل الغرب عرب الحدود الشاملية
التاريخية للصني لحامية الدول واإلمرباطوريات الصينية ضد غارات وغزوات مجموعات البدو املختلفة من ذوي
التطلعات التوسعية[ .املرتجم].
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أتت اللحظة املحورية الحاسمة( )8يف هذا التحول يف مقر وكالة األمن القومي ،يف
الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم الجمعة  24أكتوبر من العام  ،2008إذ الحظ
فريق من محليل استخبارات اإلشارة (سيجينت) شيئا غريبا يحدث يف شبكات القيادة
املركزية للواليات املتحدة ،املقر الرئييس إلدارة الحروب يف أفغانستان والعراق.
كانت أداة إرشادية تنبيهية (بيكون) تطلق إشارة ،وبدا أنها قادمة من داخل
الحاسوب الرسي للقيادة املركزية .مل يكن هذا األمر غريبا فقط ،بل كان من املفرتض
أنه مستحيل الحدوث ،إذ إن الشبكات العسكرية املصنفة عىل أنها رسية مل تكن
متصلة باإلنرتنت العام ،فالشبكتان معزولتان متاما بوجود «فجوة هوائية» (air gap٭)
بينهام ،وكام قال عنها الجميع ،مل يكن من املمكن أن يجتازها حتى قراصنة الحاسوب
األكرث حنكة .لكن ،بطريقة ما ،توصل أحد إىل هذا وحقن بضعة أسطر من التعليامت
الربمجية (الكود) الخبيثة الضارة بأحد خطوط االتصال العسكرية األكرث أمنا .كان هذا
هو املصدر الوحيد املقنع لألداة اإلرشادية التنبيهية (البيكون).
بقدر ما كان الجميع يعرف ،كانت هذه هي املرة األوىل ،التي ُتخرتق فيها شبكة
يف وزارة الدفاع مصنفة عىل أنها رسية.
رمبا مل يكن قد ُرصد هذا التسلل ،بيد أنه قبل عام من ذلك ،حينام انطلقت
الحرب السيربانية باعتبارها ظاهرة تسود العامل بأرسه ،فإن ريتشارد شيفر Richard
 ،Schaefferرئيس مديرية ضامن املعلومات يف وكالة األمن القومي – الذي كان
أفراد طاقمه يقضون أيام عملهم منكبني عىل دراسة وفحص واختبار أساليب جديدة
يستخدمها شخص من الخارج لخرق دفاعاتها – كان يحلم بتحقيق هدف جديد .عىل
مدار العقد السابق ،كانت الفروع العسكرية ومختلف فرق العمل املشرتكة قد أدّت
عمال جيدا عىل نحو معقول لحامية املحيط الخارجي لشبكاتها .لكن ماذا لو فاتهم
يشء ما ،وكان هناك خصم داخل الشبكة بالفعل ،غري مكتشف ،ومختبئ بني آالف أو
ماليني امللفات ،ينسخ محتوياتها أو يفسدها؟
أسند شيفر مهمة فحص الشبكات املصنفة عىل أنها رسية إىل فريقه األحمر -
الوحدة ذاتها التي كانت قد أجرت مناورة تدريب «املتلقي املؤهل» يف العام .1997
(٭) وهو يعني أن جهاز حاسوب أو شبكة مفصولة كهربائيا (بفجوة هوائية تخيلية) من جميع الشبكات األخرى.
[املرتجم].
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اكتشف هذا الفريق األداة اإلرشادية التنبيهية ،كانت مرفقة بفريوس حاسويب متنقل
(دودة الحاسوب) كانوا قد رأوها قبل ذلك بعامني تحت عنوان  .agent.btzكانت
أداة راقية متميزة ،إذ إنها بعد النفاذ إىل الشبكة وتفحص البيانات ،كانت األداة
اإلرشادية التنبيهية مربمجة لتحملها جميعا عائدة إىل مصدرها .منذ عهد بعيد ،كان
«مكتب عمليات الولوج املصممة وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) ،وهو ورشة
لعمليات الحقائب السوداء (العمليات الرسية) السيربانية يف وكالة األمن القومي ،قد
ابتكر أداة مامثلة.
حمل شيفر األخبار إىل ألكسندر ،ويف غضون خمس دقائق توصل الرجالن
وفريقاهام إىل حل .كانت األداة اإلرشادية التنبيهية مربمجة للعودة إىل مصدرها؛
لذا ،قالوا :دعونا ندلف إىل داخل األداة اإلرشادية التنبيهية ونعيد توجيهها إىل مصدر
آخر مختلف؛ عىل وجه التحديد ،أحد صناديق التخزين يف وكالة األمن القومي .بدت
الفكرة واعدة .أسند ألكسندر املهمة إىل فريقه التقني ،ويف غضون بضع ساعات
توصلوا إىل كيفية تصميم الربمجية ،وبحلول صباح اليوم التايل كانوا قد أنشأوا
الربنامج .بعد ذلك اختربوه عىل أحد الحواسيب يف «فورت ميد» ،يف البداية حقنوا
الفريوس الحاسويب املتنقل (دودة الحاسوب)  ،agent.btzثم بعد ذلك سحبوا األداة
باستخدام تعليامت إعادة التوجيه ،وكان االختبار ناجحا.
كانت الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت .يف غضون أربع وعرشين
ساعة فقط ،كانت وكالة األمن القومي قد توصلت إىل الحل ،وبنائه ،والتحقق منه.
أطلقوا عىل العملية اسم «اليانيك صائد الظباء» .Buckshot Yankee
يف تلك األثناء ،كانت الفروع التحليلية للوكالة تتعقب مسارات الفريوس الحاسويب
املتنقل إىل نقطة بدايته .تكهنوا بأن أحد رجال أو نساء جيش الواليات املتحدة يف
أفغانستان كان قد اشرتى ناقلة بيانات (وحدة ذاكرة فالشية) مصابة بربامج خبيثة
ضارة وأدخلها إىل حاسوب آمن( .تأكدت هذه الفرضية من تحليل مفصل ُأجري عىل
مدار األشهر القليلة الالحقة) .كانت ناقالت البيانات (وحدات الذاكرة الفالشية) ُتباع
عىل نطاق واسع يف األكشاك يف العاصمة األفغانية كابول ،مبا يف ذلك تلك األكشاك
املوجودة بالقرب من املقر العسكري لحلف شامل األطليس (الناتو) .اتضح أن روسيا
و ّردت كثريا من ناقالت البيانات تلك ،بعضها كان مربمجا مسبقا بواسطة أحد أجهزة
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االستخبارات ،عىل أمل أن بعض األمريكيني سيفعل يف يوم من األيام ما كان بعض
األمريكيني قد قاموا به بالفعل ،والذي بدا اآلن جليا.
لكن كل هذا كان تفاصيل .كانت الصورة الكبرية األشمل هي أنه يف صباح يوم
اإلثنني بعد بدء األزمة ،كان املسؤولون يف البنتاغون يسعون جاهدين من أجل فهم
أبعاد وحجم املشكلة ،بينام قبل ذلك بيومني ،كانت وكالة األمن القومي قد حلتها.
دعا األدمريال مايك مولني  ،Mike Mullenرئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان،
إىل عقد اجتامع طارئ صباح يوم اإلثنني ملناقشة إجراءات العمل ،بيد أنه وجد أن
قادة الفروع مل يرسلوا سوى ضباط برتبة كولونيل (عقيد) لحضور االجتامع .وكاد
يرصخ «ماذا أنتم فاعلون هنا؟» .إن شبكات قيادة الحرب التي تخوضها األمة جرى
املساس بها وتعرضت ملا يثري الشبهة؛ مل يكن ممكنا كسب املعارك من دون الثقة
بتلك الشبكات .كان مولني بحاجة إىل التحدث مع القادة ،ومع مديري العمليات
بهيئة األركان املشرتكة واالستخبارات ،وهذا يعني أنه كان بحاجة إىل التحدث مع
جرناالت من فئة ثالث وأربع نجوم وضباط برتبة أدمريال (لواء بحري).
يف وقت الحق من صباح ذلك اليوم ،رتب مولني اجتامعا عرب الهاتف مع مايك
ماكونيل ،وكيث ألكسندر ،والجرنال كيفن تشيلتون  ،Kevin Chiltonرئيس القيادة
االسرتاتيجية للواليات املتحدة ،التي كانت تضم مقر «فريق العمل املشرتك لعمليات
الشبكة العاملية» ،أحدث تجسيد للمكاتب ذات الهيكل الفضفاض التي كانت قد
ُأنشئت يف بادئ األمر ،قبل عقد من الزمان ،مثل «فريق العمل املشرتك لحامية
شبكات الحاسوب».
بدأ مولني املحادثة بالسؤال ذاته الذي كان جون هامري قد طرحه من قبل
يف العام  ،1998يف أعقاب عملية «الرشوق الشميس» ،أول تغلغل عميق للشبكات
العسكرية :من الذي يتوىل زمام األمور؟
عىل مدار خمسة وعرشين عاما ،منذ أن و َّقع رونالد ريغان عىل أول توجيه رئايس
بشأن أمن الحاسوب ،فإن البيت األبيض ،والبنتاغون ،والكونغرس ،و«فورت ميد» ،ومختلف
مراكز وسائل حرب املعلومات يف الخدمات العسكرية ،كانوا متعارضني ومتنازعني بشأن
هذا السؤال .اآلن ،أرص الجرنال تشيلتون عىل أنه هو الذي كان مسؤوال ،نظرا إىل أن
القيادة االسرتاتيجية كانت تضم «فريق العمل املشرتك لعمليات الشبكة العاملية».
216

اليانكي صائد الظباء

سأل مولني« :ثم ما الخطة؟».
سكت شيلتون للحظة وقال« :قل له يا كيث».
من الجيل أن القيادة االسرتاتيجية مل يكن لديها يشء .مل يكن أي كيان ،مدين أو
عسكري ،لديه أي يشء  -أي أفكار بشأن من الذي فعل هذا ،وكيف ميكن إيقافه،
وما الذي ينبغي فعله بعد ذلك  -باستثناء الوكالة التي لديها معظم التمويل،
والتكنولوجيا ،والنبوغ للتعامل مع مثل هذه األسئلة ،وكالة األمن القومي.
كان مديرو وكالة األمن القومي يف أثناء العقد املايض قد عملوا عىل نحو محموم
من أجل الحفاظ عىل بقاء «فورت ميد» يف مواجهة منافسة املكاتب السيربانية
العشوائية املبعرثة بالخدمات العسكرية « -الحفاظ عىل الغموض» ،مثلام كان بيل
بريي قد وصف املهمة إىل كني مينيهان .كان أفضل أسلوب للقيام بذلك هو تقديم
املربرات ،يوما بعد يوم ،وإثبات صواب أن وكالة األمن القومي كانت هي املكان
الوحيد الذي كان يعرف كيفية قيامه بهذا النوع من األشياء ،وهذا هو ما ص ّوره
ألكسندر عىل نحو مثري مع عملية «اليانيك صائد الظباء».
مبزيج من االرتياع والحرية ،كان بوب غيتس يراقب هذا التناقض بني سيطرة
«فورت ميد» وتدافع البنتاغون وتخبطه .لقد كان غيتس وزيرا للدفاع طوال ما يقرب
من العامني ،بعد تاريخ مهني طويل يف وكالة االستخبارات املركزية ،وفرتة قصرية كان
قد قضاها يف البيت األبيض يف أثناء فرتة والية بوش األب ،وكان يواصل التعجب من
الخلل الوظيفي الشديد يف الجهاز اإلداري للبنتاغون .عند بداية توليه املنصب(،)9
كانت القوات املسلحة يف خضم حربني ،كلتاهام تجري عىل نحو سيئ جدا .مع ذلك،
كانت طائفة واسعة من كبار الضباط املوجودين يف البناية يترصفون كأن العامل يعيش
يف سالم ،إذ إنهم كانوا يدفعون باألسلحة ذاتها باهظة الثمن ،التي ُبنيت من أجل
حرب أسطورية كربى يف املستقبل ،ذات األسلحة التي كانوا يدفعون بها منذ الحرب
الباردة ،ويرقون النوع نفسه من الضباط الذين يؤدون التحية العسكرية بقرقعة
حامسية ،ويلتزمون بالحضور إىل العمل يف مواعيد منضبطة  -باختصار ،مل يكونوا
يفعلون أي يشء ذا فائدة – حتى فصل غيتس بضعة جرناالت من الخدمة ،واستعاض
عنهم بضباط بدا أنهم قادرون عىل ،وراغبون يف ،مساعدة الرجال والنساء عىل القتال،
واملوت ،واإلصابة بجروح بالغة يف الحروب التي كانت دائرة حينذاك.
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كان غيتس منذ مجيئه إىل البنتاغون ،قد سمع يف كل يوم تقريبا ،إحاطات بشأن
آخر محاولة للنفاذ إىل شبكات وزارة الدفاع قام بها أحد الخصوم الخطرين ،أو أحد
قراصنة الحاسوب املخربني .كان هذا هو االنتهاك الخطري جدا الذي كان قد ح ّذر
الكثريين من أنه رمبا يحدث؛ ومع ذلك ،مازال الجميع يؤدون مناورات وأالعيب
بريوقراطية .مل يكن يبدو أن أحدا قادر عىل متييز ما هو جيل.
إن مايك ماكونيل ،الذي كان عىل وفاق مع غيتس منذ فرتة توليه منصب مدير
وكالة األمن القومي ،طرح مرارا وتكرارا أمر القيادة السيربانية املوحدة ،التي كانت
ستقوم مقام كل مكاتب السيربانية املتناثرة ،وتدير العمليات الهجومية والدفاعية
(ألنهام تنطويان عىل ذات التكنولوجيا ،واألنشطة ،واملهارات) ،ومثاليا أن تكون
كائنة يف «فورت ميد» باعتبارها مقرا لها (ألنه هناك كانت تحتشد التكنولوجيا،
واألنشطة ،واملهارات) .دعم ماكونيل حجته بجزء من املعرفة ببواطن األمور ،إذ
إن وكالة األمن القومي مل تكن ترغب يف تشارك املعلومات االستخباراتية مع قادة
العمليات؛ السبيل الوحيد ألن يحدث ذلك هو صهر مدير وكالة األمن القومي وقائد
السيربانية يف شخص واحد.
لطاملا كان غيتس يعتقد أن فكرة ماكونيل تبدو منطقية ،وعملية «اليانيك صائد
الظباء» أوضحت األمر بجالء تام.
مثة تطور آخر غ ّلف هذا األمر بالشعور بالرضورة والحاجة امللحة .كان الوقت
مييض عىل فرتة والية ألكسندر لوكالة األمن القومي .كان معظم املديرين قد خدم
ثالثة أعوام ،وكان ألكسندر قد مكث يف منصبه ثالثة أعوام وشهرين .بعيدا عن
الحساب ،كان غيتس قد سمع شائعات بأن ألكسندر كان يعتزم التقاعد ،ليس فقط
من الوكالة ،ولكن أيضا من الجيش امليداين (القوات الربية) .فكر غيتس أن هذا
سيكون كارثيا ،إذ إن وكالة االستخبارات املركزية كانت قد توقعت أخريا هجوما
سيربانيا كبريا يف غضون العامني املقبلني .ها نحن يف أزمة أقل حجام لكنها عىل
الرغم من ذلك خطرية ،وكان ألكسندر هو املسؤول الوحيد الذي كان ميسك بزمام
ما كان يحدث.
جرت العادة عىل أن يكون مدير وكالة األمن القومي جرناال من فئة الثالث نجوم
أو أدمرياال؛ وأن يكون قادة القوات العسكرية من فئة األربع نجوم .توصل غيتس
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إىل أن إحدى وسائل توحيد السياسة السيربانية واإلبقاء عىل ألكسندر هي استحداث
قيادة سيربانية جديدة ،وكتابة مرسومها بحيث يكون قائدها هو أيضا مدير وكالة
األمن القومي (مثلام كان ماكونيل قد اقرتح) ،ويضع ألكسندر يف املنصب املزدوج،
وبذلك مينحه نجمة رابعة ،وثالثة أعوام أخرى عىل األقل يف املنصب.
ويف واقع األمر ،كانت إشاعات رحيل ألكسندر الوشيك غري صحيحة .باملصادفة،
قبل وقت قصري من عملية «اليانيك صائد الظباء» ،حدد ألكسندر موعدا للحصول
عىل إحاطة معلومات بشأن التقاعد ،والتي كان الجرناالت ملزمني بالحصول عليها
عند اكتسابهم النجمة الثالثة .كان ألكسندر قد أجل جلسته ألشهر عدة ،كانت هذه
األشياء عادة مضيعة للوقت ،وهو كان مشغوال .وأخريا ،ضغطت عليه قيادة شؤون
ضباط الجيش امليداين؛ لذلك ،ذهب لحضور الجلسة املقررة التالية.
بعد ذلك بيومني تلقى ألكسندر اتصاال هاتفيا من غيتس ،كان يريد أن يعرف منه
ما إذا كانت إشاعات تقاعده صحيحة .أكد له ألكسندر أن األمر ليس كذلك .أيضا،
أخربه غيتس بخطة جلب نجمة رابعة له.
كان األمر سيستغرق عدة أشهر لتسوية األمور يف البنتاغون ،واألوساط
االستخباراتية ،والكونغرس .يف تلك األثناء ،جرت االنتخابات ،ووصل الرئيس الجديد
باراك أوباما إىل البيت األبيض .لكن غيتس ،الذي وافق عىل البقاء يف منصب وزير
الدفاع ملدة عام عىل األقل ،دفع بالفكرة إىل األمام قدما .يف  23يونيو من العام
 ،)10(2009و ّقع مذكرة ،آمرا باستحداث قيادة سيربانية للواليات املتحدة.
يف أثناء العام األخري من فرتة رئاسة بوش واألشهر القليلة األوىل من عهد أوباما،
كان غيتس يتصارع مع معضلة .كان قد أدرك منذ فرتة أنه حينام يتعلق األمر باألمن
السيرباين ،ليس هناك بديل عن «فورت ميد» .إن فكرة تحويل وزارة األمن الداخيل
إىل وكالة أمن قومي للبنية األساسية املدنية غري العسكرية ،وهو الهاجس الذي كان
البعض يف البيت األبيض اليزال يرعاه ،كانت أضغاث أحالم .مل يكن لدى وزارة األمن
الداخيل األموال ،أو القوى البرشية ،أو املقدرة التقنية ،وعمليا عىل نحو واقعي ،لن
يكون لديها أي من ذلك .لكن ألن وكالة األمن القومي من الناحية القانونية (وعىل
نحو محكم) محظور عليها املراقبة املحلية ،فهي أيضا مل تكن تستطيع حامية البنية
األساسية املدنية غري العسكرية.
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يف  7يوليو من العام  2010كان غيتس يتناول طعام الغداء( )11يف البنتاغون مع
جانيت نابوليتانو  ،Janet Napolitanoوزيرة األمن الداخيل ،القرتاح وسيلة للخروج
من هذا الدغل .كانت الفكرة هي أن نابوليتانو كانت ستسمي نائبا ثانيا ملدير وكالة
األمن القومي (من الناحية الرسمية ،كان سينبغي أن يسمي غيتس الشخص ،ولكنه
سيكون من اختيارها) ،ويف حالة وجود تهديد للبنية األساسية الحرجة يف البالد،
سيكون يف إمكان هذا النائب الجديد أن يستعني باملوارد التقنية لوكالة األمن القومي
يف حني يتذرع بالسلطة القانونية لوزارة األمن الداخيل.
أعجبت نابوليتانو بالفكرة .يف اجتامع الحق ،أعدا مذكرة تفاهم بشأن هذا
الرتتيب ،تضمنت مذكرة التفاهم مجموعة من الدروع الوقائية لحامية الخصوصية
والحريات املدنية .كان غيتس ونابوليتانو قد تشاورا مع الجرنال ألكسندر الذي وافق
عىل الفكرة وباركها .يف  27يوليو ،بعد أقل من ثالثة أسابيع من غدائهام األول ،حمل
غيتس ونابوليتانو الفكرة إىل الرئيس أوباما .مل يكن لدى أوباما اعرتاضات ،ومررها
محصها مع
إىل توماس دونيلون  ،Thomas Donilonمستشاره لألمن القومي ،الذي ّ
لجنة مشرتكة بني الوكاالت تابعة ملجلس األمن القومي.
كان كل يشء يبدو عىل املسار الصحيح .ترك غيتس ونابوليتانو التفاصيل
ملعاونيهام وعادا إىل األعامل األكرث رضورة وإلحاحا.
عىل مدى األشهر القليلة الالحقةُ ،كشف عن االتفاق.
قبل تفويض األمر ،اختارت نابوليتانو مرشحها ملنصب نائب املدير للسيربانية،
وهو أدمريال من فئة النجمتني يدعى مايكل براون  ،Michael Brownكان يشغل يف
وزارتها منصب نائب وزير مساعد لألمن السيرباين .بدا براون مثاليا لهذه املهمة ،كان
قد درس الرياضيات وعلم التشفري يف األكادميية البحرية ،وعمل يف فرق استخبارات
اإلشارة يف وكالة األمن القومي ،ويف أواخر التسعينيات من القرن العرشين انتقل إىل
البنتاغون كأحد املحللني يف تحقيقات اخرتاقات «الرشوق الشميس» وعملية «متاهة
ضوء القمر» يف «فريق العمل املشرتك لحامية شبكات الحاسوب» .حينام أقنع مايك
ماكونيل الرئيس بوش بإنفاق  18مليار دوالر عىل األمن السيرباين ،طلب من براون أن
يعمل يف وزارة األمن الداخيل ،للمساعدة عىل حامية الشبكات املدنية بالطريقة ذاتها
التي كان قد ساعد بها عىل حامية الشبكات العسكرية .عىل مدار العامني الالحقني،
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كان هذا ما يحاول براون تنفيذه ،موسعا فريق السيربانية يف وزارة األمن الداخيل من
مثانية وعرشين شخصا إىل ما يقرب من أربعامئة ،وح َّول فريق االستجابة لطوارئ
الحاسوب إىل تنظيم وظيفي بعض اليشء .إذا كان هناك أحد يستطيع دمج ثقافتي
وكالة األمن القومي ووزارة األمن الداخيل ،فمن املرجح أن يكون هو مايك براون.
لذلك السبب ،وعىل الرغم من ذلك ،كان براون يواجه عقبات يف كل خطوة.
كان نائب نابوليتانو« ،جني هول لوت» - Jane Holl Luteوهو محام ،ومساعد
سابق للسكرتري العام لألمم املتحدة لدعم حفظ السالم ،ورجل جيش ميداين
مخرضم يف استخبارات اإلشارات – يرتاب بشدة يف وكالة األمن القومي ،ومامنعا
ألي خطة كان من شأنها أن متنح الوكالة أي سلطة يف الشؤون املحلية ،أو رمبا
تحول اإلنرتنت إىل «ساحة حرب»( .)12وهذا كان ينطبق أيضا عىل مستشار البيت
األبيض لألمن السيرباين ،هوارد شميت  ،Howard Schmidtالذي كان يفزع وينفر
ممن كانوا يصفون الفضاء السيرباين عىل أنه «ميدان» ،باملفهوم ذاته الذي كان
ضباط سالح الجو يصفون به السامء ،وضباط سالح البحرية يصفون به املحيطات
عىل أنها «ميادين» للعمليات العسكرية .إن رتبة براون باعتباره ضابطا يف سالح
البحرية ،وخلفيته يف علم التشفري ،وخربته مع وكالة األمن القومي ،كانت جميعها
تشري إىل أن هذا املسعى املشرتك سيكون بعيدا عن الرشاكة املتكافئة؛ لذلك ،فإن
«فورت ميد» هي التي كانت ستدير األمور.
أيضا ،كانت هناك مامنعة فيام بني نواب الوزراء األعضاء يف مجلس األمن القومي،
كان بعضهم متكدرا من أن هذه الصفقة قد سارت من دون تشاور معهم .يف نهاية
املطاف ،وافقوا عىل أن يكون براون( )13هو «منسق األمن السيرباين» ،لكنهم مل يكونوا
ليوافقوا عىل أن يكون نائبا ملدير وكالة األمن القومي ،ومل يكونوا ليمنحوه السلطة
القانونية التي كان سيحتاجها للقيام باملهمة املتوخاة التي كان غيتس ونابوليتانو قد
تخيالها.
وعىل الرغم من أن عددا قليال فقط كانوا يتذكرون هذا الزمن البعيد ،فإن األمر
كان يعيد إىل األذهان النزاع الذي نشب منذ أكرث من ربع قرن ،يف العام  ،1984حينام
عارض املدافعون عن الحريات املدنية يف الكونغرس الخطة املبينة يف توجيه الرئيس
ريغان« ،إن إس دي دي( NSDD-145 »-145التوجيه الرئايس الرسي املتعلق باألمن
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القومي) ،ألنها كانت تضع املعايري القياسية ألمن الحاسوب يف أيدي لجنة يديرها
مدير وكالة األمن القومي.
عمليا ،كانت االجتامعات التي تضم موظفي وزارة األمن الداخيل ومجلس األمن
القومي تغيل من التوتر .كانت خطة غيتس-نابوليتانو تدعو كل دائرة إىل إرسال
عرشة محللني إىل مقر الدائرة األخرى بوصفها نوعا من تبادل الثقافات .منذ البداية،
أرسلت «فورت ميد» محلليها العرشة ،تسعة من مجلس األمن القومي ،ومحلال واحدا
من القيادة السيربانية؛ لكن وزارة األمن الداخيل كانت بطيئة يف التجاوب .كان جزء
من املشكلة هو األمور اللوجستية العادية .كان يعمل يف وكالة األمن القومي خمسة
وعرشون ألف شخص ،ومل تكن مبادلة عرشة منهم أمرا يتطلب تضحية كبرية .لكن
وزارة األمن الداخيل مل يكن لديها سوى بضع مئات من املتخصصني يف السيربانية ،فبدال
من نقل أي منهم ،قرر لوت توظيف عرشة أشخاص جدد ،وهو تدبري كان ينطوي عىل
تالعب بحسابات املوازنة ،وفحص الستخراج التصاريح األمنية ،باختصار ،كان تدبريا
كاف من انضامم األشخاص العرشة،
يحتاج إىل وقت ،كثري من الوقت .لكن ،قبل وقت ٍ
تعرث الرتتيب ،وكاد يصل إىل طريق مسدود.
يف  31أكتوبر من العام  2010رفعت القيادة السيربانية للواليات املتحدة علمها
عىل «فورت ميد» ،مع تويل الجرنال ألكسندر القيادة ،بالتزامن مع دخوله عامه
السادس مديرا لوكالة األمن القومي التي كانت تعج بقوى سياسية ،وبريوقراطية،
وحوسبية مل يسبق لها مثيل.
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«يف الوقت الذي ُتعرتَض فيه رسالة
الربيد اإللكرتوين أو محادثة الهاتف
الجوال الخاصة بأحد اإلرهابيني،
كان يُلت َقط أيضا جزء من دردشة
األمريكيني األبرياء»

يف العام  ،2007أثناء األسابيع األوىل
من فرتة تويل مايك ماكونيل منصب مدير
االستخبارات القومية ،أطلعه أحد مساعديه
عىل لوحة أعدتها رشكة «فرييساين» ،VeriSign
الرشكة التي كانت تدير «نظام اسم النطاق»
( ،)domain name systemالذي كان يو ِّثق
«دوت-كوم»  ،dot-comو«دوت-جوف» dot-
 ،govو«دوت-نيت»  ،dot-netوعناوين الربيد
اإللكرتوين األخرى التي كانت تجعل اإلنرتنت
تعمل وتؤدي وظيفتها .كانت اللوحة تبني
خريطة العامل ،ليس من خالل جغرافية كتلة
اليابسة واملحيطات ،ولكن من خالل أمناط
وكثافات سعة قناة االتصال (عرض النطاق
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الرتددي) للشبكة .وفقا لهذه الخريطة فإن  80يف املائة من االتصاالت الرقمية يف
العامل كانت متر عرب الواليات املتحدة(٭).
كان لهذا آثار كبرية يف االستخبارات .إذا تبادل أحد اإلرهابيني يف باكستان
رسائل الربيد اإللكرتوين ،أو تحدث عىل هاتف جوال ،مع أحد موردي األسلحة
يف سورية ،وإذا وجهت الشبكة العاملية اتصاالتهم عرب الواليات املتحدة ،فلن
يكون هناك حاجة إىل إنشاء محطة معادية ل َت َف ُّحص وجمع البيانات يف منطقة؛
كانت وكالة األمن القومي تستطيع ببساطة التنصت عىل تيار البيانات فيها من
داخل الواليات املتحدة.
لكن كان هناك عقبة قانونية .يف السابق ،يف السبعينيات من القرن العرشين،
كشفت جلسات االستامع التي ترأسها السناتور فرانك تشريش Frank Church
عن تعسف وإساءة استخدام للسلطة عىل نطاق واسع من قبل وكالة االستخبارات
املركزية ووكالة األمن القومي ،ينطوي عىل مراقبة مواطنني أمريكيني ،السيام
النقاد السياسيني والناشطني املناهضني للحرب ،يف انتهاك حقوقهم ضد «التفتيش
والضبط التعسفي غري املربر» املنصوص عليها يف التعديل الرابع للدستور .أدت
جلسات االستامع إىل إصدار «قانون مراقبة االستخبارات األجنبية»((Foreign )1
) Intelligence Surveillance Actيف العام  1978الذي حظر املراقبة املحلية من
دون برهان ملس ِّوغ مقنع مرجح أن الهدف كان عميال لقوى أجنبية ،وأن أماكن
املراقبة كانت ،أو كانت ستكون ،مستخدمة بواسطة ذلك العميل؛ وحتى يف هذه
الحالة كان سيتعني عىل الحكومة تقديم الدليل عىل السبب املس ّوغ املقنع املرجح
إىل محكمة رسية مختصة بقانون مراقبة االستخبارات األجنبية ،التي كان س ُي َّ
عي
قضاتها من قبل رئيس املحكمة العليا يف الواليات املتحدة .كان الرئيس ميكنه أن
(٭) يف أواخر التسعينيات من القرن العرشين ،حينام بدأ ريتشارد كالرك يف إجراء بحث بشأن الثغرات األمنية يف
البنية األساسية وقابليتها للتعرض للهجوم ،علم أن  80يف املائة من حركة بيانات اإلنرتنت عىل مستوى العامل كانت
متر عرب بنايتني فقط يف الواليات املتحدة ،كانت إحداهام تسمى «إم أيه إي غرب» (( ،)MAE Westإم أيه إي MAE
تعني :مبدل املنطقة املرتوبوليتية (الحرضية) الكربى  ) Metropolitan Area Exchangeيف مدينة سان هوزيه
بوالية كاليفورنيا ،والبناية األخرى كانت تسمى «إم أيه إي رشق» ( ،)MAE Eastفوق مطعم اللحم املشوي يف
«تايسونس كورنر»  Tysons Cornerبوالية فريجينيا  .Virginiaيف إحدى الليايل اصطحب كالرك أحد عمالء الخدمة
الرسية لتناول العشاء يف مطعم اللحم املشوي ،وبعد تناول العشاء ألقيا نظرة عىل الحجرة يف الطابق العلوي( .أحرض
كالرك العميل معه ليتجنب إلقاء القبض عليه) .لقد صدم االثنان ملدى سهولة أن يتمكن أي مخرب من أن يسبب
أرضارا كارثية مدمرة.
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مينح سلطة املراقبة من دون أمر من املحكمة ،لكن فقط إذا أقر املدعي العام
تحت القسم بأن الهدف كان ُيعتقد أنه عميل أجنبي ،وأن التنصت مل يكن سيلتقط
اتصاالت «أحد أفراد الواليات املتحدة» ،الذي يعرف عىل أنه مواطن أمرييك ،أو أحد
املقيمني بصفة دامئة ،أو إحدى املؤسسات.
بعد هجامت الحادي عرش من سبتمرب( )2يف العام  ،2001عىل نحو متعجل مرر
الكونغرس قانون مكافحة اإلرهاب (أو قانون الوطنية) ،الذي َعدّل و َن ّقح  -من بني
أمور أخرى « -قانون مراقبة االستخبارات األجنبية» للسامح مبراقبة عمالء أجانب،
وأعضاء يف مجموعات إرهابية غري محددة املعامل ،مثل تنظيم «القاعدة» ،الذي ال
ينتمي إىل أي دولة قومية.
يف رأي ماكونيل كان «قانون مراقبة االستخبارات األجنبية»  -حتى مع ذلك
التنقيح  -متقادما وع ّفى عليه الزمن وبحاجة إىل التغيري .يف العرص الرقمي مل تعد
هناك أماكن منفصلة قامئة بذاتها لرتا َقب ،كان الفضاء السيرباين يف كل مكان .كذلك
مل تكن الحكومة تستطيع أن تقر رصاحة بأنه يف الوقت الذي ُتعرتَض فيه رسالة
الربيد اإللكرتوين أو محادثة الهاتف الجوال الخاصة بأحد اإلرهابيني ،كان ُيلت َقط
أيضا جزء من دردشة األمريكيني األبرياء .كانت هذه هي طبيعة حزم البيانات التي
كانت تخلط أجزاء من اتصاالت كثرية وتدفعها عرب املسار األكرث كفاءة .وألن املسار
األكرث كفاءة كان عادة مير عرب الواليات املتحدة فسيكون من الصعب عدم التقاط
بعض بيانات األمريكيني أثناء العملية.
حض معه الخريطة التي أعدتها رشكة «فرييساين» ،يف جلسات
كان ماكونيل ُي ِ
إحاطة الرئيس ،ويف اجتامعاته مع معاونيه لشؤون األمن القومي ،ويف جلسات
غري رسمية مع أعضاء الكونغرس ،وكان يرشح ويبني تداعياتها وآثارها ،وكان ير ِّوج
لتعديل «قانون مراقبة االستخبارات األجنبية».
عرف ماكونيل أنه كان يحرز تقدما حينام التقى مع جاك مورثا Jack
 ،Murthaالدميوقراطي البارز يف اللجنة الفرعية لالعتامدات املالية املخصصة
للدفاع التابعة ملجلس النواب .كان مورثا يبلغ من العمر سبعة وسبعني عاما،
وكان يقيض فرتته السابعة عرشة يف الكونغرس ،كان مورثا سببا يف أن مر ماكونيل
بأوقات عصيبة يف التسعينيات من القرن املايض ،حينام كان ماكونيل مديرا لوكالة
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األمن القومي .عند مرحلة ما هدد مورثا بإنهاء برامج الوكالة الخاصة بوسائل
حرب املعلومات ،السيام تلك التي كانت متيل إىل الهجومية .لكن خريطة رشكة
«فرييساين» لفتت انتباهه عىل نحو آرس.
قال ماكونيل وهو يشري إىل نتوء عند منطقة أمريكية« :انظروا أين يوجد كل عرض
النطاق الرتددي (سعة قناة االتصال)»« ،نحن بحاجة إىل تغيري القانون ملنحنا إمكانية
الوصول» .بلع مورثا الطعم وتقبل الفكرة ،وكذلك كان تقريبا جميع من سمع ذلك.
مل يكن الرئيس بوش بحاجة إىل مناشدة خاصة .من منطلق حرصه عىل عمل
أي يشء قد يؤدي إىل اصطياد إرهايب متلبس بالجرم املشهود ،وجد بوش يف خريطة
«فرييساين» مسوغا منطقيا ألن يتخذ إجراء ،وأمر فريقه القانوين بإعداد مسودة
مرشوع قانون.
يف  28يوليو ،يف خطابه اإلذاعي األسبوعي ليوم السبت ،أعلن بوش أنه كان
سريسل مرشوع القانون إىل الكونغرس .قال إنه يف عرص الهواتف الجوالة واإلنرتنت
صارت القوانني الحالية «متقادمة جدا»()3؛ ونتيج ًة لذلك« ،نحن نفقد قدرا كبريا
ومؤثرا من املعلومات االستخباراتية األجنبية التي كان علينا جمعها لحامية بلدنا».
بعد ميض أربعة أيام طرح زعامء الجمهوريني يف مجلس الشيوخ مرشوع القانون
عىل املجلس بوصفه «قانون حامية أمريكا» ( .)Protect America Actحقق
القانون كل ما كان ماكونيل يرغب يف أن يفعله .أشارت إحدى الفقرات الرئيسية
يف القانون إىل أن «املراقبة اإللكرتونية» ألحد األمريكيني( )4لن تكون غري مرشوعة
– مل تكن ستُع َّرف حتى عىل أنها «مراقبة إلكرتونية»  -إذا استهدفت شخصا كان
« ُيعتقد عىل نحو مرجح أنه موجود خارج الواليات املتحدة» .من ثم فإن التجميع
املتعدي الطائش لبيانات األمريكيني ،األمر الحتمي الذي ال ميكن تجنبه يف العامل
الرقمي ،كان بذلك س ُيعفى من احتامل املالحقة القضائية .أوضحت مادة أخرى
من القانون أنه مبوجب هذا القانون الجديد فإن توثيق املدعي العام أمام محكمة
قانون مراقبة االستخبارات األجنبية «ليس مطالبا بتحديد مرافق ،أو أماكن ،أو
مقرات أو ممتلكات معينة» ،حيث كانت املعلومات االستخباراتية ستُج َمع .مثلام
كان ماكونيل يقول مرارا وتكرارا فإن أهداف املراقبة يف العرص الرقمي  -بخالف تلك
التي كانت يف عرص التنصت عىل الهواتف – مل تعد تشغل حيزا ماديا.
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مثة فقرة أخرى مهمة وذات داللة نصت عىل أن الحكومة مل تكن تستطيع
الحصول عىل هذه املعلومات إال «مبساعدة مزود خدمة اتصاالت» .كان هذا الرشط
االحرتازي بالكاد ملحوظا ،وعىل هذا النحو ،بدا كأنه قيد ،لكنه يف الواقع منح وكالة
األمن القومي ترخيصا باسرتجاع البيانات من الرشكات الخاصة ،وأعطى الرشكات
غطاء قانونيا للتعاون مع وكالة األمن القومي .كانت بضعة أطراف خارجية تعرف
أن مزودي الخدمات ،مثل« :ويسرتن يونيون»  Western Unionو«أيه يت آند
يت»  AT&Tيف األيام السالفة ،إىل «سربينت»  Sprintو«فرييزون»  Verizonيف
حقبة الرشكات التي عُ رفت باسم «بايب بيلز» (Baby Bells٭) ،إىل «مايكروسوفت»
 ،Microsoftو«غوغل»  ،Googleوغريهام من رواد عرص اإلنرتنت اآلخرين ،كانوا
قد متتعوا وقتا طويال برتتيبات واتفاقات ذات منفعة متبادلة مع وكالة األمن القومي
ومكتب التحقيقات الفدرايل .كان هذا القسم من مرشوع القانون سيستحوذ عىل
اهتامم كبري ،وسيثري جدال هائال ،بعد ستة أعوام الحقة ،حينام كشفت ترسيبات
«إدوارد سنودن»  Edward Snowdenعن مدى اتساع نطاق هذه الرتتيبات.
باستثناء رشط التشاور مع محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية ولجان
الكونغرس املختارة ،وكل منها كانت ُتعقد يف رسية ،كان القيد الوحيد الذي
حصل عليها عن
وضعه مرشوع القانون عىل املراقبة هو أن البيانات التي كان ُي َ
األمريكيني – الذين عادة ما كانت اتصاالتهم تنجرف مع حزم البيانات الخاضعة
للمراقبة  -كان يتعني «التقليل منها إىل أدىن حد» .كان هذا يعني أنه مل يكن
باستطاعة الحكومة تخزين أسامء أي أمريكيني ،أو محتويات اتصاالتهم حفاظا
عىل الخصوصية والحريات املدنية ،وبدال من ذلك ال ُيخزَّن سوى أرقام هواتفهم،
وتاريخ ،وتوقيت ،ومدة املحادثة .قليلون ممن قرأوا مرشوع القانون هم الذين
فهموا تعريف «التقليل إىل أدىن حد» أو أدركوا مقدار ما كان ميكن أن يكشفه حتى
هذا القدر من املعلومات  -البيانات الواصفة ،كام كان يطلق عليها  -بشأن هوية
شخص ما ،وما يفعله من أنشطة.
(٭) «بايب بيلز»  :Baby Bellsهي رشكات الهاتف اإلقليمية األمريكية التي ُش ِّكلت من تفكك «أيه يت آند يت» AT&T
يف العام ُ .1984أنشئت «بايب بيلز» بسبب دعوى مكافحة االحتكار التي أقامتها وزارة العدل األمريكية ضد رشكة
الهاتف والتلغراف األمريكية[ .املرتجم].
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بعد يومني من املداولة والنقاش وافق مجلس الشيوخ عىل هذا اإلجراء بنسبة
 60مقابل  .28يف اليوم التايل أيد مجلس النواب بنسبة  227مقابل  .183يف اليوم
التايل 5 ،أغسطس من العام  ،2007بعد مثانية أيام فقط من خطابه اإلذاعي ،و ّقع
الرئيس بوش عىل مرشوع القانون ليصري قانونا.
مع أوجه التقدم التقني يف العقد السابق  -برنامج «تريبالنس» (صخب)،
و«بوابة الوقت الحقيقي اإلقليمية» (آر يت آر جي)  ،والجيل الجديد من
الحواسيب فائقة القدرة ،وبراعة مخرتقي الحواسيب يف «مكتب عمليات الولوج
املصممة وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو)  -كانت الحكومة تستطيع الخوض
يف كل تيارات بيانات شبكة الويب العاملية .وبفضل القوى السياسية الجديدة
املخولة إىل «فورت ميد» – دمج كل مكاتب استخبارات اإلشارات يف الفروع
العسكرية ،وابتداء القيادة السيربانية للواليات املتحدة برئاسة مدير وكالة األمن
القومي  -كانت وكالة األمن القومي هي التي ستقوم بذلك الخوض ،مبوافقة
وتفويض البيت األبيض ،والكونغرس ،والغرفة الرسية التي كانت املحكمة العليا
قد أقامتها كـمفوض لها يف العامل املعتم.
كان عرصا جديدا من اآلفاق الرحبة لوكالة األمن القومي ،وكان كيث ألكسندر
هو الرحالة املثايل لها .كان االنتقاد الذائع إلخفاق االستخبارات يف الحادي عرش
من سبتمرب ،هو أن الدوائر املعنية كانت متتلك الكثري من الحقائق  -الكثري
من نقاط البيانات  -التي رمبا كانت تشري إىل هجوم وشيك ،لكن مل يستطع
أحد أن «يربط النقاط» بعضها ببعض( .)5اآلن ،بعد ستة أعوام الحقة ،سمحت
تكنولوجيات جديدة بأن ُتج ِّمع وكالة األمن القومي هذا الكم الكبري من البيانات
– تيارا من نقاط البيانات الذي يتدفق بسالسة – إىل درجة أن النقاط كانت
تقريبا هي بذاتها تصل بعضها ببعض.
إن تضافر أوجه التقدم التكنولوجي وما حدث بعد الحادي عرش من سبتمرب من
مخاوف من اإلرهاب ،أفرز تغريا ثقافيا أيضا ،إذ حدث قبول متزايد ،وإن كان إىل حد
ما خضوعا وإذعانا ،للتدخالت يف الحياة اليومية .يف السابق يف العام  1984كان أول
توجيه رئايس بشأن أمن الحاسوب الذي و َّقعه رونالد ريغان ،قد ُألغي ألنه كان مي ِّكن
وكالة األمن القومي من وضع معايري قياسية لكل الحواسيب األمريكية – العسكرية،
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والحكومية ،والخاصة ،والتجارية  -ومل يكن الكونغرس ليسمح بأن يكون لـ «فورت
ميد» رأي يف املراقبة أو السياسة الداخلية .اآلن ،بعد ميض ما يربو عىل ربع قرن،
كانت البيانات الرقمية تعرب الحدود عىل نحو اعتيادي .من الناحية العملية تالشت
الحدود وكذلك تالىش ما كان عىل وكالة األمن القومي من قيود جغرافية.
يف هذا السياق رأى ألكسندر مدخال إلحياء برنامج البيانات الواصفة الذي كان
قد أنشأه قبل ذلك يف بداية العقد ،بوصفه رئيسا لقيادة استخبارات وأمن الجيش
امليداين (القوات الربية) يف «فورت بيلفوار» .من الناحية املنطقية بدت مسألة
إحياء برنامج البيانات الواصفة مناسبة لالتجاهات التقنية ،والسياسية ،والثقافية.
لنفرتض أن ألكسندر كان سيتذرع بأنه بينام يجري تتبع االتصاالت األجنبية ،رصد
رجال عمليات استخبارات اإلشارة (سيجينت) رقم هاتف أمريكيا يتصل برقم هاتف
أحد اإلرهابيني املعروفني يف باكستان .كانت وكالة األمن القومي تستطيع أن تطلب
الحصول عىل تفويض من محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية الكتشاف
املزيد بشأن هذا األمرييك .رمبا يجدون أنه من املفيد أيضا معرفة أرقام الهواتف
األخرى التي كان املشتبه فيه األمرييك قد اتصل بها ،ثم رمبا يجري تتبع األرقام
التي كان هؤالء األشخاص قد اتصلوا بها .ومتاما مثل تجربة «بيلفوار» ،ولكن بصورة
أوضح وعىل نطاق أكرب ،فإن األمر مل يكن سيستغرق وقتا طويال حتى تكون وكالة
األمن القومي قد خزنت بيانات عن ماليني من الناس ،والكثري منهم أمريكيون ليس
لهم أي عالقة فعلية باإلرهاب.
ثم جاء تحريف حديث .عند نقطة ما ،استمرت حجة ألكسندر ،رمبا يكتشف
محللو استخبارات اإلشارة بعض األمريكيني املتورطني يف نشاط مريب فعيل .هم
رمبا يرغبون يف تتبع هذا الشخص عدة أشهر ،ورمبا أعواما ،حتى ميكنهم البحث يف
البيانات عن منط تهديدات ،لرمبا تكون هناك صلة بني متآمرين ،وتعقبها ليستدل
تفحص وجمع وتخزين كل يشء بشأن كل
بها عىل جذورها .من ثم كان من املنطقي ُّ
غي محامو وكالة األمن القومي حتى بعض التعريفات البسيطة الواضحة،
شخصّ .
بحيث ال يعترب هذا الفعل «جمع» بيانات عن مواطنني أمريكيني ،ألن ذلك كان
سيعد غري مرشوع ،إذ إنه مبوجب املصطلحات الجديدة ،كانت وكالة األمن القومي
ال تضطلع إال بتخزين البيانات .مل يكن الجمع ليحدث إىل أن يسرتجع أحد املحللني
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البيانات من امللفات ،وهذا أمر مل يكن ليحدث إال باستصدار املوافقة القانونية
املالمئة من محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية.
مبوجب «قانون مراقبة االستخبارات األجنبية» ،ال ميكن تخزين البيانات إال إذا
بتقص متعلق باستخبارات أجنبية أو إرهاب .لكن مبوجب
كانت تعترب «ذات صلة» ٍ
هذا التعريف الجديد ،كان من املحتمل أن يكون كل يشء ذا صلة ،إذ مل يكن هناك
سبيل ملعرفة ما الذي يكون ذا صلة إال بعد أن يصري ذا صلة؛ لذلك ينبغي أن يكون
لديك كل يشء بني يديك إلجراء تقييم شامل قاطع .إذا كان كثري من املعلومات
االستخباراتية ينطوي عىل البحث عن إبرة يف كومة قش ،مثلام كان ألكسندر يروق
له أن يقول ،فينبغي أن يكون لديك إمكان الوصول إىل «كومة القش بكاملها»(.)6
جرى استحداث محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية للموافقة عىل  -أو
رفض ،أو تعديل  -طلبات محددة لجمع البيانات؛ من ذلك املنطلق ،هي كانت
أشبه مبحكمة بلدية ابتدائية أكرث منها محكمة عليا .لكن يف هذه الحالة ،أصدرت
محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية حكام بشأن تفسري وكالة األمن القومي
الفضفاض للقانون ،وهي اعتمدت هذا التعريف لتعبري «ذي صلة».
كانت لدى كيث ألكسندر كومة القش بكاملها.
كانت تلك هي حال الفضاء السيرباين ،شبكة ويب يجري متشيطها ،وتجريفها،
والنفاذ إليها بواسطة أجهزة االستخبارات يف جميع أرجاء العامل ،السيام األجهزة
األمريكية ،حينام خفت حدة السباق الرئايس نحو البيت األبيض بني السناتور باراك
أوباما والسناتور جون ماكني ،يف خريف العام .2008
كان الرئيس بوش ملزما بتقديم إفادات استخباراتية لكال املرشحني؛ لذا ،يف 12
سبتمرب ،أوفد دمايك ماكونيل إلحاطة أوباما ،املرشح الدميوقراطي ،يف مقر حملته
ووجه
االنتخابية يف شيكاغو  .Chicagoكان بوش حذرا من هذا اإلجراء برمتهَّ ،
ماكونيل ،قبل مغادرته ،إىل أال يفصح عن أي يشء بشأن العمليات يف أفغانستان
والعراق ،وأال يطلع إال املرشح ذاته ،وليس أي أحد يف فريقه.
اثنان من أعضاء فريق أوباما ،كان من املقرر حضورهام لتسجيل مالحظات،
شعرا باالستياء ،وكذلك شعر املرشح ،حينام طلب منهام مدير االستخبارات مغادرة
الجلسة؛ لكن الجلسة استمرت عىل نحو ودي مبا فيه الكفاية ،إذ قال أوباما إنه مل
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يكن يرغب يف أن يسمع أي يشء بشأن العراق أو أفغانستان ،كانت لديه أفكاره
الخاصة بشأن تلك الحروب؛ أما ما كان يرغب حقا يف مناقشته فهو اإلرهاب.
استعرض ماكونيل التهديدات التي كان يشكلها تنظيم القاعدة والجامعات
املنتسبة إليه ،واملؤامرات املختلفة يف داخل البالد وخارجها ،والتي مل ُي َع ْرقل سوى
بعضها فقط ،وبشق األنفس .كان أوباما مبهورا ،وهو كان عضوا حديث العهد يف
لجنة العالقات الخارجية مبجلس الشيوخ ،لكنه مل يكن استمع قط ملثل هذه اإلحاطة
التفصيلية من مثل هذا املسؤول االستخبارايت رفيع املستوى .عند هذه النقطة ،كان
قد مرت خمسون دقيقة ،وهي فرتة أطول مام كان معاونو أوباما قد خططوا له ،لكن
أوباما كان مستقرا متأقلام وسأل ماكونيل بشأن ما لديه يف سجل اإلحاطة عدا ذلك.
سعيدا بأداء التزاماته ،أخرب مدير املخابرات الرئيس املقبل بشأن موقف خطة
كوريا الشاملية لتفجري قنبلة ذرية ،وبرنامج إيران لبناء قنبلة ذرية ،ومفاعل سورية
النووي يف الصحراء (كانت إرسائيل قد قصفته قبل ذلك بعام ،لكن «األسد» كان
اليزال عىل اتصال مبوردي املفاعل يف «بيونغ يانغ») .استغرق هذا عرشين دقيقة
أخرى .أخربه أوباما بأن يستأنف حديثه.
وهكذا ،ومتاما مثلام كان ماكونيل قد فعل حينام وافق بوش عىل خطة الهجوم
السيرباين عىل العراق بعد عرش دقائق من بدء اجتامع كان مجدوال له أن ميتد
ساعة ،عرج ماكونيل عىل املوضوع الذي يسبب له عميق القلق .يف وقت سابق
يف أوائل العام ،كان مسؤولون رسميون بالواليات املتحدة قد حذروا أوباما وماكني
من أن الصني كانت قد اخرتقت أنظمة الحاسوب الخاصة بحملتيهام االنتخابيتني،
وقلبوها رأسا عىل عقب بحثا عام يخصهام من أوراق تبني موقفيهام تجاه قضايا
معينة ،وموارد مالية ،ورسائل الربيد اإللكرتوين.
قال ماكونيل« :لقد استغلوا النظام الخاص بك»« .ماذا لو كانوا قد دمروه؟».
أجاب أوباما« :كان ذلك سيسبب مشكلة يل».
استطرد ماكونيل ،ومتهيدا لفكرته األساسية« :تخيل أنه كان يف استطاعتهم تدمري
بنيتنا األساسية الحرجة».
قال أوباما ،مدركا ما الذي كان املدير يقصده ،كأنه يكمل عبارة ماكونيل« :كان
ذلك سيسبب مشكلة لألمة».
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قال ماكونيل« :ذلك هو الخطر» ،ثم دخل إىل ختامه املحبوك الذي تدرب عليه
جيدا ،وإنذاره بشأن أوجه الضعف والثغرات األمنية يف البالد ،ومقدرة العديد من
القوى عىل استغاللها ،وليس الصني فقط.
يف الختام ،طلب أوباما من ماكونيل أن يأيت لرياه مجددا يف األسبوع األول من
فرتته الرئاسية.
يف الواقع ،تقابل ماكونيل مع أوباما بعد ذلك يف مكتبه االنتقايل ،يف  8ديسمرب،
فيام بني انتصاره يف ليلة االنتخابات ويوم تنصيبه .أحرض ماكونيل معه معاونته
ميليسا هاثاواي ،التي عرضت بإيجاز الخطوط العريضة لـ «املبادرة القومية الشاملة
لألمن السيرباين» (يس إن يس آي) التي كانت قد كتبتها للرئيس بوش ،لكن مل تنفذ
بعد .طلب منها أوباما أن تبدأ التفكري بشأن إجراء «مراجعة الستني يوما» a sixty-
 day reviewللسياسة السيربانية للواليات املتحدة.
أصاب املراجعة تأخري طفيف .مل تكن السيربانية هي القضية العاجلة واألكرث
إلحاحا يف جدول أعامل الرئيس الجديد .بداية ،أمر أوباما معاونا آخر يف حملته،
وهو محلل سابق يف وكالة االستخبارات املركزية يدعى بروس ريدل ،Bruce Riedel
بأن يكتب مراجعة الستني يوما لسياسة الواليات املتحدة يف أفغانستان .ثم كانت
هناك مسألة إيجاد حل النهيار القطاع املرصيف ،وتداعي صناعة السيارات ،أسوأ أزمة
اقتصادية منذ الكساد االقتصادي الكبري(٭).
مع ذلك ،يف التاسع من فرباير( ،)7بعد ثالثة أسابيع فقط من واليته ،وليس متأخرا
كثريا عن الجدول الزمني ،أعلن أوباما عىل املأل مراجعة الستني يوما للسيربانية ،وقدم
هاثاواي عىل أنها رئيس لها .استغرقت املراجعة أكرث من ستني يوما( ،)8الستكاملها
استغرق األمر  109أيام ،لكن يف  29مايو أصدرت هاثاواي ومجموعتها املشرتكة
بني الوكاالت وثيقة تتألف من اثنتني وسبعني صفحة ،بعنوان «مراجعة لسياسة
الفضاء السيرباين  ..ضامن بنية أساسية للمعلومات واالتصاالت تتسم باملوثوقية
(٭) الكساد االقتصادي الكبري هو عبارة عن كساد اقتصادي عاملي شديد وقع خالل فرتة الثالثينيات من القرن
العرشين ،بداية من الواليات املتحدة .تباين توقيت الكساد الكبري عرب الدول؛ يف معظم البلدان بدأ يف العام 1929
واستمر حتى أواخر الثالثينيات .كان أطول وأعمق وأوسع انتشار للركود يف القرن العرشين .بدأ الكساد االقتصادي
الكبري يف الواليات املتحدة بعد انخفاض كبري يف أسعار األسهم بدأ يف  4سبتمرب من العام  ،1929وأصبح أخبارا عاملية
مع انهيار سوق البورصة يف  29أكتوبر من العام ( 1929املعروف باسم الثالثاء األسود)[ .املرتجم].
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والقدرة عىل التكيف» Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted
.and Resilient Information and Communications Infrastructure
عىل نحو غريب ،بدا التقرير مثل( )9التقارير ،واملراجعات ،والتوجيهات التي
كانت قد صدرت قبله ،بل حتى أشار إىل العديد منها باالسم ،من بينها التوجيه
الرئايس لألمن القومي «إن إس يب دي  NSPD-54 »54 -الذي أصدره بوش،
واالسرتاتيجية القومية لحامية الفضاء السيرباين ،وتقرير «مارش» ،وبضع دراسات
عن مجلس علوم الدفاع ،وجلسات استامع السناتور نان .مل يكن هناك إال قدر
ضئيل من الجديد الذي ميكن أن يقال بشأن املوضوع؛ لكن بعض األشياء القدمية
كان قد سبق اعتامدها وتبنيها رسميا ،لذا مل يكن أحد قد سمع بها خارج زمرة
الخرباء الذين كانوا قد تابعوا املراحل طوال أعوام أو عقود؛ ومن ثم ،فإن إعادة
هاثاواي رسد املشكالت القدمية نفسها ،وأساليب عالجها ،مل تكن تكرارا زائدا عىل
الحاجة ،وال لزوم له.
مجددا ،من ثم ،اشتمل التقرير عىل استهالل يشري إىل الوجود املطلق
للفضاء السيرباين وانتشاره يف كل مكان ،وما فيه من «أوجه ضعف وثغرات
أمنية اسرتاتيجية» ،وينطوي عىل «أخطار بالغة» تهدد «البنية األساسية الحرجة»
و«املعلومات العسكرية الحساسة» .احتوى التقرير عىل القليل بشأن «السلطات
املتداخلة» بني الدوائر الفدرالية ،والحاجة إىل «حوار وطني» ،و«خطة عمل» من
أجل «تشارك املعلومات» مع «الرشاكات بني القطاعني العام والخاص» .وأخريا ،قدم
التقرير اقرتاحا بتعيني «مسؤول لسياسة األمن السيرباين» يف البيت األبيض ،املنصب
نصب ديك كالرك نفسه
الذي افرتضت هاثاواي أنها كانت ستشغله ،متاما مثلام َّ
«املنسق القومي» يف وثيقة مامثلة كان قد قدمها إىل بيل كلينتون.
لكن ،هاثاواي اصطدمت بعقبات منذ البداية .كانت هاثاواي شقراء ،جذابة،
تبلغ من العمر نحو أربعني عاما ،لكن موظفي البيت األبيض كانوا يستخفون بها
بوصفها «خشنة» (شائكة) و«حازمة بجرأة» ...هجاء الذع يشيع رمي النساء به
لسلوك كان سيمكن تحمله يف الرجال ،باعتباره سلوكا عدوانيا جريئا فقط ،أو حتى
طبيعيا ،ورمبا يكون هذا السلوك يف الرجال مثريا لإلعجاب .من املؤكد أن هاثاواي
كانت أقل حدة وحزما من كالرك ،لكن كالرك كان خبريا يف سياسات ورصاعات
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املكاتب ،يسعى إىل مصادقة من يحمونه ويدافعون عنه يف أعىل املناصب والحلفاء
يف كل أرجاء الجهاز اإلداري .مل يكن لدى هاثاواي سوى شخص واحد يحميها ويدافع
عنها ،هو مايك ماكونيل ،وحينام استبدله أوباما يف األسبوع األول من رئاسته ،باتت
من دون غطاء.
كانت هناك مشكلة أخرى ،مشكلة كان كالرك أيضا قد واجهها .أشارت مراجعة
هاثاواي إىل أن الرشكات الخاصة متتلك معظم مسارات الفضاء السيرباين ،ومن
ثم كان لزاما عليها «تقاسم املسؤولية»( ،)10من أجل تأمينها ،وهو التوجه الذي
أثار مخاوف انعكاسية من اللوائح الحكومية ،التي التزال هي الكلمة األسوأ بني
املسؤولني التنفيذيني يف «وادي السليكون» .انحاز مستشار أوباما االقتصادي األرعن،
لورنس سومرز  ،Lawrence Summersإىل الصناعة يف هذا النزاع ،وأرص عىل أنه
ينبغي عدم تقييد قاطرات النمو االقتصادي ،السيام يف أثناء ما كان قد أصبح يطلق
عليه «الركود العظيم» (كذلك ،فقد كان سومرز ،باعتباره وزيرا للخزانة يف عهد
كلينتون ،هو أبغض الناس إىل كالرك ،حينام حاول الضغط من أجل اللوائح).
تعرثت هاثاواي وحقيبة ملفاتها التي تضطلع بها بني بروز الشواغل
االقتصادية وعزلتها اإلدارية .لقد غادرت يف أغسطس ،وكانت مهمشة قبل ذلك
التاريخ بوقت طويل.
لكن أوباما مل يتجاهل مخاوف هاثاواي .يف  29مايو ،وهو اليوم نفسه الذي
أصدرت فيه هاثاواي مراجعتها ،تحدث أوباما ملدة سبع عرشة دقيقة يف الغرفة
الرشقية للبيت األبيض بشأن الفضاء السيرباين ،ومكانته املركزية يف الحياة الحديثة،
و«هذا التهديد السيرباين»( )11عىل أنه «واحد من أخطر تحديات االقتصاد واألمن
القومي التي تواجهها األمة».
مل يكن يتحدث فقط وفقا لنص مكتوب ،ولكن أيضا من واقع تجربته الشخصية.
ولد أوباما يف العام  ،1961قرب نهاية طفرة املواليد ( baby boomبخالف بوش
وكلينتون اللذين ولدا قبله بخمسة عرش عاما يف بداية الطفرة) ،كان أوباما هو أول
رئيس أمرييك يتصفح الفضاء السيرباين يف حياته اليومية (حينام طلبت منه الخدمة
الرسية أن يتخىل عن جهاز «بالك بريي»  BlackBerryالخاص به ألسباب أمنية،
عارض أوباما؛ وكحل وسط ،فإن مديرية ضامن املعلومات يف وكالة األمن القومي
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صنعت له جهاز بالك بريي فريدا من نوعه ،مزودا بأحدث ما توصل إليه العلم يف
تقنيات التشفري ،والحامية ،وبضع خدع أخرى عىل درجة عالية من الرسية)؛ وكان
أوباما هو أول رئيس ُتخرتَق سجالت حملته من قوى أجنبية .فهم أوباما األخطار.
لكن شيئا آخر أثار مخاوفه .قبل بضعة أيام من تنصيبه ،كان الرئيس بوش
قد أطلعه عىل عمليتني رسيتني كان يأمل أن يستكملهام أوباما .كانت إحداهام
تتعلق برضبات رسية باستخدام الطائرات املسرية من دون طيار ضد مقاتيل
القاعدة يف باكستان .واألخرى تشتمل عىل حملة هجوم سيرباين محكمة التنظيم
وجسورة عىل نحو مذهل ،أطلق عليها اسم حريك هو «عملية األلعاب األوملبية»،
عُ رفت فيام بعد باسم «ستاكسنت»  ،Stuxnetبهدف إبطاء وإعاقة ما بدا أنه
برنامج أسلحة نووية يف إيران.
بعد فرتة وجيزة من اإلحاطة املوجزة التي قدمها مايك ماكونيل ،بشأن قابلية
أمريكا للتعرض للهجامت السيربانية ،كان هذا اإلفصاح قد أضاء مصباحا يختلف عن
ذلك الذي كان يومض عىل نحو متقطع فقط يف رؤوس الرؤساء ،وكبار املسؤولني،
واملستشارين الذين كانوا قد تعرضوا لهذا املوضوع يف العقود السابقة .إنه كان
الوجه اآلخر للدرس الدارج املألوف ،وهو :ما يستطيع العدو أن يفعله بنا يف يوم ما،
نستطيع أن نفعله بالعدو اآلن.
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«بينام كان اإليرانيون يعملون عىل
إصالح املفاعل ،أعدت وكالة األمن
القومي الجرعة املدمرة األكرث دميومة»

