بسم هللا الرمحن الرحيم

جواب سؤال
ما وراء العطل الذي أصاب الفيسبوك؟
السؤال :عقدت أمريكا يوم  2021/10/14مؤمترا دوليا يتعلق مبحاربة اجلرمية يف اجملال السيرباين مبشاركة  30دولة ومل توجه دعوة
لروسيا وال للصني .وكان العمل يف الفيسبوك قد توقف مساء يوم االثنني  2021/10/4حيث مل يتمكن مئات املاليني من الناس يف
العامل فجأة من استخدام فيسبوك وما يتبعها من واتس أب وإنستغرام واستمر االنقطاع حنو  6ساعات .ويف اليوم التايل عقد جملس
الشيوخ األمريكي جلسة استماع ملوظفة سابقة يف الفيسبوك ...فما وراء هذا األمر؟ هل هو خطأ فين أم مفتعل؟ وإن كان فما
حقيقته؟ مث هل هناك عالقة بني ذلك وبني ما هو معروف من أن مجاعة التكنولوجيا قد دعمت ابيدن يف االنتخاابت ضد ترامب؟
اجلواب :يف حادث مل حيصل مثله منذ  13عاما انقطعت خدمات فيسبوك وتوابعها واتس أب وماسنجر ملدة  6ساعات يوم
االثنني  2021/10/4مسببة اضطرااب كبريا لشركة فيسبوك أوال ولقطاع التكنولوجيا اثنيا .وابستعراض ما جرى يتبني ما يلي:
أوال :هذا االنقطاع يعد األسوأ منذ  2008حيث انقطعت خدمات فيسبوك وواتس أب وإنستغرام وماسنجر عن  3.5مليار
مستخدم حول العامل ،وصاحب ذلك تراجع قياسي لسهم الشركة بلغ  %15مبا يشبه االهنيار وتراجعت أسهم معظم شركات
التكنولوجيا بشكل كبري فبلغ تراجع تويرت  %5.7وابقي الشركات بدرجات متفاوتة .وطغت خسائر أابطرة التكنولوجيا على األخبار
العاملية ،فحسب جريدة املصري اليوم  2021/10/5فقد خسر زوكربريغ املساهم األكرب يف فيسبوك حوايل  6مليار دوالر (ويف بعض
التقادير  )7يليه جيف بيزوس مالك شركة أمازون خبسارة بلغت  4.8مليار دوالر ،مث الري ابيغ وسريجي براين  -شركة غوغل خبسارة
تزيد عن ملياري دوالر لكل منهما ،مث ستيف ابملر  -شركة مايكروسوفت خبسارة بلغت  1.6مليار دوالر ،وكذلك كبار أغنياء
التكنولوجيا ...ومن بني أكرب عشرة أثرايء هم األكثر خسارة كان هناك ثري صيين واحد هو ما هواتينغ  -شركة تينسنت خبسارة قاربت
املليار دوالر ،وأما التسعة اآلخرون فقد كانوا من األمريكيني .وهبذا يتضح أبن انقطاع خدمات شركة فيسبوك وملحقاهتا واتس أب
وماسنجر وإنستغرام قد كانت مبثابة ضربة قاسية لقطاع التكنولوجيا األمريكي برمته ،ومل تتأثر الصني بذلك ،بل كانت الدولة الوحيدة
الناجية من هذه الضربة ألهنا حتظر تطبيقات فيسبوك وملحقاهتا ،ونقلت صدى البلد 2021/10/5 ،عن شبكة "آر يت" الروسية
قوهلا" :إن العامل أتثر بينما غردت الصني منفردة عن بقية العامل ،وذلك ألهنا متلك حزمتها من تطبيقات التواصل االجتماعي اخلاصة
هبا" .وما يزيد من خطورة وحساسية ما حصل أن قطاع التكنولوجيا األمريكي من أكرب قطاعات االقتصاد يف أمريكا من انحية ،ومن
انحية أخرى فإنه كان املمول األكرب للحملة االنتخابية للرئيس الدميقراطي ابيدن ومن أعداء الرئيس السابق اجلمهوري ترامب الذي
كان مدعوما من قطاع الطاقة خاصة شركات النفط يف أمريكا ما قد يوحي ابألبعاد السياسية هلذا اخللل الكبري الذي أصاب شركة
فيسبوك بشكل كبري ومباشر وشركات تكنولوجيا أخرى بشكل أقل.
