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إعداد إيفا الشوفي

ع ــادة إل ــى ســرقــة أو ف ـقــدان معلومات
مهمة أو أصول أخرى ،فإنها يمكن أن
تكلف الضحية قــدرًا كبيرًا من الوقت
واملـ ــال لـلـتـعــامــل مـعـهــا ،خـصــوصــا إن
ك ــان طــابــع عـمــل ال ـخ ــوادم املستهدفة
تجاريًا ـ ماليًا.
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـن ـ ــاش ـ ــط امل ـ ـخ ـ ـت ـ ــرق أو
 hacktivistاألدوات ن ـف ـس ـه ــا ال ـت ــي
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا امل ـ ـخ ـ ـتـ ــرق ،ول ـ ـكـ ــن ب ــدل
اب ـ ـت ـ ــزاز األف ـ ـ ـ ـ ــراد أو تـ ـق ــدي ــم خ ــدم ــات

الفدرالية لقيامه بعدة عمليات وجرائم
إلكترونية ،ويعتبر من أشهر املخترقني.
كــذلــك ه ـنــاك كـيـفــن بــول ـســن امل ـعــروف
بـ ـ ـ ــ»دارك دانـ ـت ــي» ،وال ـ ــذي ح ـصــل على
وظيفة في مجلة  Wiredللتكنولوجيا
بعد تمضيته مدة حكمه في السجون
الفدرالية الختراقه الشبكة التلفونية
لراديو لوس أنجلس .استخدم قدراته
مــع مجلة  Wiredكوسيلة للتحقيق،
خصوصًا في حاالت الجرائم الجنسية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ع ـل ــى م ــوق ــع .myspace
وال ـجــديــر بــالــذكــر أن بــولـســن عـمــل مع
آرون سوارتز على برنامج securedrop
ل ـل ـت ــواص ــل اآلم ـ ـ ــن بـ ــن ال ـص ـح ــاف ـيــن.
وأصحاب القبعات البيضاء ال يعملون
بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات وال
يطلبون بالضرورة إذنها؛ فتسريبات
«ويكيليكس» على سبيل املثال كانت
موجهة ضــد الحكومات بهدف فضح
الحقيقة للناس ،ألن هــؤالء املخترقني
يؤمنون بأن الناس يجب أن يعلموا ما
تقوم به حكوماتهم .في نظر البعض،
اعـ ـتـ ـب ــر األمـ ـ ـ ــر خ ــرق ــا ل ــأم ــن ال ـق ــوم ــي
ً
عمال ّ
خيرًا
للدول ،في حني رآه كثيرون
.آرون ســوارتــز اخ ـتــرق قــاعــدة بيانات
إل ـك ـتــرون ـيــة ع ــام ــة ل ـس ـجــات امل ـحــاكــم
األم ـي ــرك ـي ــة وق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات JSTOR
الـبـحـثـيــة ون ـشــره ـمــا ع ـلــى االن ـت ــرن ــت،
إليمانه بحق الناس في الوصول إلى
املعلومات مجانًا .فــي نظر الحكومة،
فـ ـ ــإن س ـ ــوارت ـ ــز م ـ ـجـ ــرم ،ل ـك ــن فـ ــي نـظــر
الكثيرين ّ
يعد سوارتز صاحب قضية
محقة.