أحاط جورج دبليو بوش بنفسه) (1باراك أوباما
بشأن «عملية األلعاب األوملبية» ،بدال من ترك
املهمة ألحد مسؤويل االستخبارات ،ألنها ،مثل
جميع العمليات السيربانية ،كانت تتطلب
ترصيحا رئاسيا .بعد أدائه اليمني الدستورية،
كان لزاما عىل أوباما إما تجديد الربنامج رصاحة
وإما التغايض عن األمر وتركه ينتهي .لذلك،
قدم بوش ذريعة قوية لدفعه إىل األمام قدما.
أخرب خليفته بأن الربنامج قد يعني الفارق بني
الحرب مع إيران وفرصة السالم معها.
كانت عملية األلعاب األوملبية قد بدأت )(2قبل
ذلك ببضعة أعوام ،يف العام  ،2006يف منتصف
فرتة بوش الرئاسية الثانية ،حينام اكتُشف علامء
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إيرانيون يعملون عىل تركيب أجهزة طرد مركزي  -وهي األرياش الفضية الطويلة
التي تخضخض غاز اليورانيوم وتصدمه برسعة تفوق رسعة الصوت  -يف أحد
املفاعالت النووية يف مدينة نطنز  .Natanzكان الهدف املعلن هو توليد الطاقة
الكهربائية ،ولكن إذا ُرتبت أجهزة الطرد املركزي يف تتالٍ عىل نحو متعاقب بكميات
كبرية مبا يكفي ،ولزمن طويل مبا فيه الكفاية ،فإن العملية ذاتها كان ميكن أن تصنع
مواد األسلحة النووية.
كان نائب الرئيس ،تشيني ،يؤيد شن غارات جوية عىل مفاعل نطنز ،مثلام
فعلت بعض الجهات اإلرسائيلية ،التي اعتربت احتامل أن تكون إيران مسلحة نوويا
يشكل تهديدا لوجود إرسائيل .رمبا كان بوش قد أخذ بهذه الفكرة قبل ذلك ببضعة
أعوام ،لكنه كان قد ضاق ذرعا من تشدد تشيني الذي ال يلني .كان بوب غيتس
 ،Bob Gatesوزير الدفاع الجديد ،قد أقنع بوش بأنه سيكون ضارا باألمن القومي
خوض حرب ضد دولة مسلمة ثالثة ،يف حني أن االثنتني األخريني يف أفغانستان
والعراق مازالتا مستعرتني .لذلك ،كان بوش يبحث عن «خيار ثالث» ،يشء ما بني
الغارات الجوية والوقوف مكتويف األيدي من دون فعل يشء.
جاءت اإلجابة من «فورت ميد» ،أو عىل نحو أكرث دقة ،من التاريخ املمتد عىل
مدار عقود من الدراسات ،وتجارب مناذج املحاكاة ،واملباريات الحربية (املناورات)،
ومشاركات حقيقية رسية يف وسائل الحرب املضادة للقيادة والسيطرة ،ووسائل
حرب املعلومات ،ووسائل الحرب السيربانية ،التي كانت كل ابتكاراتها ومنفذيها يف
الوقت الحايل متمركزة يف فورت ميد.
مثل معظم املفاعالت ،كان تشغيل مفاعل نطنز يحدث من ُبعد من خالل
عنارص تحكم (ضوابط) حاسوبية .وبحلول ذلك الوقت ،كان ذائعا أن هذه الضوابط
ميكن اخرتاقها والتالعب بها يف هجوم سيرباين  -يف غضون بضعة أشهر ،كان س ُيثبت
ذلك من خالل «اختبار املولد الكهربايئ أورورا» يف مخترب «أيداهو» القومي.
من هذا املنطلق ،اقرتح كيث ألكسندر ،مدير وكالة األمن القومي ،شن هجوم
سيرباين عىل عنارص تحكم (ضوابط) مفاعل نطنز.
بالفعل ،كانت فرق استخبارات اإلشارة (سيجينت) التابعة له قد اكتشفت أوجه
ضعف وثغرات أمنية يف الحواسيب التي كانت تتحكم يف تشغيل املفاعل ،وكانوا
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قد تجولوا خفية عرب شبكتها ،واستطلعوا أبعادها ،ووظائفها ،وخصائصها ،واكتشفوا
مزيدا من أوجه الضعف والثغرات األمنية .كان هذا هو التجسس يف العرص الرقمي،
«استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) .من ثم ،مل يتطلب األمر موافقة الرئيس.
بالنسبة إىل الخطوة التالية ،مهاجمة شبكة الحاسوب (يس إن أيه) ،كان بدؤها
سيتطلب إذنا رسميا من القائد األعىل .استعدادا للضوء األخرض ،وضع ألكسندر
أساسيات الخطة.
كانت فرق استخبارات اإلشارة (سيجينت) التابعة لوكالة األمن القومي ،يف أثناء
عملياتها التجسسية) ،(3قد اكتشفت أن الربمجية املستخدمة للتحكم يف أجهزة
الطرد املركزي مبفاعل نطنز ،صممتها رشكة سيمنز  ،Siemensوهي رشكة أملانية
كربى كانت ُتصنِّع «وحدات تحكم منطقية قابلة للربمجة» (programmable
 )logic controllersلنظم صناعية يف جميع أنحاء العامل .كان التحدي هو ابتكار
فريوس حاسويب متنقل (دودة حاسوب) ليصيب نظام نطنز من دون إصابة أي من
أنظمة سيمنز األخرى يف أي مكان آخر ،يف حالة ما إذا انترش الفريوس الحاسويب
املتنقل (دودة الحاسوب) ،مثلام كانت تفعل الفريوسات الحاسوبية املتنقلة (دودة
الحاسوب) يف بعض األحيان.
كان بوش فاقدا لألمل ويف حاجة ماسة إىل إيجاد مخرج؛ رمبا يكون هذا هو
املخرج؛ مل يكن هناك رضر من املحاولة .من ثم ،طلب من ألكسندر أن مييض قدما.
إنها ستكون عملية ضخمة) ،(4جهدا مشرتكا من وكالة األمن القومي ،ووكالة
االستخبارات املركزية ،والوحدة  ،8200ومكتب الحرب السيربانية يف إرسائيل.
يف تلك األثناء ،استخدم ألكسندر خدعة بسيطة لبدء العملية .كان اإليرانيون
ر ّكبوا أجهزة تسمى «مزودات الطاقة غري املنقطعة» Uninterruptible Power
 )5()UPS( Suppliesعىل املولدات التي كانت متد مفاعل نطنز بالكهرباء ،ملنع
أنواع الطفرات (التموجات) أو االنخفاضات يف الجهد الكهربايئ التي من شأنها
أن تلحق الرضر بأجهزة الطرد املركزي الدوارة .كان من السهل اخرتاق تلك
املزودات .يف أحد األيام ،حدثت طفرة وارتفع الجهد الكهربايئ ،ما أدى إىل انفجار
خمسني من أجهزة الطرد املركزي .كانت تركيا هي التي أمدت إيران مبزودات
الطاقة تلك؛ اشتبه اإليرانيون يف أنه كان عمال تخريبيا ،وتحولوا إىل مورد آخر ظنا
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منهم أن هذا من شأنه أن يحل املشكلة .كان اإليرانيون عىل حق بشأن العمل
التخريبي ،ولكن ليس بشأن مصدره.
كان إيقاف تشغيل املفاعل عن طريق العبث مبصادر اإلمداد بالطاقة خطوة ال
تتكرر .بينام كان اإليرانيون يعملون عىل إصالح املفاعل ،أعدت وكالة األمن القومي
الجرعة املدمرة األكرث دميومة.
معظم هذا العمل ُأنجز بواسطة صفوة مخرتقي الحاسوب يف «مكتب عمليات
الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) ،الذي كانت قدراته وموارده
التقنية قد تعاظمت يف أثناء العقد منذ أن خصص كني مينيهان أحد أركان مديرية
استخبارات اإلشارة (سيجينت) ليسمح لكادر جديد هو جامعة من العباقرة
املهووسني بالحاسوب بأن يشعروا باالرتياح واالطمئنان ويعتادوا وضعهم الجديد.
أما فيام يخص عملية «األلعاب األوملبية» ،فقد أخذوا بعضا من اخرتاعاتهم األكرث
جرأة  -والتي أذهلت حتى أمهر محاريب استخبارات اإلشارة القدامى الذين سمح
لهم باالطالع عىل الرس -ودمجوها معا يف فريوس حاسويب متنقل (دودة الحاسوب)
واحد فائق ُأطلق عليه اسم «لهب» .Flame
«لهب»  Flameهو برمجية خبيثة متعددة األغراض) ،(6استوعبت  650ألف سطر
من التعليامت الربمجية (الكود) (أكرب من أي أداة اخرتاق منطية بنحو  4آالف
ضعف) ،حاملا يصيب «لهب»  Flameأحد الحواسيب ،كان ميكنه رسقة امللفات،
ورصد الشاشات ،وضغطات املفاتيح (رضبات املفاتيح) ،وتشغيل ميكروفون الجهاز
لتسجيل املحادثات الدائرة يف الجوار ،وتشغيل وظيفة «بلوتوث» Bluetooth
الخاصة بالجهاز لرسقة البيانات من معظم الهواتف الذكية املوجودة يف نطاق
عرشين مرتا ،باإلضافة إىل حيل أخرى ،كان كل ذلك يحدث من مراكز قيادة وكالة
األمن القومي يف كل أرجاء العامل.
للولوج إىل عنارص التحكم (الضوابط)) (7يف نطنز ،طور مخرتقو الحواسيب يف
«مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» خمس أدوات برمجية لالستغالل
الفوري من دون انتظار  zero-day exploitsلخمس ثغرات أمنية منفصلة مل يكن
أحد قد اكتشفها من قبل يف نظام التشغيل «ويندوز»  Windowsالخاص بوحدات
التحكم التي أنتجتها رشكة سيمنز  .Siemensكان استغالل إحدى تلك الثغرات
240

«لقد عرب أحدهم روبيكون»

األمنية يف امللف الخاص بلوحة املفاتيح مينح «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا
ات مستخدم استثنائية تسمح بالتحكم يف كل وظائف الحاسوب .مثة
للحاجة» امتياز ِ
ثغرة أخرى كانت تتيح إمكانية الولوج إىل كل الحواسيب التي تتشارك معا إحدى
الطابعات املصابة.
كانت الفكرة هي اخرتاق أجهزة سيمنز التي تتحكم يف الصاممات التي تضخ
غاز اليورانيوم إىل أجهزة الطرد املركزي .حاملا يتحقق ذلك ،كان «مكتب عمليات
الولوج املصمم وفقا للحاجة» سيتالعب بالصاممات ،ويفتحها أكرث من الالزم ،مبا
يفوق تحميل أجهزة الطرد املركزي ،مام يؤدي إىل انفجارها.
استغرق األمر مثانية أشهر) (8لتعد وكالة األمن القومي هذه الخطة وتصمم الفريوس
الحاسويب املتنقل (دودة الحاسوب) لتنفيذها .وكان ينبغي اختبار الفريوس الحاسويب
املتنقل .ابتدع كيث ألكسندر وروبرت غيتس تجربة ،تضمن الجانب التقني ألجهزة
االستخبارات فيها بناء سلسلة متعاقبة من أجهزة الطرد املركزي مطابقة لتلك
املستخدمة يف نطنز ،ووضعها يف غرفة كبرية يف أحد مختربات األسلحة التابعة لوزارة
الطاقة .كان التدريب مشابها الختبار أورورا الذي جرى يف الوقت نفسه تقريبا،
والذي أثبت أنه كان من املمكن تدمري مولد كهربايئ باستخدام وسائل سيربانية
بحتة .أسفرت تجربة محاكاة نطنز عن نتائج مامثلة ،فقد ُوجهت أجهزة الطرد
املركزي لتدور برسعة تبلغ خمسة أضعاف رسعتها العادية ،حتى تحطمت إىل أشالء.
يف االجتامع التايل) (9بشأن هذا املوضوع يف غرفة عمليات البيت األبيضُ ،وضعت
أنقاض أحد أجهزة الطرد املركزي تلك عىل الطاولة أمام الرئيس بوش .أعطى بوش
الضوء األخرض إلجراء التجربة عىل أرض الواقع.
كان هناك تح ٍد آخر) .(10بعد أن استبدل اإليرانيون مزودات الطاقة الرتكية التي
ُخربت ،اتخذوا احتياطات إضافية لفصل حواسيب املفاعل عن االتصال باإلنرتنت.
علم اإليرانيون بشأن أوجه الضعف والثغرات األمنية يف عنارص التحكم (الضوابط)
الرقمية ،وكانوا قد قرأوا أن تحويط الحواسيب بفجوة هوائية  -عزلها عن االتصال
باإلنرتنت ،وجعل عملياتها التشغيلية مستقلة  -كان أحد السبل للحد من األخطار،
إذ إن النظام إذا عمل عىل شبكة مغلقة ،فلن يكون بإمكان قراصنة الحاسوب
الولوج إليه ،ومن ثم لن يكون يف استطاعتهم إفساده ،أو إضعافه ،أو تدمريه.
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ما مل يكن اإليرانيون يعرفونه هو أن مخرتقي الحواسيب يف «مكتب عمليات
الولوج املصمم وفقا للحاجة» كانوا منذ فرتة طويلة قد اكتشفوا كيفية القفز فوق
الفجوات الهوائية .أوال ،كانوا قد نفذوا إىل شبكة بالقرب من الهدف املحيط بفجوة
هوائية تحجبه عن االتصال باإلنرتنت ،وبينام يبحرون يف مساراتها ،كانوا غالبا
سيجدون وصلة ما أو بوابة ما ،أغفلها مربمجو أمن الحواسيب .إذا أدى ذلك املسار
إىل طريق مسدود ،فإنهم كانوا سيلجأون إىل رشكائهم يف مركز عمليات املعلومات
التابع لوكالة االستخبارات املركزية .قبل عقد من الزمان ،يف أثناء الحملة ضد
الرئيس الرصيب سلوبودان ميلوسيفيتش ،متكن جواسيس مركز عمليات املعلومات
من الولوج إىل مبدالت الهاتف يف بلغراد ،وغرسوا أجهزة اخرتقتها بعد ذلك فرق
استخبارات اإلشارة (سيجينت) التابعة لوكالة األمن القومي ،مام منحهم إمكانية
الولوج إىل كامل نظام الهاتف بالبالد .كانت مثل تلك األنواع من العمليات املشرتكة
قد ازدهرت مع منو وتطور «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة».
أيضا ،كانت وكالة األمن القومي تتمتع بعالقات وطيدة مع «الوحدة »8200
يف إرسائيل ،التي كانت لصيقة بجواسيس املوساد .إذا احتاج األمر إىل الوصول
إىل جهاز أو إىل شبكة مستقلة منغلقة غري موصولة باإلنرتنت ،فإن وكالة األمن
القومي كانت تستطيع اللجوء إىل أي من الجهات العديدة املتعاونة معها ،مثل:
مركز عمليات املعلومات ،أو الوحدة  ،8200أو دوائر التجسس املحلية ،أو بعض
مقاويل (متعهدي) الدفاع يف عدد من الدول الحليفة ،لغرس جهاز بث أو أداة
إرشادية تنبيهية (بيكون) يستطيع «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة»
من خاللها تحديد موقعها والتوجه إليها.
يف عملية «األلعاب األوملبية» ،كان أحدهم س ُيث ّبت الربمجية الخبيثة الضارة
عن طريق إدخال ناقلة بيانات (وحدة ذاكرة فالشية) يف أحد الحواسيب (أو يف
طابعة يستخدمها عدد كبري من الحواسيب) يف مقر املنشأة – تقريبا باألسلوب
ذاته الذي كان جنود السيربانية الروس يستخدمونه  -يف الوقت نفسه تقريبا
 الخرتاق الشبكات الرسية للقيادة املركزية للواليات املتحدة يف أفغانستان،ذلك التسلل الذي اكتشفته وكالة األمن القومي وصدته يف عملية «اليانيك صائد
الظباء» (.)Buckshot Yankee
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مل تكن الربمجيات الخبيثة) (11ستسيطر عىل صاممات مضخات مفاعل نطنز فقط ،بل
كانت أيضا ستحجب تدخل املرشفني عىل املفاعل .عىل نحو اعتيادي ،كانت عنارص
التحكم (الضوابط) يف الصامم ستطلق تنبيها حينام يتسارع تدفق اليورانيوم بوترية
رسيعة .لكن الربمجية الخبيثة سمحت لـ «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة»
باعرتاض التنبيه واستبداله بإشارة مزيفة كاذبة ،تشري إىل أن كل يشء عىل ما يرام.
كان من املمكن تصميم الفريوس الحاسويب املتنقل (دودة الحاسوب) لتدمري
كل أجهزة الطرد املركزي ،لكن هذا كان سيثري الشكوك يف أنها عملية تخريب.
اكتشف مهندسو العملية مسارا أفضل ،وهو اإلرضار بعدد من أجهزة الطرد املركزي
مبا يكفي فقط لجعل اإليرانيني َيعزون سبب اإلخفاق إىل الخطأ البرشي ،أو إىل سوء
التصميم .بعد ذلك كانوا سيفصلون العلامء املثاليني واملالمئني متاما ،ويستبدلون
املعدات الجيدة واملالمئة متاما ،مام يعرقل برنامجهم النووي بدرجة أكرب.
وبهذا املفهوم ،كانت عملية «األلعاب األوملبية» هي حملة كالسيكية منوذجية
لوسائل حرب املعلومات ،إذ مل يكن الهدف هو الربنامج النووي اإليراين فقط ،ولكن
أيضا ثقة اإليرانيني يف مستشعراتهم ،ومعداتهم ،ويف أنفسهم.
كانت الخطة جاهزة لالنطالق ،لكن مدة جورج بوش يف املنصب أرشفت عىل
االنتهاء .كان األمر سيعود إىل باراك أوباما.
بالنسبة إىل بوش مل تكن الخطة يف حاجة إىل تفكري ،متاما مثل خطة إرسال
رسائل بريد إلكرتوين مزيفة كاذبة إىل املتمردين العراقيني .إنها كانت أيضا منطقية
يف نظر أوباما .منذ مستهل رئاسته ،أفصح أوباما عن فلسفة بشأن استخدام
القوة ،وكان غالبا يتبعها ،إنه كان عىل استعداد للقيام بعمل عسكري ،إذا كانت
املصالح القومية تتطلب ذلك ،وإذا كانت األخطار محدودة جدا؛ لكن ما مل تكن
املصالح الحيوية األساسية عىل املحك ،فإنه كان يعزف عن إرسال آالف من القوات
األمريكية ،ال سيام بالنظر إىل هدر واستنزاف الحربني اللتني ورثهام يف أفغانستان
والعراق .كان الربنامجان الرسيان اللذان ضغط عليه بوش لالستمرار فيهام –
املسية من دون طيار ضد الجهاديني ،والتخريب السيرباين ملحطة
رضبات الطائرات َّ
تخصيب اليورانيوم يف إيران  -يناسبان منطقة ارتياح أوباما ،إذ إن كليهام كان يخدم
مصلحة قومية ،وال يخاطر بحياة األمريكيني.
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حاملا وصل أوباما إىل البيت األبيض) ،(12أعرب عن بضعة هواجس بشأن الخطة ،إذ
كان يرغب يف ضامنات بأنه حينام يصيب الفريوس الحاسويب املتنقل مفاعل نطنز،
فإنه لن يسبب أيضا انطفاء األنوار يف محطات الطاقة ،أو املستشفيات ،أو املرافق
املدنية األخرى املجاورة.
سلم وأقر من كانوا يطلعونه عىل الخطة بأن الفريوسات الحاسوبية املتنقلة كان
ميكن أن تنترش ،ولكن هذا الفريوس الحاسويب املتنقل عىل وجه الخصوص كان
مربمجا) (13للبحث عن برمجية «سيمنز» بعينها؛ وإذا انجرف عن مساره إىل مناطق
بعيدة ،ومل تكن الربمجية املعنية موجودة لدى األهداف العفوية غري املقصودة ،فهو
مل يكن ليلحق بها أي رضر.
كان أوباما قد أبقى عىل غيتس ،وبالفعل كان له تأثري كبري يف تفكريه ،وكان
يشجع الرئيس الجديد عىل تجديد الضوء األخرض لالستمرار يف العملية .مل يكن
أوباما يرى أي مربر لعدم القيام بذلك.
بعد ميض أقل من شهر عىل تويل أوباما منصبه ،كان الفريوس الحاسويب املتنقل قد
حقق نجاحه األول ،فقد خرجت سلسلة من أجهزة الطرد املركزي يف نطنز عن نطاق
السيطرة ،وتحطم الكثري منها .اتصل أوباما هاتفيا ببوش ليخربه) (14بأن الربنامج
الرسي الذي ناقشاه معا كان يحقق إنجازا.
)(15
غيت وكالة األمن القومي من نهجها  .يف املرحلة األوىل ،اخرتقت
يف شهر مارسّ ،
العملية الصاممات التي تتحكم يف معدل تدفق غاز اليورانيوم إىل أجهزة الطرد
املركزي .يف املرحلة الثانية ،كان الهجوم يسعى إىل األجهزة املعروفة باسم «محوالت
الرتدد» ( ،)frequency convertersالتي تتحكم يف رسعة دوران أجهزة الطرد
املركزي .كانت الرسعة العادية) (16ترتاوح بني نحو  800و 1200دورة يف الثانية،
ومتكن الفريوس الحاسويب املتنقل من ترسيعها تدريجيا حتى تصل إىل 1410
دورات ،النقطة التي عندها تحطمت عدة أجهزة للطرد املركزي إىل أشالء طارت
يف الهواء .يف بعض األحيان ،كانت تبطئ املحوالت فرتة تبلغ أسابيع عدة ،إىل ما ال
يتجاوز دورتني يف الثانية؛ نتيجة لذلك ،ال يتمكن غاز اليورانيوم من الخروج من
جهاز الطرد املركزي رسيعا مبا يكفي .سيؤدي عدم التوازن إىل حدوث اهتزازات
كانت ستسبب رضرا شديدا ألجهزة الطرد املركزي بطريقة مختلفة.
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بغض النظر عن األسلوب ،كان الفريوس الحاسويب املتنقل يغذي أيضا شاشات رصد
النظام ببيانات كاذبة خاطئة ،إىل درجة أن كل يشء كان يبدو طبيعيا للعلامء
اإليرانيني الذين كانوا يراقبونها .وعندما رضبتهم الكارثة ،مل يدركوا ما الذي كان
قد حدث .إنهم كانوا قد عانوا مشكالت تقنية) (17يف أجهزة الطرد املركزي منذ
بداية الربنامج؛ بدا األمر مثل مزيد من اليشء نفسه ،ولكن أشد وأعنف ،ومزيد من
االضطرابات املتكررة .وكانت وكالة األمن القومي قد صممت الفريوس الحاسويب
املتنقل (دودة الحاسوب) لجعل األمور تبدو كذلك.
مع بداية العام  ،)18(2010فإن نحو ربع أجهزة الطرد املركزي اإليرانية – نحو ألفني
من أصل  8700جهاز طرد مركزي  -كان قد أصابه عطب إىل حد ال ميكن إصالحه.
قدر محللو استخبارات الواليات املتحدة حدوث انتكاس يف برنامج التخصيب
النووي اإليراين وتعطل ملدة ترتاوح بني عامني وثالثة أعوام.
بعد ذلك ،يف بدايات ذلك الصيف ،ساءت األمور .الرئيس أوباما ،الذي كان
قد اطلع( )19عىل كل التفاصيل ُوأبلغ بكل نجاح أو إخفاق ،أخربه مستشاروه بأن
الفريوس الحاسويب املتنقل خرج عن السيطرة ،إذ إنه ،ألسباب غري واضحة كليا ،كان
قد قفز من حاسوب إىل آخر ،وشق طريقه إىل خارج شبكة نطنز ،ثم إىل شبكة
أخرى أبعد من ذلك .مل يكن سيسبب أي رضر  -مثلام كان قد أخربه من أطلعوه
من قبل ،إذ ُبرمج إليقاف تشغيله إذا مل يجد وحدة تحكم سيمنز معينة  -لكن كان
وجوده سينكشف ،وكان اإليرانيون سيكتشفون يف نهاية املطاف ما الذي كان يجري.
كانت عملية «األلعاب األوملبية» عىل شفا أن تكون يف مهب الريح.
يف آن واحد تقريبا) ،(20بدأت بعض كربيات رشكات أمن الربمجيات يف العامل ،مثل:
«سيامنتيك»  Symantecيف كاليفورنيا ،و«فريوس بلوك أدا»  VirusBlokAdaيف
بيالروسيا ،و«مخترب كاسبارسيك»  Kaspersky Labيف روسيا ،ترصد فريوسا غريبا
آخذا يف الظهور حول العامل بصورة عشوائية .يف البداية ،مل يعرفوا منشأه أو الغرض
منه ،ولكن بعد تقيص جذوره ،والتحليل اللغوي لتعليامته الربمجية (الكود) ،وقياس
حجمه ،أدركوا أنهم توصلوا إىل أحد الفريوسات الحاسوبية املتنقلة املدروسة بعناية،
واألكرث تطورا وتفصيال عىل مر التاريخ .أصدرت رشكة مايكروسوفت Microsoft
تقريرا إرشاديا) (21لعمالئها ،وشكلت جناسا من األحرف القليلة األوىل يف التعليامت
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الربمجية للفريوسات الحاسويب املتنقل ،وأطلقوا عىل الفريوس الحاسويب اسم
«ستوكسنت»  - Stuxnetوهو االسم الذي اشتهر به.
بحلول شهر أغسطس كانت رشكة «سيامنتيك»  Symantecقد كشفت) (22عن أدلة
كافية إلصدار بيان خاص بها ،محذرة من أن «ستوكسنت» مل ُيصمم بغرض االخرتاق
العابث أو حتى للتجسس ،بل باألحرى للتخريب .يف سبتمرب ،استشف باحث أملاين
متخصص يف األمن) (23يدعى رالف النغرن  ،Ralph Langnerاستشف من الحقائق
املتاحة أن شخصا ما كان يحاول تعطيل مفاعل نطنز النووي يف إيران ،ورمبا كان
اإلرسائيليون متورطني يف هذا.
عند هذه النقطة أصاب الهلع بعض مخربي الربمجيات األمريكيني( :)24هل
هم من فورهم كانوا قد ساعدوا عىل فضح عملية رسية جدا الستخبارات الواليات
املتحدة؟ مل يكن يف مقدورهم أن يعرفوا ذلك حينئذ ،ولكن فضولهم والتزامهم
املهني نحو توعية الجمهور بشأن فريوس حاسوب طليق ورمبا يكون ضارا ،كان
لهام ذلك التأثري .بعد وقت قصري من بيان رشكة سيامنتيك  ،Symantecحتى
قبل تكهن النغرن العلمي البارع بشأن الهدف الحقيقي لفريوس «ستوكسنت»،
استخلص اإليرانيون االستدالل املناسب (لذلك كان هذا إذن هو السبب يف
خروج أجهزة الطرد املركزي عن السيطرة) وقطعوا كل الروابط بني محطة نطنز
ووحدات تحكم سيمنز.
علم أوباما باالنكشاف يف أثناء اجتامع يف البيت األبيض( ،)25حينئذ سأل كبار
مستشاريه عام إذا كان يتعني عليهم إنهاء العملية .قيل له إنها مازالت تسبب
أرضارا ،عىل رغم ما اتخذه اإليرانيون من تدابري مضادة؛ أمر أوباما وكالة األمن
القومي بأن تعمل عىل تكثيف الربنامج وإصابة أجهزة الطرد املركزي بتشويهات
أعنف؛ وترسيعها ثم إبطائها ،من دون أي اهتامم بشأن الكشف ،ألن غطاءها قد
سقط بالفعل.
ُ
)(26
أوضح تقييم املوقف أنه يف األسابيع التالية لالنكشاف ،أخرج ألف جهاز طرد
مركزي أخرى من العمل من أصل  5آالف جهاز كانت متبقية.
حتى بعد انتهاء عملية «األلعاب األوملبية» ،فإن فن وعلم مهاجمة شبكة
الحاسوب (يس إن أيه) دُفع به قُدما .يف الواقع بحلول نهاية أكتوبر ،حينام أصبحت
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القيادة السيربانية للواليات املتحدة عىل أتم االستعداد للعمليات ،برز «هجوم
شبكات الحاسوب» باعتباره نشاطا نهام مستنزفا ،بل حتى متسلطا ومهيمنا عىل
فورت ميد.
قبل ذلك بعام ،واستباقا لتوجيه روبرت غيتس باستحداث القيادة السيربانية،
أصدر رئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،الجرنال بيرت بيس ،وثيقة رسية هي
«االسرتاتيجية العسكرية القومية للعمليات السيربانية» (National Military
 ،)Strategy for Cyber Operationsالتي أعربت عن الحاجة إىل «قدرات
هجومية يف الفضاء السيرباين) (27الكتساب القدرة عىل املبادأة والحفاظ عليها».
وبعد أن صار الجرنال ألكسندر قائد القيادة السيربانية وكذلك مدير وكالة األمن
القومي ،كان ُيجهز أربعني «فريقا للهجوم السيرباين») - (28سبعة وعرشين لقيادات
الواليات املتحدة املقاتلة (القيادة املركزية ،وقيادة الباسيفيك  -املحيط الهادئ ،-
والقيادة األوروبية ،وما إىل ذلك) ،وثالثة عرش تضطلع بحامية الشبكات داخل البالد،
بصفة رئيسية شبكات وزارة الدفاع .وكان جزء من هذه املهمة األخرية يتضمن رصد
الشبكات .بفضل ما ُأنجز من عمل خالل العقد السابق ،بدءا من مركز سالح الجو
لوسائل حرب املعلومات ،ثم التوسع التدريجي إىل الفروع العسكرية األخرى ،كان
لدى الشبكات العسكرية القليل جدا من نقاط الوصول إىل اإلنرتنت – كانت يف
ذلك الوقت عرشون نقطة فقط ،ثم ُخ ّفضت إىل مثاين نقاط يف خالل األعوام القليلة
الالحقة – التي كان يف مقدور فرق ألكسندر استطالعها وصد الهجامت التي تأيت
فجأة عرب أبواب خلفية .لكن حامية الشبكات كانت تعني أيضا الهجوم ،من خالل
مفهوم «استغالل شبكة الحاسوب» (يس إن إي) املبهم عمدا ،والذي كان ميكن
أن يكون شكال من أشكال «الدفاع اإليجايب» ،وكذلك التجهيز لـ «مهاجمة شبكة
الحاسوب» (يس إن أيه).
بعض املسؤولني يف عمق مؤسسة األمن القومي انتابهم القلق من هذا
االتجاه .كان الجيش  -األمة  -عىل نحو رسيع يتبنى شكال جديدا لوسائل الحرب،
كان قد حشد واستخدم نوعا جديدا من األسلحة ،لكن كل هذا كان يتم يف غاية
الرسية ،داخل وكالة االستخبارات األكرث تكتام يف البالد ،وكان جليا ،حتى بالنسبة
إىل أولئك الذين لديهم ملحة غري واضحة عن أعامل الوكالة الداخلية ،أنه مل يكن
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أحد قد فكر مليا يف تداعيات هذا النوع الجديد من األسلحة ،وهذه الرؤية
الجديدة للحرب.
يف أثناء التخطيط لعملية «ستوكسنت» ،كان هناك جدال داخل إدارة كل من
بوش وأوباما ،بشأن السبق الذي رمبا يؤسسه الهجوم .عىل مدار أكرث من عَقد من
الزمان ،كانت عرشات الفرق االستشارية واللجان قد ح ّذرت من أن البنية األساسية
الحرجة األمريكية عرضة لهجوم سيرباين ،واآلن كانت أمريكا تطلق أول هجوم
سيرباين عىل البنية األساسية الحرجة لدولة أخرى .تقريبا مل يكن أحد يعارض رصاحة
عىل نحو قاطع برنامج ستوكسنت ،ألنه إذا كان يف إمكانه منع إيران من تطوير
أسلحة نووية ،فإن األمر يستحق املخاطرة .لكن كان كثري من املسؤولني يدركون أنها
كانت مخاطرة ،وأن األخطار املرتتبة عىل ردة الفعل كانت محتومة وهائلة.
يف نهاية املطاف ،مل تكن الواليات املتحدة وحدها عىل منت هذه املركبة الفضائية
السيربانية .لقد كان الروس يعززون ويكثفون قدراتهم عىل استغالل شبكات الحاسوب
ومهاجمتها ،منذ أن نفذوا إىل مواقع وزارة الدفاع قبل عقد من الزمان ،يف عملية
«متاهة ضوء القمر» .كان الصينيون قد انضموا إىل الركب يف العام  ،2001ورسعان
ما صاروا بارعني يف النفاذ إىل الشبكات الحساسة التي تخص العرشات من القيادات
العسكرية ،واملرافق ،واملختربات األمريكية (عىل الرغم من ذلك ،وكام يعرف الجميع،
فهي غري رسية) .يف أثناء العام األول من فرتة رئاسة أوباما( ،)29نحو يوم الرابع من يوليو،
«يوم االستقالل» ،شنت كوريا الشاملية (التي كان مواطنوها يحصلون عىل الكهرباء
بصعوبة) هجوما هائال لحجب الخدمة ،أدى إىل إغالق مواقع الويب الخاصة بوزارة
األمن الداخيل ،ووزارة الخزانة ،ووزارة النقل ،والخدمة الرسية ،ولجنة التجارة الفدرالية،
وبورصة نيويورك ،وبورصة «ناسداك»  ،NASDAQباإلضافة إىل العرشات من بنوك
كوريا الجنوبية ،ما أثر فيام ال يقل عن  60ألفا ،ورمبا ما يصل إىل  160ألف حاسوب.
استحثت عملية ستوكسنت اإليرانيني عىل استحداث وحدة حرب سيربانية
خاصة بهم ،وقد انطلقت إىل مستويات متويلية أعىل خالل فرتة العام ونصف
العام الالحقة( .)30يف ربيع العام  ،2012يف هجوم تكمييل ،حينام محا فريوس اللهب
 Flameالخاص بوكالة األمن القومي  -الربمجية الخبيثة الهائلة ،واملتعددة األغراض
التي اعتمدت عليها عملية «األلعاب األوليمبية»  -معظم محتويات محركات
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األقراص الصلبة يف وزارة النفط اإليرانية ،ويف رشكة النفط الوطنية اإليرانية .بعد
ميض أربعة أشهر( ،)31ردت «إيران» الهجوم بفريوس «شمعون»  Shamoonالخاص
بها ،إذ محا محتويات  30ألف محرك أقراص صلبة (عمليا ،كل محرك أقراص صلبة
يف كل محطة عمل  )workstationيف رشكة أرامكو السعودية ،رشكة النفط املشرتكة
بني الواليات املتحدة واململكة العربية السعودية ،وغرس عىل شاشات الحواسيب يف
جميع محطات العمل ،صورة العلم األمرييك وهو يحرتق.
من خالل اعرتاض االتصاالت ،علم كيث ألكسندر أن اإليرانيني طوروا وأطلقوا
«شمعون» خصيصا بغرض القصاص ،وليكون ردا عىل عمليتي ستوكسنت واللهب .كان
ألكسندر يف طريقه إىل مؤمتر مع «مقر االتصاالت الحكومية» (جي يس إتش كيو) ،الصنو
الربيطاين لوكالة األمن القومي ،وكان يطالع مذكرة بشأن نقاط الحوار كتبها أحد معاونيه،
مشريا إىل أنه مع شمعون وكثري من الهجامت السيربانية األخرية عىل البنوك الغربية ،فإن
اإليرانيني كانوا قد «أظهروا مقدرة واضحة( )32عىل التعلم من قدرات وأفعال اآلخرين»،
تحديدا ،قدرات وأفعال وكالة األمن القومي والوحدة  8200يف إرسائيل.
كان هذا هو أحدث تجسيد مأساوي مثري ملا كان قد توقعه محللو ومديرو
الوكالة طوال عقود من الزمان ،اليشء الذي ميكننا فعله بهم ،فإنهم يوما ما ميكنهم
أن يفعلوه بنا ،فيام عدا أن «يوما ما» صار اآلن.
تزامنت فرتة ألكسندر بوصفه مديرا لوكالة األمن القومي ليس فقط مع تقدم
األسلحة السيربانية وبداية الهجامت السيربانية الفتاكة املخربة ماديا ،بل أيضا مع
بداية تصاعد سباق التسلح السيرباين ،وقد كان ألكسندر ذاته يشجع ذلك ويتبناه.
ما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟ كان هذا أيضا سؤاال مل يكن أحد قد فكر فيه ،وال
حتى عىل أدىن املستويات.
يف السابق ،يف نهاية العام  ،2006حينام صار «بوب غيتس» وزيرا للدفاع ،كان
مدهوشا جدا من حجم محاوالت التسلل إىل الشبكات العسكرية األمريكية .كانت
اإلحاطات التي تعرض عليه تشتمل عىل قوائم تعدد العرشات ،وأحيانا املئات ،كل
يوم؛ حتى إنه كان قد كتب مذكرة إىل نائب املستشار القانوين للبنتاغون سأل فيها:
عند أي نقطة( )33تكون إحدى الهجامت السيربانية مبنزلة عمل من أعامل الحرب
مبوجب القانون الدويل؟
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مل يتلق غيتس ردا حتى اليوم األخري من العام  ،2008بعد ميض نحو عامني.
كتب املستشار القانوين للبنتاغون :نعم ،رمبا يرقى الهجوم السيرباين إىل املستوى
الذي يستدعي ردا عسكريا ،كان ميكن اعتباره عمال من أعامل العدوان املسلح يف
ضوء ظروف معينة ،ولكن ما تلك الظروف ،وأين ينبغي أن يكون الحد الفاصل ،بل
وحتى معايري رسم هذا الحد الفاصل؟ كانت مسائل يتصدى لها صانعو السياسة ،ال
املحامون .أخذ غيتس الرد عىل أنه مراوغة ومتلص ،وليس إجابة.
كانت إحدى العقبات التي تحول دون الحصول عىل إجابة أكرث وضوحا -
وتفكري بصفاء أكرث ،بوجه عام  -هي أن كل يشء بشأن الحرب السيربانية كان يكتنفه
وجنيت ،يف وكالة
الغموض ومحاطا بالرسية ،فقد ُغرست جذورها ،ونضجت مثارها ُ
كان وجودها ونشأتها من األساس غاية يف الرسية ،ومع ذلك كانت عملياتها تجري
بدقة ،وعىل نحو محكم مثل أي من دوائر الحكومة.
يف السابق ،كان لثقافة الرسية التامة هذه سبب منطقي محدد ،وقتام كانت
استخبارات اإلشارة أداة استخباراتية بحتة ،حينام كان الرس الكبري هو أن وكالة
األمن القومي كانت قد كرست شفرة أحد الخصوم؛ إذا ُك ِشف عن ذلك ،كان الخصم
سيغري الشفرة ببساطة؛ حينئذ كان سيتعني عىل الوكالة أن تبدأ من جديد ،وإىل أن
تنجح يف حل الشفرة الجديدة ،كان من املمكن أن يترضر األمن القومي؛ ويف زمن
الحرب ،رمبا نخرس إحدى املعارك.
لكن حاليا ،بعد أن صار مدير وكالة األمن القومي هو أيضا قائدا من فئة
النجامت األربع ،وبعد أن ُأقحمت استخبارات اإلشارة يف سالح للدمار ،ما يشبه
قنبلة يتم التحكم فيها من ُبعد ،برزت تساؤالت وجرت مجادالت ،بشأن االعتبارات
ذات العالقة ،ليس فقط باملبادئ األخالقية للسالح الجديد ،ولكن بفائدته وجدواه
االسرتاتيجية  -تحديد آثاره ،وآثاره الجانبية ،وعواقبه عىل وجه الدقة.
كان الجرنال «مايكل هايدن» ،املدير السابق لوكالة األمن القومي ،قد انتقل
إىل «النغيل» بوصفه مديرا لوكالة االستخبارات املركزية ،حينام أعطى الرئيس
بوش الضوء األخرض لعملية «األلعاب األوملبية» ُ(أزيح من ذلك املنصب حينام
جاء أوباما إىل البيت األبيض ،لذلك مل يكن لـ هايدن دور يف العملية الفعلية).
بعد عامني من انهيار عملية ستوكسنت ووصولها إىل طريق مسدود ،حينام
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ترسبت تفاصيل بشأنها إىل الصحافة الرئيسية ،أعرب هايدن  -هو اآلن متقاعد
من الجيش  -علنا عن املخاوف ذاتها التي كان قد تجادل بشأنها هو وآخرون يف
غرفة العمليات بالبيت األبيض.
()34
قال هايدن ألحد املراسلني« :كان للهجامت السيربانية السابقة تأثري محدود
يف الحواسيب األخرى .هذا هو الهجوم األول الذي له سمة رئيسية هي استخدام
هجوم سيرباين إلحداث تأثري تدمريي مادي .وبغض النظر عام تعنيه التأثريات لك -
وأنا أعتقد أن تدمري سلسلة متتالية من أجهزة الطرد املركزي اإليرانية أمر حسن ال
تشوبه شائبة  -فال ميكنك إال أن تصفه بأنه هجوم عىل البنية األساسية الحرجة».
واستطرد هايدن« :شخص ما قد عرب روبيكون(٭) .أصبح لدينا اآلن فيلق عىل
الجانب اآلخر من النهر» ،يشء ما كان قد تغري يف طبيعة وسائل الحرب وحساباتها،
متاما مثلام حدث بعد أن كانت الواليات املتحدة قد ألقت قنابل ذرية عىل
«هريوشيام»  Hiroshimaو«ناغازايك»  Nagasakiيف نهاية الحرب العاملية الثانية.
قال هايدن« :ال أريد االدعاء أن لها تأثريا مامثال ،ولكن عىل األقل إىل حد ما ،إنه
أغسطس من العام .»1945
طوال أول عقدين من الزمان ،بعد «هريوشيام» ،كانت الواليات املتحدة تتمتع
بتفوق كمي هائل  -ولبعض من ذلك الوقت ،احتكار  -يف األسلحة النووية .لكن عىل
مشارف حقبة جديدة يف الحرب السيربانية ،كانت الحقيقة املعروفة هي أن معظم
الدول األخرى كانت لديها وحدات حرب سيربانية ،وكانت أمريكا عرضة لخطر هذا
النوع من الحرب أكرث من أي خصم محتمل ،أكرث من أي دولة أخرى عىل ظهر هذا
الكوكب ،ألنها عىل نحو كثيف جدا تعتمد عىل شبكات الحاسوب غري الحصينة ،يف
أنظمة أسلحتها ،وأنظمتها املالية ،وبنيتها األساسية الحرجة الحيوية.
(٭) روبيكون  :Rubiconهو نهر يف شامل إيطاليا ،يجري بطول  24كيلومرتا ،ويصب يف البحر األدرياتييك .يعود
االسم إىل الكلمة الالتينية  rubicundusالتي تعني أحمر ،إشارة إىل لون الرتبة عىل ضفافه .يف أزمنة قدمية ،كان
نهر روبيكون جزءا من الحدود بني إيطاليا الرومانية و«جاليا كيسالبينا»  ،Gallia Cisalpinaأو بالد الغال ،وهو
إقليم قديم يف شامل إيطاليا ،يقع شامل إقليمي «ليغوريا»  Liguriaو«أومربيا»  Umbriaوجنوب األلب ،وكان
أهله يف نزاع دائم مع روما .يعود الفضل يف شهرة نهر روبيكون إىل يوليوس قيرص ،كان محظورا عىل يوليوس قيرص
العبور بجنوده خارح حدود اإلقليم الذي ُأرسلوا إليه ،لكنه عرب النهر مخالفا ألوامر قادته يف روما يف مجلس الشيوخ
(سيناتوس)  ،Senatusمن ثم اندلعت حرب أهلية .وقد أصبح عبور نهر روبيكون تعبريا سياسيا ذائع الصيت
يستخدم لإلشارة إىل الوصول إىل «نقطة الالعودة»[ .املرتجم].
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إذا أرادت أمريكا ،أو القيادة السيربانية للواليات املتحدة ،شن حرب سيربانية،
فإنها كانت ستقوم بذلك من داخل بيت زجاجي.
كان هناك اختالف آخر بني هذين النوعني من األسلحة الجديدة ،إىل جانب
حجم األرضار التي كان ميكن أن تنزلها .كانت األسلحة النووية موجودة يف العلن،
جوانب معينة بشأن إنتاجها أو حجم مخزونها هي التي كانت عىل وجه الدقة
مصنفة عىل أنها رسية ،لكن الجميع كان يعرف من الذي كانت لديه هذه
األسلحة ،الجميع كان قد شاهد الصور ومقاطع األفالم التي تبني ما الذي كان
ميكن أن تفعله هذه األسلحة إذا استُخدمت؛ ويف حالة ما إذا استُخدمت ،كان
الجميع سيعرف من الذي أطلقها.
كانت األسلحة السيربانية  -وجودها ،واستخدامها ،والسياسات املحيطة بها -
التزال مصنفة عىل أنها رسية .وبدا أن الواليات املتحدة وإرسائيل خربتا مفاعل
«نطنز» (ناتنز) ،وأن إيران محت محتويات محركات األقراص الصلبة الخاصة
بأرامكو السعودية ،وأن كوريا الشاملية شنت هجامت حجب الخدمة عىل مواقع
ويب الواليات املتحدة والبنوك يف كوريا الجنوبية؛ لكن مل ُيدن أي أحد يف تلك
االعتداءات .وبينام كان خرباء التحليل الجنايئ الذين كانوا يتعقبون الهجامت واثقني
بتقييامتهم ،فإنهم مل يتباهوا  -مل يكن يف استطاعتهم ذلك  -بوصفه اليقني الذي
ال ميكن دحضه ،والذي يكون لدى فيزيايئ يتعقب قوس مسار إحدى القذائف
التسيارية (الصواريخ الباليستية).
اتسع هذا التكتم املفرط الصارم ال ليشمل عامة الجامهري فقط ،لكنه انترش
أيضا داخل الحكومة ،حتى بني معظم املسؤولني الرسميني من ذوي الصالحيات
األمنية عالية املستوى .يف السابق ،يف مايو من العام  ،2007فإن مايك ماكونيل الذي
صار بعد ذلك مديرا لالستخبارات القومية .وبعد فرتة وجيزة من إطالع جورج دبليو
بوش عىل خطة إطالق الهجامت السيربانية ضد املتمردين العراقيني .أبرم اتفاقا مع
كبار املسؤولني الرسميني يف البنتاغون ،ووكالة األمن القومي ،ووكالة االستخبارات
()35
املركزية ،ومكتب املدعي العام؛ اتفاقا بعنوان «مذكرة اتفاق ثالثية األطراف
فيام بني وزارة الدفاع ،ووزارة العدل ،وأجهزة االستخبارات بشأن أنشطة مهاجمة
شبكة الحاسوب واستغالل شبكة الحاسوب» .لكن بغض النظر عن رشطٍ مفاده أن
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العمليات الهجومية السيربانية تتطلب موافقة رئاسية ،مل تكن هناك إجراءات أو
بروتوكوالت رسمية (إجراءات نظامية) يتبعها كبار املستشارين السياسيني وصناع
القرار لتقييم أهداف ،أو أخطار ،أو فوائد ،أو عواقب مثل هذه الهجامت.
مللء هذا الفراغ الشاسع ،أمر الرئيس أوباما بإعداد مسودة توجيه رئايس جديد
متعلق بالسياسات« ،يب يب دي  ،)PPD-20( »20 -بعنوان «سياسة العمليات
السيربانية بالواليات املتحدة» ،وقد وقعه يف أكتوبر من العام  ،2012بعد بضعة
أشهر من أول ترسيبات صحافية ضخمة بشأن ستوكسنت.
كان ذلك التوجيه ،الذي جاء يف مثاين عرشة صفحة ،هو األكرث رصاحة وتفصيال.
من ناحية ،كان نهجه أكرث حذرا وحيطة مام سبقه من توجيهات؛ عىل سبيل
املثال ،ويف إشارة ضمنية (لكن غري معلنة) إىل انكشاف ستوكسنت ،ذكر التوجيه
أنه ميكن أن تنترش آثار هجوم سيرباين إىل «مواقع أخرى غري املواقع املستهدفة،
مع احتامل حدوث تداعيات وآثار عفوية غري مقصودة أو جانبية ،والتي رمبا
يكون لها أثر يف املصالح القومية للواليات املتحدة» .أسس التوجيه الرئايس
مجموعة عمل مشرتكة بني الوكاالت تضطلع بسياسات العمليات السيربانية
لضامن إمكان تدبر مثل تلك اآلثار الجانبية  -إىل جانب قضايا السياسة العامة
األخرى  -وتقييمها قبل ابتداء إحدى الهجامت.
لكن املقصد واألثر الرئييس األهم للتوجيه الرئايس «يب يب دي  »20 -كان
إضفاء الطابع املؤسيس عىل الهجامت السيربانية باعتبارها أداة تكاملية مكملة
للديبلوماسية والحرب األمريكية ،وال تتجزأ عنها .نص التوجيه الرئايس عىل أن
الوزارات والدوائر ذات الصلة «ستحدد األهداف املحتملة ذات األهمية القومية»
التي يف مواجهتها «ميكن أن تقدم الهجامت السيربانية توازنا مالمئا بني الفعالية
واألخطار مقارنة بغريها من أدوات السلطة القومية» .عىل وجه التحديد ،فإن
وزير الدفاع ،ومدير االستخبارات القومية ،ومدير وكالة االستخبارات املركزية،
بالتنسيق مع املدعي العام ،ووزير الخارجية ،ووزير األمن الداخيل ،ورؤساء دوائر
االستخبارات ذات الصلة «سيعدون خطة يقرها الرئيس ...تحدد ما هو متوقع من
أنظمة ،وإجراءات ،وبنية أساسية عىل أساسها كان يتعني عىل الواليات املتحدة أن
تكرس ،وتتذرع بقدرات [سيربانية هجومية]؛ ويقرتح الظروف التي يف ضوئها ميكن
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استخدام [تلك القدرات]؛ ويقرتحون املوارد وخطوات االستعداد الرضورية التي
كانت ستلزم للتنفيذ ،والتنقيح ،والتحديث ،مبا يتوافق مع تغري احتياجات األمن
القومي للواليات املتحدة».
كان من املقرر تحليل الخيارات السيربانية باستمرار وعىل نحو منهجي،
والتخطيط املسبق لها ،ودمجها يف الخطط الحربية األشمل ،بالطريقة ذاتها التي قد
كانت متبعة للخيارات النووية يف أثناء الحرب الباردة.
كذلك ،وكام هي الحال مع الخيارات النووية ،فإن التوجيه كان يطلب «موافقة
رئاسية خاصة» ألي عملية سيربانية كانت تعترب أنها «من املرجح عىل نحو معقول
أن تسفر عن عواقب وآثار جسيمة يعتد بها» ،هاتان الكلمتان األخريتان محددتان
لتتضمنا «خسارة يف األرواح ،أو ردود أفعال جسيمة ضد الواليات املتحدة يعتد
بها ،أو أرضارا جسيمة باملمتلكات يعتد بها ،أو عواقب وخيمة خطرة يف السياسة
الخارجية للواليات املتحدة ،أو أثرا اقتصاديا خطرا عىل الواليات املتحدة» ،عىل
الرغم من وجود استثناء مفاده السامح ملدير دائرة ذات صلة ،أو وزير يف وزارة
معنية ،بإطالق هجوم يف حالة الطوارئ من دون الحصول عىل موافقة رئاسية.
عىل الرغم من ذلك ،خالفا للخيارات النووية ،مل يقصد أن تبقى خطط العمليات
السيربانية خاملة ساكنة إىل أن يبلغ النزاع منتهاه؛ كان من املفرتض أن ُتن َّفذ ،وعىل
نحو متكرر إىل حد ما .نص التوجيه عىل أن رؤساء الدوائر والوزراء الذين يديرون
تلك الهجامت «سيقدمون إىل الرئيس ،من خالل مستشار األمن القومي ،تقارير
سنوية بشأن استخدام عمليات العام السابق وفعاليتها».
()36
مل ُيهدَر ٌ
وقت إلعداد وتجهيز الخطط .أشار أحد تقارير العمل بشأن التوجيه
إىل أن وزير الدفاع ،ومدير االستخبارات القومية ،ومدير االستخبارات املركزية
قدموا إحاطة بشأن خططهم يف اجتامع محدود لنواب مجلس األمن القومي ،يف
شهر أبريل من العام  ،2013بعد ستة أشهر من توقيع التوجيه الرئايس املتعلق
بالسياسات «يب يب دي .»20 -
كان التوجيه الرئايس املتعلق بالسياسات «يب يب دي  »20 -مصنفا عىل أنه رسي
جدا ،وال ميكن تشاركه مع املسؤولني الرسميني األجانب .وجود الوثيقة يف حد ذاته
كان غاية يف الرسية ،لكنها كانت موجهة إىل رؤساء كل الدوائر والوزارات املعنية،
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وإىل نائب الرئيس ،وكبار مساعدي البيت األبيض .بعبارة أخرى ،كان املوضوع
ُينا َقش ،ليس فقط يف تلك الدوائر النخبوية ،ولكن أيضا  -مع انكشاف ستوكسنت -
بني العامة .بحذر شديد ،بدأ املسؤولون يعرتفون ،بعبارات عامة وفضفاضة ،بوجود
العمليات الهجومية السيربانية ومبفهومها.
الجرنال «جيمس كارترايت»  James Cartwrightالذي كان قد تقاعد أخريا
من منصب نائب رئيس الهيئة املشرتكة لرؤساء األركان ،والذي كان قبل ذلك
رئيسا للقيادة االسرتاتيجية للواليات املتحدة التي كانت لها رقابة اعتبارية عىل
العمليات السيربانية ،أخرب مراسال صحافيا يغطي عملية ستوكسنت أن التكتم
املفرط املغاىل فيه الذي يحيط باملوضوع أرض باملصالح األمريكية .قال كارترايت:
«ال ميكن أن يكون لديك يشء رسي( )37ويكون رادعا ،ألنك إذا مل تكن تعلم
بوجوده ،فإنه لن يخيفك».
رفض بعض الضباط منطق كارترايت ،إذ إن الروس والصينيني كانوا يعرفون ما
الذي كان لدينا ،متاما مثلام كنا نعرف ما الذي كان لديهم .ومع ذلك ،اتفق آخرون
عىل أنه رمبا يكون الوقت قد حان لبعض اإلفصاح.
يف شهر أكتوبر ،الشهر ذاته الذي جرى فيه توقيع التوجيه الرئايس بشأن
العمليات السيربانية «يب يب دي  ،»20 -رفعت وكالة األمن القومي حظر النرش عن
أحد أعداد مجلة «كريبتولوج»  Cryptologالذي مىض عىل صدوره خمسة عرش
عاما ،وهي مجلة تتناول تاريخ وسائل حرب املعلومات تصدرها الوكالة وتوزع
داخليا .كان هذا العدد الخاص قد نرش يف الربيع من العام  ،1997وكانت محتوياته
ممهورة بخاتم «رسي جدا ويظلل»  ،TOP SECRET UMBRAداللة عىل أنها
من أكرث املواد حساسية التي تتناول استخبارات االتصاالت .أحد املقاالت ،كتبه
«وليام بالك» ،أكرب مسؤويل وسائل حرب املعلومات يف الوكالة يف ذلك الوقت ،أشار
إىل أن وزير الدفاع كان قد فوض إىل وكالة األمن القومي «سلطة تطوير( )38تقنيات
مهاجمة شبكة الحاسوب (يس إن أيه)» .يف تذييل ،استشهد بالك بتوجيه وزارة
الدفاع من العام الذي سبق ،كان يعرف هجوم شبكات الحاسوب (يس إن أيه) عىل
أنه «عمليات لعرقلة ،أو حجب ،أو إضعاف ،أو تدمري املعلومات املستقرة يف أجهزة
الحواسيب وشبكاتها ،أو أجهزة الحاسوب والشبكات ذاتها».
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كان هذا  -عىل نحو ملحوظ  -مشابها للطريقة التي كان التوجيه الرئايس
املتعلق بالسياسات «يب يب دي  »20 -الذي أصدره أوباما قد عرف بها (األثر
السيرباين)  -عىل أنه «التالعب ،أو عرقلة ،أو حجب ،أو إضعاف ،أو تدمري أجهزة
الحاسوب ،أو أنظمة املعلومات أو االتصاالت ،أو الشبكات ،أو البنية األساسية
املادية أو االفرتاضية التي يجري التحكم فيها بواسطة الحواسيب أو نظم
املعلومات ،أو املعلومات املستقرة فيها».
بهذا املنطق ،فإن التوجيه الرئايس املتعلق بالسياسات «يب يب دي »20 -
يعب ،بصياغة لغوية أكرث إسهابا نسبيا ،عن الفكرة التي كانت موجودة منذ
كان ِّ
وسائل وليام بريي للحرب املضادة للقيادة والسيطرة يف أواخر السبعينيات من
القرن العرشين.
بعد كل تلك العقود ،كان مقال مجلة كريبتولوج الذي رفعت عنه الرسية،
وصح بنرشه ،هو الذي وسم املرة األوىل التي كان قد ظهر يف وثيقة عامة
ُ ِّ
عالنية مصطلح هجوم شبكات الحاسوب (يس إن أيه) ،أو مثل هذا التعريف
الدقيق للمفهوم.
يف داخل سالح الجو الذي كان دامئا هو الفرع العسكري األكرث نشاطا يف الفضاء
السيرباين ،رشع كبار الضباط يف كتابة بيان سياسة عامة يقر بقدراته يف مهاجمة
شبكات الحاسوب (يس إن أيه) ،بقصد إصدار البيان للعامة ،لكن بعد ذلك ،مبجرد
أن كانوا عىل وشك االنتهاء من املسودة ،قيض األمر .كان «ليون بانيتا» Leon
 ،Panettaوهو عضو دميوقراطي سابق يف الكونغرس ،ومدير املوازنة الذي كان
قد حل محل روبرت غيتس املرهق كوزير للدفاع يف عهد أوباما ،قد أصدر مذكرة
تحظر أي إشارات الحقة إىل الربامج األمريكية التي تخص مهاجمة شبكة الحاسب
(يس إن أيه).
كان أوباما قد قرر مواجهة الصينيني ،عىل نحو مبارش ،بشأن تغلغلهم املسترشي
يف شبكات الحاسوب بالواليات املتحدة .ومل يكن بانيتا يرغب يف أن يقدم ضباطه
الدليل الذي رمبا يساعد الصينيني عىل اتهام الرئيس األمرييك بالرياء والنفاق.
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عمليــة أدوات الوصول من ُبعد
الغامضة (عملية ِشدي رات)

