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)اهلاكتفيزم( أو )hacktivism( هو استخدام اهلجمات السيربانية لزايدة الوعي ابلقضااي 
Ac-( و )Hack )االجتماعية، أو السياسية، أو غريها. إنَّ املصطلح عبارٌة عن مزيج بي كلميت 

tivism( األوىل اخرتاق، واألخرى نشاط)1(.

وهي عملية قرصنة نظام حاسوب أو اقتحامه؛ ألغراض سياسية، أو اجتماعية، يُقال إنَّ 
الشخص الذي يقوم بعمل من أعمال القرصنة هو أحد انشطي القرصنة السيربانية. انشط القرصنة 
تسريب  أو  ما،  مبؤسسة  اخلاص  »الويب«  موقع  تشويه  مثل:  األعمال،  هذه  مبثل  يقوم  الذي 
معلومات تلك املنظمة؛ يهدف إىل إرسال رسالة عن طريق أنشطته، واحلصول على رؤية لقضية 

يرّوِج هلا)2(.

ِصيَغ مصطلح »Hacktivism« يف أوائل التسعينيات من قبل جمموعة »اهلاكرز« الشهرية 
))Cult of the Dead Cow، و)اهلاكتفيزم( هي وسيلة للنشاط السياسي أو االجتماعي 
 ))Hacktivism اجلماعي الذي يتجلى عن طريقه اخرتاق أجهزة احلاسوب والشبكات، بدأت
بوصفها ثقافًة فرعيًة للقرصنة يف األلعاب وجمتمعات »الويب«، ومسحت لألفراد ذوي امليول الفنية 
ابستخدام االتصال، وإخفاء اهلوية على »الويب« لالنضمام لآلخرين، والعمل من أجل األسباب 
املشرتكة. كان انشطو القرصنة يف األصل من الشباب الذين استمتعوا بتصفُِّح »الويب«، وزايرة 
املنتدايت وجمموعات األخبار، ومشاركة املعلومات على مواقع التنزيل غري القانونية، والدردشة يف 
»غرف خاصة« والتواطؤ مع املتسللي على الشبكة ممَّن هلم التفكري نفسه، منحتهم الشبكة الفرصة 
مغامرات  فيها يف  اخنرطوا  اليت  الشخصية  تلك  واستخدام  يريدونه،  مستعار  اسم  أي  الستخدام 
واملزاح، وأحياانً  املرغوبة  الربامج  املقرصنة من  النسخ  مواد جنسية، ومشاركة  متابعة  مشرتكة، من 

1 -https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/hacktivism/.
2-https://www.checkpoint.com/cyber-hub/threat-prevention/what-is-
hacktivism/.

)الهاكتفيزم ( دراسة في العالقة بين الشبكات 
الحاسوبية والسياسة

د. باسم علي خريسان *

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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األنشطة غري القانونية ، بعض اجملموعات األشهر، واليت جذبت انتباه اجلمهور فيما يتعلَّق ابلقرصنة 
هي )Anonymous( و)Lulzsec( واجليش السوري السيرباين.

هنا أنيت إىل السمة الثانية للـ«هاكرز« وهي الرغبة يف »القتال« ضد عدو مشرتك، حينما 
املخاطر  من  قدر  )أبقل  التصرُّف  ميكنهم  م  أنَّ األفراد  هؤالء  أدرك  ارتباطاً،  أكثر  العامل  أصبح 
الشخصية( ضد اآلخرين، لكن هذه األنشطة )اليت سرعان ما أصبحت تُعرف ابسم »العمليات«( 
تطلبت أكثر من حفنة من األصدقاء عرب اإلنرتنت، لقد احتاجوا إىل جيش، لذا ُوِلَد املكوِّن األخري 
للهاكر: »الفيلق«، كانت الرواية اجلديدة، اليت اُْنِشئت على مدى عقدين من الزمن، هي قصة 

جيش جمهول اهلوية يقاتل معاً كجماعة لكسر قيود العامل القدمي)3(.

