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محمد عبداحلميد الصقر

كثير من الناس ينطبق عليهم هذا املثل املشــهور، 
فتجدهم بني التذبذب والتردد واحليرة، ال إلى هؤالء وال 
إلى هؤالء، يعيشون في توتر وقلق بني أمرين، يعانون 
من سوء االختيار ويفتقرون إلى احلكمة والرأي الصائب 
وحسن التصرف، متناسني أن اخليرة فيما اختاره اهللا، 
وليس الناس فقط من يعانون من ذلك، وإمنا حتى بعض 

الدول في سياساتها وعالقاتها تعاني من األمر ذاته.
أما الناس فمكمن حيرتهم وترددهم تشبثهم بالدنيا 
وحبهم للمال، فهم مائلون إلى الدنيا ميال شديدا، ألنها 
أصبحت أكبر همهم، وهللا في خلقه شؤون، وبالعودة 
إلى مثل «بني حانة ومانة»، فاحلانة في اللغة اسم معناه 
الفاقة واحلاجة الشــديدة، وهي مفرد واجلمع حانات، 
فعندما نقول: ما للرجل من حانة وال مانة فاملعنى ليس 
له ناقة وال شاة، أما مانة فأصلها من التموين، ولها معان 
أخرى، واملثل إجماال يفسر حسب الوضع الذي يكون 
فيه اإلنسان، وغالبا ما يوصف به صاحب الشخصية 
املهزوزة الضعيفة املتــرددة، التي تفتقر إلى احلكمة 
واحلزم وال تخلو هذه الشخصية من الغباء، على الضد 

من قول اخلليفة أبو جعفر املنصور:
إذا كنــت ذا رأي فكن ذا عزمية

فــإن فســاد الــرأي أن تترددا
وللمثل قصة، وان اختلفت الروايات عليها فاملعنى 
واحد، فقد ذكر أن رجال كانت له زوجتان األولى اسمها 
حانة والثانية اسمها مانة، وكان هذا البائس املسكني ذا 
حلية طويلة اختلط سوادها ببياضها، فإذا كانت ليلة 
زوجته حانة وهي األصغر واألجمل، نظرت إليه وقالت: 
يا فالن، إنك مازلت شابا قويا وهذا الشعر األبيض في 
حليتك يجعل من يراك يظن أنك مســن، وأنا أريد أن 
أراك ويراك الناس شابا، فيسألها عن احلل فتقول له: 
انتف هذه الشعرات البيض من حليتك حتى تبدو ملن 
يراك في مقتبل عمرك، فيصدق ما قالته حانة ويسرع 
بنتف شــيبه، ثم تأتي ليلة زوجته الثانية مانة فتنظر 
إليه بدهشــة وتقول: ما الذي فعلته بنفسك يا رجل؟ 
وكيف تفعل ذلك؟! أنت كبير جماعتك واملشار إليه من 
بينهم، وتنتف شيبك؟ إياك وأن تعود ملثلها، والبد أن 
تترك الشــيب يغزو حليتك ليهابك الناس ويحترموك 
ويحسبوا لك حســابا، فانتف الشعر األسود، فيقوم 
بنتف الشعر األسود، وهكذا ظل يراوح بني حانة ومانة 
على هذه احلالة فما مر عليه شهر حتى أصبح بال حلية، 
فنظر إلى نفســه في املرآة نادما على ما فعل بنفسه 
وكيــف وصل به احلال إلى ما يــرى، وقال: بني حانة 

ومانة ضاعت حلانا!.
واحلقيقة أن أصعب ما مير به اإلنسان التردد في 
اتخاذ قرار مهم في حياته إزاء مشــكلة تواجهه فيلجأ 
إلى الهروب منها ونسيانها ألسباب كثيرة منها اخلوف 
وقلة الثقة بالنفس، واإلفراط في التفكير، وعدم قدرته 
على اتخاذ القرار املناسب، فلم ال يسأل ويشاور أهل 
احلكمة والدراية من أصحابه، ويعزز ثقته بنفسه ويفكر 
بهدوء، وأن يوازن بني عقله وقلبه، وقبل كل شــيء 
يستخير اهللا ويتوكل عليه، لعل وعسى أن يوفقه اهللا 

إلى الرأي الصائب؟ ودمتم ساملني.