«كان الروس يحاولون الحفاظ عىل
رسية نشاطهم السيرباين ،أما الصينيون
فهم يفعلون ذلك ببساطة يف كل
مكان ،علنا عىل املأل ،كأنهم مل يهتموا
مبا إذا كان أي أحد يالحظ»

يف يوم  11مارس  2013ألقى توماس
دونيلون ،مستشار الرئيس باراك أوباما لألمن
القومي ،كلمة يف منظمة «مجتمع آسيا» ،يف
الجانب الرشقي العلوي من مانهاتن .جزء
كبري من كلمته كان منطيا؛ رسد لسياسة اإلدارة
نحو «إعادة توازن وضعها العاملي»( )1بعيدا
عن املعارك القدمية يف الرشق األوسط ،ويف
اتجاه املنطقة «الديناميكية النشطة» يف آسيا
والباسيفيك (املحيط الهادئ) ،باعتبارها دفعة
من أجل النمو واالزدهار.
لكن بعد انقضاء نحو ثلثي الخطاب اخرتق
دونيلون آفاقا ديبلوماسية جديدة .بعد أن
رسد وعدّد بضعة «تحديات» تواجه العالقات
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األمريكية  -الصينية ،قال« :مثة قضية أخرى من هذا القبيل هي األمن السيرباين»،
مضيفا أن التعدي الصيني يف هذا املضامر «أصبح يحتل صدارة جدول األعامل».
استطرد دونيلون «كانت الرشكات األمريكية يساورها قلق متزايد إزاء الرسقة
املتطورة ،واملحددة األهداف ،ملعلومات رسية تخص األعامل ،ولتكنولوجيات
مشمولة بحقوق امللكية ،من خالل عمليات تسلل سيرباين منطلقة من الصني عىل
نطاق غري مسبوق».
ثم ص ّعد دونيلون األمور أكرث ووضعها عىل املحك ،قال« :بدءا من الرئيس
إىل َمن دونه ،لقد صارت هذه نقطة اهتامم رئييس ومحورا للحوار مع الصني
عىل كل مستويات حكومتينا ،وستستمر كذلك .إن الواليات املتحدة ستبذل كل
ما يف وسعها لحامية شبكاتنا القومية ،والبنية األساسية الحرجة ،وممتلكاتنا العامة
والخاصة الثمينة».
قال دونيلون إن إدارة أوباما ترغب يف أن تفعل بكني شيئني؛ أوال ،أن تدرك وتق ّر
امللحة لهذه املشكلة واتساعها والخطر الذي تشكله عىل التجارة الدولية،
«بالرضورة ّ
وعىل سمعة الصناعة الصينية ،وعىل عالقاتنا بوجه عام»؛ ثانيا« ،اتخاذ خطوات
جادة نحو التحقيق يف هذه األنشطة ووضع حد لها».
غي أساليبك أو جازف بتصدع
كان املطلب األول هو تهديدا هامشيا نوعا ماِّ ،
عالقاتنا .كان الثاين محاولة إلعطاء القادة الصينيني مخرجا يحفظ ماء الوجه ،فرصة
لإللقاء بالمئة االخرتاق عىل مثريي الشغب و«اتخاذ خطوات جادة» لوقفه.
الواقع أن دونيلون  -وكل مسؤول آخر لديه ترصيح أمني رفيع املستوى(٭)
 كان يعلم أن الجاين يف هذه التسلالت مل يكن عصابة من قراصنة الحاسوب(الهاكرز) املستقلني الذين يعملون لحسابهم الخاص ،لكن باألحرى كانت الحكومة
الصينية ذاتها هي الجاين؛ تحديدا ،املكتب الثاين من القسم الثالث لهيئة األركان
العامة لجيش التحرير الشعبي ،املعروف أيضا باسم الوحدة  61398يف جيش
التحرير الشعبي ،التي كان مقرها يف مبنى إداري أبيض يتكون من  12طابقا يف
ضواحي شنغهاي .Shanghai
(٭) ترصيح أمني رفيع املستوى :هو ترخيص ُينح لألشخاص للسامح لهم باالطالع عىل املعلومات املصنفة عىل أنها
رسية وارتياد أماكن محظورة[ .املرتجم].
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كان أوباما قد أثار القضية مرارا وتكرارا منذ بداية فرتة رئاسته لكن عىل نحو
هادئ ،من أجل حامية املصادر واألساليب االستخباراتية من ناحية ،ومن ناحية
أخرى ألنه كان يرغب يف تحسني العالقات مع الصني ،وكان يرى أن املواجهة بشأن
الرسقة السيربانية ستؤدي إىل عرقلة تلك الجهود .كان الديبلوماسيون األمريكيون
يطرحون األمر باعتباره قضية جانبية يف كل جلسة من جلسات «الحوار االسرتاتيجي
واالقتصادي» اآلسيوي  -األمرييك الذي يعقد سنويا ،وذلك بدءا من جلسات أوباما
األوىل يف العام  .2009مل تكن الوفود الصينية ترد بحدة أو متسك عن الكالم يف أي
من هذه املناسبات ،إىل حد أنهم كانوا دامئا يتفقون يف الرأي ويجيبون بأنه ينبغي
للمجتمع الدويل أن يضع حدا لهذا السطو .وإذا أثار أحد الديبلوماسيني األمريكيني
تورط الصني ذاتها يف االخرتاق السيرباين كان الصينيون يدفعون االتهام عنهم.
بعد ذلك يف  18فرباير نرشت رشكة «مانديانت»  ،)2(Mandiantوهي رشكة رائدة
كسندريا»  Alexandriaبوالية فرجينيا
يف مجال أمن الحاسوب ،ومقرها مدينة «ألِ َ
 ،Virginiaتقريرا يتألف من ستني صفحة يحدد الوحدة  61398بجيش التحرير
الشعبي عىل أنها أحد أكرث القراصنة السيربانيني إدهاشا يف العامل .ذكر التقرير أنه
عىل مدار األعوام السبعة السابقة كان قراصنة الحاسوب يف شنغهاي هم املسؤولني
عام ال يقل عن  141هجوما سيربانيا ناجحا يف عرشين قطاعا صناعيا رئيسيا ،يتضمن
مقاويل (متعهدي) الدفاع ،واملنشآت املائية (محطات املياه) ،وأنابيب النفط والغاز،
والبنى األساسية الحرجة األخرى .كان هؤالء القراصنة املخرتقون يتسكعون داخل
إحدى الشبكات املستهدفة طوال عام كامل ،ويف إحدى الحاالت طوال أربعة أعوام
وعرشة أشهر ،قبل أن ُي َ
كتشفوا .أثناء عملية واحدة كانت عىل نحو خاص من دون
عراقيل نهبوا  6.5تريا بايت من البيانات من رشكة واحدة خالل عرشة أشهر.
كان كيفن مانديا  - Kevin Mandiaمؤسس رشكة «مانديانت» ومديرها
التنفيذي  -هو أحد محققي سالح الجو يف جرائم الفضاء السيرباين ،الذين نالوا من
موسكو قبل خمسة عرش عاما وكشفوا أنها الجاين يف عملية «متاهة ضوء القمر»،
أول اخرتاق أجنبي جاد لحواسيب وزارة الدفاع .يف الفرتة نفسها تقريبا كان ريتشارد
بيجليك  - Richard Bejtlichكبري مسؤويل األمن يف «مانديانت»  -هو اختصايص
دفاع شبكات الحواسيب يف مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات ،املركز الذي
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ر ّكب أول أجهزة لرصد أمن الشبكات لكشف وتتبع عمليات النفاذ إىل الحواسيب
العسكرية .كان نظام الرصد الذي بناه مانديا وبيجليك يف «مانديانت» قامئا عىل
النظام الذي استخدمه سالح الجو يف سان أنطونيو.
بينام كان مانديا يلملم تقريره بشأن الوحدة  61398تعاقدت معه «نيويورك
تاميز»  The New York Timesللتقيص يف اخرتاق قسم األخبار لديها .بينام كان
هذا التقيص يحرز تقدما (تبني أن املخرتق كان منظمة حكومية صينية مختلفة)
كان هو ونارشو الصحيفة يبحثون إمكانية اتفاق عمل طويل األجل ،لذا أعطاهم
مانديا مسبقا نسخة أولية من التقرير بشأن وحدة شنغهاي .نرشت صحيفة «تاميز»
 Timesمقاال طويال عىل صفحتها األوىل( )3توجز فيه محتويات التقرير.
استنكرت وزارة الشؤون الخارجية الصينية االدعاءات باعتبارها ادعاءات
«غري مسؤولة» و«غري مهنية» و«غري ذات فائدة لحل املشكلة املعنية» ،وأضافت
بذات اإلنكار الرسيع الحاد الذي كان مسؤولوها يرددونه دامئا يف اجتامعاتهم مع
الديبلوماسيني األمريكيني« ،الصني تعارض بشدة أعامل القرصنة الحاسوبية».
مع ذلك كان الصينيون يف الواقع ميارسون القرصنة الحاسوبية بفجور متزايد
عىل مدار أكرث من عقد .ذات مرة كان مسؤول رفيع املستوى يف استخبارات الواليات
املتحدة قد متتم يف إحدى جلسات مجلس األمن القومي بأنه عىل األقل كان الروس
يحاولون الحفاظ عىل رسية نشاطهم السيرباين ،أما الصينيون فهم يفعلون ذلك
ببساطة يف كل مكان ،علنا عىل املأل ،كأنهم مل يهتموا مبا إذا كان أي أحد يالحظ.
يف فرتة مبكرة تعود إىل العام  ،)4(2001يف عملية أطلقت عليها دوائر االستخبارات
األمريكية اسم «املطر الجبار» ( ،)Titan Rainاخرتق املقاتلون السيربانيون
الصينيون شبكات العديد من القيادات العسكرية الغربية ،والدوائر الحكومية،
ومؤسسات الدفاع ،ومختربات األبحاث ،مستخدمني تقنيات تعيد إىل األذهان عملية
«متاهة ضوء القمر» التي نفذها الروس.
يف الفرتة ذاتها تقريبا تبنى القسم الثالث لهيئة األركان العامة لجيش التحرير
الشعبي الصيني  -الذي أنشأ الوحدة  61398فيام بعد – فقها جديدا أطلق عليه
«صدام املعلومات»()information confrontation( )5؛ ُوأنشئت أقسام
اسم ِ
()6
«أبحاث أمن املعلومات» يف أكرث من خمسني جامعة صينية .وبحلول نهاية العقد
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بدأ الجيش الصيني يف دمج األدوات والتقنيات السيربانية يف تدريبات بأسامء،
مثل« :القبضة الحديدية» ( ،)Iron Fistو«مهمة هجوم» ( .)Mission Attackيف
أحد السيناريوهات كان جيش التحرير الشعبي يخرتق شبكات القيادة والسيطرة
الخاصة بسالح الجو األمرييك وسالح البحرية األمريكية ،يف محاولة لعرقلة ردها
عىل احتالل تايوان.
باختصار كان الصينيون يقلدون عقيدة «وسائل حرب املعلومات» األمريكية،
مام يربهن ،مجددا ،الدرس الذي تعلمه الكثريون ممن اكتشفوا أن فنون السيربانية
هي يف البداية مغرية ،ثم تنذر بالخطر ،ما كان ميكننا فعله بأحد الخصوم ،فإن أحد
خصوم كان ميكنه فعله بنا.
كان هناك اختالف واحد كبري يف الهجامت السيربانية الصينية ،إذ إنهم مل يكونوا
ميارسونه للتجسس ومتهيد ساحة املعركة فقط ،ولكن أيضا لرسقة األرسار التجارية،
واملمتلكات الفكرية ،واألموال.
يف العام  ،2006إن مل يكن قبل ذلك ،بدأ كثري من مكاتب السيربانية التابعة للجيش
الصيني يف اخرتاق مجموعة واسعة من الرشكات يف كل أرجاء العامل .بدأت الحملة
بسلسلة من الغارات عىل مقاويل (متعهدي) الدفاع ،كان أبرزها قرصنة ضخمة لرشكة
«لوكهيد مارتن»  ،Lockheed Martinحيث رسقت الصني عرشات املاليني من وثائق
تخص طائرة الرضبات االستباقية املقاتلة «إف »-35التي تصممها الرشكة .مل يكن أي من
امللفات مصنفا عىل أنه رسيّ  ،لكنها كانت تحتوي عىل بيانات ومخططات لتصميامت
أولية بشأن تصميم مقصورة القيادة ،وإجراءات الصيانة ،وتكنولوجيا التخفي ،وأمور
أخرى كان بإمكانها مساعدة الصينيني عىل التصدي للطائرة يف املعركة ،أو يف الوقت ذاته،
بناء الصني نسختها املقلدة من الطائرة «إف( »-35وهذا ما فعلوه يف نهاية املطاف).
عىل نحو خاص انزعج الكولونيل غريغوري راتراي  ،Gregory Rattrayقائد
مجموعة يف مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات (الذي كان اسمه قد تغري
أخريا إىل مركز سالح الجو لعمليات املعلومات) ،ليس فقط بسبب جسامة وضخامة
غارات الصني السيربانية ،ولكن أيضا بسبب املوقف السلبي للمؤسسات األمريكية.
كان راتراي من ذوي الخربة واملهارة الفائقة يف هذا امليدان ،إذ إنه كان قد كتب
أطروحة عن وسائل حرب املعلومات لنيل درجة الدكتوراه( )7من «كلية فليترش
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للقانون والديبلوماسية» ،وعمل ضمن فريق ريتشارد كالرك يف األعوام األوىل من
فرتة رئاسة جورج دبليو بوش ،ثم بعد استقالة كالرك بقي يف البيت األبيض يف
منصب مدير األمن السيرباين.
يف أبريل  2007استدعى راتراي عدة مديرين تنفيذيني من أكرب مقاويل (متعهدي)
الدفاع بالواليات املتحدة ،وأخربهم بأنهم يعيشون يف عامل جديد .كانت تقديرات
االستخبارات التي ألصقت الهجامت السيربانية بالصني رسية جدا .لذلك نحت راتراي
يف إحدى لوحات عرض إحاطته مصطلحا لوصف ترصفات وأفعال قرصان الحاسوب
(الهاكر) عىل أنها «آيه يب يت»  APTوتعني« :تهديدا متقدما دامئا» (Advanced
 .)Persistent Threatكانت داللتها حرفيا هي أن قرصان الحاسوب يستخدم تقنيات
متطورة ،وكان يبحث عن معلومات محددة ،وكان يبقى داخل النظام – أسابيع،
وحتى أشهر  -مادام ذلك رضوريا للعثور عليها( .اع ُت ِمد املصطلح وانترش؛ وبعد ميض
ستة أعوام ،وضع كيفن مانديا عنوانا لتقريره ،هو« :آيه يب يت .APT1 »1
كانت القرصنة الصينية النمطية تبدأ( )8برسالة للتصيد االحتيايل املوجه (spear-
 )phishing emailترسل بالربيد اإللكرتوين إىل موظفي الرشكة املستهدفة .إذا نقر
موظف واحد فقط عىل املرفق املرتبط برسالة الربيد اإللكرتوين (وكل ما يتطلب
األمر هو موظف واحد) ،كان الحاسوب ينزل صفحة ويب مكتظة بربامج خبيثة ،مبا
يف ذلك الفريوس الحاسويب «حصان طروادة للوصول من ُبعد» (Remote Access
 ،)Trojanاملعروف تجاريا بأنه «رات» ( .)RATكان «رات» يفتح أحد األبواب،
مام يسمح للمتسللني بالتجوال يف الشبكة ،والحصول عىل امتيازات مسؤول النظم
( ،)systems administratorواستخالص البيانات التي يريدونها .فعل املخرتقون
ذلك مع مؤسسات اقتصادية من مختلف األنواع ،بنوك (مصارف) ،وخطوط أنابيب
النفط والغاز ،واملحطات املائية ،ومديري بيانات الرعاية الصحية؛ أحيانا لرسقة
أرسار ،وأحيانا لرسقة أموال ،وأحيانا لدوافع مل يكن من املمكن التحقق منها.
كانت رشكة «ماكايف»  McAfeeملكافحة فريوسات الحاسوب هي التي اكتشفت
وتتبعت عملية القرصنة الصينية ،وأطلقت عىل هذه العملية اسم «عملية شادي
رات» (عملية أدوات الوصول من ُبعد الغامضة  .)Operation Shady RATعىل
مدى األعوام الخمسة املنتهية يف العام  ،2011حينام أطلعت رشكة «ماكايف» البيت
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األبيض والكونغرس عىل النتائج التي توصلت إليها ،رسقت «عملية شادي رات»
بيانات ما يزيد عىل سبعني كيانا – دوائر حكومية ورشكات خاصة  -يف أربع عرشة
دولة ،متضمنة الواليات املتحدة ،وكندا ،وعدة دول يف أوروبا ،واملزيد يف آسيا،
والعديد من األهداف يف تايوان؛ لكن ،ال يشء يف جمهورية الصني الشعبية ،مام
كان له مغزاه.
مل يكن الرئيس أوباما يف حاجة إىل أن تخربه رشكة «ماكايف» بشأن الفورة
السيربانية للصني ،كانت دوائر االستخبارات لديه تقدم له تقارير مامثلة .لكن
حقيقة أن رشكة تجارية ملكافحة فريوسات الحاسوب كانت قد تتبعت الكثري من
أعامل القرصنة الحاسوبية ،وأصدرت مثل هذا التقرير املفصل ،جعلت من الصعب
إبقاء القضية حبيسة داخل الغرفة الصغرية املعزولة الخاصة مبؤمترات القمة
الديبلوماسية .أيضا كانت الرشكات التي ُ
اختقت ستفضل أن تلتزم الصمت ،إذ ال
جدوى من إزعاج العمالء وحملة األسهم .لكن رسعان ما انترش الخرب ،وكان رد فعل
الرشكات هو الضغط عىل البيت األبيض لفعل يشء؛ ألسباب كان أهمها هو أنه ،بعد
كل هذه العقود من التحليالت والتحذيرات ،فالعديد منهم اليزال يجهل ما الذي
ميكنه فعله بذاته.
كانت هذه هي الظروف املحيطة التي غلت يدي أوباما .بعد قمة أمنية آسيوية
أخرى ،حيث أثار الديبلوماسيون األمريكيون القضية مجددا ،ومجددا نفى الصينيون
تورطهم ،طلب أوباما من توم دونيلون أن يلقي خطابا ليخرج القضية إىل املأل .وكان
مام أسهم يف زيادة الضغط وتعجيل الجدول الزمني ،تقرير رشكة «مانديانت» الذي
قد نرش قبل ذلك بثالثة أسابيع ،لكن كانت العجلة قد دارت.
كانت إحدى فقرات خطاب دونيلون قد سببت إزعاجا لبعض املسؤولني
الرسميني يف املستوى املتوسط ،السيام يف البنتاغون .واصفا الغارات الهجومية
السيربانية عىل أنها انتهاك للمبادئ العمومية الشائعة ،باعتبارها أمرا أشبه بسبب
الندالع الحرب ،أعلن دونيلون« :املجتمع الدويل ال يسعه تحمل التسامح مع أي
نشاط من هذا القبيل من أي دولة».
تحري مسؤولو البنتاغون وفكروا يف األمر مليا« ،أي نشاط من هذا القبيل من أي
دولة»؟ كانت الحقيقة ،وكان الجميع يعرفها ،هي أن الواليات املتحدة أيضا متورطة
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يف هذا النشاط .كانت أهدافها مختلفة ،إذ مل تكن دوائر االستخبارات األمريكية
ترسق أرسارا تجارية ،أو مخططات لتصميامت أولية تخص رشكات أجنبية ،فضال
عن أموالها النقدية .ويرجع ذلك أساسا إىل أنهم مل يكونوا يف حاجة إىل ذلك .مل تكن
مثل هذه األرسار أو املخططات ستضيف إىل الرشكات األمريكية أفضلية ،هم كانت
لديهم األفضلية بالفعل.
يف اجتامعات مجلس األمن القومي بشأن املوضوع كان معاونو البيت األبيض
يدفعون ويجادلون بأن هذه التفرقة كانت مهمة ،إذ إن التجسس من أجل األمن
القومي كان مامرسة قدمية ومقبولة .لكن إذا كان الصينيون يرغبون يف االنضامم إىل
االقتصاد الدويل ،كان لزاما عليهم احرتام حقوق امللكية ،مبا يف ذلك امللكية الفكرية.
لكن مسؤولني آخرين يف تلك االجتامعات كانوا يتساءلون عام إذا كان هناك اختالف
فعيل .كانت وكالة األمن القومي تخرتق الشبكات الصينية للمساعدة عىل إلحاق
الهزمية بهم يف الحرب ،وكانت الصني تخرتق الشبكات األمريكية أساسا للمساعدة
عىل إثراء اقتصادها .ما الذي جعل أحد أشكال القرصنة مسموحا به والشكل اآلخر
غري مقبول وال ميكن تحمله؟
حتى إن كان لدى مساعدي البيت األبيض وجهة نظر (وكان مسؤولو البنتاغون
يسلمون بأنهم كانوا كذلك) ،أمل تكن اإلدارة عىل حافة الخطر باإلعالن عن هذا
االنتقاد؟ ألن يكون من السهل جدا عىل الصينيني اإلفراج عن سجالتهم الخاصة
ونرشها كاشفني أننا أيضا كنا نخرتقهم ،ومن ثم يتهموننا بالرياء والنفاق؟ إن جزءا مام
كنا نفعله كان دفاعيا ،إذ إن النفاذ إىل شبكاتهم كان من أجل متابعتهم وهم ينفذون
إىل شبكاتنا؛ ونحن كنا ننفذ إىل عمق هذه الشبكات لدرجة أنه حينام كان الصينيون
يحاولون اخرتاق أنظمة وزارة الدفاع (أو ،يف اآلونة األخرية ،أنظمة العديد من مقاويل
األسلحة أيضا) ،كانت وكالة األمن القومي ترصد كل خطوة يتخذونها ،كانت ترصد
ما كان الصينيون يرونه عىل شاشاتهم الخاصة .يف بضع مناسبات ما كان الصينيون
يرسقونه من أرسار تصنيع ،مل يكن يف حقيقته أرسارا عىل اإلطالق ،كانت مخططات
لتصميامت أولية وهمية زائفة غرستها وكالة األمن القومي يف مواقع معينة عىل أنها
آنية عسل .لكن تلك العمليات السيربانية كانت إىل حد ما ذات طبيعة هجومية،
إذ إن الواليات املتحدة كانت تنفذ إىل الشبكات الصينية من أجل اإلعداد للمعركة،
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الستغالل مواطن الضعف ومامرسة السيطرة ،متاما مثلام كان يفعل الصينيون ،ومتاما
مثلام كانت تفعل دامئا كل القوى العظمى يف مختلف مجاالت وسائل الحرب.
كان من الواضح أن انتقاد الصني بسبب القرصنة هو برمته أمر أخرق وغري
مالئم ،نظرا إىل ما تكشف أخريا بشأن عملية «ستوكسنت» ،فضال عن توقيع أوباما
أخريا للتوجيه الرئايس بشأن العمليات السيربانية «يب يب دي( »-20عىل الرغم من
أنه اليزال رسيا) .أقر بعض معاوين أوباما يف البيت األبيض بوجود بعض التعارض يف
املوقف ،كان ذلك هو أحد األسباب التي جعلت اإلدارة ترفض االعرتاف بأنها كانت
تؤدي دورا يف عملية «ستوكسنت» ،بعد فرتة طويلة من انكشاف أمر العملية.
يف شهر مايو طار دونيلون إىل بكني لوضع ترتيبات لعقد قمة بني الرئيس
أوباما ونظريه الصيني يش جني بينج  .Xi Jinpingأوضح دونيلون أن موضوع
السيربانية سيكون عىل جدول األعامل ،وإذا لزم األمر ،فإن أوباما كان س ُيطلع
«يش» عىل حجم ما عرفته استخبارات الواليات املتحدة بشأن املامرسات الصينية.
كان من املقرر عقد القمة يف مدينة رانشو مرياج  Rancho Mirageبوالية
كاليفورنيا ،يف حوزة قطب اإلعالم الراحل والرت أنيبنربغ  ،Walter Annenbergيف
يومي الجمعة والسبت 7 ،و 8يونيو .2013
يف يوم  6يونيو نرشت صحيفتا «واشنطن بوست» The Washington Post
و«الغارديان»  The Guardianاللندنية( ،)9يف تقارير كبرية عىل الصفحة األوىل،
أن وكالة األمن القومي و«مقر االتصاالت الحكومية الربيطانية» (جي يس إتش
كيو) كانا ين ِّقبان منذ زمن طويل يف بيانات تسع من رشكات اإلنرتنت ضمن
برنامج رسي جدا يعرف باسم «بريزم» ( .)PRISMوغالبا ما كان ذلك يحدث
مبوجب قرارات رسية من املحكمة ،وأنه من خالل هذا الربنامج وغريه ،كانت
وكالة األمن القومي تجمع سجالت الهاتف ملاليني املواطنني األمريكيني .تلك كانت
هي التقارير األوىل( )10من العديد من التقارير الصحافية ،التي نرشت عىل مدار
األشهر الكثرية التالية يف صحف «الغارديان» ،و«بوست»  ،Postو«دير شبيغل»
 ،Der Spiegelوغريها يف نهاية املطاف؛ مستندة إىل خبيئة ضخمة من الوثائق
فائقة الرسية كان مسؤول النظم يف وكالة األمن القومي ،إدوارد سنودن Edward
 ،Snowdenقد اختلسها من حاسوبه يف مبنى الوكالة يف جزيرة أواهو Oahu
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رسبها إىل ثالثة صحافيني قبل أن يفر إىل هونغ كونغ
بوالية هاواي  ،Hawaiiو ّ
 ،Hong Kongحيث التقى مع اثنني منهم ،هام لورا بويرتاس Laura Poitras
وغلني غرينوالد ( Glenn Greenwaldاملراسل اآلخر ،بارتون جيلامن Barton
 ،Gellmanمل يتمكن من اللحاق بهم هناك).
جاء الترسيب عشية قمة «أوباما  -يش» .وعىل الرغم من ذلك ،كاد هذا التوقيت
يكون مؤكدا أنه مصادفة؛ ألن سنودن كان عىل اتصال مع املراسلني طوال شهور.
لكن الترسيب كان له تأثري كاريث مدمر .أحرض أوباما موضوع الرسقة السيربانية
الصينية ،وأخذ «يش» نسخة من صحيفة الغارديان .من تلك النقطة فصاعدا ،فإن
الرد الصيني الرسيع القاطع( )11عىل كل االتهامات األمريكية بشأن هذا املوضوع
تحول من «نحن ال نضطلع بالقرصنة» إىل «أنتم تفعلون ذلك أكرث مام نفعله نحن».
بعد أسبوع واحد من القمة الفاشلة( ،)12وكأنه تعزيز ملوقف «يش» ،قال سنودن
يف مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» South China Morning
 ،Postأكرب صحيفة يف هونغ كونغ ،إن وكالة األمن القومي أطلقت أكرث من  61ألف
عملية سيربانية ،متضمنة اعتداءات عىل مئات الحواسيب يف هونغ كونغ والقارة
الصينية .قبل هذا الوقت ،ويف مقطع فيديو مثري سجله الصحايف بويرتاس يف غرفته
بالفندق ،كان سنودن قد كشف عن أنه هو مصدر الترسيبات.
كانت مقابلة صحيفة «مورننغ بوست» سببا يف إثارة الشكوك بشأن دوافع
سنودن ،فهو مل يعد يفضح أمر تجاوزات ومفاسد ما تضطلع به وكالة األمن القومي
من مراقبة محلية فقط ،بل كان أيضا يفضح أمر عمليات االستخبارات األجنبية.
رسعان ما جاءت القصص والتقارير الصحافية( )13بشأن اخرتاق وكالة األمن القومي
لحركة الربيد اإللكرتوين واتصاالت الهاتف الجوال ملتمردي حركة طالبان عىل الحدود
الرشقية ألفغانستان ،وهي كانت عملية لقياس والءات مجندي وكالة االستخبارات
املركزية يف باكستان؛ واعرتاضات الربيد اإللكرتوين ملساعدة التقديرات االستخباراتية
لألحداث يف إيران؛ وبرنامج مراقبة التصاالت الهواتف الجوالة «يف جميع أنحاء
العامل» ،بهدف العثور عىل رشكاء لإلرهابيني املعروفني وتتبعهم.
كان أحد الترسيبات يتألف من خمسني صفحة هي القامئة الكاملة لألدوات
والتقنيات التي كان يستخدمها صفوة املخرتقني يف «مكتب عمليات الولوج املصممة
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وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) التابع لوكالة األمن القومي .مل تنرش أي صحيفة
أمريكية أو بريطانية تلك الوثيقة ،عىل الرغم من أن صحيفة «دير شبيغيل» نرشتها
يف إصداراتها املطبوعة واإللكرتونية .اآلن تبعرثت جواهر التاج التي تخص «فورت
ميد»( )14يف كل أرجاء الشارع العاملي ،متاحة ليلتقطها أي من األطراف املهتمة أينام
كانوا .حتى املواد التي مل ينرشها أحد – وكانت خبيئة سنودن تصل إىل عرشات
اآلالف من الوثائق الرسية جدا  -كان من املمكن أن يكون قد أطلع عليها أي جهاز
استخبارات أجنبي لديه وحدات سيربانية ماهرة متمرسة .إذا كانت وكالة األمن
القومي ومثيالتها الروسية ،والصينية ،واإليرانية ،والفرنسية ،واإلرسائيلية ،تستطيع
كل منها اخرتاق حواسيب األخريات ،فمن املؤكد أنها كانت تستطيع اخرتاق
حواسيب الصحافيني ،الذين كان بعضهم أقل حذرا من اآلخرين يف حراسة الخبيئة.
حاملا أخذ سنودن حاسوبه املحمول خارج البناية يف «أواهو» ،فإن محتوياته -
مشفرة أو غري مشفرة  -أصبحت عرضة لالستيالء عليها.
لكن الترسيبات بشأن العمليات االستخباراتية الخارجية  -اعرتاضات الربيد
اإللكرتوين يف أفغانستان وباكستان ،وقامئة أدوات وتقنيات «مكتب عمليات الولوج
املصمم وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) ،وما شابه ذلك ُ -حجبت فيام بني قراء
الصحف األمريكيني ،بواسطة الحسابات التفصيلية للمراقبة املحلية .كانت تلك
الترسيبات هي السبب يف اإلطراء عىل سنودن باعتباره شخصا يلفت نظر اآلخرين
إىل التجاوزات واملفاسد بقصد وضع حد لها ،وغمرت وكالة األمن القومي بعاصفة
من الجدل واالحتجاج مل تشهدها منذ جلسات استامع لجنة «تشريش»(٭) يف
سبعينيات القرن العرشين.
أسقطت أوراق سنودن النقاب عن عملية هائلة للتنقيب يف البيانات ،أكرث
اتساعا مام كان أي شخص خارجي قد تخيله .إنها عمليا كانت تجربة البيانات
(٭) لجنة تشريش  Church Committeeهي لجنة مختارة من مجلس الشيوخ بالواليات املتحدة األمريكية لدراسة
العمليات الحكومية فيام يتعلق بأنشطة االستخبارات ،وهي لجنة برئاسة سيناتور والية أيداهو « Idahoفرانك
تشريش»  Frank Churchيف العام  .1975وقد حققت اللجنة يف االنتهاكات التي ارتكبتها وكالة االستخبارات املركزية،
ووكالة األمن القومي ،ومكتب التحقيقات الفدرايل ،وخدمة اإليرادات الداخلية .وكانت اللجنة جزءا من سلسلة من
التحقيقات يف انتهاكات االستخبارات يف العام  1975الذي أطلق عليه «عام االستخبارات» .أدت جهود اللجنة إىل
إنشاء لجنة دامئة مختصة مبجلس الشيوخ األمرييك لالستخبارات[ .املرتجم].
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الواصفة التي اضطلع بها كيث ألكسندر يف «فورت بيلفواير»  Fort Belvoirيف
أوضح وأشمل صورها ،والتطبيق لفلسفته بشأن البيانات الضخمة ،وهي اجمع
وخزن كل يشء ،بحيث ميكنك العودة والبحث عن أمناط وقرائن لهجوم وشيك .إنك
حينام تبحث عن إبرة يف كومة قش ،فأنت بحاجة إىل كومة القش بكاملها.
يف إطار نظام املراقبة الذي وصفته( )15وثائق سنودن ،كانت وكالة األمن القومي
حينام تكتشف أن أحد األشخاص عىل اتصال بإرهابيني أجانب ،كان محللوها ميكنهم
العودة إىل الوراء والنظر يف كل رقم هاتف كان الشخص املشتبه فيه قد اتصل به
(وكل رقم كان قد اتصل باملشتبه فيه) طوال األعوام الخمسة السابقة .كان اسرتجاع
جميع تلك األرقام ذات الصلة يسمى «القفزة» األوىل .لتوسيع التقيص بعد ذلك،
كان يف إمكان املحللني النظر يف كل األرقام التي كان هؤالء األشخاص قد اتصلوا بها
(القفزة الثانية)؛ ويف قفزة ثالثة ،األرقام التي كان هؤالء األشخاص قد اتصلوا بها.
تشري الرياضيات ،ولو فرضيا عىل األقل ،إىل مستوى صاعق من املراقبة .تخيل
أن شخصا ما كان قد اتصل هاتفيا برقم عضو معروف يف تنظيم القاعدة ،وافرتض
أن هذا الشخص كان قد اتصل هاتفيا مبائة شخص آخر عىل مدار األعوام الخمسة
املاضية .كان ذلك سيعني أن وكالة األمن القومي كان ميكنها أن تبدأ يف تعقب
ليس فقط االتصاالت الهاتفية للمشتبه فيه ،ولكن أيضا االتصاالت الهاتفية لهؤالء
األشخاص املائة اآلخرين .إذا اتصل كل فرد من هؤالء األشخاص أيضا مبائة شخص،
فإن وكالة األمن القومي كان ميكنها  -يف القفزة الثانية  -تعقب مكاملاتهم أيضا،
وذلك كان سيضع ( 100رضب  10 )100آالف شخص تحت فحص الوكالة .يف القفزة
الثالثة ،كان يف إمكان املحللني تتبع مكاملات األشخاص العرشة آالف واالتصاالت
الهاتفية التي أجروها  -أو ( 10آالف رضب  )100أي مليون شخص.
بعبارة أخرى ،املراقبة النشطة اإليجابية لشخص واحد مشتبه يف أنه إرهايب ،كان
ميكن أن تؤدي إىل وضع مليون شخص ،عىل األرجح مليون أمرييك ،تحت مراقبة
الوكالة .جاء هذا االنكشاف مبنزلة صدمة ،حتى بالنسبة إىل أولئك الذين مل يكن
لديهم سوى بضعة هواجس بشأن خرق الخصوصية الشخصية العريض العابر.
بعد هذا اإلفشاء( ،)16ألقى كيث ألكسندر الكثري من الخطب ،وأجرى عدة
مقابالت صحافية ،أكد فيها أن وكالة األمن القومي مل تكن تفحص محتويات تلك
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االتصاالت ،أو أسامء املتصلني (كانت تلك املعلومات ُتستبعد من قاعدة البيانات
عىل نحو منتظم) ،لكن بدال من ذلك كانت تفحص البيانات الواصفة فقط ،مثل:
أمناط حركة البيانات  -أي من أرقام الهواتف اتصل بأي من أرقام الهواتف األخرى
 إىل جانب تواريخ ،وتوقيتات ومدة تلك االتصاالت.لكن يف خضم القصص والتقارير اإلخبارية املثرية ،جاء تأكيد من مدير وكالة
األمن القومي ليرضب وترا حساسا ،رمبا ألكسندر يقول إن وكالته مل تستمع إىل هذه
االتصاالت الهاتفية ،لكن كان الكثري يتساءلون :ملاذا كان عليهم تصديقه؟
تعمق انعدام الثقة حينام ُضبط مدير االستخبارات القومية يف عهد أوباما،
جيمس كالبر  ،James Clapperمتورطا يف كذبة ،وهو ليوتينانت جرنال (فريق)
متقاعد يف سالح الجو ،وخبري محنك يف مختلف دوائر التجسس .يف السابق يف 12
مارس ،أي قبل ثالثة أشهر من سامع أي شخص بشأن البيانات الواصفة ،أو برنامج
«بريزم»  ،PRISMأو إدوارد سنودن ،أدىل كالبر بشهادته يف جلسة استامع علنية
أمام لجنة مجلس الشيوخ املختارة املعنية باالستخبارات .عند نقطة ما ،سأله عضو
مجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن  ،Ron Wydenوهو دميوقراطي من والية
أوريغون « :Oregonهل تجمع وكالة األمن القومي عىل اإلطالق( )17أي نوع من
البيانات عن ماليني أو مئات املاليني من األمريكيني؟».
أجاب كالبر« :ال يا سيدي ...ليس عن عمد».
كان وايدن ،بصفته عضوا يف اللجنة املختارة ،قد اطلع عىل برنامج وكالة األمن
القومي للبيانات الواصفة؛ لذلك ،كان يعرف أن كالبر مل يكن يقول الحقيقة .يف اليوم
السابق ،كان وايدن قد أعطى مكتب كالبر( )18تنبيها بشأن السؤال الذي كان يخطط
لطرحه .كان يعلم أنه كان سيضع كالبر يف مأزق ،إذ إن اإلجابة الصحيحة عن سؤاله
هي «نعم» ،لكن كالبر كان سيواجه صعوبة يف قول ذلك من دون أن يصري مادة
للعناوين الرئيسية للصحف؛ لذا ،أراد وايدن أن يعطي املدير فرصة لصياغة إجابة
تتناول القضية من دون أن تكشف الكثري .اندهش وايدن من أن كالبر تعامل معها
بأن يكذب ببساطة .بعد جلسة االستامع اقرتب أحد معاوين وايدن من كالبر لسؤاله
عام إذا كان سريغب يف مراجعة ومتديد رده من أجل السجالت ،وتفاجأ وايدن ثانية،
لقد امتنع كالبر .مل يكن وايدن يستطيع أن يقول علنا أي يشء إضايف آخر من دون
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خرق تعهده بالحفاظ عىل هدوئه والتزام الصمت بشأن األرسار رفيعة املستوى؛ لذا
أوقف استمرار املناقشة وترك املسألة عىل حالها.
ثم جاءت مكاشفات سنودن ،التي دفعت الكثريين إىل إعادة النظر يف تلك
املقايضة .يف  9يونيو ،يوم األحد األول بعدما ُنرشت ترسيبات سنودن ،وافق كالبر
عىل إجراء مقابلة تلفزيونية مع أندريا ميتشل  Andrea Mitchellمن قناة
تلفزيون «إن يب يس  -يت يف  .»NBC-TVسألته ميتشل ملاذا أجاب عن سؤال وايدن
بتلك الطريقة.
ظهر كالبر غري متهيئ عىل نحو مدهش ،بدأ كالمه برثثرة عىل نحو استطرادي
غري متسق« :أنا ظننت ،وإن كان هذا تأ ُّمال يف املايض( ،)19أنني سئلت سؤاال ملغوما
من نوعية «متى سوف ...تتوقف عن رضب زوجتك» ،وهو سؤال ...ال تكون
بالرضورة اإلجابة عنه ببساطة نعم أو ال» .بعد ذلك ،انزلق بنفسه أكرث عمقا يف هذا
املوقف الصعب املحرج ،فقال« :لذا ،أجبت مبا اعتقدت أنه األكرث واقعية وصدقا -
أو األقل زيفا – بأن قلت ،ال».
تأكيدا النزالقه ،ركز كالبر عىل استخدام وايدن لكلمة «جمع» ،كام يف «هل كانت
وكالة األمن القومي تجمع أي نوع من البيانات ...بشأن املاليني من األمريكيني؟»،
قال كالبر ،تخيل أن مكتبة شاسعة فيها كتب تحتوي عىل كميات هائلة من البيانات
بشأن كل أمرييك ،واستطرد قائال« :بالنسبة إ ّيل ،جمع بيانات أشخاص تابعني
للواليات املتحدة كان سيعني إخراج الكتاب من الرف وفتحه وقراءته» .ومن ثم،
برر كالبر أنها مل تكن كذبة متاما أن نقول إن وكالة األمن القومي مل تج ّمع بيانات
بشأن األمريكيني ،عىل األقل ليس عمدا.
يف صباح اليوم التايل إلذاعة املقابلة ،اتصل كالبر بصديقه القديم كني مينيهان،
املدير السابق لوكالة األمن القومي ،ليسأله عن رأيه يف املقابلة التلفزيونية التي
أجراها .كان مينيهان قد أصبح حاليا املدير اإلداري لـ «مجموعة باالدين كابيتال»
 ،Paladin Capital Groupالتي كانت تستثمر يف رشكات تكنولوجيا األمن السيرباين
يف جميع أنحاء العامل ،وكان قد خرج من الحكومة منذ أكرث من عقد ،لكنه حافظ
عىل اتصاالته وعالقاته يف أرجاء عامل االستخبارات .كان اليزال مشاركا يف اللعبة بقوة،
وكان قد شاهد مقابلة كالبر بأسف وأىس.
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أجاب مينيهان بلكنته الشعبية« :حسنا ،مل يكن يف إمكانك أن تجعل
األمور أسوأ».
رمبا كان كالبر بالفعل مرتبكا ومشوش الذهن .قبل ذلك بخمسة أعوام ،كانت
«محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية» قد سمحت لوكالة األمن القومي
بإعادة تعريف كلمة «تج ّمع» متاما بالطريقة ذاتها التي كان كالبر قد قدمها عىل
وجمعت ُ
وخزنت .يف وقت
التلفزيون الوطني ،عىل أنها اسرتجاع لبيانات التُقطت ُ
ذلك القرار الصادر عن املحكمة ،كان ألكسندر يريس األساس لربنامجه الخاص
بالبيانات الواصفة ،وكان من غري القانوين «جمع» البيانات عن األمريكيني ،لذلك مل
يكن يف إمكان الربنامج امليض قدما من دون إعادة تعريف املصطلح.
لكن محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية كانت هيئة رسية ،إذ إنها
كانت تجتمع رسا ،وتستمع لقضاياها رسا ،وكانت أحكامها وأوامرها مصنّفة عىل أنها
رسية جدا .بالنسبة إىل كالبر وغريه من قدامى الخرباء يف األوساط االستخباراتية ،فإن
هذا التجديد وإعادة صياغة كلمة شائعة يف اللغة اإلنجليزية شق طريقه باعتباره
مصطلحا رسميا للتعبري .أما بالنسبة إىل أي شخص خارج األوساط االستخباراتية،
فبدا املنطق أن أقل ما يقال عنه إنه مخادع .عىل نحو واضح ،كانت كلمة «جمع»
تعني :مللمة ،اجرتاف ،ضم .مل يكن أحد سيقول« :أنا سأجمع رواية جاتسبي العظيم
 The Great Gatsbyمن رف الكتب الخاص يب وقراءتها» ،وال يبدو من املعقول أن
أي شخص يف وكالة األمن القومي كان سيقول« :سأجمع هذه املحادثة الهاتفية من
األرشيف الخاص يب ُوأدرجها يف قاعدة بيانايت».
كانت وكالة األمن القومي منذ لحظة تأسيسها ولفرتة طويلة ،قد حظيت
بتكتم تام ،حتى إن املنتمني إليها كانوا ينزعون إىل فقدان التواصل مع العامل
الخارجي .من ناحية ،كانت عزلتها نتاجا للمهمة املنوطة بها ،إذ إن العمل يف
إعداد وتجهيز وكرس (فك) الشفرات من أجل مصلحة األمن القومي كان ُيصنف
يف جميع الدوائر الحكومية عىل أنه ضمن املهامت األكرث حساسية ،واملصنفة
عىل أنها رسية .مع ذلك ،فإن عزلتهم وتقوقعهم عىل ذاتهم تركهم من دون
دفاعات حينام تكشفت الحقائق عىل نحو مفاجئ .مل يكن لديهم أي تدريب
أو خربة يف التعامل يف العلن مع العامة .وبينام كانت األرسار املوجودة يف
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وثائق سنودن متناثرة وتحتل العناوين الرئيسية للصفحات األوىل من الصحف
ونرشات األخبار غداة اليوم الذي سبب دهشة كبرية إىل حد الذهول ،بدأ انهيار
الثقة بأكرب دائرة استخبارات يف البالد ،وأكرثها تدخال ،وهي ثقة مل تكن قط أكرث
من كونها ثقة هشة واهية.
مل تكن استطالعات الرأي هي املوضع الوحيد الذي تعرضت فيه الوكالة
للهزمية .جاء التقريع أيضا – وكان أيضا أكرث إرضارا  -يف الترصيحات املنفعلة
الثائرة ،واالتصاالت الهاتفية الغاضبة من الرشكات األمريكية؛ السيام مزودي
خدمات االتصاالت واإلنرتنت ،الذين كانت وكالة األمن القومي قد استغلت
شبكاتهم ومخدماتهم لتمتطيها وتترسب من خاللها طوال أعوام ،ويف بعض
الحاالت طوال عقود.
كان هذا االتفاق بالنسبة إىل عديد من الرشكات ذا منفعة متبادلة .يف
وقت قريب يرجع إىل العام  ،2009بعد أن شن الصينيون هجوما سيربانيا
كبريا عىل رشكة غوغل  ،Googleورسقوا التعليامت الربمجية املصدر (كود
املصدر) لربمجيات الرشكة ،جواهر التاج ألي رشكة إنرتنت ،حينئذ ساعدت
مديرية ضامن املعلومات بوكالة األمن القومي عىل إصالح الرضر .قبل ذلك
بعام واحد ،بعد أن رفض سالح الجو األمرييك نظام التشغيل «إكس يب»
 XPمن رشكة مايكروسوفت  Microsoftبذريعة أنه يعج بأوجه القصور
والثغرات األمنية ،كانت املديرية تساعد الرشكة عىل تصميم اإلصدار
الثالث من حزمة الخدمة لنظام التشغيل «إكس يب» XP (XP Service
) ،Pack 3أحد أنجح أنظمة الرشكة ،والتي كان التقنيون يف سالح الجو
(والكثري من املستهلكني) يعتربونها آمنة مسبقا وال تحتاج إىل يشء وجاهزة
لالستخدام مبارشة.
لكن اآلن ،مع تعري تواطئهم يف املؤامرة ،وانكشافه بوضوح لرياه
الجميع ،تراجع املسؤولون التنفيذيون لهذه الرشكات ،كان بعضهم يولول
محتجا ،مثل «كابنت رينو»  ،Captain Renaultوهو مسؤول فييش Vichy
«صدمت،
 officialيف فيلم «كازابالنكا»  Casablancaالذي أعلن بنفسهُ :
ُصدمت باكتشايف أنه يجري لعب القامر هنا» ،فقط يف الوقت الذي كان
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شدي رات)
عملية أدوات الوصول من ُبعد الغامضة (عملية ِ

مدير صالة القامر يسلمه أرباح هذه الليلة .كانت خشيتهم هي أن
العمالء يف السوق العاملية رمبا سيتوقفون عن رشاء برمجياتهم ،ويشتبهون
يف أنها كانت ممتلئة بأبواب خلفية ليك تتسلل منها وكالة األمن القومي.
وكام قال هاورد تشارين  ،Howard Charneyالنائب األول لرئيس رشكة
سيسكو ،وهي رشكة أنجزت أعامال كثرية مع وكالة األمن القومي ،قال
ألحد الصحافيني ،إن مكاشفات سنودن كانت «تلطيخا لسمعة( )20الرشكات
األمريكية األصل حول العامل».
كانت حكومات الدول الحليفة حول العامل ترصخ هي أيضا .الدول
الناطقة باإلنجليزية التي كانت تتشارك املعلومات االستخباراتية مع
الواليات املتحدة عىل مدار عقود من الزمن  -دول «العيون الخمس»،
بريطانيا العظمى ،وكندا ،وأسرتاليا ،ونيوزيلندا – بقيت ثابتة واتخذت
موقفا حاسام .لكن زعامء الدول األخرى ،الذين مل يكن قد سمح لهم
باالنضامم إىل الركب ،بدأوا يف االبتعاد واملراوغة .كان الرئيس أوباما
قد خطط الستقطاب وحشد الزعامء األوروبيني يف حملة الضغط التي
شنها ضد الصني ،التي كانت قد ابتدأت هجامت سيربانية عىل الكثري من
رشكاتهم أيضا ،لكن آماله تحطمت عندما كشفت وثائق سنودن أن وكالة
األمن القومي اخرتقت ذات مرة الهاتف الجوال للمستشارة األملانية أنجيال
مريكل  .Angela Merkelكانت مريكل غاضبة ومستاءة(.)21
()22
هي أيضا ،كان يف امتعاضها واستشاطتها غضب أكرث من مجرد مسحة
من كابنت رينو؛ إذ إن «يب إن دي»  ،BNDدائرة االستخبارات األملانية -
مثلام كشفت تقارير إخبارية الحقة  -كانت دامئة التعاون مع وكالة األمن
القومي يف رصد الجامعات اإلرهابية املشتبه فيها .لكن يف ذلك الوقت،
لعبت مريكل جامهرييا ،إذ إن قطاعا عريضا من الشعب األملاين ،مبا يف
ذلك الكثريون ممن كانوا ذات مرة قد نظروا إىل أمريكا عىل أنها الحصن
والصديق ،بدأوا يف تشبيه وكالة األمن القومي بـ «شتازي»  ،Stasiوهي
فرع املراقبة التدخلية املتطرفة للحكم الديكتاتوري االستبدادي يف أملانيا
الرشقية الذي جثم فرتة طويلة .كشفت وثائق أخرى مام رسبه سنودن عن
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عمليات اعرتاض كانت وكالة األمن القومي تقوم بها يف أمريكا الوسطى
وأمريكا الجنوبية ،مام أثار حنق الزعامء واملواطنني يف النصف الغريب من
الكرة األرضية أيضا.
كان يتعني فعل يشء ،كان ينبغي احتواء الرائحة الكريهة للن ََت السيايس،
واالقتصادي ،والديبلومايس .لذا فعل الرئيس أوباما ما كان قد فعله عديد
من أسالفه يف مواجهة األزمات ،إذ ّ
شكل لجنة رفيعة املستوى «لجنة الوشاح
األزرق» (blue-ribbon commission٭).

