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األمن املعلومايت السيرباين

األمن المعلوماتي السيبراني
()cyber security
املهندس :أوس جميد غالب العوادي *

مقدمة:
إن االنفتاح الذي شهده العراق يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ظل التطور
التكنولوجي العاملي املتنامي بعد سقوط النظام البائد الذي تزامن مع عدم وجود بنية حتتية متكاملة
ومؤمنة ألنظمة املعلومات سواء أكانت أمنية أم مصرفية أم شخصية أدى إىل أن يكون العراق
ساحة مفتوحة لكثري من دول العامل أو دول اجلوار اإلقليمي؛ الخرتاقه والتجسس على املعلومات
اخلاصة باملؤسسات األمنية العراقية واستخدام العراق كساحة لشن اهلجمات اإللكرتونية لضرب
أمن معلومات أي دولة كانت واخرتاقه ،فضالً عن اسرتاق أي معلومة واستخدامها ألغراض
املساومة ،أي :لتنفيذ عمليات إرهابية وإسنادها ،ومن املالحظ أن أكثر املؤسسات العراقية تتعاقد
لتجهيز معلوماهتا من أقمار صناعية ذات مورد خدمة واقع خارج احلدود العراقية الذي يؤدي إىل
مرور تلك املعلومات يف خوادم تلك الدول ،ورجوعها إىل العراق إذ يشكل هذا اإلجراء خرقاً ألمن
املعلومات العراقي ،ولتاليف مثل هذه اخلروقات الكبرية اليت تتعرض هلا حركة املعلومات يف العراق
يتوجب بناء منظومة متكاملة ألمن املعلومات.
إن الوعي املتزايد بأمهية املعرفة املتكاملة باملخاطر اليت ختص جرائم املعلوماتية اليت تصاحب
كل عملية تطور جديد ،أو إنتاج أجيال جديدة من التقنيات يسهم بدوره بتحول اجملتمع اىل
جمتمع معلومايت؛ ليزيد من اعتماد املؤسسات والبلدان واألفراد على أنظمة املعلومات واالتصاالت،
وهذا ُّ
يعد مصدراً من مصادر اخلطر الرئيس ،وعليه جيب مراعاة اجلانب االمين والرتكيز عليه يف كل
عملية تطور تكنلوجية ،وينبغي للدولة تصميم البنية التحتية اخلاصة هبا وإدارهتا مبا يتوافق واملرتكزات
اخلاصة بأمن املعلومات واالتصاالت .إن هذه اإلدارة متكن من خلق خدمات أخرى وتوليدها مثل
(احلكومة اإللكرتونية ،والتعليم اإللكرتوين ،والصحة اإللكرتونية).
* مهندس اتصاالت ومعلومات  -هيئة االعالم واالتصاالت
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ال خيفى على اجلميع أن أنظمة تكنولوجيا املعلومات هي أنظمة مرتابطة شبكيا عن بُعد،
وميكن الوصول إليها نتيجة هذا الرتابط؛ وبالتايل فإن احتمال تعرضها هلجمات سيربانية أو اخرتاقها
يكون وارداً وميكن هلذا االخرتاق اهلجمات أن ينال من القدرة على املعاجلة والتخزين وسرقة الرصيد
املعلومايت أو نسخه ،وإحلاق الضرر بالسلع غري امللموسة والرمزية ،فضالً عن إحلاق الضرر بعملية
صنع القرار لدى أي منظمة ،ومن املالحظ أن الدول ذات التنمية البشرية واالقتصادية القليلة
عايل املستوى مثل :إرترييا ،والسودان ،واألردن ،ولبنان ،وعُمان ،وسواها من
متتلك أمناً سيربانياً َ
الدول األخرى.
وسأقوم يف هذا البحث بتوضيح مفهوم أمن املعلومات السيرباين على وفق التعريفات
الدولية وأمهية هذا املوضوع من النواحي األمنية ،واالقتصادية ،واجملتمعية ،وحىت السياسية وأبعاد
وسأبي أيضاً أنواع اجلرمية السيربانية ،ووسائل سرقة
األمن السيرباين ،وأهم التحديات اليت ميثلها،
نّ
املعلومات ،وسأتطرق كذلك إىل االخرتاق والفريوسات ،ويف ختام البحث سأعرض اسرتاتيجية
عامة مقرتحة لألمن املعلومايت العراقي تتوافق والنهج العاملي املتبع والتوصيات واملقررات الدولية.
حملة تأرخيية خمتصرة:
سأتطرق اىل أهم املراحل اليت ابتدأت منها جرائم املعلوماتية اليت أدت اىل ضرورة التفكري
اجلدي بوجود منظومة لألمن املعلومايت ملعاجلة هذه اجلرائم واالخرتاقات:
بظهور استخدام الكمبيوتر وربطه بالشبكة يف الستينيات إىل السبعينييات من القرن املاضي،
ظهرت املعاجلة األوىل جلرائم الكمبيوتر يف شكل مقاالت صحفية تناقش التالعب بالبيانات املخزنة
وتدمري أنظمة الكمبيوتر والتجسس املعلومايت ،وشكل هذا املوضوع التساؤل فيما إذا كانت هذه
اجلرائم جمرد حالة عابرة أو ظاهرة جرمية مستجدة ،وهل هي جرائم باملعىن القانوين أم جمرد سلوكيات
غري أخالقية يف جمال املعلوماتية ،فبقيت حمصورة يف إطار السلوك الال أخالقي دون النطاق القانوين
ومع توسع الدراسات تدرجيياً وخالل السبعينيات بدأ احلديث عنها كظاهرة جديدة.
ويف الثمانينيات ظهر نوع جديد من اجلرائم السيربانية ارتبط بعمليات اقتحام نظم احلاسوب
عن بُعد ،ونشر الفريوسات عرب شبكات الكمبيوتر الذي سبب تدمري امللفات والربامج ،حينها شاع
اصطالح (اهلاكرز) املعرب عن مقتحمي النظم ،وبقي احلديث دائماً عن دوافع هذه اجلرائم حمصوراً
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يف اخرتاق أمن املعلومات وإظهار التفوق التقين من قبل مرتكيب هذه األفعال الذين مل يتعدوا فئة
صغار السن العباقرة يف هذا اجملال ،لكن بتزايد خطورة هذه املمارسات أصبح من الضروري إعادة
تصنيف الفاعلني وحتديد طوائفهم والسيما بعد حتول اجلرمية من جمرد مغامرة إىل أفعال تستهدف
التجسس واالستيالء على البيانات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسكرية.
شهدت فرتة التسعينيات تطوراً هائالً يف جمال اجلرائم التقنية وتغيرُّ اً يف نطاقها ومفهومها؛
بفعل ما أحدثته شبكة اإلنرتنت من تسهيل لعمليات دخول األنظمة واقتحام شبكات املعلومات
حينما أصبحت مواقع اإلنرتنت التسويقية النشطة أكثر عرضة للهجمات اليت ظهرت بسببها أمناط
جديدة من اجلرائم ،مثل تعطيل النظام التقين ومنعه من القيام بعمله املعتاد الذي يتسبب بانقطاع
النظام عن اخلدمة لساعات ،فتنتج عنه خسائر مالية باملاليني ،وقد توسعت جرائم نشر الفريوسات
عرب شبكة اإلنرتنت؛ ملا تسهله من وصول إىل ماليني املستخدمني يف الوقت نفسه ،ليفتح الباب
على مصراعيه ملختلف األفعال غري السوية املتطورة بتطور التقنية ،وقد ُس ِّجلَت عرب هذه املراحل
جمموعةٌ من القضايا ،منها :قضية (موريس الشهرية) سنة  1988حينما مت نشر فريوس إلكرتوين
ف بـ(:دودة موريس) عرب آالف الكمبيوترات بوساطة اإلنرتنت ،ويف عام  1995شهدت
عُ ِر َ
األجهزة هجوماً عرف باسم ( )IP-SPOOFINGأدى إىل إيقاف عمل أجهزة أصلية وتشغيل
أخرى ومهية ،لتربز قضية (اجلحيم العاملي) اليت اختص هبا مكتب التحقيقات الفدرالية مكنتها من
اخرتاق موقع البيت األبيض األمريكي ،ومن مث تلتها الكثري من احلوادث كحادثة شركة أوميغا،
وفريوس مليسا ،وغريها من جرائم املعلوماتية املتعلقة باألمن السيرباين.
أما يف مرحلة ما بعد التسعينيات بعد عام  2000فقد تطورت هذه اجلرائم بنح ٍو أوسع ،ومت
استخدام املعلومات يف اإلرهاب املنظم من خالل ضرب البىن التحتية للدول سواء أكانت مرافق
عامةً أم خدمات أم البىن العسكرية واالقتصادية املتمثلة بالبنوك ،وغريها.
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الفصل األول
تعريف األمن السيرباين
(ITU-

عرف األمن السيرباين على النحو احملدد يف التوصية االحتاد الدويل لالتصاالت
يُ َّ
 )T X.1205بأنه :جمموعة األدوات والسياسات واملفاهيم األمنية والضمانات األمنية واملبادئ
التوجيهية و�نُُهج إدارة املخاطر واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات وسبل الضمان والتكنولوجيات
اليت ميكن استخدامها يف محاية البيئة السيربانية واملنظمة وأصول املستعملني .وتشمل املنظمة وأصول
املستعملني جتهيزات احلواسيب املوصولة ،واملوظفني ،والبنية التحتية ،والتطبيقات ،واخلدمات،
وأنظمة االتصاالت ،واحلصيلة الكلية للمعلومات املرسلة و/أو املخزنة يف البيئة السيربانية .ومن شأن
خدمات األمن السيرباين كفالة حتقيق واحلفاظ على اخلواص األمنية للمنظمات وأصول املستعملني
إزاء املخاطر األمنية ذات الصلة يف البيئة السيربانية.
التحديات اليت ميثلها األمن املعلومايت:
مبا أن املعلومات الرقمية ُّ
تعد اليوم ثروة ترتبط بثقافة الناس وتوجاهتهم االجتماعية والسياسية
والثقافية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسية الدول االقتصادية واملنظومات الدولية فإن القضايا االجتماعية
واالقتصادية والسياسات العامة واالجتماعية والقضايا اإلنسانية كافة متثل حتدياً مهماً يواجه أمن
املعلومات حيث تشكل تلك التحديات خطراً كبرياً ومعقداً وحيتاج التصدي له إىل وجود إرادة
سياسية متماسكة وقرار جريء؛ لتصميم اسرتاتيجية تطوير البىن التحتية للخدمات الرقمية ،وتنفيذ
اسرتاتيجية قوية ومتماسكة وفعالة مع وجود حلول على املستويات الثقافية والقانونية واإلدارية
والتقنية كافة؛ وهذا بدوره ينعكس إجياباً على اجملتمع أمجع ،ويسهم يف زيادة النمو االقتصادي
املرغوب فيه.