أعلم أن الكويت كانت قد تبنت فكرة إعادة تأهيل 
متعاطي املواد املخدرة وإعادة تأهيلهم باملجتمع حتى 
يكونــوا أفرادا نافعني لوطنهــم، ولعل ذلك هو أبلغ 
رد على جتار الســموم الذين ال يترددون في تنفيذ 
هجماتهم الشرسة على وطننا وشبابه ويسعون بشتى 
الطرق إلى ترويج جتارتهم اآلثمة، ولكن رجال وزارة 
الداخليــة يقفون لهم باملرصــاد ويحبطون عمليات 
التهريب والتي كان آخرها إحباط أكبر شحنة مخدرات 
في تاريخ الكويت، حيث مت ضبط شــحنة مكونة من 
١٥ مليون حبة الريكا وأكثــر من نصف طن بودرة 

من مادتها اخلام.
ومبنطق إنساني بحت أرى أن التعامل مع القضايا 
واألمور التي تتصل مبســتقبل أبناء هذا الوطن البد 
أن يتــم التعامل معها بطريقة غاية في الدقة واحلذر، 
ومراعاة جميع مالبسات وأبعاد القضية ومدى تأثيرها 
على املجتمع الكويتي في املستقبل، ولعل وزارة الداخلية 
قد تبنت ذلك املنطق في التعامل مع أبنائنا وشبابنا ممن 
وقعوا كضحايا في فخ تعاطي املخدرات، فعمدت إلى 
العمل بروح القانون حفاظا على الوطن وعلى األجيال 
القادمة، ومنذ فترة أعلنت الوزارة عن مبادرة تهدف 
إلى مناشدة األســر اإلبالغ عن أبنائهم من املتعاطني 
حتى تتم رعايتهم وإعادة تأهيلهم صحيا ونفســيا 
دون وجود أي مساءلة قانونية لهم، وذلك بهدف إعادة 
دمجهم في املجتمع حتى يكونوا مواطنني صاحلني، 
وعقب تولي الشيخ طالل اخلالد منصب النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية توسعت دائرة 
االهتمام مبتعاطي املخدرات، ومت اإلعالن عن توفير 
أفضل الكوادر الطبية والدفع بأفضل الوسائل لعالج 
املدمنني واملتعاطني، على أن يتم ذلك كله في سرية تامة.

ونستنتج جميعا مما سبق أن وزارة الداخلية كانت 
قد وضعت حجر األساس في فكر جديد وطرق إدارة 
جديدة لألزمات املجتمعية مثل تعاطي املخدرات وفرضت 
آلية جديدة استوجبت منا جميعا كل االحترام والتقدير، 
ليأتي بعدها دور السلطات التشريعية ممثلة في مجلس 
األمة لتمد يدها للقضاء على ظاهرة التعاطي واإلدمان، 
وبناء على ذلك تقدم النائب محمد املهان مبقترح إجراء 
حتليل تعاطي املخــدرات لطلبة املدارس واجلامعات 
وجميع العاملني في املنظومة التعليمية بصفة دورية، 
وعالج من يثبــت تعاطيهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم 
باملجتمع، ليحظى املقترح باملوافقة من جانب اللجنة 
التعليميــة، على أن يتم تفعيل القرار عقب احلصول 

على املوافقة النهائية من جانب احلكومة.
وألننا جميعا مسؤولون عن حماية الوطن الغالي 
واحلفاظ على ثروتنا من األجيال القادمة رجال املستقبل، 
ومن منطلق اإلميان بتعاليم ديننا احلنيف، واملسؤولية 
املجتمعية والواجب الوطني يجب مد يد العون للجهات 
املعنية للقضاء على تلك الظاهرة القاتلة للشباب والهدامة 
للوطن، ويجب التعاون مع األجهزة األمنية في اإلرشاد 
عن جتار املخدرات، واإلبالغ عن املتعاطني حتى يتم 
انتشــالهم من أوحال اإلدمــان وإنقاذهم حتى يعود 

مجتمعنا إلى ما كان عليه.

السموحة واالعتذار من صاحب 
هذه الكلمات الوطنية املؤثرة منذ 
سبعينيات القرن املاضي اإلعالمي 
القدير والشاعر املرهف بنبراته 
النجار،  األســتاذ عبدالرحمن 
الوطني  للعطاء  أطال اهللا عمره 
املطلوب وتفعيله كقدوة لألجيال 