(٭) لجنة الوشاح األزرق  blue-ribbon commissionيف الواليات املتحدة ،هي مجموعة من األشخاص االستثنائيني
املعينني للتحقيق يف سؤال معني أو دراسته أو تحليله .عادة ما تتمتع لجنة الوشاح األزرق بدرجة من االستقاللية عن
التأثري السيايس أو أي سلطة أخرى ،وهي عادة ال متلك سلطة مبارشة خاصة بها .تأيت قيمة أعضاء اللجنة من قدرتهم
عىل استخدام خرباتهم يف إصدار النتائج أو التوصيات التي ميكن استخدامها من قبل أولئك الذين لديهم سلطة اتخاذ
القرار للترصف[ .املرتجم].
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«كان هذا يسمح لوكالة األمن القومي
بجمع وتخزين السجالت الخاصة
باالتصاالت الهاتفية داخل الواليات
املتحدة ،وأرقام هواتف املتصلني،
والتواريخ والتوقيتات والزمن الذي
استغرقته املحادثات»

يف  9أغسطس من العام  ،2013الذي
صادف يوم جمعة حارا ورطباُ ،بعيد الساعة
الثالثة عرصا ،أكرث الساعات كسال يف أشد شهور
عاصمة البالد كآبة ووحشة ليكون فيه أنباء،
عقد الرئيس أوباما مؤمترا صحافيا يف القاعة
الرشقية من البيت األبيض؛ ليعلن أنه كان يعمل
عىل تشكيل «مجموعة رفيعة املستوى( )1من
الخرباء الخارجيني» ملراجعة ما تواجهه وكالة
األمن القومي من اتهامات بإساءة االستخدام
والتعسف يف املراقبة.
قال« :إذا كنت خارج األوساط االستخباراتية،
وإذا كنت شخصا عاديا ،وبدأت ترى طائفة
كبرية من عناوين األخبار تقول إن األخ األكرب
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يف الواليات املتحدة يستهرت بك وينظر إليك باستصغار ،ويجمع سجالت الهاتف،
وما إىل ذلك؛ حسنا ،بطبيعة الحال ،نتفهم أن الشعب كان سينتابه شعور بالقلق.
أنا أيضا كنت سينتابني شعور بالقلق ،إذا مل أكن داخل الحكومة» .لكن أوباما كان
داخل الحكومة ،عىل قمتها ،وكانت لديه ثقة بصالح وكياسة الدوائر الحكومية.
بالطبع ،أقر أوباما« :بوصفي رئيسا ،فإنه غري كاف بالنسبة إ َّيل أن أكون مطمئنا إىل
تلك الربامج .الشعب األمرييك أيضا يف حاجة إىل أن يكون مطمئنا إليها».
بدا كأنه كان يقول إن هذه ستكون هي مهمة هذه املجموعة رفيعة املستوى
من الخرباء الخارجيني ،إذ إن الغاية ليست أن تويص اللجنة بإصالحات رئيسية مهمة،
تقص حازم وفعال وال هوادة فيه؛ ولكن بدال من ذلك ،عىل حد تعبريه،
أو حتى إجراء ٍّ
«لبحث الكيفية التي نستطيع بها الحفاظ عىل ثقة الشعب» .كان أوباما سيعمل
أيضا مع الكونغرس من أجل «تحسني اطمئنان الشعب للدور الرقايب الذي تضطلع به
محكمة مراقبة االستخبارات األجنبية» .تلك الجهود «كانت مخصصة لضامن أن الشعب
األمرييك يستطيع أن يثق يب» إن أعامل دوائر االستخبارات كانت «تتسق مع مصالحنا
وقيمنا» .رمبا تطرح املجموعة رفيعة املستوى ،أو اللجان املختارة من الكونغرس املعنية
باالستخبارات ،أساليب لـ «الخضخضة الطفيفة» من أجل التوازن بني األمن القومي
والخصوصية ،الذي كان ال بأس به .قال أوباما« :إذا كانت هناك أمور إضافية نستطيع
القيام بها إلعادة بناء تلك الثقة ،فإنه لزاما علينا القيام بها» .لكنه بدا أنه يفرتض أن
التغيريات الكبرية ستكون غري رضورية .وقال« :يف الوقت الحايل ،أشعر باالرتياح إىل أنه
ال ُيساء استخدام الربنامج .السؤال هو :كيف أجعل الشعب األمرييك أكرث ارتياحا؟».
يف ذلك اليوم نفسه( ،)2كأنه كان من أجل ختم القضية وإغالقها ،نرشت
إدارة أوباما «ورقة بيضاء» (white paper٭) تتألف من ثالث وعرشين صفحة،
تبني الذريعة القانونية للتجميع الضخم للبيانات الواصفة من االتصاالت الهاتفية
لألمريكيني ،وأصدرت وكالة األمن القومي  -يف سبع صفحات  -مذكرتها التوضيحية
الخاصة بها ،شارحة غرض الربنامج ومحدداته.
(٭) ورقة بيضاء  :white paperهي وثيقة رسمية تطرح فلسفة املؤسسة التي أصدرتها ،وتبني توجهاتها وسياساتها،
وقد يكون أول استخدام لهذه العبارة يف العام  ،1922عندما أصدر «وينستون تشريشل» ورقة بيضاء بشأن اتصاالته
مع العرب واليهود بخصوص فلسطني[ .املرتجم].
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وبحلول ذلك الوقت ،كان أوباما وكبري موظفي البيت األبيض «دنيس
ماكدونو»  ،Denis McDonoughو«سوزان رايس»  ،Susan Riceالتي كانت
سفرية الواليات املتحدة يف األمم املتحدة ،يف أثناء فرتة رئاسته األوىل ،والتي
حلت أخريا محل «توم دونيلون» مستشارا لألمن القومي ،بالفعل قد فكروا
مليا يف املرشحني املحتملني لفريق الخرباء الخارجيني .قبل بضعة أيام من املؤمتر
الصحايف ،اختاروا خمسة أشخاص ،وطلبوا منهم االنضامم إىل املجموعة ،وبعد
الحصول عىل قبولهم املهم َة ،أمر مكتب التحقيقات الفدرايل أن يرسع يف
مراجعة تراخيصهم األمنية.
مل تكن املجموعة برمتها خارجية أو مستقلة .كان جميع أعضائها الخمسة
أصدقاء قدامى ،أو معاونني سابقني للرئيس أوباما .مع ذلك ،كانوا ثلة متباينة تأرس
اللب و ُمثرية لالهتامم عىل نحو يفوق ما توقعه املتشككون إثر مؤمتره الصحايف.
كان «مايكل موريل»  Michael Morellهو خرية التشكيل ،ومن الخرباء
املحنكني يف وكالة االستخبارات املركزية ملدة ثالثة وثالثني عاما ،وكان قد تقاعد
قبل شهرين من منصب نائب مدير الوكالة ،وكان هو نقطة االتصال الرئيسية بني
«النغيل» والبيت األبيض يف أثناء الغارة الرسية عىل مخبأ «أسامة بن الدن» يف
«باكستان» .إن وجود موريل يف املجموعة كان سيسهم يف تقريب املسافة نحو
اسرتضاء األوساط االستخباراتية.
كان اثنان من الخيارات تزامال مع أوباما منذ أن كان يد ِّرس يف مدرسة
القانون بجامعة شيكاغو ،يف التسعينيات من القرن العرشين .كان أحدهام هو
«كاس صنشتاين»  Cass Sunsteinالذي عمل أيضا يف حملة أوباما الرئاسية،
وعمل ثالثة أعوام مديرا إداريا ملكتبه الرقايب ،وكان متزوجا من «سامانتا باور»
 Samantha Powerالتي كانت عىل مدى فرتة طويلة معاونة أوباما للسياسة
الخارجية ،والتي حلت أخريا محل سوزان رايس سفرية يف األمم املتحدة .إن
صنشتاين مفكر غري منطي يف قضايا متفاوتة تشمل التعديل األول لدستور
الواليات املتحدة األمريكية املتعلق بحقوق الحيوان ،وكان قد كتب بحثا أكادمييا
يف العام  ،)3(2008مقرتحا أن تندس دوائر الحكومة يف الشبكات االجتامعية
للجامعات املتطرفة ،وتنرش رسائل لتقويض نظريات املؤامرة لديهم .أخذ بعض
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منتقدي فريق أوباما هذا البحث عىل أنه إشارة إىل أن صنشتاين كان مياال إىل
ما تقوم به وكالة األمن القومي من مراقبة داخلية.
()4
كان اآلخر أيضا من والية شيكاغو ،وهو «جيوفري ستون» ، Geoffrey Stone
وكان عميدا ملدرسة القانون ،حينام كان أوباما يد ِّرس هناك .وهو عضو بارز يف
«املجلس االستشاري الوطني لالتحاد األمرييك للحريات املدنية» ،ومؤلف لكتب
مرموقة حظيت بإشادة كبرية حول التعديل األول لدستور الواليات املتحدة األمريكية
يف زمن الحرب ،وعن التكتم املفرط ملؤسسة األمن القومي ،بدا أن «ستون» هو
منتقد مرجح لتجاوزات وكالة األمن القومي.
كان «بيرت سواير»  ،)5(Peter Swireأستاذ القانون يف «معهد جورجيا
للتكنولوجيا» ،منذ فرتة طويلة منارصا قدميا للخصوصية عىل اإلنرتنت ،وكاتبا ملقال
بارز ميثل نقطة تحول بشأن قانون املراقبة .بصفته مستشار البيت األبيض لشؤون
الخصوصية يف أثناء فرتة رئاسة «بيل كلينتون» ،كان سواير يؤدي دورا رئيسيا يف
الجدال الذي دار حول «رقاقة كليرب» ،يسوق الحجج ضد محاولة وكالة األمن
القومي وضع مراقبة عىل التشفري التجاري ،التي كان  -عىل نحو صائب  -يرى أنها
عقيمة وال طائل منها .بعد ميض نحو عامني ،وأيضا عىل أرضية الخصوصية ،أقام
سواير الحجة والدليل ضد خطة «ريتشارد كالرك» املشؤومة لوضع صناعات البنية
األساسية الحرجة عىل شبكة إنرتنت منفصلة وربطهام سلكيا معا ،حيث إنه كان
سيجري تنبيه مكتب التحقيقات الفدرايل مبارشة يف حالة حدوث خرق أمني.
لهذا السبب ،كان سواير منفعال حينام علم أن العضو الخامس يف مجموعة
املراجعة سيكون ريتشارد كالرك ذاته ،املسؤول السابق يف البيت األبيض الذي كان قد
انغمس يف مامرسات وكالة األمن القومي ،كاتبا لتوجيهات رئاسية بشأن األمن السيرباين،
واكتسب شهرة أنه متعنت شديد البأس ال يلني يف الرتويج لوجهات نظره الخاصة،
وسحق وجهات نظر اآلخرين .بصورة عامة ،كان ينظر إىل كالرك عىل أنه ورقة رابحة.
كان كالرك اليزال مديرا من الطراز األول وشديد الرباعة ،وقد حقق نجاحا باهرا
وحصد كثريا من االهتامم العام منذ أن ترك البيت األبيض يف عهد بوش عشية حرب
العراق .بعد ميض عام واحد عىل الغزو ،اكتسب شهرة ال تصدق باعتباره بطال
شعبيا أمريكيا يف جلسات استامع لجنة الحادي عرش من سبتمرب التي كانت ُتبث
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عىل التلفاز الوطني ،مفتتحا شهادته باعتذار .بدأ كالرك« :إىل أحباء ضحايا( )6أحداث
 11سبتمرب ،إىل هؤالء الذين هنا يف هذه القاعة ،إىل أولئك الذين يشاهدون عىل
التلفاز .إن حكومتكم خذلتكم ،خذلكم أولئك املناط بهم حاميتكم ،وأنا خذلتكم.
نحن حاولنا جاهدين ،لكن هذا ال يهم ،ألننا فشلنا ،وبسبب هذا الفشل ،أنا كنت
سألتمس منكم تفهمكم وصفحكم ،حاملا تظهر كل الحقائق».
بدا األمر كأنه اعرتاف بالذنب صادق ،وبندم عميق ،معززا بحقيقة أنه مل يكن
أي مسؤول رسمي آخر يف عهد بوش ،يف املايض أو الحارض ،قد اعتذر بشأن أي
يشء؛ واهتزت جنبات القاعة بعاصفة مدوية من التصفيق له .بعد إدالئه بشهادته،
اصطف أفراد عائالت الضحايا لشكره ،ومصافحته ،وعناقه.
الجمع الغفري من منتقدي كالرك تهكم من أنه كان يسعى إىل الشهرة والدعاية
فقط .كان كتابه الجديد «ضد كل األعداء ..داخل حرب أمريكا عىل اإلرهاب»
 Against All Enemies: Inside America’s War on Terrorقد حقق نجاحا
يوم الجمعة الذي سبق ،وجرى الرتويج له يف إحدى فقرات الربنامج التلفزيوين
اإلخباري « 60دقيقة»  )7(60 Minutesالذي كان يعرض عىل قناة «يس يب إس»
التلفزيونية ليلة يوم األحد بني تاريخ صدوره وجلسة االستامع .حينام قفز الكتاب
إىل صدارة قامئة الكتب األفضل مبيعا ،اعرتض منتقدوه عىل مزاعمه بأنه يف األشهر
التي سبقت الحادي عرش من سبتمرب ،كان كبار املسؤولني يف عهد بوش يتجاهلون
التحذيرات (مبا يف ذلك تحذيرات كالرك) من هجوم وشيك يقوم به تنظيم القاعدة؛
إذ إنه يف اليوم التايل لسقوط الربجني التوأمني ،ضغط بوش ذاته عىل كالرك ودفعه
إىل إيجاد دليل ليلقي باللوم عىل صدام حسني لتربير الحرب املقبلة عىل العراق.
لكن كالرك الذي كان دامئا مقاتال بريوقراطيا مشاكسا ،مل يكن قط ليعرض نفسه ملثل
هذه اللطمة السهلة ،كان يعرف أن الوثائق ستدعمه وتحميه ،وهكذا فعلت حينام
كانت تفد شيئا فشيئا إىل ضوء النهار لتتكشف وتتضح.
عىل الرغم من ذلك ،استبقى كالرك عىل الدوام شغفه بالقضايا السيربانية ،وبعد
ميض ستة أعوام ،كتب كتابا بعنوان «الحرب السيربانية ..التهديد التايل لألمن القومي
وماذا نفعل حياله» Cyber War: The Next Threat to National Security
ُ .and What to Do About Itنرش الكتاب يف أبريل من العام  ،)8(2010وقد
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استاء منه كثريون باعتباره طنانا ومبالغا فيه ،عىل نحو مرشوع يف بعض التفاصيل
(نسب إىل الهجامت السيربانية أنها كانت هي السبب املحتمل لبضع حاالت انقطاع
الكهرباء الرئيسية التي ُش ِّخصت عىل نحو مقنع عىل أنها حوادث شاذة أو حوادث
صيانة مؤسفة) ،ولكن عىل نحو مجحف وجائر باملفهوم الواسع لألمور .رأى بعض
النقاد  -السيام أولئك الذين كانوا يعرفون املؤلف  -أن الكتاب ما هو إال تبا ٍه
وتضخيم للذات ،إذ إن كالرك كان وقتها رئيسا لرشكة متخصصة يف إدارة األخطار
السيربانية تسمى «جوود هاربر»  ،Good Harborومن ثم رأوا كتاب «الحرب
السيربانية» عىل أنه كتيب دعايئ لرتويج األعامل.
لكن السبب الرئييس لرد الفعل الرافض هو أن سيناريوهات الكتاب وتحذيراته
بدت مستبعدة جدا ،ورضبا من رضوب الخيال العلمي .كانت افتتاحية مقال
«إطرايئ بوجه عام» الستعراض الكتاب نرش يف صحيفة «واشنطن بوست» The
 Washington Postقد عربت عن االرتياب عىل نحو هزيل ساخر« :الحرب
السيربانية ،هذا السيرباين( ،)9ذاك السيرباين :ماذا بشأن الكلمة التي تجعل العيون
تدور وتنقلب إىل أعىل من شدة السخط ونفاد الصرب؟ كيف ميكن للحرب أن تكون
أصيلة وذات حجية حينام ال تكون هناك أشياء تنفجر؟
كان قد مىض أكرث من أربعني عاما عىل البحث الذي كان «ويليس وير» قد أعده
بشأن ضعف شبكات الحاسوب وثغراتها األمنية ،ونحو ثالثني عاما منذ صدور التوجيه
الرئايس الرسي املتعلق باألمن القومي (إن إس دي دي  NSDD-145 »145 -الذي
أصدره «رونالد ريغان» ،وأكرث من عقد منذ تدريب «املتلقي املؤهل» ،وتقرير «مارش»،
وتحقيقات «الرشوق الشميس» (سوالر صانرايز)  ،وعملية «متاهة ضوء القمر»
(مووناليت ميز) ،تلك األحداث التي تعد املحك واملرجعية يف حياة من هم منغمسون
يف الفضاء السيرباين؛ لكن ،تقريبا لكل شخص آخر ،فقد طواها النسيان ،إن كانت يف
األساس معروفة .حتى «اختبار املولد الكهربايئ أورورا» ،الذي جرى قبل ذلك بستة أعوام
فقط ،والعمليات السيربانية الهجومية يف سورية ،وأستونيا ،وأوسيتيا الجنوبية ،والعراق،
التي كانت التزال تجرى يف اآلونة األخرية ،مل يكن لها تأثري ذو شأن يف الوعي العام.
ليس إال بعد بضعة أعوام من كتاب كالرك ،مع انكشاف عملية «ستوكسنت»،
وتقرير «مانديانت» بشأن الوحدة الصينية الرقم  ،61398وأخريا ما فعله «إدوارد
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سنودن» من ترسيب هائل لوثائق وكالة األمن القومي ،صار التجسس السيرباين
والحرب السيربانية مادتني لألخبار الرئيسية واملحادثة اليومية .كانت السيربانية
تتصاعد وتعتيل القمة عىل نحو مفاجئ ،وحينام استجاب أوباما للجلبة بتشكيل
لجنة رئاسية ،كان من الطبيعي أن يكون كالرك ،الذي يجسد الصورة الرمزية لرهاب
السيربانية ،من بني املعينني فيها.
يف  27أغسطس( ،)10اجتمع أعضاء اللجنة الخمسة يف غرفة العمليات بالبيت
األبيض مع الرئيس ،وسوزان رايس ،ورؤساء دوائر االستخبارات ،ويف اليوم نفسه
جرى االحتفاء بهم ،وتسمية اللجنة عىل أنها مجموعة الرئيس إلعادة النظر يف
االستخبارات وتكنولوجيا االتصاالت .كانت الجلسة قصرية ،حدد أوباما ألعضاء
املجموعة موعدا نهائيا لتقريرهم هو يوم  15ديسمرب ،وأكد لهم أنه سيتاح لهم
إمكان الوصول إىل أي يشء يريدونه .كان ثالثة من أعضاء اللجنة من املحامني ،لذا
أوضح أوباما أنه ال يريد تحليال قانونيا؛ وقال :نفرتض أننا نستطيع االضطالع بهذا
النوع من املراقبة عىل أسس قانونية ،مهمتكم هي أن تخربوين ما إذا كان ينبغي لنا
االضطالع بذلك كسياسة ،وإذا مل يكن كذلك ،فعليكم أن تتوصلوا إىل يشء أفضل.
أضاف أوباما أنه كان مييل إىل اتباع أي اقرتاحات يقدمونها ،مع تحفظ واحد هو
أنه مل يكن ليقبل أي اقرتاح رمبا يعوق قدرته عىل وقف هجوم إرهايب.
عىل مدار األشهر األربعة الالحقة ،كانت املجموعة تجتمع يومني يف األسبوع
عىل األقل ،وأحيانا تصل إىل أربعة أيام ،وعادة مدة اثنتي عرشة ساعة أو أكرث
يف اليوم ،يجرون مقابالت مع املسؤولني ،ويحرضون جلسات إحاطة ،ويفحصون
الوثائق ،ويناقشون التداعيات واآلثار املرتتبة.
يف اليوم األول ،قبل جلستهم مع الرئيس ،بوقت قصري ،التقى الخمسة معا
يف الجناح املكتبي الذي جرى استئجاره الستخدامهم ،وكان بعضهم يتقابل للمرة
األوىل .كانت خطتهم املبدئية هي العمل داخل مقر مدير االستخبارات القومية يف
«تايسونز كورنر»  Cornerبوالية فرجينيا ،قبالة «بيلتواي»  ،Beltwayعىل مسافة
عرشة أميال من وسط مدينة واشنطن .لكن كالرك اقرتح أن يستخدموا أحد مواقع
«سكيف»  SCIFاألكرث قربا « -سكيف» هي «منشأة مجتزأة للمعلومات الحساسة»
) ،Sensitive Compartmented Information Facility (SCIFتجري حراستها
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محصنة ملنع املتسللني من رسقة الوثائق أو التنصت
عىل نحو احرتايف وذات بنية َّ
عىل املحادثات ،سواء باألساليب اإللكرتونية أو خالفه .عىل وجه الخصوص ،أشار
كالرك إىل أحد مواقع «سكيف»  SCIFالذي يقع يف شارع كيه  ،K Streetكان ذلك
املوقع سيبقي أعضاء اللجنة عىل ُبعد بضع بنايات من البيت األبيض ،وكان سيحافظ
عىل استقالليتهم عن األوساط االستخباراتية ،ماديا وخالف ذلك .لكن دافع كالرك
الحقيقي ،الذي أدركه زمالؤه يف وقت الحق ،كان هو أن موقع «سكيف» SCIF
هذا كان يقع يف الجهة املقابلة ملكتب رشكته االستشاريةّ ،
فضل كالرك عدم القيادة
إىل الضواحي كل يوم وسط الزحام املروري يف غمرة ساعة الذروة الكثيفة.
يف ذلك اليوم األول داخل موقع «سكيف»  ،SCIFالتقوا أيضا مع ضباط
االستخبارات التسعة املعارين من مختلف الدوائر ،الذين كانوا سيخدمون يف
املجموعة باعتبارهم موظفني .وكام أوضح أحدهم ،كان املوظفون سيامرسون
العمل اإلداري من ترتيب مواعيد املجموعة ،وتنظيم مالحظاتها ،وكتابة التقرير يف
النهاية ،تحت توجيه املجموعة بطبيعة الحال.
نظر أعضاء مجموعة املراجعة بعضهم إىل بعض وابتسموا ،وضحك عدد منهم.
كان أربعة منهم  -كالرك ،وستون ،وصنشتاين ،وسواير  -منهم من كتب ما يربو
عىل الستني كتابا ،وهم كانوا عاقدي العزم عىل كتابة هذا أيضا .مل تكن هذه اللجنة
يف سبيلها إىل أن تكون مثل اللجان الرئاسية املعتادة.
يف صباح اليوم التايل(ُ ،)11أ ِق ُّلوا إىل «فورت ميد» .مل يكن أي منهم قد دخل املكان
من قبل سوى كالرك ومورل .كانت وجهة نظر كالرك بشأن الوكالة أكرث تشككا مام
كان البعض يفرتض .كان كالرك يف كتابه «الحرب السيربانية» قد انتقد( )12اندماج
وكالة األمن القومي والقيادة السيربانية تحت قيادة جرنال واحد من فئة النجوم
األربعة ،خوفا من أن تضع هذه الفعلة كثريا من السلطة يف يدي شخص واحد،
وتفرط يف الرتكيز عىل العمليات الهجومية السيربانية ،عىل حساب األمن السيرباين
للبنية األساسية الحرجة.
كان سواير ،فقيه الخصوصية عىل اإلنرتنت ،قد تعامل مع ضباط وكالة األمن
القومي يف أثناء جدال «رقاقة كليرب» ،وكان يتذكرهم كأذكياء ومهنيني ،ولكن ذلك كان
قبل خمسة عرش عاما؛ ومل يكن يعرف ما الذي يتوقعه يف الوقت الحايل .من دراسته
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محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية ،عرف بشأن القرارات الصادرة التي
سمحت لوكالة األمن القومي باستدعاء سلطاتها لالستخبارات األجنبية لرصد املكاملات
الهاتفية املحلية؛ لكن أدهشه ما أشارت إليه وثائق إدوارد سنودن من أن الوكالة كانت
تستخدم صالحياتها ذريعة لجمع كل املكاملات .إذا كان هذا صحيحا ،فقد كان األمر
تجاوزا صارخا للحدود .كان لدى سواير فضول لسامع رد وكالة األمن القومي.
ستون ،املحامي الدستوري وأحد أعضاء املجموعة الذين مل يسبق لهم قط
االتصال بعامل االستخبارات ،كان يتوقع أن يجد وكالة مارقة .مل يكن سنودن يروق
له( ،)13إذ إنه كان يقدر بعض كاشفي الفساد ممن يرسبون األرسار عىل نحو انتقايئ
من أجل املصلحة العامة؛ لكن ما فعله سنودن من رسقة بالجملة لعدد كبري من
الوثائق التي لها مثل هذه الطبيعة شديدة الرسية ،يعصف به فيام يتعذر الدفاع
عنه .رمبا كان سنودن عىل حق ،وكانت الحكومة عىل خطأ  -مل يكن ستون يعرف
 لكنه اعتقد أنه ال يوجد جهاز أمن قومي يستطيع أن يؤدي وظيفته إذا قرر أحدصغار املوظفني ما هي األرسار التي ُتحفظ ،وأي منها يسمح بإطالقها .مع ذلك ،هالته
ور َّوعته األرسار التي ظهرت حتى اآلن مبا كشفته عن مدى اتساع نطاق املراقبة
املحلية .كان ستون قد أ َّلف كتابا حصل عىل جائزة ،تناول الكتاب ميل حكومة
الواليات املتحدة عرب التاريخ إىل املبالغة يف ردة الفعل يف مواجهة تهديدات األمن
القومي ،من «القانون املتعلق بإثارة الفتنة»  Sedition Actإىل «حقبة ماكاريث»
 ،McCarthy eraإىل مراقبة الناشطني املناهضني لحرب فيتنام .وأشارت بعض وثائق
سنودن إىل أن رد الفعل عىل أحداث  11سبتمرب رمبا يكون مثاال آخر عىل ذلك .كان
ستون بالفعل يفكر مليا يف سبل لتشديد الضوابط والتوازنات الرقابية.
عند وصولهم إىل «فورت ميد»ُ ،أخذوا إىل قاعة اجتامعات واستقبلهم ستة
من كبار مسؤويل وكالة األمن القومي ،من بينهم الجرنال ألكسندر ونائبه ،وجون
يس كريس إنجليس  .John C. «Chris» Inglisكان إنجليس ،الطيار السابق يف
سالح الجو والحاصل عىل درجات علمية عليا يف علوم الحاسوب ،قد أمىض فرتة
شبابه كاملة يف الوكالة ،سواء يف امللحق الدفاعي ،أو يف عمليات استخبارات اإلشارة
(سيجينت) .وكان من بني عرشات عدة من الشباب الالمع الذين ر ّقاهم كني مينيهان
ومايك هايدن مبكرا كجزء من إصالحات الوكالة بعد الحرب الباردة.
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بعد بعض املالحظات االفتتاحية ،أوجد ألكسندر لنفسه مخرجا ،وخالل اليوم
كان يعود إىل االجتامع عىل نحو دوري ،تاركا إنجليس يتوىل زمام األمور .عىل مدار
الساعات الخمس الالحقة ،قدم إنجليس ومسؤولون آخرون تقارير موجزة بشأن
برامج املراقبة محل الخالف ،وخاضوا بعمق يف التفاصيل.
كان أكرث الربامج إثارة للجدل هو ما كان يتم من تجميع ضخم بالجملة للبيانات
الواصفة لالتصاالت الهاتفية ،عىل النحو املأذون به مبوجب املادة  215من قانون
مكافحة اإلرهاب  .Patriot Actوفقا لوثائق سنودن ،كان هذا يسمح لوكالة األمن
القومي بجمع وتخزين جميع السجالت الخاصة باالتصاالت الهاتفية داخل الواليات
املتحدة ،ليس محتويات تلك االتصاالت ،ولكن أرقام هواتف املتصلني ،باإلضافة إىل
التواريخ والتوقيتات والزمن الذي استغرقته املحادثات ،والتي يف حد ذاتها كان ميكن
أن تكشف كثريا من املعلومات.
أخرب إنجليس املجموعة بأن هذه مل تكن يف الواقع هي الكيفية التي كان ُيشغل
الربنامج بها فعليا .يف القرار الصادر عن محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية
بشأن املادة  ،215كانت وكالة األمن القومي تستطيع الخوض يف هذه البيانات
الواصفة ،بحثا عن عالقات وارتباطات بني أرقام الهاتف املختلفة ،فقط بغرض العثور
عىل مشاركني من ثالث منظامت إرهابية أجنبية محددة ،منها تنظيم «القاعدة».
قاطعه كالرك قائال :لقد تكبدت كل هذه املشقة إلعداد هذا الربنامج ،وأنت
تبحث عن عالقات وارتباطات لثالث منظامت فقط؟
أجاب إنجليس :هذا كل ما لدينا من سلطة للقيام به .عالوة عىل ذلك ،إذا
كشفت البيانات الواصفة( )14أن أحد األشخاص داخل الواليات املتحدة قد اتصل
مع  -أو اتصل به  -أحد اإلرهابيني املشتبه فيهم ،فإن اثنني وعرشين شخصا فقط
يف وكالة األمن القومي برمتها  -عرشين من موظفي الخطوط واثنني من املرشفني -
كانوا هم القادرين عىل طلب وفحص مزيد من البيانات بشأن ذلك الرقم الهاتفي.
وقبل أن ميكن تقيص تلك البيانات ،كان يتعني موافقة اثنني من أولئك األفراد
العرشين وواحد عىل األقل من املرشفني كل عىل حدة ،عىل أن البحث املوسع كان
جديرا باالهتامم وذا منفعة .يف النهاية ،كانت صالحية البحث يف سجالت الهاتف
الخاصة بذلك الشخص ستنتهي بعد  180يوما.
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إذا ظهر يشء مريب يف أحد تلك األرقام ،كان يف إمكان محليل وكالة األمن
القومي القيام بقفزة ثانية؛ بعبارة أخرى ،كان يف استطاعتهم استخالص قامئة
بجميع االتصاالت التي كانت تلك األرقام قد أجرتها ،والتي استقبلتها .لكن إذا
رغب املحللون يف توسيع نطاق البحث إىل قفزة ثالثة للنظر يف األرقام التي
اتصلت بها أو استقبلتها تلك الهواتف ،كان سيتعني عليهم امليض يف اإلجراءات
نفسها مجددا ،والحصول عىل إذن من املرشف ومن املستشار العام لوكالة األمن
القومي (كان املحللون عادة يتخذون قفزة ثانية( ،)15لكنهم تقريبا مل يتخذوا
قط قفزة ثالثة).
من النظرات التي تبادلوها عرب الطاولة ،بدا جميع أعضاء مجموعة املراجعة
الخمسة مقتنعني بأن برنامج املادة  215كان صارما ومحرتما (بافرتاض أن هذا الجزء
من اإلحاطة قد تأكد يف تقيص ملفات الوكالة) ،إذ إنه كان بإذن من الكونغرس،
ووافقت عليه محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية ،ومحدود النطاق،
و ُي ْر َصد عىل نحو أكرث رصامة مام كان أي منهم قد تخيل .لكن الرئيس أوباما كان قد
أخربهم بأنه ال يريد رأيا قانونيا يف الربامج ،كان يريد تقديرا عاما بشأن ما إذا كانت
جديرة باالهتامم وذات منفعة.
لذا سأل األعضاء عن نتائج هذه املراقبة ،كم عدد املرات التي كانت وكالة
األمن القومي قد استعلمت فيها قاعدة البيانات ،وكم عدد املؤامرات اإلرهابية التي
ُأحبطت نتيجة لذلك؟
أحد كبار املسؤولني اآلخرين كانت لديه أرقام دقيقة يف متناول يده .طوال العام
 2012بكامله( ،)16استعلمت وكالة األمن القومي من قاعدة البيانات الخاصة عن
 288رقم هاتف بالواليات املتحدة .نتيجة لتلك االستعالمات ،مررت الوكالة اثني
عرش «تلميحا»  tipإىل مكتب التحقيقات الفدرايل .إذا وجد مكتب التحقيقات
الفدرايل التلميحات مثرية لالهتامم ،فإنه كان ميكنه طلب إذن قضايئ من املحكمة
العرتاض االتصاالت من وإىل هذا الرقم الهاتفي  -للتنصت عىل املكاملات  -باستخدام
تكنولوجيا وكالة األمن القومي ،إذا لزم األمر.
ثم سأل أحد املفوضني أعضاء اللجنة :كم من هذه التلميحات االثني عرش أدى
إىل وقف مؤامرة أو اصطياد أحد اإلرهابيني؟
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كان الجواب صفرا .مل يكن أي من التلميحات قد أدى إىل أي يشء يستحق مزيدا
من املتابعة ،مل تكن أي من حاالت االشتباه قد حققت نجاحا.
صعق جيوفري ستون ،وجال بفكره« :آه ،مرحبا( ،)17ما الذي نفعله هنا؟»
برنامج البيانات الواصفة الذي كرث الحديث عنه ويتباهون به( :أ) بدا أنه يخضع
لرقابة صارمة( ،ب) مل يتتبع كل اتصال هاتفي يف أمريكا ،واآلن اتضح أنه( ،ج) مل
يكن قد كشف عن إرهايب واحد.
طرح كالرك السؤال الخفي ،ملاذا اليزال لديك هذا الربنامج إذا مل يكن قد أسفر
عن أي نتائج؟
عجل من عملية قبض مكتب التحقيقات الفدرايل
أجاب إنجليس بأن الربنامج َّ
عىل إرهايب واحد عىل األقل .وأضاف أنه رمبا يشري إىل مؤامرة يف وقت ما يف
املستقبل .يف نهاية املطاف ،البيانات الواصفة موجودة .وتجمعها رشكات الهاتف
عىل نحو اعتيادي عىل أنها سجالت عمل ،وكانت ستستمر يف القيام بذلك ،مع أو
من دون وكالة األمن القومي أو املادة  .215مبا أنها هناك ،فلامذا ال ُتستخدم؟ إذا
اتصل أحد األشخاص يف الواليات املتحدة هاتفيا بأحد اإلرهابيني املعروفني ،أمل يكن
من املحتمل أن هناك مؤامرة ُتحاك؟ مادامت قد ا ُّتخذت ضامنات مالمئة لحامية
خصوصية األمريكيني ،فلامذا ال ننظر يف األمر؟
ظل املتشككون غري مقتنعني من حيث املبدأ .كان هذا أمرا تلزم دراسته مبزيد
من التعمق.
انتقل إنجليس إىل ما كان يعتربه هو وزمالؤه أنه أكرث ترسيبات سنودن أهمية
وإرضارا .إنه الترسيب املعني بالربنامج املعروف باسم «بريزم» ،)18(PRISM
والذي فيه تجسست وكالة األمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرايل عىل
املخدمات املركزية لتسع من رشكات اإلنرتنت األمريكية الرائدة؛ بصفة رئيسية
«مايكروسوفت»  ،Microsoftو«ياهو»  ،Yahooو«غوغل»  ،Googleولكن أيضا
«فيسبوك»  ،Facebookو«أمريكا أونالين»  ،AOLو«سكايب»  ،Skypeو«يوتيوب»
 ،YouTubeو«بل»  ،Appleو«بالتوك» Paltalk؛ الستخالص رسائل الربيد اإللكرتوين،
والوثائق ،والصور ،وملفات الصوت والفيديو ،وسجالت االتصال .أفادت التقارير
اإلخبارية حول برنامج «بريزم» ،بأن الغرض من االعرتاضات كان يقترص عىل تتبع
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األهداف األجنبية ،لكن التقارير أشارت أيضا إىل أنه يف أثناء هذه العملية ،كان
يجري تفحص والتقاط رسائل الربيد اإللكرتوين ومكاملات الهاتف الجوال لعامة
األمريكيني أيضا.
كانت وكالة األمن القومي قد أصدرت بيانا فور ظهور أول التقارير اإلخبارية،
واصفة «بريزم» بأنه «األداة األبرز( )19يف ترسانة وكالة األمن القومي للكشف عن،
وتحديد ،وعرقلة التهديدات اإلرهابية للواليات املتحدة وحول العامل» .كان الجرنال
ألكسندر قد رصح علنا( )20بأن البيانات التي ُجمعت من «بريزم» ساعدت عىل
اكتشاف وعرقلة التخطيط ألربعة وخمسني هجوما إرهابيا ،وهو ادعاء كان إنجليس
يكرره أمام املجموعة ،عارضا تشارك جميع ملفات القضية معها.
أضاف أنه مهام كان الغموض الذي يكتنف برنامج البيانات الواصفة الهاتفية،
فإنه ميكن اإلثبات بالدليل الدامغ أن «بريزم» قد أنقذ أرواحا.
هل كانت ُتلتقط يف أثناء عملية املسح االتصاالت الهاتفية ورسائل الربيد
اإللكرتوين الخاصة باألمريكيني؟ نعم ،لكن هذا كان ناتجا عرضيا للتكنولوجيا
وحتميا وال ميكن تفاديه .بالنسبة إىل أي شخص كان سيستمع ،فإن مقدمي
اإلحاطات من وكالة األمن القومي كانوا يرشحون ملجموعة املراجعة ما كان مايك
ماكونيل قد رشحه من قبل يف العام  ،2007وهو أن االتصاالت الرقمية تتحرك يف
حزم ،متدفقة عرب املسار األكرث كفاءة ،وألن معظم النطاق الرتددي للعامل كان يرتكز
يف الواليات املتحدة ،فإن بعضا  -تقريبا  -من كل رسالة بريد إلكرتوين ومحادثة
هاتف جوال يف العامل ،عند نقطة ما ،كانت تتدفق عرب خط من األلياف الضوئية
املتموضعة يف أمريكا.
يف عرص الخطوط األرضية والبث باملوجات امليكروية ،كان إذا اتصل هاتفيا أحد
اإلرهابيني يف باكستان بإرهايب آخر يف اليمن ،كانت وكالة األمن القومي تستطيع
اعرتاض محادثتهام من دون تقييد .عىل الرغم من ذلك ،يف الوقت الحايل إذا تحدث
الشخصان أنفسهام ،يف املواضع الخارجية ذاتها ،عرب الهاتف الجوال ،وأراد محللو
وكالة األمن القومي اإلمساك بحزمة تحتوي عىل جزء من تلك املحادثة يف أثناء
تدفقها داخل الواليات املتحدة ،فسيكون لزاما عليهم الحصول عىل إذن من محكمة
مراقبة االستخبارات األجنبية .إنه أمر غري منطقي.
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لهذا السبب كان ماكونيل يجاهد من أجل إعادة النظر يف القانون ،وهذا هو
ما أدى إىل سن قانون حامية أمريكا  Protect America Actللعام  ،2007وقانون
مراقبة االستخبارات األجنبية املعدل  FISA Amended Actللعام  ،2008وبخاصة
املادة  702التي كانت تسمح للحكومة بإجراء مراقبة إلكرتونية داخل الواليات
املتحدة بـ «مساعدة مزود خدمة اتصاالت»  -وفق تعبري ذلك القانون  -مادام
األشخاص الذين يتواصلون كانوا «يعتقد عىل نحو معقول» خارج الواليات املتحدة.
كانت رشكات اإلنرتنت التسع ،التي ُذكر اسمها يف التقارير اإلخبارية ،إما قد
امتثلت لطلبات وكالة األمن القومي للتنصت عىل مخدماتها ،وإما أنها كانت قد
تلقت أمرا من محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية للسامح لوكالة األمن
القومي بالدخول .ويف كلتا الحالتني ،كانت الرشكات قد عرفت منذ فرتة طويلة ما
الذي كان يجري.
كان قدر كبري من هذا جليا ملجموعة املراجعة ،لكن بعض اإلجراءات التي
وصفها إنجليس واآلخرون كانت مربكة .ماذا يعني أن املتصلني هاتفيا « ُيعتقد عىل
نحو معقول» أنهم عىل أرض أجنبية؟ كيف كان ُيجري محللو وكالة األمن القومي
هذا التقييم؟
استعرض مقدمو اإلحاطات قامئة من «املحددات» التي كانت تشري إىل احتامل
أن يكون «أجنبيا» ،وهي عمليات بحث باستخدام كلامت مفتاحية وغريها من
عالمات التمييز ،ومع فحص املزيد من املحددات ،كان االحتامل يتزايد .كان من
املمكن أن يبدأ االعرتاض بصورة قانونية مرشوعة حاملا كان هناك احتامل بنسبة 52
يف املائة( )21أن يكون طرفا االتصال الهاتفي أو الربيد اإللكرتوين مقيمني يف الخارج.
علق بعض أعضاء مجموعة املراجعة بأن هذا األمر كان يبدو كأنه عملية حسابية
متقلبة ومشكوك بها ،ويف جميع األحوال ،فإن  52يف املائة كانت متثل حدا منخفضا
جدا .سلم مقدمو اإلحاطة بهذه النقطة .لذلك ،أضافوا ،حاملا يبدأ االعرتاض ،إذا تبني
أن األطراف كانوا داخل الواليات املتحدة كان يتعني إيقاف العملية عىل الفور ،وكان
ينبغي تدمري كل البيانات التي ُ
استجعت حتى اللحظة.
أيضا أشار مقدمو اإلحاطة إىل أنه عىل الرغم من أن إذن املحكمة مل يكن
إلزاميا يف تلك االعرتاضات املستندة إىل املادة  ،702فإن وكالة األمن القومي مل تكن
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تستطيع اصطياد أي يشء .يف كل عام كان يتعني تصديق مدير الوكالة( )22واملدعي
العام للواليات املتحدة عىل قامئة تحدد فئات األهداف االستخباراتية التي كان ميكن
اعرتاضها تحت املادة  702وتوافق عىل القامئة محكمة قانون مراقبة االستخبارات
األجنبية .ثم ،كل خمسة عرش يوما ،بعد بدء اعرتاض جديد ،كانت لجنة خاصة
داخل وزارة العدل تراجع العملية وتتأكد من مطابقتها تلك القامئة .وأخريا ،كل ستة
أشهر ،كان النائب العام يستعرض ويراجع كل االعرتاضات التي بدأت ،ويقدمها إىل
لجان الكونغرس املعنية باالستخبارات.
لكن كانت هناك مشكلة يف كل هذا .للوصول إىل هدف الرصد كان يتعني عىل
رجال العمليات يف وكالة األمن القومي اغرتاف وتفحص الحزمة بكاملها التي كانت
تحمل االتصال املعني .كانت هذه الحزمة تتشابك مجدولة مع حزم أخرى بالقطع
تحمل أجزاء من اتصاالت أخرى ،وال شك أن كثريا منها يتضمن أمريكيني .ماذا كان
يحدث لكل تلك األجزاء؟ كيف كانت الوكالة تتأكد من عدم قراءة بعض املحللني
لتلك الرسائل اإللكرتونية ،أو االستامع إىل تلك املحادثات عىل الهواتف الجوالة؟
أثار مقدمو اإلحاطات تلك األسئلة بأنفسهم ،ألنه ،قبل ذلك بأسبوع واحد فقط،
كان الرئيس أوباما قد رفع الحظر عن قرار أصدره قاض يف محكمة قانون مراقبة
االستخبارات األجنبية يدعى جون بيتس  John Batesيف أكتوبر  ،2011موجها
انتقادا شديدا إىل وكالة األمن القومي بسبب االعرتاضات التي تستند إىل املادة
 702بوجه عام .إن حقيقة أن االتصاالت املحلية كانت تعلق يف تلك «املجموعات
التمهيدية (األولية)»  -كام كانت تسمى  -كانت متعمدة ومل تكن من قبيل
املصادفة ،كتب بيتس يف قراره ،إنها كانت جزءا متأصال من الربنامج ،وهي جزء
أصيل من تكنولوجيا تبديل الحزم ( .)packet-switching technologyمن ثم،
وعىل نحو يستحيل تفاديه ،فإن وكالة األمن القومي كانت كل عام تجمع «عرشات
اآلالف من االتصاالت املحلية الكاملة»( ،)23وهذا يف حد ذاته يعد انتهاكا صارخا
للتعديل الرابع لدستور الواليات املتحدة.
خلص بيتس إىل أن «الحكومة أخفقت يف إثبات أنها حققت توازنا معقوال بني
احتياجاتها من املعلومات االستخباراتية األجنبية والتزامها نحو حامية املعلومات
املتعلقة بأشخاص تابعني للواليات املتحدة» .نتيجة لذلك أمر بيتس بإغالق برنامج
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املادة  702بكامله إىل أن تستحدث وكالة األمن القومي وسيلة إصالح من شأنها
تحقيق هذا التوازن ،وأمر الوكالة بحذف جميع ملفات البيانات التمهيدية (األولية)
التي كانت قد جمعتها حتى تاريخه.
أقر مقدمو اإلحاطة بأن هذه كانت مشكلة قانونية مهمة ،لكنهم أكدوا أنها
كانت قد وصلت إىل انتباه املحكمة بواسطة وكالة األمن القومي؛ مل يكن هناك
تغطية عىل تجاوزات أو مخالفات .بعد قرار بيتس غريت وكالة األمن القومي بنية
نظام التجميع بطريقة كانت ستعمل عىل خفض االنتهاكات املستقبلية إىل أدىن حد
ممكنُ .ش ِّغل النظام الجديد قبل شهر من تشكيل مجموعة املراجعة ،وأعلن القايض
بيتس ذاته عن اقتناعه وارتياحه إىل أن هذا األسلوب حل املشكلة.
بصورة عامة كان اليوم األول لعمل مجموعة املراجعة مثمرا .كان الحارضون
حول الطاولة من مسؤويل وكالة األمن القومي قد أجابوا عن كل سؤال ،وتناولوا
معالجة كل اعرتاض أو طعن مبا بدا أنه رصاحة تامة ،بل حتى اهتامم مبناقشة
القضايا .هم نادرا ما كانوا قد ناقشوا هذه األمور مع أناس خارجيني غرباء؛ حتى
ذلك الحني ،مل يكن مرصحا ألي طرف خارجي أن يناقشها ،وبدا أنهم ينتهزون هذه
الفرصة .كان جيوفري ستون عىل وجه الخصوص معجبا؛ بدا هذا املساق كأنه
حلقة دراسية جامعية أكرث من كونه إحاطة داخل أكرث دوائر االستخبارات األمريكية
تقوقعا وانعزاال.
بدا جليا أيضا أن وثائق سنودن كانت مبالغا فيها إىل حد ما ،هذا إذا كان
املسؤولون يقولون الحقيقة (افرتاض كانت مجموعة املراجعة ستتحقق منه
قريبا) .مبرور اليوم فإن فرضية ستون أن وكالة األمن القومي كانت قد تحولت إىل
وكالة مارقة بدت غري صحيحة ،إذ إن الربامج التي كشف عنها سنودن (مجددا،
صح بها ،وقد ُووفق عليها،
بافرتاض أن اإلحاطات كانت دقيقة) كانت قد ُ ِّ
و ُرصدت من كثب .معظم الضوابط والتوازنات التي كان ستون قد فكر بشأن
اقرتاحها تبني أنها كانت موجودة بالفعل.
()24
لكن بالنسبة إىل بعض أعضاء اللجنة  ،وبالقطع بالنسبة إىل ستون ،وسواير،
وكالرك ،مل تكن اإلحاطات قد بددت جانبا كبريا من املخاوف التي كانت ترسيبات
سنودن قد أثارتها .هؤالء املسؤولون من وكالة األمن القومي ،الذين قدموا اإلحاطة
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لهم طوال اليوم ،بدوا مثل أناس مو َّقرين محرتمني؛ فاإلجراءات الوقائية يف موضع
التنفيذ ،ومعايري االنضباط كانت باهرة؛ بوضوح ،مل يكن هذا مثل وكالة األمن
القومي يف الستينيات من القرن العرشين ،وال مثل دائرة استخبارات يف أي دولة
أخرى .لكن ،ماذا لو تعرضت الواليات املتحدة للمزيد من الهجامت اإلرهابية؟ أو
ماذا لو جاء إىل السلطة رئيس من نوع مختلف ،أو مدير لوكالة األمن القومي مارق
بحق؟ تلك القيود كانت قد ُوضعت داخليا ،وكان ميكن إزالتها داخليا أيضا .من
الجيل أن الرباعة التقنية للوكالة كانت هائلة وصاعقة ،إذ إن محلليها كان بإمكانهم
النفاذ إىل كل شبكة ،أو مخدم حاسويب ،أو اتصال هاتفي ،أو بريد إلكرتوين كانوا
يريدونه .رمبا منعهم القانون من االطالع عىل محتويات تلك التبادالت أو االستامع
جوهل ،فلن تكون هناك عوائق مادية .إذا ُأعيد
إليها ،ولكن إذا ُغ ِّي القانون أو ُت ِ
تصميم الربمجية لتعقب املنشقني السياسيني بدال من اإلرهابيني فلن تكون هناك
مشكلة يف تجميع قواعد بيانات ضخمة بشأن هذه األنواع من األهداف.
باختصار كان هناك رجحان هائل للتعسف ولتجاوزات إساءة االستخدام.
ستون ،الذي كتب كتابا عن قمع املعارضة يف التاريخ األمرييك ،كان يرتعد من
فكرة ما الذي كان رمبا سيفعله الرئيس ريتشارد نيكسون ،Richard Nixon
أو مدير مكتب التحقيقات الفدرايل جيه .إدجار هوفر  J. Edgar Hooverإذا
كانت لديهام هذه التكنولوجيا يف متناول أيديهام .ومن الذي كان سيستطيع
القول  -السيام يف عرص اإلرهاب  -إن األمريكيني لن يروا أمثال نيكسون أو هوفر
ثانية يف املستويات العليا للسلطة؟
ّمنى ستون تحوال غري متوقع إىل هذا الرأي لدى مايك موريل ،رجل االستخبارات
املتقاعد حديثا .كان االثنان يتشاركان أحد املكاتب يف موقع «سكيف» يف شارع
كيه ،وكان ستون ،املحارض ذو الشخصية الجذابة ،يحدد املسارات املتعددة للتعسف
املحتمل ،باإلضافة إىل ما حدث من تعسف فعيل يف اآلونة األخرية .تاريخ زعم موريل
أنه ال يعرف عنه سوى القليل ،عىل الرغم من العقود الثالثة التي أمضاها يف وكالة
االستخبارات املركزية (أثناء جلسات استامع لجنة «تشريش» ،كان موريل يف املدرسة
الثانوية ،غافال عن الشؤون العاملية؛ وكان وضعه يف النغيل ،حيث التحق للعمل بعد
تخرجه يف الجامعة مبارشة ،هو َ
رجل الرشكة الذي يعمل بجد وعىل نحو مستمر).
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عىل مدار األشهر األربعة التالية عادت املجموعة إىل «فورت ميد» بضع
مرات ،وكذلك زارت وفود من «فورت ميد» املجموعة يف مكتبها بضع مرات .كلام
ازدادت امللفات التي كانت تفحصها املجموعة وموظفوها ،ازداد شعورهم بتأكيد
انطباعاتهم من اإلحاطة األوىل.
كان موريل هو الذي يتمعن يف ملفات قضايا وكالة األمن القومي ،مبا يف ذلك
البيانات الخام غري املعالجة التي تخص جميع املؤامرات اإلرهابية األربع والخمسني
التي ادعى كل من ألكسندر وإنجليس أنها عُ ر ِقلت بسبب برنامج «بريزم»
( )PRISMمبوجب املادة  702من قانون مراقبة االستخبارات األجنبية ،باإلضافة
إىل بضع مؤامرات كانوا اآلن ،يف مرحلة متأخرة ،يدّعون أنها ُأح ِبطت بسبب جمع
البيانات الواصفة الهاتفية ،املخولة مبوجب املادة  215من قانون مكافحة اإلرهاب.
استنتج موريل وموظفو اللجنة( )25الذين راجعوا أيضا امللفات ،أن اعرتاضات برنامج
«بريزم» أدت دورا يف إيقاف ثالث وخمسني مؤامرة من هذه املؤامرات األربع
والخمسني ،وهذا َت َث ُّبت رائع من صحة برنامج مكافحة اإلرهاب املركزي بوكالة
األمن القومي وجدير باملالحظة .مع ذلك مل يجدوا يف أي من هذه امللفات الثالثة
والخمسني( )26دليال عىل أن البيانات الواصفة أدت دورا جوهريا ،كام أنهم مل يقتنعوا
بالحاالت الجديدة القليلة التي كان ألكسندر قد أرسلها إىل املجموعة؛ نعم ،ظهر
يف تلك الحاالت رقم هاتف أحد اإلرهابيني يف البيانات الواصفة ،لكنه ظهر أيضا يف
عدة اعرتاضات أخرى .إذا مل تكن هناك املادة  215قط ،ومل ُتجمع البيانات الواصفة
بكميات كبرية وعىل نحو مجمع ،فإن وكالة األمن القومي أو مكتب التحقيقات
الفدرايل كانا مع ذلك سيكتشفان تلك املؤامرات.
جاء هذا االستنتاج مفاجئا .كان موريل مييل إىل افرتاض أن الربامج االستخباراتية
التي تتلقى الثناء واإلطراء بدرجة عالية من شأنها أن تسفر عن نتائج .عىل العكس
من ذلك أدت النتائج التي توصل إليها إىل أن أوىص كالرك ،وستون ،وسواير بإنهاء
برنامج البيانات الواصفة عىل الفور .مل يكن موريل عىل استعداد إىل الذهاب إىل
هذا الحد؛ وكذلك كان صنشتاين .كالهام كان يتبنى الحجة القائلة بأنه حتى لو أنها
مل تكن قد أوقفت أي مؤامرات حتى اآلن ،فهي رمبا تفعل ذلك يف املستقبل .ذهب
موريل إىل ما هو أبعد من ذلك ،دافعا بحجة أن غياب النتائج كان يشري إىل أنه كان
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من الرضوري تكثيف الربنامج .ظن أعضاء املجموعة بعض الوقت أنه سيتعني عليهم
إصدار حكم منفصل بشأن هذه القضية.
بعد ذلك ،أثناء أحد االجتامعات يف «فورت ميد» ،قال الجرنال ألكسندر
للمجموعة إنه كان ميكنه التعايش مع ترتيب يسمح لرشكات االتصاالت باالحتفاظ
بالبيانات الواصفة ،وميكن لوكالة األمن القومي الحصول عىل إمكانية الوصول إىل
أجزاء محددة منها فقط عن طريق إذن محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية.
رمبا يستغرق األمر وقتا أطول قليال للحصول عىل البيانات ،لكنه ليس كثريا ،رمبا بضع
ساعات .وكان ميكن أن تنص القاعدة الجديدة التي اقرتحها ألكسندر ،عىل استثناءات
تسمح بإمكانية الوصول إليها بإذن من املحكمة بأثر رجعي يف حالة الطوارئ.
أيضا كشف ألكسندر( )27أنه كان لدى وكالة األمن القومي برنامج للبيانات
الواصفة لإلنرتنت ،لكنه ثبت أنه مكلف جدا ،ومل يثمر أي نتائج؛ لذا أنهاه يف
العام .2011
بالنسبة إىل أعضاء مجموعة املراجعة من املتشككني فإن هذا الخرب عمق
شكوكهم بشأن املادة  215وفائدة البيانات الواصفة بوجه عام .كانت لدى وكالة
األمن القومي موازنة تقدر مبليارات الدوالرات؛ فلو كانت البيانات الواصفة لإلنرتنت
قد أسفرت عن أي يشء واعد ،لكان ألكسندر قد أنفق املزيد من املال لتوسيع نطاق
وصولها وانتشارها .حقيقة أنه مل يفعل ذلك ،وحقيقة أنه أنهى الربنامج بدال من
مضاعفة االستثامر فيه ،ألقتا بالشكوك حول قيمة املفهوم ذاته.
حتى موريل وصنشتاين بدا أنهام ُيلطفان من تشدد مواقفهام ،فإذا كان ألكسندر
راضيا بشأن تخزين البيانات الواصفة خارج وكالة األمن القومي ،فرمبا يكون ذلك
مبنزلة حل وسط كان ميكن أن تقف املجموعة بأرسها خلفه وتدعمه .احتضن
موريل الفكرة بحامس خاص ،إذ إن البيانات الواصفة كانت ستظل موجودة ،لكن
إزالتها من مقر وكالة األمن القومي كانت ستمنع مديرا مستقبليا مارقا من فحص
البيانات كام يحلو له ،وكانت ستقلل إىل أدىن حد من احتاملية التعسف وإساءة
االستخدام التي كان ستون قد أقنعه بأنها كانت قضية خطرية.
كان الخالف القصري املقتضب بشأن البيانات الواصفة ،إما إنهاء الربنامج وإما
توسيعه ،قد أثار واحدة من بضع نوبات من الضغينة داخل املجموعة .لقد كانت
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هذه الحقيقة مصدرا آخر للدهشة ،إذ إنه نظرا إىل خلفياتهم ومعتقداتهم املتباينة،
كان من املتوقع أن ميسك األعضاء بعضهم برقاب بعض ويتبادلوا الهجوم باستمرار.
مع ذلك كانت األجواء متناغمة ويف وئام منذ البداية.
ترسخت هذا املودة يف اليوم الثاين من عملهم ،حينام ذهب الخمسة إىل بناية
جي إدغار هوفر  ،J. Edgar Hooverمقر مكتب التحقيقات الفدرايل يف وسط
واشنطن .كان موظفو املجموعة قد طلبوا إحاطات تفصيلية بشأن عالقة املكتب
بوكالة األمن القومي ،وعن نسخته من برنامج جمع البيانات الواصفة ،املعروف
باسم «خطابات األمن القومي» ( ،)National Security Lettersوالتي مبوجب
املادة  505من قانون مكافحة اإلرهاب ،كانت تسمح بإمكانية الوصول إىل سجالت
الهاتف الخاصة باألمريكيني وغريها من املعامالت التي كان ُيرتأى أنها «ذات صلة»
بتحقيقات يف اإلرهاب ،أو يف أنشطة استخباراتية خفية .خالفا لربنامج البيانات
الواصفة الخاص بوكالة األمن القومي مل يكن لدى برنامج مكتب التحقيقات
الفدرايل أي قيود عىل اإلطالق ،فالخطابات ال تتطلب إذنا قضائيا من املحكمة ،كان
بإمكان أي ضابط ميداين استصدار خطاب بترصيح من املدير ،ويحظر عىل متسلم
الخطاب أن يكشف مطلقا عن أنه قد تسلمه( .حتى تنقيح العام  2006مل يكن
ميكنهم حتى إخطار محاميهم) .مل يكن األمر يقترص عىل مجرد احتامل التعسف
وإساءة االستخدام ،ولكن بدا أنه من املرجح جدا حدوث حاالت فعلية من التعسف
وإساءة االستخدام.
حينام وصل األعضاء الخمسة إىل مقر املكتب مل يستقبلهم املدير ،وال نائبه،
ولكن استقبلهم املسؤول الثالث ،الذي غادر بعد مرافقتهم إىل قاعة املؤمترات،
حيث كان يجلس عرشون من مسؤويل مكتب التحقيقات الفدرايل حول طاولة،
جاهزين لتقديم عروض رتيبة معلبة ،واصفني مهامهم ووظائفهم الواحد تلو اآلخر،
طوال الساعة التي خصصت للمجموعة.
بعد عرش دقائق من هذا العرض املستفيض سأل كالرك بشأن اإلحاطات التي
كانت املجموعة قد طلبتها ،كان يريد أن يعرف عىل وجه التحديد عدد خطابات
األمن القومي التي كان مكتب التحقيقات الفدرايل يصدرها كل عام ،وكيف كان
املكتب يقيس فعاليتها .أجاب أحد املسؤولني بأن املكاتب اإلقليمية هي وحدها
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التي كانت لديها تلك األرقام ،ومل يكن أحد قد جمعها عىل الصعيد القومي ،أو
وضع أي مقياس للفعالية.
استؤنفت اإلحاطات املعلبة الرتيبة ،لكن بعد بضع دقائق أخرى ،وقف كالرك
مشدوها وصاح« :هذا هراء( .)28نحن خارجون من هنا» .خرج من الغرفة ،وتبعه
األربعة اآلخرون يف خجل ،يف حني جلس مسؤولو مكتب التحقيقات الفدرايل يف
حالة من الصدمة والذهول .يف البداية كان أيضا زمالء كالرك يشعرون بالخزي بعض
اليشء ،وكانوا قد سمعوا بشأن ترصفاته وأالعيبه الغريبة ،وتساءلوا عام إذا كان هذا
سيكون إجراء معتادا.
لكن يف اليوم التايل كان جليا أن كالرك عرف متاما ما الذي كان يفعله ،إذ إنه
رسعان ما انترش خرب «اإلحاطة الهزلية» .ومن تلك النقطة فصاعدا مل تجرؤ أي دائرة
فدرالية عىل إهانة املجموعة بعروض تقدميية تعليمية متعالية؛ بضع دوائر فقط هي
التي ثبت أنها ذات فائدة كبرية ،لكن جميعهم حاولوا عىل األقل أن يكونوا موضوعيني،
وحتى مكتب التحقيقات الفدرايل عاود االتصال بهم للحصول عىل فرصة ثانية.
شجع ترصف كالرك زمالءه عىل الضغط بحزم أكرث من أجل الحصول عىل إجابات
عن أسئلتهم .عززت طبيعة عملهم هذا التضافر .هم كانوا أول مجموعة من أناس
خارجيني ُتدعى للتحقيق يف هذا املوضوع بدعم من الرئيس ،وهم استمدوا روح
الجامعة من هذا التميز .إضافة إىل ذلك فقد وجدوا أنفسهم يتفقون عىل كل يشء
تقريبا ،ألن معظم الحقائق كانت تبدو جلية جدا .حتى بيرت سواير ،الذي كان قلقا
من تأجيج توترات مع كالرك مىض عليها خمسة عرش عاما ،وجد نفسه أنه كلام
كان عىل وفاق مع غرميه السابق ويكتسب ثقة بتقديراته وأحكامه كانوا أكرث توافقا
مع أحكامه.
بينام كانت األجواء تتلطف من األلفة إىل البهجة بدأوا يطلقون عىل أنفسهم
اسم «الرفاق الخمسة» ،نسبة إىل اسم مطعم هامربغر محيل ،وإشارة إىل الكتاب
الكبري الذي كانوا سيكتبونه قريبا عىل أنه «تقرير الرفاق الخمسة» (The Five
.)Guys Report
قويت لديهم روح الجامعة مع إدراكهم أنهم كانوا إىل حد كبري هم الراصدين
الجادين الوحيدين يف املدينة .اجتمعوا يف «كابيتول هيل» مع اللجان املختارة املعنية
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باالستخبارات ،وخلصوا إىل أن أعضاءها مل يكن لديهم الوقت وال املوارد للمراقبة
بعمق؛ وتحدثوا مع بضعة قضاة سابقني من محكمة قانون مراقبة االستخبارات
األجنبية ،ووجدوا أنهم توافقيون جدا بطبيعتهم.
مثة يشء جيد ،أنهم خلصوا إىل استنتاج مفاده أن جهاز األمن القومي كان
لديه جيش داخيل من املحامني لضامن التوافق مع القواعد وااللتزام بها ،ألنه إذا
مل يفعل ذلك ،فإن أي شخص خارجي كان سيعدم وسيلة ملعرفة ما إذا كان  -أو مل
يكن  -الجهاز وكرا من الفوىض والخروج عىل القانون .اتفق الرفاق الخمسة عىل أن
مهمتهم ،قبل كل يشء آخر ،كانت هي التوصل إىل سبل لتعزيز الضوابط الخارجية.
وزعوا مهام الكتابة ،كل منهم يعد مسودة قسم أو قسمني ،ويدرج أفكارا حول
قصوا ،ولصقوا ،ونقحوا ،وحرروا األقسام إىل
كيفية إصالح املشكالت التي ُش ِّخصتّ .
أن توصلوا إىل تقرير مكون من  303صفحات ،مع  46توصية باإلصالح.
نبعت إحدى التوصيات الرئيسية من محادثة املجموعة مع الجرنال ألكسندر،
إذ إنه كان لزاما إزالة كل البيانات الواصفة من «فورت ميد» ،واالحتفاظ بها لدى
رشكات االتصاالت الخاصة ،أو لدى أي طرف ثالث آخر ،مع عدم السامح لوكالة
األمن القومي بإمكانية الوصول إال بإذن من محكمة قانون مراقبة االستخبارات
األجنبية .كانت املجموعة متشددة بشأن هذه النقطة عىل نحو خاص .حتى مايك
موريل كان قد توصل إىل اعتبار هذه التوصية عىل أنها محور التقرير ،كان يشعر
بأنه إذا رفضها الرئيس فإن العملية برمتها ستكون بال جدوى.
كان هناك اقرتاح آخر ينص عىل منع مكتب التحقيقات الفدرايل من إصدار
خطابات األمن القومي من دون إذن من محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية،
ويف كل األحوال ،بعد  180يوما يسمح ملتسلمي الخطاب بالكشف عن أنهم كانوا
قد تلقوا مثل هذا الخطاب ،ما مل يأذن القايض بتمديد مدة رسية الخطاب ألسباب
خاصة تتعلق باألمن القومي .وفقا ملا ورد يف التقرير كان الهدف من كلتا التوصيتني
هو «الحد من احتامالت( )29تعسف الحكومة ،سواء الفعلية أو املفرتضة».
أيضا كتبت املجموعة أنه كان ينبغي أن تتضمن محكمة قانون مراقبة
االستخبارات األجنبية مدافعا عن املصلحة العامة ،وأن مجلس الشيوخ كان
ينبغي أن يعتمد مديري وكالة األمن القومي ،الذين ال ينبغي لهم تويل املنصب
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اإلضايف للقيادة السيربانية للواليات املتحدة (عىل أساس أن الرئاسة املزدوجة
للقيادة السيربانية ولوكالة األمن القومي كانت متنح نفوذا أكرث مام ينبغي
لشخص واحد) ،وأنه كان ينبغي فصل مديرية ضامن املعلومات  -وجه «فورت
ميد» املتعلق باألمن السيرباين  -عن وكالة األمن القومي وتحويلها إىل دائرة
منفصلة تابعة لوزارة الدفاع.
كانت هناك توصية أخرى تتمثل يف منع الحكومة من فعل أي يشء من
شأنه «تخريب ،أو تعطيل ،أو إضعاف( )30الربمجيات التجارية املتاحة ،أو جعلها
عىل نحو عام عرضة للهجوم» .عىل وجه التحديد ،إذا اكتشف محللو وكالة
األمن القومي إحدى الثغرات األمنية التي ميكن استغاللها بشكل فوري من
دون انتظار ،والتي مل يكن أحد قد اكتشفها بعد (نقاط الضعف الفورية)،
كان يتعني إلزامهم بإصالح الثغرة يف الحال ،باستثناء «حاالت نادرة» ،حينام
كانت الحكومة تستطيع منح «ترصيح قصري» الستخدام تلك الثغرات «لجمع
معلومات استخباراتية ذات أولوية قصوى» .عىل الرغم من ذلك ،وحتى يف هذه
الحالة ،مل يكن يف استطاعتهم القيام بذلك إال بعد موافقة لجنة «مراجعة عليا
مشرتكة بني الوكاالت تضم كل الوزارات املعنية».
كانت هذه هي إحدى توصيات املجموعة األكرث انحصارا عىل فئة معينة،
لكنها كانت توصية جوهرية أيضا .كانت الثغرات األمنية التي ميكن استغاللها
بشكل فوري من دون انتظار ،والتي مل يكن أحد قد اكتشفها بعد (نقاط الضعف
الفورية) هي جواهر استخبارات اإلشارة (سيجينت) العرصية ،والسلع الثمينة
التي كانت الوكالة تدرب كبار مخربيها عىل الكشف عنها واستغاللها ،وأحيانا
كانت تدفع أمواال لقراصنة حاسوب خصوصيني لهذا الغرض .كان املقصود من
االقرتاح؛ من ناحية ،اسرتضاء املديرين التنفيذيني لرشكات الربمجيات األمريكية،
والذين كانوا قلقني من أن السوق الخارجية كانت ستنضب إذا افرتض الزبائن
املرتقبون أن وكالة األمن القومي حفرت أبوابا خلفية يف منتجاتهم .لكنه كان
يهدف أيضا إىل أن تكون شبكات الحاسوب أقل عرضة للهجوم .إنه كان إعالنا
عن أن احتياجات األمن السيرباين كان يتعني أن تعلو عىل احتياجات وسائل
الحرب السيربانية الهجومية.
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ختاما ،وخشية أن يفرس أي شخص التقرير( )31عىل أنه تربير ملا فعله إدوارد
سنودن (الذي مل يظهر اسمه يف أي مكان يف النص) ،فإن عرشا من التوصيات الست
واألربعني تناولت سبال للتشديد األمني عىل املعلومات املصنفة داخل األوساط
االستخباراتية عىل أنها رسية جدا ،مبا يف ذلك إجراءات منع مسؤويل النظام -
الوظيفة التي كان سنودن قد شغلها يف منشأة وكالة األمن القومي يف «أواهو»  -من
الوصول إىل الوثائق التي ليس لعملهم عالقة بها.
إنها كانت مجموعة من املقرتحات املتنوعة واسعة النطاق .اآلن ماذا نفعل بها؟
حينام التقى الخمسة للمرة األوىل يف أواخر شهر أغسطس ،كانوا قد بدأوا نقاشا
بشأن كيفية التعامل مع نقاط عدم االتفاق العديدة التي كانوا يتوقعونها .هل
حواش لآلراء املخالفة ،أم فصول لألغلبية وأخرى
كان ينبغي أن يحتوي التقرير عىل
ٍ
لألقلية ،أم ماذا؟ هم مل يكونوا قد أمتوا ذلك النقاش بعد؛ واآلن ،ها هم ،واملوعد
النهايئ أصبح وشيكا ،يف منتصف ديسمرب.
اقرتح أحد موظفي اللجنة إدراج التوصيات الست واألربعني يف جدول بيانات
«إكسل»  ،Excelووضع «نعم» أو «ال» قرين كل منها ،وأن يأخذ كل عضو من
األعضاء الخمسة نسخة من الجدول ،ويضع عالمة تشري إىل ما إذا كان موافقا أو غري
موافق عىل كل توصية .ثم يجدول املوظف النتائج.
بعد عد األصوات ،نظر املوظف إىل أعىل ،وقال« :لن تصدقوا هذا» .كان الرفاق
الخمسة قد وافقوا باإلجامع عىل التوصيات الست واألربعني جميعها.
يف  13ديسمرب( ،)32قبل املوعد النهايئ بيومني ،سلم أعضاء مجموعة املراجعة
تقريرهم ،بعنوان «الحرية واألمن يف عامل متغري» Liberty and Security
 .in a Changing Worldكان يف اعتقادهم أنهم استوفوا مهمتهم الرئيسية،
وفقا ملا جاء يف تقريرهم« ،لتعزيز ثقة العامة( ،)33يف حني يسمح أيضا لألوساط
االستخباراتية بأن تقوم مبا ينبغي القيام به لالستجابة لتهديدات حقيقية» ،بل
إنهم أيضا تجاوزوا ذلك التكليف املحدود ،بتبيانهم إصالحات كبرية حقيقية
لنظام جمع املعلومات االستخباراتية.
كانت عباراتهم اللغوية رصيحة ومبارشة ،عىل نحو سيثري حتام غضب جميع
أطراف النقاش الذي كان قد ازدادت حدته خالل األشهر الستة التي تلت حملة
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الوثائق التي رسبها سنودن .ذكر التقرير أنه« :عىل الرغم من أن اإلفصاحات
والتعليقات األخرية قد خلقت يف بعض األوساط انطباعا مفاده أن مراقبة وكالة
األمن القومي عشوائية من دون متييز ،ومنترشة يف جميع أنحاء العامل ،فإن األمر
ليس كذلك» .مع ذلك ،أضاف التقرير أن مجموعة املراجعة وجدت «حاالت جادة
ومستمرة من عدم االمتثال يف إنفاذ األوساط االستخباراتية سلطاتها» ،التي «حتى إن
كان عىل نحو غري متعمد» ،أثارت «قلقا بالغا» بشأن «قدرتها عىل إدارة» سلطاتها
«بطريقة فعالة وقانونية».
وبعبارة أخرى (ذكرت النقطة عدة مرات ،عىل مدار التقرير) ،يف حني وجدت
املجموعة «أنه ال يوجد دليل عىل عدم املرشوعية( ،)35أو غريها من التعسف يف
استخدام السلطة بغرض استهداف أنشطة سياسية محلية» ،كان هناك ،دامئا
«الخطر الكامن( )36من حدوث التعسف» .ذكر التقرير يف إحدى الفقرات التي رمبا
خرجت مبارشة من كتاب جيفري ستون« :نحن ال نستطيع أن نستبعد( )37الخطر،
يف ضوء الدروس املستفادة من تاريخنا ،يف وقت ما يف املستقبل ،سيقرر املسؤولون
الحكوميون رفيعو املستوى أن قاعدة البيانات الضخمة هذه التي تحتوي عىل
معلومات شخصية خاصة وحساسة جدا هي هناك لالقتطاف».
يف  18ديسمرب( ،)38يف الساعة الحادية عرشة صباحا ،التقى الرئيس أوباما مجددا
باملجموعة يف غرفة العمليات .كان أوباما قد قرأ الخطوط العامة العريضة للتقرير،
وكان يخطط ملطالعته يف أثناء عطلة عيد امليالد يف منزله لقضاء اإلجازات يف «هاواي».
بعد ميض شهر ،يف  17يناير من العام  ،2014أعلن أوباما يف خطاب ألقاه
يف وزارة العدل ،مجموعة سياسات جديدة حث عليها التقرير .تطرق النصف
األول من خطابه إىل أهمية االستخبارات عىل مدار التاريخ األمرييك ،رحلة
«بول ريفري»  ،Paul Revereمحذرا من أن الربيطانيني قادمون ،والبالونات
االستطالعية التي أطلقها جيش االتحاد لقياس حجم كتائب الكونفدراليني،
والدور الحيوي الذي أداه كارسو الشفرات يف هزمية أملانيا النازية واإلمرباطورية
اليابانية .قال أوباما ،عىل غرار ذلك ،اليوم« :نحن ال نستطيع منع الهجامت
اإلرهابية( ،)39أو التهديدات السيربانية من دون بعض من القدرة عىل النفاذ إىل
االتصاالت الرقمية».
()34
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كانت الرسالة قد نفذت إىل كل جنبات دواوين الجهاز اإلداري لألمن
القومي ،وكان أوباما قد استوعبها أيضا ،إذ إنه يف العامل السيرباين ينشأ الهجوم
والدفاع من األدوات والتقنيات ذاتها (بعد ميض عدة أشهر ،يف مقابلة مع إحدى
املجالت املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات تصدر عىل شبكة اإلنرتنت ،ش َّبه
أوباما  -أشهر عشاق كرة السلة  -الرصاع السيرباين بكرة السلة «من حيث إنه ال
يوجد خط فاصل واضح( )40بني الهجوم والدفاع ،األمور تسري جيئة وذهابا طوال
الوقت») ،ومن ثم ،تجاهل الرئيس مقرتحات مجموعة املراجعة إلبعاد وكالة
األمن القومي عن القيادة السيربانية ،أو لوضع الجانب الدفاعي لوكالة األمن
القومي يف دائرة منفصلة.
مع ذلك ،وافق أوباما عىل النقطة العامة للمجموعة بشأن «خطر التجاوز
الحكومي» ،و«احتامل التعسف» .وهكذا ،قبل أوباما كثريا من توصياتها
األخرى .رفض أوباما االقرتاح الذي كان يقيض بطلب إذن محكمة قانون مراقبة
االستخبارات األجنبية لخطابات األمن القومي الخاصة مبكتب التحقيقات
الفدرايل ،لكنه حدد مدة بقاء الرسائل مصنفة عىل أنها رسية (استقر يف النهاية
عىل مهلة مدتها  180يوما ،والتمديد يستلزم إذنا قضائيا) .لن يكون هناك مزيد
من املراقبة «ألصدقائنا وحلفائنا املقربني» ،من دون سبب مقنع (إشارة إىل
مراقبة هاتف أنجيال مريكل الجوال ،عىل الرغم من أن صياغة أوباما سمحت
مبجال واسع لالستثناءات) .كان فريق األمن القومي التابع له سيجري مراجعات
سنوية لربامج املراقبة ،وتقييم االحتياجات األمنية مقابل السياسات تجاه
الحلفاء ،وحقوق الخصوصية ،والحريات املدنية ،واملصالح التجارية للرشكات
التابعة للواليات املتحدة.
بعد ميض ثالثة أشهر ،أدت هذه الفكرة األخرية إىل سياسة جديدة للبيت
األبيض تحظر استخدام أداة برمجية لالستغالل الفوري من دون انتظار الثغرات
األمنية التي مل يكن أحد قد اكتشفها بعد (نقاط الضعف الفورية) ،ما مل تقدم
وكالة األمن القومي حجة دامغة بأن اإليجابيات تفوق السلبيات .وكان القرار
النهايئ يف هذا الشأن لن يقرره مدير وكالة األمن القومي ،ولكن سيكون من قبل
الوزراء األعضاء يف مجلس األمن القومي ،ويف النهاية ،من قبل الرئيس .كان هذا
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من املحتمل أن يكون أمرا مهام للغاية .أما إذا كان األمر سيحد من املامرسة
فعال ،أو إذا كان األمر مبنزلة فحص سيايس أو ختم مطاطي ،فهذا شأن آخر(٭).
أخريا ،تحدث أوباما بشأن أكرث الربامج إثارة للجدل ،التجميع الضخم بالجملة
للبيانات الواصفة الهاتفية مبوجب املادة  215من قانون مكافحة اإلرهاب .أوال،
كخطوة فورية ،أمر أوباما بأن تقيد وكالة األمن القومي عملياتها للبحث يف البيانات
إىل قفزتني ،أقل من الحد املسموح به يف السابق ،وهو ثالث قفزات (عىل الرغم من
أنه يحتمل أن يكون ملموسا وله تأثري كبري ،فإن هذا كان له تأثري ضئيل ،إذ إن وكالة
األمن القومي مل تلجأ قط إىل ثالث قفزات) .ثانيا ،واألهم من ذلك ،هو أن أوباما
اعتمد اقرتاح تخزين البيانات الواصفة لدى أحد كيانات القطاع الخاص ،وعدم منح
وكالة األمن القومي إمكان الوصول إال بعد استصدار إذن من محكمة قانون مراقبة
االستخبارات األجنبية.
بدت تلك التصديقات محكوما عليها بالفشل ومصريها الهالك ،ألن أي تغيريات
يف تخزين البيانات الواصفة ،أو يف تشكيل محكمة قانون مراقبة االستخبارات
األجنبية ،كان لزاما أن يقرتع عليه الكونغرس .يف ضوء الظروف العادية ،فإن
الكونغرس  -السيام هذا الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون  -مل يكن
ليحدد موعدا إلجراء مثل هذا االقرتاع ،إذ مل يكن لدى قادته الرغبة يف تغيري
عمليات دوائر االستخبارات ،أو القيام بالكثري من أي يشء كان الرئيس أوباما
يرغب يف أن يفعلوه.
لكن تلك مل تكن أحواال عادية .كان الكونغرس ،تحت ضغط كبري ،قد مرر
القانون األمرييك ملكافحة اإلرهاب يف أعقاب هجامت  11سبتمرب ،إذ إن مرشوع
القانون جاء إىل أعضاء االجتامع ساخنا من املطابع ،وتقريبا مل يكن لدى أحد الوقت
(٭) األسئلة التي ُتط َرح( )41عند النظر فيام إذا كان ينبغي استغالل الثغرات األمنية التي ميكن استغاللها عىل نحو
فوري من دون انتظار ،والتي مل يكن أحد قد اكتشفها بعد («نقاط الضعف الفورية») ،كانت هي :مدى استخدام
النظام الذي يحوي الثغرة األمنية يف البنية األساسية الحرجة؛ بعبارة أخرى ،إذا تركت الثغرة األمنية من دون إصالحها،
هل تشكل عىل مجتمعنا أخطارا لها تأثري كبري ملموس؟ إذا عرف أحد الخصوم أو املجموعات اإلجرامية بشأن
الثغرة األمنية ،فام مدى الرضر الذي كان يستطيع أن يلحقه؟ ما احتاملية أننا كنا سنعرف ما إذا أقدم أحد آخر عىل
استغاللها؟ ما مدى احتياجنا إىل املعلومات االستخباراتية التي نعتقد أننا نستطيع الحصول عليها من استغاللها؟ هل
هناك طرق أخرى للحصول عىل هذه املعلومات االستخباراتية؟ هل كان ميكننا استغالل الثغرة األمنية فرتة زمنية
قصرية قبل الكشف عنها وتصحيحها؟
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لقراءته .يف مقابل الترسع يف متريره ،وإزاء معارضة شديدة من بوش والبيت األبيض،
أرص الدميوقراطيون الرئيسيون من املرشعني أعضاء املجلس عىل أن يكتب رشط
النسخ التلقايئ  -تاريخ انقضاء الصالحية  -يف أجزاء معينة من القانون (مبا يف
ذلك املادة  ،215التي كانت تسمح لوكالة األمن القومي بجمع البيانات الواصفة
وتخزينها) ،حتى يتمكن الكونغرس من متديد أحكامه ،أو أن يدعها تنرصم وتنتهي
حينام يتطلب األمر مزيدا من املداوالت.
يف العام  ،2011حينام كان رسيان مفعول تلك األحكام قد أوشك عىل االنتهاء
أخريا ،اقرتع الكونغرس عىل متديدها حتى يونيو من العام  .2015يف أثناء تلك
السنوات األربع ،حدثت ثالثة أمور :أوال ،وعىل نحو محوري بالغ األهمية ،جاءت
مكاشفات إدوارد سنودن بشأن مدى اتساع املراقبة املحلية التي تضطلع بها وكالة
األمن القومي .ثانيا ،خلص تقرير الرفاق الخمسة إىل أن هذه البيانات الواصفة مل
تكن قد أدت إىل اعتقال أي إرهايب ،وأوىص التقرير بإجراء إصالحات كثرية للحد من
احتامل التعسف يف استخدام السلطة.
ثالثا ،يف  7مايو ،قبل تاريخ انتهاء الصالحية التايل بأسابيع فقط ،أصدرت الدائرة
الثانية ملحكمة االستئناف بالواليات املتحدة حكام مفاده أن املادة  215من قانون
مكافحة اإلرهاب هي يف الواقع مل تخول أي يشء فضفاض ،مثل برنامج وكالة األمن
القومي للجمع الضخم بالجملة للبيانات الواصفة؛ وأن الربنامج يف الواقع غري قانوين.
كانت املادة  215تسمح للحكومة باعرتاض وتخزين البيانات التي كانت لها «صلة»
«تقص» يف مؤامرة أو مجموعة إرهابية .بررت وكالة األمن القومي بأنه يف تتبع
بـ
ٍّ
روابط وعالقات مؤامرة إرهابية ،كان من املستحيل معرفة ما هو ذو صلة  -من
هم األطراف الفاعلون  -يف وقت مبكر قبل األوان ،لذلك كان من األفضل إنشاء
أرشيف للمكاملات التي كان ميكن أن ُي ْب َحث فيها بأثر رجعي .بهذا املنطق ،كان
من الرضوري جمع كل يشء؛ ألن أي يشء رمبا يثبت أنه ذو صلة؛ للعثور عىل إبرة
يف كومة قش ،فأنت يف حاجة إىل إمكان الوصول إىل «كومة القش بكاملها» .كانت
محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية قد قبلت منذ وقت طويل منطق وكالة
األمن القومي ،ولكن اآلن رفضت محكمة الدائرة الثانية هذا األمر عىل أنه «غري
مسبوق وغري مربر»( .)42يف جلسة املحكمة التي أسفرت عن الحكم ،شبهت وزارة
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العدل (التي كانت تدافع عن موقف وكالة األمن القومي) برنامج جمع البيانات
الواصفة بسلطات األمر باالستدعاء الواسعة املخولة لهيئة املحلفني الكربى .غري
أن املحكمة استهجنت هذا القياس ،وذكرت أن هيئات املحلفني الكربى «مقيدة
بحقائق» تخص تحريا بعينه ،و«بقيود زمنية محدودة» ،يف حني أن برنامج وكالة
األمن القومي للبيانات الواصفة كان يتطلب «أن تسلم رشكات الهاتف السجالت
«يوميا عىل نحو مستمر» ،من دون نقطة نهاية منظورة ،وال يتطلب األمر أي صلة
بأي مجموعة حقائق محددة ،ومن دون قيود عىل املوضوعات أو األفراد الذين كان
يجري تغطيتهم».
امتنع القضاة عن الحكم عىل دستورية الربنامج ،وسمحوا بأنه ميكن للكونغرس
أن يجيز برنامج البيانات الواصفة ،إذا اختار أن يفعل ذلك علنا .وهكذا كان األمر
مرتوكا للكونغرس ،ومل يكن يف مقدور أعضائه التهرب من اللحظة الحاسمة .بسبب
رشط النسخ التلقايئ ،كان لزاما عىل مجلس النواب ومجلس الشيوخ االقرتاع عىل
املادة  ،215بطريقة أو بأخرى؛ إذا مل يفعلوا ذلك ،فإن برنامج البيانات الواصفة كان
سينتهي تلقائيا.
يف هذا املناخ املشوه ،مل يستطع الزعامء الجمهوريون حشد دعم األغلبية لإلبقاء
عىل الوضع الراهن .أعد املعتدلون يف الكونغرس مسودة مرشوع قانون يسمى
«قانون حرية الواليات املتحدة األمريكية»  USA Freedom Actالذي كان سيبقي
البيانات الواصفة مخزنة لدى رشكات االتصاالت ،وال يسمح لوكالة األمن القومي
بالوصول إال إىل أجزاء محددة منها ،وفقط بعد الحصول عىل إذن من محكمة قانون
مراقبة االستخبارات األجنبية للقيام بذلك .كان القانون الجديد سيلزم أيضا محكمة
قانون مراقبة االستخبارات األجنبية بتعيني منارص للحريات املدنية ليرتافع أحيانا ضد
طلبات وكالة األمن القومي .وكان األمر سيتطلب إجراء مراجعات دورية لرفع الرسية
عن أجزاء ،عىل األقل ،من قرارات محكمة قانون مراقبة االستخبارات األجنبية .أقر
مجلس النواب مرشوع القانون اإلصالحي بأغلبية كبرية؛ أما مجلس الشيوخ ،بعد
مامنعة كبرية من قيادات الجمهوريني ،فلم يكن لديه خيار سوى متريره كذلك.
عىل الرغم من كل الصعاب ،بسبب حيطة حكيمة متبرصة بعواقب قانون تم
متريره يف العام  2001وسط هلع حالة طوارئ قومية ،أقر الكونغرس اإلصالحات
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الرئيسية ملامرسات وكالة األمن القومي ،عىل النحو الذي أوصت به لجنة الرئيس
أوباما ،والرئيس أوباما ذاته.
مل تكن التدابري ستغري كثريا بشأن الجاسوسية السيربانية ،أو الحرب السيربانية،
أو اليد الطوىل لوكالة األمن القومي ،فضال عىل الجهات املناظرة األجنبية .عىل الرغم
من العواصف السياسية التي أثارها التجميع الضخم بالجملة للبيانات الواصفة
املحلية ،فإنه كان يشكل جزءا ضئيال من أنشطة الوكالة .لكن اإلصالحات كانت
ستعيق دربا محتمال مغريا للتعسف وإساءة استخدام السلطة ،ووضعت مستوى
إضافيا من السيطرة الرقابية  -وإن كان طبقة رقيقة  -عىل نفوذ الوكالة ،ونزعة
تكنولوجياتها نحو التسلل إىل الحياة اليومية والتطفل عليها.
يف  31مارس ،بعد ميض شهرين ونصف الشهر من خطاب أوباما يف وزارة العدل
الذي دعا فيه إىل تلك اإلصالحات ،ألقى جيفري ستون خطابا يف «فورت ميد».
كان موظفو وكالة األمن القومي قد طلبوا منه أن يرسد عليهم عمله يف مجموعة
املراجعة ،ويجتيل األفكار والدروس التي خرج بها.
بدأ ستون باإلشارة إىل أنه ،باعتباره ليرباليا علامنيا مؤمنا بالحريات املدنية،
كان قد اقرتب من وكالة األمن القومي بتشكك كبري ،ولكنه رسعان ما تأثر مبا لديها
من «قدر كبري من النزاهة» ،و«التزام عميق بسيادة القانون» .ال شك يف أن الوكالة
ارتكبت أخطاء ،لكنها كانت أخطاء فقط ،وليست أفعاال غري مرشوعة متعمدة.
إنها مل تكن وكالة مارقة ،إنها كانت تقوم مبا كان يريده رؤساؤها السياسيون ،وما
كانت تسمح به املحاكم؛ وبينام كانت اإلصالحات رضورية ،كانت أنشطتها بوجه
عام قانونية.
أغدق خطابه الثناء واملديح عىل الوكالة وموظفيها فرتة أطول قليال ،لكنه بعد
ذلك أخذ منحى حادا .أكد ستون« :ليك أكون واضحا( ،)43أنا ال أقول إن املواطنني
ينبغي لهم أن يثقوا بوكالة األمن القومي» .كان لزاما عىل الوكالة أن تلتزم بـ
«املراجعة الدامئة والدقيقة» .كان عملها «مهام لسالمة البالد»؛ لكنه كان بطبيعته
ينطوي عىل «أخطار جسيمة» عىل القيم األمريكية.
أوجز ستون« :ما أدهشني ،أنني وجدت أن وكالة األمن القومي تستحق احرتام
وتقدير الشعب األمرييك ،لكن أبدا مل يكن لزاما أن نثق بها».
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«دمر الهجوم محركات األقراص الصلبة
يف آالف املخدمات ،والحواسيب
الشخصية ،والحواسيب املحمولة ،بعد
رسقة بيانات بطاقات االئتامن الخاصة
بآالف العمالء»