حلماية أمن املعلومات وتضييق الفجوة اإللكرتونية أمام االخرتاقات يستلزم اآليت:
•بىن حتتية موثوقة وآمنة.
•سياسات خللق الثقة.
•إطار قانوين مناسب.
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•إدارة األدوات األمنية للمعلومات وإدارة املخاطر.
•إدارة أمنية قادرة على خلق الثقة يف التطبيقات واالستخدامات املقدمة.
•فريق متخصص قادر على إدارة كل ما ورد يف أعاله ومدرب تدريباً عالياً ،وذو معلومات
حمدثة وعلى اتصال مع فرق مشاهبة يف بقية بلدان العامل.
ثانيا :أمهية األمن املعلومايت:
إن أهم األسباب اليت دعت إىل ضرورة وجود مفهوم أمن املعلومات والدعوة إىل إجياد األطر
التشريعية والقانونية والتنظيمية مبا يتناسب والتحديات اليت يواجهها اجملتمع أو املنظمات أو األفراد
تتلخص فيما يأيت:
 احلاجة إىل االرتباط بنظم االتصاالت واإلنرتنيت وعدم إمكانية عزل األجهزة عنالشبكات احمللية والشبكات واسعة النطاق لتوفري املعلومات ملن حيتاجها.
 اعتماد خمتلف املؤسسات على فعالية املعلومات اليت تزداد بازدياد التطورات التكنلوجيةوبازدياد املتطلبات اخلاصة بتلك املؤسسات.
 صعوبة حتدي األخطار والتحكم هبا أو متابعة اجملرمني ومعاقبتهم؛ لعدم توافر احلدوداجلغرافية حني استخدام اإلنرتينت واالتصاالت اإللكرتونية؛ ألهنا تتيح الفرصة الخرتاق احلدود
املكانية.
 النمو املطّرد يف االستخدمات والتطبيقات اإللكرتونية وظهور التجارة اإللكرتونية والتسوقالشبكي واحلكومة اإللكرتونية واإلدارة اإللكرتونية اليت حتتاج إىل بيئة معلوماتية آمنة.
أبعاد األمن املعلومايت:
البعد السياسي:
تقع على عاتق الدولة مسؤولية كبرية لتحقيق األمن الرقمي وذلك من خالل تعريف اإلطار
القانوين املناسب حيث ال ميكن االقتصار على عملية البحث والتطوير للمؤسسات التعليمة فقط،
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بل جيب تعزيز الثقافة األمنية واعتبار األمن املعلومايت جزءاً ال يتجزأ من اخلدمات اليت تقدمها الدولة
للمواطن فضالً عن تقوية تطبيق اإلجراءات القانونية اليت تتعلق جبرائم املعلوماتية.
فعلى املستوى االسرتاتيجي جيب تأمني الرقابة العامة ،وتقاسم املعلومات بني املؤسسات
املعنية ،واإلنذار وزيادة الوعي بأفضل املمارسات يف جمال األمن السيرباين ،وجيب مراعاة التوافق بني
القوانني اليت تصدرها السلطة التشريعية اليت تنظم قطاع االتصاالت واملعلومات وحتديد اجلهات
املسؤولة عن أمن املعلومات وإدامة املورد البشري ،فضالً عن صياغة التعليمات واألنظمة اخلاصة
باألمن املعلومايت وتشريعها وحتديثها.
إن عملية التثقيف اليت تتبعها الدولة أو املؤسسات القطاعية التابعة هلا ال ينبغي أن يقتصر
دورها على إصدار مدونة سلوك أو تشجيع الثقافة األمنية ،بل جيب أن يتعدى ذلك إىل أن تكون
ممارسة على األقل يف مؤسسات الدولة ،ومن مث املنظمات واألفراد ،وجيب أيضاً تشجيع
تلك الثقافة َ
ثقافة اإلبالغ عن تلك اجلرائم.
إن الثقة بني األطراف واملنظمات السياسية والفرقاء يف اجملال املايل واالقتصادي والسياسي والقانوين
هلا دور كبري يف تطور األمن املعلومايت و إدامته ،حيث إن االستجابة على املستوى السياسي
واالقتصادي والقانوين والتكنلوجي اليت يعتمدها الفرقاء -احملتمل تضررهم من تلك اجلرائم -يسهم
يف احتواء اجلرمية السيربانية واحلد منها.
البعد االقتصادي:
ليست الغاية من األمن املعلومايت كسب املال وإمنا محاية املوارد االقتصادية وتفادي خسارهتا
متيسر ،وإن تقدير تكلفة األمن اليت
أو فقداهنا ،إن تقدير الربح احلاصل من أمن املعلومات غري ّ
تتمثل بامليزانات املرصودة ،وتكلفة نواتج األمن والتدريب ،وبناء مراكز السيطرة ،وغريها من األمور
املتعلقة أمر ضروي إ ْذ إن حساب تكاليف أمن املعلومات واخلسائر الناجتة عن األخطاء واألعمال
اخلبيثة أمر صعب جداً؛ ألن احتياجات املؤسسة هي اليت حتدد تلك التكاليف وهي اليت تعتمد
على املوجودات اليت يراد محايتها واألضرار النامجة عن عدم كفاية األمن واحتمال التعرض هلجمات
أو اخرتاقات ،حيث ال ميكن حتديد املخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة او الدولة وتقييمها ،وال ميكن
أيضاً حتديد القيمة االقتصادية لألمن املعلومايت واملردودات املالية النامجة عنه؛ و يقتضي التنويه
8
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إىل أن القيمة االقتصادية لألمن املعلومايت جيب أن تفهم من باب اجتماعي واسع مع مراعاة تأثري
التكنولوجيات اجلديدة على األفراد واملؤسسات والدول.
البعد االجتماعي:
من املهم جداً أ ْن يفهم اجملتمع والسيما األفراد الذين يستخدمون تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت أمهية األمن املعلومايت وكيفية اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة للوقاية من اهلجمات
واالخرتاقات اإللكرتونية وهذا يُلزم اجلهات املعنية أن تقوم حبمالت إعالمية وتثقيفية خللق جمتمع
تشمل تلك اإلعالنات واحلمالت التثقيفية تدابري األمن والوقاية
معلومايت مثقف أمنياً؛ إ ْذ جيب أن
َ
وكيفية التعاطي مع جرائم املعلوماتية ،وجيب بيان املخاطر احملتملة واملسؤولية الفردية اليت تقع
على عاتق األفراد يف التبليغ عن تلك اجلرائم ،ومن الضروري أيضاً التعريف بالتداعيات واملخاطر
احملتملة عن تلك اهلجمات؛ وبالنتيجة يستطيع كل األفراد املستفيدون من شبكة املعلومات التمتع
باخلدمات اليت تتيحيها شبكات املعلومات واالستفادة من البىن التحتية واخلدمات اليت توفرها تلك
األسطح البينية دون حتمل خماطر أمنية ناجتة عن جرائم املعلوماتية.
البعد القانوين:
من املفرتض -منطقياً -وجود قاعدة تشريعية تشتمل على قوانني وأنظمة وتعليمات ختص
التدابري األمنية متكن املعنني واملسؤولني عن أمن املعلومات اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة
والضرورية يف حال مت انتهاك تلك التشريعات أو خرقها ،إ ْذ يتحمل املذنبون املسؤولية األمنية
واجلنائية؛ نتيجة ملخالفتهم أو حمالوهتم انتهاك األمن املعلومايت لدولة معينة.
إن سن التشريعات املالئمة يشجع املستثمرين و الشركاء االقتصاديني على االستثمار كونه
يعزز الثقة لديهم بإنشاء بنية حتتية سليمة وموثوقة خالية من االخرتاقات ،ألن األمن املعلومايت
القائم على أساس الثقة واجلودة يضع األسس الصحيحة والسليمة القتصاد خدمات سليم.
إن اجلدير باملالحظة هو أن املتابع لإلحصاءات الصادرة عن معهد أمن احلاسوب ()CSI
أو الناجتة عن الفريق املعين بطوارئ احلاسوب واالستجابة هلا ( )CERTجيد أن التدابري األمنية
املتخدة حاليا غري فعالة بصورة كافية ،وهي عاجزة يف بعض األحيان عن منع النشاط اإلجرامي
جلرائم املعلوماتية وذلك لألسباب اآلتية:
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1 .1طبيعة جرائم املعلوماتية اليت تعتمد على الرباجميات املضرة (اخلبيثة) والتحكم عن بعد.
2 .2إمكانية املتسلل من انتحال شخصية املستخدمني الشرعيني وبذلك يكون القانون
عاجزاً عن حتديد هوية مرتكب العمل اإلجرامي.
3 .3نقص املوارد البشرية واملادية داخل اخلدمات املسؤولة عن مكافحة جرائم املعلوماتية.
4 .4الطبيعية غري الوطنية للجرمية املعلوماتية اليت يصعب يف ظلها اختاذ إجراءات إلاَّ يف حال
وجود تعاون قضائي دويل أو اتفاقيات ومعاهدات تلتزم هبا الدول.
5 .5التعريف غري الكايف والطبيعة املؤقتة ملعظم القرائن اليت تتصل بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
الفصل الثاين
جرائم املعلوماتية
تتكون اجلرمية املعلوماتية أو اجلرائم السيربانية افرتاضياً من مقطعني ( )Cyber Crimeاجلرمية
ّ
( )Crimeواإللكرتونية ( )Cyberويُستخدم املقطع األخري لوصف فكرة من عصر املعلوماتية،
تعرف قانونيا بأهنا“ :املخالفات اليت ترتكب ضد األفراد أو اجملموعات بدافع
فاجلرائم اإللكرتونية ّ
اجلرمية وبقصد إيذاء مسعة الضحية أو أي أذى مادي أو نفسي للضحية مباشر أو غري مباشر
باستخدام شبكات االتصاالت و املعلوماتية” ،وتُ ُّ
عد اجلرمية اإللكرتونية ظاهرة اجتماعية متوافقة
مع انتقال اجملتمعات إىل اجملتمع الرقمي حيث ينتقل فيها نشاط الناس من الواقع الفعلي املادي إىل
الواقع االفرتاضيُّ ،
وتعد جرميةً عابرةً للحدود الوطنية وتنماز بسهولتها واخنفاض تكاليفها والسرعة
يف تنفيذها وتوظيف االتصاالت يف ارتكاهبا ،فضالً عن قلة اخلطورة على اجلناة وسرعة الكسب
غري املشروع والفرص املتاحة الرتكاهبا وضعف الرقابة ،ومن أهم العوامل اليت سامهت على انتشارها
هي ضعف التشريعات ،وضعف أدوات احلماية ،وتوافر الفرصة الرتكاهبا ،وغاياب احلراسة والتقنية
يف انتشارها ،وتنفيذها من قبل شباب يسعون للشهرة أو جمرمني حمرتفني يسعون للكسب والثراء.
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الشكل في أعاله يوضح مخاطر جرائم المعلومات الشائعة.

