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حرب األفكار الجديدة
دروس في األمن السيبراني
ســعت الكاتبــة كارا فريديريــك إلــى تفنيــد كثيـ ٍـر مــن احل َمـ ِ
الرقْميــة
ـات َّ
املغرضــة واملضلِّلــة ،وحـ ِ
ـوادث القرصنــة اإللكترونيــة ،وتؤ ِّك ـ ُد يف مســته ِّل
بحثهــا أن مســتقب َل النظــام العاملــي متعلِّـ ٌق مبقــدار التأثيــر يف الشــعوب.
ـي املدن ُّيــون مــادةَ الصــراع املريــر علــى مـ ًدى طويــل ،بــد ًءا مــن
ولطاملــا بقـ َ
التمـ ُّـرد ،ومــرو ًرا باإلرهــاب ،وانتهــا ًء إلــى حــرب املعلومــات .إن التقنيـ ِ
ـات
ِ
وحتــدث ثــور ًة يف عمليــة التأثيــر .وإن
ن اللعبــة،
املســتجدةَ تغ ِّيــر قوانــ َ
َّ
التقــ ُّد َم الــذي أُحــرِ ز علــى صعيــد الــذكاء االصطناعــي ،وال ســ َّيما يف
ـات إلــى أسـ ٍ
التعلُّــم اآللــي ،يحـ ِّو ُل املعلومـ ِ
ـلحة ملمارســة الرقابــة االجتماعية
علــى نطــاق واســع .وقــد اســتغلَّت بعــض األنظمــة التقنيـ ِ
ـات اجلديــدةَ؛
منصـ ِ
ـات تواصــل اجتماعــي
لتُحك ـ َم قبضتهــا علــى شــعوبها ،باســتخدام َّ
مراقَبــة ،وشـ ٍ
ـبكات مــن الروبوتــات ،وتقنيـ ِـة معرفــة الوجــه.
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محاوالت تقويض الثقة
ـض ثقــة الــرأي العــام بالنهــج
ـات ُمؤ ِّثــرة خارجيــة تقويـ َ
حتــاول جهـ ٌ
ٍ
ـتهداف دقيــق؛
محوســبة ،واسـ
الدميقراطــي ،مــن طريــق دعايـ ٍـة
َ
غيــر حكوميــة حتــاول تأجيــ َج االضطرابــات
بــل إن جهــات
َ
السياســية بنشــر معلومــات مضلِّلــة يف مواقــع اإلنترنــت .وهــذه
ومؤسســاته
األعمــال تســتهدف غال ًبــا النظــام الليبرالــي احلالــي،
َّ
الداعمــة ،وتُنــذر باضطرابــات جيوسياســية محت َملة .وهنا تشــير
ِ
َّ
ـتخلصا
اخلطــر ،مسـ
مخطـ ٍـط ملقاومــة هــذا التهديــد
الكاتبــة إلــى
ً
مــن الــدروس املســتفادة مــن خــوض حــرب مختلفــة؛ إذ إن
احلــرب علــى اإلرهــاب التــي تلــت احلــادي عشــر مــن ســبتمبر
واخلاصــة عــن كيفيــة
قدمــت خريطـ َة طريــق للمنظمــات العا َّمــة
َّ
َّ
االســتجابة ملعركــة مــن نــوع آخــر ،هــي معركــة املعلومــات.
ويف إطــار الوعــي التــام بالتهديــدات اإلرهابيــة ،حتركــت ٌّ
كل مــن
احلكومــة األمريكيــة وشــركات ِ
اخلــاص يف مواجهــة
القطــاع
ِّ
اآلخــر يف الفضــاء االفتراضــي والواقعــي ،وظهــرت درجــ ُة
احلــدة واجل ِّديــة لــدى احلكومــة األمريكيــة فيمــا بــن عامــي
َّ
2002م و2017م ،إذ كلَّفتهــا احلــرب العامليــة علــى اإلرهــاب 2.8
تريليــون دوالر تقري ًبــا مــن النفقــات ذات الصلــة ،ومــا يقــارب
 %16مــن اإلنفــاق التقديــري يف املــدة الزمنيــة نفســها .وهــذا
هــو ثمــ ُن إســتراتيجية نفــي اخلطــر وتطويــق اإلرهــاب قبــل
ُ
اجليــش األمريكــي
أن يصــ َل إلــى أرض الوطــن ،حيــث يواجــه
اإلرهــاب يف مالذاتــه اآلمنــة خــارج الواليــات املتحــدة.
َ

تأثر شركات التواصل االجتماعي
ومنصات التواصــل االجتماعي
ـركات اإلعــام اجلديــد
ك َّونــت شـ ُ
َّ
مجموعـ ًة متضامنــة لتنظيــم محاربــة اإلرهــاب ،وال سـ َّيما بعدما

مقطــع مصــ َّور لقتــل الصحفــي
نشــر
تبنَّــى تنظيــم داعــش
ٍ
َ
األمريكــي جيمــس فولــي يف يوتيــوب وتويتــر عــام 2014م ،مــا
فتــح جبهـ ًة جديــدة أمــام الشــركات .وبحلــول عــام 2015م أجرت
ِ
ـريعات املتخاذل ـ َة يف
شــركة فيســبوك التــي كانــت تعــارض التشـ

