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تقرير
أبرز مجتمعات
الهاكتيفيزم المعروفة
منظمة «أنونيموس»
»و«ويكيليكس

:Hacktivism

ثورة أم فوضى
«أونالين»؟
راغب غندور *
عندما تزاوجت القرصنة مع النشاط
االجـتـمــاعــي والـسـيــاســي ،ب ــات لدينا
مــا يسمى "هاكتيفيزم" .hacktivism
و"الهاكتيفيزم" ببساطة هو استخدام
التكنولوجيا لتحقيق هدف سياسي
أو اج ـت ـم ــاع ــي ،أو ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر هــو

الهاكتيفيزم هو النشاط
اإللكتروني الساعي نحو التغيير
االجتماعي عبر الجمع بين قدرات
البرمجة والفكر النقدي
ال ـن ـشــاط اإلل ـك ـتــرونــي ال ـســاعــي نحو
ال ـت ـغ ـي ـيــر االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـب ــر ال ـج ـمــع
بــن ق ــدرات البرمجة والفكر النقدي.
يعتبر "الهاكتيفيزم" شعبة من شعب
ال ـن ـش ــاط ع ـلــى اإلنـ ـت ــرن ــت ،وت ـحــدي ـدًا
اس ـت ـخ ــدام ت ـك ـنــولــوج ـيــا االتـ ـص ــاالت
ألهــداف عــدة ،تحت منطلق االصــاح

االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي أو ت ـح ـق ـي ــق املـ ـط ــال ــب
وتــأس ـيــس م ـج ـمــوعــات ض ـغــط تـجــاه
كيان معني ،وهو شكل بناء لعصيان
مدني السلطوي .إال أنه شكل مختلف
من النشاط على االنترنت له فلسفته
وأهدافه الخاصة ،ومبني على ثقافات
وأخ ــاقـ ـي ــات م ـج ـت ـم ـعــات املـخـتــرقــن
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــون ت ـك ـنــولــوج ـيــا
امل ـع ـل ــوم ــات ك ـ ـ ـ ــأدوات ل ـل ـض ـغــط عـلــى
م ـن ـظ ـمــات ف ــاس ــدة أو ح ـك ــوم ــات .إذًا
ً
تعتبر حركة "الهاكتيفيزم" شكال من
أشكال التعبير عن الــرأي السياسي،
وغالبًا ما تشجع على حرية التعبير،
والــدفــاع عــن حـقــوق االن ـســان وحرية
تبادل وحماية املعلومات اإللكترونية
بشفافية.
أكثر شكلني منتشرين لهذا النشاط
ه ـ ـمـ ــا ت ـ ـق ـ ـن ـ ـيـ ــات ال ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه ملـ ــواقـ ــع
االن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،أو مـ ــا يـ ـع ــرف فـ ــي عــالــم
املـخـتــرقــن بـ ــال ـ ــ" ،"defacingوهجمات
الحرمان من الخدمات " ."DoSتعتمد
العملية االولى على اكتشاف الثغرات
األم ـن ـي ــة ف ــي ال ـ ـخـ ــوادم ح ـي ــث يــوجــد
امل ــوق ــع امل ـس ـت ـهــدف ،فـيـعـمــد املـخـتــرق
الى تغيير مالمح الصفحة من خالل

أدوات البرمجة املتاحة لترك إشــارة.
يمكننا مقارنتها بفن الــ"غــرافـيـتــي"،
ولـكــن بنسخة إلكترونية كشكل من
أشـكــال "االعـتـصــام اإللـكـتــرونــي" .وقد
تعرضت بعض املــواقــع االلكترونية
الـتــابـعــة ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة ملـثــل هــذا
النوع من الهجمات ،أحدثها اختراق
مـ ــوقـ ــع م ـج ـل ــس ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،وم ــوق ــع
امل ـج ـلــس االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي
الـلـبـنــانــي ،ومــوقــع وزارة االت ـصــاالت
اللبنانية بعد قطع االتصاالت يومها
عــن عــدد مــن املـنــاطــق اللبنانية .هذا
ال ـش ـكــل م ــن االع ـ ـتـ ــراض اإلل ـك ـتــرونــي
غــال ـبــا م ــا ال يـ ــؤدي إل ــى إل ـح ــاق أذى
جسيم.
أم ــا هـجـمــات الـحــرمــان مــن الـخــدمــات
" ،"DoSفهي ،وفــق شركة "بــالــو ألتو"
املـتـخـصـصــة ف ــي األمـ ــن الـسـيـبــرانــي،
هـ ـج ــوم يـ ـه ــدف إلـ ــى إيـ ـق ــاف تـشـغـيــل
آلـ ـ ـ ــة أو شـ ـبـ ـك ــة ،مـ ـ ــا ي ـج ـع ـل ـه ــا غ ـيــر
ق ــاب ـل ــة لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى امل ـس ـت ـخــدمــن
املـقـصــوديــن .تتحقق ه ــذه الهجمات
عــن طــريــق إغـ ــراق املـسـتـهــدف بكمية
ه ــائـ ـل ــة م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات والـ ـطـ ـلـ ـب ــات
ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ،أو إرسـ ـ ـ ــال م ـع ـلــومــات