أنواع جرائم املعلوماتية:
اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب:
إن الثغرات ونقاط التعرض يف التكنولوجيا الرقمية جتتمع معاً لتحقيق بيئة من عدم األمن،
ومن الطبيعي أن يستغل اجملرمون هذه احلالة وليست الشبكة الدولية للمعلومات (اإلنرتنيت)
َّت منظمةُ التعاون
مستثنية من ذلك والدليل كثرة اجلرائم اخلاصة بالفضاء السيرباين؛ ولذلك حد ْ
ائم ذات الصلة باحلاسوب بأهنا« :أي سلوك غري مشروع وغري
والتنمية يف اجملال االقتصادي أ ّن اجلر َ
أخالقي أو غري مرخص به ويشمل اإلرسال ومعاجلة املعلومات».
إن اجلرمية ذات الصلة باحلاسوب يكون فيها النظام احلاسويب هو اهلدف ،ووسيلة ارتكاب
اجلرمية يف الوقت نفسه ويغطي هذا النوع مجيع اجلرائم اليت تتعلق بشبكة اإلنرتنيت والفضاء
السيرباين.
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.2جرائم غسيل األموال واجلرائم االقتصادية:
إن التطوير املستمر والسريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يسمح لألفراد بالدخول يف
جرائم غسيل األموال واجلرائم االقتصادية سواءٌ أكان العمل مبفردهم ْأم كان على مستوى منظمات،
كم
كم من املعلومات الذي ميكن أيضا احلصول على أكرب ٍّ
يسهم اإلنرتنيت يف حيازته على أكرب ٍّ
من الضحايا الذين يقعون بيد اهلاكرز (املخرتقني) ،إ ْذ من املمكن للتكنولوجيا اجلديدة تسهيل مجيع
أنواع السرقات والتالعب والتخريب واالحتيال واالبتزاز والتهديد وغريها من األساليب اليت تنضوي
عليها جرائم املعلوماتية ،ويعمد اجملرمون يف قطاع املعلومات على استخدام هويات زائفة لتفادي
املالحقة القضائية أو املسؤولية اجلنائية أو اإلرهابية من خالل انتحال هوية أشخاص آخرين.
يستخدم غاسلو األموال اإلنرتنيت بز ٍ
يادة متصاعدة؛ للحصول على األموال اليت يتم توليدها بوساطة
التهرب الضرييب ،والرشوة ،وغري ذلك من األنشطة األخرى ،وأن
األنشطة اإلجرامية مثل التهريب ،و ُّ
عمليات املقامرة و التجارة عرب شبكة اإلنرتنيت والعمليات املصرفية والعقارية ،واستخدام الشركات
كواجهات ،والنقد اإللكرتوين كلها عمليات غري مشروعة ومن الصعب رصدها.
.3اجلرائم اإلرهابية السيربانية:
حينما تكون األنظمة املستهدفة جزءاً مهماً من البنية التحتية احلرجة واحلساسة تكتسب
اجلرمية السيربانية بعداً إرهابياً فـ(الطاقة ،واملياه ،واألغذية ،واالتصاالت ،واخلدمات املالية واملصرفية،
واخلدمات الطبية ،وغريها) كلها بىن حتتية حرجة وتشكل أساساً ميس حياة املواطنني بصورة مباشرة
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و متس كل أمن الدولة االقتصادي واجملتمعي.
يعمد اإلرهابيون إىل استهداف هذه البىن احلساسة والسيطرة عليها إلكرتونيا عن بعد أو
التعرض والثغرات عرب شبكات االتصال أو اإلنرتنيت أو
ختريبها من خالل البحث عن نقاط ّ
الشبكات الداخلية لتلك األنظمة والتسلل إليها.
إن اهلجوم من النوع املتصل باحلاسوب ال ميكن استخدامه لبيان دوافع املهامجني أو أهدافهم
بأي قدر من اليقني وهذه إحدى املصاعب يف مواجهة اجلرمية السيربانية إ ْذ حيتاج االختصاصيون
إىل مزيد من املعلومات؛ لتحديد قصد أبعاد اهلجمات من خالل الفضاء عرب شبكات اإلنرتنيت
عرف باهلجوم عرب الفضاء السيرباين ،وسواء أكان اإلرهاب السيرباين يتم من
أو االتصاالت اليت تُ َ
طريق عملية زعزعة األوضاع االقتصادية ْأم هتديد البنية التحتية احلرجة ْأم لنشر أيديلوجية معينة
ْأم التالعب باملعلومات فإنه ينطوي على هتديد جديد جيب أن يؤخذ مبنتهى اجلدية ألنه ميكن أن
يعرض حياة الناس وأمنهم إىل خطر كبري.
.4جرائم متنوعة (عمليات خمادعة ،أنشطة جتسس ،التخابر ،االبتزاز ،التهديد واإليذاء):
إن األشكال الشائعة للجرمية املنظمة ميكنها أن تستفيد من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
حيث إن شبكات االتصال واإلنرتنيت تنماز بتيسرها للوصول واالتصال وتساعد املشغلني على أي
نوع من التهريب ،فضالً عن عمليات النصب (اهلجمات على امللكية ،وأنظمة احلاسوب ،والبنية
التحتية ،وسرقة البيانات ،وسرقة حقوق النشر والتأليف ،وسوى ذلك من االحتياالت).
يستخدم اجملرمون اإلنرتنيت بعدة طرق فبعظهم ينتحل هوية شخص آخر كي يقوم بالشراء
على حساب الضحية وهذا حيصل -غالباً -يف االحتيال من طريق بطاقات االئتمان وتتحمل مبوجبه
اجلهة اليت مت االحتيال عليها (النظام املصريف أو التاجر) الكلفة املالية ،وهناك طريقة أخرى يف النصب
تتمثل ببيع األلبومات أو جواز السفر لدول غري موجودة أصالً ،فضالً عن منتجات غري موجودة.
تيسر االعرتاض غري املشروع للمعلومات
إن شبكة اإلنرتنيت تسهل التجسس والتخابر فهي ّ
اليت مت تناقلها على اإلنرتنيت حيث يُ ُّ
عد االنرتنيت وسطاً قوياً يساعد على نشر طرق ارتكاب جرائم
املعلومات واألفعال املنافية للقانون.
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.5اجلرائم ضد األشخاص:
خيلق اإلنرتنيت إمكانية نشوء جمموعات أو أفراد ميارسون قضايا يعاقب عليها القانون قد
تشمل تلك القضايا مواد خادشة للحياء أو أفالم عنف حتتوي على مشاهد حقيقة تتضمن تعذيباً
لضحايا حقيقني حىت املوت وتعرف هذه األفالم بأفالم سنف ( ،)snuff movesإذ من املمكن يف
بعض األحيان تقاسم افالم الضحايا وصورهم حيث تنتشر خوادم اإلنرتنيت يف بلدان تضعف فيها
الرقابة ،ويغيب عنها القانون ،وتشمل هذه اجلرائم خمالفات متس سرية الشخص وصورته ،والسرية
املهنية ،وحقوق سرية البيانات ،وجرائم أخرى تتمثل برسائل خادشة ميكن أن يراها القاصرون.
.6القرصنة:
تتمثل بالنسخ غري القانوين للمعلومات وتؤدي هذه اجلرمية إىل خسارة باليني من الدورالت
سنوياً ،وتكون على شكل خسائر صانعي الربجميات واملوسيقى وأفالم الفيديو ،وقد لوحظ وجود
زيادة كبرية يف عدد األعمال العلمية والبحوث والدراسات والوثائق اليت مت سرقتها بسبب وجودها
على اإلنرتنيت وهناك عدد كبري من خمالفات امللكية الفكرية كتزيف أعمال املؤلف ،وتصميم
النماذج ،والعالمات التجارية ،وغريها.
.7التالعب باملعلومات
إن التالعب باملعلومات له أشكال متعددة منها تسريب الوثائق؛ لزعزعة استقرار شركة
ما ،وإرسال الطلبات بالرسائل اإللكرتونية؛ للحصول على تربعات خريية عرب مواقع زائفة ،و�يَُع ُّد
اإلنرتنيت أرضاً خصبةً جداً لشائعات املعلومات املضللة وهو يسهل عملية ارتكاب املخالفات ضد
قانون وسائل اإلعالم ،والتحريض اجلنائي ،والدفاع عن اجلرائم ضد اإلنسانية ،ومناصرة اإلرهاب
والتحريض عليه ،وزرع العداء العرقي والطائفي واإلهانات وغريها من األمور املختلفة.
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شكل ميثل مراحل تطور اهلجمات السيربانية.
الفصل الثالث
وسائل سرقة املعلومات
تتعدد وسائل سرقة املعلومات فهناك عدة طرق وإمكانيات تتيحها تكنولوجيا اإلنرتنيت
وهي يف أغلب االحيان تقوم على اخلداع واستغالل نقاط التعرض والثغرات يف التكنولوجيا،
معي أو منشأة معينة ،واستخدام
ومن أبرزهذه الطرق التنصت ،وسرقة معلومات هوية شخص ،نّ
الفايروسات للدخول للمنظومات اإللكرتونية واحلاسبات ،واحلصول على خمرجات النظام بطرق غري
مشروعة ،واالخرتاق وغريها من األمور ،وفيما يأيت شرح خمتصر ملا مت ذكره آنفا:
1.1التنصت:
يعد التنصت من أقدم طرق سرقة املعلومات يف احلاسبات حيث حيتوي على حزم البيانات
أثناء مرورها أو تدفقها أو نسخها.
2.2سرقة معلومات هوية شخص معني:
هتدف هذ الطريقة إىل احلصول على معلومات سرية أو أمنية او احلصول على مبالغ
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نقدية أو الدخول على قواعد البيانات منشأة معينة.
3.3استخدام الفريوسات للدخول غري املشروع إىل احلاسبات:
تنماز الفريوسات مبقدرهتا على تغيري عمل اجلهاز وأدائه دون علم صاحبه؛ وتنقسم على
قسمني ،األول :يكون محيداً ال يدمر الربجميات اخلاصة باحلاسوب وممكن أن حيتل مساحة
من الذاكرة ويظهر عرب رسالة يف وقت حمدد له أو يعطي إشارة بأن الذاكرة ممتلئة ،واآلخر
خبيث يسعى إىل تدمري النظام وامللفات ،ويساعد كال النوعني على سرقة البيانات بطريقة
غري مشروعة.
4.4احلصول على خمرجات النظام بطرق غري مشروعة:
يتضمن ذلك سرقة وسائط التخزين ونسخها أو إرساهلا خالل الربيد اإللكرتوين إما بتواطؤ
أشخاص من املنظمة وإما من خالل املؤسسة املراد سرقة بياناهتا وإما بالدخول غري املشروع إىل
غرفة النظام.

رسم توضيحي يمثل وسائل سرقة المعلومات
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أنواع اهلجمات السيربانية:
 -1سرقة كلمات مرور املستخدمني للوصول إىل املعلومات وتتضمن:
•التخمني :وحينها تكون كلمة املرور باسم الزوجة أو الطفل أو نوع العمل ويسهل على
املخرتق ختمينها وتكون غري مؤمنة.