معاجلــة اإلرهــاب ،عـ َّـدة اجتماعــات مــع شــركات تقنيــة أخــرى
منص ٍــة ملكافحــة اإلرهــاب .ويف مطلــع 2016م
ملناقشــة فكــرة َّ
مضــى مســؤولون مــن البيــت األبيــض ووكالءُ رســم ُّيون إلــى
وادي الســيليكون للقــاء كبــار قــادة التقنيــة ،وعلــى رأســهم

ـس التنفيــذي لشــركة آبــل تيــم كــوك وممثلــون لشــركات:
الرئيـ ُ
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جوجــل وفيســبوك وياهــو وتويتــر؛ ملناقشــة وضــع حلــول للح ـ ِّد
مــن انتشــار احملتــوى اإلرهابــي يف اإلنترنــت.
ويف العــام نفســه أســهمت حاضنــة «جيقســو» التابعــة لشــركة
«ألفــا بيــت» يف مواجهــة تكتيــكات املراســات الداعشــية
عبــر اإلنترنــت ،ويف تنقيــة احملتــوى علــى اليوتيــوب ،عل ًمــا أن
فكــرة إنشــاء احلاضنــة تعــود لشــركة جوجــل .وبحلــول عــام
ٍ
2018م َّ
موظــف مبناصــب
وظفــت شــركة فيســبوك 7500
املنصــة
َّ
مديــري محتــوى ،ومــن أُولــى مها ِّمهــم الوظيفيــة إبقــاءُ
االجتماعيــة خاليــ ًة مــن احملتــوى اإلرهابــي .ويف الســنوات
الثــاث التــي تلــت تلــك املناقشـ ِ
ـات األوليـ َة عــام  ،2015أوقفــت
ٍ
حســابات ملشــتركني انتهكــوا سياســات
تويتــر  1.2مليــون مــن
مكافحــة اإلرهــاب.
ومــع بــدء احلــرب علــى اإلرهــاب بــدأت شــركات التقنيــة العمـ َل
منصاتهــم ملمثلــي اإلرهــاب ،واســتعانوا
بنشــاط علــى معــاداة َّ
باملوهوبــن واملم َّيزيــن لسـ ِّد الثُّغــرات ورفــع اخلبــرات يف مكافحــة
مناصــب جديــد ًة للتنســيق واإلشــراف
اإلرهــاب ،مســتحدثني
َ
علــى لوائــح مكافحــة اإلرهــاب العامليــة .وتعاقــدت مــع أشــخاص
مؤثريــن مــن ذوي الصلــة يف املنتديــات الداخليــة ،وأسســت
املهمــة الجتثــاث
ملجموعــة مــن التدابيــر التقنيــة والتحليــات
َّ
احملتــوى السـ ِّيئ واملسـ ِ
ـركات التقنيــة
ـتخدم املســيء .وتعاونــت شـ ُ
الكبيــرة والصغيــرة وبقــوة القانــون يف تبــادل أي معلومــات
متعلِّقــة بتهديــدات أمنيــة ،وقامــت بإعــداد ُم َس ـ َّودة للوائ ـ َح ملنــع
الرقْميــة علــى نحــو خــاص ،وبتحديــث
إســاءة اإلرهــاب َّ
ملنصاتهــم َّ
التعليمــات الداخليــة ملجتمعاتهــم ،باإلضافــة إلــى دعمهــم
ٍ
مبــادرات فكريــ ًة لدحــض الرســائل الدعائيــة اإلرهابيــة.

حمالت التأثير الخارجي
وسائل َ
 )1التضليل

ميكــن تعريــف ح َمــات التأثيــر التــي تعتمــد علــى ترويــج معلومــات
مغلوطــة مضلِّلــة :بأنهــا االســتخدام َّ
املنظــم ملعلومــات مكذوبــة أو
املتعمــد والتضليــل ،أو حتويــل الــرأي
خاطئــة ،بهــدف التشــويش
َّ
ٍ
أنــاس مســته َدفني؛ لتحقيــق أهــداف إســتراتيجية.
العــا ِّم إلــى
نولي اهتما ًما
وينبغــي حتــى نقــاو َم أثــر هــذا النوع من املعلومــات ،أن َ
خاصــا للعمــاء «اجلهــات املؤ ِّثــرة» ،ولعناصــر التمكــن «األدوات
ًّ
الرقْمــي والتأثيــر اخلارجــي.
واآلليــات» حل َمــات التضليــل َّ
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وسائل َ
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التضليل

2

التضخيم

3

التصيد
ُّ

4

االختراق

أمــا مــا يتعلَّــق بالعمــاء أو اجلهــات املؤ ِّثــرة ،فيواصــل الباحثــون

بإغــراق تويتــر بالتعليقــات اجل َدليــة حتــت وســم الســيطرة علــى

التــي ترعاهــــا بعــض الــدول بقيــــــادة القــــــوى االســتبدادية

إلثــارة ردود فعــل عاطفيــة.

