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 4مليارات إنسان لجأوا إلى الفضاء السيبراني

كورونا يش ّرع األبواب ويمتحن األمن الوطني
فتح فريوس كورونا االبواب امام تغلغل تطبيقات وسائل التواصل يف الحياة البرشية،
حيث باتت هذه التطبيقات الوسيلة الفضىل للتواصل ،مع استمرار تفيش الوباء
وفرض الحجر املنزيل عىل مئات املاليني من الناس حول العامل .هذا االمر املستجد
فرض تحديات عىل االمن الوطني يف البالد مل تعهد من قبل
بات الفضاء السيرباين ملجأ اكرث من نصف
سكان الكرة االرضية ،بعدما برهن فريوس
كورونا عن خطره البالغ وقدرته عىل التحول
اىل وباء اصاب ماليني الناس حول العامل .والن
التواصل كحاجة انسانية واجتامعية ومهنية،
كان مسألة بديهية يف فضائنا الجغرايف
العادي ،فان الوباء اجرب كثريين عىل التعويض
بالهروب اذا صح التعبري ،اىل الفضاء االفرتايض
بشكل مل تعهده البرشية من قبل.
تشري تقديرات متنوعة اىل ان نحو نصف
سكان االرض ،اي نحو  4مليارات انسان،
صاروا مواطنني فاعلني يف الفضاء السيرباين،
بعدما سدت يف وجوههم ابواب اللقاءات
العائلية وقاعات االجتامعات واملؤمترات
ومكاتب العمل يف الرشكات واملؤسسات،
وحتى املطاعم واملقاهي واالماكن العامة من
حدائق وشواطئ ومتنزهات ،يف اطار سياسات
االغالق الشامل او الحجر الجزيئ التي طبقتها
عرشات الحكومات يف مختلف القارات.
الحياة يجب ان تستمر ،يقول كثريون ،لكن
ايضا هذا التواصل ولو كان يف عوامل افرتاضية،
فانه حاجة انسانية عمرها من عمر االنسان.
مل تعد الخطوط الهاتفية العادية واجهزة
التلفزيون والراديو تكفي وحدها لربط
االنسان بالعامل املحيط به .نجحت املنصات
االلكرتونية العاملية الكربى عىل مر السنني
املاضية يف تحويل هذه الظاهرة اىل حاجة،
ثم اىل تجارة ،وصار من املهم لغالبية الناس
التواصل عرب الصوت والصورة معا.
كلام مرت مدة اطول عىل اجراءات التباعد
االجتامعي واالغالق ،كلام ازداد اقبال الناس
عىل تطبيقات التواصل الذكية التي ميكنها
تحدي العوائق الجغرافية والوبائية .وقد

ساهمت ايضا يف التواصل العائيل واملهني ،ويف
الرتفيه والتعليم والتوعية واالرتباط بتفاصيل
واحداث تجري عىل بعد االف الكيلومرتات
عن منزلك.
لكن ماذا يجري فعليا؟
يقول املستثمر الدويل جورج سوروس،
احد ابرز مروجي الليربالية يف العامل خالل
العقدين املاضيني" :تكسب الرشكات ارباحها
عرب استغالل بيئتها ،فبينام تستغل رشكات
التعدين والنفط البيئة املادية ،تستغل رشكات
وسائل التواصل االجتامعي البيئة االجتامعية.
وهو امر شائن ومخز ،الن هذه الرشكات تؤثر
عىل السبل التي يفكر فيها الناس ويترصفون
من دون ان ينتبهوا حتى اىل هذا التأثري.
ويتعارض هذا مع عمل الدميوقراطية وسالمة
االنتخابات".
ليس سهال ان ينطق سوروس مبثل هذا

ارهاب سيرباين.

الكالم .اىل هذه الدرجة صارت خطورة العامل
السيرباين .اذا ،مل تعد املسألة ترفيها وتواصال
اجتامعيا ،صارت تجارة رابحة ولها ابعادها
عىل السياسة واالمن الوطني لكل دولة ،وهنا
رصنا يف مكان آخر.
لكن اوال ما هي ابرز التطبيقات االلكرتونية
التي نشطت وازدهرت يف االشهر املاضية
بالتزامن مع تفيش الوباء؟
يف االيت محاولة الستعراضها باقتضاب للداللة
عىل ما توفره من خدمات وتسهيالت
وامكانات.
بداية ،يكاد ال يخلو بيت يف العامل من اجهزة
"الالبتوب" الشخصية ،فيام انترشت خدمات
االنرتنت يف اصقاع الدنيا .ومع التطور
التكنولوجي ،صارت الهواتف املحمولة
وكامرياتها الدقيقة والحساسة ،كلها وسائل
سمحت بتنزيل التطبيقات املتنوعة من اجل
استخدامها الغراض متنوعة.
لعل من بني اشهر التطبيقات التي صعدت
اسهمها يف الفرتة االخرية ،تطبيق ""Zoom
ويستخدمه نحو  200مليون شخص حول
العامل خصوصا لعقد االجتامعات من بعد.
ويوفر باالضافة اىل سهولة استخدامه ،جودة

اجتامع من بعد.