اثنيا :وابلتدقيق فيما حصل جند أن شركة فيسبوك تعرضت لعملية اخرتاق (ختريب) كبرية ،ويف الوقت نفسه تعرضت شركات
تكنولوجية أخرى عمالقة وأمريكية لعمليات ختريب مل يكن النجاح فيها حبجم ما حصل يف فيسبوك وتوابعها ،وهذه العملية إما أن
تكون هجوما سيربانيا من بعض اجلهات اليت متلك خمالب إلكرتونية كروسيا أو الصني ...أو عملية داخلية من الشركة نفسها كرسالة
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موجهة ألعداء الشركة أبن الشركة تستطيع إيذاءهم بقطع اخلدمات ولو بضع ساعات ...أو هو خطأ تقين عادي من موظف يف
الشركة ...أو من ابب االنتقام يقوم به ترامب ومجاعته لوقوف هذه الشركات وراء سقوطه يف االنتخاابت ومن مث فوز ابيدن ...وفيما ال
يزال األمر يكتنفه شيء من الغموض إال أن هناك بعض األخبار اليت تشري إىل السبب ،أو ترجحه على النحو التايل:
 -1أما عن روسيا والصني فهناك من قال إهنما وراء اهلجوم اخلارجي ،فقد عقدت الوالايت املتحدة قمة عرب اإلنرتنت لـ 30دولة
لبحث موضوع فرعي من اهلجمات السيربانية هو "برامج الفدية" (آر يت )2021/10/13 ،ومل تدع إليها روسيا ،وهذه الربامج تكبد
الشركات األمريكية خسائر تقارب نصف مليار دوالر سنواي عندما يقوم قراصنة بسرقة بياانت من تلك الشركات وطلب الفدية مقابل
إعادة تلك البياانت على أن يكون الدفع عرب العمالت الرقمية املشفرة ،ومعظم هذه اهلجمات أتيت من روسيا ،وتذرعت أمريكا يف عدم
دعوهتا لروسيا أبهنا تناقش مسألة األمن اإللكرتوين مع روسيا بشكل منفرد ،وعلى الرغم من أن أمريكا قد اهتمت روسيا فعال ابملسؤولية
عن العديد من اهلجمات اإللكرتونية خالل السنوات بل الشهور الفائتة إال أن افرتاض أن روسيا أو الصني هي من يقف خلف اهلجوم
على فيسبوك يعترب أمرا مرجوحا ومستبعدا من وجوه عدة:
أ -فالشركة نفسها تستبعد هذا االحتمال( ،وذكرت صحيفة "نيويورك اتميز" أن فيسبوك يستبعد اهلجوم اإللكرتوين وراء وقف
خدماته مع واتساب وإنستغرام .العربية)2021/10/4 ،
ب -ومن انحية أخرى فإن روسيا اليت اهتمت هبجمات إلكرتونية ضد مؤسسات أمريكية أواخر حقبة ترامب ال شك صارت
ختشى وبقوة من أي أعمال قرصنة أو هجمات من طرفها ضد أمريكا ،وذلك أن هذا املوضوع قيد البحث بني الطرفني قبل القمة بني
الرئيسني ابيدن وبوتني يف  2021/6/16وبعدها وأن أمريكا تطالب روسيا ابلتحرك ضد من يقوم هبجمات إلكرتونية من روسيا ضد
مصاحل أمريكية ،ومن انحية أخرى فقد كان الرئيس األمريكي ابيدن شديدا للغاية يف الرد على اهلجمات اإللكرتونية( ،حذر الرئيس
األمريكي جو ابيدن من أن هجوما إلكرتونيا كبريا على الوالايت املتحدة ميكن أن يؤدي إىل "حرب حقيقية" مع قوة كربى .وكالة
سبوتنيك الروسية.)2021/7/28 ،
ج -أما الصني فإن جهودها للقرصنة أقل من روسيا( ،قالت شركة "مايكروسوفت" إن روسيا كان هلا نصيب األسد من عمليات
القرصنة اليت ترعاها الدولة واليت اكتشفتها الشركة خالل العام املاضي بنسبة بلغت  ...%58قالت مايكروسوفت يف تقرير "الدفاع
الرقمي السنوي" الثاين الذي تصدره والذي يغطي الفرتة من يوليو  2020وحىت يونيو  ،2021إن الصني على اجلانب اآلخر كانت
مسؤولة فقط عن أقل من واحد من كل عشر حماوالت اخرتاق تدعمها دولة ورصدهتا مايكروسوفت ...العربية .)2021/10/4
وهكذا فإن افرتاض أن روسيا أو الصني هي من يقف خلف اهلجوم على فيسبوك ال يزال ضعيف االستدالل.