ح ـم ــاي ــة لـ ـش ــرك ــات ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ،فـهــو
يـسـتـخــدمـهــا م ــن أج ــل ج ــذب االنـتـبــاه
لقضية سياسية أو اجتماعية بهدف
خدمتها .أبرز مجتمعات الهاكتيفيزم
امل ـ ـع ـ ــروف ـ ــة مـ ـنـ ـظـ ـم ــة "أن ـ ــونـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــوس"
و"ويكيليكس" ،واألخـيــرة هي منظمة
دول ـ ـيـ ــة غ ـي ــر رب ـح ـي ــة ت ـن ـش ــر ت ـق ــاري ــر
وسائل اإلعــام الخاصة والسرية من
مصادر صحافية وتسريبات إخبارية
مجهولة.
عام  2010نجحت منظمة "ويكيليكس"
ف ـ ــي تـ ـس ــري ــب تـ ـق ــاري ــر وم ـس ـت ـن ــدات
أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة سـ ـ ــريـ ـ ــة ذات ح ـس ــاس ـي ــة
س ـيــاس ـيــة ،وم ـن ــذ ذل ــك ال ــوق ــت عـمــدت
الحكومة األميركية إلى التضييق على
الـجـمـعـيــات ا ّملــرتـبـطــة ب ـ "ويكيليكس"
ّ
للحد من تدفق املعلومات الحساسة
لحماية أمنها القومي ،بحسب تقرير
ش ــرك ــة  F5األم ـي ــرك ـي ــة لـتـكـنــولــوجـيــا
االتصاالت "Hacktivism Focus Group
 "Reportالـصــادر عــام  .2011أدى هذا
الـفـعــل إل ــى تـحــرك مـجـمــوعــات تطالب
ب ـش ـفــاف ـيــة ال ـح ـكــومــة حـ ــول أع ـمــال ـهــا،
ونتج منه قيام مجموعة "أنونيموس"
بـتـنـسـيــق ه ـج ـمــات م ــوزع ــة لـلـحــرمــان
مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ( )DoSع ـل ــى م ــواق ــع
م ـن ـظ ـم ــات مـ ـع ــارض ــة لــوي ـك ـي ـل ـي ـكــس،
مثل موقع  PayPalلتحويل املــال عبر
اإلنـتــرنــت الــذي منع تقديم التبرعات
لويكيليكس بعد ضغوطات حكومية.
ت ـم ـك ـنــت وي ـك ـي ـل ـي ـكــس ع ـب ــر ال ــوث ــائ ــق
التي نشرتها من تحريك الــرأي العام
األم ـ ـيـ ــركـ ــي وفـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،وح ـص ـلــت
على تغطية إعــامـيــة واس ـعــة ،وأعلن
ك ـث ـيــرون تـضــامـنـهــم م ــع ويكيليكس
وث ـق ـت ـه ــم ب ـص ـحــة ال ــوث ــائ ــق الـ ـت ــي تــم
ن ـش ــره ــا ،رغـ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـح ـكــومــات
تكذيبها ،ما أثبت قدرة "الهاكتيفيزم"
على التأثير في الرأي العام.
ّ
*مطور تكنولوجيا املعلومات وأنظمة
املعلومات إلدارة املخاطر وطالب دكتوراه
في  ،Mines ParisTechمركز بحوث
املخاطر واألزمات

عالم المخترقين
الشاسع يشبه
المجتمعات ،هناك ٌّ الجيد
وهناك السيء وكل
لديه «قبعته» الخاصة

القبعات السوداء
مثل جميع املخترقني ،يمتلك أصحاب
ال ـق ـب ـعــات الـ ـس ــوداء امل ـعــرفــة وشـبـكــات
ال ـت ـبــادل لـلـثـغــرات .ه ــؤالء هــم مجرمو
الـ ـع ــال ــم ال ـس ـي ـب ــران ــي الـ ــذيـ ــن أك ـس ـب ــوا

للمشاركة في صفحة تكنولوجيا التواصل عبر البريد اإللكترونيechoufi@al-akhbar.com :

سيرة

سوارتز وبراون :النضال الرقمي
شهد الـعــالــم الـعــديــد مــن األشـخــاص الذين
ت ــرك ــوا ب ـص ـمــات ق ــوي ــة وم ـه ـمــة ف ــي عــالــم
الهاكتيفيزم من أجل حماية حرية التعبير
وحماية املعلومات.