مجتمعات تتلمّ س طريقها

قال مدير مخترب سوشيال ميديا يف جامعة سرتاتفورد االمريكية جيف هانوك ان النشاط والتعليقات
التي تدور عىل وسائل التواصل االجتامعي تعرض كيفية تعامل املجتمعات البرشية عرب العامل مع
جائحة كورونا التي ال سابقة لها يف العرص الحديث .فحني اجتاحت العامل جائحة االنفلونزا االسبانية
عام  1918مل يكن ممكنا فهم تعامل املجتمعات البرشية واستجابتها للجائحة بسبب عدم وجود
وسائل تواصل اجتامعي.
ويقول يف هذا الخصوص ان "التفاعل عىل هذه املنصات يتيح للمجتمعات ان تتلمس طريقها من
خالل التهديد غري املسبوق الذي يتعرض له النوع البرشي" ،مبينا ان ماليني الناس يتعاملون مع
االطباء واملتخصصني والباحثني واملعالجني مبارشة من خالل هذه املنصات ،وهذا يفرس متاما سبب
عدم انتشار حالة هلع ورعب من املرض او التهافت عىل الرشاء مثال عرب العامل.

يف الصورة والصوت ،ومشاركة عدد كبري من
الناس يف االجتامع الواحد.
هناك ايضا " "Face Timeوهو تطبيق مجاين
التصال الفيديو ملستخدمي اجهزة آبل ،ويف
امكان مشاركة  32مستخدما يف االتصال
الجامعي اىل جانب الرسائل النصية.
تطبيق آخر مناسب لالجتامعات عرب الفيديو،
يسمى " "Go To Meetingلكنه مدفوع
الثمن شهريا ،وميكن لـ 25شخصا املشاركة يف
االجتامع.
اما " "Google Hangouts Meetفيوفر
للمستخدمني امكان عقد مؤمترات عرب
الفيديو ،وهو متميز بانه امن وبجودة عالية،
وقادر عىل جمع  25شخصا يف النسخة

املجانية من التطبيق .وهناك ايضا تطبيق
" "Discordاملجاين الذي يتميز بسهولة
استخدامه لتعديل املكاملات عرب الفيديو
سواء الفردية او الجامعية ،وبخيارات الصوت.
"دروب بوكس" ايضا نشط بقوة اذ يتيح
ملستخدميه تخزين ومشاركة امللفات والصور
ومقاطع الفيديو واالغاين ،وذلك تعويضا عن
غياب الزيارات االجتامعية واملهنية وغريها.
يوفر تطبيق غوغل دو ()Google DUO
املجاين خاصية التواصل عرب الفيديو
والرسائل النصية واالتصاالت الجامعية
التي قد تصل اىل  12شخصا .طبعا
هناك تطبيقات اخرى مثل سكايب،
ومايكروسوفت تيمز الذي حقق اقباال

