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Предговор
Президентските избори през 2016 придобиват сюрреалис
тична атмосфера още преди появата на Мечките – бивш во
дещ на телевизионно риалити шоу, подкрепян от бели раси
сти, успява да осъществи „враждебно поглъщане” на Репу
бликанската партия.
В началото на лятото, със засилването на кампанията,
някой, представящ се под името Гучифер 2.0, създава стра
ница в WordPress и започва масово да публикува неудобни
имейли и меморандуми, откраднати от Националния ко
митет на Демократическата партия. Когато борещата се за
прозрачност организация „УикиЛийкс” прави същото, Гучи
фер 2.0 заявява, че той е източникът; самата „УикиЛийкс” не
разкрива източниците си. Но изтеклата информация показва,
че политическото ръководство на демократите е дребнаво,
отмъстително и твърдо решено да приеме Хилари Клинтън
като номинация на Демократическата партия въпреки масо
вия ентусиазъм в подкрепа на претендента Бърни Сандърс.
Председателката Деби Уасерман-Шулц подава оставка.
После се случва нещо неочаквано.
Експертите по киберсигурност, които анализират пробив
в мрежата, забелязват, че особеностите на атаката показ
ват определени модели при осъществяването на достъпа –
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познати модели. Инструментите им са недостижимо скъпи
за случайни хакери, особено начинът, по който си служат с
до този момент неоткрити грешки в софтуера. Заключението
на експертите е, че атаката е извършена от две добре извест
ни групи, свързани с руското разузнаване. Те са познати под
странните имена Fancy Bear и Cozy Bear.
Професионалните разузнавачи всъщност не изпадат в
гняв срещу руснаците за проникването в компютрите на
Националния комитет на Демократическата партия. „Това е
валидна мишена за тяхното разузнаване”, казва един анали
затор по киберсигурност и ветеран от разузнавателната аген
ция на Министерството на отбраната. Но те обикновено кри
ят откраднатите данни, а не ги разгласяват по интернет. Меч
ките, изглежда, изведнъж променят правилата на играта“.
Да се припише вината за кибератаките на някого е трудно.
Добрите шпионски агенции полагат всички усилия да го на
правят невъзможно. Но не след дълго администрацията на
Обама и лидерите в Конгреса започват да повтарят с необик
новена сигурност – разбира се, неофициално, – че зад атаки
те стои Русия. Явява се една хипотеза. Руснаците натискат
с дигитален пръст везните в американските избори, за да
помогнат на гореспоменатия водещ на телевизионно риали
ти шоу, който по една случайност застъпва най-проруската
платформа в историята на Републиканската партия.
Докато пиша тези думи, резултатът от изборите остава
неизвестен. А има и добре осведомени експерти по кибер
сигурност, които са скептични относно руското участие.
И ето че сега се явява Малкълм Нанс, който цял живот се
занимава с разузнаване, контратероризъм и национална си
гурност, за да систематизира онова, което знаем, онова, ко
ето подозираме и значението на всички тези неща. Ако сте
чели книгите „Терористите на Ирак” и „ИДИЛ”, знаете, че
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Малкълм е експерт в тези неща. А ако сте гледали показани
ята му пред Конгреса през 2007 година, в които въз основа на
личния си опит с уотърбординг, нарича този метод за разпит
мъчение– по времето, когато по въпроса още се спори, знае
те за неговата честност. А ако сте прекарали известно време
с неговите колеги офицери от Военноморския флот, знаете за
неговата прямота.
Струва си да разгледаме отблизо този фантастичен епизод
от американската политика и сигурност. Малко вероятно е
той да остане изолирано събитие. В края на краищата Меч
ките обикновено отиват там, където искат – освен ако нещо
не ги спре.
Спенсър Акерман
Редактор по въпросите на националната сигурност на
САЩ,
„Гардиън”
Септември 2016