بكل األحوال.
اليوم وسط هذا اخللط نحتاج 
إلى القدوة الوفية الصادقة بحب 
ووالء وانتماء ألوطاننا العربية، 
فما بالكم الكويت املسكن والبيت 
الدائم لهذه األجيال وتربيتها كما 
ورد بالدســتور الرباني وتبعه 
بذلك دستورنا البرملاني لتفعيله 
حبا وعطــاء ووالء ال يتوقف 
عند شعارات مكتوبة، أو أعالم 
ترفف مصفوفة، أو صور تبرز 
الرموز والتاريــخ واجلغرافيا 
وغيرهــا للماضــي واحلاضر 
واملستقبل، قوال وعمال بتناغم 
ومحــاكاة ألمم توازينا في ذلك 
أو أعجمية تصنع  عربية كانت 
تاريخها بإجنازاتهــا، وبأمانة 
أهلها  ووفاء وتصديق يتلمس 
العطاء من مثل تلك القدوة، وأن 
للوطن من يحبه، كما ترمن بذلك 
في تناغم وتفاعل بكلمات (بوفهد) 
لتكمل أجيالنا املخلصة مسيرة 
القدوة الوطنية، سابقها األصيل، 
وحاليها املنجز، ومستقبلها الزاهر 
لوطن النهار الساطع عطاء ووالء 

وانتماء.
ولنكررهــا فــي مناهجنا 
الدراســية كافية وافية، وقدوة 
قيادات مؤسســاتنا احلكومية 
أفرادها واجلماعات،  واألهلية، 
ال تعني فقــط تعديل األوضاع 
الرياضية السلبية وتفعيل ومتييز 
تتابعه األجيال  اإليجابي بعطاء 
كأبطال تسليم وتسلم فرسان 
ألعاب القوى وتســابقهم للفوز 
دون تعكير كل ذلك بســقطات 
مباشــرة أو غير مباشرة بكل 
جتاربنا اإليجابية واحملافظة عليها 

جيال بعد جيل.
فأهل الكويت في كل مواقع 
وتواريخ حزمتهــم يعلمها من 
خالطهم وعاصر خبراتهم على 
مسار تاريخهم الزاهر أنهم أهل 
عزوة ونخوة لالرتقاء بها ولها 
اليوم ودوم، في ظل وجود القدوة 
الصادقة الصاحلة، لنسيج أهل 
لكويت بكل حزم مع عزائم أجيالها 
وااللتفــات إلعمارها بإذن اهللا، 
رافعني شــعار «يا وطن لك من 
يحبك ويودك، ويدافع عنك عبر 
األجيال بالقدوة الصاحلة واإلجناز 

احملسوس».

تقف من خلفهم تســتهدف إغراق 
بلدنا احلبيب بتلك املؤثرات العقلية 

اخلطيرة.
وأيضا ميكننا أن نقدر مدى اخلطر 
من واقع القيمة املالية لتلك املؤثرات 

والتي تتعدى ٣٠ مليون دينار!. 
وفــي اخلتام، نقــول إن رجال 
الداخلية وعلى رأسهم الوزير عملوا 
فأجادوا عملهــم وجنحوا فيه بكل 
اقتدار فأفضت إلى تلك اجلهود لوزارة 
الداخلية الكبيرة جدا في سبيل كبح 
جماح اإلجرام. وكانت العيون الساهرة 

دائما على يقظة وحذر.
 في الوقت نفســه فــإن أفراد 
وزارة الداخليــة يقومون بواجبهم 
الوطني. فشكرا من القلب لتلك اجلهود 
اجلبارة. ونســأل اهللا العلي القدير 
أن يحمي البالد والعباد من شرور 
األشرار وأذاهم، وأن يدمي اهللا نعمة 
األمن واألمــان واالطمئنان في هذا 
البلد الطيب دائما وأبدا. واهللا املوفق.

كبير في الرعاية الصحية، وبإمكان 
الوزارة تشغيل املراكز اخلافرة بناء 
على هذا البدل إضافة إلى تشــغيل 
املراكز األخرى بنظام العمل اإلضافي 
مثلما هو معمول به حاليا في بعض 

املراكز التي متت إعادة تشغيلها.
كما يجب على وزارة الصحة كذلك 
إعادة تشغيل العيادات التخصصية، 
والتي كانت تعمل قبل اجلائحة على 
سبيل املثال العظام واجلراحة والعيون 
وغيرها من العيادات التخصصية حيث 
إن تشغيلها سيسهم في تقليل قوائم 
االنتظار إضافة إلى تخفيف الضغط 

على تلك العيادات.
 ومنا إلى وكيل وزارة الصحة، 
أعيدوا الوضع إلى ما كان عليه قبل 

«كورونا» ملراكزنا الصحية.

LastPass وقع مدير كلمات املــرور
ضحية ملهاجم متكن من الوصول إلى 
بيئة تطويره عن طريق سرقة بيانات 
اعتماد مطور برامج وانتحال شخصية 

هذا الفرد.
 في وقت الحق من ديسمبر، كشفت 
الشــركة عن أن شخصا ما استخدم 
تلك املعلومات لسرقة شفرة املصدر 

وبيانات العمالء.
وأخيرا، في يناير ٢٠٢٣، مت اختراق 
مزود التكامل املستمر CircleCI أيضا، 
مما أدى إلى اختراق املئات من متغيرات 
بيئة العمالء والرموز املميزة واملفاتيح.