يف أوىل ساعات الصباح الباكر( )1من يوم
االثنني  10فرباير  ،2014بعد أربعة أسابيع من
خطاب الرئيس أوباما يف وزارة العدل ،بشأن
إصالح وكالة األمن القومي ،شن قراصنة الحاسوب
هجوما سيربانيا ضخام واسع النطاق ضد مؤسسة
«الس فيغاس ساندز» Las Vegas Sands
 ،Corporationاملالك لفندقي القامر «فينيتيان»
 Venetianو«باالزو»  Palazzoيف شارع فيغاس
سرتيب  ،Vegas Stripومنتجع «ذي ساندز»
(الرمال)  the Sandsاملامثل ،يف مدينة بيت لحم
 ،Bethlehemبوالية بنسلفانيا .Pennsylvania
دمر الهجوم محركات األقراص الصلبة
يف آالف املخدمات ،والحواسيب الشخصية،
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والحواسيب املحمولة ،بعد رسقة بيانات بطاقات االئتامن الخاصة بآالف العمالء،
فضال عىل أسامء موظفي الرشكة وأرقام الضامن االجتامعي الخاصة بهم.
عزا متخصصو السيربانية الهجوم إىل الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.
يف شهر أكتوبر السابق ( ،)2013كان شيلدون أديلسون ،Sheldon Adelson
امللياردير اليميني املؤيد بشدة إلرسائيل ،والذي كان ميتلك  52يف املائة من أسهم
مؤسسة «الس فيغاس ساندز» ،قد تحدث يف إحدى حلقات النقاش يف «جامعة
يشيفا»  Yeshiva Universityيف نيويورك؛ وعند نقطة ماُ ،سئل أديلسون سؤاال
بشأن املفاوضات النووية التي تجريها إدارة أوباما مع إيران يف الوقت الحايل.
أجاب« :ما كنت سأقوله هو ،أنصت .أترى تلك الصحراء هناك؟ أنا أريد أن أريك
شيئا» .بعد ذلك ،قال أديلسون ،إنه كان سيسقط قنبلة نووية عىل املوقع؛ واستطرد:
«لن يؤذي االنفجار نفسا ،رمبا بعض األفاعي الجرسية أو العقارب أو أي يشء» .لكنه
يريس إنذارا ،قال إنه كان سيقول لنظام املاليل« :هل تريد أن تباد؟ هيا ،تقدم واتخذ
موقفا متشددا» يف تلك املحادثات.
انترش استبداد أديلسون يف الرأي رسيعا عىل يوتيوب كالنار يف الهشيم .بعد
ميض أسبوعني ،كان آية الله عيل خامنئي ،املرشد األعىل يف إيران ،يستشيط غضبا من
أن أمريكا «كان ينبغي أن تصفع أولئك األشخاص الرثثارين» و«تسحق أفواههم».
بعد فرتة وجيزة ،بدأ قراصنة الحاسوب يف العمل عىل الرشكة التي ميتلكها
أديلسون .يف  8يناير ،حاولوا اقتحام املخدم الحاسويب يف منتجع «ذي ساندز»
(الرمال) يف مدينة بيت لحم بوالية بنسلفانيا ،مستكشفني محيطه بحثا عن مواطن
ضعف .يف الحادي والعرشين ،ومجددا يف السادس والعرشينَ ،ن َّشطوا برمجية لكرس
كلمة املرور ،محاولني تجربة ماليني من توليفات الحروف واألرقام ،عىل نحو آين
تقريبا ،الخرتاق الشبكة االفرتاضية الخاصة  Virtual Private Networkللرشكة،
والتي كان املوظفون يستخدمونها من منازلهم أو عىل الطريق.
أخريا ،يف  1فرباير ،عرثوا عىل موطن ضعف يف املخدم الحاسويب الخاص بإحدى
رشكات مدينة بيت لحم التي كانت تخترب صفحات جديدة ملوقع الويب الخاص
بنادي القامر .باستخدام أداة أطلق عليها اسم «ميميكاتز»  Mimikatzالتي كانت
تستخلص كل سجالت املخدم  logsالحديثة ،عرث املخرتقون عىل اسم املستخدم
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وكلمة املرور الخاصة مبهندس النظم يف رشكة «ساندز» ،الذي كان قد جاء من فوره
إىل «بيت لحم» يف رحلة عمل ،باستخدام بيانات اعتامده  ،credentialsتجول
قراصنة الحاسوب يف املخدمات املوجودة يف فيغاس ،وفحصوا مساراتها ،وأدخلوا
برمجية خبيثة تتكون من  150سطرا فقط من التعليامت الربمجية (الكود) ،التي
محت البيانات املخزنة عىل كل حاسوب ومخدم ،ثم مألت الفراغات بدفقة عشوائية
من األصفار واآلحاد ،حتى تكون عملية استعادة البيانات مهمة شبه مستحيلة.
ثم بدأوا يف تنزيل بيانات حساسة جدا ،كلامت مرور خاصة مبسؤويل تكنولوجيا
املعلومات ،ومفاتيح فك التشفري ،والتي كان ميكن أن تنقلهم إىل الحاسوب املركزي،
ورمبا األكرث رضرا ،كان ميكن أن تنقلهم إىل ملفات كبار العمالء « -الحيتان»  -كام
كان أصحاب نوادي القامر يطلقون عليهم .يف الوقت املناسب ،أغلق املسؤولون يف
«ساندز» خط ربط الرشكة باإلنرتنت.
مع ذلك ،يف اليوم التايل ،اكتشف املخرتقون طريقا آخر للعودة؛ فشوهوا موقع
الويب الخاص بالرشكة ،ووضعوا عليه رسالة «التشجيع عىل استخدام أسلحة الدمار
الشامل هو جرمية تحت أي ظرف من الظروف» .ثم أوقفوا تشغيل بضع مئات من
الحواسيب األخرى التي مل يكن قد جرى تعطيلها يف املرة األوىل.
بعد أن هدأت العاصفة ،قدر فريق األمن السيرباين يف نادي القامر أن اإليرانيني دمروا
عرشين ألف حاسوب ،وهو ما كان إحاللها سيكلف ما ال يقل عن  40مليون دوالر.
كان هجوما سيربانيا منطيا أن يحدث يف العقد الثاين من القرن الحادي والعرشين،
وإن كان متطورا إىل حد ما .ومع ذلك ،كان هناك أمر واحد غريب بشأن هؤالء
القراصنة ،إذ إن أي شخص يقتحم مخدمات نادي القامر بفندق يف الس فيغاس كان
ميكنه أن يجني منه أمواال طائلة ،لكن هؤالء القراصنة مل يأخذوا سنتا واحدا .كان
هدفهم الوحيد هو معاقبة شيلدون أديلسون عىل ترصيحاته الفجة غري املهذبة
بشأن تدمري إيران بالقنبلة النووية ،وقد شنوا هجوما سيربانيا ليس لرسقة أموال أو
أرسار الدولة ،بل للتأثري يف الخطاب السيايس لرجل ذي نفوذ.
إنه كان بعدا جديدا ،وحقبة جديدة ،لوسائل الحرب السيربانية.
سمة أخرى جديرة باملالحظة ،الحظها املسؤولون التنفيذيون يف «ساندز» بعد
الواقعة ،وهي أن اإليرانيني بعد اضطالعهم مبثل تلك االستعدادات املكثفة ،كان
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ميكنهم إطالق العنان ملثل هذا الهجوم املدمر من دون إثارة االنتباه ،ألن هيئة
األمن السيرباين يف الرشكة كانت تتألف من خمسة أشخاص فقط.
مؤسسة «الس فيغاس ساندز» ،أحد أكرب مجمعات املنتجعات يف العامل ،يعمل
بها  40ألف موظف ،ولديها أصول تتجاوز  20مليار دوالر ،مل تكن مجهزة للتعامل
مع الحقبة القدمية للحرب السيربانية ،فضال عىل التعامل مع الحقبة الجديدة.
يف البداية ،مل يرغب املسؤولون التنفيذيون يف إخافة العمالء ،فحاولوا التغطية
عىل مدى الرضر الذي لحق بهم من جراء االخرتاق ،حيث أصدروا بيانا صحافيا
معلقني فقط عىل تشويه موقع الويب الخاص بهم .رد القراصنة الصاع ،نارشين
مقطع فيديو عىل يوتيوب  YouTubeيعرض شاشة حاسوب يظهر عليها ما بدا
أنه آالف من امللفات واملجلدات الخاصة مبؤسسة «ساندز» ،مبا فيها كلامت املرور
وسجالت االئتامن الخاصة بنادي القامر ،مع مربع نص مكتوب فيه« :هل تظن حقا
أنه مل ُي َط ْح إال مبخدم الربيد الخاص بك؟! إنه بالتأكيد قد تم!».
يف غضون بضع ساعات ،أزال مكتب التحقيقات الفدرايل الفيديو من موقع
يوتيوب ،ومتكنت الرشكة من سحق مزيد من الفضائح ،حتى قرب نهاية العام ،حينام
نرشت مجلة األعامل األمريكية األسبوعية «بلومبريغ بيزنس ويك» Bloomberg
 Businessweekتقريرا مطوال يوضح التفاصيل الكاملة للهجوم وأرضاره .لكن التقرير
مل يلفت االنتباه كثريا ،ألنه قبل ذلك بأسبوعني رضب هجوم مامثل  -كان أكرث تدمريا
بكثري  -عامل هوليوود الغارقة يف الشهرة ،وبالتحديد رضب أحد استوديوهاتها الرئيسية،
وهو «سوين بيكترشز إنرتتينمنت» .Sony Pictures Entertainment
يف صباح يوم االثنني 24 ،نوفمرب ،اخرتقت عصابة من قراصنة الحاسوب
«حراس السالم» ) Guardians of Peace(2شبكة «سوين
يطلقون عىل أنفسهم اسم ُ
بيكترشز» ،مدمرين ثالثة آالف حاسوب ،ومثامنائة مخدم حاسويب ،ورسقوا أكرث من
مائة تريا بايت من البيانات ،مبا يف ذلك رواتب املديرين التنفيذيني ،ورسائل الربيد
اإللكرتوين ،والنسخ الرقمية من أفالم مل تصدر بعد ،وأرقام الضامن االجتامعي لنحو
 47ألفا من املمثلني ،واملقاولني (املتعهدين) ،واملوظفني .رسعان ما جرى إرسال كثري
من تلك البيانات إىل الصحافة الشعبية الصفراء الذين أعادوا طبعها بابتهاج ،ثم
أرسلت إىل الصحف الرئيسية.
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جرى اخرتاق «سوين» قبل ذلك( )3مرتني يف العام  2011وحده ،أدت إحدى
الهجمتني إىل إيقاف تشغيل شبكة «بالي ستيشن»  PlayStationالخاصة بها ملدة
ثالثة وعرشين يوما ،بعد نهب بيانات من  77مليون حساب مستخدم .خالل
سقت بيانات من  25مليون شخص من مشاهدي «سوين أونالين
االخرتاق اآلخر ُ ِ
إنرتتينمنت»  ،Sony Online Entertainmentمبن يف ذلك اثنا عرش ألف رقم
بطاقة ائتامن .بلغت التكلفة الناشئة عن األعامل التجارية املفقودة( ،)4واألرضار
التي جرى إصالحها ،نحو  170مليون دوالر.
لكن ،مثل العديد من التكتالت ،كانت «سوين» تدير فروعها املختلفة بنمط
املدخنة(٭) ،إذ مل يكن لدى املسؤولني التنفيذيني يف «بالي ستيشن» اتصال بهؤالء يف
«أونالين إنرتتاينمنت» ،الذين مل يكن لديهم أي عالقة بأولئك يف «سوين بيكترشز».
لذلك ،مل تكن الدروس املستفادة يف أحد املجاالت( )5يجري تشاركها مع اآلخرين.
اآلن ،أدرك املسؤولون التنفيذيون أن عليهم أخذ األمور عىل محمل الجد ،ومن
أجل طلب املساعدة يف تعقب قراصنة الحاسوب وإصالح الرضر ،مل يتصلوا مبكتب
التحقيقات الفدرايل فقط ،لكنهم اتصلوا أيضا برشكة «فاير آي»  ،FireEyeالتي
كانت قد اشرتت أخريا رشكة «مانديانت»  ،Mandiantالرشكة التي كان يرتأسها
«كيفني مانديا»  - Kevin Mandiaاملحقق السابق يف الجرائم السيربانية يف سالح
الجو ،وكان أكرث ما اشتهرت به ،أنها كشفت مجموعة واسعة من الهجامت السيربانية
التي شنتها الوحدة  61398للجيش الصيني .رسعان ما توصلت «فاير آي» ،باالشرتاك
مع مكتب التحقيقات الفدرايل الذي كان يعمل مع وكالة األمن القومي إىل تحديد
املهاجمني عىل أنهم مجموعة تدعى «دارك سيول» (سيول املعتمة) ،DarkSeoul
التي كانت غالبا ما تضطلع مبهام سيربانية ملصلحة حكومة كوريا الشاملية من بؤر
استيطانية خارجية منترشة يف أنحاء آسيا.
كانت رشكة «سوين بيكترشز» قد خططت إلطالق فيلم كوميدي بعنوان
«املقابلة»  The Interviewيف يوم عيد امليالد (الكريسامس) ،بطولة جيمس فرانكو
(٭) «منط املدخنة»  :stovepipe fashionهو أن يكون هيكل املؤسسة يحد من تدفق املعلومات داخلها ،أو مينع
االتصال عرب املنظامت .رمبا تتبنى منظامت االستخبارات عمدا منط املدخنة بحيث إذا حدث انتهاك أو فضح يف أحد
املواقع ال ينترش إىل بقية املؤسسة .يستحرض هذا املصطلح صورة املداخن التي ترتفع فوق املباين ،وكل منها يعمل
بشكل فردي[ .املرتجم].
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 James Francoوسيث روغن  Seth Rogenيف دور مقدم برنامج حواري تلفزيوين
هزيل ومنتجه املتورط يف إحدى مؤامرات وكالة االستخبارات املركزية الغتيال حاكم
كوريا الشاملية ،كيم جونغ  -أون  .Kim Jong-unيف يونيو السابق ،حينام جرى
اإلعالن بشأن مرشوع الفيلم ،أصدرت حكومة كوريا الشاملية بيانا تحذر فيه من
أنها «ستدمر بال رحمة( )6كل من يجرؤ عىل إيذاء القيادة العليا للبالد أو الهجوم
عليها ،حتى لو قليال» .بدا أن االخرتاق كان إلحاقا للتهديد.
كان بعض اختصاصيي السيربانية املستقلني يشككون يف أن كوريا الشاملية
هي التي كانت وراء الهجوم ،ولكن أولئك املتعمقني داخل األوساط االستخباراتية
للواليات املتحدة ،كانوا عىل ثقة ،عىل نحو غري معتاد .يف العلن ،كان املسؤولون
الرسميون يقولون( )7إن قراصنة الحاسوب استخدموا كثريا من «البصامت» ذاتها التي
كانت مجموعة «دارك سيول» قد استخدمتها يف املايض( ،)8مبا يف ذلك هجوم وقع
قبل ذلك بعامني ،وأطاح بأربعني ألف حاسوب يف كوريا الجنوبية .لقد استخدموا
األسطر ذاتها من التعليامت الربمجية (الكود) ،وخوارزميات التشفري ،وأساليب محو
البيانات ،وعناوين بروتوكول اإلنرتنت  .IP addressesلكن السبب الحقيقي( )9وراء
يقني الحكومة متثل يف أن وكالة األمن القومي كانت منذ فرتة طويلة قد تغلغلت يف
شبكات كوريا الشاملية ،كل ما يفعله قراصنتهم ،كانت وكالة األمن القومي تستطيع
متابعته .وحينام كان قراصنة الحاسوب الكوريون يراقبون نتائج ما كانوا يفعلونه،
كانت وكالة األمن القومي تستطيع أن تعرتض اإلشارة من خالل شاشاتها  -ليس يف
الوقت الفعيل (الحقيقي) (إال إذا كان هناك سبب ملراقبة الكوريني الشامليني يف
الوقت الفعيل) ،لكن كان محللو الوكالة يستطيعون اسرتجاع امللفات بأثر رجعي،
ومشاهدة الصور ،وتجميع األدلة.
كانت هذه حالة أخرى لهجمة سيربانية مل يجر إطالقها من أجل املال ،أو األرسار
التجارية ،أو التجسس التقليدي ،بل للتأثري يف سلوك رشكة خاصة.
نجح االبتزاز هذه املرة .قبل أسبوع واحد من يوم افتتاح فيلم «املقابلة» ،تلقت
«سوين» رسالة بريد إلكرتوين تنطوي عىل تهديد باستخدام العنف ضد دور العرض
التي تعرض الفيلم .ألغت «سوين» إطالق الفيلم ،وفجأة توقف تدفق رسائل الربيد
اإللكرتوين والبيانات املحرجة إىل الصحف الشعبية الصفراء وإىل عامل املدونات.
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مل يؤد خضوع االستوديو إال إىل تفاقم مشكالتهم .يف املؤمتر الصحايف الذي
دأب الرئيس أوباما عىل أن يعقده يف نهاية العام ،قبل أن يطري إىل منزله يف هاواي
لقضاء العطالت ،أخرب أوباما العامل بأن «سوين ارتكبت خطأ»( )10عندما ألغت الفيلم.
واستطرد« :أنا أمتنى لو أنهم تحدثوا معي أوال .كنت سأقول لهم :ال تدخلوا يف منط
يجري فيه ترهيبكم ،مبثل تلك األنواع من األعامل اإلجرامية» .كام أعلن أن حكومة
الواليات املتحدة سوف «ترد بشكل يتناسب» مع هجوم كوريا الشاملية «يف املكان
والزمان وبالطريقة التي نختارها».
كان البعض يف العامل السيرباين يف حرية؛ فقد جرى اخرتاق مئات البنوك األمريكية،
ورشكات البيع بالتجزئة ،ومرافق عامة ،ومقاويل الدفاع ،وحتى شبكات وزارة الدفاع عىل
نحو دوري ،وأحيانا بتكلفة باهظة ،ومل تتخذ حكومة الواليات املتحدة ،من جانبها ،أي
إجراءات عقابية انتقامية ،عىل األقل ليس علنا .لكن يجري انتهاك استوديو يف هوليوود،
إزاء فيلم للسينام ،ويتعهد الرئيس باالنتقام معلنا ذلك يف مؤمتر صحايف متلفز؟
كان لدى أوباما وجهة نظر يف إحداث هذا التاميز .يف اليوم نفسه ،قال جيه
جونسون  ،Jeh Johnsonوزير األمن الداخيل ،إن هجوم «سوين» مل يكن يشكل
«مجرد هجوم( )11ضد رشكة وموظفيها» ،بل «هجوما أيضا عىل حريتنا يف التعبري،
وعىل منط حياتنا» .رمبا يكون الفيلم الكوميدي الذي ينتجه روغن رمزا يصعب تصوره
للتعديل األول لدستور الواليات املتحدة األمريكية والقيم األمريكية ،لكن كذلك كان
كثري من األعامل األخرى التي تعرضت للهجوم عرب تاريخ األمة ،ومع ذلك ظلت
تستحق الدفاع عنها؛ ألن الهجوم عىل القيم األساسية كان لزاما التصدي له والرد
عليه ،مهام كان الهدف متواضعا وبسيطا ،خشية أن يهدد بعض املعتدين يف املستقبل
بدهْم ملفات جهات أخرى ،مثل :استوديو ،أو نارش ،أو متحف فني ،أو رشكة تسجيل،
إذا مل يلغ مسؤولوها التنفيذيون فيلام ،أو كتابا ،أو معرضا ،أو ألبوما موسيقيا آخر.
أثار التصدي جدال داخل البيت األبيض ،عىل غرار النقاشات التي دارت يف ظل
الرؤساء السابقني ،لكن مل يج ِر حسمها قط ،مثل :ما الرد الذي كان يتناسب مع
هجوم سيرباين؟ هل ينبغي توجيه هذا الرد يف الفضاء السيرباين؟ أخريا ،ما الدور
الذي كان يجب عىل الحكومة أن تؤديه يف التصدي للهجامت السيربانية عىل
املواطنني أو الرشكات الخاصة؟ إذا تعرض أحد البنوك لالخرتاق ،فإنها مشكلة البنك؛
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لكن ،ماذا لو ْاخ ُ ِتق بنكان ،أو ثالثة أو عرشة بنوك من البنوك الكبرية؟ عند أي نقطة
تصري تلك االعتداءات مصدر قلق لألمن القومي؟
إنها كانت صيغة أرحب وأشمل من السؤال الذي كان روبرت غيتس قد طرحه
عىل املحامي العام للبنتاغون قبل ذلك بثامنية أعوام ،وهو :عند أي نقطة يشكل
الهجوم السيرباين عمال من أعامل الحرب؟ مل يتلق غيتس قط أي رد واضح ،ومل يزل
االلتباس قامئا منذ ذلك الحني.
يف  22ديسمرب( ،)12بعد ثالثة أيام من حديث أوباما يف مؤمتره الصحايف بشأن
وجه املتحدث
اخرتاق رشكة سوين ،فصل بعضهم كوريا الشاملية عن شبكة اإلنرتنتّ .
باسم رئيس كوريا الشاملية كيم جونغ  -أون  Kim Jong-unاالتهام إىل واشنطن
بشن الهجوم .إنه كان تخمينا منطقيا ،إذ إن أوباما كان قد تعهد بإطالق رد يتناسب
مع الهجوم عىل «سوين» ،وبدا أن إيقاف تشغيل شبكة اإلنرتنت يف كوريا الشاملية
مدة عرش ساعات يليق بهذا ويؤدي الغرض ،وأنها لن تكون مهمة شاقة ،نظرا إىل
أنه مل يكن لدى الدولة كلها سوى  1024عنوانا من عناوين بروتوكول اإلنرتنت
( Internet Protocol addressesأقل من العدد املوجود يف بعض أحياء مدينة
نيويورك) ،وجميعها متصل باإلنرتنت من خالل مزود خدمة واحد يف الصني.
يف الحقيقة ،عىل الرغم من ذلك ،مل تؤ ِد حكومة الواليات املتحدة أي دور يف
إيقاف التشغيل .نشب جدل يف البيت األبيض بشأن إنكار التهمة علنا .دفع البعض
إىل أنه رمبا يكون من الجيد توضيح ما الذي يعنيه الرد املتناسب .دفع آخرون إىل
أن إصدار أي بيان كان سيشكل سابقة محرجة ،إذ إنه إذا أصدر مسؤولون رسميون
بالواليات املتحدة إنكارا اآلن ،ومن ثم يصري لزاما عليهم أن يصدروا إنكارا أيضا يف
املرة املقبلة التي تحدث فيها كارثة رقمية يف أثناء املواجهة .خالف ذلك كان الجميع
سيستنبط أن أمريكا هي التي شنت ذلك الهجوم ،سواء كانت هي التي قامت بذلك
أو ال ،عند هذه النقطة رمبا يرد الضحية عىل االعتداء(٭).
(٭) كحل توافقي ،عندما أصدر أوباما يف  2يناير من العام  2015أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة ضد كوريا
الشاملية ،وصفه املتحدث باسم البيت األبيض جوش إيرنست  Josh Earnestبشكل واضح أنه «الطلعة األوىل من
ردنا»( )13عىل اخرتاق «سوين» .كان ميكن أن يستنبط املستمعون من كلمة «األوىل» أن الواليات املتحدة مل تكن قد
أوقفت تشغيل اإلنرتنت يف كوريا الشاملية قبل ذلك بأحد عرش يوما .لكن مل يعلن أي مسؤول ذلك رصاحة ،عىل
األقل ليس مدرجا يف السجالت بشكل رسمي.
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يف هذه الواقعة ،مل يص ّعد الكوريون الشامليون النزاع ،ألنهم جزئيا مل يكن يف
استطاعتهم ذلك .لكن قوة أخرى ،مع إنرتنت أكرث فعالية ،رمبا يكون يف استطاعتها.
كان سؤال غيتس أصوب أكرث من أي وقت مىض ،لكنه كان أيضا ،جانبيا وخارج
املوضوع بعض اليشء .حدث الهجوم السيرباين برسعة خاطفة ،واكتنف بدايته
التباس وغموض ملصدره؛ لذلك ،كان ميكن أن يستفز هجوما مضادا رمبا يتصاعد إىل
حرب ،يف الفضاء السيرباين ويف فضاء الواقع ،بغض النظر عن نوايا أو مقاصد أي أحد.
يف نهاية فرتة رئاسة بوش وبداية فرتة رئاسة أوباما ،يف أثناء حوارات غيتس
العرضية غري الرسمية مع معاونيه وزمالئه يف البنتاغون والبيت األبيض ،أخذ يفكر
مليا يف مسائل أوسع نطاقا بشأن التجسس السيرباين والحرب السيربانية.
يف هذه املناسبات ،كان سيقول« :نحن شاردون يف منطقة معتمة».
كانت عبارة من طفولة غيتس يف والية كانساس  ،Kansasحيث كان جده طوال
نحو خمسني عاما يعمل مسؤول محطة (ناظر املحطة) يف سكك حديد «سانتا يف».
كانت «املنطقة املعتمة» هي مصطلح الصناعة الذي ُيطلق عىل ذلك النطاق من
مسار السكة الحديد الذي مل يكن خاضعا للمراقبة بواسطة اإلشارات .كان هذا األمر
بالنسبة إىل غيتس مناظرا متاما للفضاء السيرباين ،باستثناء أن هذه املنطقة الجديدة
كانت أكرث اتساعا وأشد خطرا ،ألن املهندسني كانوا غري معروفني ،وكانت القطارات
غري مرئية ،وكان التصادم ميكن أن يسبب مزيدا من الرضر.
حتى يف أثناء أحلك أيام الحرب الباردة ،كان غيتس سيخرب زمالءه بأن الواليات
املتحدة واالتحاد السوفييتي وضعا واتبعا بعض القواعد األساسية؛ عىل سبيل املثال،
االتفاق عىل عدم قتل إحدى الدولتني جواسيس األخرى .لكن اليوم ،يف الفضاء
السيرباين ،مل يكن هناك مثل هذه القواعد ،وال أي قواعد من أي نوع .اقرتح غيتس عقد
اجتامع مغلق مع القوى السيربانية العظمى األخرى – الروس ،والصينيني ،والربيطانيني،
واإلرسائيليني ،والفرنسيني – للتوصل إىل بعض املبادئ ،بعض «القواعد التوجيهية» التي
رمبا تبدد نقاط ضعفنا األمنية املتبادلة؛ لنقل ،عىل سبيل املثال ،اتفاق عىل عدم ابتداء
هجامت سيربانية عىل شبكات الحواسيب التي تتحكم يف السدود ،واملحطات املائية،
وشبكات الطاقة الكهربائية ،وتنظيم املالحة الجوية ،أي البنى األساسية الحرجة املدنية،
من املمكن استثناء فرتة الحرب ،ورمبا ليس حتى يف فرتة الحرب.
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أولئك الذين سمعوا حدة نربة صوت غيتس( )14كانوا يقطبون جباههم ويومئون
برؤوسهم بوقار وقلق بالغ داللة عىل املوافقة؛ لكن ،مل يتبعه أحد ،وذهبت الفكرة
إىل املجهول.
عىل مدار األعوام القليلة الالحقة ،اتسعت حدود هذه املنطقة املعتمة،
وتضخمت حركة البيانات.
يف العام  ،2014كان هناك نحو( )15مثانني ألف خرق أمني يف الواليات املتحدة،
أسفر أكرث من ألفني منها عن فقدان بيانات ،بزيادة يف عدد الخروقات مبقدار الربع،
وزيادة يف فقدان البيانات مبقدار  55يف املائة ،مقارنة بالعام السابق .يف املتوسط،
كان قراصنة الحاسوب ميكثون فرتة  205أيام داخل( )16الشبكات التي انتهكوها ،أي
ما يقرب من سبعة أشهر ،قبل أن ُيكتشفوا.
كان من املرجح أن تح ّلق تلك األرقام عاليا وتسجل ارتفاعا كبريا مع ظهور
وتصاعد إنرتنت األشياء  .Internet of Thingsيف السابق يف العام  1996كان
مات ديفوست ،عامل الحاسوب الذي حاىك الهجامت السيربانية يف املناورات
الحربية لحلف شامل األطليس (ناتو) ،مشاركا يف كتابة بحث بعنوان «اإلرهاب
املعلومايت :هل ميكنك أن تثق مبحمصة الخبز خاصتك؟» Information
 ،?Terrorism: Can You Trust Your Toasterكان العنوان طريفا بعض
اليشء ،لكن بعد ميض عرشين عاما ،فإن معظم العنارص الدنيوية البسيطة يف
الحياة اليومية – محامص الخبز  ،toastersوالربادات (الثالجات) ،refrigerators
ومنظامت الحرارة (الرثموستات)  ،thermostatsوالسيارات – باتت لها منافذ
وأجهزة مودم لالتصال بالشبكة (ومن ثم لقراصنة الحاسوب أيضا) ،بدا البحث
استرشافيا وعاملا باملستقبل(٭).
(٭) يف العام  ،2013كان باحثان يف الشؤون األمنية( - )17أحدهام هو تشاريل ميللر  ،Charlie Millerوهو موظف
سابق يف «مكتب عمليات الولوج املصممة وفقا للحاجة» (تاو  -يت إيه أوو) ،الوحدة النخبوية للقرصنة الحاسوبية
التابعة لوكالة األمن القومي ،قد اخرتقا نظام الحاسب الخاص بالسيارة «تويوتا بريوس»  Toyota Priusوالسيارة
«فورد إسكيب»  ،Ford Escapeثم عطال املكابح وسيطرا عىل عجلة القيادة فيام كانت السيارات ُتقاد يف
وصال حواسيبهم سلكيا إىل املنافذ التشخيصية
أرجاء ساحة النتظار السيارات .يف ذلك االختبار ،كان الباحثان قد ّ
املوجودة عىل منت السيارات ،والتي كانت مراكز الخدمة تستطيع الوصول إليها عرب اإلنرتنت .بعد ميض عامني،
سيطرا السلكيا عىل سيارة «جيب شريويك»  ،Jeep Cherokeeبعد اكتشاف كثري من نقاط الضعف والثغرات
األمنية يف الحواسيب املوجودة عىل منت السيارة  -والتي اخرتقاها أيضا السلكيا ،من خالل وصالت البيانات
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حاول الرئيس أوباما كبح الطوفان .يف  12فرباير من العام  2015و ّقع عىل
أمر تنفيذي بعنوان «تحسني األمن السيرباين للبنية األساسية الحرجة» ،إلنشاء
منتديات تستطيع الرشكات الخاصة من خاللها أن تتشارك بعضها مع بعض ومع
الدوائر الحكومية ،بيانات بشأن قراصنة الحاسوب يف أوساطهم .يف املقابل ،فإن
الدوائر الحكومية  -السيام وكالة األمن القومي ،التي كانت تعمل من خالل مكتب
التحقيقات الفدرايل – كانت ستقدم أدوات وتقنيات مصنفة عىل أنها رسية جدا
لحامية شبكاتهم من االعتداءات يف املستقبل.
كانت تلك املنتديات نسخا أكرب وأقوى ملراكز تشارك وتحليل املعلومات التي
كان ريتشارد كالرك قد أسسها يف أثناء إدارة كلينتون ،وكانت منكوبة وتعاين ذات
الوهن ،إذ إن كليهام كان طوعا؛ مل يكن تشارك املعلومات لزاما عىل مديري الرشكات
إذا مل يرغبوا يف ذلك .أوضح أوباما هذه النقطة رصاحة ،ووفق ما نصت وثيقته« :ال
يشء يف هذا األمر( )18يجوز تأويله إلعطاء دائرة سلطة التنظيم الرقايب ألمن البنية
األساسية الحرجة».
كانت اللوائح التزال أكرب مخاوف قطاع الصناعة الخاص ،أكرب من خشيتهم من
فقدان ماليني الدوالرات عىل أيدي مجرمي أو جواسيس السيربانية .مثلام كان زاتكو
(مادج) بيرت ،قرصان الحاسوب األخالقي (من ذوي القبعات البيضاء) ،قد أوضح
لديك كالرك قبل ذلك بخمسة عرش عاما ،أن هؤالء املديرين التنفيذيني كانوا قد
احتسبوا أن تنظيف ما بعد هجوم سيرباين ال يكلف أكرث مام يكلف منع الهجوم
ابتداء ،ورمبا ال تنجح التدابري الوقائية بأي حال.
كانت بعض الصناعات قد غريت حساباتها يف األعوام الفاصلة ،السيام القطاع
املايل الذي كانت أعامله تتمثل يف جلب املال وبناء الثقة؛ وكان قراصنة الحاسوب
عرب اإلنرتنت ،والقنوات الخليوية ،واألقامر االصطناعية  -بينام كان كاتب يف مجلة «وايرد»  Wiredيقود
السيارة عىل الطريق الرسيع .استدعت «فيات كرايسلر»  ،Fiat Chryslerمصنع السيارة «جيب شريويك»1.4 ،
مليون سيارة ،لكن ميللر أوضح أن معظم السيارات الحديثة ،رمبا جميعها ،يحتمل عدم حصانتها ورمبا تكون
عرضة للهجوم بطرق مشابهة (عىل الرغم من عدم استدعاء أي منها) .مثلام هي الحال مع معظم األجهزة األخرى
يف الحياة ،كانت وظائفها األساسية قد صارت محوسبة  -والحواسيب متصلة بشبكات  -من أجل تيسري استعاملها،
أغفل مصنعوها األخطار التي كانوا يفتحون األبواب أمامها .إن عالمات اتجاه جديد يف سباق التسلح السيرباين –
مبا يف ذلك التخريب ،والفوىض ،واإلرهاب ،وحتى مؤامرات االغتيالُ ،تنفذ عىل نحو خفي أكرث من غارات الطائرات
املسرية من دون طيار  -بدت مشؤومة ونذير سوء ،ومحتومة تقريبا.
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قد تسببوا يف إحداث تقلص هائل يف كليهام ،وأدى تشارك املعلومات إىل الحد من
األخطار بشكل واضح .لكن البنوك الكربى كانت استثناء من هذا النمط.
يف وقت سابق ،كان معاونو أوباما لشؤون السياسات السيربانية قد قطعوا شوطا
يف إعداد مسودة للمعايري األمنية اإللزامية ،لكنهم رسعان ما تراجعوا .كانت مامنعة
املؤسسات متصلبة جدا .ودفع وزيرا الخزانة والتجارة بأن من شأن اللوائح املتشددة
إعاقة التعايف االقتصادي ،االهتامم األول لرئيس يعمل عىل انتشال البالد من أعمق
موجة كساد متر بها عىل مدار سبعني عاما .إىل جانب ذلك ،كان لدى املديرين
التنفيذيني وجهة نظر ،إذ إن املؤسسات التي كانت قد اعتمدت وتبنت معايري أمنية
مشددة ،كانت التزال تعاين االخرتاق .كانت الحكومة قد قدمت أدوات ،وتقنيات،
وقامئة تضم «أفضل املامرسات» ،لكن «أفضل» مل تكن تعني الكامل  -بعد أن يتالءم
قراصنة الحاسوب ،رمبا أفضل املامرسات السابقة ال تكون حتى جيدة  -وعىل أي
حال ،كانت األدوات هي أدوات فقط ،إنها مل تكن حلوال.
قبل ذلك بعامني ،يف يناير من العام  ،2013كان فريق عمل مجلس علوم الدفاع
قد أصدر تقريرا يتألف من  138صفحة بشأن «التهديد السيرباين املتقدم» ،وهو
نتاج دراسة استغرقت مثانية عرش شهرا ،واستندت إىل أكرث من خمسني جلسة
إحاطة مع الدوائر الحكومية ،والقيادات العسكرية ،والرشكات الخاصة .خلص
التقرير إىل أنه مل يكن هناك دفاع يع ّول عليه للتصدي ملهاجم سيرباين متخصص
واسع الحيلة ومتفانٍ يبذل أقىص الجهد.
كان فريق عمل مجلس علوم الدفاع قد استعرض التدريبات واملناورات الحربية
التي جرت أخريا ،ويف معظمها كان الفريق األحمر «دامئا» ينفذ حتى إىل شبكات
وزارة الدفاع ،و«يعرقل أو يهزم كلية»( )19الفريق األزرق ،باستخدام إكسبلويت(٭)
 exploitsكان ميكن ألي من قراصنة الحاسوب املحنكني تنزيلها من خالل اإلنرتنت.
كانت النتائج كلها تعيد إىل األذهان تدريب «املتل ِّقي املؤهَّ ل» ،اعتداء الفريق
األحمر التابع لوكالة األمن القومي يف العام  1997الذي كشف ألول مرة عن نقاط
ضعف جيش الواليات املتحدة وثغراته األمنية املشينة.
(٭) «إكسبلويت»  ،exploitهي أداة برمجية مصممة لالستفادة من وجود عيوب يف منظومة حاسوبية ،وعادة يكون
ألغراض ضارة مثل تنصيب الربامج الخبيثة[ .املرتجم].
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كان بعض من أعضاء فريق عمل مجلس علوم الدفاع( )20قد شهد من كثب
بداية تاريخ تلك التهديدات ،من بينهم بيل ستودميان ،مدير وكالة األمن القومي
يف أواخر الثامنينيات وأوائل التسعينيات من القرن العرشين ،وهو أول من ح ّذر
من أن األطباق الالقطة الراديوية والهوائيات الخاصة بالوكالة كانت «يف طريقها
إىل الصمم» وسط االنتقال العاملي من التناظرية (التامثلية) إىل الرقمية؛ وبوب
جوريل  ،Bob Gourleyأحد تالميذ ستودميان ،أول رئيس استخبارات لفريق
العمل املشرتك لحامية شبكات الحاسوب التابع للبنتاغون ،الذي تعقب اخرتاق
«متاهة ضوء القمر» وعزاه إىل روسيا؛ وريتشارد شيفر ،املدير السابق ملديرية
ضامن املعلومات يف وكالة األمن القومي ،الذي اكتشف أول نفاذ معروف لشبكة
جيش الواليات املتحدة املصنفة عىل أنها رسية ،مام دفع إىل عملية «اليانيك صائد
الظباء» .Buckshot Yankee
من خالل حضورهم جلسات اإلحاطة ،وتجميع وتبويب استنتاجاتهم ،وكتابة
التقرير ،شعر هؤالء املحاربون املحنكون يف الحروب السيربانية املاضية – الحقيقي
منها والذي عىل سبيل املحاكاة  -كأنهم كانوا قد دخلوا إىل آلة الزمن؛ إذ إن القضايا،
والتهديدات ،واألكرث إثارة للدهشة نقاط الضعف والثغرات األمنية ،كانت هي ذاتها
ما كانوا عليه قبل كل تلك األعوام السابقة .كانت الحكومة قد أدخلت أنظمة
وبرمجيات جديدة ،وأنشأت دوائر ومديريات جديدة ،الكتشاف الهجامت السيربانية
والتصدي لها؛ لكن ،مثلام هي الحال مع أي سباق تسلح آخر ،فإن املتعدي  -يف
الداخل والخارج – هو أيضا كان قد ابتكر واستنبط أدوات وتقنيات جديدة؛ ويف
هذا السباق ،كان املتعدي يتمتع باألفضلية ويستحوذ عليها.
الحظ التقرير أن «الربط الشبيك( )21الذي كانت الواليات املتحدة تستخدمه من
أجل تحقيق أفضلية اقتصادية وعسكرية هائلة عىل مدار األعوام العرشين السابقة،
جعل البالد غري حصينة ،وعرضة للهجامت السيربانية أكرث من أي وقت مىض» .إنه
كان ذات التناقض اللغز الذي كانت اللجان السابقة التي ال حرص لها قد الحظته.
وفقا ملا كتب أعضاء اللجنة ،كانت املشكلة األساسية التي ال مفر منها هي أن
شبكات الحاسوب «أنشئت عىل بنى هي أصال بطبيعتها متقلقلة وغري آمنة»(.)22
كانت الكلمة الدليلية الرئيسية هنا هي أصال بطبيعتها.
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إنها كانت املشكلة التي كان ويليز واير قد أبرزها وأشار إليها قبل ذلك بنصف
قرن تقريبا ،يف العام  ،1967قبيل تعميم «أربانت»  ،ARPANETإذ إن وجود
شبكة الحاسوب يف حد ذاته ،حيث كان يستطيع مستخدمون عدة الوصول إىل
امللفات والبيانات عىل نحو فوري ودائم  onlineمن مواضع بعيدة وغري مأمونة،
أنشأ مواضع ضعف وثغرات أمنية متأصلة.
مل يكن الخطر  -كام رآه فريق العمل يف العام  - 2013أن أحدا سيطلق من
العدم وعىل نحو مفاجئ هجوما سيربانيا عىل اآللة العسكرية األمريكية أو البنية
األساسية الحرجة .إن الخطر باألحرى متثل يف أن الهجامت السيربانية كانت ستصري
عنرصا يف كل النزاعات املستقبلية .ونظرا إىل اعتامد جيش الواليات املتحدة عىل
الحواسيب يف كل يشء؛ بدءا من أنظمة توجيه الصواريخ باستخدام نظام تحديد
املواقع (جي يب إس)  ،)Global Positioning System (GPSإىل نظم االتصاالت
يف مراكز القيادة ومحطات الطاقة التي كانت تولد الكهرباء الالزمة لها ،إىل أوامر
الجدولة إلعادة تزويد القوات بالذخرية ،والوقود ،والطعام ،واملاء .لذا ،مل يكن
هناك أي ضامن بأن أمريكا كانت ستكسب هذه الحرب .وذكر التقرير أنه «مع
القدرات والتكنولوجيا الحالية( ،)23فإنه من غري املحتمل الحامية بثقة لصد الهجامت
السيربانية األكرث تطورا».
إن دفاعات سور الصني العظيم كان ميكن القفز فوقها أو االلتفاف حولها .بدال
من ذلك ،خلص التقرير إىل أن فرق األمن السيرباين ،املدنية والعسكرية ،كان يتعني أن
ينصب تركيزها عىل االكتشاف والقدرة عىل التحمل والصمود للتحايل عىل العطل ،أي
ّ
تصميم نظم ميكنها استطالع الهجوم يف وقت مبكر ،وإصالح األرضار رسيعا.
مع ذلك ،كان سيظل األكرث فائدة هو اكتشاف سبل لردع الخصوم ومنعهم من
االعتداء حتى يف أكرث األحوال إغواء.
لقد كان هذا هو املعضلة الكربى يف أوائل عهد األسلحة النووية ،حينام أدرك
الخرباء االسرتاتيجيون أن القنبلة الذرية  -ويف وقت الحق ،القنبلة الهيدروجينية
 كانت أكرث تدمريا مام كان ميكن أن يربره هدف أي حرب .مثلام وضعها برناردبرودي  - Bernard Brodieأول خبري اسرتاتيجي يف مجال األسلحة النووية -
يف كتابه الذي ُنرش بعد أشهر فقط من «هريوشيام»  Hiroshimaو«ناجازايك»
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 Nagasakiبعنوان «السالح الحاسم» « ،The Absolute Weaponحتى ذلك الحني
كان الغرض الرئييس( )24ملؤسستنا العسكرية هو كسب الحروب .من اآلن فصاعدا،
يجب أن يكون غرضها الرئييس هو تفادي الحروب» .برر برودي ذلك عىل أنه حامية
للرتسانة النووية ،بحيث إنه يف حالة وقوع رضبة سوفييتية أوىل ،سيكون متبقيا لدى
الواليات املتحدة ما يكفي من القنابل من أجل «الثأر املامثل».
لكن ما الذي كان يعنيه ذلك يف الفضاء السيرباين الحديث؟ إن الدول التي ينظر
إليها الكثريون عىل أنها خصوم محتملون يف مثل هذه الحرب ،مثل :روسيا ،والصني،
وكوريا الشاملية ،وإيران ،مل تكن متصلة باإلنرتنت بالقدر نفسه الذي وصلت إليه
أمريكا ،أو حتى ما يقرب منه .كان الثأر املامثل سيلحق بتلك الدول أرضارا تقل كثريا
عام كانت الرضبة األوىل ستلحقه بأمريكا؛ من ثم ،فإن أرجحية الثأر رمبا ال تردعهم
عن الهجوم .إذن ماذا كانت صيغة الردع السيرباين ،التهديد بالرد عىل هجوم بإعالن
حرب شاملة ،إطالق قذائف وقنابل ذكية ،التصعيد إىل انتقام نووي؟ ثم ماذا؟
الحقيقة هي أنه مل يكن أحد يف موضع السلطة أو من ذوي النفوذ رفيع
املستوى قد فكر يف هذا.
كان مايك ماكونيل قد تأمل املسألة يف أثناء الفرتة االنتقالية بني رئاستي بوش
وأوباما ،حينام أعد «املبادرة القومية الشاملة لألمن السيرباين» (يس إن يس آي).
حددت املبادرة اثنتي عرشة مهمة لتُنجز يف األعوام القليلة الالحقة ،كان من
بينها :تنصيب نظام عام لكشف التسلل عرب كل الشبكات الفدرالية ،وتعزيز أمن
الشبكات املصنفة عىل أنها رسية ،وتعريف دور حكومة الواليات املتحدة يف حامية
البنية األساسية الحرجة ،وكانت هناك املهمة الرقم  10يف القامئة ،وهي« :تعريف
واستحداث( )25اسرتاتيجيات وبرامج صلبة مستقرة».
ُشكلت فرق من املعاونني واملحللني للعمل يف املرشوعات االثني عرش .كان
الفريق املكلف باملهمة الرقم  10لديه قصور ومل يصل إىل املطلوب ،إذ إنه كتب
بحثا ،لكن أفكاره كانت غامضة وملتبسة جدا ،وموجزة لدرجة يصعب معها وصفها
بأنها «اسرتاتيجيات» ،فضال عن كونها «برامج».
أدرك ماكونيل أن املسألة كانت صعبة جدا .كانت املهامت األخرى هي أيضا
صعبة ،لكن يف معظم تلك الحاالت ،كانت كيفية إنجاز املهمة واضحة إىل حد بعيد؛
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لالحتيال عىل ذلك ،جلب ماكونيل األطراف األساسية الحاسمة – األجهزة اإلدارية،
والكونغرس ،والقطاع الخاص ،والصناعة – لتنفيذ املهمة .كان إدراك الردع السيرباين
هو مشكلة مفاهيمية ،أي من قراصنة الحاسوب هم الذين تحاول ردعهم؛ ما
الذي تحاول ردعهم عن فعله؛ ما هي العقوبات التي تهدد بفرضها عليهم إذا ما
هاجموهم عىل أي حال؛ وكيف ستتأكد من أنهم لن يهاجموا مجددا برضبة أقىس
كرد فعل؟ كانت هذه أسئلة لصنّاع السياسة ،ورمبا الفالسفة السياسيني ،وليس
ألعضاء فريق العمل من املعاونني من املستوى الوظيفي األوسط.
كان تقرير مجلس علوم الدفاع للعام  2013قد تطرق قليال إىل مسألة الردع
السيرباين ،مستشهدا بأوجه شبه مع ظهور القنبلة الذرية يف نهاية الحرب العاملية
الثانية .وأشار التقرير إىل أن «األمر استغرق عقودا عدة( )26للتوصل إىل فهم وبلورة
االسرتاتيجيات التي تحقق توازنا مع االتحاد السوفييتي» .الكثري من هذا الفهم نشأ
عن التحليالت وتدريبات الحرب يف مؤسسة «راند» ،بيت الخربة الذي كان يرعاه
سالح الجو ،حيث كان اقتصاديون ،وفيزيائيون ،وعلامء سياسة مدنيون  -ومن بينهم
برنارد برودي – يبتكرون ويختربون أفكارا جديدة .كتب معدو التقرير من فريق
العمل أنهم «لسوء الحظ مل يتمكنوا من العثور عىل أي دليل» عىل أن أي شخص،
يف أي مكان ،كان يضطلع بهذا النوع من العمل «لفهم أفضل للحرب السيربانية
الواسعة النطاق».
بعد ميض عامني ،يف  10فرباير  ،2015بدأ أول الجهود الرسمية إليجاد بعض
إجابات بشأن هذه األسئلة ،مع الجلسة االفتتاحية لفريق آخر ملجلس علوم الدفاع،
ُأطلق عىل الفريق اسم «فريق العمل املعني بالردع السيرباين» (Task Force
 .)on Cyber Deterrenceكان الفريق سيعقد اجتامعاته يف غرفة آمنة جدا يف
البنتاغون ملدة يومني كل شهر ،وحتى نهاية العام .ووفقا للمذكرة التي مبوجبها
ُش ِّكل فريق العمل ،كان هدفه هو «النظر يف متطلبات( )27الردع الفعال للهجوم
السيرباين ضد الواليات املتحدة والحلفاء أو الرشكاء».
ضم أعضاء الفريق مجموعة مألوفة من قدامى الخرباء املحنكني يف السيربانية،
من بينهم كريس إنجليس ،نائب مدير وكالة األمن القومي تحت إدارة كيث
ألكسندر ،وهو حاليا أستاذ (بروفيسور) الدراسات السيربانية يف األكادميية البحرية
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للواليات املتحدة يف أنابوليس  Annapolisبوالية ماريالند Maryland؛ وآرت موين،
املسؤول السابق يف البنتاغون الذي قاد سياسة الواليات املتحدة بشأن وسائل حرب
املعلومات يف أثناء حقبة التكوين األوىل يف أواخر التسعينيات من القرن العرشين،
وهو حاليا (وعىل مدار العقد السابق) رئيس املجلس االستشاري لوكالة األمن
القومي؛ وميليسا هاثاواي ،التي كانت سابقا مديرا للمرشوعات يف مؤسسة «بووز
آلني» ،والتي أحرضها مايك ماكونيل إىل البيت األبيض إلدارة «املبادرة القومية
الشاملة لألمن السيرباين» (يس إن يس آي) ،وهي حاليا رئيس رشكة استشارات خاصة
بها؛ وروبرت باتلر  ،Robert Butlerوهو ضابط سابق يف مركز سالح الجو لوسائل
حرب املعلومات ،الذي كان قد ساعد عىل إدارة أول محاولة عرصية لوسائل حرب
املعلومات ،الحملة ضد الرئيس الرصيب سلوبودان ميلوسيفيتش وأتباعه .كان رئيس
فريق العمل هو جيمس ميللر  ،James Millerوكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة،
الذي عمل يف قضايا السيربانية يف البنتاغون طوال أكرث من خمسة عرش عاما.
كان جميعهم عىل مدى فرتة طويلة عنارص فاعلني يف لعبة مقصورة فقط
عىل من هم بداخل النظام؛ وبناء عىل وجودهم ،ميكن الحكم بأن البريوقراطيني
الراسخني يف البنتاغون أرادوا أن تبقى األمور عىل ما هي عليه.
يف تلك األثناء كانت السلطة واملوارد ترتكز يف «فورت ميد» ،حيث كانت القيادة
السيربانية للواليات املتحدة تحشد كتائبها ،وتعد خطط املعركة ،عىل الرغم من أن
التساؤالت الواسعة املتعلقة بالسياسة والتوجيه كانت بالكاد قد ُط ِرحت ،فضال عن
حسمها واستقرارها.
يف العام  ،2011حينام أدرك روبرت غيتس( )28أن وزارة األمن الداخيل لن تكون
قادرة عىل حامية البنية األساسية الحرجة للبالد من هجوم سيرباين (وبعد أن بدأت
خطته للرشاكة بني وزارة األمن الداخيل ووكالة األمن القومي تتالىش كدخان) ،أسند
تلك املسؤولية أيضا إىل القيادة السيربانية.
كانت مهمتا القيادة السيربانية األساسيتان األصليتان أكرث وضوحا .املهمة األوىل،
وهي دعم قادة الواليات املتحدة املقاتلني ،كانت تعني استعراض خططهم الحربية
ومعرفة األهداف التي كان ميكن تدمريها بالوسائل السيربانية بدال من القذائف،
والرصاص ،والقنابل .أما املهمة الثانية ،وهي حامية شبكات حاسوب وزارة الدفاع،
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فكانت متوافقة متاما مع اهتاممات وقدرات «فورت ميد» ،إذ إن تلك الشبكات
كانت لها مثاين نقاط فقط للوصول إىل اإلنرتنت ،وكانت القيادة السيربانية تستطيع
أن تعمل عليها جميعا ،وتراقب املتسللني؛ وبطبيعة الحال ،كان لديها أيضا السلطة
السياسية والقانونية لرصد هذه الشبكات ،والتجوال يف داخلها.
لكن مهمتها الثالثة الجديدة ،وهي حامية البنية األساسية الحرجة املدنية،
كانت مسألة أخرى .إن املؤسسات املالية ،وشبكات الطاقة ،وأنظمة النقل،
واملنشآت املائية ،وما إىل ذلك ،كان لديها اآلالف من نقاط الوصول إىل اإلنرتنت،
مل يكن أحد يعرف عددها عىل وجه الدقة ،حتى إن كان جهاز األمن القومي
يستطيع أن يراقب هذه النقاط بطريقة ما ،فإنه كان يفتقر إىل السلطة القانونية
لفعل ذلك ،ومن هنا جاء األمر التنفيذي الذي أصدره أوباما ،الذي اعتمد عىل
القطاع الخاص بالصناعة لتشارك املعلومات طواعية ،وهي أرجحية غري متوقعة،
ولكنها االختيار الوحيد املتاح.
كانت مفارقة مريرة موجعة .إن رشارة ازدهار هذا املجال برمته  -أمن
سيرباين ،وتجسس سيرباين ،وحرب سيربانية  -كانت قد اشتعلت قبل ذلك بثالثني
عاما ،من جراء مخاوف بشأن أوجه الضعف وثغرات أمنية يف البنية األساسية
الحرجة .مع ذلك بعد كل اللجان ،والتحليالت ،واألوامر التوجيهية ،بدت املشكلة
تستعيص عىل الحل.
مع ذلك مل يقبل كيث ألكسندر املهمة الجديدة فقط بل كان يجاهد من أجلها
بشدة ،كان قد ساعد غيتس عىل إعداد مسودة التوجيه التي أعطت املهمة للقيادة
السيربانية .يف رأي ألكسندر فإن وزارة األمن الداخيل مل تكن تفتقر إىل املوارد الالزمة
لحامية األمة فقط ،بل كان لديهم خطأ مفاهيمي .كانت وزارة األمن الداخيل تحاول
تنصيب أنظمة كشف التسلل عىل كل الشبكات ،وكانت هناك شبكات كثرية جدا
وسيكون من املستحيل رصدها ،وكانت املحاولة ستكبد تكاليف باهظة .إىل جانب
ذلك ،ما الذي كان الجهاز اإلداري يف وزارة األمن الداخيل يستطيع فعله إذا ما
اكتشفوا هجوما خطريا قيد التنفيذ؟
يف رأي ألكسندر كان النهج األصلح هو اليشء الذي كان يعرفه عىل أفضل
وجه ،اللجوء إىل الهجوم ،أي الدخول إىل شبكات الخصم ليك تراه وهو يتهيأ
322