عالسريع

«فئران ،فئران ،فئران»
ـ أول عملية اختراق في التاريخ حصلت عام 1903
لتلغراف السلكي ،وذلك عندما كان اإليطالي غولييلمو
ماركوني يقيم عرضًا عامًا أمام الجمهور إلثبات عمل
نظامه الالسلكي الجديد ،الذي يمكنه إرسال الرسائل
ّ
محدد إلنشاء قنوات اتصاالت
على طول موجي
خاصة ،أي إرسال رسائل بشكل آمن على مسافة
طويلة .كان ماركوني على بعد أكثر من  300ميل
في كورنوال ،يستعد
إلرسال الرسائل إلى
زميله البروفسور
فليمينغ املوجود
في املسرح .لكن ما
إن بدأ العرض حتى
بدأت تتكرر كلمة
"فئران" ،ولحقتها
شخصية
إهانة
تقول:
ملاركوني
"كان هناك شاب
من إيطاليا ،خدع
الجمهور بشكل جميل جدًا" .وبذلك تم االستيالء على
نظام ماركوني "اآلمن" من قبل ساحر!
ـ أول مخترق في التاريخ هو نيفيل ماسكلني
الذي ينحدر من عائلة من الساحرين واملخترعني،
وقد اهتم هذا الساحر البريطاني بالتكنولوجيا
الالسلكية .وكانت االتصاالت الالسلكية إمكانات

ّ
السحر الحقيقي ملاسكلني ،ألنها مكنته من "قراءة
العقل" في أعني الجمهور الذي لم يكن يفهم إشارات
مورس التي يستعملها للتواصل مع مساعدته .وفقًا
للعديد من الكتاب ،كان ماسكلني قادرًا على إرسال
رسالة إذاعية السلكية من محطة أرضية إلى منطاد
في السماء ،إال أن طموحاته في مجال التكنولوجيا
الالسلكية أحبطت بسبب براءات االختراع التي
يملكها ماركوني.
ـ شكل اختراع
ماركوني تهديدًا
لصناعة السلكي
والبرق .وردًا على
استأجرت
ذلك،
الشرق
شركة
للتلغراف نيفيل
ماسكلني ملراقبة
ماركوني.
عمل
ّ
تمكن ماسكلني من
بناء مستقبالت
عريضة النطاق قادرة على اعتراض ما يسمى
"اإلرسال اآلمن" ملاركوني من دون معرفة ترددات
املوجات .وعليه لم يجد الساحر وسيلة أفضل
لالنتقام من ماركوني سوى بإثبات فشل اختراع
اإليطالي أثناء قيامه بعرضه األول لهذه التقنية عبر
اختراقها!

تـ ـ ــؤدي الـ ــى ت ـع ـطــل الـ ـنـ ـظ ــام .يـتـحـكــم
القراصنة والعابثون اإللكترونيون
عن بعد في إرسال تلك البيانات إلى
املــواقــع بشكل كثيف ،مــا يسبب بطء
الـخــدمــات أو زحــامــا مــروريــا فــي هذه
املــواقــع ،ويمنع وصــول املستخدمني
إليها نظرًا إلى هذا االكتظاظ ،وعلى
هـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ــاس فـ ـ ــإن هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مــن
الهجمات ُيدعى في بعض األوســاط
"إيدز اإلنترنت".