ـت االنتبــاه إلــى ح َمــات التأثيــر
ووســائل اإلعــام واجلمهــور لفـ َ
املعارضــة فكر ًّيــا ألنظمــة الدميقراطيــة .وعلــى ســبيل املثــال:

الروســي لعمليــــــات التأثيــر بهــــدف تقويــض
إن االستخــــدام
َّ
التضامــن عبــر األطلســي مو َّثــق جي ـ ًدا.
ِ
اجلهــات املؤ ِّثــرةَ تســتطيع اجلمــ َع
عناصــر التمكــن ،فــإن
أمــا
ُ
بــن تكتيــكات التضخيــم ،واالســتهداف املص َّغــر؛ لزيــادة تأثيرهــا
حــد ممكــن .ويف تقييــم نشــاط الروبــوت عبــر
إلــى أقصــى ٍّ
اإلنترنــت أجــراه عــام  2016األمــ ُن الســيبراني األمريكــي،

وجــد أن الروبوتــات تبلــغ أكثـ َـر مــن  %50مــن النشــاط احلركـ ِّـي
ـام
علــى اإلنترنــت .وتســتهدف الروبوتــات السياســية الـ َ
ـرأي العـ َّ
بتضخيــم قصــص مد ِّمــرة أو مشــتِّتة لالنتبــاه ،عــن طريــق
مجموعــات مــن مســتخدمي اإلنترنــت
«حقــول األقــزام ،وهــي
ٌ
ينســقون مشــاركاتهم مــع مســتخدمني آخريــن بقصــد املضايقــة
ِّ

والتضليــل ،وبــثِّ معلومــات غيــر صحيحــة ،وباســتخدام روبوتــات
وســائل التواصــل االجتماعــي ،وهــي شــبكات مؤمتتــة حلســابات
الرقْميــة بانتحال
مزيفــة .وتقــوم اجلهـ ُ
ـات املؤ ِّثــرة بإخفــاء آثارهــم َّ

الســاح اآلن  ،guncontrolnowوفتــح املزيــد مــن الوســوم
إن انخفــاض حواجــز احلمايــة يف مواقــع التواصــل االجتماعــي
واإلعــام اجلديــد جتعــل مــن الدخــول إليهــا أم ـ ًرا سـ ً
ـهل أمــام

اجلهــات اخلبيثــة لنشــر محتـ ًوى كاذب أو متح ِّيــز ،ولبــثِّ دعايات
ممنهجــة تعبــث بالبيئــة املعلوماتيــة .وكشــفت دراس ـ ٌة أجراهــا

باحثــون مــن معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة عــام 2018م أن
انتشــار األخبــار املغلوطــة والباطلــة علــى تويتــر أســر ُع وأعمــق
أثـ ًرا علــى نحــو ملمــوس مــن انتشــار احلقيقــة ،وال سـ َّيما عندمــا
يتعلَّــق األمــر باألخبــار السياســية ،وعــزا الباحثــون هــذه النتيجـ َة
جزئ ًّيــا إلــى اســتثارة عواطــف النــاس.
التصيد
)3
ُّ
مــن ســمات التص ُّيــد اإللكترونــي االحتيالــي أنــه يحــاول خــدا َع
ـارة بإرســال
محدديــن،
أشــخاص
َّ
َّ
ويتقصــد تثبيــت البرامــج الضـ َّ
طلبــات عبــر البريــد اإللكترونــي تبــدو ظاهر ًّيــا أنهــا ســليمة.

الرقْمــي :الهجــوم عبــر البريــد اإللكترونــي
ومــن أمثلــة التص ُّيــد َّ
الــذي أضـ َّـر باملرشَّ ــحة للرئاســة األمريكيــة هيــاري كلينتــون،

(بروتوكــول) شــبكي .وكذلــك ميكــن اســتغالل البيانــات الوصفيــة
منصــات اإلنترنــت ،التــي تســتفيد منهــا
مــن ِق َبــل مســتخدمي َّ

عبــر اإلضــرار برئيــس حملتهــا االنتخابيــة جــون بوديســتا

أيضــا.
التضليــل ً

متكــن املعلومــات الــذي يتيحــه الــذكاء الصناعــي .وتــزداد

مــن وســائل احل َمــات اخلارجيــة املؤ ِّثــرة تضخي ـ ُم االســتقطاب
مجــال ِ
ً
للكيانــات
السياســي؛ إذ يُتيــح االســتقطاب السياســي

إلكترونــي بطريقــة آليــة واســعة النطــاق ســتزيد مــن احتمــال

ـات الدعائيــة لرســم صــورة لســلوك املســتهلك؛ ألغــراض
اإلعالنـ ُ

 )2التضخيم

األجنبيــة لتقســيم اجلمهــور األمريكــي ،علــى ســبيل املثــال :يف
أعقــاب حادثــة إطــاق النــار يف مدرســة باركالنــد الثانويــة عــام

2018م ،ســعت روســيا لتأجيــج اجلــدل الدائــر يف الواليــات
املتحــدة بشــأن غيــاب قوانــن الســيطرة علــى األســلحة ،وذلــك

واملؤمتــر الوطنــي الدميقراطــي عــام 2016م ،مبســاعدة نظــام
الهجمــات اخلادعــة والرســائل
صعوبــة التفريــق بــن هــذه
َ
املوثوقــة ،فضـ ًـا عــن أن القــدرة علــى إجــراء ح َمــات تص ُّيــد

جنــاح املهاجمــن.