•اخلداع االجتماعي :حيث يظهر املخرتق مبظهر املسؤول ويطلب كلمة املرور.
•االستماع إىل حركة املرور (التجسس) :حيث يستمع املخرتق إىل بيانات غري حمفزة
مرسلة إىل الشبكة عرب بوتوكوالت االتصال.
•الربجميات :وذلك من خالل تسريب حصان طروادة -مثالً -الذي يقوم بدوره بتسريب
املعلومات إىل حاسبة املهاجم.
•النفاذ إىل ملف ختزين كلمة املرور.
•السطو على كلمات املرور املرسلة بشكل حمفز.
•التجسس عن طريق معرفة معلومات االتصال.
 -2هجمات رفض أداء اخلدمة :تتم من خالل رفض اخلدمة من طريق حتميل النظام فوق
طاقته حيث إن تزويد النظام ببيانات تفوق طاقته يؤدي إىل تصدع النظام بالكامل.
 -3اهلجمات الطمسية :وتتمثل باستهداف صفحات الويب واستبداهلا بصفحات أخرى،
إ ْذ يقوم املهاجم خبلق موقع شبكي مماثل للموقع األصلي؛ الصطياد املشرتكني واستدارجهم ملعرفة
معلوماهتم أو بطاقات االئتمان اخلاصة هبم ،وغريها.
 -4اهلجمات اخلداعية :تتم من خالل استخدام بوتوكاالت النقل والتحكم ()TCP/IP
يف اخرتاق أمن النظام أثناء عمل العميل واخلادم حيث يعمل الربوتوكول أعاله على تأمني وصلة
ربط آمنة بني أي عميلني من خالل أرقام املنافذ وحمددات اهلوية املنطقية حيث يقوم املهاجم
بتخمني أرقام املنافذ اليت ختص تبادل البيانات؛ وبالتايل حيل حمل املستخدم القانوين وخيرتق مجيع
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اجلدران الواقية للوصول إىل قواعد البيانات للضحية ويستغل املتسللون الربوتوكوالت مبا يأيت:
•شل الشبكات.
• إعادة توجيه البيانات حنو مقصد زائف.
•حتميل األنطمة فوق طاقاهتا من خالل غمرها برسائل متعددة.
•ملنع مرسل من إرسال بياناته.
 -5اهلجمات على البنية التحتية احلرجة :ويتم ذلك من خالل اهلجوم على البنية التحتية وما
حتوية من شبكات كهرباء ،وأنظمة صرف صحي ،ومستشفيات وأنظمة التحكم األمين ،وغري ذلك.

رسم توضيحي ميثل مراحل اهلجات السيربانية
االخرتاق:
تفتقد كثري من املؤسسات إىل الوعي األمين السيرباين وبالنتيجة ال متتلك تلك املؤسسات
على -خمتلف توجهاها -منظومات أو برامج أو تقنيات جتنبها االخرتاق السيرباين فتكون عرضة
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لسرقة معلوماهتا وبيانتها ،أو إحلاق الضرر املادي يف بناها التحتية ،أو هتديد أمنها ،وسأقوم فيما
يأيت بشرح تفصيلي عن أهداف االخرتاق وأساليبه ودوافعه والوقاية منه.
أوالً :أهداف االخرتاق وأساليبه:
اهلدف من االخرتاق:
إن اهلدف من االحرتاق هو احلصول على بيانات أو معلومات خاصة عن مؤسسة معينة أو
معي حيث يعمد املخرتق إىل التعرف على اخلدمات اخلاصة بشبكة املواطن ومواطن الضعف
فرد نّ
واخللل يف األجهزة امللحقة كاحلاسبات أو اهلواتف النقالة اخلاصة باملواطن من خالل بوابات
املعلومات والعبور اخلاصة بالشبكة احمللية.
دوافع االخرتاق:
أ -الدافع السياسي والعسكري:
إن احلروب املستمرة والتطورات السياسية والعسكرية املتزامنة مع التطورات اليت شهدها قطاع
االتصاالت واملعلوماتية يف ظل االحتياج املستمر واملتزايد لتكلنولوجيا االتصاالت واملعلومات لتلبية
املتطلبات العسكرية للدول املتقدمة دعت إىل االعتماد على هذه التكنولوجيا بصورة مفصلية ،إذ
أصبح موضوع التجسس و اسرتاق املعلومات من طريق االخرتاق ميثل ضرورة عسكرية بني الدول
املتقدمة.
ب -الدافع التجاري:
نتيجة للمنافسة التجارية الكبرية احلاصلة بني الشركات العاملية أصبحت عملية االخرتاق
مهمة لكثري من تلك الشركات؛ لغرض االطالع على معلومات الشركات املتنافسة لتحقيق أرباح
جتارية فضالً عن حماولة الدول ضرب اقتصاديات الدول األخرى من خالل االطالع على معلومات
ختص تلك االقتصاديات وآليات منوها لغرض احلد منها.
ت -الدافع الفردي:
إن حماوالت االخرتاق على املستوى الفردي تبدأ بني األفراد؛ بداعي التباهي بالنجاح يف
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لكن هذه احلالة حتولت فيما بعد إىل هواية عند
اخرتاق أجهزة زمالئهم اآلخرين بدافع التحديَّ ،
بعض األفراد ،إ ْذ شكل بعضهم منتديات لتعليم االخرتاق ،وقد ظهرت هذه املشكلة جلية بعد
إقالة املربجمني من بعض الشركات املعروفة الذين صبوا جام غضبهم على تلك الشركات لغرض النيل
والثأر من شركاهتم اليت أقالتهم.
 -3أنواع االخرتاق:
ميكن تقسيم االخرتاق على ثالثة أنواع مهمة كما يأيت:
أ -اخرتاق اخلوادم واألجهزة الرئيسة للشركات واملؤسسات أو اجلهات احلكومية وذلك
من طريق اخرتاق اجلدار الناري للخوادم بعملية تدعى احملاكاة واليت تعين انتحال شخصية
ِ
املرسل إليه وهذه
للدخول إىل النظام إذ إن عنوان الـ ( )IPحيوي على عناوين املرسل و َ
العناوين تشكل مادة أساسية وثغرة كبرية للمخرتقني.
ب -اخرتاق األجهزة الشخصية واسرتاق ما حتوية من معلومات ،و ُّ
تعد هذه الطريقة شائعة
جداً من قبل اهلواة واحملرتفني.
ت -التعرض للبيانات أثناء انتقاهلا والتعرف على شفرهتا يف حال كوهنا مشفرة ،وهذه
الطريقة شائعة لدى احملرتفني الذين حياولون سرقة أرقام بطاقات االئتمان البنكية وكشف
األرقام السرية هلا.
آلية االخرتاق:
ذكرنا مسبقا أن اهلجمات اإللكرتونية اليت تتم عرب اإلنرتنيت أو الفضاء السيرباين تنماز
بسهولتها َّ
ألن تلك اهلجمات تتم عن بُعد ،وأن عملية االخرتاق ال تتم إلاّ بوجود عاملني أساسيني،
األول هو الربنامج املسيطر ،واآلخر اخلادم الذي يقوم بتسهيل عملية االخرتاق.
حيث يكون األول يف جهاز املخرتق والثاين يف جهاز الضحية ،ومن اجلدير بالذكر أن طرق
االخرتاق ختتلف وتتعدد وتتطور بتطور التقنيات ،ولكن يبقى العنصر األساس هو ضرورة وجود
اتصال بني جهاز املخرتق و جهاز الضحية ،وأن ابرز اليات االخرتاق تتم من طريق ما يأيت:
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 -1أحصنة طروادة:
و هو عبارة عن ( )Patch fileيتم إرسالة من قبل الشخص املخرتق إىل الضحية ويزرع بعد
استالمه يف جهاز الضحية ،ومهمته األساسية البقاء صامتاً إىل حني التفعيل من قبل املخرتق حيث
يسيطر املخرتق من خالل هذا امللف سيطرة تامة على جهاز الضحية ويقوم هذا امللف بتغيري امسه
بعد يوم أو يومني من دخوله إىل جهاز الضحية ومن املالحظ أن حصان طروادة ال ُّ
يعد فايروساً
وإمنا ُّ
يعد ملفاً جتسسياً لكن تعاملة بعض املضادات كفايروس.
وتتم عملية إرسال حصان طروادة من خالل الربيد اإللكرتوين أو من خالل برنامج
الـ( ،)ICQوميكن إعادة تكوينه من طريق املايكرو املوجود بربامج معاجلة النصوص ويتم تفعيله
بعد أن يعمد الضحية إىل فتح الروابط أو الربامج املرسلة ،فيجد أهنا ال تعمل ُّ
وتعد هذه العملية
اخلطوة األوىل لالخرتاق؛ ذلك ألن الربنامج يفتح بوابة اتصال بني جهاز الضحية وجهاز املخرتق
تمُ ِّكن األخري من حتديث معلوماته والبدء بعملية االخرتاق.
 -2الـ (:)IP address
حني اتصال أي شخص باإلنرتينت يكون الشخص املعين معرضاً إىل كشف كث ٍري من
املعلومات اخلاصة به كعنوان اجلهاز ،وعنوان مزود اخلدمة اخلاص بالشخص ،وتسجيل التحركات
على الشبكة ،وتوجد كثريٌ من املواقع اليت يزورها الشخص اليت تفتح سجالً خاصاً يتضمن عنوان
املوقع ،ونوع الكمبيوتر ،واملتصفح املستخدم ،وحىت نوع املعاجل وسرعته ومواصفاته ،وغريها من
التفاصيل ،حيث يكون عنوان الـ( )IPكرقم اهلوية اخلاص بكل من يستخدم اإلنرتيت ،ويتمكن
احملرتف من الولوج إىل اجلهاز بعد معرفته للمعلومات اخلاصة بالـ( )IPاخلاص بالضحية ،ويتمكن
من السيطرة فقط يف حال وجود اتصال بشبكة اإلنرتنيت لكن هذا اخليار ال خيدم املخرتق؛ َّ
ألن
اخلادم اخلاص مبزود اخلدمة يقوم بتغيري عنوان املشرتك تلقائياً عند كل عملية دخول إىل الشبكة.
 -3الـ (:)Cookies
هو عبارة عن ملفات صغرية تضعه بعض املواقع اليت يزورها املستخدم على القرص الصلب،
ويتمكن هذا امللف من مجع بعض املعلومات والبيانات عن اجلهاز وعدد املرات اليت زار املستخدم
فيها املوقع وختزينها ،وتسريع عملية نقل البيانات بني جهاز املستخدم واملوقع؛ فاهلدف األويل من
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هذا الربنامج جتاري ،ولكنه يساء استخدامه من قبل املخرتقني احملرتفني.
أساليب االخرتاق:
أ -يعمد املخرتق إىل السيطرة على أبواب جدارن احلماية من خالل حتييد دور برامج
اجلدارن النارية.
