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ثوان...
في
ٍ
ي�س ُّرين �أن �أعو َد �إليكم مع �أعدا ِد هذا ال�شهر؛
�شهر الوحدة والإجنازات ،مع الذكرى ال�ساد�سة
والأربعني على وحدة الوطن وتالحم ال�شعب
مع قيادته ،ومع تقدُّم دولتنا الذكية يف مراتب
التناف�سية العاملية ،واحتالل املراكز الأولى يف
وال�سعادة ،ونحن نقدِّ ُم
جماالت التميز احلكومي وامل�ؤ�س�سي وم�ؤ�شرات التنمية َّ
�إليكم ملخ�صات �أف�ضل الكتب العاملية الرائدة.
يف َّ
ملخ�ص كتاب« :ا�س ُلك الطريق ال�صحيح :كيف ن�أخذ بالأ�سباب املده�شة
التي تقودنا �إلى النجاح» ي ؤ� ِّك ُد امل�ؤلف «�إريك باركر» �أنَّ القادة نوعان :عاديون
وا�ستثنائيون،حيث ي�سلك القادة العاديون القنوات الر�سم َّية ويح�صلون على
الرتقيات ويلتزمون بالقواعد و ُيل ُّبون التو ُّقعات� .أ َّما القادة اال�ستثنائيون
فهم الذين ي�سلكون طرق ًا غري م�ألوفة ،وي�ستثمرون الفر�ص ،ويفاجئون
العامل ب�إجنازات غري م�سبوقة ،ويتخذون قرارات غري متو َّقعة ،ولذلك فهم
الذين ي�صنعون الفارق من خالل �أفكارهم املتح ِّررة ،فيقودون جمتمعاتهم
وم� َّؤ�س�ساتهم �إلى �آفاق �أو�سع من الفر�ص ،وال �س ِّيما يف ِّ
ظل اقت�صاد العوملة
�شديد التناف�س َّية .وه�ؤالء هم القادة املبا ِدرون والإيجاب ُّيون وامل�ؤ ِّثرون.
ويف َّ
ملخ�ص كتاب�« :أموال و�أحوال :كيف يتع َّلم االقت�صاد من العلوم الإن�سان َّية»
ُي�سبغ امل�ؤلفان «جاري �ساول مور�سون ،ومورتون �شابريو» نظر ًة �إن�سانية جديدة

مناذجه
غر�س املنهج الإن�ساين يف االقت�صاد يجع ُل
َ
على علم االقت�صاد؛ لأنَّ َ
�أك َرث واقع َّية ،وتو ُّقعا ِته �أك َرث د َّقة ،و�سيا�سا ِته �أكرث فاعل َّية وعد ًال .وهذا يعني
�أنه ميكن لالقت�صاد �أن ي�ستفيدَ من فهم �سلوك النا�س واحرتام فل�سفاتهم
الأخالقية ،ومن الفهم العميق ملعنى ودور الثقاقة .ولكي نكونَ عمليني وعلميني
�أي�ض ًا ،فاملطلوب هو �أن ي�ستفيدَ االقت�صاد ُّيون من هاتني الفكرتني من دون �أن
يتخ َّلى االقت�صاد عن �إجنازاته العظيمة ،وعرب علم اقت�صاد �إن�ساين؛ ي�سمح
ِّ
لكل جمال باحلفاظ على �سماته املم َّيزة .ويدير حوار ًا بني علمني اجتماعيني
وجمالني ك َّنا نعتربهما نهجني خمتلفني للمعرفة .ومع بدء مثل هذا احلوار
َّ
واخللق ،ف�إنَّ املزيد من الأفكار اجلديدة والإبداعات املفيدة
الأخالقي
�ستفاجئنا و ُتلهمنا يف رحلتنا ملواكبة امل�ستقبل وا�ست�شرافه.
ويف َّ
أ�سا�سي ملا
ملخ�ص كتاب« :الأمن الإلكرتوين واحلروب الإلكرتون َّية :دلي ٌل � ٌّ
عليك معرفته» ي ؤ� ِّك ُد امل�ؤلفان «بي دبليو �سينجر ،و�أالن فريدمان» �أنَّ م�شكالت
احلروب الإلكرتونية و�أمن املعلومات لي�ست فن َّية وتقن َّية فقط ،بل هي يف
املهم �أ َّننا
من�شئها م�شكالتٌ تنظيم َّي ٌة وقانون َّي ٌة واقت�صاد َّي ٌة واجتماع َّي ٌة ،ولكنَّ َّ
نعرف َ
املعلوماتي ،يجب �أن َ
ونفهم حدودَه؛ لأنه
أمن
�شروطه َ
عندما نف ِّكر يف ال ِ
ِّ
نحتاج �إلى ا�ستجابات
ُيك ِّلف ما ًال ووقت ًا و�
ٍ
إمكانات وحر َّي ٍات كذلك .ولهذا ف�إننا ُ
ال�سر َّية والإتاحة واملرونة
مرنة ومتنوعة لنواج َه املخاط َر التي تته َّد ُد ِّ
وال�سالمة ،وال �سيما �أنَّ الأمنَ املُطلقَ لي�س له وجودٌ ،فال يوج ُد ح ٌّل �سحريٌّ يقي
من جميع املخاطر .وهنا يرب ُز دو ُرنا وتتج َّلى م�س�ؤول َّي ُتنا كمواطنني مبادرين يف
العامل االفرتا�ضي ،والعامل الواقعي على ح ٍّد �سواء.
جمال بن حويرب
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
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جميعنا يعاين وك ُّلنا م�س�ؤول
لو ُعدنا بالذاكرة �إلى الوراء جي ًال واحد ًا ،لتذ َّكرنا �أنَّ م�صطلح
«الف�ضاء الإلكرتوين» كان جم َّرد خيال علمي� ،إذ كان يُ�ستخدَ م
يف و�صف �شبكة نا�شئة من �أجهزة الكمبيوتر املنت�شرة يف بع�ض
اجلامعات� ،أ َّما اليوم فقد �صارت حياتنا؛ بدء ًا من التوا�صل
ومرور ًا بالتجارة وو�صو ًال �إلى ال�صراع ،تعتمد ب�صورة جوهر َّية
على الإنرتنت ،حتَّى �صارت الق�ضايا الأمن َّية مت ِّثل حتدِّ ي ًا
واجهون اجلرائم الإلكرتون َّية وق�ضايا
للجميع :فال�سا�سة ُي ِ
احلر َّية على �شبكة الإنرتنت ،و�صار املهند�سون يدافعون عن
بالدهم �ضد �أ�شكال جديدة من الهجمات من دون �أن يرتدوا
مالب�س اجلرناالت ،وقادة الأعمال َيدفعون عن م� َّؤ�س�ساتهم
خماطر مل يكن �أحد يتخ َّيلها يف وقت من الأوقات؛ واملحامون
وفال�سفة الأخالق ي�ضعون �أطر ًا جديدة ملا يعتربونه �صواب ًا �أو
خط أً� .ونحن �أي�ض ًا نواجه �أ�سئلة جديدة يف ِّ
كل �شيء؛ بدء ًا من
حقوقنا وم�س�ؤول َّياتنا كمواطنني يف العامل االفرتا�ضي ،والعامل
الواقعي على ح ٍّد �سواء.
بعد �أن �صار «الف�ضاء الإلكرتوين» �أمر ًا واقع ًا ،منا حجم املخاطر
منو ًا هائ ًال� ،إذ تع َّر�ض  97يف املائة من امل� َّؤ�س�سات املُدرجة على
قائمة جملة «فورت�شن  »500للقر�صنة ،و�أعدَّت �أكرث من مائة حكومة
العدَّة خلو�ض معارك يف النطاق الإلكرتوين .وب�سبب هذه املخاوف،
ظهر ما ي�س َّمى «الأمن الإلكرتوين» ،ف�صار من �أ�سرع املجاالت
منو ًا وت�شابك ًا ،وبد�أت احلكومات بابتكار �إدارات جديدة للدفاع
عن ف�ضائها و�أ�سرارها .ويرى الدكتور «جو ناي» �صاحب نظر َّية
«القوة الناعمة» والعميد ال�سابق لكل َّية كينيدي احلكوم َّية يف «جامعة
هارفارد» �أ َّنه �إذا بد�أ امل�ستخدمون يفقدون الثقة ب�سالمة و�أمن
الإنرتنت واملعلومات ،ف�إ َّنهم �سين�سحبون من الف�ضاء الإلكرتوين
مقاي�ضني الرفاهية بالأمن على حدِّ تعبريه ،وهذا يعني �أنَّ املخاوف
ب�ش�أن الأمن الإلكرتوين ت�ؤ ِّثر يف �أفكارنا املتع ِّلقة باخل�صو�ص َّية ،ولهذا
واخلا�صة ،ويف
�سمحنا مبراقبة املحتوى يف امل� َّؤ�س�سات احلكوم َّية
َّ
منازلنا �أي�ض ًا ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن ينتهك احلقوق االقت�صاد َّية
واالجتماع َّية وحقوق الإن�سان ،ب�سبب التوا�صل املفرط بني �شبكات
املعلومات حول العامل.