آخــر
نوعــا
وتســتخدم ح َمــات التأثيــر اخلارجــي «األجنبــي» ً
َ
مــن أنــواع التضليــل ،وهــو زر ُع معلومــات خاطئــة يف ُحزمــة
مقرصنــة ،ممــا يُربــك الثقــ َة
معلومــات حقيقيــة صحيحــة
َ
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دروس من عضلة الذاكرة
ٌ
الدرس األول

الدرس الثاني

الدرس الثالث

الدرس الرابع

الدرس اخلامس

أمتتة ما تستطيع
وقتما تستطيع

زيادة التعاون
بني الشركات

مشاركة التحليالت
والتحديثات

احلفاظ على
مستوى الضغط

االستفادة من
خبرات احللفاء

يف املرشَّ ــحني االنتخابيــن أنفســهم .مــن ذلــك ً
مثــا :يف إ َّبــان
احلملــة االنتخابيــة الفرنســية للرئيــس إميانويــل ماكــرون ،يف عــام
2017م ،وقعــت حادثـ ٌة ت َعـ ُّد اختبــا ًرا ميدان ًّيــا واقع ًّيــا لهــذه اآلليــة،
وســربوا معلومــات عــن
فقــد اختــرق الــروس شــبك َة احلملــة،
َّ
ـيجا متق ًنــا
شــراء أحــد موظفــي احلملــة للمخـ ِّدرات ،وحاكــوا نسـ ً
ً
مخلوطــا باملعلومــات املوثوقــة ،بهــدف
مــن املعلومــات املغلوطــة،
إربــاك اجلماهيــر الفرنســية ،وقلــب مواقفهــا مــن ماكــرون.
 )4االختراق
تضــرب ح َمــات التأثيــر اخلارجــي يف البُنــى التحتيــة للعمليــات
االنتخابيــة التقليديــة ،وحتديــ ًدا قبــل عــام 2016م ،عندمــا
أعلــن مركــز «برينــان» التابــع جلامعــة نيويــورك أن أكثــر مــن
ثــاث وأربعــن واليــة تســتخدم آالت تصويــت قدميــة ،وأجهــزة
هواتــف نقالــة مرتبطــة بشــبكات إلكترونيــة ســهلة الدخــول
وغيــر آمنــة ،مــا قــد يعــ ِّرض عمليــات االقتــراع وفــرز أعــداد
املنتخبــن لثُغــرات قابلــة لالختــراق .ويف تقريــر صــدر عــن
ـير إلــى أن َّ
كل واليــة
املركــز األمريكــي للتق ـ ُّدم عــام 2018م ،أُشـ َ
ٍ
إجــراءات أمنيــ ًة ســيبرانية جديــدة منــذ عــام 2016م،
تتخــذ
وذلــك مــن أجــل حتســن إدارة االنتخابــات النصــف نهائيــة ،ومــع
الفجــوات والتفــاوت الواضــح يف
ذلــك ال يــزال هنــاك الكثيـ ُـر مــن َ
مســتويات التقــ ُّدم.

دروس من عضلة الذاكرة
ٌ
الرقْميــة احلديثــة محفوفــة ب ِنقــاط ضعــف جديــدة،
التقنيــات َّ
الصعيديــن املعــريف
بســبل حديثــة للتخريــب علــى َّ
ومصحوبــة ُ
والرقْمــي ،إال أن شــركات التقنيــة ِ
والقطــاع العــام متتلــك عضلـ َة
َّ
ِ
ِ
الذاكــرة ملعرفــة ُهو َّيــة تلــك احملــاوالت ،ومحاصــرة الفضــاء