 حثت الشركة عمالءها على تغيير 
كلمــات املرور أو مفاتيح SSH أو أي 
أسرار أخرى مخزنة على املنصة. ومع 
ذلك، يحتاج الضحايا إلى معرفة مكان 
هذه األسرار وكيف يتم استخدامها 

للضغط على زر الطوارئ!
الدروس املســتفادة من كل هذه 
احلوادث هي أن املهاجمني أدركوا أن 
اختراق الهويات اآللية أو البشرية يعطي 

عائدا أعلى من االستثمار.
نصيحتي في نهاية املقال هي أنه لم 
يعد يتعلق األمر فقط مبفاتيح التشفير 
بعد اآلن، بل إن معرفة مكان أسرارك، 
وكيفية استخدامها أمر بالغ األهمية.

لذلك احرصوا دائما على احلصول 
على تدقيــق واضح للموقف األمني 
للمنظمة فيما يتعلق باألســرار: أين 
وكيف يتم استخدامها؟ أين يتسربون؟ 
كيف تستعد لألسوأ؟ اإلجابة عن تلك 
االستفسارات كفيلة بأن تنقذنا وتنقذ 

مؤسساتنا في حالة الطوارئ.

اجلميع، منتسبني ومسؤولني ووزير، 
وميكننــا أن نصنف تلــك العملية 
الداخلية  املوفقة لــوزارة  بالضربة 
على أيدي كل من تســول له نفسه 
العبث بأمنها ومســتقبل أبنائنا من 
تلك الســموم وحتديدا تلك الكمية 
املهولة واخلطيرة والتي مت كشفها، 
وكشفت معها وجود عصابة دولية 
مرتبطة بهذا اجلرم ومنظمة دولية 

في املناطق الصحية نظرا لزيادة أعداد 
املراجعني خالل تلك الفترة على أقسام 
الطوارئ، وهذا األمر تطبيقه ليس 
بالصعب على الوزارة فاجلميع لديه 
بدل خفارة من األطباء، وعدد األطباء 

بل إنها مطلوبة مــن قبل املزيد من 
مهندسي التعلم اآللي وعلماء البيانات 
واملنتجات والعمليات وغير ذلك الكثير.

وأصبــح لزاما علينــا كمحللني 
وقارئني لألمن السيبراني أن نسلط 
الضوء على أمثلــة حديثة تعبر عن 
هشاشة إدارة األسرار في املنظمات 
األكثر نضجا من الناحية التكنولوجية.

ففي سبتمبر ٢٠٢٢، متكن مهاجم 
من الوصول إلى شبكة أوبر الداخلية، 
حيث وجد بيانات اعتماد املســؤول 
املشفرة على محرك أقراص الشبكة.
ومت استخدام األسرار لتسجيل 
الدخول إلى منصــة إدارة الوصول 
ألوبر، حيث مت تخزيــن العديد من 
بيانــات اعتماد النــص العادي في 
جميع امللفات والبرامج النصية، متكن 
املهاجم بعد ذلك من االســتيالء على 
حسابات املشرف في AWS وGCP و
SentinelOneو Slackو Google Drive

وHackerOne واملزيد.
وفي أغســطس من نفس العام، 

واملقيم وبثــت االرتياح واالنطباع 
باألمان والعيش املطمئن، إذ إن القائمني 
في وزارة الداخلية لديهم إميان راسخ 
بأنه بدون توافر عنصر األمن واألمان 
واالطمئنان فلن تكون هناك حياة آمنة 
ولن تقر عني املواطن أو املقيم ولن 
يهنأ له بال إن لم تتوافر تلك العناصر. 
ومن ناحية أخرى، نقول إن تلك 
اجلهــود لم تكن لتنجح لوال تكاتف 

يجب على رؤساء الرعاية الصحية 
إعادة  املناطق الصحية  في مختلف 
عمل هذه املراكز في مختلف احملافظات 
بأسرع وقت، والعمل بنظام املناوبة 
إضافة إلى زيادة عدد املراكز اخلافرة 

٣- وضع خارطة طريق للتحسني في 
املناطق الهشة.