«نحن شاردون يف منطقة معتمة»

للهجوم ،ثم تجعله ينحرف عن مساره .كان هذا هو املفهوم القديم لـ «الدفاع
اإليجايب النشط» ،أو يف تجسيده السيرباين هو «استغالل شبكة الحاسوب» (يس
إن إي) ،والذي مل يكن يختلف كثريا عن «مهاجمة شبكات الحاسوب» (يس إن
أيه) ،مثلام كان مديرو وكالة األمن القومي الذين يعود تاريخهم إىل كني مينيهان
ومايك هايدن عىل دراية جيدة بذلك.
لكن ألكسندر كان يؤيد مسارا آخر أيضا ،تتمة رضورية ،وهي إجبار البنوك
والقطاعات األخرى  -أو استاملتهم بحوافز مغرية – عىل تشارك املعلومات بشأن
مخرتقيهم مع الحكومة ،وبكلمة «الحكومة» ،كان ألكسندر يعني مكتب التحقيقات
الفدرايل ،ومن خالله وكالة األمن القومي والقيادة السيربانية .هو قطعا مل يكن يعني
وزارة األمن الداخيل .وعىل الرغم من ذلك ،وخالفا للبيت األبيض الذي كان قد عني
وزارة األمن الداخيل عىل أنها الدائرة التي تقود حامية البنية األساسية الحرجة ،فإنه
كان سيقول إن الوزارة كان ميكن أن تكون مبنزلة «جهاز التوجيه» (الراوتر )router
الذي يرسل التحذيرات إىل دوائر أخرى أكرث فعالية.
كان ألكسندر مرصا عىل هذه النقطة .رفضت معظم الرشكات الخاصة أن
تتشارك املعلومات ،ليس فقط ألنها كانت تفتقر إىل الحوافز ،ولكن أيضا ألنها
كانت تخىش املالحقة القضائية ،إذ إن بعض تلك املعلومات كانت ستتضمن
بيانات شخصية عن املوظفني والعمالء .ردا عىل ذلك حث الرئيس أوباما
الكونغرس عىل مترير مرشوع قانون يعفي الرشكات من املسؤولية إذا تشاركوا
البيانات .لكن ألكسندر عارض مرشوع القانون ،ألن نسخة أوباما من مرشوع
القانون كانت ستلزمهم بتشارك البيانات مع وزارة األمن الداخيل .ومن دون
إخطار البيت األبيض حشد ألكسندر تأييد حلفائه يف «كابيتول هيل» من أجل
الضغط لتعديل مبادرة قائده األعىل أو وأدها.
كانت خطوة حمقاء تفتقر إىل الحكمة ،من شخص عادة ما كان أكرث اعتداال
ولباقة .أوال ،رسعان ما سمع موظفو البيت األبيض بشأن حشده للتأييد ومامرسته
للضغط ،األمر الذي جعله غري محبب لدى الرئيس ،السيام يف أعقاب ترسيبات
سنودن التي كانت قد مزقت بالفعل األرصدة االحتياطية لسمعة «فورت ميد»
الطيبة وحسن ظن الشعب بها .ثانيا ،إنها كانت هزمية ذاتية من حيث املضمون
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ومن منظور موضوعي ،إذ إنه ،حتى مع اإلعفاء من املسؤولية ،كانت الرشكات
تعزف عن إعطاء بيانات خاصة إىل الحكومة ،ويصري األمر أكرث صعوبة إذا عُ ِّرفت
«الحكومة» عىل نحو رصيح عىل أنها وكالة األمن القومي.
من ثم كان مرشوع قانون تشارك املعلومات معرضا للخطر ،من قبل ائتالف ال
يبعث عىل التفاؤل ،بني املدافعني عن الحريات املدنية ،الذين كانوا من حيث املبدأ
يعارضون تشارك البيانات مع الحكومة ،واملؤيدين لوكالة األمن القومي ،الذين كانوا
يعارضون تشارك البيانات مع أي كيان خالف «فورت ميد».
لذا ،كان الدفاع املنسق الوحيد الذي سيتبقى ،هو «الدفاع اإليجايب النشط» ،أي
وسائل الحرب السيربانية الهجومية.
كان هذا هو الوضع الذي ورثه األدمريال مايكل روجرز ،Michael Rogers
وهو اختصايص محرتف يف علم التشفري ،الذي حل محل ألكسندر يف أبريل
 .2014كان روجرز قد توىل إدارة القيادة السيربانية ألسطول سالح البحرية ،الذي
كان مقره أيضا يف «فورت ميد» ،قبل أن يتوىل قيادة وكالة األمن القومي والقيادة
السيربانية للواليات املتحدة .وكان أيضا أول ضابط بحري يحصل عىل ثالث نجوم
(كان لديه حينئذ أربع نجامت) بعد أن ارتقى يف الرتب كمخرتق للشفرات .بعد
فرتة وجيزة من توليه القيادة ،ويف مقابلة مع الخدمة اإلخبارية للبنتاغونُ ،سئل
عن الكيفية التي كان سيحمي بها البنية األساسية الحرجة من اعتداء سيرباين -
املهمة الثالثة للقيادة السيربانية .أجاب روجرز بأن «الرتكيز األكرب»( )29سيكون
هو «محاولة اعرتاض الهجوم ملنعه قبل أن يصل إلينا أساسا»؛ بعبارة أخرى،
الوصول إىل داخل شبكة الخصم ،من أجل رؤيته وهو يعد هجوما ،ثم نعمل عىل
انحراف مساره أو استباقه ملنعه من الهجوم.
استطرد روجرز قائال« :إذا فشل ذلك» ،كان «من املحتمل» أيضا «أنه
سيعمل بشكل مبارش مع شبكات البنية األساسية الحرجة تلك» التي «كان
ميكن أن تكون لها قدرات دفاعية أقوى» .لكنه كان يعلم أن هذا كان إجراء
احتياطيا ،وهو يف ذلك الخصوص إجراء احتياطي وا ٍه غري مرغوب فيه ،ألنه مل
يكن باستطاعة «فورت ميد» أو البنتاغون فعل الكثري من تلقاء نفسه من أجل
دعم وتعزيز دفاعات القطاع الخاص.
324

«نحن شاردون يف منطقة معتمة»

يف أبريل من العام  2015أق ّرت إدارة أوباما املنطق األسايس ،يف وثيقة مؤلفة
من ثالث وثالثني صفحة بعنوان «االسرتاتيجية السيربانية لوزارة الدفاع» (The
 ،)Department of Defense Cyber Strategyالتي و ّقع عليها آشتون كارتر
 ،Ashton Carterالفيزيايئ األمرييك واألستاذ السابق يف جامعة هارفارد ،وهو
مسؤول رسمي يف البنتاغون لفرتة طويلة ،ورابع وزير دفاع يف عهد أوباما .يف
تلك الوثيقة ،وبيشء من التفصيلُ ،و ِضعت املهامت الثالث ذاتها ،وهي :مساعدة
القيادات القتالية للواليات املتحدة ،وحامية شبكات وزارة الدفاع ،وحامية البنية
األساسية الحرجة .لالضطالع بهذه املهمة األخرية نصت الوثيقة عىل أنه «باالشرتاك
مع الدوائر الحكومية األخرى»(( )30الكلمة التلطيفية والتعبري املجازي النمطي
للتعبري عن وكالة األمن القومي) ،كانت وزارة الدفاع قد استحدثت «طائفة من
الخيارات واألساليب لعرقلة الهجامت السيربانية ذات العواقب امللموسة» قبل أن
يكون لها تأثري .أضاف التقرير ،يف فقرة أكرث رصاحة مام هو معتاد يف التلميحات إىل
خيار مهاجمة شبكة الحاسوب (يس إن إيه)« ،إذا صدرت توجيهات إىل وزارة الدفاع
كان لزاما عليها أن تكون قادرة عىل استخدام العمليات السيربانية لزعزعة شبكات
القيادة والسيطرة الخاصة بالخصوم ،والبنية األساسية الحرجة ذات الصلة بالنواحي
العسكرية ،وقدرات األسلحة».
قبل ذلك بشهر ،يف  19مارس ،يف جلسات االستامع أمام لجنة مجلس الشيوخ
املعنية بأفرع القوات املسلحة ،أعرب األدمريال روجرز عن املغزى عىل نحو أكرث
مبارشة ،قائال إن ردع هجوم سيرباين يستلزم مجابهة ومناقشة السؤال« :كيف
نزيد( )31قدرتنا عىل الجانب الهجومي؟».
سأل السيناتور جون ماكني  ،John McCainالجمهوري رئيس اللجنة ،عام إذا
كان صحيحا أن «مستوى الردع الحايل غري رادع».
أجاب روجرز« :هذا صحيح» .إن املزيد من الردع السيرباين يعني املزيد من
أدوات الهجوم السيرباين ،واملزيد من الضباط املدربني عىل استخدامها ،األمر الذي
كان يعني املزيد من املال والنفوذ للقيادة السيربانية.
لكن هل كان هذا صحيحا؟؛ كان روجرز يف جلسة استامع سابقة قد تصدر
()32
عناوين األخبار بإدالئه بالشهادة بأن الصني «ومن املحتمل دولة أو دولتني
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أخريني» كانت بال أدىن شك داخل الشبكات التي تتحكم يف شبكات الكهرباء
األمريكية ،واملنشآت املائية ،وغريها من األصول املهمة الحساسة .مل يقل روجرز
ذلك ،لكن أمريكا كانت هي أيضا داخل الشبكات التي تتحكم يف مثل هذه األصول
يف تلك الدول األخرى .هل كان االخرتاق والتوغل عىل نحو أكرث عمقا سيحول دون
الهجوم ،أم أنه  -يف حالة حدوث أزمة  -كان فقط سيغري الطرفني ،وكل األطراف،
عىل مهاجمة شبكات األطراف األخرى عىل نحو استباقي ،قبل أن تهاجم األطراف
األخرى شبكاتهم أوال؟ وحاملا يبدأ تبادل الهجامت ،كيف كان سيمكن ألي شخص أن
مينعهم من التصعيد إىل مزيد من الرضبات السيربانية املدمرة ،أو إىل حرب شاملة؟
كانت هذه تساؤالت حاول البعض اإلجابة عنها ،لكن مل يسبق ألحد أن توصل
إىل إجابة يف أثناء الجدال واملداوالت واألالعيب النووية التي دارت يف أثناء الحرب
الباردة .لكن بينام كانت األسلحة النووية أكرث تدمريا عىل نحو ال مثيل له ،كان هناك
أربعة اختالفات بشأن سباق التسلح الجديد هذا ،األمر الذي جعله أكرث احتامال ألن
يجنح خارج نطاق السيطرة .أوال ،إنه يتضمن أكرث من اثنني من العنارص الفاعلة،
بعضها يتعذر التنبؤ به ،وبعضها مل يكن حتى دوال قومية .ثانيا ،سيكون الهجوم
غري مريئ ،ويف بادئ األمر يصعب تتبعه ،مام يعزز فرص الحسابات الخاطئة وسوء
التقدير من جانب البلد الذي رضب أوال .ثالثا ،هناك جدار حامية واضح وسميك
يفصل بني استخدام األسلحة النووية وعدم استخدامها ،فالدول التي كانت متتلك
األسلحة كانت مقيدة من استخدامها ألنه ،من جانب ،مل يكن أحد يعرف مدى
الغضب ورسعة تصاعد العنف مبجرد انهيار الجدار الواقي .يف املقابل فإن الهجامت
السيربانية كانت بشكل أو بآخر أمرا شائعا معتادا ،إذ إنها كانت تندلع أكرث من
مائتي مرة يف اليوم ومل يكن أحد يعرف ،مل يكن أحد قد أعلن من قبل مطلقا ،مل
يكن أحد قادرا عىل التنبؤ أين ميكن رسم الخط الفاصل بني الخطر الجسيم وما هو
مصدر إزعاج فقط؛ ومن ثم كانت هناك فرصة أكرب ألن يتخطى أحد الخط الفاصل،
لرمبا كان من دون أن يقصد ،أو أنه مل يكن حتى عىل دراية بوجوده.
ختاما ،كان هناك التكتم الشديد املتطرف الذي يحيط بكل يشء بشأن الحرب
السيربانية .كانت بعض األشياء بشأن األسلحة النووية أيضا مصنفة عىل أنها رسية،
مثل :تفاصيل تصميمها ،ورموز (كود) اإلطالق ،وخطط االستهداف ،وإجاميل املخزون
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االحتياطي من ترسانة املواد النووية .لكن األساسيات كانت معروفة جيدا ،مثل:
تاريخها ،وكيف كانت تعمل ،وكم كان عددها ،ومقدار الدمار الذي كان ميكن أن
تحدثه ،وهو ما يكفي لتيسري إجراء نقاش متحرض وحصيف ،حتى إن كان بواسطة
أناس ليست لديهم صالحيات أمنية رسية جدا .مل يكن األمر كذلك فيام يخص
السيربانية ،إذ إن األدمريال روجرز حينام أدىل بشهادته بأنه يرغب يف «زيادة قدراتنا
عىل الجانب الهجومي» ،فإن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ فقط هم الذين كان
لديهم أدىن فكرة بسيطة عام كان يتحدث بشأنه.
يف تقرير الرفاق الخمسة حول إصالح وكالة األمن القومي ،الذي كلف بإجرائه
الرئيس أوباما يف العام  2013يف أعقاب ما كشف عنه سنودن ،أقر معدو التقرير ،بل
إنهم حتى شددوا عىل الحاجة إىل اإلبقاء عىل مصادر ،وأساليب ،وعمليات بعينها
مصنفة عىل أنها رسية جدا .لكنهم أيضا اقتبسوا عىل نحو مقنع فقرة من تقرير
السيناتور فرانك تشريتش ،الذي كتب إثر فضيحة استخباراتية أخرى وقعت قبل
ذلك بأربعني عاما تقريبا ،وكانت عىل نحو جيل غري مرشوعة .أعلن تشريتش« :كان
ينبغي أن يعرف الشعب األمرييك( )33ما يكفي بشأن األنشطة االستخباراتية ،حتى
يكونوا قادرين عىل إعامل حسن إدراكهم وحسهم السليم تجاه القضايا األساسية
الكامنة وراء السياسة واملبادئ األخالقية».
هذه املعرفة ،التي أطلق السيناتور تشريتش عليها اسم «مفتاح السيطرة» (the
 ،)key to controlكانت ُمفت َقدة يف نقاشات السياسة ،واالسرتاتيجية ،واملبادئ
األخالقية يف الحرب السيربانية .نحن جميعا شاردون يف منطقة معتمة ،معظمنا مل
يعرف بشأنها إال حديثا فقط ،وحتى اآلن بصورة باهتة.
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خطرت يل فكرة هذا الكتاب ِ -ص َ
يغ
التعا ُقد ،و َبد ْ
َأت عملية البحث ،وأجريت
املقابالت األوىل مع املصادر  -قبل أن يسمع
العامل عن إدوارد سنو ِدن؛ وقبل دخول البيانات
الواصفة ،وبرنامج «بريزيم» ،PRISM
والتشفري إىل هزل األحاديث العامة؛ وقبل
أن تصري الهجامت السيربانية  -التي أطلقتها
الصني ،وروسيا ،وكوريا الشاملية ،وإيران،
وجامعات الجرمية املنظمة ،نعم ،وحكومة
الواليات املتحدة  -مادة رئيسية لألخبار يوميا
كام يبدو للناظر .كان ُمقرتحي هو كتابة تاريخ
ملا قد أضحى معروفا عىل نطاق واسع بأنه
«الحرب السيربانية» ،وازداد اهتاممي بالفكرة
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رسبه من آالف الوثائق ،ألنه كان جليا
حينام تراكمت القصص عن سنو ِدن وما َّ
أن ِق َّلة من الناس ،حتى بني أولئك الذين درسوا الوثائق من كثب (أنا أظن أنه
حتى بني أولئك الذين كتبوا عن الوثائق ،وحتى سنودن ذاته) كانوا يعرفون أن
هناك تاريخا ،أو إذا عرفوا ذلك ،فهم ال يعلمون أن هذا التاريخ ال يرجع إىل بضع
سنوات ،ولكن إىل خمسة عقود ،إىل بدايات اإلنرتنت ذاتها.
َ
الثالث يف سلسلة من الكتب التي قد كتبتها عن
ميكن اعتبار هذا الكتاب
تفاعل السياسة واألفكار والشخصيات يف الحرب الحديثة .كان الكتاب األول بعنوان
«سحرة هرمغدون» ) ،The Wizards of Armageddon (1983وكان يدور حول
صفوة ُمفكري مؤسسات الفكر الذين اخرتعوا االسرتاتيجية النووية و َنسج مبادئها
يف السياسة الرسمية .كان الكتاب الثاين« ،املتمردون» )،The Insurgents (2013
عن صفوة ُمفكري ضباط الجيش امليداين الذين أعادوا إحياء عقيدة ُمكافحة التمرد،
وحاولوا تطبيقها عىل الحروب يف العراق وأفغانستان .اآلن ،يقتفي كتاب «املنطقة
ا ُملعتمة»  Dark Territoryأثر العنارص الفاعلة واألفكار والتقنيات املتعلقة
بالحروب السيربانية التي تلوح يف األفق.
يف الكتب الثالثة ،كان ّيل حظ عظيم بأن عملت مع ألِيس مايهيو Alice
 ،Mayhewا ُملح ِّررة األسطورية يف مؤسسة «ساميون آند شوسرت» & Simon
 ،Schusterوأنا مدين لها بوجود تلك الكتب .بذور هذا الكتاب ُغرست يف أثناء
ُمحادثة يف مكتبها ،إما يف ديسمرب  ،2012وإما يف يناير ( 2013قبل أو بعد نرش
كتاب «املتمردون»  ،)The Insurgentsحينام سألتني ألِيس ،يف محاولة لدفعي إىل
كتابة كتاب آخر ،ما املوضوع املرجح أن يكون تاليا من بني املوضوعات الضخمة
يف املسائل العسكرية؟ أجبت عىل نحو ُمبهم بأن «السيربانية» رمبا تكون جادة
وخطرية .سألتني مزيدا من األسئلة؛ وأجبتها عىل نحو كامل قدر ما استطعت (مل
أكن يف ذلك الوقت أعرف حقا الكثري عن املوضوع) .مع انتهاء االجتامع ،كنت
التزمت بالنظر يف أمر إعداد كتاب عن الحرب السيربانية  -أوال ،ملعرفة ما إذا كانت
هناك قصة ،قصة تحتوي عىل شخوص ونابضة مبا ُيرسد ،واتضح أنه يوجد.
أتوجه بالشكر إىل ألِيس لحفزي يف هذا االتجاه ،ولسؤالها أسئلة ثاقبة
أخرى يف كل خطوة عىل طول الطريق .أشكر كامل فريق املرشوع مبؤسسة
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«ساميون آند شوسرت» ،Simon & Schusterوهُ م :ستيوارت روبرتس Stuart
 ،Robertsوجايك سيو  ،»Jackie Seowوجوناثان إيفانز ،Jonathan Evans
وستي ِفن بيدفورد  ،Stephen Bedfordوالري هيوز  ،Larry Hughesوإلني
ساساهرا  ،Ellen Sasaharaوديفن نورمان  ،Devan Normanوبصفة خاصة
النارش جوناثان كارب  .Jonathan Karpوأشكر ف ِرد تشايس  Fred Chaseعىل
التنقيح اليقظ الدقيق .وأليكس كارب  Alex Carpوجويل تايت Julie Tate
عىل املثابرة يف الفحص الدؤوب للحقائق (لكنني أتحمل املسؤولية كاملة عن
أي أخطاء تبقى).
أىت دعم إضايف من «مجلس العالقات الخارجية» Council on Foreign
 ،Relationsحيث كنت الزميل الصحايف إلدوارد مورو Edward R. Murrow
خالل العام ،حينام أجريت كثريا من أبحاث الكتاب .عىل وجه الخصوص ،أشكر
قادة الزمالة جانني هيل  Janine Hillوفيكتوريا أليكني ،Victoria Alekhine
ومساعديت النشطة أثناء العام آليا ميديفبيكوفا  ،Aliya Medetbekovaباإلضافة
إىل العديد من زمالء املجلس ،وهيئة ُمتخصصيه ،واملتحدثني الزائرين الذين كانت
يل معهم حوارات َو ّقادة ُملهمة (ينبغي أن أشدد عىل أنه ال املجلس وال أي شخص
يف املجلس كان له أي دور يف الكتاب ذاته ،مبا يتجاوز توفري ُغرفة مكتب جيدة،
وراتب ،ومساعدة إدارية).
يف إطار بحثي ،أجريت مقابالت مع أكرث من مائة شخص ممن مارسوا دورا يف
هذه القصة ،والعديد منهم التقيت معهم عدة مرات ،مع متابعات بالربيد اإللكرتوين
واالتصاالت الهاتفية .تباينت املقابالت فشملت وزراء ،وجرناالت ،وأدمرياالت (مبن يف
ذلك ستة من مديري وكالة األمن القومي) ،واختصاصيني فنيني يف الدهاليز الخفية
لألجهزة األمنية (وليس وكالة األمن القومي فقط) ،وكذلك الضباط ،واملسؤولني
الرسميني ،واملعاونني ،واملح ِّللني يف كل منصب بينهمُ .أجريت كل هذه املقابالت
يف ِس َّية؛ معظم املصادر مل توافق عىل التحدث معي سوى بهذا الرشط ،لذا فأنا
يجب أن أشري إىل أن معظم حقائق الكتاب (وكل الحقائق ،حينام يتعلق األمر
باإلفصاحات الجديدة تاريخيا) تأيت من مصدرين عىل األقل يف مناصب ُمطلعة.
أشكر جميع هؤالء الناس؛ من دونكم ما كان هذا الكتاب موجودا.
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كام أشكر أيضا مايكل وارنر  ،Michael Warnerاملؤرخ الرسمي للقيادة
السيربانية للواليات املتحدة  ،U.S. Cyber Commandوجيسون هييل Jason
 ،Healeyوكارل غريندال  Karl Grindalمن جمعية دراسات الرصاع السيرباين
 ،Cyber Conflict Studies Associationعىل حلقات النقاش ومجموعات
الوثائق التي ُرفعت عنها الرسية ،والتي كانت وسيلة ف َّعالة يف إقناعي  -يف مرحلة
مبكرة من املرشوع  -بأن هناك قصة ،وتاريخا ،ل ُيقال هنا.
هذا هو كتايب الخامس عىل مدى ثالثة وثالثني عاما ،وقد كان املرشد لها
جميعا لرتى النور هو وكيل أعاميل األدبية رايف ساغالني  Rafe Sagalynالذي
كان طوال الوقت سندا يل بوصفه مسؤوال ،ومستشارا ،وصديقا .أشكره ُمجددا،
باإلضافة إىل مساعديه الصبورين ،براندون كوارد  Brandon Cowardوجيك
ديباك .Jake DeBache
نواح عديدة .وأشكر
يف النهاية ،أنا ممنت ألصدقايئ وعائلتي لتشجيعهم يل يف ٍ
عىل نحو خاص أمي روث كابالن بولوك  ،Ruth Kaplan Pollockالتي طاملا كانت
تشد من أزري؛ وزوجتي برووك غالدستون  ،Brooke Gladstoneالتي قد بزغت
منذ أن تجاوزنا بصعوبة سن املراهقة بوصفها صديقتي املفضلة ،وحب حيايت،
ومرشديت للخصال الحميدة؛ وابنتينا ،صويف  Sophieوماكسني  ،Maxineاللتني
وح ِم ّيتهام.
ُيدهشني دامئا إخالصهام َ

332

الهوامش

Withe

الهوامش

معظم ما تضمنه هذا الكتاب جاء نتيجة مقابالت ُأجريت مع أكرث من مائة شخص
ممن شاركوا يف موضوعاته ،وأعقبت الكثري منها رسائل وردت عرب الربيد اإللكرتوين ،أو
خالل مكاملات هاتفية ،أو مقابالت شخصية متكررة( .للمزيد بشأن هذه املصادر ،راجع
قسم «شكر وعرفان») .ويف الهوامش اآلتية مل أستشهد مبصادر املواد التي هي محض
مقابالت فقط .أما املواد التي جاءت جزئيا من مصادر مكتوبة (كتب ،ومقاالت ،ووثائق،
وما إىل ذلك) وجزئيا من مقابالت ،فقد استشهدت بها متبوعة بكلمة «ومقابالت».