على عكس عديد من اجلهات الفاعلة يف التهديد اليت حتركها مكاسب مالية حبتة، ينخرط 
انشطو القرصنة يف نشاط خترييب، أو ضار نيابة عن قضية، سواًء أكانت سياسية، أم اجتماعية، 
م »حرَّاس فعليُّون«،  أم دينية بطبيعتها، غالباً ما يرى هؤالء األفراد أو اجلماعات أنفسهم على أنَّ
يعملون على فضح االحتيال، أو املخالفات، أو جشع الشركات، أو لفت االنتباه إىل انتهاكات 
حقوق اإلنسان، أو حيتجُّون على الرقابة، أو يسلطون الضوء على مظامل اجتماعية أخرى. زادت 
إىل  جزئياً  النشاط  هذا  االرتفاع يف  ويرجع  األخرية،  السنوات  يف  زايدة كربى  القرصنة  هجمات 
اعتمادان اجلماعي على اإلنرتنت، ووسائل التواصل االجتماعي، وغريها من صور االتصال الرقمي، 

فضاًل عن املشهد السياسي العاملي املشحون عاطفياً.

مع أنَّ عديداً من انشطي القرصنة مدَّعوَن أنَّ لديهم نوااي نبيلة، ويعملون غالباً يف السعي 
لتحقيق املساواة أو العدالة أو حتسي حقوق اإلنسان، فمن املهم أن نتذكَّر وقوع القرصنة السيربانية 

ا غري قانونية بغض النظر عن دوافع املخرتق أو نتائج اهلجوم)4(. ضمن فئة اجلرائم السيربانية، وأنَّ

وتُعدُّ القرصنة صورًة من صور النشاط الرقمي غري العنيف، إذ ال يكون الدافع، يف املقام 
األول، مكسباً مالياً شخصياً، بداًل من ذلك، هتدف محالت القرصنة السيربانية إىل حتقيق العدالة 
السياسية أو االجتماعية أو الدينية مبا يتماشى مع قضية اجملموعة، يستخدم املتسللون تكتيكات 
مثل استقصاء املعلومات، والتشويه، ورفض اخلدمة القتحام أنظمة املؤسسات احلكومية، أو اخلاصة. 

3 - https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/hacktivism/.
4 - HACKTIVISM: WHAT YOU NEED TO KNOW
May 6, 2021, https://www.crowdstrike.com/cybersecurity-101/hacktivism/.
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يقوم املتسللون خبرق البياانت ألكثر من جمرد مكاسب مالية، بداًل من ذلك، تشن أجندهتم املتميزة 
حرابً إعالميًة من أجل امليل السياسي، أو العدالة االجتماعية، أو النية الدينية، أو الفوضى.

أمَّا أنواع القرصنة فهي على النحو اآليت:

القرصنة السياسية: هتدف القرصنة كصورة من صور التعبئة السياسية إىل إقناع السكان، أو . 1
التأثري عليهم يف »أجندة اهلاكر«.

القرصنة االجتماعية: هتدف العدالة االجتماعية يف القرصنة إىل إحداث تغيري جمتمعي.. 2

القرصنة الدينية: هتدف القرصنة من أجل أجندة دينية إىل جتنيد كيان ديين.. 3

القرصنة الفوضوية: ميكن أن يكون للقراصنة أجندة فوضوية للوصول إىل البنية التحتية املدنية، . 4
أو املعدات العسكرية، أو عامة السكان، أو التحكم فيها)5(.

طرائق القرصنة:

يستخدم انشطو القرصنة لتحقيق أهدافهم األساليب نفسها اليت يستخدمها جمرمو اجلرائم 
السيربانية العاديون، وتعد األكثر شيوعاً هي:

التشويه: تغيري حمتوى موقع »الويب« املستهدف، وعادًة ما يُنشر حمتًوى يرّوِج ألفكار انشطي . 1
القرصنة.

)Doxing(: مجع معلومات سرية عن شخص أو منظمة لغرض املزيد من اإلفصاح.. 2

)DdoS(: استخدام هجمات متزامنة من أجهزة متعددة لتعطيل مورد معي، يدعي »اهلاكرز« . 3
ون عالنية عن دوافعهم. عادًة مسؤوليتهم عن مثل هذه اهلجمات، ويعربِّ

فيديو . 4 مقاطع  لربط   )YouTube( اجلغرافية على العالمات  استخدام  اجلغرايف:  القصف 
متعددة حول قضية اجتماعية معينة بنقطة حمددة على اخلريطة، تظهر مقاطع الفيديو اليت حتمل 

عالمات جغرافية على )Google Earth( يف املوقع املقابل.