 -2أما أن الشركة قد وقع فيها خطأ تقين ،فقد ورد هذا االحتمال من مصادر:
أ( -حسب وكالة رويرتز فإن عددا من موظفى فيسبوك "رفضوا نشر أمسائهم" أخربوا رويرتز أن اخلطأ انتج من داخل الشركة وأن
االنقطاع سببه خطأ داخلي يف كيفية توجيه حركة اإلنرتنت إىل أنظمتها .وأرجعت فيسبوك يف بيان هلا أن اخلطأ الذي أدى النقطاع
اإلنرتنت هو ما يعرف بـ" "faulty configuration changeأو تغيري ملفات التكوين والذي أثر على تغيري توجيه فيسبوك من
شبكة اإلنرتنت وسحبها من  NVRAMوالذي أدى بدوره إىل تغيري ذاكرة الكتابة ونسخ قيد التشغيل فعندما مت توجيها مرة أخرى
مل يعد أي شيء كما كان .صدى البلد.)2021/10/5 ،
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ب( -ق ّدمت شركة "فيسبوك" اعتذارها بسبب العطل الذي طرأ على كامل تطبيقاهتا عرب شبكة اإلنرتنت ،وكشفت شركة
فيسبوك ،فجر اليوم الثالاثء ،عن األسباب اليت ّأدت إىل انقطاع خدمات منصاهتا "فيسبوك ،إنستغرام ،وواتس آب" .وقالت الشركة يف

بيان ّإهنا تعتقد أ ّن السبب الرئيسي النقطاع خدمة االتصال هو "تعديل خاطئ يف إعدادات أجهزة الراوتر الرئيسية تسببت حبدوث
مشاكل أدت إىل انقطاع خدمة االتصال" ...امليادين.)2021/10/5 ،
ولكن هذا كذلك احتمال ضعيف ومرجوح ،فال ميكن افرتاض أن يكون كل ذلك جمرد خطأ تقين وذلك لألسباب التالية:
أ -فاألخطاء التقنية يقوم هبا شخص واحد يف العادة وال يقوم هبا أشخاص عدة يف التوقيت نفسه ،وإنه من املستبعد أن شخصا
واحدا مهما كان منصبه التقين يف الشركة قادر على تعطيل شركة حبجم فيسبوك وكل فروعها ماسنجر وواتس أب وإنستغرام اليت هلا
إدارات منفصلة ،فهذه الشركة يعمل هبا  20ألف موظف يف مهمات األمن والسالمة فقط عرب اإلنرتنت ،انهيك عن ابقي املوظفني،
فقطع هذه الشركة العمالقة وفروعها الضخمة عن اإلنرتنت يستحيل أن يكون بيد موظف واحد!
ب -مث إن هذا اخلطأ كان كبريا ومركبا ومعقدا ،ففضال عن أنه حجبها ابلكامل عن اإلنرتنت وكبدها خسائر تصل إىل  50مليار
دوالر من قيمتها السوقية فإنه (جعل من مسألة عرض النطاق اخلاص هبا " "www.facebook.comاملسمى  domainللبيع
ممكنا ابملزاد العلين على االنرتنت لبعض الوقت ...اجلزيرة نت ،)2021/10/6 ،وكذلك فإنه وفق اليوم السابع  2021/10/5فقد
أكدت صحيفة نيويورك اتميز أن املوظفني مل يكونوا قادرين على فتح أبواب املبىن والوصول إىل اخلوادم إلصالح اخلطأ ،كما نقلت
املصري اليوم  2021/10/5عن نيويورك اتميز "أن شركة فيسبوك أرسلت فريقا من املوظفني إىل مركز بياانت الشركة يف كاليفورنيا
إلعادة تفعيل اخلوادم يدواي".