اجلهــات اخلبيثــة ،ثــم الــر ِّد بالقــوة علــى
الــذي تنطلــق منــه
ُ
مبادراتهــم .وأوجــدت جترِ بـ ُة مكافحــة اإلرهــاب عضلـ َة الذاكــرة
تلخيصهــا يف خمســة دروس هــي:
هــذه ،التــي ميكــن
ُ
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الدرس األول :أتمتة ما تستطيع وقتما تستطيع
يف البــدء ،علــى شــركات اإلعــام اجلديــد والتواصــل االجتماعــي
ـات األجنبيــة أعمالهــا
ـارس فيــه اجلهـ ُ
حصـ ُ
ـار الفضــاء الــذي متـ ُ
منصاتهــم لتكــو َن «معاديــة» جتــاه
اخلبيثــة ،برفــع جاهزيــة
َّ
احملتــوى اإلرهابــي ،ثــم تطبيــق الطــرق الدفاعيــة علــى ح َمــات
التصرفــات التــي
مؤ ِّثــرة برعايــة الواليــة .وللتضييــق علــى
ُّ
ـات التأثيــر اخلارجــي األجنبــي ،كتلــك الشــروط
تتخذهــا ح َمـ ُ
منســقًا»،
التــي تعمــل بهــا شــركة فيســبوك بوصفهــا «ســلو ًكا َّ
محــددة يف هــذا الســياق،
بإمــكان الشــركات تبنِّــي إجــراءات
َّ
تقليــص اســتعمال األســماء املســتعارة ،واالســتناد إلــى
منهــا
ُ
خطــوات مشـ َّـددة للتح ُّقــق مــن ال ُهو َّيــة ،مثــل :فحــص احلســابات
مؤش ٍ
التــي تُظهــر ِّ
ــرات آليــ ًة أكثــر مــن كونهــا بشــرية ،وتقييــم
املختبــرة ســابقًا يف
الســبل
َ
نزاهــة احلســابات .العمــل بهــذه ُّ
مكافحــة اإلرهــاب للتقليــل مــن قــدرات الشــبكات اخلبيثــة ،ميكن
تطبيقُهــا خلفــض عــدد احلســابات املزيفــة التــي تنشــر معلومـ ٍ
ـات
مغلوطـ ًة أو مكذوبــة .وتن ِّفــذ شــركتا جوجــل وفيســبوك إجـ ٍ
ـراءات
مماثل ـ ًة يف ســبيل التص ـ ِّدي لوســائل نشــر املعلومــات املغلوطــة.
أمــا تويتــر فقــد أوقــف  70مليــون حســاب نهائ ًّيــا بــن شــهري
مايــو ويونيــو 2018م .وكلمــا زا َد حجــم البيانــات وتن ُّوعهــا يف
بيئــة املعلومــات ،وتطبيــق األمتتــة لتعديــل احملتــوى آل ًّيــا ،مــع
نَ ْقــص التضخُّ ــم ،وتضييــق اإلســناد ،قلَّــت فــرص املهاجمــن يف
الوصــول إلــى فضــاء اإلنترنــت.
الدرس الثاني :زيادة التعاون بين الشركات
ذات ال َعالقــة هــي يف
التح ِّديــات التــي تواجههــا الشــركات ُ
ـات مشــتركة يف هــذه املعركــة العامليــة اجلديــدة،
الغالــب حت ِّديـ ٌ
ومــن ثَــم فــإن االحتــاد يف اتخــاذ اإلجــراءات املناســبة أمــر مهـ ٌّـم
جـ ًّدا .فمثـ ًـا فرضــت شــركة فيســبوك لوائـ َح جديــد ًة وتقنيـ ٍ
ـات
متطـ ِّور ًة يتجــاوز تطبيقُهــا الواليــات املتحــدة وكنــدا إلــى ماليــن
املســتخدمني يف العالــم.

حرب األفكار الجديدة  -دروس في األمن السيبراني

ويف ســبتمبر 2018م أخبــرت رئيســ ُة التشــغيل يف فيســبوك
«شــيريل ســاندبرج» جلنــ َة املخابــرات يف مجلــس الشــيوخ أن
شــركة فيســبوك تعمــل عــن كثَــب مــع أقرانهــا يف الصناعــة؛
إلحــراز تق ـ ُّدم يف معاجلــة مشــكلة ح َمــات التأثيــر اخلارجيــة.
وتع َّهــدت ٌّ
كل مــن جوجــل وفيســبوك وتويتــر يف الشــهر نفســه

بالعمــل م ًعــا حملاربــة األخبــار املزيفــة يف أوروبــا ،مــا يُ َعــ ُّد
اختبــا ًرا لتعميــم التجرِ بــة ،وتوســيع نطــاق هــذا التعــاون عامل ًّيــا.
أمــر
ومــن
ِّ
الضــروري إدراكُ أن تعــاون الشــركات فيمــا بينهــا ٌ
حاســم ال مفـ َّـر منــه ،وأن بعضهــم أطلــق منــاذ َج معتمــدة وجاهــزة

الدرس الرابع :الحفاظ على مستوى الضغط
ال تــزال احلاج ـةُ ما َّ
س ـةً إلــى مزي ـدٍ مــن الضغــط ،علــى الرغــم
مــن األداء اجليــد للحكومــة وشــركات التِّقانــة ،ولكــن ســيواصل

اإلرهابيــون إيجــا َد طــرق مبتكــرة لإلســاءة املجتمعيــة ،عبــر
منصــات التواصــل االجتماعــي ووســائل اإلعــام اجلديــد،
َّ
توظيــف محلِّلــن
وســتواصل شــركات التواصــل االجتماعــي
َ
متخصصــن يف اإلرهــاب ملواكبتهــم .ويف حــن تو ِّفــر
ومراجعــن
ِّ
إمكانيـ ُة نقــل هــذه األدوات ملكافحــة اإلرهــاب والتِّقنيــات بدايـ ًة
مفيــدة ،تبقــى مشــكلة املعلومــات املغلوطــة املضلِّلــة وآثارهــا

لالســتعمال بــن منســوبي الصناعــة أنفســهم .ويجــيء ذلــك
نتيج ـ ًة للجهــود املبذولــة يف مكافحــة اإلرهــاب ،وينبغــي عليهــم

التخــاذ موقــف اســتباقي باســتمرار.