 آرون سوارتز (:)2013-1986ي ـع ـت ـبــر آرون سـ ــوارتـ ــز واح ـ ـ ـ ـدًا مـ ــن أه ــم
ال ـنــاش ـطــن ف ــي مـجـتـمـعــات الـهــاكـتـيـفـيــزم،
إض ــاف ــة ال ــى كــونــه امل ــؤس ــس ال ـثــالــث ملــوقــع
 .redditح ــارب ســوارتــز ط ــوال حياته من
أجــل الــدفــاع عن حق الناس بالوصول إلى
املعلومات ،من دون أي قيود «ولو بالقوة»،
رافـ ـض ــا اح ـت ـك ــار امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة
واألكاديمية للمعارف البشرية.
في عام  ،2008كتب سوارتز «بيان حرب
العصابات املفتوحة» ،الذي كان حجة ضد
املـعـلــومــات الـتــي يـتــم اكـتـنــازهــا والسيطرة
عليها من قبل أي مجموعة معينة .وانتهت
الوثيقة بطلب أن تكون املعلومات متاحة
ب ـحــريــة ح ـتــى ول ــو ت ــم أخ ــده ــا ب ــال ـق ــوة ،إذا
ً
ل ــزم األم ــر ،قــائــا« :نـحــن بـحــاجــة إل ــى أخــد
املعلومات ،أينما يتم تخزينها ،ونسخها
وم ـش ــارك ـت ـه ــا مـ ــع ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،وف ـ ــق مــوقــع
.biography
لذلك عمد ســوارتــز الــى اخـتــراق PACER
وه ـ ــي قـ ــاعـ ــدة بـ ـي ــان ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة عــامــة
لسجالت املحاكم األميركية ،إنما تتطلب
مــن املستخدمني أن يدفعوا ثمن الوثائق،
وه ــو مــا اع ـت ـبــره س ــوارت ــز اخ ـتــاســا لحق
عــام .تمكن ســوارتــز مــن تحميل أكثر من
 19مليون وثيقة ،ما دفــع مكتب التحقيق
ال ـف ـيــدرالــي ال ــى اس ـت ـجــوابــه .بـعــد ذل ــك ،قــام
باختراق قاعدة بيانات  JSTORالبحثية،
وهي مكتبة رقمية تضم األبحاث العلمية،

املخترقني السمعة ّ
السيئة ،إذ يعملون
ع ـلــى اخـ ـت ــراق األن ـظ ـمــة أله ـ ــداف ع ــدة،
غالبًا ما تكون لإليذاء واالبتزاز وسرقة
بطاقات االئتمان .هؤالء األشخاص هم
امل ـســؤولــون عــن الـبــرمـجـيــات الخبيثة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى الخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ــواس ـي ــب
وتسريب املعلومات .غايتهم الحصول
عـلــى امل ــال أو عـلــى مـعـلــومــات خــاصــة،
وي ـش ـك ـلــون دي ـنــام ـي ـك ـيــة أس ــاس ـي ــة في
الـ ـح ــروب اإلل ـك ـتــرون ـيــة ب ــن حـكــومــات
ّ
للتجسس وإيــذاء الطرف اآلخر.
الدول
ُعرف تعبير «بالك هات» ألول مرة من
قبل مـ ّ
ـؤســس نظرية «ثقافة املخترق»
ريـشــارد ستاملان ،وهــو أحــد املدافعني
ع ــن ح ــق ن ـش ــر مـ ـص ــادر ال ـبــرم ـج ـيــات
 source codeوتبادلها.
ينقسم أصحاب القبعات الـســوداء إلى
ال ـعــديــد م ــن امل ـج ــرم ــن .ه ـنــاك مـجــرمــو
ّ
إرهابيو
االنترنت ،جواسيس االنترنت،
االنترنت...عدة حوافز تدفع هــؤالء إلى
هذا العالم املظلم ،مثل املال ،والتفاخر،
واالن ـ ـت ـ ـقـ ــام ،وكـ ـس ــب اه ـت ـم ــام اإلعـ ـ ــام،
وت ـطــويــر ون ـشــر امل ـع ـت ـقــدات ،ومــاحـقــة
معلومات ّقيمة والتسلية البحتةٍّ .في
الويب العميق ،deep webيعملون بتخف
من خــال اعتماد تقنيات التشفير ،ما
يعطيهم حريتهم في مجاالت األنشطة
القانونية .نجحت مجموعات االختراق
امل ـع ــاص ــرة ف ــي جـ ــذب اه ـت ـم ــام االعـ ــام
ال ـع ــامل ــي وم ـج ـت ـم ـعــات الـتـكـنــولــوجـيــا
بـسـبــب هـجـمــاتـهــم امل ـع ـقــدة وامل ـت ـعــددة
املراحل ضد شركات عاملية ،ومؤسسات
إعــام ـيــة وح ـك ــوم ــات وم ـشــاه ـيــر .هــذه
مجموعات تؤمن بأن عدة عقول أفضل