تعريف الف�ضاء الإلكرتوين
الف�ضاء الإلكرتوين هو عامل م�ستخدمي ال�شبكات الإلكرتون َّية
حو�سبة الذي ُن ِّ
خزن فيه املعلومات ونتبادلها على �شبكة الإنرتنت،
املُ َ
وبد ًال من البحث عن التعريف الأمثل وال ِّ
أدق للف�ضاء الإلكرتوين،
من املفيد حتليل ما ت�سعى التعريفات �إلى تو�ضيحه ،فهناك �سمات ال
ُت�ش ِّكل الف�ضاء الإلكرتوين فح�سب ،بل جتعله فريد ًا �أي�ض ًا ،فالف�ضاء
الإلكرتوين هو بيئة معلومات َّية تت�ش َّكل من البيانات الرقم َّية التي
ر�سل و ُت�ستق َبل .فهو لي�س مكان ًا مادي ًا فقط ،ولذا
ُتنتَج و ُتخزَّن و ُت َ
فهو يتحدَّى الت�أطري ب�أيِّ بعد ومقيا�س مادي و�أحادي �أي ًا كان نوعه.
والف�ضاء الإلكرتوين لي�س افرتا�ضي ًا على نح ٍو خال�ص ،فهو ي�شمل
�أجهزة حا�سوب ُت ِّ
خزن البيانات� ،إ�ضافة �إلى ُنظم وبنية �أ�سا�س َّية ت�سمح
له بالتد ُّفق ،وهذا ي�شمل الأجهزة املت�صلة ب�شبكات الإنرتنت املغلقة،
والأجهزة املتن ِّقلة ،والألياف الب�صر َّية �أو ال�ضوئ َّية ،واالت�صاالت
الف�ضائ َّية الال�سلك َّيةِّ ،
وكل النظم الرقم َّية الذك َّية.

العامل الرقمي

نحن ن�ستخدم م�صطلح «الإنرتنت» لن�صف العامل الرقمي ،مبا يف ذلك الأ�شخا�ص الذين يجل�سون خلف �أجهزة احلا�سوب ويعي�شون يف عامل ال ينقطع
من التوا�صل ِّ
أهم خ�صائ�صه �أنَّ �أنظمته وتقنياته من �صنع الب�شر .وميكن من هنا تعريف الف�ضاء الإلكرتوين
بكل اللغات وملختلف الغايات .ومن � ِّ
ا�ستناد ًا �إلى العامل املعريف والعامل املادي والرقمي مع ًا ،كما �أنَّ الت�ص ُّورات واملفاهيم مه َّمة ،حيث ت�ستند �إليها الهياكل الداخل َّية للف�ضاء الإلكرتوين
يف ِّ
خ�ص�ص بها الأ�سماء �ضمن الف�ضاء الإلكرتوين ،وو�صو ًال �إلى الأ�شخا�ص واجلهات التي تدير البنية الأ�سا�س َّية
كل �شيء ،بدء ًا من الطريقة التي ُت َّ
وت�ضع ت�شريعاتها وقوانينها.

ال�سيادة وامللك َّية واجلن�س َّية

هناك نقطة مه َّمة كثري ًا ما ُن�سيء فه َمها ،وهي �أنَّ الف�ضاء
نعدم اجلن�س َّية»� ،أو
الإلكرتوين الذي نعتربه عاملي ًا ،لي�س « ُم ِ
«م�شاع ًا» ،بل ُي�ستخدم كال امل�صطلحني كثري ًا من جانب
احلكومات وو�سائل الإعالم ،فقد َّمت تق�سيم الكرة الأر�ض َّية
ق�سمنا
�إلى نطاقات و�أقاليم ُنطلق عليها «�أمم ًا» �أو «دو ًال»َّ ،ثم َّ
اجلن�س الب�شري �إلى جمموعات ُيطلق عليها «جن�س َّيات»
�أو «قوم َّيات» .ونف�س هذا التق�سيم ي�سري على الف�ضاء
الإلكرتوين ،فهو يعتمد على بنية ماد َّية وم�ستخدمني
يرتبطون جغرافي ًا ،ومن هنا فهو يخ�ضع ملفاهيمنا الب�شر َّية
ورغم �أنَّ �أق�سام الف�ضاء
مثل ال�سيادة واجلن�س َّية وامللك َّيةَّ .
أهمية ،ف�إ َّنها �أي�ض ًا خطوط وهم َّية
الإلكرتوين واقع َّية وذات � ِّ
وتخ ُّيل َّية مثل احلدود التي تف�صل الواليات املتحدة عن كندا،
�أو كاروالينا ال�شمال َّية عن كاروالينا اجلنوب َّية ،والهند عن
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ال�صني ،وهكذا .فاجلمع بني التكنولوجيا والب�شر
ويتغي
يتغي على نحو دائم َّ
الذين ي�ستخدمونها َّ
معه حجم الف�ضاء الإلكرتوين ونطاقه ،و�صو ًال
�إلى القواعد الفن َّية وال�سيا�سات التي ت�سعى
لتوجيهه .ويرى اخلرباء �أنَّ جغراف َّية الف�ضاء
للتغي من البيئات
الإلكرتوين �أكرث قابل َّية
ُّ
الأخرى .فمن ال�صعب �أن تتح َّرك اجلبال
واملحيطات من �أماكنها ،لكنَّ بع�ض مك ِّونات
و�أجزاء الف�ضاء الإلكرتوين ميكن ت�شغيلها
�أو �إيقافها ب�ضغطة زر .وتبقى اخل�صائ�ص
الأ�سا�س َّية كما هي ،لكنَّ الطبوغراف َّية يف تد ُّفق
م�ستمر .فالف�ضاء الإلكرتوين اليوم ،هو نف�سه
الف�ضاء الإلكرتوين الذي عرفناه يف عام ،1982
وهو يختلف فقط من حيث �سعة التخزين
و�سرعة التبادل ،و�سيولة التد ُّفق ،و�سهولة
اال�ستخدام.