الدرس الثالث :مشاركة التحليالت والتحديثات

تغـ ِّذي األكاذيــب واألخبــار املضلِّلــة األنظمـ َة الديكتاتوريــة ،التــي
حتكــم بالقــوة واخلــوف ،يف حــن ت َعـ ُّد احلقيقــة نقطـ َة اتصــال،

االســتفادةُ منهــا ،وتطويرهــا إن لــزم األمــر.

ـري يف مكافحــة الشــبكات اخلبيثــة وممثليهــا،
ثَ ـ َّم مك ـ ِّون جوهـ ٌّ

التنبــه لــه ،هــو كيفيــة تنظيــم صفــوف املعركــة وأدواتهــا.
ينبغــي
ُّ
رئيســا يف حــــــــروب املســتقبل،
وملـَّــا كان ِقطــاع التِّقانــة عامـ ًـا
ً
فــإن االعتمــاد علــى اإلجنــازات املاضيــة ميكــن أن يسـ َّـد الفجــوة
بــن ِ
القطاعــن العــام واخلــاص ،عبــر اخلبــراء الذيــن جتمعهـــــم

ُ
ٌ
أهــداف مشــتركة .وهــذه
األطــر وأنظمــة التكامــل موجــودةٌ
ـاس عليهــا .علــى ســبيل املثــال :أُنشــئَ املركــز
ح ًّقــا ،وميكــن القيـ ُ
الوطنــي ملكافحــة اإلرهــاب يف شــمال فيرجينــا عــام 2004م؛

لتحســن نظــام مشــاركة املعلومــات ،وحتســن القــدرات
التنب ِئيــة بالتهديــدات اإلرهابيــــــة وســـــــــرعة االســتجابة لهــا.
ُّ
لــذا يقتــــرح اخلبــــــراءُ محــــــاكاةَ الفكـــــرة ،وإنشـــــــاء مؤسســــــة
مشابهة ،تقــــــوم بالوظيفة نفســــــها؛ ملواجهــــــة عمليـــات التأثير
اخلارجيــة األجنبيــة.

وتنــص التوصيــات علــى ضــرورة تعيــن هيئــة تضــ ُّم أعضــا ًء
ُّ
مــن وكالــة املخابــرات؛ ملقاومــة اإلرهــاب ،بالتنســيق مــع ِ
القطــاع
اخلــاص ،تُعنــى بإنشــاء خاليــا أصغــر حج ًمــا ،وأكثــر ميـ ًـا إلــى

التحـ ُّـرك واالندمــاج بســهولة ،حتــت إشــرافها ومتويلهــا ،وتُعنــى
بالتعامــل َرقْم ًّيــا مــع ح َمــات التأثيــر األجنبــي اخلبيــث .وهنــا

تولــي هــذه
ينبغــي علــى شــركات التواصــل االجتماعــي أن
َ
اجلهــو َد عنايــ ًة
خاصــة ،وأن تــز ِّو َد هــذه اخلاليــا الصغيــرةَ
َّ
املتخصصــن يف مقاومــة اإلرهــاب.
بخبــرات محلِّليهــا
ِّ

ملحــة
الواســعة يف املؤسســات الدميقراطيــة تفــرض حاجــ ًة َّ

ومط ِّه ـ ًرا مــن الفســاد واالســتبداد يف املجتمعــات احلـ َّـرة .جتــد
بعــض األنظمــة نفســها مجبــر ًة علــى تغليــف الواقــع بالزيــف،
ُ
كــي حتافـ َ
ـظ علــى الســلطة ،مثلمــا يحــدث يف املجتمــع املتناغــم

بالنظــام الصــارم .وجنــد علــى اجلانــب اآلخــر األنظمــ َة
تتيــح للنــاس ســب َل الوصــول إلــى احلقيقــة.
الدميقراطيــة
ُ
وإذا كانــت األنظمــة االســتبدادية تقــوم علــى األكاذيــب لتُ ِ
حكــم
ـاحا يف وجــه
قبضتَهــا بقــوة ،فــإن هــذا يجعــل مــن احلقيقــة سـ ً
القمــع .فعندمــا تســود احلقيقــة تنتصــر الدميقراطيــة.