ب -مهامجة خدمات امللفات العامة للحصول على املعلومات اليت ختص الشبكة.
ت -السعي للحصول على املعلومة من خالل طرق غري هجومية كالدخول كمستخدم
طبيعي مث حياول املخرتق احلصول على املعلومات اليت متكنه من الولوج بصورة مباشرة إىل الشبكة
واالتصال باخلوادم الرئيسة هلا وتعد هذه الطريقة من أجنع الوسائل؛ ألهنا ال تثري الشكوك حول
طبيعة الشخص املخرتق من قبل مسؤويل أمن الشبكات ،وهي متكن املخرتق من احلصول على
املعلومات بأسرع وقت ممكن.
حيصل االخرتاق من طريق الروابط املستخدمة من قبل مستخدمي الشبكة ألن تطبيقات
اإلنرتنيت حتوي على اسم صاحب احلساب اخلاص بدالً من االسم العام ،وتُس�تَغَل هذه املعلومة
للحصول على معلومات أكثر عن اخلوادم يف الشبكة الستخدامها.
أ -الوقاية من االخرتاق
إن من أهم أساليب الوقاية للحد من عمليات االخرتاق اإللكرتونية للمنشآت
واملؤسسات واملنظومات اإللكرتونية ما يأيت:
1 .1تطبيق إجراءات أمنية مشددة من قبل األفراد واملؤسسات لتحديد أهم املسائل اليت
جيب أن تتخذ ملواجهة االخرتاقات.
 2 .2تشكيل فرق خاصة ملكافحة االخرتاقات.
 3 .3االستعانة باملكاتب االستشارية أو املؤسسات أو الشركات املعنية املتخصصة بأمن
املعلومات واالتصاالت الختاذ االجراءات االمنية املالئمة والالزمة لطبيعة عمل املؤسسة؛
هبدف دعم وسائل احلد من االخرتاقات ومحاية مراكز املعلومات بوسائل فعالة ومتطورة؛
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وبذلك نضمن صعوبة االخرتاق من قبل اآلخرين.
 4 .4توعية العاملني وتثقيفهم سواء أكانوا على مستوى أفر ٍاد أم مؤسسات خبطورة االخرتاق
وضرورة احلذر منه ،وجيب تدريب العاملني يف مراكز املعلومات اخلاصة باملؤسسات على
كيفية اكتشاف االخرتاقات وإيقافها ،واحلد من أخطارها واألضرار اليت من املمكن أن
التعرف على مرتكبيها ،فضالً عن تدريبهم على اإلجراءات الواجب
تلحقها وأساليب ُّ
اتباعها للحفاظ على املعلومات.
5 .5استخدام أحدث النسخ واإلصدارات اخلاصة باملتصفحات لتجنب الثغرات اإللكرتونية
املوجودة يف اإلصدارات القدمية اليت توفر بيئة خصبة للمخرتقني.
6 .6حتميل وتنصيب أحدث برامج احلماية اخلاصة بأنظمة التشغيل لتدارك املشاكل
واالخرتاقات وجيب مراعاة حتديث هذه الربامج دورياً لغرض كشف الثغرات أو
الفايروسات اليت تساعد على عملية االخرتاق.
7 .7التحكم يف ملفات املشاركة احمللية بني احلاسبات و حماولة إزالتها؛ ألهنا أكرب مصدر
للتهديد األمين حيث تسمح ألي شخص بالدخول إىل اجلهاز اخلاص باملستخدم
ومشاركة املعلومات املوجودة يف ملفات املشاركة.
8 .8استخدام كلمات مرور من عدة أحرف ورموز يصعب التنبؤ هبا هبدف محاية اجلهاز من
عملية االخرتاق أو االستخدام إال بعد كتابتها بنح ٍو صحيح ،وجيب مراعاة وجود كلمة
مرور تسمح لآلخرين االتصال باجلهاز حني االتصال بالشبكات.
9 .9جتنب حتميل برامج أو ملفات جمهولة املصدر أو غري موثوقة ،وجيب فحص األقراص
وشرائح الذاكرة والتأكد من خلوها من الفريوسات قبل استخدامها.
الفريوسات:
ُّ
تعد الفريوسات من أخطر مهددات األمن املعلومايت السيرباين؛ لذا فإن مؤشر وجود فريوس
ميثل جرمية سيربانية من جرائم احلاسب ويتعرض من قام هبذه اجلرمية للعقوبة والقانون النافذ يف
الدول اليت شرعت قوانني ختص جرائم املعلوماتية ،فالفريوسات هتدف إىل السيطرة على اجلهاز
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واإلضرار بالنظام وسرقة املعلومات ومتكني املخرتقني من الوصول إىل املعلومات بسهولة وإتالف
حمتويات النظام كافة.
الفايروس من وجهة نظر برجمية هي عبارة عن برنامج أو تطبيق يتم تصميمه بوساطة أحد
املربجمني؛ لتحقيق هدف معني من األهداف اليت متت اإلشارة إليها آنفا؛ لذلك تتم برجمته ليكتسب
القدرة على التدمري أو فتح ثغرات للوصول إىل املعلومات وسرقتها أو السيطرة على أنظمة معينة
ومن املمكن للفريوس استنساخ نفسة عدة مرات ،أو اعادة إنشاء نفسه واالنتشار ،أو ربط نفسة
بربامج أخرى ومن أهم أنواع الفريوسات تتمثل باآليت:
1 .1الديدان:
فريوسات تنمتز بالقدرة على استنساخ نفسها من وإىل األقراص املرنة ،أو عرب الشبكات
وهي تنقسم على نوعني:
•النوع األول :يدعى بالدودة املضيفة اليت تستخدم الشبكة لنسخ نفسها على أجهزة
احلاسوب اآليل املتصلة بالشبكة.
•النوع الثاين :يدعى الدودة الشبكية اليت توزع أجزاءَها على عدة أجهزة و متتد على
الشبكة بعد تشغيل هذه األجزاء ،ومن أهم أضرارها إبطاء سرعة اجلهاز.
 .2القنابل املوقوتة:
معي
عبارة عن برامج تنتقل إىل احلاسب اآليل ،وهي ملتصقة بربيد إلكرتوين أو مبلف نّ
معي
يتم حتميله ،ويبدأ عمل هذه الفريوسات بعد وقت الحق أو مدة زمنية حمددة أو بعد حدث نّ
يتم حتديده من قبل املربمج ومن أهم آثارهها حذف البيانات وتعطيلها وختريبها.
 .3فريوسات الشبكة:
تنتشر هذه الفريوسات من طريق الربيد اإللكرتوين والسيما الرسائل اليت تأيت الحقا.
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 .4باب املصيدة:
هو رمز يتم توزيعه حني تركيب باب احلماية كي يعطي املخرتق احلرية يف اختيار الوقت
املناسب لعملية التخريب حيث يسمح هذا الرمز بالنفاذ من خالل الشبكات يف ظل وجود نظم
محاية معينة.
 .5فريوسات العتاد:
يعمل هذا النوع من الفريوسات على توليد ماليني العمليات احلسابية وعمليات اإلدخال
واإلخراج املتوالية اليت تؤدي إىل ارتفاع كبري يف درجة حرارة وحدة املعاجل املركزي واحرتاقها.
 .6الباتشيات:)Trojans(:
عبارة عن برنامج صغري قد يكون مدجماً مع ملف آخر للتخفي حينما يتم تنزيله وفتحه
يصيب الـ  Registryويفتح منافذ؛ مما جيعل جهاز املستخدم قابالً لالخرتاق بسهوله وهو ُّ
يعد من
أذكى الربامج ،فمثالً حينما نعمل تفحص ( )scanفهناك بعض التورجن يفك نفسه على هيئة
ملفات غري حمددة فيمر عليها التفحص دون التعرف عليه و من مث جيمع نفسه مرة ثانية.
 .7فريوسات التشغيل:
تنشط هذه الفريوسات يف منطقة نظام التشغيل وهي من أخطر أنواع الفريوسات حيث إهنا
مينعك من تشغيل اجلهاز.
 .8الفريوسات املخفية:
هي اليت حتاول أن ختتبئ من الربامج املضادة للفريوسات ،وهي الفريوسات من السهولة
كشفها والسيطرة عليها.
 .9الفريوسات املتحولة:
تتغري هذه الفريوسات من جهاز إىل آخر يف أوامرها ،اليت تعد األصعب على برامج كشف
الفريوسات ،وتكون مكتوبة مبستوى غري تقين فيسهل إزالتها بسرعة.
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 .10فريوسات املاكرو:
يشكل هذا النوع ضرراً كبرياً على برامج األوفيس وهو فريوس يكتب بلغة الورد WORD

ويصيب ملفات البيانات.

مخطط بياني يوضح نسب الهجمات السيبرانية على مستوى العالم.

أهم أدوات األمن املعلومايت اليت جيب اتباعها:
 -1تقنيات جتفري البيانات :متكن هذه األنظمة من احلفاظ على سرية املعلومات والتيقن
من عدم كشفها وهي على نوعني:
•تشفري تناظري :وتيم مبفاتيح خاصة ألجل إزالة نص من النصوص ،ويستخدم املشفر
مفتاحاً يف عملييت فك وتشفري حيث يكون املرسل واملتلقي املفتاح تشفري الشفرة وفكها
نفسه.
•تشفري ال تناظري :و يتم مبفاتيح عمومية ،وبغض النظر عن نوع التشفري فهو يعتمد
على قوة اخلوارزمية اليت تستخدم يف تشفري املعلومة ويستخدم فيه زوج فريد من املفاتيح
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ويشتمل على مفتاح عمومي ومفتاح خصوصي فريسل املرسل باملفتاح العمومي ويفك
املستقبل باملفتاح اخلصوصي وينماز هذا التشفري برصانة عالية ويبلغ طول الشفرة
 2048بت.
 -2بروتوكول إنرتنت أمن.
 -3أمن التطبيقات :يعين احلصول على النسخ األصلية من النسخ الربجمية ،ويتضمن
تركيب نسخ جديدة من الربوتوكوالت املؤمنة.
حلماية أمن املعلومات و تضييق الفجوة اإللكرتونية أمام االخرتاقات يستلزم اآليت:
•بىن حتتية موثوقة وآمنة.
•سياسات خللق الثقة.
•إطار قانوين مناسب.
•إدارة األدوات األمنية للمعلومات وإدارة املخاطر.
•إدارة أمنية قادرة على خلق الثقة يف التطبيقات واالستخدامات املقدمة.
•فريق متخصص قادر على أدارة كل ما ورد يف أعاله ومدرب تدريباً عالياً وذو معلومات
حمدثة وعلى اتصال مع فرق مشاهبة يف بقية بلدان العامل.