فـ ــي ك ـل ـت ــا الـ ـح ــالـ ـت ــن ،يـ ـح ــرم ه ـج ــوم
ال ـح ــرم ــان م ــن ال ـخ ــدم ــة املـسـتـخــدمــن
الـشــرعـيــن (أي املــوظـفــن أو األعـضــاء
أو أصحاب الحسابات) من الوصول
الى الخدمة أو املورد الذي يتوقعونه.
وغــال ـبــا م ــا يـسـتـهــدف خ ـ ــوادم الــويــب
ملنظمات رفيعة املستوى مثل البنوك
وال ـشــركــات الـتـجــاريــة واإلعــام ـيــة أو
املنظمات الحكومية والتجارية .على
الــرغــم مــن أن هـجـمــات  DoSال تــؤدي

ما الفرق؟

قبعات سوادء
وبيضاء ورمادية!
تـ ـت ــردد ك ـث ـي ـرًا ب ــن الـ ـن ــاس عـ ـب ــارات مثل
«اخ ـ ـت ـ ــراق» و»مـ ـخـ ـت ــرق ــن» أو ،hackers
فـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــود صـ ـ ـ ـ ـ ــورة سـ ـ ـ ـ ــوداويـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـه ـ ــؤالء
األشخاص ذوي االختصاصات التقنية،
ّ
كــأن ـهــم ع ـص ــاب ــات جـ ــل م ــا ي ـف ـع ـلــونــه هــو
إي ــذاء الـنــاس فــي العالم السيبراني.عالم
امل ـخ ـتــرقــن ال ـشــاســع يـشـبــه املـجـتـمـعــات،
ٌّ
فـهـنــاك الـجـيــد وهـنــاك الـسـ ّـيــئ ،وك ــل لديه
«قبعته» الخاصة.
الهاكر أو قرصان االنترنت ،هو شخص
ك ـ ــفء ،يـمـتـلــك امل ـع ـل ــوم ــات الـتـقـنـيــة الـتــي
ّ
تـمــكـنــه م ــن اس ـت ـغــال ن ـقــاط الـضـعــف في
األنظمة والشبكات ،انطالقًا من فكرة أن
ـال مــن املـشــاكــل .هــدفــه يختلف
الـنـظــام خ ـ ٍ
تبعًا ملنظومته األخــاق ـيــة ،لــذلــك ينقسم
متسللو األنظمة إلى ثالثة أقسام أخالقية
أو «قـبـعــات» .فـمــن هــم أصـحــاب القبعات
السوداء ( )black hatsوأصحاب القبعات
البيضاء ( )white hatsوأصحاب القبعات
الرمادية ()gray hats؟

القبعات البيضاء
امل ـخ ـت ــرق ــون ال ــذي ــن ات ـ ـخـ ــذوا ه ـ ــذا ال ـخــط
األخالقي هم غالبًا ما يمثلون «قوة الخير».
إنهم األخيار في العالم السيبراني ،الذين

بــاتــوا يعرفون بـ»اختصاصيي الحماية
اإللـكـتــرونـيــة» .عملهم ي ــدور ح ــول إج ــراء
تجارب االختراق على األجهزة والخوادم
من خالل استخدام سياسات ومنهجيات
عبر تطبيق معايير حماية عاملية مثل ما
تعتمده « »Ec Councilو».»Sans Security
هـ ــدف ه ـ ــؤالء إج ـ ــراء م ــا ي ـل ــزم الك ـت ـشــاف
الثغرات .ظهرت كلمة «مخترق أخالقي»
عند اعتمادها ضمن شركة  IBMإليضاح
الـ ـف ــرق ب ــن امل ـخ ـت ــرق ــن .ب ـح ـســب تـعــريــف
شركة  ،Symantec Nortonيقوم ال ـ white
 hatباستخدام أساليب االختراق نفسها
امل ـت ـع ــارف عـلـيـهــا ف ــي مـجـتـمـعــات خ ـبــراء
األمن اإللكتروني ،أي برمجيات االختراق
نـفـسـهــا ،ول ـكــن ال ـف ــرق الــوح ـيــد ه ــو طلب
اإلذن مــن الـشــركــات واالنـظـمــة الحكومية
قبل القيام بـهــذا العمل ،أو تعيينهم من
قبلها أو تبليغ املعنيني في حال اكتشاف
ثغرة ما من دون استغاللها.
إن امللزمات األخالقية ألي مخترق تختلف
مـ ــن فـ ـ ــرد إلـ ـ ــى آخـ ـ ــر .وت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،ت ـح ـ ّـول
ال ـعــديــد مــن ال ـ ـ  black hatإل ــى ،white hat
مـثــل كـيـفــن ميتنك امل ـع ــروف ب ــ»ك ـن ــدور»،
وال ـ ــذي اف ـت ـتــح شــركــة ح ـمــايــة إلـكـتــرونـيــة
بعد تمضيته خمس سنوات في السجون