 -3وأما أن الشركة قد قامت هبذا اخلطأ متعمدة كرسالة موجهة ملن حياول إيذاءها ،فقد وردت أقوال حول ذلك ومنها:
أ -قيل إن العطل متثل يف أن فيسبوك قد قام بسحب ما يسمى "بروتوكول بوابة احلدود" أو Border Gateway
 Protocol routeاليت يشار إليها اختصارا بـ" ."BGPوبروتوكول يب جي يب " "BGPيعد مبثابة الطريق أو اخلريطة الذي
تسلكه البياانت للوصول إىل املوقع ،وبدوهنا ال يستطيع املستخدم الوصول .وكتوضيح مبثال مبسط فإن فكرة بروتوكول يب جي يب
" "BGPمتاثل فكرة برانمج اجلي يب إس الذي نستخدمه يف هواتفنا الذكية لنعرف الطريق األفضل للمكان الذي نتجه إليه بسياراتنا أو
سريا على األقدام .وابختصار سقط موقع  Facebookوتوابعه كواتساب وماسنجر وإنستغرام من تلك اخلرائط والطرق اليت توصل
بعضها ببعض ،وذلك بفعل سحب فيسبوك ما يسمى (بروتوكول بوابة احلدود).
ب -وقيل أيضا إن شركة فيسبوك نفسها هي من تقف وراء تعطيل عمل املنصة ومنتجاهتا ،وميكن أن شركة فيسبوك أرادت من
هذا االنقطاع املقصود أن يقوم مهندسو الشركة خالل فرتة التوقف بعمل مسح شامل وإلغاء لكافة املسائل احلساسة اليت حتدثت عنها
تسريبات املوظفة السابقة (فرانسيس هوغن) ابلشركة ،وذلك خوفا مما قد ينتج عن اجللسة اليت سيعقدها الكونغرس األمريكي لالستماع
إىل شهادة املوظفة السابقة بشان أضرار الشبكة النفسية...
وبتدبر هذه العوامل أبن فيسبوك نفسها وراء هذا التعطيل بشكل متعمد ،أقول بتدبره يتبني أن هذه العوامل ضعيفة احلجة:
أ -إن ما حدث سبّب للشركة خسائر مالية كبرية والشركات الرأمسالية تركز على املكسب املايل والسمعة التجارية يف عملها،
فقيمها مادية حبتة ،وهلذا فإنه من املستبعد أن تقوم داخليا بتخريب ذايت يسبب هلا خسارة هائلة ،ومسعة سيئة إال إذا كان املكسب
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املايل من وراء ذلك أكرب ويعوض تلك السمعة ...وليس هناك ما يدل على ذلك وفق ما جرى من أحداث ،وكل هذا جيعل احتمال
التخريب الداخلي متعمدا من الشركة أو من موظفيها أمرا مرجوحا...
ب -أما أن يكون االنقطاع متعمدا من فيسبوك إللغاء (كافة املسائل احلساسة اليت حتدثت عنها تسريبات املوظفة السابقة
فرانسيس هوغن يف الشركة) فإن مسألة االستماع لشهادة موظفة فيسبوك السابقة يف جملس الشيوخ كان مقررا قبل االنقطاع ،وحدوثه
كان يف اليوم التايل لالنقطاع أي يف  2021/10/5واالنقطاع كان يف  ،2021/10/4لكن هذا ال مينع أن تكون الشركة قد توقعت
تسريبات من املوظفة ،خاصة وأن كلمتها يف الكوجنرس كان موعدها معلنا مسبقا ،فأن تقرر الشركة ذلك االنقطاع قبل يوم من كلمتها
احتياطا فهو أمر ممكن حيث إهنا قبل يوم واحد من انقطاع خدمة فيسبوك ظهرت على شاشة تلفزيون سي يب إس األمريكي يف برانمج
 60دقيقة الشهري لتوجه سهام غضبها للفيسبوك ورئيسها وبعد يوم من االنقطاع كانت املقابلة مع جملس الشيوخ هبجوم أشد ،لكن
هذا ال جيعل الشركة تتعمد اخلطأ لتخسر من ورائه هذه املبالغ اهلائلة!