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الفصل الرابع
وضع اسرتاتيجية وطنية مقرتحة لألمن املعلومايت (السيرباين) العراقي
مقدمة:
بعدما مت عرضه من توضيحات ختص خطورة االمن املعلومايت وأمهيته بصورة عامة ونظراً لعدم
تبين مشروع وطين واضح املعامل ُّ
حيد من جرائم املعلوماتية ،فضالً عن عدم اكتمال القاعدة التشريعية
املتمثلة بقانون االتصاالت واملعلوماتية العراقي حىت الوقت احلايل ،اود أن اقرتح اسرتاتيجية وطنية
لألمن السيرباين العراقي مبا يتوافق واملنهج العاملي املتبع من قبل منظمات دولية خمتصة مثل االحتاد
الدويل لالتصاالت ،ومؤسسات ودول اكتملت لديهم مثل هذه املشاريع حيث إن وجود خطة
اسرتاتيجة وهنج واضح يساعد صناع القرار على البدء هبذا املشروع احليوي واملهم للدولة العراقية.
لذا يقتضي وضع خطة وطنية لألمن السيرباين وتنفيذها وجود اسرتاتيجية شاملة تشمل
استعراضاً عاماً أولياً ملدى كفاية املمارسات الوطنية احلالية والنظر يف دور مجيع أصحاب املصلحة
(املؤسسات احلكومية ،والقطاع اخلاص ،واملواطنني) يف هذه العملية ،وألسباب تتعلق باألمن القومي
والرفاه االقتصادي ،حتتاج احلكومات -بصورة عامة -إىل املساعدة يف عملية محاية البنية التحتية
ملعلوماهتا احليوية ،وتعزيز هذه احلماية وضماهنا ،فالبنية التحتية للمعلومات يف عصرنا احلايل تشمل
مجيع قطاعات الصناعة يف أي بلد ،إذ إهنا تتجاوز حدود البلدان ،وإن مشولية البنية التحتية احليوية
للمعلومات جتعلها موجودة يف كل مكان من شأنه أن يهيئ فرصاً ومزايا اقتصادية هائلة.
إن هذه املزايا تقرتن أيضاً بكث ٍري من حاالت االعتماد املتبادل واملخاطر املكلفة ،وإن تكاليف
مجيع أصحاب املصلحة العاملني يف خدمات املعلومات مثل بائعي الربجميات ومشغلي الشبكات
وموردي خدمات اإلنرتنت ( )ISPsواملستعملني هلا وإيراداهتم تتأثر بالربجميات اخلبيثة والرسائل
االقتحامية ،وتشمل هذه اآلثار -على سبيل املثال ال احلصر -تكاليف التدابري الوقائية ،وتكاليف
العالج ،والتكاليف املباشرة لعرض النطاق والتجهيزات ،وتكاليف فرص االزدحام .وعلى الرغم
من أن الرباجميات اخلبيثة ذات مضار كبرية إال أهنا تولد تدفقات جديدة للدخل ،بعضها شرعي
وبعضها اآلخر غري شرعي ،حيث إهنا تضفي الشرعية على مناذج لألعمال التجارية (مثل املنتجات
املضادة للفريوسات واملضادة للرسائل االقتحامية والبنية التحتية ،وهي تفسح اجملال أمام أعمال
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إجرامية جتارية مثل (تأجري الشبكات الروبوتية ،وتقاضي عموالت على املبيعات املتولدة عن الرسائل
االقتحامية ،وخطط التالعب باألوراق املالية)؛ وبالتايل تؤدي هذه العوامل إىل حوافز خمتلطة وأحياناً
متعارضة لدى صانعي القرار تعمل على تعقيد التوصل إىل حلول جذرية متكاملة هلذه املشكلة.
إن التطور السريع والتغيرُّ ات اليت أحدثتها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت حتتاج إىل
مز ٍ
يد من الرتكيز على التعاون املشرتك جلميع األطراف والشركاء سواءٌ أكانوا على املستوى احمللي أم
الدويل ،إن التواصل بني احلكومات يف كثري من األحيان واالضطالع بدور قيادي يف أمن الشبكات
له أمهية حامسة لضمان إشراك أصحاب املصلحة اآلخرين املعنيني ،ومنهم كذلك مشغلو البنية
وموردوها ،يف عملية التخطيط ورسم السياسة بوجه عام ،ومن خالل العمل املشرتك بني
التحتية ِّ
األطراف املعنية ،ميكن لكل من احلكومة والقطاع اخلاص أن يعززوا ويزيدوا من خرباهتم يف إدارة
املخاطر املتصلة بالبنية التحتية احليوية للمعلومات ،ومن شأن هذا االندماج أن يضاعف من الثقة
وأن يكفل تطوير السياسات والتكنولوجيات وتطبيقها بنحو مالئم وأكثر فعالية ،ويسهم هذا
االندماج أيضاً حبماية البنية التحتية احليوية للمعلومات وتعزيز األمن السيرباين والتعاون والتنسيق
بني الدول والشركاء على الساحة الدولية.
أوال :اهلدف من اقرتاح االسرتاتيجية الوطنية لألمن املعلومايت
1 .1إقامة نظام وطين منسق لالستجابة ألمن الفضاء السيرباين لتاليف احلوادث السيربانية
وتتبعها وردعها واالستجابة هلا والتعايف منها.
2 .2إنشاء جهة تنسيق إلدارة احلوادث السيربانية حبيث تضم هذه اجلهة العناصر املهمة يف
احلكومة والعناصر األساسية من مشغلي البنية التحتية واملوردين بغية احلد من املخاطر.
3 .3املشاركة يف آليات مراقبة احلوادث واإلنذار بوجودها واالستجابة هلا وتقاسم املعلومات
بشأهنا.
4 .4وضع اخلطط واإلجراءات والربوتوكوالت بشأن االستجابة حلاالت الطوارئ ،واختبارها،
والتمرين عليها مبا يكفل بناء الثقة بني املتعاونني من اجلهات احلكومية وغري احلكومية
وتعاوهنم الفعال يف وقت األزمات.
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ثانيا  :خطوات حتقيق األهداف:
يعد إنشاء قدرة وطنية إلدارة احلوادث مهمة طويلة األجل تبدأ بإنشاء قدرة وطنية أو فريق
وطين لالستجابة حلوادث احلاسوب (.)CIRT
 :1حتديد أو إنشاء قدرات وطنية فرقة الـ(.)CIRT
أ -قد تؤدي املعاجلة الفعالة والسريعة للحوادث السيربانية الكبرية إىل احلد من األضرار اليت
تلحق بأنظمة املعلومات ،فضالً عن ضمان توافر وسائل فعالة لالستجابة وتقليل الوقت الالزم
لالنتعاش واحلد من التكاليف ،وهذا يكون بعد املواءمة واالشرتاك بني القطاعني العام واخلاص ،إذ
إن وجود فرقة استجابة حلوادث األمن احلاسويب املعينة وطنياً ( )CIRTللعمل كجهة اتصال مع
مهم وضروري والسيما فيما يتعلق باحلوادث ذات األمهية الوطنية حيث إن تنسيق
احلكومة أمر ٌّ
الفعال يف
الدفاع ضد احلوادث السيربانية والتصدي هلا والعمل مع سلطات إنفاذ القوانني له األثر ّ
احلد من جرائم املعلوماتية.
ب -من الضروري أن تقوم فرقة االستجابة حلوادث األمن احلاسويب ( )CIRTبتوفري
اخلدمات والدعم؛ لتاليف القضايا ذات الصلة باألمن السيرباين ،واالستجابة هلا ،والعمل كجهة
اتصال وحيدة لإلبالغ عن حوادث األمن السيرباين ،والتنسيق واالتصاالت ذات الصلة ،وجيب
أيضاً أن تتضمن مهام هذه الفرقة الوطنية التحليل واإلنذار ،وتقاسم املعلومات ،واحلد من مواطن
الضعف ،والتخفيف ومعاونة جهود االنتعاش الوطنية للبنية التحتية للمعلومات احلرجة.
املهام امللقاة على عاتق فرقة االستجاب حلوادث األمن احلاسويب (:)CIRT
•	 رصد وحتديد النشاط اخلارج على القياس.
•	 حتليل املخاطر السيربانية ومواطن الضعف ونشر املعلومات املتعلقة باإلنذار باألخطار
السيربانية.
•	 حتليل املعلومات املتعلقة باحلوادث ومواطن الضعف اليت توزعها اجلهات األخرى وجتميعها،
مبا يف ذلك املوردون لتكنولوجيا املعلومات ،وخرباء التكنولوجيا؛ لتوفري تقييم يقدم ألصحاب
املصلحة املهتمني.
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•	 إقامة آليات اتصاالت موثوق هبا وتسهيل عملية االتصال بني املعنيني لتقاسم املعلومات
ومعاجلة القضايا ذات الصلة باألمن السيرباين.
•	 توفري معلومات اإلنذار املبكر ،مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة باحلد من مواطن الضعف
واملشاكل احملتملة.
•	 وضع اسرتاتيجيات للحد واالستجابة ،وتفعيل االستجابة املنسقة للحوادث.
•	 تقاسم البيانات واملعلومات عن احلوادث واالستجابة املقابلة.
•	 تتبع املعلومات ورصدها لغرض حتديد االجتاهات واسرتاتيجيات العالج طويلة األجل.
•	 نشر أفضل املمارسات العامة املتعلقة باألمن السيرباين والتوجيهات املتعلقة باالستجابة
للحوادث وتالفيها.
 :2إقامة آلية أو آليات داخل احلكومة للتنسيق بني املؤسسات املدنية واحلكومية:
أ -يتمثل أحد األدوار الرئيسة للفرقة الوطنية لالستجابة حلوادث األمن احلاسويب يف نشر
املعلومات ،مبا يف ذلك املعلومات عن مواطن الضعف واألخطار احلالية على املعنيني ،ومتثل
الوكاالت احلكومية املعنية أحد أصحاب املصلحة اجملتمعية ويتعني إشراكها يف أنشطة االستجابة.
ب -ميكن أن يتخذ التنسيق الفعال مع هذه املؤسسات املختلفة عدة أشكال منها -على
سبيل املثال -ما يأيت :إقامة موقع على شبكة الويب لتبادل املعلومات أو توفري املعلومات من طريق
قوائم املراسالت مبا يف ذلك النشرات اإلخبارية وتقارير االجتاهات والتحليل ،أو إعداد املطبوعات
اليت تتضمن التنبيهات واألفكار املفيدة واملعلومات عن خمتلف جوانب األمن السيرباين مبا يف ذلك
التكنولوجيات اجلديدة ومواطن الضعف واألخطار والنتائج النامجة عنها.
 :3إقامة شراكات مع دوائر الدولة املعنية استعداداً ملواجهة احلوادث السيربانية على املستوى
الوطين وتتبعها واالستجابة هلا:
يتعي أن تتعاون احلكومة والفرقة الوطنية لالستجابة حلوادث األمن احلاسويب مع القطاع
أ -نّ
اخلاص ،ونظراً ألن القطاع اخلاص يف كثري من البلدان ميتلك اجلزء األكرب من البنية التحتية احليوية
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للمعلومات وأصول تكنولوجيا املعلومات؛ لذا من الضروري على احلكومة العمل مع القطاع اخلاص
لتحقيق أعلى فائدة ختص اإلدارة الفعالة للحوادث النامجة عن جرائم املعلوماتية .