ويف حني كان الف�ضاء الإلكرتوين يف وقت من
الأوقات جم َّرد عامل لالت�صال َّثم للتجارة
الإلكرتون َّية التي تقرتب مبيعاتها من ع�شرة
تريليونات دوالر يف هذا العام ،فقد ات�سع هذا
الف�ضاء لي�شمل ما ُنط ِلق عليه «البنية الأ�سا�س َّية
احليو َّية» ،و ُيق�صد بها القطاعات الأ�سا�س َّية
التي ت�ستند �إليها ح�ضارتنا احلديثة ،بدء ًا من
الزراعة وتوزيع الغذاء ،وو�صو ًال �إلى الن�شاط
امل�صريف والرعاية ال�صح َّية والنقل واملاء
والطاقة .ك ُّل هذه القطاعات التي كانت يف
وقت من الأوقات م�ستق َّلة ومنف�صل بع�ضها
عن بع�ض� ،أ�صبحت مرتبطة ومت�صلة بالف�ضاء
الإلكرتوين عن طريق ما ي�س َّمى تكنولوجيا
املعلومات ،ويحدث ذلك غالب ًا من خالل ما
ُيعرف با�سم «�سكادا» ومعناه «نظام التح ُّكم
الإ�شرايف وحت�صيل البيانات» .فهناك �أنظمة

الهو َّية والتوثيق

الكيف َّية التي ن�ستطيع بها حتديد وتوثيق �أن�شطة
مبا�شرة على �شبكة الإنرتنت ،تختلف عن الكيف َّية
التي تقودنا �إليها فطرتنا الإن�سان َّية ،فرتانا متح ِّفظني
وحمافظني وم َّيالني �إلى ال�سر َّية ،وترك جزء من
هو َّياتنا غام�ض ًا وملتب�س ًا .فنحن نقدِّ م بياناتنا لبع�ض
امل� َّؤ�س�سات ،ونحجبها عن �أخرى؛ ونتعامل مع جهات
بثقة ،وننظر �إلى جهات �أخرى ب�شيء من الريبة .ففي
حني ن�س ِّوق ملواقعنا وندفع مقابل �إ�شهار ماركاتنا،
نر ِّقي �أرقام ح�ساباتنا ،و�أحيان ًا ب�أ�سماء �سر َّية ،حتَّى
نثق مبن نتوا�صل معه� ،أو نثق بالنظام الذي يربطنا
مع ًا.
فيما يتع َّلق بالأمن الإلكرتوين ،ف�إنَّ الهو َّية الرقم َّية
هي توازن بني حماية املعلومات وم�شاركتها .فاحل ُّد
ف�صح عنها ال مي ِّثل �أهمية بالن�سبة
من املعلومات التي ُت ِ
�إلى اخل�صو�ص َّية فح�سب ،بل مينع الآخرين كذلك
من احل�صول على معلومات ميكن �أن ي�ستخدموها
يف عمل َّيات تدلي�س �أو ٍّ
غ�ش ممن َهجة ُيحتال فيها على
التوثيق بطرق �شديدة التعقيد .ويف نف�س الوقت،
يت�ض َّمن ك ُّل نظام عدد ًا من املُح ِّفزات والإغراءات
لزيادة مقدار البيانات التي يجمعها بهدف ا�ستخدام
اخلا�صة.
تلك البيانات خلدمة �أهدافه
َّ
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حا�سوب َّية تر�صد عمل َّيات البنية الأ�سا�س َّية
احليو َّية الأخرى وت�ضبط ما يحدث لها من
تغيري وتتح َّكم فيها .ويتح َّكم القطاع اخلا�ص
بنحو  %90تقريب ًا من البنية الأ�سا�س َّية احليو َّية
الأمريك َّية ،وت�ستخدم امل� َّؤ�س�سات التي تعتمد على
الف�ضاء الإلكرتوين من �أجل حتقيق التوازن يف
ِّ
كل �شيء؛ بدء ًا من مراقبة وحتديد موا�صفات
ون�سب تنقية املياه يف مدينتك ،والتح ُّكم يف
تد ُّفق الغاز الالزم لتدفئة منزلك ،ولي�س انتها ًء
باملعامالت املال َّية التي حتافظ على ا�ستقرار
�أ�سعار العمالت يف خمتلف دول العامل .ورغم
ِّ
كل هذه الأهمية ،ف�إنَّ الإن�سان الذي اخرتع
وط َّور و�أطلق العنان للإنرتنت ،مل يحرتم هذه
القيمة احل�ضار َّية ،حتَّى �صار الإنرتنت م�صدر ًا
للحب واحلرب ،والربح واخل�سارة ،والإعمار
ِّ
والدمار.

ما الأمن؟
ال يقت�صر الأمن يف معناه الأ�شمل على فكرة عدم التع ُّر�ض للخطر
كما نت�ص َّور ،لأ َّنه يرتبط دائم ًا بوجود خ�صم �أو غرمي .بهذا،
يبدو الأمر �أ�شبه ما يكون باحلرب �أو التجارة؛ ف�أنت بحاجة �إلى
طرفني على ال ِّ
أقل كي ي�صبح الأمر حقيقي ًا .قد تتع َّر�ض الأ�شياء
للك�سر وقد ُترتكب الأخطاء لكنَّ امل�شكلة الإلكرتون َّية ال ت�صبح
م�شكلة �أمن �إلكرتوين �إال �إذا �سعى اخل�صم لتحقيق مكا�سب من
هذا الن�شاط ،وقد يتم َّثل هذا املك�سب يف احل�صول على معلومات
خا�صة �أو تدمري النظام �أو منع ا�ستخدامه من قبل �أ�صحابه
َّ
وعمالئه و�شركائه� ،أو تدمريه نهائي ًا و�إزالته من الوجود.
لي�ست ك ُّل م�شكالت الأمن فن َّية �أو تقن َّية ،بل هي م�شكالت
تنظيم َّية وقانون َّية واقت�صاد َّية واجتماع َّية �أي�ض ًا ،لكنَّ الأهم
�أ َّننا عندما نف ِّكر يف الأمن ،نحتاج �إلى و�ضع �شروطه وتعريف
حدوده .ف�أي مك�سب �أمني يت�ض َّمن نوع ًا من املقاي�ضة ،فالأمن
ُيك ِّلف ما ًال ووقت ًا و�إمكانات وحر َّي ٍات وغري ذلك ،وباملثل تتط َّلب
املخاطر املختلفة التي تهدِّ د ال�سر َّية والإتاحة واملرونة وال�سالمة
ا�ستجابات خمتلفة ،فالأمن املُطلق لي�س له وجود ،فال يوجد ح ٌّل
�سحري يقي من جميع املخاطر.