 -4وأما أن وراء ما حصل هو ترامب وجمموعته من ابب االنتقام لوقوف الشركة مع ابيدن ضده يف االنتخاابت ،فقد قيل
ذلك:
أ -خالل إدارة ترامب ،تعرضت بعض شركات التكنولوجيا األمريكية الكربى للهجوم من قبل ترامب لرتوجيها ألخبار كاذبة ،وقد
رحب الكثريون بفوز الدميقراطيني يف عام  .2020وكانت شركات تكنولوجيا وادي السيليكون املمول األكرب للحملة االنتخابية للرئيس
الدميقراطي ابيدن ضد الرئيس السابق اجلمهوري ترامب الذي كان مدعوما من قطاع الطاقة خاصة شركات النفط يف أمريكا ما قد
يوحي ابألبعاد السياسية هلذا اخللل الكبري الذي أصاب شركة فيسبوك...
ب -كانت هناك مشكلة كبرية بني احلكومة وشركات التكنولوجيا عندما شن ترامب حراب جتارية مع الصني .تضررت شركة آبل
من الرسوم اجلمركية اليت فرضتها اإلدارة على بعض منتجاهتا اإللكرتونية االستهالكية ،واليت يتم توريدها وجتميعها واستريادها من الصني.
أُجرب رئيس شركة آبل ،تيم كوك ،على التواصل مع البيت األبيض ،وحىت املشاركة يف العديد من فرق العمل التابعة لإلدارة ،كطريقة
ملراقبة الضرر الذي ميكن أن تلحقه سياسات ترامب التجارية بشركة آبل.
ج -أما ما جاء من أقوال املوظفة السابقة هوغن فهي تؤيد احلزب اجلمهوري ،ولفهم واقعها نذكر املالحظات التالية:
* بعد أن تركت عملها يف شركة فيسبوك أخذت تركز غضبها وانتقادها ملؤسس الشركة زوكريبريغ ،أي أهنا ارتقت مرتقى صعبا،
وهذا يشري إىل أن جهة ما تقف خلفها ...مث إهنا قامت إبرسال تلك الواثئق املسربة إىل صحيفة وول سرتيت جورانل( ،قبل مغادرهتا
الشركة  -فيسبوك  -يف أاير/مايو ،أخذت فرانسيس هوغن معها مستندات داخلية للشركة وأرسلتها خصوصا إىل صحيفة وول سرتيت
جورانل .ويف مقال نُشر منتصف أيلول/سبتمرب ،كشفت الصحيفة اليومية استنادا إىل هذه املعلومات ،أن الشركة كانت جتري حبواث
حول شبكة إنستغرام التابعة هلا منذ ثالث سنوات لتحديد أتثرياهتا على املراهقني .دوتشيه فيليه األملانية )2021/10/4 ،وهذه
الصحيفة حمافظة ومؤيدة للحزب اجلمهوري كما جاء يف اجلزيرة ( 2007/10/28وول سرتيت جورانل ليست صحيفة اقتصادية
فحسب بل هلا أيضا مواقف سياسية ،فهي ذات توجه حمافظ وشديدة التأييد إلسرائيل كما يبدو ذلك يف صفحة الرأي منها .وهي
تؤيد احلزب اجلمهوري وهلا عالقة ابحملافظني اجلدد ...اجلزيرة2007/10/28 ،م) .وكما جاء أيضا يف ويكيبيداي  -القسم األملاين( :إن
جملة وول سرتيت جرانل هي ذات توجه حمافظ ومتيل إىل اجلمهوريني).