الفصل األول

( )1كان عرض تلك الليلة :خالل األعوام الثامنية التي قضاها «ريغان» يف منصبه رئيسا
للبالد ،شاهد ريغان  374فيلام يف «كامب ديفيد» ويف قاعة العرض بالبيت األبيض،
مبعدل يبلغ نحو فيلم واحد يف األسبوع ،وإن كانت عادته مشاهدة أكرث من ذلك العدد.
(“Movies Watched at Camp David and White House,” Aug. 19, 1988, 1st
Lady Staff Office Papers, Ronald Reagan Library).
كان فيلم «ألعاب الحرب (املناورات الحربية)  »WarGamesاختيارا غري اعتيادي؛ كان
ريغان عادة يشاهد أفالم مغامرات ،أو كوميديا خفيفة ،أو أفالما موسيقية غنائية .لكن
أحد كتاب سيناريو الفيلم ،لورنس السكر  ،Lawrenceكان ابن املمثلة جني جرير Jane
 Greerواملنتج إدوارد السكر  ،Edward Laskerوهام صديقان قدميان لريجان منذ أن
كان نجام سينامئيا يف هوليوود .استخدم لورنس اتصاالته العائلية للحصول عىل نسخة
من الفيلم للرئيس( .مقابالت).
( )2يف صباح يوم األربعاء التايل:
Office of the President, Presidential Briefing Papers, Box 31, 06/08/1983
;(case file 150708) (1), Ronald Reagan Library
ومقابالت.
تم ذكر هذا االجتامع يف:
“ Lou Cannon, President Reagan: The Role of a Lifetime (New York : Si”mon & Schuster, 1991), 38
لكن ،إضافة إىل أنه أخطأ يف التاريخ ،صوره كانون  Cannonعىل أنه مجرد حالة
سخيفة العقالنية أخرى التخاذ ريغان لألفالم بجدية بالغة ،ومل يرسد كانون سؤال
الرئيس للجرنال فييس ،ويبدو أنه مل يكن واعيا أن املشاهدة ،وهذا االجتامع الذي تالها
يف البيت األبيض ،كان لهام تأثري يف التاريخ .انظر أيضا:
Michael Warner, “Cybersecurity: A Pre-history,” Intelligence and National Security, Oct. 2012.
( )3أشد ما تكون عرضة لالعرتاض :منذ ذلك الحني ُرفع الحظر عن التوجيه الرئايس الرسي
املتعلق باألمن القومي (إن إس دي ديNSDD-145): http://fas.org/irp/ -145
.offdocs/nsdd145.htm
( )4تأسست وكالة األمن القومي يف العام  :1952مثلام دُونت الحقا يف األمر التنفيذي الرقم
 ،12333الذي وقعه رونالد ريغان يف  4ديسمرب من العام  .1981و ُمنعت وكالة األمن
القومي ومكتب التحقيقات الفدرايل من جمع معلومات استخباراتية أجنبية «لغرض
الحصول عىل معلومات تتعلق باألنشطة املحلية ألشخاص يف الواليات املتحدة» .وهذه
العبارة األخرية تشري إىل املواطنني األمريكيني ،واملقيمني عىل نحو مرشوع ،والرشكات
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http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/12333.html.
( )5خالل األعوام الثالثة األوىل للقيادة السيربانية:
Ellen Nakashima, “Pentagon to Boost Cybersecurity Force,” Washington
؛Post, Jan. 27, 2013
ومقابالت.
( )6يف الحرب األهلية األمريكية:
Edward J. Glantz, “Guide to Civil War Intelligence,” The Intelligencer:
Journal of U.S. Intelligence Studies (Winter/Spring 2011), 57; Jason Healey, ed., A Fierce Domain:. Conflict in Cyberspace, 1986 to 2012 (Washington, D.C.: Atlantic Council, 2013), 27
( )7يف أثناء الحرب العاملية الثانية :انظر بصفة خاصة
.David Kahn, The Codebreakers (New York: Scribner; rev. ed., 1996), Ch. 14
( )8رجل يدعى دونالد لثام :Donald Latham
;”Warner, “Cybersecurity: A Pre-history
ومقابالت.
( )9يف أبريل من العام :1967
Willis H. Ware, Security and Privacy in Computer Systems (Santa Monica: RAND Corporation, P-3544, 1967).
أدى هذا إىل تقرير العام  1970الذي أعده فريق عمل مجلس علوم الدفاع ،املعروف
باسم هيئة الحرب the Ware Panel ، Security Controls for Computer
)1979 ,1-Systems (declassified by RAND Corporation as R-609
ومقابالت.
( )10فهم وير جيدا وجهة النظر من أربانت:
Willis H. Ware, RAND and the Information Evolution: A History in
Essays and Vignettes (Santa Monica: RAND Corporation, 2008).
( )11كان وير مهتام بهذه املشكلة عىل نحو خاص :املصدر نفسه ،ص  155وما يليها.
( )12يف العام  ،1980كان لورانس السكر  Lawrence Laskerووالرت باركز :Walter Parkes
;Extra features, WarGames: The 25th Anniversary Edition, Blu-ray disc
ومقابالت.
( )13كانت جذور وكالة األمن القومي :انظر .Kahn, The Codebreakers, 352
الروايات عن الطابق العارش من السفارة ورد فعل إمنان تجاه بالغات الحريق،
مصدرها من مقابالت .حقيقة أن االستخبارات األمريكية كانت تستمع إىل
محادثات «بريجنيف» الخاصة يف الليموزين (عىل الرغم من أنه مل يكن أسلوبها)
ُكشف عنها بواسطةJack Anderson, CIA Eavesdrops on Kremlin:
.Chiefs,” Washington Post, Sept. 16, 1971
كان مصدر أندرسون معاونا ميينيا يف مجلس الشيوخ ،دفع بأن السجالت أثبتت أن الروس
خانوا معاهدة الحد من األسلحة النووية األخرية .بعد ظهور رواية أندرسون ،بدأ الروس
بتشفري اتصاالتهم الهاتفية ،وكرست وكالة األمن القومي رموز الشفرة .ثم نصب الروس
تشفريا أكرث تطورا ،وكان ذلك نهاية العملية( .مصدر كل هذه الخلفية هو مقابالت).
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( )14يف فرتته الرئاسية الثانية:
Don Oberdorfer, From the Cold War to a New Era (Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1998), 67.
( )15حينام اكتشفوا أمر املوجات امليكروية (ميكروويف):
Associated Press, “Russia Admits Microwaves Shot at US Embassy,” July
26, 1976; “Science: Moscow Microwaves,” Time, Feb. 23, 1976.
وتشري التقارير اإلخبارية إىل أن موظفي الطابق العارش كانوا يعانون مشكالت صحية
بسبب أشعة املوجات امليكروية (ميكروويف) .مل تكشف الروايات  -رمبا مل يعرف
الصحافيون  -الغرض من األشعة أو األنشطة يف الطابق العارش (يقتبسون أن مسؤويل
السفارة يقولون إنهم يف حرية من أمرها).
( )16يداومون عىل تشغيل موسيقى خفيفة من نوعية «ميوزاك»  Muzakيف مكاتبهم يف
أثناء العمل :بصفتي مراسال للدفاع يف صحيفة «بوسطن غلوب» The Boston Globe
يف الثامنينيات من القرن العرشين ،فحينام قابلت كبار مسؤويل البنتاغون يف مكاتبهم،
كنت يف كثري من األحيان أسمع موسيقى خفيفة من نوعية «ميوزاك» ،Muzak
وسألت أحدهم :ملاذا كان يشغلها ،فأشار إىل نافذته التي كانت تطل عىل نهر
«بوتوماك»  ،Potomacوقال إنه رمبا كان الروس يستمعون بأشعة املوجات امليكروية
(ميكروويف).

الفصل الثاين

( )1كانت مهمته األوىل :معظم هذا مصدره من مقابالت ،لكن انظر أيضا:
Christopher Ford and David Rosenberg, The Admirals’ Advantage: U.S.
Navy Operational Intelligence in World War II and the Cold War (Annapolis: Naval Institute Press, 2005), esp. Ch. 5.
(جميع املواد بشأن «عاصفة الصحراء» مصدرها من مقابالت)
( )2اعتدل ماكونيل يف جلسته حينام شاهد :عىل الرغم من أن فيلم «املتسللون» Sneakers
كان مصدر إلهام ملاكونيل ليطلق عىل هذا املفهوم «وسائل حرب املعلومات» ،فإن
هذه العبارة كانت قد استخدمت من قبل؛ أوال استخدمها عامل األسلحة «توماس يب
رونا»  Thomas P. Ronaيف دراسة إفرادية  monographلرشكة «بوينغ»
Boeing “, “Weapon Systems and Information War” (Boeing Aerospace
Company, July 1976).
مل يكن رونا يشري إىل الحواسيب بل إىل التكنولوجيا التي عززت نظريا قدرة أنظمة
أسلحة معينة من خالل ربطها بأجهزة استشعار (مستشعرات) استخباراتية.
(« )3فصل رأس هيكل قيادة العدو عن جسده من القوات املقاتلة»Warner, :
”.“Cybersecurity: A Pre-history
( )4جاهد ماكونيل بقوة من أجل «رقاقة كليرب»:
Jeffrey R. Yost, “An Interview with Dorothy E. Denning,” OH 424, Computer Security History Project, April 11, 2013, Charles Babbage Institute,
University of Minnesota, http://conservancy.umn.edu/bitstream/han;dle/11299/156519/oh424ded.pdf?sequence=1
ومقابالت.
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الفصل الثالث

:») «البنية األساسية القومية الحرجة البالغة األهمية1(
President Bill Clinton, PDD-39, “U.S. Policy on Counterterrorism,” June
21, 1995, http://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd-39.pdf.
 معظم املواد عن مجموعة عمل البنية األساسية الحرجة مصدرها:) حولت رينو املهمة2(
: عىل الرغم من أن بعضها من،مقابالت مع مشاركني عدة
Kathi Ann Brown, Critical Path: A Brief History of Critical Infrastructure Protection in the United States (Fairfax, VA: Spectrum Publishing
Group, 2006), Chs. 5, 6.
كل التفاصيل حول جلسات اإلحاطة واملحادثات الخاصة داخل املجموعة مصدرها
.من مقابالت
 من خالل نائب،JoAnn Harris  جوان هاريس، مذكرة:») «مسائل التكنولوجيا الفائقة3(
. إىل املدعي العام،Jamie Gorelick املدعي العام جاميي جوريليك
Computer Crime Initiative Action Plan,” May 6, 1994; Memo, Deputy
Attorney General [Gorelick], “Formation of Information Infrastructure
Task Force Coordinating Committee,” July 19, 1994 (provided to author)
.ومقابالت
:) يف آونة أخرية4(
Hearings Before the Permanent Subcommittee on Investigations of the
Comm. on Government Affairs. 104th Cong. (1996).
.) نائب املدعي العام يف الواليات املتحدة،Jamie Gorelick (بيان جاميي جوريليك
 دور ستودميان يف هيئات مشرتكة بني:) واالجتامعات املشرتكة بني الوكاالت مع ستودميان5(
الوكاالت مصدرها من
Douglas F. Garthoff, Directors of Central Intelligence as Leaders of the
U.S. Intelligence Community, 1946–2005 (Washington, D.C.: CIA Center
for the Study of Intelligence, 2005), 267.
:اإلشارة إىل أنه كان يجتمع مع جوريليك كل أسبوعني ذكرت يف
Security in Cyberspace: Hearings Before the Permanent Subcommittee
on Investigations of the Comm. on Government Affairs. 104th Cong.
(1996)
.) نائب املدعي العام يف الواليات املتحدة،Jamie Gorelick (بيان جاميي جوريليك
 ملCritical nodes » نظرية «العقد الحرجة:») كان أحد فروع «القسم جيه6(
 ركزت خطة هجوم سالح الجو يف حرب الخليج.تفلح يف الحروب الحقيقية
 دمر تلك: عىل أربعة ومثانني هدفا باعتبارها «العقد» الرئيسية1991-1990
 مل تنته الحرب، يف الواقع. وسينهار النظام وكأنه بيت من أوراق اللعب،األهداف
حتى سحق نصف مليون جندي من القوات األمريكية وقوات التحالف الجيش
: انظر.العراقي عىل األرض
Michael Gordon and Bernard Trainor, The Generals’ War (New York:
Little, Brown, 1995), Ch. 4; Fred Kaplan, Daydream Believers (Hoboken:
John Wiley & Sons, 2008), 20–21.
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( )7تتويجا للبيان الذي قدمه جرين Brown, Critical Path, 78; and i :ومقابالت
(« )8يف ضوء اتساع :هذه الصياغة اللغوية استنسخت يف مذكرة من املدعي العام إىل مجلس
األمن القومي ،يف  16مارسhttp://fas.org/sgp/othergov/munromem.htm ،
( )9كلمة واحدة كانت تحوم :أول استخدام لـ «الحرب السيربانية» كان عىل األرجح هو:
John Arquilla and David Ronfeldt, Cyberwar Is Coming! (Santa Monica:
RAND Corporation, 1993),
لكن استخدامهم لهذه العبارة كان أشبه مبا أطلق عليه «وسائل الحرب
العاصفة»  netcentric warfareأو «الثورة يف الشؤون العسكرية» ،وليس «الحرب
السيربانية» باملفهوم الذي صارت عليه الحقا.
( )10رمبا شهدت ما يصل إىل  250,000اعتداء:
General Accounting Office, “Information Security: Computer Attacks
at Department of Defense Pose Increasing Risks” (GAO/AIMD-96-84),
May 22, 1996.
يعزى التقدير إىل دراسة أجرتها وكالة أمن معلومات الدفاع يف البنتاغون.
(« )11بعض البنى األساسية القومية:
President Bill Clinton, Executive Order 13010, “Critical Infrastructure
Protection,” July 15, 1996, http://fas.org/irp/offdocs/eo13010.htm.
(« )12ليس لدينا بعد هجوم سيرباين إرهايب:
Jamie Gorelick, Security in Cyberspace: Hearings Before the Permanent
Subcommittee on Investigations of the Comm. on Government Affairs.
)104th Cong. (1996
(بيان «جاميي جوريليك»  ،Jamie Gorelickنائب املدعي العام يف الواليات املتحدة).
( )13كانت برامج أمريكا يف هذا املجال :مل يكن هناك سوى بضع زالت يف الكشف
عن وجود برنامج هجوم سيرباين ،ومل يالحظها سوى عدد قليل .يف مايو من
العام  ،1995فإن إمييت بايج  ،Emmett Paigeمساعد وزير الدفاع لشؤون
القيادة والسيطرة واالتصاالت واالستخبارات ،قال يف مؤمتر عقد يف جامعة الدفاع
القومي« ،لدينا قدرة هجومية [سيربانية] ،لكننا ال نستطيع مناقشتها ....ستشعر
بالرضا عنها إذا عرفتها» .يف الشهر التايل ،قال الكابنت البحري (العقيد البحري)
وليام جرافيل  ،William Gravellمدير مجموعة وسائل حرب املعلومات يف
هيئة األركان املشرتكة ،يف مؤمتر بأرلينجتون « ،Arlingtonنحن يف املرحلة
األوىل من جهد شامل [يف وسائل حرب املعلومات] ....ما نقوم به حتى اآلن
هو بناء بعض األنظمة الهجومية القوية جدا» .وأضاف« :حتى اآلن ال توجد
سياسة حالية يف هذه األمور» .وسيبقى ذلك صحيحا لسنوات كثرية مقبلة .هذان
الترصيحان اقتبسا يف:
Neil Munro, “Pentagon Developing Cyberspace Weapons,” Washington
Technology, June 22, 1995—with no follow-up in any mass media, http://
washingtontechnology.com/Articles/1995/06/22/Pentagon-Developing-Cyberspace-Weapons.aspx.
( )14عقد مارش وأعضاء اللجنة اجتامعهم األول يف .Brown, Critical Path, 93 :باقي
املواد عن اللجنة مصدرها من مقابالت.
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) ودعتنا األسلحة الرهيبة بعيدة املدى15(
White House, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures: The Report of the President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Oct. 1997, http://fas.org/sgp/library/pccip.pdf.
:) تهديد جاد خطري للبنية األساسية لالتصاالت16(
Commission on Engineering and Technical Systems, National Research
Council, Growing Vulnerability of the Public Switched Networks: Implications for National Security Emergency Preparedness(Washington,
D.C.: National Academy Press, 1989), 9.
:) اللص املعارص17(
Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council, Computers at Risk: Safe Computing in the Information
Age (Washington, D.C.: National Academy Press, 1991), 7.
:») «االعتامد املتزايد18(
Report of the Defense Science Board Task Force on Information Warfare-Defense (Washington, D.C.: Office of the Undersecretary of Defense
[Acquisition and Technology], 1996).
Duane Andrews, cover letter to Craig Fields, Nov. 27, :االقتباسات من
.1996
 نص خطاب الرئيس بيل كلينتون يف األكادميية البحرية يف:) «يف جهودنا ملكافحة19(
.1998  مايو من العام22 ،أنابوليس
Transcript, President Bill Clinton, Address to Naval Academy, Annapolis, MD, May 22, 1998, http://www.cnn.com/ALLPOLITICS/1998/05/22/
clinton.academy/transcript.html.

الفصل الرابع

 معظم املواد عن تدريب «املتلقي املؤهل» مصدرها:1997  يونيو من العام9 ) يف1(
: لكن بعضها يأيت أيضا من هذه املصادر املطبوعة،مقابالت مع مشاركني
Brig. Gen. Bruce Wright, “Eligible Receiver 97,” PowerPoint briefing, n.d. (declassified; obtained from the Cyber Conflict Studies Association); Dillon Zhou, “Findings on Past US Cyber Exercises for ‘Cyber
Exercises: Yesterday, Today and Tomorrow’ ” (Washington, D.C.: Cyber
Conflict Studies Association, March 2012); Warner, “Cybersecurity: A
Pre-history.”
) للمزيد عن «دودة (دودة حاسوبية:) حدثت أول حالة مرعبة كالكابوس2(
: انظر،Morris Worm »موريس
Cliff Stoll, The Cuckoo’s Egg (New York: Doubleday, 1989), 385ff; Mark
W. Eichin and Jon A. Rochlis, “With Microscope and Tweezers: An Analysis of the Internet Virus of November 1988” (MIT, Feb. 9, 1989), presented at the 1989 IEEE Symposium on Research in Security and Privacy,
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http://www.utdallas.edu/~edsha/UGsecurity/internet-worm-MIT.pdf.
( )3كان ابتكار تود هيبريلني:
Richard Bejtlich, The Practice of Network Security Monitoring (San
)Francisco: No Starch Press, 2013), esp. the foreword (by Todd Heberlein
and Ch. 1; Richard Bejtlich, TAO Security blog, “Network Security Monitoring History,” April 11, 2007, http://taosecurity.blogspot.com/2007/04/
network-security-monitoring-history.html
; ومقابالت.
يف وقت الحق ،صار بيجليك  -الذي كان ضابطا يف مركز سالح الجو لوسائل حرب
املعلومات  -كبري ضباط األمن يف رشكة «مانديانت» ،إحدى الرشكات الخاصة الرائدة يف
مجال األمن السيرباين .ارتقى الرئيس املؤسس كيفن مانديا  Kevin Mandiaيف صفوف
سالح الجو باعتباره اختصاصيا يف الجرمية السيربانية يف مكتب التحقيقات الخاصة .ويف
أثناء تلك الفرتة ،كان عىل نحو متكرر يزور مركز سالح الجو لوسائل حرب املعلومات،
حيث تعلم نظام رصد أمن الشبكات الذي كان لدى املركز الذي تأثر به عىل نحو كبري.
( )4كان أحد صغار الضباط :كان هذا هو بيجليك ،انظر أحد إصدارات مراجعاته:
http://www.amazon.com/review/RLLSEQRTT5DIF
(« )5الفتة تحذيرية»:
Letter, Robert S. Mueller III, Assistant Attorney General, Criminal Division, to James H. Burrows, Director, Computer Systems Laboratory, National Institute of Standards and Technology, Department of Commerce,
Oct. 7, 1992, http://www.netsq.com/Documents_html/DOJ_1992_letter/.
( )6حينام غادر مينيهان البنتاغونBejtlich, “Network Security Monitoring :
”.History
( )7كان يتعني أن ترقى تلك األنظمة إىل مستوى مرتفع :يف الثامنينيات من القرن
العرشين ،كتب مركز أمن الحاسوب مبديرية ضامن املعلومات سلسلة من الكتيبات
اإلرشادية ،وضع معايري «أنظمة الحاسوب املوثوق بها trusted computer
 .»systemsكانت الكتيبات اإلرشادية تسمى «سلسلة قوس قزح» Rainbow
 Seriesنظرا إىل ألوان أغلفتها الزاهية .كان الكتاب الرئييس هو الكتاب األول ،وهو
الذي كان يطلق عليه «الكتاب الربتقايل»« ،معايري تقييم أنظمة الحاسوب املوثوق
بها»  ،Trusted Computer Systems Evaluation Criteriaالذي ُنرش يف العام
 .1983وقد أنجز معظم العمل مدير املركز ،روجر شل  ،Roger Schellالذي كان
قبل عقد من الزمن قد ساعد أجهزة االستخبارات عىل النفاذ إىل أنظمة اتصاالت
الخصوم ،ومن ثم عرف أن أنظمة الواليات املتحدة ستكون هي أيضا ضعيفة جدا
وعرضة للهجوم.
( )8يف  16فرباير من العام :1997
CJCS Instruction No. 3510.01, “No-Notice Interoperability Exercise
(NIEX) Program,” quoted in Zhou, “Findings on Past US Cyber Exercises
” ’for ‘Cyber Exercises: Yesterday, Today and Tomorrow.
( )9حدد التدريب سيناريو يتكون من ثالث مراحلWright, “Eligible Receiver 97,” :
 .PowerPoint briefingويستند الجزء املتبقي من القسم إىل مقابالت مع مشاركني.
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 مات ديفوست من «فريق تقييم مواطن:) مل يرتدد الشخص الذي أجاب عن الهاتف10(
 التحالف» كان قد تعرض ملشكالت مامثلة حينام كان-الضعف والثغرات األمنية
يحاول العثور عىل كلمة مرور الحاسوب الخاص بالقائد األمرييك يف أثناء إحدى
، أطلق العنان لربمجية متوافرة عىل نطاق واسع، أوال.املناورات الحربية للدول الخمس
 ثم اتصل. جربت كل كلمة يف القاموس مع تنويعاتها،يف غضون ثانية واحدة تقريبا
، وقال إنه كان مع مجموعة رغبت منه أن يأيت للتحدث معه،هاتفيا مبكتب القائد
 استخدم املعلومات املوجودة يف تلك الورقة لتوليد.وطلب ملخصا عن السرية الذاتية
» (حيث كان ابن القائد ذاهباRutgers«  واقتحم باستخدام كلمة،كلامت مرور جديدة
.إىل الكلية) متبوعا بعدد مكون من رقمني
:) مل يقدم سوى ملحة موجزة11(
White House, Critical Foundations: Protecting America’s Infrastructures:
The Report of the President’s Commission on Critical Infrastructure Protection, Oct. 1997, 8, http://fas.org/irp/offdocs/nsdd145.htm.

الفصل الخامس

 قصة «الرشوق الشميس» مصدرها أساسا من مقابالت:1998  فرباير من العام3 ) يف1(
ولكن أيضا من
Richard Power, “Joy Riders: Mischief That Leads to Mayhem,” InforMIT, Oct. 30, 2000, http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=19603&seqNum=4; Solar Sunrise: Dawn of a New Threat, FBI training video, www.wired.com/2008/09/video-solar-sun/; Michael Warner,
“Cybersecurity: A Pre-history;”
.واملصادر املذكورة أدناه
Bradley Graham, “US Studies a New Threat: Cyber :) «أوىل طلقات2(
.Attack,” Washington Post, May 24, 1998
:) «قلق من أن التسلل3(
FBI, Memo, NID/CID to all field agents, Feb. 9, 1998 (declassified, obtained from the Cyber Conflict Studies Association).
”.Power, “Joy Riders :) «مقدم عىل التقاعد4(
:») «الهجوم املمنهج األكرث تنظيام5(
Rajiv Chandrasekaran and Elizabeth Corcoran, “Teens Suspected of
Breaking into U.S. Computers,” Washington Post, Feb. 28, 1998.
: فقد ألقت الرشطة اإلرسائيلية القبض عليه،) أما تنينباوم6(
Dan Reed and David L. Wilson, “Whiz-Kid Hacker Caught,” San
Jose Mercury News, March 19, 1998, http://web.archive.org/
web/20001007150311/http://www.mercurycenter.com/archives/reprints/
hacker110698.htm; Ofri Ilany, “Israeli Hacker Said Behind Global Ring
That Stole Millions,” Haaretz, Oct. 6, 2008, http://www.haaretz.com/
print-edition/news/israeli-hacker-said-behind-global-ring-that-stolemillions-1.255053.
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:) «ال يزيد عىل كونه أحد االخرتاقات املعتادة7(
FBI, Memo, [sender and recipient redacted], “Multiple Intrusions at
DoD Facilities,” Feb. 12, 1998 (obtained from the Cyber Conflict Studies
Association files).
:») «من الذي يتوىل زمام األمور؟8(
Lessons from Our Cyber Past—The First Military Cyber Units,” symposium transcript, Atlantic Council, March 5, 2012, http://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/transcript-lessons-from-our-cyber-pastthe-first-military-cyber-units.
:) «مسؤولة عن تنسيق9(
Maj. Gen. John H. Campbell, PowerPoint presentation, United States Attorneys’ National Conference, June 21, 2000.
 انظر الكثري من: كان مكتب التحقيقات الفدرايل يتقىص جميع األدلة،) يف تلك األثناء10(
 يف وثائق، من املكاتب امليدانية املختلفة وإليها،مذكرات مكتب التحقيقات الفدرايل
Cyber Conflict وحصل عليها من «رابطة دراسات الرصاع السيرباين
ُ رفع عنها الحظر
.»Studies Association
: غيغابايت مصدره5.5  الرقم: غيغابايت من البيانات5.5 )11(
Maj. Gen. John H. Campbell, PowerPoint briefing on computer network
defense, United States Attorneys’ National Conference, June 21, 2000.
: ترسبت األخبار إىل الصحافة،) بعد أيام12(
“Cyber War Underway on Pentagon Computers—Major Attack Through
Russia,” CNN, March 5, 1999; Barbara Starr, “Pentagon Cyber-War Attack Mounted Through Russia,” ABC News, March 5, 1999, http://www.
rense.com/politics2/cyberwar.htm.
 ذكرت الرحلة يف مذكرات مكتب التحقيقات: أبريل2 ) «طار الوفد إىل موسكو يف13(
Cyber » يف ملفات «رابطة دراسات الرصاع السيرباين،الفدرايل التي رفع عنها الحظر
 عىل سبيل املثال:Conflict Studies Association
FBI, Memo, from NatSec, “Moonlight Maze,” March 31, 1999; FBI,
Memo (names redacted), Secret/NoForn, “Moonlight Maze Coordinating Group,” April 15, 1999.
 أبريل تذكر أيضا أن مسؤويل وزارة15  (مذكرة.بقية املواد مصدرها من مقابالت
Soup  وسوب كامبلMichael Vatis  مبن يف ذلك مايكل فاتيس،العدل ووزارة الدفاع
 أطلعا األعضاء الرئيسيني يف لجان االستخبارات يف مجلس النواب ومجلس،Campbell
» وأن أول ذكر علني لـعملية «متاهة ضوء القمر،1999  فرباير من العام21 الشيوخ يف
 مارس من العام5  يفJohn Hamre  كان بواسطة جون هامريMoonlight Maze
. بعد عام واحد من التسلالت األوىل،1999

الفصل السادس

 مصدره بشكلL0pht  القسم الخاص بـ «مادج» ولوفت:) علم كالرك أن تجمعهم قد بدأ1(
: ولكن أيضا من،رئييس من مقابالت
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Bruce Gottlieb, “HacK, CouNterHaCk,” New York Times, Oct. 3, 1999;
Michael Fitzgerald, “L0pht in Transition,” CSO, April 17, 2007, http://
www.csoonline.com/article/2121870/network-security/lopht-in-transition.html; “Legacy of the L0pht,” IT Security Guru, http://itsecurityguru.
org/gurus/legacy-l0pht/#.VGE-CIvF_QU.
: روايةClarke يف وقت الحق كتب كالرك
Breakpoint (New York: G. P. Putnam’s Sons, 2007(
 مستوحاة من،Soxster  سوكسرت،التي كانت إحدى الشخصيات الرئيسية
 عىل غرارThe Dugout »؛ ومخرتق رسي تحت األرض يسمى «املخبأMudge مادج
.L0pht لوفت
 عزفه عىل الجيتار يف «بريكيل» مصدره:)) كان زاتكو قرصان حاسوب (هاكر2(
Mark Small, “Other Paths: Some High-Achieving Alumni Have Chosen Career
Paths That Have Led Them to Surprising Places,” Berklee, Fall 2007,
.http://www.berklee.edu/bt/192/other_paths.html
:» ميكن مشاهدة جلسة االستامع عىل «يوتيوب:) أول ظهور له وأعضاء لوفت اآلخرون3(
http://www.youtube.com/watch?v=VVJldn_MmMY
:) بعد ثالثة أيام من إدالء مادج بشهادته4(
Bill Clinton, Presidential Decision Directive/NSC-63, “Critical Infrastructure Protection,” May 22, 1998, http://fas.org/irp/offdocs/pdd/pdd63.htm.
:FIDNET ») شبكة فدرالية لكشف التسلل أطلق عليها اسم «فيدنت5(
John Markoff, “U.S. Drawing Plan That Will Monitor Computer Systems,” New York Times, July 28, 1999;
.ومقابالت
:Orwellian ») «أورويلية6(
Tim Weiner, “Author of Computer Surveillance Plan Tries to Ease
Fears,” New York Times, Aug. 16, 1999;
.ومقابالت
:) «يف حني يستطيع الرئيس والكونجرس إصدار أمر7(
Bill Clinton, National Plan for Information Systems Protection, Jan. 7,
2000, http://cryptome.org/cybersec-plan.htm.
 ولكن انظر، معظم هذا مصدره من مقابالت: أقنع كالرك الرئيس بعقد قمة،) مع ذلك8(
:أيضا
Gene Spafford, “Infosecurity Summit at the White House,” Feb. 2000,
http://spaf.cerias.purdue.edu/usgov/pres.html; CNN, Morning News,
Feb. 15, 2000, http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0002/15/
mn.10.html; Ricardo Alonso-Zaldivar and Eric Lichtblau, “High-Tech
Industry Plans to Unite Against Hackers,” Los Angeles Times, Feb. 16,
2000.
: كان مادج قد أصبح قانونيا،) قبل ذلك ببضعة أسابيع9(
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Kevin Ferguson, “A Short, Strange Trip from Hackers to Entrepreneurs,” Businessweek Online Frontier, March 2, 2000, http://www.businessweek.com/smallbiz/0003/ep000302.htm?scriptframed.

الفصل السابع

:) «األول من نوعه1(
U.S. Air Force, 609 IWS: A Brief History, Oct 1995–Jun 1999, https://
securitycritics.org/wp-content/uploads/2006/03/hist-609.pdf.
: أو يستغل،) «أي إجراء من شأنه أن يحجب2(
U.S. Air Force, Cornerstones of Information Warfare, April 4, 1997,
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA323807/.
 (وإنTango » حول عملية «تانجو:» أوىل مغامراتها الحربية39 - ) خاضت الوحدة «جيه3(
: انظر،)39 - مل يكن دور جيه
Richard H. Curtiss, “As U.S. Shifts in Bosnia, NATO Gets
Serious About War Criminals,” Christian Science Monitor, July 18,
.؛ ومقابالت1997
:)) أكرث من ثالثني ألف جندي من قوات حلف شامل األطليس (الناتو4(
NATO, “History of the NATO-led Stabilisation Force (SFOR) in Bosnia
and Herzegovina,” http://www.nato.int/sfor/docu/d981116a.htm.
:) «يف آن واحد نجاح كبري5(
Admiral James O. Ellis, “A View from the Top,” PowerPoint presentation, n.d., http://www.slideserve.com/nili/a-view-from-the-top-admiraljames-o-ellis-u-s-navy-commander-in-chief-u-s-naval-forces-europecommander-allied.

الفصل الثامن

 حاول سالح الجو امتالك زمام «فريق العمل املشرتك لحامية:1998 ) يف صيف العام1(
 بذريعة أن مركز وسائل حرب، ) يس إن دي- شبكات الحاسوب» (جيه يت إف
Art  لكن آرت موين،املعلومات كان لديه موارد وخربات فريدة من نوعها لهذه املهمة
 كانا يعتقدان برضورة أن تكون مؤسسة إماJohn Hamre  وجون هامريMoney
. ومقابالت.تشمل جميع الفروع وإما تفوقها
:2000  أبريل من العام1  يف،) لذلك2(
U.S. Space Command, “JTF-GNO History—The Early Years of Cyber
Defense,” Sept. 2010; and interviews.
.ومقابالت
:) وبوصفه منهجي التفكري يهوى3(
GEDA is cited by Richard Bejtlich, “Thoughts on Military Service,” TAO
Security blog, Aug. 3, 2006, http://taosecurity.blogspot.com/2006/08/
thoughts-on-military-service.html
.ومقابالت
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: وإن مل يكن ذلك إال من أجل دعم مطالبهم، ومن دون سابق إنذار،) عىل نحو مفاجئ4(
William M. Arkin, “A Mouse That Roars?,” Washington Post, June 7,
1999; Andrew Marshall, “CIA Plan to Topple Milosevic ‘Absurd,’ ” The
Independent, July 8, 1999
.ومقابالت
:) ومن أجل الحفاظ عىل وكالة األمن القومي يف مركز هذا العامل5(
NSA/CSS, Transition 2001, Dec. 2000, http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB24/nsa25.pdf; George Tenet, CIA Director, testimony,
Senate Select Committee on Government Affairs, June 24, 1998, https://
www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/1998/dci_testimony_062498.html; Arkin, “A Mouse That Roars?”;
.ومقابالت
 معظم قسم املجموعة االستشارية التقنية:) كتب التقرير املجموعة االستشارية التقنية6(
: ُذكر تقرير املجموعة االستشارية التقنية يف،مصدره من املقابالت
Douglas F. Garthoff, Directors of Central Intelligence as Leaders of the
U.S. Intelligence Community, 1946–2005 (Washington, D.C.: CIA Center
for the Study of Intelligence, 2005), 273.
:) أخذت لجنة مجلس الشيوخ تقريره بجدية بالغة7(
Senate Select Committee on Intelligence, Authorizing Appropriations for
Fiscal Year 2001 for the Intelligence Activities of the United States Government, Senate Rept. 106-279, 106th Congress, May 4, 2000, https://
www.congress.gov/congressional-report/106th-congress/senate-report/279/1
.; ومقابالت
:») «رداءة يف تعريف مهمتها8(
NSA/CSS, External Team Report: A Management Review for the Director, NSA, Oct. 22, 1999, http://fas.org/irp/nsa/106handbk.pdf
.; ومقابالت
:») «منظمة غري متسقة9(
NSA/CSS, “New Enterprise Team (NETeam) Recommendations: The
Director’s Work Plan for Change,” Oct. 1, 1999, http://cryptome.org/nsareorg-net.htm.
: دشن، نوفمرب15 ) يف10(
Seymour M. Hersh, “The Intelligence Gap,” The New Yorker, Dec. 6, 1999
.; ومقابالت
:) تعطل نظام الحاسوب الرئييس يف وكالة األمن القومي11(
US Intelligence Computer Crashes for Nearly 3 Days,” CNN.com, Jan. 29,
2000, http://edition.cnn.com/2000/US/01/29/nsa.computer/;
.ومقابالت
:Trailblazer ») أطلق هايدن عىل الربنامج الجديد اسم «الرائد12(
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NSA Press Release, “National Security Agency Awards Concept Studies for Trailblazer,” April 2, 2001, https://www.nsa.gov/public_info/
press_room/2001/trailblazer.shtml; Alice Lipowicz, “Trailblazer Loses Its
Way,” Washington Technology, Sept. 10, 2005, https://washingtontechnology.com/articles/2005/09/10/trailblazer-loses-its-way.aspx
) كانت مؤسسة «ساينس أبليكشانز إنرتناشيونال» (املؤسسة الدولية للتطبيقات13(
:العلمية) بوجه خاص متداخلة جدا
Siobhan Gorman, “Little-Known Contractor Has Close Ties with Staff
of NSA,” Baltimore Sun, Jan. 29, 2006, http://articles.baltimoresun.
com/2006-01-29/news/0601290158_1_saic-information-technology-intelligence-experts; “Search Top Secret America’s Database of Private
Spooks,” Wired, July 19, 2010, http://www.wired.com/2010/07/searchthrough-top-secret-americas-network-of-private-spooks/.
 كانت صفوف «مكتب عمليات الولوج املصمم وفقا للحاجة» (تاو،) يف األعوام التالية14(
: يت إيه أوو) ستزداد وتتضخم“Inside TAO: Documents Reveal Top NSA Hacking Unit,” Der Spiegel,
Dec. 29, 2013, http://www.spiegel.de/international/world/the-nsa-usespowerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a-940969.html.
:) كانت طرائق تشغيل ووجود تلك األجهزة15(
Matthew M. Aid, “Inside the NSA’s Ultra-Secret China Hacking Group,”
Foreign Policy, June 10, 2013.
 مصدر أسامء هذه الربامج من كتالوج:LoudAuto » يسمى «الود أوتو،) أحد األجهزة16(
58  يت إيه أوو) املكون من- «مكتب عمليات الولوج ا ُمل َص َّمم وفقا للحاجة» (تاو
 من بني الكثري من الوثائق التي ترسبت بواسطة إدوارد،صفحة من األدوات والتقنيات
 مل تطبع أي صحيفة. املقاول السابق لوكالة األمن القوميEdward Snowden سنو ِدن
أو مجلة يف الواليات املتحدة القامئة (كان الصحافيون واملحررون الذين كانوا يعملون
» لكن صحيفة «دير شبيغل،)عىل القصة اعتربوها ضارة بشكل حقيقي لألمن القومي
 نرشتها،Der Spiegel
(Jacob Appelbaum, Judith Horchert, and Christian Stöcker, “Shopping
for Spy Gear: Catalog Advertises NSA Toolbox,” Dec. 29, 2013)
 طباعة كل، محلل أمن الحاسوب،Bruce Schneier وبعد ذلك أعاد بروس شناير
.عنرص عىل مدونته
) كلام كان قراصنة الحاسوب (الهاكرز) والجواسيس يكتشفون أوجه الضعف والثغرات17(
Office of Tailored( » «داخل مكتب عمليات الولوج ا ُمل َص َّمم وفقا للحاجة:األمنية
.Access Operations (TAO
 للمزيد حول الثغرات األمنية التي مل يكن: انطلقت رشكات خاصة،) يف العقد الالحق18(
zero-day( أحد قد اكتشفها بعد والتي ميكن استغاللها بشكل فوري من دون انتظار
: انظر:)exploits
Neal Ungerleider, “How Spies, Hackers, and the Government Bolster a
Booming Software Exploit Market,” Fast Company, May 1, 2013; Nicole
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Perlroth and David E. Sanger, “Nations Buying as Hackers Sell Flaws in
Computer Code,” New York Times, July 13, 2013; Kim Zetter, Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital
Weapon (New York: Crown, 2014).
.روايات محددة مصدرها من ُمقابالت
:) يف أثناء األشهر القليلة األوىل من فرتة والية بوش19(
Richard A. Clarke, Against All Enemies (New York: Free Press, 2004);
Steve Coll, Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan, and
Bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001 (New York:
Penguin, 2004), 435.
:) يف يوم هجامت الحادي عرش من سبتمرب20(
Robin Wright, “Top Focus Before 9/11 Wasn’t on Terrorism,” Washington
Post, April 1, 2004.
:) دعته رايس إىل إعداد ُم َس َّودة ألمر تنفيذي يدعو إىل خطة جديدة21(
Executive Order 13226—President’s Council of Advisors on Science and
Technology, Sept. 30, 2001, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-200110-08/pdf/WCPD-2001-10-08-Pg1399.pdf
. وما إىل ذلك مصدرها من ُمقابالت، وقاعات املدينة،الخلفية
: فإن ا ُمل َس َّودة النهائية،) وكام تبني22(
President George W. Bush, The National Strategy to Secure Cyberspace,
Feb. 2003, https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/cyberspace_strategy.pdf

الفصل التاسع

، للمزيد عن أيب زيد وحرب العراق:John Abizaid ) حينام توىل الجرنال جون أيب َزيد1(
:انظر
Fred Kaplan, The Insurgents: David Petraeus and the Plot to Change the
;American Way of War (New York: Simon & Schuster, 2013), esp. 182
.بقية هذا القسم مصدرها من ُمقابالت
 انظر املصدر:Donald Rumsfeld  فإن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد،) يف الوقت نفسه2(
. الفصل الرابع،نفسه
:) كانت سبعة عرش عاما قد مرت3(
https://www.nsa.gov/about/leadership/former_directors.shtm.
: و َّقع رامسفيلد،) يف ذات الشهر4(
Dana Priest and William Arkin, Top Secret America: The Rise of the New
American Security State (New York: Little, Brown, 2011), 236.
 املقطع عن عداء ألكسندر هايدن: حينام كان ألكسندر،) قبل ذلك ببضعة أعوام5(
» يف «فورت بيلفوارJames Heath  وتجربة جيمس هيثAlexander-Hayden
: بعض املواد عن هيث مصدرها أيضا من.مصدره من ُمقابالت
Shane Harris, “The Cowboy of the NSA,” Foreign Policy, Sept. 2013; and
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Shane Harris, The Watchers: The Rise of America’s Surveillance State
(New York: Penguin, 2010), 99, 135.
ذكر البعض أن ألكسندر صمم منصب قائد «مركز الهيمنة املعلوماتية» ليبدو مثل
، مل يؤسس بواسطة ألكسندر، لكن يف الواقع،Star Trek »القبطان عىل «ستار تريك
 امليجور جرنال، بل باألحرى بواسطة سلف نونان،Noonan أو حتى بواسطة نونان
.جون توماس
Ryan Gallagher, “Inside the U.S. Army’s Secretive Star Trek Surveillance Lair,” Slate, Sept. 18, 2013, http://www.slate.com/blogs/future_
tense/2013/09/18/surveilliance_and_spying_does_the_army_have_a_
star_trek_lair.html;
.و ُمقابالت
 لكن نقل البيانات، معظم هذا مصدره من ُمقابالت:) لكن ألكسندر نال ثقة رامسفيلد6(
: ذكر أيضا يف2001 يف يونيو من العام
Keith Alexander, classified testimony before House Permanent Select
Committee on Intelligence, Nov. 14, 2001, reprinted in U.S. Army Intelligence and Security Command, Annual Command History, Fiscal Year
2001, Sept. 30, 2002
.)(رفع عنه الحظر مبوجب قانون حرية املعلومات
 للحصول عىل: أنه يف حني أن هايدن كان يشكو،) من املفارقات التي تدعو إىل السخرية7(
: انظر،Stellar Wind »تفاصيل حول «رياح ستيالر
Barton Gellman, “U.S. Surveillance Architecture Includes Collection of
Revealing Internet, Phone Metadata,” Washington Post, June 15, 2013,
and, attached on the Post website, the top secret draft of an inspector
general’s report on the program, http://apps.washingtonpost.com/g/page/
world/national-security-agency-inspector-general-draft-report/277/.
: مليار دوالر1.2 ) كان املرشوع «ترايلباليزر» قد استهلك8(
Siobhan Gorman, “System Error,” Baltimore Sun, Jan. 29, 2006, http://
articles.baltimoresun.com/2006-01-29/news/0601280286_1_intelligence-experts-11-intelligence-trailblazer; Alice Lipowicz, “Trailblazer
Loses Its Way,” Washington Technology, Sept. 10, 2005, http://washingtontechnology.com/articles/2005/09/10/trailblazer-loses-its-way.aspx;
.و ُمقابالت
:) كان «تري ِبالنس» (صخب) يتألف من تسعة نظم أصغر9(
Robert Sesek, “Unraveling NSA’s Turbulence Programs,” Sept. 15, 2014,
https://robert.sesek.com/2014/9/unraveling_nsa_s_turbulence_programs.html;
.ومقابالت
 مصدر هذا أساسا من:)) بدأت «بوابة الوقت الحقيقي اإلقليمية» (آر يت آر جي10(
: ولكن أيضا من،مقابالت
Bob Woodward, Obama’s Wars (New York: Simon & Schuster, 2010), 10;

349

املنطقة املعتمة

Ellen Nakashima and Joby Warrick, “For NSA Chief, Terrorist Threat
Drives Passion to ‘Collect It All,’ ” Washington Post, July 14, 2013; Shane
Harris, @War: The Rise of the Military-Internet Complex (New York:
Houghton Mifflin Harcourt, 2014), Ch. 2.
: فإن تلك النوعيات من العمليات، وحده2007 ) يف العام11(
“General Keith Alexander Reveals Cybersecurity Strategies and the Need
to Secure the Infrastructure,” Gartner Security and Risk Management
Summit, June 23–26, 2014, http://blogs.gartner.com/security-summit/
announcements/general-keith-alexander-reveals-cybersecurity-strategies-and-the-need-to-secure-the-infrastructure/;
.ومقابالت
Kaplan, The : انظر، للمزيد حول هذه النقطة:) مل يكن التأثري حاسام ساحقا12(
.Insurgents, esp. Ch. 19
: سبتمرب6 ) يف13(
David A. Fulghum, “Why Syria’s Air Defenses Failed to Detect Israelis,”
Aviation Week & Space Technology, Nov. 12, 2013; Erich Follath and
Holger Stark, “The Story of ‘Operation Orchard’: How Israel Destroyed
Syria’s Al Kibar Nuclear Reactor,” Der Spiegel, Nov. 2, 2009, http://www.
spiegel.de/international/world/the-story-of-operation-orchard-how-israel-destroyed-syria-s-al-kibar-nuclear-reactor-a-658663.html; Richard
A. Clarke and Robert A. Knake, Cyber War (New York: HarperCollins,
2010), 1–8; Robin Wright, “N. Koreans Taped at Syrian Reactor,” Washington Post, April 24, 2008; “CIA Footage in Full,” BBC News, April 24,
2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7366235.stm;
.ومقابالت
» بذلك االخرتاق باستخدام برنامج حاسويب كان يسمى «سو ِتر8200 ) قامت الوحدة14(
:Suter
Fulghum, “Why Syria’s Air Defenses Failed to Detect Israelis”;
.ومقابالت
، ولكن بالتأمل يف املايض،كان هناك جدل حول ما إذا كان الهدف بالفعل مفاعال نوويا
 وجدت الوكالة الدولية للطاقة، من بني أمور أخرى.يبدو الدليل غري قابل للجدل
 «عددا كبريا من، يف عينات الرتبة التي جمعتها حول املفاعل الذي ُقصف،الذرية
.») ُأنتجت نتيجة املعالجة الكيميائية،جزيئات اليورانيوم الطبيعية البرشية املنشأ (أي
(Follath and Stark, “The Story of ‘Operation Orchard”)
:) قبل ذلك بأربعة أشهر ونصف الشهر15(
“War in the Fifth Domain,” The Economist, July 1, 2010, http://www.
economist.com/node/16478792; Andreas Schmidt, “The Estonian Cyberattacks,” in Jason Healey, ed., A Fierce Domain, 174–93; Clarke and
Knake, Cyber War, 12–16.
: قام االنفصاليون يف أوسيتيا،2008  أغسطس من العام1 ) يف16(
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U.S. Cyber Consequences Unit, Overview by the US-CCU of the Cyber Campaign Against Georgia in August of 2008 (Aug. 2009), http://
www.registan.net/wp-content/uploads/2009/08/US-CCU-Georgia-Cyber-Campaign-Overview.pdf; Andreas Hagen, “The Russo-Georgian
War, 2008,” in Healey, ed., A Fierce Domain, 194–204; Government
of Georgia, Ministry of Foreign Affairs, Russian Invasion of Georgia:
Russian Cyberwar on Georgia (Nov. 10, 2008), http://www.mfa.gov.ge/
files/556_10535_798405_Annex87_CyberAttacks.pdf.
 تجربة ُأطلق2007  مارس من العام4  أجرت وزارة الطاقة يف،) لإلجابة عن ذلك السؤال17(
 خلفية االختبار:Aurora Generator Test »عليها اسم «اختبار املولِد الكهربايئ أورورا
: انظر أيضا.مصدرها من مقابالت
“Mouse Click Could Plunge City into Darkness, Experts Say,” CNN, Sept.
27, 2007, http://www.cnn.com/2007/US/09/27/power.at.risk/index.html;
Kim Zetter, Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the
World’s First Digital Weapon (New York: Crown, 2014), Ch. 9.
 انظر، للفيديو: اهتز ا ْل ُمولِّد،) عىل نحو فوري تقريبا18(
https://www.youtube.com/watch?v=fJyWngDco3g.
Zetter, Countdown to Zero Day, : فإن موظفا ساخطا وناقام،2000 ) يف العام19(
..135ff

الفصل العارش

Fred Kaplan, “The Professional,” New York Times :حينام استُحدث املنصب
.Magazine, Feb. 10, 2008
: موعد االجتامع مصدره من: فإن جلسة إحاطة ماكونيل،لذا
“NSC 05/16/2007-Cyber Terror” folder, NSC Meetings series, National
Security Council-Records and Access Management Collection, George
W. Bush Presidential Library
 مضمون االجتامع (الذي مل ُترفع.)(مجلد ُحصل عليه من خالل قانون حرية املعلومات
.الرسية عنه) مصدره من مقابالت
 عىل الرغم من أنه مشمول أيضا، هذا اعتامدا عىل مقابالت:التقط بوش الفكرة رسيعا
:يف
Shane Harris, @War: The Rise of the Military-Internet Complex (New
York: Houghton Mifflin Harcourt, 2014), Ch. 2.
:لكن تبدى أن املهمة يتعذر تنفيذها
William Jackson, “DHS Coming Up Short on Einstein Deployment,”
GCN, May 13, 2003, http://gcn.com/articles/2013/05/13/dhs-einstein-deployment.aspx;
.ومقابالت
:2008  يناير من العام9 يف
President George W. Bush, National Security Presidential Directive
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(NSPD) 54, “Cyber Security Policy,” Jan. 8, 2008, http://www.fas.org/irp/
offdocs/nspd/nspd-54.pdf.
.الخلفية مصدرها من مقابالت
: قامت وزارة األمن الداخيل بتحديث آينشتاين،) يف أثناء ذلك6(
Steven M. Bellovin et al., “Can It Really Work? Problems with Extending
Einstein 3 to Critical Infrastructure,” Harvard National Security Journal, Vol. 3, Jan. 2011, http://harvardnsj.org/wp-content/uploads/2012/01/
Vol.-3_Bellovin_Bradner_Diffie_Landau_Rexford.pdf;
.ومقابالت
:) كان ألكسندر يعمم وينرش املقولة7(
Alexander cited the “Maginot Line” analogy many times; see for instance, “Defenses Against Hackers Are Like the ‘Maginot Line,’ NSA
Chief Says,” Blog, WSJ Tech, Jan. 13, 2012, http://blogs.wsj.com/digits/2012/01/13/u-s-business-defenses-against-hackers-are-like-themaginot-line-nsa-chief-says/;;
.ومقابالت
» الجزء الخاص بـعملية «اليانيك صائد الظباء:) أتت اللحظة املحورية الحاسمة8(
: ولكن أيضا من، بشكل رئييس مصدرها من ُمقابالتBuckshot Yankee
Karl Grindal, “Operation Buckshot Yankee,” in Jason Healey, ed., A Fierce
Domain: Conflict in Cyberspace 1986 to 2012 (Washington, D.C.: Atlantic
Council, 2013); Harris, @War, Ch. 9; William J. Lynn III, “Defending a New
Domain: The Pentagon’s Cyberstrategy,” Foreign Affairs, Sept./Oct. 2010.
 انظر، للمزيد عن غيتس وزيرا للدفاع:) عند بداية توليه املنصب9(
Kaplan, “The Professional”; and Kaplan, The Insurgents: David Petraeus
and the Plot to Change the American Way of War (New York: Simon &
Schuster, 2013), Ch. 18.
:2009  يونيو من العام23 ) يف10(
U.S. Dept. of Defense, “U.S. Cyber Command Fact Sheet,” May 25,
2010, http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-038.pdf.
 هذا القسم مصدره: كان غيتس يتناول طعام الغداء،2010  يوليو من العام7 ) يف11(
 إىل جانب مواعيد، عىل الرغم من اإلشارة إىل الخطة باختصار،أساسا من مقابالت
: يف،االجتامعني
Robert Gates, Duty: Memoirs of a Secretary at War (New York: Alfred A.
Knopf, 2014), 450–51.
 عىل الرغم من أنه، يستند هذا القسم بشكل رئييس إىل ُمقابالت:») «ساحة حرب12(
 «لقد تطورت الرسود، قال لوت،2013  عند استقالتها يف العام،»يف ملف «رويرتز
 وبالتأكيد ال ميكننا التعامل معها كام، إنها ليست ساحة حرب.الوطنية حول السيربانية
 نحن لن نديرها كام لو أنها برنامج استخبارايت أو عملية كبرية.لو كانت ساحة حرب
.»إلنفاذ القانون
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)Joseph Menn, “Exclusive: Homeland Security Deputy Director to
Quit; Defended Civilian Internet Role,” Reuters, April 9, 2013, http://
www.reuters.com/article/2013/04/09/us-usa-homeland-lute-idUSBRE9380DL20130409.(
 «مذكرة، النسخة املبسطة من االتفاق: وافقوا عىل أن يكون براون،) يف نهاية املطاف13(
 التي وقعها غيتس،»اتفاق بني وزارة األمن الداخيل ووزارة الدفاع بشأن األمن السيرباين
: ميكن االطالع عليها يف،2010  سبتمرب من العام27  سبتمرب ونابوليتانو يف24 يف
http://www.defense.gov/news/d20101013moa.pdf.

الفصل الحادي عرش

 القسم الخاص:) أدت جلسات االستامع إىل إصدار «قانون ُمراقبة االستخبارات األجنبية1(
50 U.S.C. :بقانون مراقبة االستخبارات األجنبية الذي يتناول املراقبة اإللكرتونية هو
1802(a).
: ملخص جيد هو:) بعد هجامت الحادي عرش من سبتمرب2(
Edward C. Liu, “Amendments to the Foreign Intelligence Surveillance
Act (FISA) Extended Until June 1, 2015,” Congressional Research Service, June 16, 2011, https://www.fas.org/sgp/crs/intel/R40138.pdf.
:») صارت القوانني الحالية « ُمتقادمة جدا3(
“The President’s Radio Address,” July 28, 2007, Public Papers of the Presidents of the United States: George W. Bush, 2007, Book II (Washington,
D.C.: US Government. Printing Office, 2007), 1027–28, http://www.gpo.
gov/fdsys/pkg/PPP-2007-book2/html/PPP-2007-book2-doc-pg1027.htm.
: يف2007  نص قانون حامية أمريكا للعام:) «املراقبة اإللكرتونية» ألحد األمريكيني4(
https://www.govtrack.us/congress/bills/110/s1927/text.
: انظر، عىل سبيل املثال:) «يربط النقاط بعضها ببعض5(
The 9/11 Commission Report, 408 and passim, http://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf.
» االستعارة استخدمها ألول مرة «ضابط استخبارات سابق:») « ُكو َم ِة ال َق ّش بكاملها6(
:ُاقتبست يف
Ellen Nakashima and Joby Warrick, “For NSA Chief, Terrorist Threat
Drives Passion to ‘Collect It All,’ ” Washington Post, July 14, 2013.
.) ( ُمقابالت.لكن ألكسندر أيضا كان معروفا باستخدام هذه العبارة
: يف التاسع من فرباير،) مع ذلك7(
White House press release, Feb. 9, 2009, http://www.whitehouse.gov/
the_press_office/AdvisorsToConductImmediateCyberSecurityReview/.
:) استغرقت املراجعة أكرث من ستني يوما8(
White House press release, May 29, 2009, http://www.whitehouse.gov/
the-press-office/cybersecurity-event-fact-sheet-and-expected-attendees
: بدا التقرير مثل،) عىل نحو غريب9(
White House, Cyberspace Policy Review, http://www.whitehouse.gov/as-
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sets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf; quotes come from
i, iv, v, vi.
(« )10تقاسم املسؤولية» :املصدر نفسه.17 ،
(« )11هذا التهديد السيرباين»:
White House, “Remarks by the President on Securing the Nation’s Cyber
Infrastructure,” East Room, May 29, 2009.