ما املخاطر؟

عند مناق�شة احلوادث الإلكرتون َّية �أو املخاوف من وقوع هجمات حمتملة،
املهم �أن نف�صل بني فكرة االنك�شاف والت�سريب ،وفكرة التهديد.
من ِّ
فالباب املفتوح مي ِّثل ثغرة �أو انك�شاف ًا على خطر ما ،لك َّنه ال مي ِّثل تهديد ًا
ما دام ال �أحد يريد الدخول .والعك�س �صحيح ،ف إ� َّنه ميكن �أن َّ
تتمخ�ض
عن ثغرة واحدة تهديدات عديدة :فالباب املفتوح ميكن �أن مينح
الإرهاب ِّيني فر�صة و�ضع قنبلة ،وقد ي�سرق مناف�سوك �أ�سرارك التجار َّية،
يدمر املخ ِّربون ممتلكاتك ،وقد
وقد ي�ستويل الل�صو�ص على �سلع ق ِّيمة� ،أو ِّ
يت�س َّرب �أو ُيه َّرب فريو�س �إلى نظام معلوماتك وي�ش ِّو�ش على �أداء �شبكات
العمل ،ويربك امل� َّؤ�س�سة ك َّلها بلمح الب�صر.
العن�صران احلا�سمان يف تعريف التهديدات واملخاطر هما الفاعل
والنتيجة .االعرتاف بالفاعل يدفعنا �إلى التفكري بطريقة ا�سرتاتيج َّية
ب�ش�أن التهديدات �أو املخاطر .وميكن �أن يلتقط اخل�صم ويختار ثغرة
ي�ستغلُّها من �أجل حتقيق م�أرب ما ،وهذا يعني �ضمني ًا �أ َّنه ال يكفي �س ُّد
معي ،ولكن ينبغي علينا �إدراك �أنَّ
جمموعة الثغرات املع َّر�ضة لتهديد َّ
التهديد قد ين�ش�أ ب�سبب �أفعالنا الدفاع َّية.
هناك �أنواع الهجمات اخلطرة ،ومن ال�سهل �أن تن�ساق وراء مان�شيتات
و�سائل الإعالم كي جتمع ك َّل التهديدات يف كلمة واحدة مثل م�صطلح
«قرا�صنة» مث ًال� ،إذ يعترب هدف املهاجم نقطة االنطالق عند تعريف
وت�صنيف املخاطر.
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احلاالت

يف بع�ض احلاالت ي�أتي اخلطر من الداخل ،فحاالت مثل «براديل مانينج»
و«ويكيليك�س» و«�إدوارد �سنودن» وف�ضيحة وكالة الأمن القومي الأمريكي
ت�س ِّلط ال�ضوء على «اخلطر الداخلي» الذي ُيع ُّد عظيم ًا يف ت�أثريه ،لأنَّ
الفاعل يعرف ثغرات النظم ،ويعرف �أ�سرار و�شيفرات احلماية ،وقد
يكون �أحد امل�شاركني يف ت�صميمهاَّ .
بواطن الأمور ميكن
فاملطلعون على ِ
�أن ميتلكوا ر�ؤى �أف�ضل بكثري ب�ش�أن ما هو ذو قيمة ،وما هي �أف�ضل طريقة
لتعزيز هذه القيمة �سواء �أكانوا يحاولون �سرقة �أ�سرار �أم تخريب �أم
تعطيل تنفيذ عمل َّية �إلكرتون َّية مه َّمة.
املهم التفكري فيما �إذا كان الفاعل �أو م�صدر التهديد يريد
ومن ِّ
مهاجمتك �أنت بالذات� ،أم �إنه يهاجم اجلميع� ،أم �إنه ميار�س لعبة
�إلكرتون َّية ويراهن �أ�صدقاءه على اخرتاق نظامك الإلكرتوين من �أجل
الت�سلية ،فبع�ض الهجمات ت�ستهدف نظم ًا بعينها لأ�سباب مع َّينة ،يف حني
معي ب�صرف النظر ع َّمن يتح َّكم
قد ي�سعى خ�صوم �آخرون لتحقيق هدف َّ
املوجهة ميكن �أن ت�ضرب جهاز ًا حيوي ًا من
فيه .فالربجم َّيات اخلبيثة غري َّ
خالل الربيد الإلكرتوين ،و�أن تبحث عن بيانات بطاقة ائتمان َّية خمزَّنة،
مع حفظ تلك البيانات ل�صاحبها من دون ُّ
تدخل العن�صر الب�شري يف
العمل َّية .االختالف اجلوهري يف تلك الهجمات الرقم َّية الذك َّية يتع َّلق
بالتكلفة من وجهة نظر املهاجم واملدافع ،فمن منظور املهاجم ،تق ِّلل
الأمتتة التكلفة فال ي�ضط ُّر القائمون على حماية النمو �إلى اال�ستثمار يف
جميع املهام املطلوبة بدء ًا من اختيار ال�ضح َّية ،ومرور ًا بتحديد الهدف،
وو�صو ًال �إلى تن�سيق وتنفيذ الهجوم .ويف حالة كهذه ال تزيد تكلفة املهاجم
املوجه
ب�صرف النظر على عدد ال�ضحايا الذين ي�ستهدفهم� .أ َّما الهجوم َّ
ف�إ َّنه ،على اجلانب الآخر ،ميكن �أن ي ؤ�دِّي �إلى زيادة كبرية يف التكاليف
مع ارتفاع عدد ال�ضحايا .فحتَّى يكون املهاجم على ا�ستعداد لال�ستثمار
موجهة ،يجب �أن يح ِّقق عائد ًا متو َّقع ًا من ِّ
كل �ضح َّية .وعلى
يف هجمات َّ
النقي�ض من ذلك ،ميكن �أن حت ِّقق الهجمات الذك َّية والتلقائ َّية هوام�ش
ربح �أق َّل بكثري.