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* وما يشري أيضا إىل العالقة احملتملة هلذه املسألة ابحلزب اجلمهوري أن هذه املوظفة كانت مديرة برانمج النزاهة املدنية يف
فيسبوك ،وهو برانمج يهدف إىل كبح التضليل يف املعلومات والتهديدات األخرى ألمن االنتخاابت ،ومعلوم أبن مسألة االنتخاابت
الرائسية  2020كانت صاخبة للغاية وكان التوتر الشديد سيد املوقف بني احلزبني ،والظاهر أن احلزب اجلمهوري ومجاعة ترامب كانوا
على اتصال هبذه املوظفة وهي على رأس عملها لفضح معاداة فيسبوك للجمهوريني...
د -قالت هذه املسؤولة فرانسيس هوغن أمام الكونغرس يوم "( 2021/10/5إن الشركة تندفع وراء املزيد من األرابح يف حني ال
تبدي اهتماما بسالمة املستخدمني وأعلنت خالل جلسة االستماع يف الكونغرس" :إن فيسبوك حتجب املعلومات وتقوم ابلتضليل أيضا
حني يتم االستفسار بشأهنا ...وإن مارك زوكربريغ (صاحب الفيسبوك) ميكنه التحكم بشكل فردي وهو مسؤول عن تصميم
اخلوارزميات ...وإن  %70من موظفي فيسبوك يشعرون بعدم نزاهة الشركة .وإنه ال ميكن لفيسبوك إصالح اخللل جتاه التعامل مع
األطفال من دون تدخل من الكونغرس ...موقع إرم .)2021/10/6
 -5وخالصة ذلك كله ترجح أن ترامب وجمموعته كانوا هم وراء ذلك االخرتاق (التخريب) يف شركة فيسبوك وتوابعها...
وكذلك وراء الرتكيز على مفاسد فيسبوك وخاصة حمتوايت براجمها اليت تضر ابألطفال واملراهقني والفتيات ما أوقع فيسبوك
وخاصة رئيسها زوكربريغ يف حرج شديد ...وقد أوجد هذا شبه رأي عام ضد فيسبوك ورئيسها املؤيد للحزب الدميقراطي ما دام
األمر متعلقا بضرر األطفال واملراهقني والفتيات وقد يوجد حرجا كذلك لبايدن إن سكت عن اختاذ إجراءات ضد الشركة
ورئيسها ولكن من غري املتوقع أن تكون إجراءات يف العمق بل دون ذلك كأسلوب (ترضية) للرأي العام.
 -6ويف اخلتام فهؤالء أبسهم بينهم شديد ...والقيم عند الرأمساليني الظاملني املفسدين قائمة على املنفعة الشخصية حىت لو أحلقت
ِ
ني بَ ْعضا ِِبَا َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن﴾ ،إهنم
ضررا ابآلخرين ،وإن كانوا إخواهنم أو أهل ملتهم إن كانت هلم ملة! ﴿ َوَك َذلِ َ
ض الظَّال ِم َ
ك نُ َوِّل بَ ْع َ
ات لَيس ِِبَارِج ِم ْن ها َك َذلِ َ ِ ِ ِ
ِ ُّ ِ
ين َما َكانُوا يَ ْع َملُو َن﴾ ،إهنا ملأساة أن يتحكم هؤالء يف العامل فيفسدوه
َ
ك ُزيّ َن ل ْل َكاف ِر َ
﴿ َك َم ْن َمثَ لُهُ يف الظلُ َم ْ َ
وال يصلحوه ،ففاقد الشيء ال يعطيه...

قيمهم رضوان هللا ورسوله ،حيبون اخلري إلخواهنم كما
إن صالح العامل يكون بقوم حيبهم هللا وحيبونه ،تظلهم راية اخلالفة الراشدةُ ...
حيبونه ألنفسهم ﴿أ َِذلَّة علَى الْم ْؤِمنِني أ ِ
ضل َِّ
يل َِّ
َع َّزة َعلَى الْ َكافِ ِرين ُُي ِ
اه ُدو َن ِيف َسبِ ِ
اّلل يُ ْؤتِ ِيه َم ْن
اّلل َوَال ََيَافُو َن لَ ْوَمةَ َالئِم َذلِ َ
َ
ُ َ
َ َ
ك فَ ْ ُ
اّلل و ِ
اسع َعلِيم﴾.
يَ َ
شاءُ َو َُّ َ
السابع عشر من ربيع األول 1443هـ
2021/10/24م
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