هائال ويستخدمه نحو  44مليون مرة يوميا.
وهناك ايضا فايسبوك ماسنجر ،وماسنجر
رومز ،وواتساب االكرث شهرة بينها.
تضاف اىل هذه التطبيقات ،تطبيقات
اخرى ال تقل فاعلية ،من بينها "Rescue
 "Timeالذي يساعدك عىل تنظيم وقتك
بعد اضطرارك للعمل من املنزل .يضاف اىل
ذلك ،تطبيقات مثل " "Slackو"تيليغرام"،
وتطبيق " "SyncBackالذي يسمح للموظف
باستنساخ ملفاته من مقر العمل عىل جهاز
الالبتوب الخاص به للعمل من املنزل،
ومشاركة امللفات مع فريق العمل .فرشكة
بيلوتون االمريكية التي تقدم فكرة اللياقة
البدنية الرقمية ،وتقدر قيمة اسهمها منذ
ما قبل كورونا باكرث من  8مليارات دوالر،
ازدهرت بشكل هائل مع التزام الناس
منازلهم حاليا ولجوئهم اىل الرياضة من
خالل دورات تدريب حية توفرها شاشات
الدراجات الرياضية.
غني عن القول ان عامل االنرتنت صار يقدم
مئات التطبيقات االخرى التي القت رواجا
متنوعا بني املواطنني .لكن ماذا يعني ذلك؟
ما هو تأثريها اآلخر باالضافة اىل تسهيل
تواصل الناس وتسيري امور اعاملهم وشؤونهم
الخاصة والعامة؟ وتحديدا ،ما تبعات هذه
التكنولوجيا الرسيعة التطور واالنتشار يف
زمن كورونا وما قبله ،عىل الحكومات والدول
او عىل االمن الوطني؟
اذا اتفقنا عىل ان تعريف مصطلح االمن
الوطني هو تأمني الحامية للمواطنني يف
ارايض الدولة ،وضامن سري الحياة اليومية
بعيدا من وقوع ازمات او اضطرابات ،فان
عنارصه ميكن ان تكون عسكرية ،اقتصادية،
سياسية وايديولوجية.
لقد صار واضحا ،ال بحسب ما قاله جورج
سوروس فحسب ،وامنا كام دلت العديد
من االحداث حول العامل مبا فيها التدخل
االلكرتوين يف االنتخابات الرئاسية االمريكية
واحداث الربيع العريب والنشاطات االرهابية،
ان وسائل التواصل االجتامعي ومنصاته
الكربى وتطبيقاته الذكية ،ميكن ان ّ
تسخر
لالخالل بهذا االمن الوطني.
يف امكان تطبيقات التواصل الذيك ،ان
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تتسبب يف اختالل االمن االجتامعي والحاق
الرضر بعامل املال واالقتصاد ،وبالسياسيني
ايضا .ال يقترص االمر هنا عىل التهديد
العسكري ،وامنا يتعداه بكثري اىل صلب
املجتمع وافراده ومكوناته .ان اخبارا زائفة
او تحريضية متعمدة ،ميكنها اثارة نزاعات
عرقية ،مذهبية ،طائفية ،اجتامعية وسياسية.
يف عامل صار معوملا بدرجة عالية ،يف امكان
كثافة استغالل هذه التطبيقات وتوجيهها،
التالعب بالهويات الثقافية للمجتمعات .لقد
ثبت ان الرشكات املصنعة لهذه التكنولوجيا
والتطبيقات الذكية تجمع البيانات الفردية
والعامة عن االشخاص واملكونات االجتامعية
والسياسية ،لتعديلها واستغاللها تسويقيا
وتجاريا ،واحيانا كثرية لتسييسها وتسيريها
مثلام تبتغي املصالح الكربى خلفها.
مثال ،مل يعد االرهابيون يحتاجون اىل
االلتقاء بالناس يف التجمعات الشعبية او
املناسبات الدينية ،لتعبئتهم وتجنيدهم او
جمع التربعات منهم .فقد اثبتت االحداث
االرهابية خالل السنوات املاضية ،ان يف امكان
ارهايب مقيم يف جبال تورا بورا االفغانية ،ان
يحرك ويجند شبانا وشابات عىل بعد االف
الكيلومرتات منه .ان املخاطبة بالصوت
والصورة لها وقعها الكبري مقارنة بالبيانات
الخطية التي توزع.
مع اغالق دور السينام واملسارح يف معظم
دول العامل ،كان طبيعيا ان تلتحق رشكة
نتفليكس لالنتاج الفني بقوافل الرابحني ،اذ
ارتفعت اسهمها يف ظل ظاهرة احتجاز الناس
يف منازلهم والزيادة التلقائية لنسبة املشاهدة
واعداد املشرتكني .علام انه كتب الكثري عن
املسلسالت واالفالم املؤدلجة واملوجهة سياسيا
واجتامعيا التي تنتجها نتفليكس.
يف امكان هذه التطبيقات املساهمة يف تغيري
الهوية الثقافية ملجتمع ما ،خصوصا من خالل
فئات الشباب وصغار السن من خالل ضخ
معلومات موجهة ،وفرض اولويات ثقافية
وفكرية مغايرة عىل مر السنوات ،النتاج جيل
مختلف ،اكرث اقرتابا مثال اىل الثقافة الغربية
ومبادئها ،وهو ليس احتامال ضئيال.
هيئة االذاعة الربيطانية تحدثت عن 4
مليارات مستخدم لالنرتنت يف العامل ،واكرث
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جرائم انرتنت.

من  3مليارات مستخدم ملواقع التواصل
االجتامعي .فايسبوك يستخدمه  2.3مليار
انسان بينهم مليونا لبناين ،و 30مليون
مرصي ،و 8ماليني امارايت و 13مليون عراقي.
عىل تويرت هناك  50مليون امرييك 40 ،مليون
ياباين 15 ،مليون بريطاين 14 ،مليون سعودي،
 10ماليني هندي و 8ماليني فرنيس .اما عىل
موقع سناب تشات ،فتنرش اكرث من نصف
مليون تغريدة يف كل دقيقة.
هذا ليس مجرد عامل افرتايض ،انه طوفان
من االفكار والصور واملعلومات ال ميكن ان

صورة من حملة االمن العام اللبناين ضد االرهاب السيرباين.