االحتماالت
هناك ثالثة احتماالت فقط ملا ميكن فعله ب�أيِّ نظام �إلكرتوين حمو�سب� :إ َّما �سرقة بياناته ،و�إ َّما �إ�ساءة ا�ستخدام وت�شوي�ش بيانات التوثيق والتح ُّقق
من الهو َّية� ،أو ال�سيطرة عليه بالكامل .وب�سبب اعتمادنا الك ِّلي على نظم املعلومات ،ف�إنَّ الفاعل ميكن �أن ُي ِلحق الكثري من ال�ضرر عن طريق ارتكاب �أيِّ
تدمر قدرة قطاع ب�أكمله وحترمه من
فعل من الأفعال الثالثة املذكورة ،ف�سرقة البيانات ميكن �أن تك�شف عن خطط ا�سرتاتيج َّية لدولة من الدول� ،أو ِّ
املناف�سة .و�سرقة بيانات التوثيق ميكن �أن مينح الفاعل �إمكان َّية تغيري �أو تدمري الربجم َّيات والبيانات ما ي�ؤدِّي �إلى تبديل يف ك�شوف الرواتب �أو طم�س
�أد َّلة �أو تدلي�س وقائع .واال�ستيالء على املوارد ميكن �أن مينع م� َّؤ�س�سة ما من الو�صول �إلى العمالء �أو �أن يحرم جي�ش ًا من اجليو�ش القدرة على التوا�صل.
ومثلما تتط َّور التهديدات ،يجب �أن تتط َّور ا�ستجاباتنا لها� ،إذ ميكن التخفيف من �آثار بع�ضها باتخاذ �إجراءات ب�سيطة وتغيري ال�سلوك �أو بتكرار تعديل
معطيات النظام ملوا�صلة �إخفاء تعديالت الثغرات �أو احليلولة دون ظهورها من خالل ابتكار وتطبيق تقنيات جديدة .وهناك ثغرات عديدة ميكن
يتم ذلك؟
طم�سها و�إلغا�ؤها مبج َّرد �إعادة هيكلة النظام ككل� ،أو تغيري الطريقة التي ن�ستخدمها بها ،فكيف ميكن �أن َّ
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�أ�ساليب الدفاع واحلماية

�إذا كان ت�أمني نظام ت�شغيل حديث �أمر ًا �صعب ًا ،ف�إنَّ ث َّمة اجتاه ًا بدي ًال
يحاول منع الربجم َّيات اخلبيثة من الو�صول �إلى حا�سوبك عرب ال�شبكة.
و�أب�سط �شكل من �أ�شكال الدفاع الإلكرتوين هو «اجلدار الناري» ،وهو
ر�سلة واملُ�ستق َبلة بنا ًء
نظا ٌم يو ِّفر حماي ًة لل�شبكة عرب تر�شيح البيانات املُ َ
على قواعد حدَّدها امل�ستخدم .الهدف من بناء وت�شغيل اجلدار الناري
هو تقليل �أو �إزالة االت�صاالت ال�شبك َّية غري املرغوب فيها ،وال�سماح يف
ر�سل و ُت�ستق َبل بحر َّية.
الوقت نف�سه لالت�صاالت «ال�شرع َّية» �أن ُت َ
اجلدار الناري عبارة عن َّ
مر�شحات ت�سمح بالن�شاط امل�ص َّرح له على
املج�سات التي
ال�شبكة؛ والطبقة التالية من الدفاع هي جمموعة من َّ
تبحث عن ال�سلوك َّيات املخالفة ،ف�أنظمة ك�شف الت�سلُّل توجد على
امل�ستوى احلا�سوبي �أو على ال�شبكة ،وهذه الأنظمة عبارة عن برامج �أو
�أجهزة م�ص َّممة للك�شف عن حماوالت الو�صول �إلى نظام احلا�سب الآيل
غري املرغوب بها� ،أو حماولة تعطيل النظام بوجه عام والتالعب به،
�ستخدم
وذلك من خالل �شبكة الإنرتنت .وميكن لهذه املحاوالت �أن َت ِ
�أ�شكا ًال عدَّة للهجمات ،مثل :اخرتاق احلماية التي تتع َّلق بحقوق الن�سخ
�أو الطبع� ،أو ا�ستخدام برامج �ضا َّرة وما �شابه ذلك .نظام ك�شف الت�سلُّل
وحده ،ال ميكنه ك�شف الهجمات �ضمن حركة مرور ُم�ش َّفرة ،فهذا النظام
ي�ستخدم للك�شف عن �أنواع عدَّة من الت�ص ُّرفات املريبة التي ميكن �أن
تنتهك نظام احلماية الأمني و ُتف ِقده موثوق َّيته .وهذا يت�ض َّمن هجمات
املوجهة �إلى اخلدمات ال�ضعيفة ،والبيانات التي تدفع الهجمات
ال�شبكة َّ
على التطبيقات ،والدخول غري امل�ص َّرح به ،والو�صول �إلى املل َّفات
احل�سا�سة ،والربامج ال�ضا َّرة .ومثل الربامج امل�ضادَّة للفريو�سات ف�إنَّ
َّ
لك ٍّل من هذه الأنظمة ثمنها .ف�إ�ضافة �إلى تكلفتها املاد َّية ،ف�إ َّنها تك ِّلف
وقت ًا وموارد �أداء داخل منظومة العمل ،ف�ض ًال عن تركيبها وتفعيلها على
ِّ
يتعي على النظام تقييم جميع حاالت املرور
كل جهة ،ال �س َّيما �إذا كان َّ
الواردة على �شبكة �ضخمة على نحو فوري.

ما الهجوم الإلكرتوين؟

لتعرف ما يعنيه الهجوم الإلكرتوين ،عليك �أو ًال
�أن تعرف �أنواع الهجمات التقليد َّية .ت�ستخدم
الهجمات الإلكرتون َّية و�سائل خمتلفة .فعو�ض ًا
عن ا�ستخدام ق َّوة حرك َّية (كا�ستخدام قب�ضة
اليد �أو ال�سيف �أو البندق َّية) ت�ستخدم الهجمات
الإلكرتون َّية و�سائل رقم َّية� ،أو �إجراءات وعمل َّيات
حا�سوب َّية من نوع ما ،فالهجوم الإلكرتوين
لي�س مق َّيد ًا باجلوانب املاد َّية املعتادة يف حالة
الهجمات التقليد َّية .ففي الف�ضاء الإلكرتوين،
ميكن �أن يتح َّرك الهجوم حرفي ًا ب�سرعة ال�ضوء

دون �أن تق ِّيده احلدود اجلغراف َّية �أو احلواجز
ال�سيا�س َّية .كما �أنَّ خروجه عن قيود القوانني
املاد َّية يعني �أ َّنه ميكن �أن يوجد يف �أماكن
متعدِّ دة يف الوقت ذاته ،وهذا يعني �أنَّ الهجوم
�سي�صيب �أهداف ًا متعدِّ دة ،يف �أماكن خمتلفة ،يف
الوقت ذاته.
ومي ِّثل الهدف نقطة االختالف الثانية بني
الهجوم الإلكرتوين والهجمات التقليد َّية .فعو�ض ًا
عن الت�س ُّبب يف �ضرر مادي مبا�شر ،ي�ستهدف
الهجوم الإلكرتوين حا�سوب ًا �آخر �إ�ضافة �إلى