وبـتـحـمـيــل املـ ـ ــواد األك ــادي ـم ـي ــة ( 5مــايــن
وث ـي ـق ــة) م ــن أرشـ ـي ــف امل ـك ـت ـبــة ف ــي معهد
مــاســاتـشــوسـتــس لـلـتـكـنــولــوجـيــا ،وح ــارب
ه ــذا ال ـح ــق ف ــي امل ـح ــاك ــم .ف ــي ع ــام ،2011
واجه سوارتز العديد من التهم التي تصل
عقوبتها إلى  35عامًا ،وتم اعتقاله لينتحر
في منزله عام .2013
لالطالع أكثر على حياة سوارتز وإنجازاته،
يمكن مشاهدة فيلمThe Internet›s Own
.Boy: The Story of Aaron Swartz

 باريت براون:لــم يـكــن بــاريــت بـ ــراون يــومــا مـخـتــرقــا ،إال
أن م ـك ـتــب ال ـت ـح ـق ـي ـقــات الـ ـفـ ـي ــدرال ــي ده ــم
منزله ومنزل والــدتــه عــام  2012بحثًا عن
أدل ــة عــن عالقته بـعــدد مــن الهجمات التي
شنتها بعض املجموعات ،أبرزها مجموعة
«أنــون ـي ـمــوس» .ك ــان بــاريــت ب ــراون ناشطًا
وصـحــافـيــا م ــؤي ـدًا ملـجـمــوعــة أنــونـيـمــوس،
وتــم تقديمه فــي عــدد مــن رســائــل اإلعــام
ب ــأن ــه ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم مـجـمــوعــة
أنــونـيـمــوس ،لكنه رفــض هــذا اللقب .قصة
بـ ـ ــراون ب ـ ــدأت عـ ــام  2011ع ـنــدمــا نـشــرت
مـجـمــوعــة أنــون ـي ـمــوس أك ـث ــر م ــن  70ألــف
رس ــال ــة م ــن ال ـب ــري ــد اإلل ـك ـت ــرون ــي لـشــركــة
 ،HBGaryوهـ ــي ش ــرك ــة أمـ ــن سـيـبــرانــي
ع ـم ـلــت م ــع ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـي ــة لكشف
القراصنة الذين يقفون خلف الهجمات التي
شنتها مجموعة أنونيموس على أمازون و
فيزا و ،PayPalكاشفة أن الشركة تعاونت
مــع شركتي  Palantirو Bericoلتشويه
سمعة ويكيليكس ومؤيديها الرئيسيني،
بمن فيهم جلني غرينوالد.
ف ــي  11حـ ــزيـ ــران  ،2011أعـ ـل ــن ب ــاري ــت

مـلـخــص م ـش ــروع اس ـم ــه ،Project PM
وهو جهد بحثي من مصادر جماهيرية
له أهداف عدة ،أولها دراسة رسائل البريد
اإللـكـتــرونــي الـتــي ســرقــت مــن .HBGary
ث ــانـ ـي ــا ،نـ ـش ــر هـ ـ ــذه املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات األولـ ـي ــة
املصدر في موقع يسمح للقراء بتعديلها
واملساهمة بمزيد مــن املعلومات .وثالثًا،
اسـتـخــدام هــذه الــوثــائــق لتحديد العالقات
بــن الـشــركــات الـخــاصــة والـحـكــومـيــة .في
ك ــان ــون األول  ،2011خـ ــرق ال ـقــراص ـنــة
شـبـكــات شــركــة  ،Stratforكــاشـفــن عن
أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة م ــاي ــن رس ــال ــة بــريــد
إلكتروني نشرتها ويكيليكس فــي وقت
الحــق .تزعم الحكومة أنــه فــي  25كانون
األول  ،2011نقل باريت بــراون الــى قناته
 Project PMبـيــانــات بـطــاقــات االعـتـمــاد
الناتجة من اختراق  ،Stratforما جعلها
متاحة ألي كان .وفي  6آذار  ،2012اقتحم
مكتب التحقيقات الفيدرالي منازل باريت
ووالــدتــه ،بحثًا عــن سجالت تتعلق بعدد
من الهجمات وصادروا كمبيوتره .في 11
أيـلــول  ،2012نشر بــاريــت مقاطع فيديو
على يوتيوب بعنوان «مل ــاذا عميل مكتب
التحقيقات الفيدرالي روبرت سميث لديه
أس ـبــوعــان إلعـ ــادة مـمـتـلـكــاتــي» و»مـكـتــب
التحقيقات الفيدرالي اإلنذار األخير» .وفي
ال ـيــوم الـتــالــي ،نـشــر فـيــديــو «مل ــاذا ســأدمــر
عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت
سميث ال ـجــزء ال ـثــالــث» .فــي الـيــوم الـتــالــي،
اق ـت ـحــم م ـنــزل ب ــاري ــت م ــرة أخـ ــرى وح ــرم
من اإلفــراج عنه بكفالة .اتهم باريت بداية
بتهديد عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي،
وال ـت ـه ـمــة ال ـثــان ـيــة ه ــي عــاق ـتــه بــاخ ـتــراق
إنونيموس لقاعدة بيانات .Stratfor