الفصل الثاين عرش

( )1قام جورج دبليو بوش بنفسه:
David Sanger, Confront and Conceal (New York: Crown, 2012), xii, 190,
200–203.
( )2كانت عملية األلعاب األوملبية قد بدأت :املصدر نفسه193-191 ،
الجسات التي كانت تجريها :املصدر نفسه 196 ،وما يليها؛
( )3يف أثناء ّ
Kim Zetter, Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the
World’s First Digital Weapon (New York: Crown, 2014), Ch. 1.
( )4ستكون عملية ضخمة:
Ellen Nakashima and Joby Warrick, “Stuxnet Was Work of U.S. and Israeli Experts, Officials Say,” Washington Post, June 2, 2012.
(« )5مزودات الطاقة غري املنقطعة» :uninterruptible power supplies
Zetter, Countdown to Zero Day, 200201.
برمجية خبيثة متعددة األغراض :املصدر نفسه 279-276 ،الكثري من معلومات «زيرت»
()6
ِّ
 Zetterمصدرها من املتخصصني يف فريوسات الحواسيب يف «سيامنتيك» Symantec
و«كاسبارسيك الب»  Kaspersky Labالذين اكتشفوا «ستوكسنت»  .Stuxnetعدد
أسطر التعليامت الربمجية (الكود) الخبيثة النموذجية يبلغ يف املتوسط نحو  175سطرا.
(مقابالت).
( )7للولوج إىل عنارص التحكم (الضوابط) :املصدر نفسه.279 ،90 ،
( )8استغرق األمر مثانية أشهر.Sanger, Confront and Conceal, 193 :
( )9يف االجتامع التايل :املصدر نفسه.xii ،
( )10كان هناك تح ٍد آخر :املصدر نفسه196-194 ،؛ و ُمقابالت .مل ُيكشف بعد عمن ث َّبت
ناقلة بيانات (وحدة الذاكرة الفالشية) املحملة بالربامج الخبيثة الضارة عىل الحواسيب
اإليرانية .يتكهن البعض أنه عميل إرسائييل يعمل يف نطنز (ناتنز) ،والبعض بأنه عميل
أجنبي (من املحتمل من مركز عمليات املعلومات التابع لوكالة االستخبارات املركزية)
تسلل إىل املنشأة ،ويقول البعض إن ناقالت البيانات (وحدات الذاكرة الفالشية) امللوثة
كانت تنترش يف أنحاء املنطقة إىل أن أدخل شخص إحداها يف أحد الحواسيب من
دون قصد.
( )11مل تكن الربمجيات الخبيثة.Zetter, Countdown to Zero Day, 61, 117, 123 :
( )12حاملا وصل أوباما إىل البيت األبيض :املصدر نفسه.202 ،
( )13لكن هذا الفريوس الحاسويب املتنقل عىل وجه الخصوص كان مربمجا :املصدر نفسه،
.28
( )14اتصل أوباما هاتفيا ببوش ليخربه:
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In his memoir, Duty (New York: Alfred A. Knopf, 2014), 303,
 «اتصلت هاتفيا،كتب روبرت غيتس أنه «بعد نحو ثالثة أسابيع» من تنصيب أوباما
 بعد.»ببوش ألخربه أنه كان لدينا «نجاح كبري يف برنامج رسي كان هو يهتم به كثريا
.» «أخربين أوباما أنه كان سيتصل ببوش ويخربه بشأن النجاح الرسي،ذلك بفرتة وجيزة
 لكن يتضح من السياق،Stuxnet »ال يقول غيتس إن الربنامج الرسي هو «ستوكسنت
 كام يتضح ذلك من أجزاء أخرى من الكتاب حيث يذكر برنامجا رسيا،أن األمر كذلك
.)328( ) ويستنكر الترسيب191-190( مرتبطا بإيران
Zetter, Countdown to Zero : غريت وكالة األمن القومي من نهجها،) يف شهر مارس15(
.Day, 303
:) كانت الرسعة العادية16(
David Albright, Paul Brannan, and Christina Walrond, “ISIS Reports:
Stuxnet Malware and Natanz” (Washington, D.C.: Institute for Science
and International Security), Feb. 15, 2011, http://isis-online.org/uploads/
isis-reports/documents/stuxnet_update_15Feb2011.pdf.
 أشارت نسخة غري رسية من تقدير االستخبارات القومية:) كانوا قد عانوا مشكالت تقنية17(
 إىل أن إيران كانت تعاين «مشكالت تقنية كبرية يف تشغيل» أجهزة الطرد2007 لعام
املركزي («األحكام الرئيسية من تقييم االستخبارات القومية حول النشاط النووي
)؛ كان هذا2007  ديسمرب من العام4 ، ُأعيد نرشها يف صحيفة نيويورك تاميز،»اإليراين
.Stuxnet »قبل تفعيل «ستوكسنت
 هناك تقديرات.Zetter, Countdown to Zero Day, 1–3 :2010 ) مع بداية العام18(
:مامثلة يف
Albright et al., “ISIS Reports: Stuxnet Malware and Natanz.”
 يف أثناء جلسات اإلحاطة بشأن عملية «األلعاب: الذي كان قد ُأطلع،) الرئيس أوباما19(
 انترشت خرائط مطوية كبرية ملفاعل نطنز (ناتنز) عرب،»Olympic Games األوملبية
.)Sanger, Confront and Conceal, 201( غرفة العمليات
:) يف آن واحد تقريبا20(
Michael Joseph Gross, “A Declaration of Cyber-War,” Vanity Fair, February 28, 2011.
: انظر،ملزيد من التفاصيل
Nicholas Falliere, Liam O. Murchu, and Eric Chien, “Symantec Security
Response: W32.Stuxnet Dossier,” https://www.symantec.com/content/en/
us/enterprise/media/security_response/whitepapers/w32_stuxnet_dossier.pdf; David Kushner, “The Real Story of Stuxnet,” IEEE Spectrum,
Feb. 26, 2013, http://spectrum.ieee.org/telecom/security/the-real-storyof-stuxnet; Eugene Kaspersky, “The Man Who Found Stuxnet—Sergey
Ulasen in the Spotlight,” Nota Bene, Nov. 2, 2011, http://eugene.kaspersky.com/2011/11/02/the-man-who-found-stuxnet-sergey-ulasen-in-thespotlight/.
: تقريرا إرشادياMicrosoft ») أصدرت رشكة «مايكروسوفت21(
“Microsoft Security Bulletin MS10—046—Critical: Vulnerability in Win-
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dows Shell Could Allow Remote Execution,” Aug. 2, 2010 (updated Aug.
24, 2010), https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms10046.aspx; Zetter, Countdown to Zero Day, 279.
: قد كشفتSymantec » كانت رشكة «سيامنتيك،) بحلول شهر أغسطس22(
Nicolas Falliere, “Stuxnet Introduces the First Known Rootkit for Industrial Control Systems,” Symantec Security Response Blog, Aug.
6, 2010, http://www.symantec.com/connect/blogs/stuxnet-introduces-first-known-rootkit-scada-devices.
: فإن باحثا أملانيا متخصصا يف األمن،) يف سبتمرب23(
Sanger, Confront and Conceal, 205–6; Joseph Gross, “A Declaration of
Cyber-War.”
Zetter, : أصاب الهلع بعض مخربي الربمجيات األمريكيني،) عند هذه النقطة24(
.; ومقابالتCountdown to Zero Day, 187–89
.357 ، املصدر نفسه:) ع ِلم أوباما باالنكشاف يف أثناء اجتامع يف البيت األبيض25(
:) أوضح تقييم املوقف26(
David Sanger, “Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against
Iran,” New York Times, June 1, 2012.
:) «قدرات هجومية يف الفضاء السيرباين27(
Quoted in Richard A. Clarke and Robert K. Knake, Cyber War (New
York: HarperCollins, 2010), 44–47.
:») «فريق للهجوم السيرباين28(
Zachary Fryer-Biggs, “U.S. Sharpens Tone on Cyber Attacks from China,” DefenseNews, March 18, 2013, http://mobile.defensenews.com/article/303180021;
.ومقابالت
:) يف أثناء العام األول من فرتة رئاسة أوباما29(
Choe Sang-Hun and John Markoff, “Cyberattacks Jam Government and
Commercial Web Sites in U.S. and South Korea,” New York Times, July
18, 2009; Clarke and Knake, Cyber War, 23–30.
Zetter, Countdown to Zero Day, 276-79. :) خالل فرتة العام ونصف العام الالحقة30(
:) بعد ميض أربعة أشهر31(
“Nicole Perlroth, “In Cyberattack on Saudi Firm, U.S. Sees Iran Firing
Back,” New York Times, Oct. 23, 2013.
:) «أظهروا مقدرة واضحة32(
“Iran—Current Topics, Interaction with GCHQ: Director’s Talking
Points,” April 2013, quoted and linked in Glenn Greenwald, “NSA Claims
Iran Learned from Western Cyberattacks,” The Intercept, Feb. 10, 2015,
https://firstlook.org/theintercept/2015/02/10/nsa-iran-developing-sophisticated-cyber-attacks-learning-attacks/.
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 تأكدت النقطةEdward Snowden الوثيقة مصدرها من ترسبات إدوارد سنو ِدن
.األساسية من خالل مقابالت
.; ومقابالتGates, Duty, 451 : عند أي نقطة،) سأل فيها33(
.Sanger, Confront and Conceal, 200 :) «كان للهجامت السيربانية السابقة تأثري34(
: ُذكرت مذكرة االتفاق يف تذييل يف:) «مذكرة اتفاق ثالثية األطراف35(
Barack Obama, Presidential Policy Directive, PPD-20, “U.S. Cyber Operations Policy,” Oct. 2012, https://www.fas.org/irp/offdocs/ppd/ppd-20.
pdf
 من بني الوثائق.»PPD-20 -20التوجيه الرئايس بشأن العمليات السيربانية «يب يب دي
.Edward Snowden التي ترسبت بواسطة إدوارد سنودن
 يشار إىل هذا بأقواس معقوفة بارزة (مطبوعة بشكل:) أحد تقارير العمل بشأن التوجيه36(
.سميك) يف نسخة الوثيقة التي رسبها سنودن
:) «أنت ال ميكن أن يكون لديك يشء رسي37(
Andrea Shalal-Esa, “Ex-U.S. General Urges Frank Talk on Cyber Weapons,” Reuters, Nov. 6, 2011, http://www.reuters.com/article/2011/11/06/
us-cyber-cartwright-idUSTRE7A514C20111106.
:) «سلطة تطوير38(
William B. Black Jr., “Thinking Out Loud About Cyberspace,” Cryptolog,
Spring 1997 (declassified Oct. 2012), http://cryptome.org/2013/03/cryptolog_135.pdf
 هو مساعدا خاصا ملدير-  عىل وجه الدقة- كان منصب بالك يف وكالة األمن القومي
.وسائل حرب املعلومات

الفصل الثالث عرش

:) «إعادة توازن وضعها العاملي1(
Thomas Donilon, speech, Asia Society, New York City, March 11, 2013,
http://asiasociety.org/new-york/complete-transcript-thomas-donilonasia-society-new-york.
:Mandiant » نرشت رشكة «مانديانت، فرباير18  يف،) بعد ذلك2(
Mandiant, APT1: Exposing One of China’s Cyber Espionage Units, Feb.
18, 2013, http://intelreport.mandiant.com/Mandiant_APT1_Report.pdf.
: مقاال طويال عىل صفحتها األوىلTimes ) نرشت صحيفة تاميز3(
David Sanger, David Barboza, and Nicole Perlroth, “Chinese Army Unit
Is Seen as Tied to Hacking Against U.S.,” New York Times, Feb. 18, 2013.
) إلخ،unprofessional  غري مهني،»irresponsible رد الصينيني («غري مسؤول
.مقتبس يف املقال نفسه
:2001 ) يف فرتة مبكرة تعود إىل العام4(
Nathan Thornburgh, “The Invasion of the Chinese Cyberspies (And the
Man Who Tried to Stop Them),” Time, Sept. 5, 2005; Adam Segal, “From
Titan Rain to Byzantine Hades: Chinese Cyber Espionage,” in Jason Hea-
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ley, ed., A Fierce Domain: Conflict in Cyberspace, 1986–2012 (Washington, D.C.: Atlantic Council/Cyber Conflict Studies Association, 2013),
165–93;
.ومقابالت
:») فقه جديد أطلق عليه اسم «صدام املعلومات5(
Bryan Krekel, Patton Adams, and George Bakos, Occupying the Information High Ground, Prepared for the U.S.-China Economic and Security Review Commission (Northrop Grumman Corporation, March
7, 2012), 9–11. http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB424/
docs/Cyber-066.pdf
.؛ ومقابالت46-45 ،40 ،28-24 ، املصدر نفسه:) وبحلول نهاية العقد6(
 نرشت عىل:) كان قد كتب أطروحة عن وسائل حرب املعلومات لنيل درجة الدكتوراه7(
:أنها
Gregory J. Rattray, Strategic Warfare in Cyberspace (Cambridge: MIT
Press, 2001);
..بقية هذا القسم مصدره من مقابالت
:) كانت القرصنة الصينية النمطية تبدأ8(
Dmitri Alperovitch, McAfee White Paper, “Revealed: Operation Shady
RAT,” n.d., http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-operation-shady-rat.pdf; Ellen Nakashima, “Report on ‘Operation Shady
RAT’ Identifies Widespread Cyber-Spying,” Washington Post, Aug. 3,
2011; Michael Joseph Gross, “Exclusive: Operation Shady RAT—Unprecedented Cyber-espionage Campaign and Intellectual-Property Bonanza,”
Vanity Fair, Sept. 2011; Segal, “From Titan Rain to Byzantine Hades: Chinese Cyber Espionage,” 168.
The والغارديانThe Washington Post  نرشت صحيفتا واشنطن بوست، يونيو6 ) يف9(
: اللندنيةGuardian
“Verizon Forced to Hand Over Telephone Data—Full Court Ruling,”
The Guardian, June 5, 2013, accompanying Glenn Greenwald, “NSA
Collecting Phone Records of Millions of Verizon Customers Daily,” The
Guardian, June 6, 2013; “NSA Slides Explain the Prism Data-Collection
Program,” Washington Post, June 6, 2013, which accompanied Barton
Gellman and Laura Poitras, “U.S., British Intelligence Mining Data from
Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program,” Washington
Post, June 7, 2013; Glenn Greenwald and Ewen MacAskill, “NSA Prism
Program Taps in to User Data of Apple, Google, and others,” The Guardian, June 7, 2013.
 اللتان كان لديهام،Post  وصحيفة البوستThe Guardian كانت صحيفة الغارديان
 ُنرشت قصة. قد دخلتا يف منافسة رشسة حول من يستطيع النرش أوال،وثائق سنودن
 ثم ظهرت يف نسختها املطبوعة، يونيو5 فرييزون لصحيفة الغارديان عىل اإلنرتنت يف
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 يونيو يف7  ثم يف، يونيو6  ثم ُنرشت قصة صحيفة البوست عىل اإلنرتنت يف. يونيو6 يف
 للحصول عىل قامئة بجميع القصص املنشورة عن سنودن يف صحيفة.إصدارها املطبوع
: انظر،بوست
http://dewitt.sanford.duke.edu/gellmanarticles/.
 بالنسبة إىل حسابات الصحافيني بشأن لقاءاتهم مع:) تلك كانت هي التقارير األوىل10(
: انظر،سنودن
“Live Chat: NSA Surveillance: Q&A with Reporter Barton Gellman,” July
15, 2014, http://live.washingtonpost.com/nsa-surveillance-bart-gellman.
html; and Laura Poitras’s documentary film, CitizenFour, 2014
: انظر،للحصول عىل آراء منتقدة لسنودن
“Fred Kaplan, “Why Snowden Won’t (and Shouldn’t) Get Clemency,”
Slate, Jan. 3, 2014, http://www.slate.com/articles/news_and_politics/
war_stories/2014/01/edward_snowden_doesn_t_deserve_clemency_
the_nsa_leaker_hasn_t_proved_he.html; Mark Hosenball, “NSA Memo
Confirms Snowden Scammed Passwords from Colleagues,” Reuters,
Feb. 13, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/02/13/us-usa-security-idUSBREA1C1MR20140213; George Packer, “The Errors of Edward
Snowden and Glenn Greenwald,” Prospect, May 22, 2014, http://www.
prospectmagazine.co.uk/features/the-errors-of-edward-snowden-andglenn-greenwald.
 يف سبتمرب، يف قمة الحقة: فإن الرد الصيني الرسيع القاطع،) من تلك النقطة فصاعدا11( .
 وافق أوباما ويش عىل عدم «إجراء أو دعم عن علم» الرسقة السيربانية،2015 من العام
 مل.»«للملكية الفكرية» مع «نية توفري ميزة تنافسية للرشكات أو القطاعات التجارية
» و«نية،» «الدعم عن علم» كانت سيسمح «بالتسامح:تكن الصياغة اللغوية دقيقة
 فإن الواليات املتحدة ال تفعل هذا النوع من، عىل أي حال.العمل كان ميكن إنكارها
 واليزال يش (بحامقة،)الرسقات السيربانية (هي ال تحتاج إىل أرسار التجارة الصينية
 وال تغطي االتفاقية أشكاال أخرى من.مناف للعقل) ينفي تورط الحكومة
ٍ وعىل نحو
 ناهيك عن أن الواليات املتحدة تتورط فيها،الهجامت السيربانية أو التجسس اإللكرتوين
 أنشأت الصفقة خطا ساخنا وإجراءات للتحقيق يف األنشطة السيربانية، ومع ذلك.أيضا
. رمبا متكن من تعميق التعاون يف املستقبل.السيئة
White House, “Fact Sheet: President Xi Jinping’s State Visit to the
United States,” Sept. 25, 2015, https://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2015/09/25/fact-sheet-president-xi-jinpings-state-visit-unitedstates.
:) بعد أسبوع واحد من القمة الفاشلة12(
Lana Lam and Stephen Chen, “Exclusive: Snowden Reveals More US
Cyberspying Details,” South China Morning Post, June 22, 2013, http://
www.scmp.com/news/hong-kong/article/1266777/exclusive-snowdensafe-hong-kong-more-us-cyberspying-details-revealed?page=all.
: انظر، مللخص:) رسعان ما جاءت القصص والتقارير الصحافية13(

359

املنطقة املعتمة

Kaplan, “Why Snowden Won’t (and Shouldn’t) Get Clemency.”
:») اآلن تبعرثت جواهر التاج التي تخص «فورت ميد14(
Jacob Appelbaum, Judith Horchert, and Christian Stocker, “Shopping for
Spy Gear: Catalog Advertises NSA Toolbox,” Der Spiegel, Dec. 29, 2013,
http://www.spiegel.de/international/world/the-nsa-uses-powerful-toolbox-in-effort-to-spy-on-global-networks-a-940969.html.
 املشمول بثالث، هذا النطاق املحتمل للمراقبة:) يف إطار نظام املراقبة الذي وصفته15(
: ُشح بشكل أوضح يف،قفزات
Liberty and Security in a Changing World: Report and Recommendations of the President’s Review Group on Intelligence and Communication Technologies (White House, Dec. 12, 2013), 103, https://www.google.
com/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22liberty%20and%20security%22%20clarke.
 شهادة الجرنال كيث ألكساندر أمام لجنة مجلس، عىل سبيل املثال:) بعد هذا اإلفشاء16(
.2013  يونيو من العام18 ،الشيوخ املختارة الدامئة املعنية باالستخبارات
http://icontherecord.tumblr.com/post/57812486681/hearing-of-thehouse-permanent-select-committee-on.
:) هل تقوم وكالة األمن القومي بجمع17(
Transcribed in Glenn Kessler, “James Clapper’s ‘Least Untruthful’
Statement to the Senate,” http://www.washingtonpost.com/blogs/
fact-checker/post/james-clappers-least-untruthful-statement-to-thesenate/2013/06/11/e50677a8-d2d8-11e2-a73e-826d299ff459_blog.html.
: كان وايدن قد أعطى مكتب كالبر،) يف اليوم السابق18(
Senator Ron Wyden, press release, June 11, 2013, http://www.wyden.
senate.gov/news/press-releases/wyden-statement-responding-to-director-clappers-statements-about-collection-on-americans.
 مقابلة،Andrea Mitchell  أندريا ميتشيل: وإن كان هذا ّتأ ُّمل يف املايض،) أنا ظننت19(
 يونيوNBC-TV، 9 » قناة «إن يب يس،James Clapper مع الجرنال جيمس كالبر
.2013
:لسمعة
ُ ) تلطيخ20(
Steven Burke, “Cisco Senior VP: NSA Revelations Besmirched Reputation
of US Companies,” CRN News, Jan. 17, 2014, http://www.crn.com/news/
security/240165497/cisco-senior-vp-nsa-revelations-besmirched-reputation-of-us-companies.htm?cid=rssFeed.
:) كانت مريكل غاضبة و ُمستاءة21(
Philip Oltermann, “Germany Opens Inquiry into Claims NSA Tapped
Angela Merkel’s Phone,” The Guardian, June 4, 2014.
:) كان يف امتعاضها واستشاطتها غضب أكرث من مجرد َم ْس َحة22(
Anthony Faiola, “Germans, Still Outraged by NSA Spying, Learn Their
Country May Have Helped,” Washington Post, May 1, 2015; Reuters,
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“Germany Gives Huge Amount of Phone, Text Data to US: Report,”
world/europe/12reuters-/12/05/http://www.nytimes.com/reuters/2015
.germany-spying.html

الفصل الرابع عرش

:) مجموعة رفيعة املستوى1(
President Obama, press conference, Aug. 9, 2013, https://www.whitehouse.gov/the-press-Noffice/2013/08/09/remarks-president-press-conference.
:) يف اليوم نفسه2(
“Administration White Paper: Bulk Collection of Telephony Metadata
Under Section 215 of the USA Patriot Act,” Aug. 9, 2013, http://www.publicrecordmedia.com/wp-content/uploads/2013/08/EOP2013_pd_001.
pdf; “The National Security Agency: Missions, Authorities, Oversight
and Partnerships,” Aug. 9, 2013, https://www.nsa.gov/public_info/_files/
speeches_testimonies/2013_08_09_the_nsa_story.pdf.
:2008 ) كان صنشتاين قد كتب ورقة بحثية أكادميية يف العام3(
Cass R. Sunstein and Adrian Vermeule, “Conspiracy Theories” (Harvard
Public Law Working Paper No. 08-03; University of Chicago Public Law
Working Paper No. 199), Jan. 15, 2008, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084585.
 انظر بصفة،Geoffrey Stone  وهو جيوفري ستون،) كان اآلخر أيضا من والية شيكاغو4(
:خاصة
Geoffrey R. Stone, Perilous Times: Free Speech in Wartime from the Sedition Act of 1798 to the War on Terrorism (New York: W. W. Norton,
2006); Geoffrey Stone, Top Secret: When Our Government Keeps Us in
the Dark (New York: Rowman & Littlefield, 2007).
.؛ و ُمقابالتPeter Swire: peterswire.net ) بيرت سواير5(
:) إىل أحباء ضحايا6(
Transcript, Richard A. Clarke, testimony, 9/11 Commission, March 24,
2004, http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0403/28/le.00.html.
:Minutes( 60) » دقيقة60« ) يف إحدى فقرات الربنامج التلفزيوين اإلخباري7(
“The CBS 60 Minutes Richard Clarke Interview,” http://able2know.org/
topic/20967-1.
: انظر، لالطالع عىل أمثلة انتقادية:2010 ) ُنرش الكتاب يف أبريل من العام8(
Ryan Singel, “Richard Clarke’s Cyber War: File Under Fiction,” Wired,
April 22, 2010.
: هذا السيرباين،) الحرب السيربانية9(
Jeff Stein, “Book Review: ‘Cyber War’ by Richard Clarke,” Washington
Post, May 23, 2010.
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، أغسطس27 ) يف10(
http://www.dni.gov/index.php/intelligence-community/review-group
.مضمون االجتامع مصدره من ُمقابالت
 تاريخ االجتامع األول يف «فورت ميد» مصدره من الفيديو الرتفيهي:) صباح اليوم التايل11(
 يف وقت ما يف،»جدا لجيفري ستون مقدما محارضة «رحالت» يف «جامعة شيكاغو
،2014 العام
http://chicagohumanities.org/events/2014/journeys/geoffrey-stone-ontheمضمون الدورة مصدره من هذا الفيديو ومن ُمقابالت.
:) كان كالرك يف كتابه «الحرب السيربانية» قد انتقد12(
Richard A. Clarke and Robert K. Knake, Cyber War (New York: HarperCollins, 2010), passim, esp. 44ff.
:) مل يكن سنو ِدن يروق له13(
“Is Edward Snowden a Hero? A Debate with Journalist Chris Hedges
and Law Scholar Geoffrey Stone,” Democracy Now, June 12, 2013, http://
www.democracynow.org/2013/6/12/is_edward_snowden_a_hero_a.
.و ُمقابالت
 مسؤوال من وكالة األمن22  إن رقم: إذا كشفت البيانات الواصفة،) عالوة عىل ذلك14(
:القومي مصدره من
White House, Liberty and Security in a Changing World: Report and
Recommendations of the President’s Review Group on Intelligence and
Communication Technologies, Dec. 12, 2013 (hereinafter cited as “President’s Review Group”), 98, https://www.nsa.gov/civil_liberties/_files/liberty_security_prgfinalreport.pdf;
. مصدره من املقابالت، ما مل ُيذكر خالف ذلك،بقية هذا القسم
.103 و102 ، ميكن العثور عىل مناقشة واضحة للقفزات يف املرجع نفسه:) قفزة ثانية15(
.104 ، ُمستشهد بها يف املرجع نفسه0 ،12 ،288  األعداد: بكامله2012 ) طوال العام16(
: مرحبا؟،) آه17(
Geoffrey Stone, interview, NBC News, “Information Clearing House,”
Dec. 20, 2013, http://www.informationclearinghouse.info/article37174.
htm
.و ُمقابالت
 كان هذا أول ترسيب:PRISM ») إنه الترسيب املعني بالربنامج املعروف باسم «بريزم18(
: انظر.لألخبار من سنودن الذي مل يكن قد أعلن بعد أنه املصدر
Barton Gellman and Laura Poitras, “U.S., British Intelligence Mining
Data from Nine U.S. Internet Companies in Broad Secret Program,”
Washington Post, June 7, 2013,
.املناقشة يف «فورت ميد» مصدرها من مقابالت
: ُمقتبسة يف:») «األداة األبرز19(
Jack Bouboushian, “Feds Ponder Risk in Preserving Spying Data,”
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Courthouse News Service, June 6, 2014, http://www.courthousenews.
com/2014/06/06/68528.htm.
استخدمت الصياغة اللغوية نفسها الحقا يف بيان وكالة األمن القومي يف  9أغسطس
حول مهامها وسلطاتها (انظر ما ورد آنفا) ،وكذلك يف بيان مشرتك يف  22أغسطس 2013
من قبل وكالة األمن القومي ومكتب مدير االستخبارات الوطنية،
http://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/191-press-releases-2013/917-joint-statement-nsa-and-office-of-the-director-of-national-intelligence.
( )20كان الجرنال ألكسندر قد رصح علنا:
_NBC News, June 27, 2013, http://usnews.nbcnews.com/
news/2013/06/27/19175466-nsa-chief-says-surveillance-programs;helped-foil-54-plots
ومقابالت.
( )21حاملا كان هناك احتامل بنسبة  52يف املائة :جرى االستشهاد بهذا أيضا يف:
Gellman and Poitras, “U.S., British Intelligence Mining Data from Nine
”U.S. Internet Companies in Broad Secret Program.
( )22يف كل عام ،كان يتعني تصديق ُمدير الوكالة.President’s Review Group, 138 :
(« )23عرشات اآلالف من االتصاالت املحلية الكاملة» :جرى االستشهاد يف املصدر نفسه،
 141و.142
( )24بالنسبة إىل بعض أعضاء اللجنة :مصدر هذا من ُمقابالت ،لكن الفكرة معرب عنها عىل
مدار التقرير ،عىل سبيل املثال ،الصفحات .125 ،116 - 113 ،76 ،61
( )25استنتج موريل وموظفو اللجنة :املصدر نفسه 144 ،و.145
( )26مع ذلك ،مل يجدوا يف أي من هذه امللفات الثالثة والخمسني :املصدر نفسه104 ،؛
ومقابالت.
( )27أيضا ،كشف ألكسندر :املصدر نفسه97 ،؛ و ُمقابالت.
(« )28هذا هراء»:
;Stone, “Journeys” lecture, University of Chicago
ومقابالت.
(« )29الحد من احتامالت» ..President’s Review Group, 118 :وبالنسبة إىل التوصيات
األخرى املذكورة ،انظر.89 ،86 ،36 ،34 :
(« )30تخريب ،أو تعطيل ،أو إضعاف» :املصدر نفسه 36 ،و.37
( )31ختاما ،وخشية أن ُيفرس أي شخص التقرير :كانت هذه هي التوصيات من  37إىل ،46
املصدر نفسه.42 - 39 ،
( )32يف  13ديسمرب :املتحدث باسم البيت األبيض جاي كارين  Jay Carneyذكر يف إحاطته
بتاريخ  16ديسمرب،
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/12/16/daily-briefing-press-secretary-12162013.
(« )33لتعزيز ثقة العامة».President’s Review Group, 49 :
(« )34عىل الرغم من أن اإلفصاحات» :املصدر نفسه 75 ،و.76
(« )35أنه ال يوجد دليل عىل عدم املرشوعية» ،املصدر نفسه.76 ،
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.113 ، املصدر نفسه،») «الخطر الكامن36(
.114 ، املصدر نفسه،») «نحن ال نستطيع أن نستبعد37(
: ديسمرب18 ) يف38(
White House, President’s Schedule, https://www.whitehouse.gov/schedule/president/2013-12-18.
:») «ال نستطيع منع الهجامت اإلرهابية39(
“Remarks by the President on Review of Signals Intelligence,” Jan. 17,
2014,
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/remarks-president-review-signals-intelligence.
:») «من حيث إنه ال يوجد خط فاصل واضح40(
Liz Gannes, “How Cyber Security Is Like Basketball, According to Barack
Obama,” re/code, Feb. 14, 2015, http://recode.net/2015/02/14/how-cyber-security-is-like-basketball-according-to-barack-obama/.
 رئيس،Michael Daniel  كشف عن هذا القرار مايكل دانييل:) األسئلة التي ُتط َرح41(
،2014  أبريل28  يف مدونته يف، وحدد هذه املعايري،األمن السيرباين يف البيت األبيض
:بعنوان
“Heartbleed: Understanding When We Disclose Cyber Vulnerabilities,”
https://www.whitehouse.gov/blog/2014/04/28/heartbleed-understanding-when-we-disclose-cyber-vulnerabilities.
 الحكم الذي جاء يف قضية «االتحاد األمرييك للحريات:») «غري مسبوق وغري مربر42(
،) ضد كالبرAmerican Civil Liberties Union (ACLU »املدنية
http://pdfserver.amlaw.com/nlj/NSA_ca2_20150507.pdf.
 ومن ثم أيدت مفهوم محكمة قانون،حكمت إحدى املحاكم االبتدائية ملصلحة كالبر
مراقبة االستخبارات األجنبية املتعلق بـ «أهمية» ورشعية جمع وكالة األمن القومي
بالجملة؛ محكمة االستئناف األمريكية للدائرة الثانية يف نيويورك نقضت هذا الحكم
ُ .وألغته
:حللت الحكم وتبعاته يف
Fred Kaplan, “Mend It, Don’t End It,” Slate, May 8, 2015, http://www.slate.
com/articles/news_and_politics/war_stories/2015/05/congress_should_
revise_the_patriot_act_s_section_215_the_national_security.html
: نرش ستون نسخة مخترصة من حديثه،) «ليك أكون واضحا»ـ يف اليوم نفسه43(
Geoffrey R. Stone, “What I Told the NSA,” Huffington Post, March 31,
2014, http://www.huffingtonpost.com/geoffrey-r-stone/what-i-told-thensa_b_5065447.html;
.وتستند هذه الرواية من خطابه إىل ذلك املقال وإىل ُمقابالت

الفصل الخامس عرش

: معظم مواد اخرتاق «فيغاس» مصدرها من:) يف أوىل ساعات الصباح الباكر1(
Ben Elgin and Michael Riley, “Now at the Sands Casino: An Iranian Hack
in Every Server,” Bloomberg Businessweek, Dec. 11, 2014, http://www.
bloomberg.com/bw/articles/2014-12-11/iranian-hackers-hit-sheldon-
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adelsons-sands-casino-in-las-vegas;

.القليل مصدره من مقابالت
:Guardians of Peace ») «حراس السالم2(
James Cook, “Sony Hackers Have Over 100 Terabytes of Documents,”
Business Insider, Dec. 16, 2014; Mark Seal, “An Exclusive Look at Sony’s
Hacking Saga,” Vanity Fair, Feb. 2015; Kevin Mandia, quoted in “The
Attack on Sony,” 60 Minutes, CBS TV, Apr. 12, 2015, http://www.cbsnews.
com/news/north-korean-cyberattack-on-sony-60-minutes/.
ُ ) كانت «سوين» قد3(
:اختقت قبل ذلك
Keith Stuart and Charles Arthur, “PlayStation Network Hack,” The
Guardian, April 27, 2011; Jason Schreier, “Sony Hacked Again: 25 Million
Entertainment Users’ Info at Risk,” Wired.com, May 2, 2011, http://www.
wired.com/2011/05/sony-online-entertainment-hack/.
:) بلغت التكلفة الناشئة عن األعامل التجارية املفقودة4(
Jason Schreier, “Sony Estimates $171 Million Loss from PSN Hack,”
Wired.com, May 23, 2011, http://www.wired.com/2011/05/sony-psnhack-losses/.
: مل تكن الدروس املستفادة يف أحد املجاالت،) لذلك5(
John Gaudiosi, “Why Sony Didn’t Learn from Its 2011 Hack,” Fortune.
com, Dec. 24, 2014, http://fortune.com/2014/12/24/why-sony-didntlearn-from-its-2011-hack/.
:») « ُتد ِّمر بال رحمة6(
David Tweed, “North Korea to ‘Mercilessly’ Destroy Makers of Rogen
Film,” BloombergBusiness, June 26, 2014, http://www.bloomberg.com/
news/articles/2014-06-26/north-korea-to-mercilessly-destroy-makers-ofseth-rogan-film.
: كان املسؤولون الرسميون يقولون،) يف العلن7(
“The Attack on Sony,” 60 Minutes; “NSA Chief Says Sony Attack Traced
to North Korea After Software Analysis,” Reuters, Feb. 19, 2015, http://
www.nytimes.com/reuters/2015/02/19/technology/19reuters-nsa-northkorea-sony.html?_r=0.
:) كانت مجموعة «دارك سيول» (سيول املعتمة) قد استخدمتها يف املايض8(
Brandon Bailey and Youkyung Lee, “Experts Cite Similarities between
Sony Hack and 2013 South Korean Hacks,” Associated Press, Dec. 4,
2014, http://globalnews.ca/news/1707716/experts-cite-similarities-between-sony-hack-and-2013-south-korean-hacks/.
:) لكن السبب الحقيقي9(
David E. Sanger and Martin Fackler, “NSA Breached North Korean Network before Sony Attack, Officials Say,” New York Times, Jan. 18, 2015
.و ُمقابالت
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(« )10ارتكبت خطأ»:
“Remarks by the President in Year-End Press Conference,” White House,
Dec. 19, 2014, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/12/19/
remarks-president-year-end-press-conference.
(« )11مجرد هجوم» ،بيان الوزير جونسون بشأن الهجوم السيرباين عىل «سوين بيكترشز
إنرتتاينمنت»  ،Sony Pictures Entertainmentوزارة األمن الداخيل 19 ،ديسمرب
،2014
http://www.dhs.gov/news/2014/12/19/statement-secretary-johnson-cyber-attack-sony-pictures-entertainment.
( )12يف  22ديسمرب:
Nicole Perlroth and David E. Sanger, “North Korea Loses Its Link to the
Internet,” New York Times, Dec. 22, 2014.
أن الحكومة األمريكية مل تشن الهجوم مصدره من مقابالت.
(َ )13
«الط ْل َعة األوىل من ردنا» ،بيان من السكرتري الصحايف بشأن األمر التنفيذي «فرض
عقوبات إضافية فيام يتعلق بكوريا الشاملية» ،البيت األبيض 2 ،يناير ،2015
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/01/02/statement-press-secretary-executive-order-entitled-imposing-additional-sanctions-respect-north-korea.
القصة وراء الصيغة الحادة مصدرها من مقابالت.
( )14أولئك الذين سمعوا حدة نربة صوت جيتس :يف توجيه الرئيس أوباما بشأن سياسة
العمليات السيربانية األمريكية «يب يب دي  ،PPD-20 »20 -فإن أحد التوجيهات ،التي
من الواضح أنها مستوحاة من فكرة جيتس ،تنص عىل ما ييل :بالتنسيق مع وزيري
الدفاع واألمن الداخيل ،فإن املدعي العام ،ومدير االستخبارات القومية ،وغريهام ،وفق
ما تقتيض األمور ،سيستمرون يف قيادة الجهود للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن
معايري السلوك يف الفضاء السيرباين للحد من احتامل ومنع إجراءات تتخذها دول أخرى
من شأنها أن تتطلب من حكومة الواليات املتحدة اللجوء إىل «العمليات الهجومية
السيربانية» .يف مذكرة الحقة ،تلخص اإلجراءات التي كانت الوزارات املعنية قد اتخذتها
حتى حينه .اإلضافة إىل هذه العبارة تنص« :اإلجراء»[ :وزارة] الخارجية؛ مستمرو  -مام
يعني ،بعبارة أخرى ،ال تقدم.http://fas.org/irp/offdocs/ppd/ppd-20.pdf :
( )15يف العام  2014كانت األرقام الدقيقة للعام  2014هي  79.790انتهاكا ،مع  2.122من
املؤكد أنها أدت إىل فقدان البيانات؛ للعام  63.437 ،2013انتهاكا ،مع  1.367خسارة.
كان التجسس هو الدافع لـ  18يف املائة من الخروقات؛ كان  27.4يف املائة منها موجها
إىل الرشكات املصنعة 20.2 ،يف املائة إىل الدوائر الحكومية.
Verizon, 2014 Data Breach Investigations Report, April 2015, esp. intro_duction, 32, 52, file:///Users/fred/Downloads/rp_Verizon-DBIR-2014
en_xg%20(3).pdf
لبيانات العام :2013
Verizon, 2013 Data Breach Investigations Report, April 2014, file:///
_Users/fred/Downloads/rp_data-breach-investigations-report-2013_en
xg.pdf.

366

الهوامش

: أيام داخل205 ) كان قراصنة الحاسوب ميكثون لفرتة16(
Cybersecurity: The Evolving Nature of Cyber Threats Facing the Private Sector, Before the Subcommittee on Information Technology,
114th Cong. (2015). (Statement of Richard Bejtlich, FireEye Inc.) http://
oversight.house.gov/wp-content/uploads/2015/03/3-18-2015-IT-Hearing-on-Cybersecurity-Bejtlich-FireEye.pdf.
: فإن باحثني يف الشؤون األمنية،2013 ) يف العام17(
Andy Greenberg, “Hackers Remotely Kill a Jeep on the Highway—With
Me in It,” Wired, July 21, 2015, http://www.wired.com/2015/07/hackers-remotely-kill-jeep-highway/.
: يف، يف وقت سابق رصح فريق من باحثي الجامعة بوجود هذه الثغرة،مع ذلك
Stephen Checkoway, et al., “Comprehensive Experimental Analyses of
Automotive Attack Surfaces,” http://www.autosec.org/pubs/cars-usenixsec2011.pdf.
 وزميله كريس فيالسيكCharlie Miller  التي أجراها تشاريل ميللر2013 تجربة العام
 قدما ورقة بحثية تتألف. صممت الختبار فرضية تلك الورقة البحثية،Chris Velasek
 يف مؤمتر،)من تسع وتسعني صفحة ترشح كيفية اخرتاقهام (وتوضيح اآلثار املزعجة
. يف الس فيغاس2015  الذي عقد يف أغسطس من العامBlack Hat بالك هات
“Remote Exploitation of an Unaltered Passenger Vehicle,” illmatics.
com//remote7.20Car7.20Hacking.pdf.
 تحسني األمن السيرباين-  األمر التنفيذي، الرئيس باراك أوباما:») «ال يشء يف هذا األمر18(
،2013  فرباير12 ،للبنية األساسية الحرجة
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/02/12/executive-order-improving-critical-infrastructure-cybersecurity.
:») « ُيعرقل أو يهزم كلية19(
Department of Defense, Defense Science Board, Task Force Report, Resilient Military Systems and the Advanced Cyber Threat, Jan. 13, 2013,
cover memo and executive summary, 1, http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ResilientMilitarySystems.CyberThreat.pdf.
؛ «آلة2  امللحق، املصدر نفسه:) كان بعض أعضاء فريق عمل مجلس علوم الدفاع20(
. مصدرها من ُمقابالت،»الزمن
.15 ، امللخص التنفيذي، املصدر نفسه،») «الربط الشبيك21(
، الغالف، املصدر نفسه،») ُ«أنشئت عىل بنى هي أصال بطبيعتها متقلقلة وغري آمنة22(
.31 ،1
. املصدر نفسه،») «مع القدرات والتكنولوجيا الحالية23(
:») «حتى ذلك الحني كان الغرض الرئيس24(
Bernard Brodie, the Absolute Weapon (New York: Harcourt Brace, 1946),
73–74, 76.
: انظر، واملوضوع بشكل عام،للمزيد عن برودي
Fred Kaplan, the Wizards of Armageddon (New York: Simon &
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Schuster, 1983)

:») «تعريف واستحداث25(
Barack Obama, White House, “The Comprehensive National Cybersecurity Initiative,” https://www.whitehouse.gov/issues/foreign-policy/cybersecurity/national-initiative.
:») «استغرق األمر عدة عقود26(
Department of Defense, Defense Science Board, Task Force Report, Resilient Military Systems and the Advanced Cyber Threat, 51.
 أجرت مؤسسة «راند» سلسلة، يف منتصف التسعينيات من القرن العرشين،يف الواقع
من املناورات الحربية التي كانت تحايك التهديدات واالستجابات يف وسائل الحرب
 ومعظمها كانت تضم مسؤويل وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) من،السيربانية
 لكن مل يأخذهم أي من،املستوى األعىل ومساعدي البيت األبيض كعنارص يف املناورة
 جاءت املناورات مبكرة قليال جدا ليكون لها.العاملني ببواطن األمور عىل محمل الجد
: تم تلخيص املناورات يف.تأثري
Roger C. Molander, Andrew S. Riddile, Peter A. Wilson, Strategic Information Warfare: A New Face of War (Washington, D.C.: RAND Corporation, 1996).
.ندرة التأثري مصدرها من ُمقابالت
:) النظر يف متطلبات27(
Undersecretary of Defense (Acquisition, Technology, and Logistics),
Memorandum for Chairman, Defense Science Board, “Terms of
Reference—Defense Science Board Task Force on Cyber Deterrence,”
09-Cyber_-10-Oct. 9, 2014, http://www.acq.osd.mil/dsb/tors/TOR-2014
.Deterrence.pdf
.تاريخ الجلسة األوىل وأسامء أعضاء فرقة العمل مصدرها من مقابالت
 عىل الرغم من أنه، جرى تلخيص التوجيه: حينام أدرك روبرت غيتس،2011 ) يف العام28(
: يف،عىل نحو غري مبارش
Department of Defense, Department of Defense Strategy for Operating
in Cyberspace, July 2011, http://www.defense.gov/news/d20110714cyber.
pdf; see also Aliya Sternstein, “Military Cyber Strike Teams Will Soon
Guard Private Networks,” NextGov.com, March 21, 2013, http://www.
nextgov.com/cybersecurity/cybersecurity-report/2013/03/military-cyber-strike-teams-will-soon-guard-private-networks/62010/;
.و ُمقابالت
: مقتبس يف،») «الرتكيز األكرب29(
“Rogers: Cybercom Defending Networks, Nation,” DoD News, Aug. 18,
2014, http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=122949.
:») «باالشرتاك مع الدوائر الحكومية األخرى30(
Department of Defense, The Department of Defense Cyber Strategy,
April 2015; quotes on 5, 14, emphasis added; see also 6, http://www.
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_defense.gov/home/features/2015/0415_cyber-strategy/Final_2015_DoD
CYBER_STRATEGY_for_web.pdf.
أوضحت الوثيقة أن الحكومة لن تكون مسؤولة إال عن ردع الهجامت السيربانية التي لها
«تداعيات ذات داللة» ،أو رمبا الرد عليها ،وأضافت ،التي «رمبا تشتمل عىل فقدان
األرواح ،أو إلحاق رضر ذي داللة باملمتلكات ،أو عواقب وخيمة خطرة عىل السياسة
الخارجية األمريكية ،أو آثار اقتصادية خطرية عىل الواليات املتحدة» .بقيت املصطلحات
«ذات داللة» و«خطرية» غري محددة  -سؤال روبرت غيتس ،قبل ذلك بتسعة أعوام،
عن أي نوع من الهجوم السيرباين يشكل عمال من أعامل الحرب بقي من دون إجابة
 لكن الرباعة عكست فهام مفاده أن مثل هذه األسئلة هي سياسية يف نهاية املطاف،يحسمها ويبتها القادة السياسيون .كام أن ذلك عكس حقيقة ال مفر منها ،وهي أن هذا
مل يكن منطقة معتمة فقط ،لكن غري مقيدة.
(« )31كيف نحن ُنزيد»:
Ellen Nakashima, “Cyber Chief: Efforts to Deter Attacks Against the US
Are Not Working,” Washington Post, March 19, 2015.
(« )32من املحتمل دولة أو دولتني»:
Patricia Zengerle, “NSA Chief Warns Chinese Cyber Attack Could Shut
U.S. Infrastructure,” Reuters, Nov. 21, 2014, http://www.reuters.com/article/2014/11/21/usa-security-nsa-idUSL2N0TB0IX20141121.
(« )33الشعب األمرييك»:
Liberty and Security in a Changing World: President’s Review Group, 62.
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فرد كابالن
ِ

■ كاتب وصحايف أمرييك متخصص يف شؤون األمن القومي.
■ يكتب عمود «روايات الحرب» ( )War Storiesيف مجلة «سليت» ()Slate
األمريكية ،وهو حاصل عىل جائزة «بوليتزر» عن مقال نرشته صحيفة «بوسطن
غلوب».
■ أ َّلف أربعة كتب سابقة ،هي:
« - 1املتمردون :ديفيد برتايوس ومؤامرة تغيري الطريقة األمريكية للحرب» The
Insurgents: David Petraeus and the Plot to Change the American
( Way of Warالذي كان ضمن القامئة النهائية لجائزة «بوليتزر»).
 :1959« - 2العام الذي تغري فيه كل يشء» The Year Everything :1959
.Changed
« - 3املؤمنون بأحالم اليقظة :كيف دمرت بضع أفكار كربى القوة األمريكية»
Daydream Believers: How a Few Grand Ideas Wrecked American
.Power
« - 4سحرة هرمجدون» ( The Wizards of Armageddonالذي حصل عىل
جائزة كتاب العام يف مسابقة واشنطن للكتاب السيايس الشهري).
■ حصل عىل درجة البكالوريوس من كلية أوبرلني  Oberlin Collegeيف
والية أوهايو ،ودرجتي املاجستري والدكتوراه يف العلوم السياسية من معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا Massachusetts Institute of Technology
.)(MIT
■ يعيش يف بروكلني مع زوجته بروك غالدستون.
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د .لؤي عبداجمليد السيد

■ باحث أول ومساعد عميد مركز البحوث واالستشارات لقطاع النقل البحري
 اإلسكندرية  -جمهورية مرص العربية.■ حاصل عىل دكتوراه الفلسفة يف الحوسبة  -كلية العلوم والتكنولوجيا -
جامعة بليموث  -اململكة املتحدة.
■ حاصل عىل ماجستري تكنولوجيا املعلومات  -معهد الدراسات العليا والبحوث -
جامعة اإلسكندرية  -جمهورية مرص العربية.
■ حاصل عىل دبلوم الدراسات العليا يف تكنولوجيا املعلومات ودبلوم
الدراسات البيئية يف ترشيد الطاقة من معهد الدراسات العليا والبحوث –
جامعة اإلسكندرية.
■ حاصل عىل بكالوريوس العلوم  -جامعة اإلسكندرية.
■ له عدد من األبحاث العلمية املنشورة يف مؤمترات ومجالت علمية.
■ أدار وشارك يف العديد من مرشوعات تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف صناعة
النقل البحري يف كل من مرص والسودان وسورية.
■ أحد رواد نرش وتطبيق نظام تبادل البيانات إلكرتونيا (Electronic Data
 )Interchange – EDIيف قطاع النقل البحري املرصي.
■ عضو نقابة املهن العلمية بجمهورية مرص العربية ،وعضو جمعية نظم
املعلومات – أطلنطا – الواليات املتحدة األمريكية.
■ مستشار ومتخصص يف منذجة وإعادة هندسة العمليات اإلدارية ،وتطوير
نظم املعلومات املتكاملة ملجتمع امليناء ،ومنذجة وبناء نظم املعلومات متعددة
الوكالء .Multi-agent Systems
■ تأيت الرتجمة والتعريب يف صدارة اهتامماته إلثراء املكتبة العربية بالكتب
العلمية ،خصوصا يف مجال تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها الحديثة ،والتي
تفتقر إليها املكتبة العربية.
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■ ترجم لسلسلة «عامل املعرفة» كتاب «الثورة الرابعة ..كيف يعيد الغالف
املعلومايت تشكيل الواقع اإلنساين» The Fourth Revolution.. How
( ،the Infosphere is Reshaping Human Realityالعدد  )452تأليف
الربوفيسور لوتشيانو فلوريدي ،واختري هذا الكتاب ضمن القامئة القصرية
للكتب املرشحة لنيل جائزة الشيخ زايد الدولية للكتاب يف فرع الرتجمة يف
دورتها الثانية عرشة يف العام .2018 - 2017
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سلسلة عـالـَم املعرفة
«عامل املعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر يف مطلع كل شهر ميالدي عن املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب  -دولة الكويت  -وقد صدر العدد األول منها يف شهر يناير من العام .1978
تهدف هذه السلسلة إىل تزويد القارئ مبادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع املعرفة،
وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية املعارصة .ومن املوضوعات التي تعالجها تأليفا
وترجمة:
 - 1الدراسات اإلنسانية :تاريخ ـ فلسفة  -أدب الرحالت  -الدراسات الحضارية  -تاريخ األفكار.
 - 2العلوم االجتامعية :اجتامع  -اقتصاد  -سياسة  -علم نفس  -جغرافيا  -تخطيط  -دراسات
اسرتاتيجية  -مستقبليات.
 - 3الـدراســات األدبيـة واللغويـة :األدب العـربـي  -اآلداب العامليـة  -علـم اللغة.
 - 4الدراسات الفنية :علم الجامل وفلسفة الفن  -املرسح  -املوسيقى  -الفنون التشكيلية
والفنون الشعبية.
 - 5الدراســات العلمية :تاريــخ العلـــم وفلســـــفته ،تبسيط العلــوم الطبيـــعية (فيــزياء،
كيمــياء ،علم الحــياة ،فلك) ـ الرياضــيات التطبيــقية (مع االهتــامم بالجــوانب اإلنسانية لهــذه
العــلوم) ،والدراسات التكنولوجية.
أما بالنسبة إىل نرش األعامل اإلبداعية ـ املرتجمة أو املؤلفة ـ من شعر وقصة ومرسحية ،وكذلك
األعامل املتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غري وارد يف الوقت الحايل.
وتحرص سلسلة «عامل املعرفة» عىل أن تكــون األعمـال املرتجــمة حديثة النرش.
وترحب السلسلة باقرتاحات التأليف والرتجمة املقدمة من املتخصصني ،عىل أال يزيد حجمها
عىل  350صفحة من القطع املتوسط ،وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته
وأهميته ومدى جدته ويف حالة الرتجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته األصلية كام ترفق
مذكرة بالفكرة العامة للكتاب ،وكذلك يجب أن تد ّون أرقام صفحات الكتاب األصيل املقابلة للنص
املرتجم عىل جانب الصفحة املرتجمة ،والسلسلـة ال ميكنهـا النظـر فـي أي ترجمـة ما مل تكن
مستوفية لهذا الرشط .واملجلس غري ملزم بإعادة املخطوطات والكتب األجنبية يف حالة االعتذار عن
عدم نرشه .ويف جميع الحاالت ينبغي إرفاق سرية ذاتية ملقرتح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية
عن نشاطه العلمي السابق.
ويف حال املوافقة والتعاقد عىل املوضوع ــ املؤلف أو املرتجم ــ ترصف مكافأة للمؤلف مقدارها
ألفا دينار كويتي ،وللمرتجم مكافأة مبعدل ثالثني فلسا عن الكلمة الواحدة يف النص األجنبي (وبحد أقىص
مقداره ألفان وخمسامئة دينار كويتي).
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سعر النسخة
الكويت ودول الخليج
الدول العربية
خارج الوطن العريب
االشرتاكات
دولة الكويت
لألفراد
للمؤسسات
دول الخليج
لألفراد
للمؤسسات
الدول العربية
لألفراد
للمؤسسات
خارج الوطن العريب
لألفراد
للمؤسسات

دينار كويتي
ما يعادل دوالرا أمريكيا
أربعة دوالرات أمريكية
 15د .ك
 25د .ك
 17د .ك
 30د .ك
 25دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا
 50دوالرا أمريكيا
 100دوالر أمرييك

تسدد االشرتاكات واملبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،مع مراعاة سداد عمولة البنك املحول عليه املبلغ
يف الكويت ،ويرسل إلينا بالربيد املسجل عىل العنوان التايل:
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
ص .ب  23996الصفاة  -الرمزي الربيدي 13100
دولة الكويت
بدالة)00965( 22416006 :
داخيل1152 /1153/1193 /1194 /1195 /1196 :
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1

م

الدولة

السودان

اليمن

فلسطني

األردن

املغرب

تونس

لبنان

مرص

قطر

سلطنة عُامن

اإلمارات

البحرين

السعودية

الكويت

وكيل التوزيع

7132249900216 /

124088300967 /

2296413300970 /

6533773300962 /

52224921400212 /

7132300400216 /

alkaidpd@yahoo.com

wael.kassess@rdp.ps

s.wardi@sapress.ma

sotupress@sotup.com.nt

topspeed1@hotmail.com

دار الريان للثقافة والنرش والتوزيع

القائد للنرش والتوزيع

رشكة رام الله للتوزيع والنرش

وكالة التوزيع األردنية

الرشكة العربية األفريقية

الرشكة التونسية

مؤسسة نعنوع الصحفية للتوزيع

83242702002491 /

124088300967 /

2298080000970 /

– 79720409500962 /6535885

52224920000212 /

00961 1666314 /15

165325900961 /
165326000961 /

2578254000202 /

ahmed_isaac2008@hotmail.com

83242703002491 /

مؤسسة أخبار اليوم

رشكة دار الثقافة

00202 25782700/1/2/3/4/5
00202 25806400

– 4462218200974 /44621942

4462180000974 /

thaqafadist@qatar.net.qa

مؤسسة العطاء للتوزيع

– 2449139900968 /24492936 – 24496748

daralryan_12@hotmail.com

daralryan_cup22@hotmail.com

basem.abuhameds@aramex.com

alshafiei.ankousha@aramex.com

essam.ali@eppdco.com

info@eppdco.com

2449320000968 /

eppdc@emirates.net.ae

rudainaa.ahmed@alayam.com

alattadist@yahoo.com

1761774400973 /

– 121277400966 /12121766

cir@alayam.com

babiker.khalil@saudidistribution.com

bander.shareef@saudidistribution.com

00971 43916501 /2/3

– 3661616800973 /17617733

00966114871414

ثانياً :التوزيع الخارجي

رقم الهاتف

رقم الفاكس

اإلمييل

– 4391801900971 /43918354

رشكة اإلمارات للطباعة والنرش والتوزيع

مؤسسة األيام للنرش

الرشكة السعودية للتوزيع

املجموعة اإلعالمية العاملية

00965 24826820 /1/2

2482682300965 /

im_grp50@yahoo.com

أسامء وأرقام وكالء التوزيع
أوالً :التوزيع املحيل – دولة الكويت
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تنويـــــه
لالطــاع علــى قائمــة كتــب السلســلة انظــر عدد
ديســمرب (كانــون األول) مــن كل ســنة ،حيــث توجد
قائمة كاملة بأسماء الكتب املنشورة
يف السلسلة منذ يناير .1978
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يمكنكم االشتراك والحصول على نسختكم الورقية من إصدارات المجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب من خالل الدخول إلى موقعنا اإللكتروني:

https://www.nccal.gov.kw/#CouncilPublications

عامل املعرفة الثقافة العاملية عامل الفكر إبداعات عاملية جريدة الفنون املرسح العاملي

البيان

د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر د.ك دوالر

مؤسسة داخل الكويت

25

12

12

20

12

20

أفراد داخل الكويت

15

6

6

10

8

10

مؤسسات دول الخليج العريب

30

16

16

24

36

24

أفراد دول الخليج العريب

17

8

8

12

24

12

مؤسسات خارج الوطن العريب

100

50

40

100

48

100

أفراد خارج الوطن العريب

50

25

20

50

36

50

مؤسسات يف الوطن العريب

50

30

20

50

36

50

أفراد يف الوطن العريب

25

15

10

25

24

25

قسيمة اشتراك في إصدارات
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
الرجاء ملء البيانات يف حالة رغبتكم يف :تسجيل اشرتاك

تجديد اشرتاك

االسم:
العنوان:
الرمز الربيدي:

املدينة:
البلد:
رقم الهاتف:
الربيد اإللكرتوين:
اسم املطبوعة:
املبلغ املرسل:
التوقيع:

مدة االشرتاك:
نقدا  /شيك رقم:
التاريخ:

20 / /م

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب  -إدارة النرش والتوزيع  -مراقبة التوزيع
ص.ب - 23996 :الصفاة  -الرمز الربيدي 13100
دولة الكويت

383