املعلومات التي يحتويها .والنتائج املبتغاة من
وراء هذا الهجوم قد تكون �إحلاق ال�ضرر ب�شيء
مادي ،لكنَّ ال�ضرر ينجم �أو ًال عن حادث ما يف
العامل الرقمي.
انطالق ًا من هذين االختالفني اجلوهر َّيني،
تنبثق جميع الطرق الأخرى التي يبدو بها
الهجوم الإلكرتوين خمتلف ًا عن الهجوم املادي،
فعاد ًة ما تكون الهجمات الإلكرتون َّية �أكرث
�صعوبة يف معرفة م�صدرها .و�أحيان ًا ُيطلق
الق َّنا�صة الر�صا�ص من بنادقهم امل�ص َّممة بد َّقة
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بحيث ال ُتكت�شف ،يف حني يو ِّقع بع�ض منفذي
الهجمات الإلكرتونية ب�أ�سمائهم يف برجم َّياتهم
اخلبيثة كي يتم َّكنوا من �شنِّ هجومهم ،وباملثل
يكون ت�أثري الهجوم املادي �أ�سهل يف التن ُّب�ؤ به
من الهجوم الإلكرتوين .فمن املمكن �أن ُيط ِلق
موجه ًة بالليزر ب�شكل دقيق وهو
�أحدهم قنبل ًة َّ
يعرف مدى الدمار الذي �سيحدثه االنفجار.
�أ َّما يف حالة الفريو�س احلا�سوبي ،فمن ال�صعب
�أن نعرف � َّأي جها ٍز حا�سوبي �سي�صيبه الفريو�س
قبل غريه ،و�إذ قد ت�ؤدِّي القنبلة احلقيقية دون
ق�صد �إلى تفجري خطوط الغاز والكهرباء املمتدَّة
وغري املرئ َّية وانهيار املبنى ،ف�إن الهجمات

الفريو�سية؛ مثل فريو�س «�ستك�سنت» ،م�ص َّممة
لإ�صابة �أهدافها بدقة ال تخطئ �أبد ًا.
عالوة على ذلك ،ترتبط تكاليف �شنِّ هجوم
مادي ب�شراء �أ�سلحة ومواد فعل َّية وتخزينها
ثم ن�شرها و�إطالقها ،يف حني ترتتَّب تكاليف
الهجمات الإلكرتون َّية على عمل َّيات البحث
والتطوير .وهي يف هذا ت�شبه م�شروعات تطوير
الأ�سلحة النووية التي تقوم على البحث والتطوير
امل�ستمر �أكرث من اعتمادها الأ�سلحة التقليدية.
ولهذا ف�إن الفارق الوحيد بني الهجمات
الإلكرتون َّية وغريها من الهجمات هو و�سائلها
الرقم َّية و�أهدافها الإلكرتون َّية.

وميكن تق�سيم الهجمات
الإلكرتون َّية كما يلي:

هجمات الإتاحة :وهي الهجمات التي متنع
الو�صول �إلى �شبكة من ال�شبكات� ،سوا ًء عن
طريق غمرها بالزيارات الوهم َّية� ،أو حرمانها
من اخلدمة وف�صلها عن �شبكة الإنرتنت وتعطيل
منظومتها الهند�س َّية واالفرتا�ض َّية.
الهجمات ال�سر َّية :وهي املحاوالت التي يبذلها
املهاجمون للتم ُّكن من دخول ال�شبكات الرقم َّية
ور�صد �أن�شطة وا�ستخال�ص معلومات امل�ستخدمني.
ويعتمد تقدير مثل هذا النوع من االخرتاقات على
قيمة املعلومات امل�ستخل�صة واجلهد املبذول يف
�سحبها.
هجمات تكامل َّية :وتت ُّم بدخول النظام لتغيري
املعلومات بد ًال من ا�ستخال�صها �أو اال�ستيالء عليها،
وهي ت�ستغ ُّل البيانات يف العامل االفرتا�ضي �إ�ضافة
�إلى الأنظمة والأ�شخا�ص الذين يعتمدون على تلك
البيانات يف الواقع .ويف �أغلب الأحيان ،تهدف
امل�ستخدم �أو
تلك الهجمات �إ َّما �إلى تغيري ت�ص ُّور
ِ
وعيه باملوقف� ،أو تت�س َّبب يف تدمري �أجهزة ماد َّية
توجهها و ُتف ِّعلها �أنظمة معلومات َّية .ومثل
وعمل َّيات ِّ
هذه الهجمات التكامل َّية تكون مراوغة حيث نعتمد
على �أنظمة حا�سوب َّية ت�ستطيع فهم ما يجري داخل
َّ
املنظمات امل�ستهدفة.
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فكيف ميكننا التمييز بني الهجمات الإلكرتون َّية؟
لقد تط َّورت تلك الهجمات بداي ًة من تعطيل
اخلدمة ،حيث يت ُّم �إغراق و�ش ُّل النظام
بكم هائل من الطلبات من �شبكات
املُ�ستهدف ٍّ
�أخرى� ،إلى «�ستك�سنت» حيث ميكن �أن ي�س ِّبب
مثل هذا الربنامج اخلبيث تعطيل الأجهزة يف
خمترب نووي وخروجه عن ال�سيطرة ،فالأمر
�أ�شبه ما يكون بت�صنيف ِّ
كل �شيء يف قوائم بدء ًا
من جمموعة من �أطفال اجلريان الذين يقرعون
جر�س الباب ويهربون ،و�صو ًال �إلى تدمري
املقاومة الرنويج َّية للأبحاث النوو َّية الناز َّية
�إ َّبان احلرب العامل َّية الثانية.

