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الفوضوي  االنسحاب  من  سياساهتا،  بسبب  الضرابت  من  عديداً  »ابيدن«  إدارة  تلقَّت 
للقوات األمريكية من أفغانستان إىل أعلى معدَّل تضخُّم منذ )40( عاماً إىل األزمة اإلنسانية على 
احلدود اجلنوبية ألمريكا. ولكن يف الشهر املاضي، حقَّقت جناحاً كبرياً يف ترتيب مكانة احلكومة 

يف جمال األمن السيرباين، ومتهيد الطريق ملستقبل سيرباين آمن.
اليت تركز -ألول مرة- على خماوف األمن  القومي  البيت األبيض مذكرة األمن    أصدر 
إىل  النطاق  واسعة  الكمومية()1(  )الكمبيوتر  ألجهزة  املستقبلي  التهديد  من  األمريكي  القومي 
البياانت املشفَّرة، ما يعين كل شيء من السجالت احلكومية والبياانت السرية إىل بطاقات االئتمان 

واملعامالت املصرفية.
كما  واألصفار،  اآلحاد  من  البياانت كسلسلة  ملعاجلة  الرقمية  البتات  استخدام  من  بداًل 
تفعل أجهزة الكمبيوتر التقليدية، تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية »الكيوبت«، واليت ميكن أن 
متثِّل أي جمموعة من )0، و1( يف وقت واحد. يسمح هذا لقوة احلوسبة ابلنمو بصورة كبرية مع 
زايدة عدد البتات الكمومية، -على سبيل املثال- ميكن جلهاز كمبيوتر كمي بسعة )2000 إىل 
4000( كيلوبت، فك تشفري مجيع أبنية تشفري املفتاح العام تقريباً، تلك املستخدمة يف كل شيء، 
بدءاً من البنوك وبطاقات االئتمان إىل شبكة الطاقة. إذ تعتمد هذه البىن على أرقام أكرب من أن 

حتللها أجهزة الكمبيوتر التقليدية، لكن الكمبيوتر الكمي ميكنه فعل ذلك وسيحققه.

1 - أمنوذٌج حوسيبٌّ نظريٌّ تُعاجلُ عن طريقه البياانت وعمليات احلوسبة عن طريق قواني الكم، فوحدة البياانت األساسية اليت 
تستخدم يف احلوسبة التقليدية، واليت تسمى البت اْستُبدَلت بوحدة بياانٍت أخرى تدعى »البت الكمومي« )qubit( الذي يستند 
إىل الذرات والرتاكيب اجلزيئية املتناهية الدقة، الفرق بي الوحدتي هو أنَّ البت يعطي واحدًة من قيمتي؛ إمَّا )0 أو 1( ولذلك 
يسمَّى الثنائية، يف حي البت الكمومي فسيعطي قيماً عديدًة هي إمَّا )0 أو 1( أو الرتاكب بي )0 و 1(، وهذا يعين لن يعتمد 
الكومبيوتر الكمومي أسلوابً حمدداً يف عمله، وستكون هنالك نتائجاً وحلواًل عديدة لكلِّ حالٍة، وهذه القيم اجلديدة الناجتة عن 

https://www.arageek.com/l .الرتاكب بي )0 و 1( ستكون مبهمًة للحواسيب التقليدية
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*   زميل أول يف معهد هدسون ومدير مبادرة التحالف الكمومي. وهو املؤلف الذي وصل إىل هنائيات جائزة بوليتزر 
مؤخراً عن كتابه »قلب الفايكنج: كيف غزا اإلسكندانفيون العامل« )1202(.
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خيتلف اخلرباء حول الوقت الذي سنرى فيه أجهزة كمبيوتر كمومية بذا احلجم والقدرة. أفاد 
تقرير حديث ملؤسسة )RAND( أنَّ األمر قد يستغرق )15( عاماً؛ ومع ذلك، صرَّح الرئيس 
التنفيذي لشركة )Google( علناً أنَّه يعتقد أنَّ ذلك ميكن أن حيدِّث يف أقرب وقت بعد مخس 
أو عشر سنوات من اآلن، هنالك شيء واحد واضح: الدولة الوحيدة اليت لديها املوارد للقيام بذلك 
إىل جانب الوالايت املتحدة األمريكية هي الصي، وهو النظام نفسه الذي شنَّ حرابً سيربانياً على 

أمريكا والدول الدميقراطية على مدى عقدين من الزمن.
مع وضع هذا التهديد يف االعتبار، أصدر البيت األبيض وثيقًة اترخييًة هي مذكرة األمن 
القومي )NSM-8(، اليت تدفع ابألمن السيرباين للحكومة إىل حقبة ما بعد الكم: اخلطوة الرمسية 

األوىل جلعل جهاز األمن القومي األمريكي جاهزاً آمناً  يف جمال الكم.
أعطت املذكرة وكالة األمن القومي )30( يوماً لبدء حتديث جمموعة خوارزمية األمن القومي 
هي   )CNSA(و للكم،  مقاوم  تشفري  زايدة  ستشمل  عملية  وهي   ،)2()CNSA( التجاري 
جمموعة من اخلوارزميات اآلمنة املعتمدة لالستخدام من قبل مجيع مستخدمي البياانت املشفرة، مبا 