النقطة األساسية هنا هي أن إدارة 
األسرار، تأخذ في االعتبار أربعة أسطح 

:DevOps هجومية لدورة حياة
بيئات املطورين، ومســتودعات 
التعليمات البرمجية املصدرية، وخطوط 
أنابيب CI/CD، وبيئات وقت التشغيل.
ولكي تكون فعالة، يتطلب األمر 
عمليات أخرى، مثل املسح املستمر 
لطلبات السحب، لتكون أمنه مبا فيه 

الكفاية.
ومــن املهم أن يتعني على كل من 
يعمل مع شفرة املصدر التعامل مع 
األسرار، إن لم يكن يوميا، مرة واحدة 

على األقل من حني آلخر. 
الوزارات  لذا يجب على جميــع 
والشركات واملنظمات أن تراجع وضع 
إدارة األسرار اخلاصة بها وأن يكون 

على رأس أولوياتها في عام ٢٠٢٣. 
ونلفت الى أن األسرار لم تعد من 
 ،DevOps اختصاص مهندسي األمن أو

بوركت جهود وزارة الداخلية جتاه 
العديد من القضايا احمللية والتي جرت 
في الفترة املاضية والتي كانت حافلة 
بالعديــد منها، وعلى الرغم من ذلك 
كانت جهود الوزارة على قدر كبير 
من املســؤولية في قيام منتسبيها 
بواجبهم على أكمل وجه وعلى أفضل 
ما يرام، ويأتي على رأس تلك اجلهود 
املبذولة من قبل النائب األول لرئيس 
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل اخلالد، بتسخير 
إمكاناتهم وجهودهم في وزارة  كل 
الداخليــة، ويأتي علــى رأس تلك 
اجلهــود الناجحة والتي يتوجب أن 
نقف أمامها بكل احترام وتقدير هو 
تفاصيل ضبط أكبر مصنع مخدرات 

في تاريخ الكويت. 
الداخلية  فكانت جهــود وزارة 
باملرصاد لكل من يفكر أن يعبث بأمن 
هذه البالد، وكانت تلك اجلهود قمة 
في تأمني األمان واالطمئنان للمواطن 

قبل جائحة كورونا كانت مراكز 
الرعاية الصحية تسهم في تخفيف 
الضغط على أقسام الطوارئ وبعض  
العيادات التخصصية من خالل فتح 
جميع مراكز الرعاية حتى منتصف 
الليل خالف ما هو معمول به حاليا، 
حيث إن هناك عددا من املراكز تغلق 
عند الساعة ٩ مساء، وقبل كورونا 

كانت تغلق عند الساعة ١٢.
رأت الوزارة أن تتم عودة بعض 
املراكز املناوبة، األمر الذي لم يأت وفق 
رؤية للوزارة وإمنا ضمن مطالبات 
واجتهــادات من بعــض النواب أو 
املختارين لتشغيل عمل هذه املراكز 
من أجل تخفيف االزدحام الذي تعاني 
منه أقسام الطوارئ، وللتسهيل على 

املراجعني في تلقي الرعاية الطبية.

هناك حكمة يتعلمها كل من يبحر 
في عالم األمن السيبراني وهي: «إن لم 
جتد مكان أسرارك، فسيفعل املتسللون 
ذلك»، وقول آخر وهو: «إن التشفير 
سهل، ولكن اإلدارة الرئيسية صعبة».
املئات مــن مديري أمن املعلومات 
واملنظمــات وقادة األمن، ســواء من 
الشــركات الصغيــرة أو الكبيرة، ال 
يعرفون أيضا أين يقع مرسى األسرار، 
فاألسرار غير مرئية مع ٩٩٪ من احلاالت.

وعنــد التفكير فــي دورة حياة 
التطوير ســواء في السحابة أو في 
مكان العمل، فأنت تعلم أن أســرارك 
مخزنــة بأمان خلف بوابات صلبة ال 
يستطيع سوى عدد قليل من الناس 

الوصول إليها. 
وعليه يدرك املطورون العاملون في 
املؤسسات جيدا أنه يجب التعامل مع 
أدوات  لذلك وضعوا  بعناية،  األسرار 
البيانات  وإجراءات محددة إلنشــاء 
وتوصيلها وتدويرها بشكل صحيح.

ومع ذلك فإن هناك مناطق رمادية 
تكون ثقوبا صارخة في طبقات دفاعك 

األمني.
وباملناســبة لكي تقيمــوا وضع 
مؤسســاتكم األمني أقدم لكم منوذج 
إدارة األسرار، حيث التكتيك الدفاعي 
احلاسم لبناء وضع أمني شامل ملساعدة 
الفعلي  قادة األمن على فهم وضعهم 
واعتماد ممارسات إدارة أسرار املؤسسة 

األكثر نضجا على ثالث مراحل:
١- تقييم مخاطر تسرب األسرار.

٢- إنشاء ســير عمل حديث إلدارة 
األسرار.
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