الدرس الخامس :االستفادة من خبرات الحلفاء
مهمــة غيــر
إن جميــع اجلهــود واخلُطــط تســتند إلــى ميــزة َّ
مســتثمرة علــى النحــو املطلــوب ،أال وهــي احللفــاء .وقــد ح َّقــق
إســهام حلــف الناتــو يف احلــرب علــى اإلرهــاب تعزيــ َز جمــع
ُ
االســتخبارات ،وقيــادة عمليــات يف «عمليــة احلريــة الدائمــة»
بأفغانســتان .وأصبــح حلــف الناتــو عضـ ًوا رســم ًّيا يف التحالــف
العاملــي لهزميــة داعــش يف مايــو 2017م ،وعضــ ًوا يف خليــة
االســتخبارات اإلرهابيــة للمعلومــات ،التــي تتخــذ مــن بروكســل
مقــرا ملكتبهــا الرئيــس .ويف مواجهــة التهديــدات األمنيــة يف
ًّ
ً
فضــا عــن الواليــات املتحــدة يف
أفغانســتان ت َّتحــ ُد  38دولــة
متويــل قــوات مســاندة لعمليــات مكافحــة اإلرهــاب.
حلفــاء دميقراطيــن
وينبغــي علــى الواليــات املتحــدة دعــوة
َ
اخلاصــة
إلــى تبــادل أفضــل املمارســات ،مــن وحــي جترِ بتهــم
َّ
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يف مواجهــة ح َمــات التأثيــر األجنبــي؛ لتخفيــف القيــود علــى
التدابيــر الســيبرانية الهجوميــة .ويجــب علــى الواليــات املتحــدة
اســتخدام طريقــة مجديــة لتزويــد القيــادة الســيبرانية
أيضــا
ً
ُ
بنتائــج تبــادل املعلومــات ،وتقــدمي توصيــات عمليــة قابلــة
للتنفيــذ.

وهنــاك خمســة دروس ينبغــي علــى ِ
ـاص والعــا ِّم
القطاعــن اخلـ ِّ
االســتفادة منهــا باهتمــام وعنايــة يف ســبيل مكافحــة اإلرهــاب،
وهــي:

 -1تطويــر طــرق تقنيــة ملعرفــة احملتــوى املؤثــر للح َمــات
اخلارجيــة.

ملخص
َّ

 -2زيادة التعاون بني الشركات.
طاعــي التقنيــة واحلكومــة؛ مبشــاركة
 -3التمــازج بــن ِق َ

بعــد احلــادي عشــر مــن ســبتمبر تغ َّيــرت ســاحة احلــرب علــى
عصــر مكافحــة
اإلرهــاب؛ إذ بِتنــا يف مرحلــة جديــدة ســ ِّميت
َ
اإلرهــاب ،وهــذا التغييــر قــد طــا َل قاعــات شــركات التِّقنيــة
األمريكيــة ،تقــول الكاتبــة« :اليــوم ،تشــارك الواليــات املتحــدة
ً
تدخــا مــن املؤثريــن الرئيســن
يف صــراع توســعي ،يتطلَّــب
أنفســهم ،شــركات التقنيــة يف ِ
اخلــاص واحلكومــة
القطــاع
ِّ
حتمــل تكــرار اخلطــأ ،وتفويــت
األمريكيــة .ولــم ي ُعــد مبقدورهــم ُّ
املكتســبة علــى مــدار ِعقديــن مــن الزمــن
الكثيــر مــن الــدروس
َ
يف مكافحــة اإلرهــاب ،مــن النواحــي اإلســتراتيجية والتِّقنيــة
ٍ
ناجحــة يف ِقطــاع
والتنظيميــة» .وإن االســتفادة مــن جتــارِ َب
التِّقنيــة وجهــود احلكومــة األمريكيــة ملكافحــة اإلرهــاب تعــزِّز
الرقْمــي
مــن قــدرة الواليــات املتحــدة علــى حت ِّديــات التضليــل َّ
يف املســتقبل.

تطوير طرق تقنية
ملعرفة احملتوى املؤثر
للحمالت اخلارجية.
َ

 -4احلفــاظ علــى اليقظــة ووضــع الهجــوم ،وتوظيــف

املــوارد الضروريــة إلحلــاق األذى باخلصــوم أو

إبقائهــم يف موقــف دفاعــي.
 -5االستفادة من خبرات احللفاء.

يف املجمــل تُســهم املجموعــة اآلتيــة مــن الوصايــا يف مكافحــة
احل َمــات اخلارجيــة املؤثــرة يف ضــوء هــذه الــدروس اخلمســة
املســتفادة ،الوص َّيتــان األُولَيــان تســتهدفان ِ
القطــا َع اخلــاص
لصناعــة التِّقنيــة ،يف حــن تُعنــى الوصيــة الثالثــة ِبقطــاع
الصناعــة واحلكومــة األمريكيــة ،والوص َّيتــان األخيرتــان
موجهتــان للــوكاالت احلكوميــة األمريكيــة.
َّ

طاعي
التمازج بني قِ َ
التقنية واحلكومة؛
مبشاركة التحليالت
والتحديثات.

زيادة التعاون
بني الشركات.

احلفاظ
على اليقظة
ووضع الهجوم ،وتوظيف
املوارد الضرورية إلحلاق
األذى باخلصوم أو
إبقائهم يف موقف
دفاعي.
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التحليــات والتحديثــات.

االستفادة من
خبرات احللفاء.