فيلم
من أجل إنتاج أكبر والقيام بخروقات
أقوى .عام  2011اعتقل هكتور منسغر،
املعروف بـ»سابو» ،وواجه عدة اتهامات
بسبب أعماله في مجموعة «لولزسك»،
حيث تواطأ في  250عملية قرصنة ضد
جـهــات خــاصــة وعــامــةّ ،
مسببًا أض ــرارًا
بقيمة  50مليون دوالر أميركي .تعاون
«ســابــو» مــع املكتب الـفــدرالــي ،فاضحًا
هــويــة أف ــراد ضمن فــريـقــه ،مــا أدى إلى
مالحقات قضائية متعددة فــي جميع
أنحاء العالم.

القبعات الرمادية
ه ــؤالء هــم الــوسـطـيــون الــذيــن يقومون
بـبـيــع اكـتـشــافــاتـهــم ل ـل ـث ـغــرات األمـنـيــة
الجدية والخطيرة للحكومة ،واألجهزة
األم ـن ـيــة وأجـ ـه ــزة امل ـخ ــاب ــرات الـعــاملـيــة
أو لـلـجـيــش ،لـتـقــوم ب ــدوره ــا بــاخـتــراق
الثغرة من أجل إيــذاء الخصم ،وتدمير
م ـع ـل ــوم ــات ــه أو إلل ـ ـقـ ــاء الـ ـقـ ـب ــض عـلــى
امل ـج ــرم ــن وامل ـش ـت ـب ــه ف ـي ـه ــم .الـقـبـعــات
الرمادية قد يكونون أفرادًا أو مجموعة
بــاح ـثــن أو م ـت ـعــاقــدي دف ـ ــاع ك ـمــا في
الواليات املتحدة ،يكتشفون الثغرات في
البرامج املستخدمة ويبيعونها عندما
يناسبهم األمر .لعل أكثر حادثة مثيرة
للجدل كــانــت عند قـيــام شــركــة Vupen
ألمن
سابقًا ( zerodiumاآلن) الفرنسية ّ
املعلومات باكتشاف ثغرة في متصفح
االنترنت غوغل كروم عام  ،2012وقرروا
االعالن عن هذه الثغرة في مؤتمر دولي
ً
لألمن السيبراني بدال من إبالغ غوغل
مسبقًا.
راغب...

«We Are Legion: The
»Story of the Hacktivists
هو فيلم وثائقي من إخراج براين كنابنبرغر
صدر عام  2012يأخذنا داخل عالم مجموعة
«انونيموس» الراديكالية التي أعادت تعريف
العصيان املدني للعصر الرقمي .يستكشف
الفيلم الجذور التاريخية ملجموعات اختراق
نــاشـطــة فــي وق ــت مـبـكــر مـثــل Cult of the
 Dead Cowو Electronic Disturbance
 Theaterثــم يتبع مجموعة «انــونـيـمــوس».
مــن خــال مـقــابــات مــع أعـضــاء حاليني في
املجموعة ،خرج بعضهم مؤخرا من السجن،
وآخرون ال يزالون ينتظرون املحاكمة ،فضال
ع ــن ك ـتــاب وأكــادي ـم ـيــن والع ـب ــن رئيسيني
في مختلف الهجمات ،يتتبع الفيلم التطور
الجماعي للمجموعة مــن املــرح واملقالب من
موقع  4chanإلى ان اصبحت واحدة من اكثر
الحركات التغييرية في العالم.
املصدر:
www.wearelegionthedocumentary.com