اجلرائم الإلكرتون َّية �ضد
امل� َّؤ�س�سات
تتع َّر�ض امل� َّؤ�س�سات لأ�ضرار مبا�شرة نتيجة هجمات االبتزاز ،وهي
هجمات ت�ستخدم برامج وتطبيقات الفدية .ويطلب من ال�ضح َّية
�أن تختار �إ َّما حت ُّمل التكلفة املحتملة ل�صدِّ الهجوم َّ
املنظم تنظيم ًا
جيد ًا ،و�إ َّما الإذعان لطلبات املهاجم .املواقع الإلكرتون َّية التي متتلك
نظم عمل تعتمد على برجمة الوقت والت�شغيل والتوريد يف مواعيد
مربجمة؛ مثل املبيعات املو�سم َّية تكون �أكرث عر�ضة لهجمات من هذا
النوع .فما حجم مثل هذه اجلرائم الإلكرتون َّية؟
ت�س ِّلط الأنواع املختلفة من الهجمات ال�ضوء على مدى �صعوبة حتديد
حجم امل�شكلة ،ال �س َّيما �أنَّ هناك �شح ًا يف البيانات املوثوق بها،
فاملجرمون ال يت�شاركون معلوماتهم �أو �إح�صائ َّياتهم مع الأكادمي ِّيني
يف �أغلب الأحيان .يقول «رو�س �أندر�سون» الأ�ستاذ يف جامعة
كامربيدج« :هناك �أكرث من مائة م�صدر للبيانات املتع ِّلقة باجلرمية
الإلكرتون َّية ،ومع ذلك ال تزال الإح�صاءات املتوافرة متناثرة وغري
كافية ،فهذه البيانات تفتقر �إلى الد َّقة واملوثوق َّية ،وهي �إ َّما �أقل من
احلقيقة الواقعة و�إ َّما تتجاوزها ،وهذا يتو َّقف على ال�شخ�ص الذي
جمعها والأخطاء املق�صودة مثل م� َّؤ�س�سات احلماية والوكاالت
الأمن َّية التي تختلق التهديدات لرتويج وبيع حلولها.
وحتَّى �إن كانت البيانات متوافرة ،ف�إنَّ حتديد تكاليف اجلرمية
الإلكرتون َّية لي�س �أمر ًا �سه ًال .فالتكاليف املبا�شرة ال تطال ال�ضحايا
املبا�شرين وح�سب ،بل تطال �أي�ض ًا الو�سطاء مثل البنوك ومز ِّودي
الكم الهائل من
خدمة الإنرتنت الذين َّ
يتعي عليهم التعامل مع ِّ
الربيد الإلكرتوين املزعج «اال�سبام» .تلك التكاليف غري املبا�شرة
ميكن �أن ُت ِدث فارق ًا كبري ًا يف التكلفة النهائ َّية يف واقع الأمر.
متو�سط �إنفاق امل� َّؤ�س�سات التي ت�ضم
فبحلول عام  ،2013كان ِّ
َّ 1000
موظف �أو �أكرث ،نحو  9ماليني دوالر �سنوي ًا� ،سوا ًء �أكانت
تلك امل� َّؤ�س�سة بنك ًا �أم م� َّؤ�س�سة �صناع َّية مث ًال .وعند النظر �إلى امل�س�ألة
بطريقة �شاملة ،تفر�ض اجلرمية الإلكرتون َّية تكلفة كبرية على
املجتمع ب�أ�سره ،ولهذا ينبغي اكت�شاف طرق و�أ�ساليب �أكرث تعقيد ًا
وذكا ًء يف مواجهتها.
كما ميكن النظر �إلى اجلرمية الإلكرتون َّية من منظور �آخر غري
التكلفة ،وهو حجم ما تد ُّره من ربح ملرتكبيها .فمن بني طرق بحث
اجلرمية الإلكرتون َّية من هذه الزاوية �أن نفح�ص الدخل الذي
حت ِّققه .ويف هذه احلالة ي�صبح الأمر مع َّقد ًا ،حيث ال يتوافر الكثري
من التقارير عن تلك الإيرادات .وي�شري «جيم لوي�س» �أحد اخلرباء
البارزين يف جمال الأمن الإلكرتوين �إلى �أنَّ الأرباح التي تد ُّرها

اجلرمية الإلكرتون َّية ج ِّيدة ،وي�ضيف قائ ًال« :عائد اجلرمية الإلكرتون َّية ج ِّيد،
فقد ح َّقق اثنان من مرتكبي اجلرائم الإلكرتون َّية دخ ًال ُيقدَّر بنحو مليوين
دوالر �أمريكي خالل عام واحد من التفاعل الوهمي واالحتيال على موقع
في�سبوك» ،والنقر االحتيايل نوع من جرائم الإنرتنت يحدث يف منوذج الدفع
وفق ًا للنقرات يف الإعالن على الإنرتنت ،عندما يقوم �شخ�ص ما �أو برنامج
�إلكرتوين �صغري بتقليد امل�ستخدم ال�شرعي وال�ضغط على �أحد الإعالنات،
بغر�ض حتميل تكلفة النقرات للمناف�سني من دون حتقيق فائدة فعل َّية من
الإعالن .وي�ضرب لوي�س مثا ًال �آخر على الربح الكبري الذي يح ِّققه مقرتفو
اجلرائم الإلكرتون َّية فيقول« :ابتكر اثنان من مرتكبي اجلرائم الإلكرتون َّية
حتذيرات من الربجم َّيات اخلبيثة التي توم�ض على �شا�شات احلوا�سيب،
و�أ َّكد مكتب التحقيقات الفيدرايل الأمريكي «�إف بي �آي» �أنَّ املجرمني ح َّققوا
�أرباح ًا بلغت  72مليون دوالر من �أنا�س دفعوا لهم كي مي ِّكنوهم من �إزالة تلك
التهديدات الزائفة.
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الإرهاب الإلكرتوين