زوم.

يتخيله العقل البرشي ،تتدفق اىل هواتف
الصغار والكبار ،وتتحكم بامزجتهم وميولهم
واهتامماتهم ،واحيانا تغذي نزعات ليست
فيهم ،كالتطرف واالجرام والتعصب والجهل.
لهذا تجد ان مختلف اجهزة الدول حول العامل
تحاول مجاراة هذه التطورات املتسارعة يف
عامل تكنولوجيا املعلومات ،ملراقبتها ومتابعتها
ورصدها كلام دعت الرضورة ،علام ان عددا
كبريا من الجرائم واالعامل االرهابية احبطت
نتيجة هذه املتابعات .يف سياق آخر ،حرضت
الدولة بوزرائها ووزاراتها عىل وسائل التواصل

االجتامعي ،فتجد لها حسابات عىل تويرت
وفايسبوك وانستغرام.
يف لبنان عىل سبيل املثال ،تجد حسابات
ناشطة تابعة لرئاسة الجمهورية ورئاسة
الحكومة ووزارات الصحة واالعالم واالقتصاد
والرتبية وغريها ،باالضافة اىل املديرية العامة
لالمن العام وقوى االمن الداخيل .ففي ظل
وباء كورونا ،تستهدف تلك الحسابات التواصل
مع املواطنني ومخاطبتهم ،واحيانا كثرية
التقاط شكاواهم وانتقاداتهم واقرتاحاتهم،
واملساهمة يف التوعية العامة ،والحفاظ عىل

تطبيقات هاتفية.

االمن الوطني

يقوم االمن الوطني عىل مجموعة
من االساسيات ،هي :التأهب لردع
تهديدات قد تواجه الدولة من
الداخل او الخارج ،واالستعداد
ملواجهة عدوان عسكري عىل الدولة،
وضامن تعزيز الجيش والقوى االمنية
ليتسنى لها تأمني الحامية الالزمة
للمواطنني واملؤسسات.

االمن االجتامعي والوطني وتوجيه االرشادات
يف ما يتعلق بفريوس كورونا.
صار هذا النشاط مثابة جزء طبيعي من دور
هذه الشخصيات والدوائر الحكومية ،ادراكا
منهم انها الوسيلة االمثلة للتواصل والحضور
بني الناس املغلقة عليهم ابوابهم يف غالبيتهم.
وهو ايضا نشاط لحامية الناس من مخاطر
عديدة يف عرص كورونا ،من بينها نرش الخوف
واالشاعات ،واستغالل جهل البعض بالرتويج
ملعلومات مغلوطة ،او املتاجرة بهواجسهم
وعرض سلع زائفة الغرائهم ،مثال بانها تقي
من املرض او ألي هدف تجاري آخر.
لقد خلق الفضاء السيرباين ايضا سالالت
جديدة من الجرائم من بينها االبتزاز
االلكرتوين والتشهري والقرصنة واالحتيال
والتحرش عرب وسائل التواصل .بطبيعة
الحال ،نشأت يف هذه االجواء ،االف الرشكات
التي متتهن االجرام االلكرتوين الستغالل
الخوف من كورونا ،وذلك عرب تسجيل نفسها
تحت اسامء نطاقات تشمل كلامت مثل
كوفيد وكورونا وفريوس ،ويعمل العديد منها
عىل اغراق الربيد االلكرتوين برسائل عشوائية
الستدراج اصحابها اىل عملية احتيال مرتبطة
بالفريوس .فالتطبيقات اسقطت عنا الكثري
من املسائل الشخصية التي كنا نحتفظ بها
يف بيوتنا بعيدا من اهتامم الناس وعيونهم
واهتامماتهم ،وصارت احيانا كثرية تشكل
مشاعا عاما.
اذا ،االمن الوطني عىل املحك ،وهو يتأىت من
االمن االجتامعي من خالل استقرار مكونات
املجتمع البرشية السياسية االقتصادية.
صحيح ان وسائل التواصل والتطبيقات
ساهمت يف تخفيف وطأة ضغوط كورونا
وحصاره لنا ،لكنها يف املقابل ساهمت يف
نقل املشكالت وتعميمها واستغاللها ،مبا يف
ذلك الخوف الجامعي واالشاعات والقلق
والرتهيب .مس االستقرار االجتامعي هو مس
االمن الوطني من خالل اثارة الشقاق والفنت
والقالقل داخل الدولة ،واحيانا كثرية ايضا
عرب الحدود من خالل جرائم جنائية ومالية
وعنرصية وارهابية.
يف خالصة االمر ،التطبيقات الذكية سالح
ذو حدين.
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