ب -تتيح العالقات التعاونية مع القطاع اخلاص -القائمة على الثقة -للحكومة اكتساب
نظرة متعمقة يف كث ٍري من جوانب البنية التحتية احليوية اليت ميلكها القطاع اخلاص ويديرها ،وميكن
للتعاون بني القطاعني العام واخلاص والناس أن يساعد يف إدارة املخاطر املرتبطة باألخطار السيربانية
ومواطن الضعف واآلثار النامجة ،وحتقيق التوعية باألوضاع على مستوى العامل من خالل تقاسم
املعلومات ،والتوعية ،واملشاركات املتبادلة.
التشجيع على تطوير ممارسات تقاسم املعلومات بني القطاع اخلاص واحلكومة مبا يتيح
تقاسم املعلومات التشغيلية يف الوقت الفعلي.
خ -هناك بعض الوسائل لتشجيع الشراكة بني القطاعني العام و اخلاص منها:
حتديد املنافع اليت تعود على كل من احلكومة والقطاع اخلاص.
وضع برامج تضمن محاية بيانات امللكية احلساسة وتنفيذها.
إنشاء فرق عمل مشرتكة بني القطاعني العام واخلاص بشأن إدارة املخاطر السيربانية وإدارة احلوادث.
تقاسم أفضل أساليب وممارسات االستجابة للحوادث وإدارهتا ومواد التدريب اخلاصة هبا.
التعاون يف حتديد األدوار واملسؤوليات اخلاصة باحلكومة والقطاع اخلاص يف إدارة احلوادث
ويف وضع بروتوكوالت متماسكة وقادرة على التنبؤ على مدار الوقت.
 :4إقامة جهة أو جهات اتصال داخل املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص والشركاء
الدوليني لتسهيل التشاور والتعاون وتبادل املعلومات مع الفريق الوطين املسؤول عن االستجابة
للحوادث (:)CIRT
أ� -يَُع ُّد حتديد جهات االتصال املالئمة وإقامة عالقات عمل تعاونية ألغراض التشاور والتعاون
وتبادل املعلومات عنصراً أساسياً لآللية املنسقة والفعالة الوطنية والدولية املعنية باالستجابة للحوادث
حيث إن هلذه العالقات دوراً كبرياً يف عملية اإلنذار املبكر باحلوادث السيربانية احملتملة وتبادل
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املعلومات عن األخطار واالستجابات فيما بني أطراف االستجابة للحوادث واملعنيني اآلخرين .
ب -ميكن أن توفر جهات اتصال حمدَّثة وقنوات اتصال مع دوائر أصحاب املصلحة تبادل
املعلومات االستباقية ويف الوقت املناسب فيما يتعلق باالجتاهات واألخطار واإلسراع باالستجابة،
ومن الضروي إقامة اتصاالت تستند إىل وظائف اإلدارات وليس إىل األفراد لضمان أن تظل قنوات
االتصال مفتوحة حىت حينما يرتك األفراد املنظمة ،وتبدأ العالقات يف كثري من األحيان ببناء الثقة
مع أفراد معينني ،إال أهنا جيب أن تتطور إىل ترتيبات أكثر التزاماً بالطابع النظامي واملؤسسي.
 :5املشاركة يف األنشطة التعاونية وأنشطة تقاسم املعلومات على املستوى الدويل:
جيب أن تشجع احلكومة التعاون مع املنظمات واملوردين للتكنولوجيا واخلرباء اآلخرين
املعنيني هبذا املوضوع على ما يأيت:
•االستجابة املسبقة للحوادث بِ َعدِّها قاعدة عاملية للسلوك.

• أن تعزز احلكومة اإلمكانات لفرق االستجابة حلوادث األمن احلاسويب لالنضمام إىل
املؤمترات واحملافل الدولية واإلقليمية بغية بناء القدرات؛ من أجل حتسني آخر ما توصلت
إليه التكنولوجيا يف االستجابة للحوادث على املستوى اإلقليمي.
• التعاون يف جمال تنمية مواد  CIRTعلى املستوى الوطين وإبالغها إىل سلطات
 CIRTبفعالية.
 :6وضع أدوات وإجراءات حلماية املوارد السيربانية للكيانات احلكومية:
أ -تتطلب عملية اإلدارة الفعالة للحوادث وضع سياسات وإجراءات ومنهجيات وأدوات
أمنية وتنفيذها حلماية األصول السيربانية للحكومة وأنظمتها وشبكاهتا ووظائفها ،وميكن أن يتضمن
ذلك بالنسبة لفرقة االستجابة حلوادث األمن احلاسويب إجراءات التشغيل املعيارية ،ومبادئ توجيهية
للعملية الداخلية واخلارجية ،وسياسات أمنية للتنسيق مع املعنيني وتنفيذ شبكات املعلومات اآلمنة
يتعي عليها -بوصفها جهة اتصال بشأن االستجابة للحوادث-
لعمليات فريق  ،CIRTاليت نّ
التنسيق مع املعنيني كافة ،واملساعدة يف التعاون مع فرق االستجابة للحوادث األخرى ،ويتعني على
احلكومة أن توفر التدريب املستمر جلميع املوظفني اجلدد واحلاليني بشأن االستجابة للحوادث.
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 :7القيام من خالل الفريق الوطين لالستجابة للحوادث بإنشاء قدرة على تنسيق العمليات
احلكومية لالستجابة للهجمات السيربانية واسعة النطاق والتعايف منها:
يف حالة وقوع حادثة ترقى إىل مستوى األمهية الوطنية فمن الضروري وجود جهة اتصال
مركزية للتنسيق مع الكيانات احلكومية األخرى ومع املعنيني اآلخرين ،مثل القطاع اخلاص ،ومن
املهم وضع اخلطط واإلجراءات اليت تكفل استعداد الفرقة الوطنية لالستجابة للحوادث للتصدي
ألي حادث حمتمل.
 :8التشجيع على ممارسات اإلفصاح اليت تتسم باملسؤولية من أجل محاية العمليات وسالمة
البنية التحتية السيربانية:
من املالحظ أنه من املمكن اكتشاف مواطن ضعف يف منتجات تكنولوجيا املعلومات
كالتجهيزات أو الربجميات ،وينبغي اختاذ القرارات اخلاصة بكشف املعلومات اخلاصة مبواطن
الضعف للجمهور على أساس كل حالة على حدة ،حبيث ال يُساء استعمال هذه املعلومات،
وينبغي إتاحة الوقت الكايف للبائعني قبل أي عملية من عمليات الكشف عن هذه املعلومات.
ثالثا  :آليات العمل:
1 .1جيب أن يقتنع صناع القرار يف العراق باحلاجة إىل إجراء وطين للتصدي لألخطار
ومواطن الضعف يف البنية التحتية السيربانية الوطنية من خالل املناقشات على مستوى
السياسات والتشريعات ووضع أو اقرتح األطر الكفيلة بذلك.
2 .2حتديد شخص رئيس ومؤسسة رائدة يقع على عاتقها اجلهد الكامل على املستوى
الوطين.
3 .3حتديد املكان احلكومي الذي ينبغي أن يؤسس يف إطاره فريق استجابة حلوادث أمن
احلاسوب ( )CERTتوكل إليه املسؤولية الوطنية يف هذا اجملال وحتديد املؤسسات
الرائدة لكل جانب من جوانب االسرتاتيجية الوطنية.
4 .4حتديد اخلرباء وواضعي السياسات املالئمني داخل الوزارات احلكومية ،والسلطات
احلكومية والقطاع اخلاص وأدوارهم فيما خيص املشروع .
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5 .5إقامة آليات للتعاون فيما بني احلكومة العراقية وبقية احلكومات وكيانات القطاع اخلاص
على املستوى الوطين وحتديدها.
6 .6حتديد الدول ذات املشاريع املماثلة واالستفادة من مشاريعها واآليات املتبعة فيها.
7 .7املشاركة يف تعزيز اجلهود الدولية ملعاجلة قضايا األمن السيرباين ،مبا يف ذلك تقاسم
املعلومات وجهود املساعدة.
8 .8ضرورة متابعة التوصيات والقرارت اخلاصة باملوضوع اليت تصدر من املؤسسات الدولية
املعنية باملوضوع كاالحتاد الدويل لالتصاالت.
9 .9تأسيس إدارة متكاملة للمخاطر لغرض حتديد اجلهود الوقائية املتعلقة باألمن السيرباين
ووضع األولويات املتعلقة هبا.
1010التقييم الدوري احلالة الراهنة لألمن السيرباين ووضع أولويات الربامج.
1111حتديد متطلبات التدريب وكيفية حتقيقها.
رابعا :إنشاء منظمة وطنية إلدارة احلوادث املراقبة واإلنذار واالستجابة واالنتعاش:
من املهم أن تقوم احلكومة العراقية بإنشاء أو حتديد منظمة وطنية تعمل كجهة اتصال
بني املؤسسات كافة لضمان الفضاء السيرباين ومحاية البنية التحتية احليوية للمعلومات تتضمن
املهام املوكل إليها (املراقبة ،واإلنذار ،واالستجابة ،وجهود االنتعاش ،وتيسري التعاون بني الكيانات
احلكومية والقطاع اخلاص والدوائر األكادميية واجملتمع الدويل).
إذ يقع على عاتق احلكومة الدور األساس يف معاجلة األمن السيرباين على املستوى الوطين ويف
اإلعداد لرصد احلوادث السيربانية وإدارهتا واالستجابة هلا ،وتتطلب اإلدارة الفعالة للحوادث النظر
يف اعتبارات التمويل واملوارد البشرية والتدريب والقدرات التكنولوجية والعالقات بني احلكومات
والقطاع اخلاص واملتطلبات القانونيةُّ ،
ويعد التعاون على مجيع املستويات احلكومية ومع القطاع
اخلاص والدوائر األكادميية واملنظمات الدولية عنصراً ضرورياً إلدارة احلوادث والستثارة الوعي
باحلوادث احملتملة واخلطوات الالزمة صوب العالج ،وعلى احلكومة كذلك ضمان التنسيق بني
األطراف كافة.
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خامسا :الرتويج لثقافة وطنية لألمن السيرباين:
نظراً ملا أصبحت عليه احلواسيب الشخصية من قوة تتزايد باطّراد ،وأن التكنولوجيات تتقارب
يف مساهتا ،وأن التوصيالت عرب احلدود الوطنية آخذة يف التزايد؛ لذا ينبغي جلميع املعنيني الذين
يقومون بتوريد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدارهتا ،الذين يستخدمون شبكات املعلومات
فهم قضايا األمن السيرباين وأن يتخذوا اإلجراءات املناسبة حلماية شبكاهتم ،وجيب على احلكومة
أن توجه بضرورة نشر ثقافة األمن السيرباين ودعم اجلهود املساعدة على ذلك.