يرى وا�ضعو ال�سيا�سات احلكوم َّية وخرباء الإعالم �أنَّ الإرهاب
الإلكرتوين لي�س خميف ًا �أو حمتمل احلدوث بدرجة كبرية ،لكنَّ
هذا ال يعني �أنَّ الإرهابيني متخ ِّلفون وال يواكبون التكنولوجيا،
فالإنرتنت تو ِّفر و�سائل ميكن التوا�صل من خاللها مع جماعات
كبرية من النا�س واخرتاق القيود واحلدود اجلغراف َّية
التقليد َّية ،فهي تربط النا�س ذوي االهتمامات واملعتقدات
املت�شابهة الذين ما كانوا ليلتقوا لوال ال�شبكة العنكبوت َّية،
فالإنرتنت تتيح للمهاجمني مثلما تتيح للم�ستخدمني العاد ِّيني
تو�صيل �أ�صواتهم وبلوغ املزيد من اجلماهري.
تو�سع العامل االفرتا�ضي ،تط َّور ا�ستخدام اجلماعات
ومع ُّ
الإرهاب َّية له ،ال �س َّيما يف جمال عمل َّيات معاجلة وا�ستخدام
املعلومات .ومثلما هو احلال يف ِّ
كل ن�شاطات الف�ضاء الإلكرتوين،
ك َّلما كان املحتوى جاذب ًا لالهتمام ،زادت احتماالت متابعته،
وهو ما ُيكافئ االجتاهات وال�سلوك َّيات البغي�ضة مبزيد من
الأن�شطة الإلكرتون َّية على مواقع الإنرتنت .فقد �أتاح العامل
الإلكرتوين للجماعات املتط ِّرفة الو�صول �إلى ِّ
كل النا�س
والت�شوي�ش على الأ�صوات امل�ساملة واملحرتمة والأكرث اعتد ً
اال.
لقد �أتاحت ثورة الإنرتنت للجرمية َّ
املنظمة �إخفاء عمل َّياتها
بطرق جديدة �أكرث تعقيد ًا من اخلوارزم َّيات امل�ص َّممة للعمل
واالت�صال واحلماية ور ِّد الهجمات ،فاملهاجمون يعرفون قيمة
الإنرتنت وي�ستثمرون فيها وك�أ َّنها م� َّؤ�س�سات جتار َّية م�شروعة،
وي�ضعون خطط ًا طويلة املدى ،وهم ي�ستطيعون بعد ِّ
كل هذا
�إخفاء عمل َّياته ،و�سلب هو َّيات الآخرين وا�ستخدامها يف
الهجوم على مواقع ك َّنا نظنها �آمنة ،ولهذا يتزايد القلق من �أن
ت�ستغ َّل هذه اجلماعات �شبكات التوا�صل االجتماعي للو�صول
�إلى معلومات و�أهداف م� َّؤ�س�س َّية �أو �شخ�ص َّية .فبعد �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب عام  ،2011ت�ساءل �أحد املح ِّللني
العاملني يف جمال الأمن الإلكرتوين ع َّما ميكن معرفته عن
من ِّفذي الهجومَّ ،ثم �أعلن �أ َّنه ا�ستطاع �أن يعرث على �أ�سماء
اثني ع�شر ع�ضو ًا �سابقني و�أ�سماء �أ�سرهم وعناوين منازلهم.
مل يكن هذا م�س�ألة ت�سريبات لل�صحافة ،بل َّمت من خالل
جمموعة من حيل التوا�صل االجتماعي ،حتَّى �إ َّنه مت َّكن من
تع ُّقبهم عرب الإنرتنت .وبا�ستخدام تكتيكات كهذه ،ا�ستطاع
التو�صل �إلى �أ�سماء عمالء �س ِّريني تابعني ملكتب التحقيقات
ُّ
الفيدرايل الأمريكي «�إف بي �آي» كانوا يرتادون �أحد املواقع
املحظورة ،و ُيع ِّر�ضون �أنف�سهم لالبتزاز .وقد ن َّفذ ك َّل هذه
العمل َّيات لتحذير امل�ستهدفني من توافر معلومات عنهم على
مما يعتقدون ،ولع َّل يف هذا تذكرة لنا
�شبكة الإنرتنت �أكرث َّ
�أي�ض ًا.
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ما احلل؟

نرى �أنَّ الدعوة �إلى �إن�شاء �إنرتنت جديدة ت�شبه حماولة م� َّؤ�س�سة «جوجل»
مناف�سة «في�سبوك» من خالل نظام «جوجل بال�س» ،ومناف�سة «وات�ساب»
من خالل نظام تبادل الر�سائل «هاجن �آوت» .فما يعتاده النا�س يدمنونه،
والتح ُّول من �إنرتنت �إلى �آخر لي�س ح ًال عملي ًا ،لكنَّ هذا ال يعني �إلغاء
فكرة بناء �إنرتنت �أق َّل خطورة .فمن ِّ
حق املخرتع املبتكر �أن يتخ َّيل ،ومن
حق امل�ستخدم �أن يختار ويج ِّرب ويت�أ َّمل ،مع الرتكيز على التحليل الواعي
والدقيق للأفكار املقرتحة ومقارنة تكاليفها ب�إمكاناتها ،مع و�ضع م�سائل
احلماية والأمن الإلكرتوين على ق َّمة اخليارات.
يف عامل يعتمد اعتماد ًا هائ ًال على الإنرتنت ،ث َّمة خماوف واقع َّية من
فقدان هذ العامل االفرتا�ضي العظيم .والأمر ال يتع َّلق مبج َّرد فقدان
التوا�صل االجتماعي عرب مواقع مثل في�سبوك وتويرت وغريهما ،و� َّإنا
يتع َّلق بالت�أثري ال�سيا�سي واالقت�صادي الذي ميكن �أن يرتتَّب على ذلك،
وبنا ًء عليه ف�إنَّ احلاجة �إلى توفري «املرونة» والبدائل �ضد �صدمات كهذه
�أ�صبحت واحد ًا من املتط َّلبات الأ�سا�س َّية للأمن الإلكرتوين .واملرونة من
املفاهيم التي ُن ْف ِرط يف ا�ستخدامها وال تنال القدر املنا�سب من البحث
والتدقيق .والفكرة العا َّمة من املرونة هي التك ُّيف مع الظروف غري
املواتية والتعايف من الأزمات ب�سرعة.
املرونة ميزة تناف�س َّية حتتاج �إليها ك ُّل النظم وامل� َّؤ�س�سات ،فال�شبكات
وامل� َّؤ�س�سات املرنة تكون مت�أهِّ بة وجاهزة ل�صدِّ الهجمات ،مع االحتفاظ
بقدر كبري من التح ُّكم مع موا�صلة �أداء وظيفتها حتَّى �أثناء تع ُّر�ضها
للهجوم .يقول اخلبري الأمني «دان جري»« :ينبغي �أن ُن�س ِّلم بحقيقة �أنَّ
عمل َّيات الت�سلُّل حدثت و�ستحدث .وينبغي �أن نف ِّكر باحتمال �أن ن�صبح
قادرين على تق ُّبل الت�أثري املبا�شر لتلك الهجمات ،فمهما بلغ ال�ضرر الذي
يت�س َّبب فيه املهاجم ،ميكن �أن ي�ستم َّر النظام يف �أداء مه َّمته ب�أق�صى قد ٍر
ممكن من املرونة والفاعل َّية».
ٍ

حتويل الداء �إلى دواء

بد ًال من الرتكيز على تطوير حلول مل�شكالت تتع َّلق بالأمن الإلكرتوين
بطريقة ع�شوائ َّية ،ينبغي الرتكيز على بناء نظم مرنة وقادرة على مقاومة
خمتلف �أنواع التهديدات .وبعبارة �أخرى :ال يوجد ح ٌّل �سحريٌّ واح ٌد
مل�شكلة الأمن الإلكرتوين ،ولكنَّ هناك �أطر ًا للتفكري من �ش�أنها �أن ت�ساعد
على تطوير منهج َّيات �أكرث فاعل َّية يف حتقيق الأمن الإلكرتوين يف خمتلف
املجاالت .مثل هذه املنهج َّيات والربجم َّيات ت�شمل :مقايي�س التع ُّقب
الالزمة لتوجيه عمل َّيات التخطيط واال�ستثمار امل� َّؤ�س�سي طويلة املدى؛
�إ�ضافة �إلى التدريب على امل�ضاهاة واملحاكاة وتخ ُّيل ال�سيناريوهات التي
ميكن �أن يف ِّكر فيها ويط ِّورها املهاجمون ،مع ا�ستخدام �أدوات التحليل
النف�سي وفرز نقاط التهديد وتع ُّقبها ،وتوطيد العالقات مع املبدعني من
املخرتقني الإلكرتون ِّيني وتوظيف خرباتهم يف و�ضع �سيا�سات و�إجراءات
افرتا�ض َّية غري قابلة لالخرتاق.
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