5 - What is Hacktivism? Campaigns That Shaped the Movement, June 23, 2020, 
https://www.pandasecurity.com/en/mediacenter/technology/what-is-hacktivism/.
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يتخصص انشطو القرصنة اآلخرون يف إنشاء األدوات وتوزيعها، مثل: املتصفحات اآلمنة، 
وتطبيقات املراسلة، وجمهويل اهلوية، ووسائل جتاوز قيود احملتوى، ملشاركة املعلومات غري اخلاضعة 

للرقابة)6(.

جمموعات القرصنة

أن يكون انشطو  فرق، ميكن  اآلخر يف  القرصنة مبفردهم، وبعضهم  يعمل بعض انشطي 
القرصنة األفراد جزءاً من جمموعات عديدة يف وقت واحد. أصبح عدد قليل من اجلماعات الناشطة 

يف جمال القرصنة مشهوراً نسبياً، ولعل أبرزها:

)Anonymous( 1. اجملهول

واحدة من أكثر جمموعات االخرتاق شهرة، إذ أعلنت )Anonymous( مسؤوليتها عن 
عديٍد من اهلجمات السيربانية، مبا يف ذلك تلك اليت استهدفت كنيسة »السيانتولوجيا«، ومنظمات 

مكافحة القرصنة، و)Anonymous( هي جمموعة المركزية تعمل يف مجيع أحناء العامل.

2. عبادة البقرة امليتة:

hacktiv-   يعود الفضل إىل أحد أعضاء اجملموعة امللقب بـ)أوميغا( يف صياغة مصطلح
Hacktiv-( مرة أخرى يف عام 1996، وشكلت اجملموعة يف عام 1999 فرعاً هلا ))ism

ismo(. إذ ختصَّصت بتقنيات مكافحة الرقابة، والدعوة إىل النشر اجملاين ألي معلومات. تطوَّرت 
طائفة البقرة امليتة، وأصدرت عديداً من األدوات لكل من القرصنة، ومشاركة املعلومات عن طريق 

إخفاء املعلومات والتشفري)7(.

6 - https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/hacktivism/.
7 - https://encyclopedia.kaspersky.com/glossary/hacktivism/.
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التوصيات:

يُعدُّ موضوع )اهلاكتفيزم( من املوضوعات املهمة، واليت ما تزال الكتاابت عنها يف العراق اندرة . 1
األمر الذي يفرض االهتمام به خاصة يف جمال األمن السيرباين.

أسهم التطور الكبري يف جمال توظيف احلاسبات واستخدامها يف أن تكون إحدى الفواعل غري . 2
املرئية يف خمتلف جماالت احلياة وميادينها، ومنها اجملال السياسي، ويف العراق جند زايدة واضحة 

لذلك التوظيف خاصة مع تشكُّل فضاء سيرباين عراقي.

ال بدَّ من بناء وحدة أمنية سيربانية ترتبط أبحد األجهزة األمنية العراقية يقع عليها مسؤولية . 3
التعامل مع هتديدات جمموعات )اهلاكتفيزم(.

العمل على أتسيس جمموعات من )هاكتفيزم( ترتبط بصورة غري املباشرة إبحدى املؤسسات . 4
األمنية الرمسية ميكن االعتماد عليها للرد على هجمات )اهلاكتفيزم( اليت تستهدف مؤسسات 

الدولة الرمسية.

تُعدُّ التشريعات القانونية من أسس محاية املؤسسات واجملتمع، لذا ال بدَّ تضمينها قواني تكون . 5
لالستقرار  هتديداً  حاماًل  »اهلاكتفيزم«  من جمموعات  ميارس  سلوك  أي  معاقبة  عن  مسؤولة 

السياسي، واالجتماعي، واالقتصادي يف العراق.