يف ذلك القطاع اخلاص.
من املفرتض أن حتدِّد الوكاالت اليت تتعامل مع أنظمة األمن القومي مجيع »حاالت التشفري 
 )CNSA( أو القومي«  املعتمدة من وكالة األمن  الكم  تتوافق مع خوارزميات مقاومة  اليت ال 
لنقل هذه األنظمة إىل استخدام  احملدث -يف غضون )180( يومًا-، وأن تضع »جدواًل زمنياً 

التشفري املتوافق، لتضمي التشفري املقاوم للكم«.
  هذه الوثيقة هي األوىل اليت خرجت من جهاز األمن القومي ابلبيت األبيض الذي يذكر 
فيها على وجه التحديد التشفري املقاوم للكم يف سياق التخطيط الفيدرايل احلايل لألمن السيرباين. 
يعدُّ هذا انتصاراً كبرياً ملبادرة التحالف الكمومي يف معهد هدسون، واليت كانت تدفع بقضية األمن 

الكمي يف السنوات األربع املاضية، ولعلم املعلومات الكمومية عموماً.
من املهم يف الوقت نفسه إدراك أنَّ اخلطوة التالية واألهم هي التنفيذ. هنا إذ يتعيَّ على 
هتديد  ملواجهة  به  القيام  جيب  ما  أنَّ  من  والتوكيد  والتمويل  ابإلشراف  يصعِّد  أن  »الكوجنرس« 
2 - جمموعة من خوارزميات التشفري الصادرة من قبل وكالة األمن القومي كبديل للـ )ASN( جناح )B( تشفري اخلوارزميات. 
https://stringfixer.com/ar/Commercial_National_Security_Algorithm_Suite
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األمن الكمي يف املستقبل يُنجز. إذ يتضمَّن ذلك طلب إحاطة كاملة من البيت األبيض للجان 
NSM-( الكوجنرس« الرئيسة، جنباً إىل جنب مع الوكاالت الفيدرالية األخرى، حول تداعيات«

8( على مستقبل أمَِّتنا السيرباين. سنحتاج يف التحليل النهائي إىل هنج حكومي شامل للتعامل مع 
أخطر هتديد لألمن السيرباين هلذا اجليل -يف الواقع-، وأكرب هتديد هلذا القرن.

حة لتنبيه القطاع اخلاص خصوصاً، مبا يف ذلك قطاع اخلدمات  وهذا فيه جانٌب من الصِّ
املالية وقطاع الشركات، إذ سيتطلَّب استبدال األنظمة القائمة على )RSA( سنوات من العمل 
 Quantum Alliance( والتحديث املستمر، تقدر الدراسة األولية اليت أجريناها يف مبادرة
الوالايت  يف  مالية  مؤسَّسات  أكرب مخس  من  واحدة  على  كمياً  هجوماً  أنَّ   )3()Initiative
املتحدة األمريكية يعطِّل الوصول إىل نظام الدفع )Fedwire Funds Service( من شأنه 
أن يتسبَّب بفشٍل مايل متتايل، يكلِّف يف أي مكان من )730 مليار دوالر إىل 1.95 تريليون 
دوالر(. إذ قد يؤدي هجوم الكمبيوتر الكمومي إىل إضعاف ما يقرب من )%60( من إمجايل 

األصول يف النظام املصريف؛ بسبب تدفقات البنوك وفخاخ السيولة الذاتية.
نظراً حلقيقة أنَّ احلكومة الفيدرالية تعرتف أخرياً أبنَّ هذا ميثِّل هتديداً أمنياً خطرياً مبا يكفي 
للمطالبة ابختاذ إجراء من جانب الوكاالت يف غضون األشهر اخلمسة املقبلة، فهذا هو السبب 
اإلضايف الذي جيعل الصناعة اخلاصة حباجة إىل أخذ هذا التهديد على حممل اجلد، واإلصرار على 

أن تقوم واشنطن بتجميعها. وهذه هي خطة شاملة حلمايتنا مجيعاً من هجوم كمي يف املستقبل.

الرابط:
https://thehill.com/opinion/cybersecurity/594775-bidens-
cybersecurity-order-opens-our-post-quantum-era

3 - مت إطالق مبادرة التحالف الكمي يف عام 8102، لتطوير ودعم السياسات اليت تسمح للوالايت املتحدة االمريكية وحلفائها 
ابلفوز ابلسباق على كمبيوتر كمي عاملي، مع العمل يف نفس الوقت لضمان أن كالمها سيكون يف مأمن من هجوم إلكرتوين كمي 
مستقبلي يف غضون مخسة سنوات، منذ أتسيسها، أنشأت مبادرة التحالف الكمومي قيادة فكرية واضحة يف هذا اجملال احلاسم 

لتكنولوجيا املعلومات للقرن احلادي والعشرين. 
https://www.hudson.org/policycenters/36-quantum-alliance-initiative