أوال :اهلدف من ترويج ثقافة األمن السيرباين:
سأعرض أهم األهداف يف إطار ثقافة األمن السيرباين اليت ينبغي هلا أن تؤخذ بنظر
احلسبان من قبل احلكومة أو املؤسسات املعنية هبذا املوضوع.
1 .1الرتويج لثقافة وطنية لألمن مبا يتوافق وقرارات املنظمات األممية مثل قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة  239/57والقرار  ،199/58إلرساء ثقافة عاملية ألمن الفضاء
احلاسويب ومحاية البىن التحتية احليوية للمعلومات.
 2 .2توعية القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألفراد ،إذ ينبغي تدريب مستعملي األنظمة
احلكومية واخلاصة ،وإدخال حتسينات يف املستقبل على اجلوانب األمنية ،فضالً عن
مهمة تشمل اخلصوصية ،والرسائل االقتحامية ،والربجميات الضارة.
أمور أخرى ّ

3 .3تنفيذ تطبيقات احلكومة اإللكرتونية وخدماهتا من أجل حتسني عملياهتا الداخلية وتوفري
اخلدمات األفضل للقطاع اخلاص واملواطنني.
 4 .4تناول مسألة أمن أنظمة املعلومات وشبكاهتا من منظور آخر يشمل عناصر أخرى من
قبيل تاليف املخاطر وإدارهتا ،وتوعية املستخدمني ،وألاّ يقتصر هذا الدور على املنظور
التكنلوجي فقط.
5 .5قيام البلدان بإبرام املعاهدات واالتفاقيات اليت تعتمد على هنج متطور وشامل لتنفيذ
األمن السيرباين ،من خالل إنشاء هيكل إدارة عايل املستوى لتنفيذ السياسات الوطنية،
فضالً عن الدعوة لتطبيق املعايري الدولية اخلاصة باملوضوع.
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6 .6تشجيع احلكومة على تعزيز ثقافة لألمن على مستوى أممي ودويل وإقليمي من خالل
املؤمترات والنشاطات احملتلفة.
ثانيا :خطوات حتقيق األهداف:
1.1تنفيذ اخلطة األمنية شاملة لألنظمة اليت تديرها احلكومة:
تتضمن اخلطوة األولية إجراءً حكومياً رامياً لتأمني األنظمة اليت تديرها من خالل تنفيذ
خطة أمنية وطنية تشمل إدارة املخاطر وتصميم خمطط لألمن وتنفيذه ،وإعادة تقييم كل من
اخلطة وتنفيذها لقياس ما حتقق من تقدم وحتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسينات يف اخلطة
أو يف تنفيذها ،وينبغي أيضاً أن تتضمن اخلطة أحكاماً تتعلق بإدارة احلوادث ،اليت تتضمن
االستجابة واملراقبة واإلنذار واالنتعاش وجيب أن تشمل اخلطة كذلك التعاون بني احلكومة
والقطاع اخلاص واجملتمع املدين بشأن التدريبات واملبادرات األمنية السيربانية .
2.2تنفيذ برامج ومبادرات التوعية األمنية ملستخدمي األنظمة والشبكات احلكومية
اليت تتضمن اآليت:
أ -التوعية باألمن السيرباين اليت تتضن إشاعة ثقافة أمنية سيربانية بني عامة اجلمهور
واملؤسسات املعنية وإقامة روابط مع املتخصصني احلكوميني يف جمال األمن السيرباين من
أجل تقاسم املعلومات بشأن مبادرات األمن السيرباين ،فضالً عن تنمية التعاون وتعزيزه يف
جمال املسائل املتصلة باألمن السيرباين بني املؤسسات املعنية واألفراد.
يتعي النظر فيها لدى وضع برنامج للتوعية يف هذا اجملال:
هناك ثالثة عناصر وظيفية نّ
 توعية أصحاب املصلحة وإشراكهم مما يؤدي إىل تعزيز الثقة بني القطاع اخلاص واحلكومةواألوساط األكادميية من أجل زيادة الوعي باألمن السيرباين.
 التنسيق الذي من شأنه أن يكفل التعاون بشأن احلوادث واألنشطة املتصلة باألمنالسيرباين بني خمتلف القطاعات احلكومية.
 تبادل االتصاالت والرسائل مع الرتكيز على تنمية االتصاالت الداخلية (داخل الوكالة37
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احلكومية املسؤولة عن هذا الربنامج) واالتصاالت اخلارجية (الوكاالت احلكومية األخرى ،ودوائر
الصناعة ،واملؤسسات التعليمية ،ومستعملي احلواسيب وعامة اجلمهور).
 -3التشجيع على إجياد ثقافة لألمن داخل مؤسسات األعمال التجارية:
ميكن حتفيز ثقافة األمن السيرباين داخل مؤسسات األعمال التجارية من طريق عدد من
السبل احلديثة؛ وذلك من خالل التعاون احلكومي واملبادرات مع روابط دوائر األعمال التجارية
أو الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ،فضالً عن تنفيذ مبادرات للتوعية والتدريب ،ومن بني
األمثلة على هذه املبادرات :إتاحة املعلومات بطريقة مباشرة وغري مباشرة مثل الكتيبات الدالة،
والكتيبات اإلرشادية ،والسياسات األمنوذجية واملفاهيم ،وإنشاء مواقع على شبكة اإلنرتنيت موجهة
بصورة خاصة إىل املنشآت التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم ،وتوفري تدريباً وأدوات للتقييم الذايت
على بصورة مباشرة اليت هتدف إىل خطوات استباقية لتحسني األمن السيرباين.
 -4دعم اخلدمات اإلرشادية اليت تقدم للمجتمع املدين مع توجيه اهتمام خاص
الحتياجات األطفال والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل اآليت:
أ -التعاون بني احلكومة مع قطاع األعمال لتحفيز وعي املواطنني باألخطار الناشئة والتدابري
اليت ينبغي استخدامها ملواجهتها من خالل تنظيم حمافل حمددة مثل يوم أو أسبوع أمن املعلومات،
وهتدف معظم املبادرات إىل توعية األطفال والشباب واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
والطالب سواء من خالل املدرسني ْأم األساتذة ْأم اآلباء أمْ من خالل التوزيع املباشر ملواد
التوجيه .وتتنوع املواد التثقيفية املعروضة خالل هذه احملافل بدءاً من مواقع شبكة الويب أو األلعاب
أو األدوات على اخلط مباشرة إىل البطاقات الربيدية ،أو الكتب الدراسية ،أو االمتحانات و غريها.
ب -ميكن للحكومة والقطاع اخلاص أن يتبادال الدروس اليت اكتسباها من وضع اخلطط
األمنية والتدريب ،والعمل على حتسني أمن البىن التحتية احمللية للمعلومات.
 -5الرتويج لربنامج وطين شامل للتوعية كي يتمكن مجيع املشاركني -دوائر األعمال
واملستخدمني واملواطنني -من تأمني أدوارهم يف الفضاء السيرباين:
يوجد الكثري من مواطن الضعف يف أنظمة املعلومات نتيجة لنقص الوعي باألمن السيرباين
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من جانب املستخدمني ،ومديري األنظمة وواضعي التكنولوجيات ،واملوردين واملدققني ،وكبار
موظفي املؤسسات املسؤولني عن املعلومات ،وميكن أن تشكل مواطن الضعف هذه خماطر جسيمة
على اهلياكل األساسية للحكومة ،حيث إن نقص الوعي األمين لدى مديري األنظمة يشكل نقطة
ضعف للخطة األمنية للمؤسسة؛ لذا فإن تعزيز جهود القطاع اخلاص يف تدريب املوظفني واعتماد
شهادات أمنية مقبولة على نطاق واسع للموظفني سوف تساعد يف احلد من مواطن الضعف هذه،
ومن ناحية أخرى فإن التنسيق احلكومي لألنشطة الوطنية لإلرشاد والتوعية للتمكني من ثقافة األمن
سوف يبين أيضاً الثقة مع القطاع اخلاص؛ ألن األمن السيرباين عبارة عن مسؤولية مشرتكة.
 -6تعزيز األنشطة املعنية بالتكنولوجيا احلديثة والبحث والتطوير:
ينبغي للحكومة تشجيع األنشطة املعنية بالتكنولوجيا والبحث والتطوير من خالل توجيه
بعض جهودها صوب أمن البنية التحتية للمعلومات بتحديدها ألولويات البحوث والتطوير يف
اجملال السيرباين ،بتطوير املنتجات ذات اخلواص األمنية الذاتية ،فضالً عن معاجلة التحديات التقنية
الصعبة ،ومن املمكن إتاحة الفرص إلشراك الطالب يف مبادرات األمن السيرباين.
 -7تنمية الوعي باملخاطر السيربانية واحللول املتاحة:
يقتضي تناول القضايا التقنية تكاتف احلكومة وقطاع األعمال التجارية واجملتمع املدين
واألفراد املستخدمني يف العمل معاً؛ لوضع التدابري اليت تدمج بني املعايري واللوائح وتنفيذها.
تواصل املعنيني باحلكومة مع أدوات التكنولوجيا العاملية؛ ملعاجلة خمتلف احتياجات األمن
السيرباين حيث يوجد عدد من املنظمات وجلان الدراسات مبا يف ذلك جلنة الدراسات  17لقطاع
تقييس االتصاالت وغريها من املؤسسات العاملية.
إن وجود مركز يُعىن بأمن املعلومات العراقي وإدارة احلوادث ومعاجلتها والسيطرة على جرائم
مهم جداً وضروري يف ظل ما يتعرض له العراق من هجمات إرهابية متمثلة بتنظيمات
املعوماتية أمر ّ
متطرفة تعتمد اعتماداً رئيساً على تناقل املعلومات والبيانات عرب الشبكات وعرب الفضاء السيرباين،
إن سيطرة احلكومة العراقية من خالل إنشاء هذا املركز سيقلل من اجلرائم اإلرهابية بنسبة كبرية جداً
تصل إىل أكثر من  %70ويساهم بتقليل نفقات اجلهود العسكرية واخلسائر البشرية نتيجة املواجهة
املباشرة مع العدو ،إن هذا املركز حيتاج إىل إرداة سياسية وقرار شجاع من قبل صنّاع القرار ،وجيب
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أن يرتبط هذا املركز جبهة حمددة ومستقلة وغري خاضعة للضغوطات السياسية لغرض ضمان انسيابية
العمل ،ويكون ذلك من خالل تشريع قانون يتضمن اجلوانب التنظيمية والفنية واإلدارية واملالية كافة
إلنشاء هذا املركز ،ومن اجلدير أن أنوه أيضاً إىل ضرورة اختيار املورد البشري الكفوء واملدرب تدريباً
عالياً واملوثوق من الناحية األمنية ،واختاذ أعلى درجات احليطة واحلذر يف اختيار العاملني يف هذا
املركز؛ ألن أي خرق من املمكن أن يشكل كارثة على أمن الدولة وخسائر كبرية ال تحُ َم ُد عقباها.
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