حرب األفكار الجديدة  -دروس في األمن السيبراني

التوصيات
علــى شــركات التقنيــة ،علــى املــدى البعيــد ،توجي ُه نســبة
دائمــة مــن طاقتهــا الهندســية إلــى أمتتــة البحــث عــن
ُهو َّيــة احل َمــات اخلبيثــة املؤ ِّثــرة .علــى ســبيل املثــال:
تســتطيع الشــركات احلصــو َل علــى قــوة تأثيــر كبيــرة
بتوظيــف املمارســات والتقاليــد يف التطبيقــات ،مثــل:
حــدث (الهاكاثــون) يف الفيســبوك ،عبــر اجتمــاع
مبرمجــي الكمبيوتــر لتبــادل خبــرات ومه َّمــات هندســية
للتوصــل إلــى إصالحــات
وبنــاء منــاذج أوليــة ،والســعي
ُّ
تقنيــة ملشــكلة التضليــل املعلوماتــي.
مختصــة بالتضليل
علــى شــركات التقنيــة إنشــاء جمعيــة
َّ
ـركات الراغبــة
املعلوماتــي ،ومتويلهــا ،لتنضـ َّم إليهــا الشـ ُ
التــي أ ُ ِ
نشــئت بعــد منتــدى اإلنترنــت العاملــي ملكافحــة
اإلرهــاب ( ،)GIFCTتتو َّلــى اجلمعيــة وضــ َع معاييــ َر
خاص ٍــة بالصناعــة ،وتت ُّبــع ح َمــات الشــركات ذات
َّ
ِّ
التأثيــر اخلبيــث واملضلــل.

علــى مكتــب مديــر املخابــرات الوطنيــة (،)ODNI

ن هيئــة مــن
بالتنســيق مــع القِ طــاع اخلــاص ،تعيــ ُ
مم ِّثلــي الــوكاالت إلنشــاء خاليــا دمــج أصغــر حج ًمــا،
ً
ميــا إلــى التقــ ُّدم ،ومتويلهــا ،جتمــع هــذه
وأكثــر
اخلاليــا بــن محلِّلــي القِ طاعــن العــام واخلــاص .وإن

شــركات اإلعــام اجلديــد أو التواصــل االجتماعــي
مطالبــة باإلفــادة مــن موظفيهــا ،الذيــن يشــتغلون
علــى حتليــل التهديــدات املخابراتيــة ،مــع وكاالت

االســتخبارات؛ لتقــدمي حتاليــل إلــى هــذه الهيئــة ،وفتــح
حــوار متواصــل ،مــع االلتــزام مبــا يناســب َّ
كل حــوار

مــن مســتويات التصنيــف الس ـ ِّري وغيــر الس ـ ِّري .ويف
حــال أظهــرت الهيئــة ِّ
مؤشـ ٍ
ـرات محـ َّـدد ًة للنجــاح ،فعلــى
احلكومــة األمريكيــة النظــر يف تخصيــص قــوة مســتقلَّة،

وبأعلــى مســتوى مشــترك ،بهــدف إيجــاد االنســجام بــن
أي
هــذه اخلاليــا ،وتو ِّلــي جميــع املســؤوليات ملواجهــة ِّ

عمليــات َر ْقميــة خارجيــة مؤثــرة.
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علــى الســلطة التنفيذيــة توســي ُع إســتراتيجية األمــن
الســيبراني ،وصالحيــات القيــادة الســيبرانية األمريكيــة،
بالقيــام بعمليــات هجوميــة تتســ َّبب يف خســائ َر للخصــوم.
علــى احلكومــــــة األمريكيـــــــة العمــ ُل مــع حلفـــــــائها
الدميقراطيــن علــى تبــادل املمارســات واخلبــرات يف

تطويــق التأثيــر اخلارجــي للح َمــات الهجوميــة ،مــع
االســتفادة مــن خبراتهــم يف اتخــاذ إجــراءات ســيبرانية
هجوميــة .ويجــب اســتخدام وســيلة التأســيس ذاتهــا،
لتكــو َن طريقــ ًة رســمية لتقــدمي نتائــج مشــاركة هــذه
املعلومــات ،مــع وصايــا للعمــل.

الكاتبة
ســت ســنوات محلِّلــ ًة يف
كارا فريديريــك  ،Kara Frederickقضــت
َّ
مكافحــة اإلرهــاب بــوِ زارة الدفــاع األمريكيــة ،وعملــت كبيــرة محللــي
االســتخبارات احلربيــة اخلاصــة التابعــة للبحريــة األمريكيــة ،وأســهمت
يف تكويــن أول فريــق أمــن ســيبراني عاملــي يف شــركة فيســبوك ،وعملــت
قائــدة لفريــق االســتختبارات اإلقليمــي مبقــر فيســبوك يف كاليفورنيــا.
ـب زميــل مســاعد يف برنامــج األمــن الوطنــي والتقنــي
وتشــغل حال ًّيــا منصـ َ
مبركــز األمــن األمريكــي اجلديــد ( .)CNASوهــي حاصلــ ٌة علــى
«بكالوريــوس» يف التاريــخ والشــؤون اخلارجيــة مــن جامعــة «فيرجينيــا
 ،»University of Virginiaوعلــى «املاجســتير» مــن جامعــة «كينغــز
كوليــج  »King’s Collegeيف لنــدن يف الدراســات احلربيــة.
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