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التكاليف اخلفية للجرائم السيربانية

التكاليف الخفية للجرائم السيبرانية
زانا مالكوس سميث ويوجينيا لوستري  -مدير المشروع :جيمس أ.لويس *
ترجمة ومراجعة :د .باسم علي خريسان

أوالً :التكاليف اخلفية للجرائم السيربانية :التكلفة العاملية.
يبدو أن اجلرائم السيربانية ال ميكن وقفها ،فهنالك اآلالف من اجلرائم السيربانية حتدث
كل عام ،وترتاوح تكلفتها من بضع مئات من الدوالرات إىل املاليني ،إذ تستمر خماطر اجلرائم
السيربانية يف النمو على عمليات وأرابح العديد من املؤسسات ،وميكن أن يكون الوقت املستغرق
يف معاجلة حادث سيرباين طويالً؛ لذلك يتعني على الشركات والوكاالت بذل املزيد من اجلهد ملنع
وقوع احلوادث السيربانية ،وحيتاجون أيضاً إىل بذل املزيد من اجلهد لتسريع استعادة اخلدمة ،ومعاجلة
اضطراابت األعمال ،وإصالح األضرار اليت تلحق مبعنوايت املوظفني وثقة العمالء.
ابستخدام االمنوذج الذي مت تطويره لتقارير سابقة ،نقدر التكلفة النقدية للجرائم السيربانية
حبوايل ()945مليار دوالر ،أو ما يزيد قليالً عن ( )%1من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي ،هذه
الزايدة تعد كبرية عن تقديراتنا للعام  2018حبوايل ( )600مليار دوالر ،أفضل التقارير تفسر
بعض الزايدة ،ومع ذلك ،من الواضح أن اجلرمية السيربانية تستمر يف النمو بسرعة ،مع توقع ان
يتجاوز اإلنفاق العاملي على األمن السيرباين ( )145مليار دوالر يف عام  ،2020لتشكل اجلرائم
السيربانية عبئاً قيمته ( )1تريليون دوالر على االقتصاد العاملي.
تتزايد اجلرائم السيربانية ألهنا مرحبة ،وميكن أن تكون سهلة ،وميكن أن تكون املخاطر اليت
يتعرض هلا جمرمو اإلنرتنت منخفضة ،على الرغم من أن تطبيق القانون السيرباين قد حتسن أيضاً،
إال أن أكثر اجملرمني السيربانيني قدرة يفلتون عادة من احملاكمة والعقاب ،تتزايد اجلرائم السيربانية
أيضاً العتمادان على الفضاء السيرباين يف إدارة حياتنا اليومية وأعمالنا ،فالتبين األسرع للتقنيات

* مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية .2020
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اجلديدة مثل الذكاء االصطناعي ( )1()AIوتقنية تزيني الصور والفيديوهات العميقة ،بواسطة جمرمي
اإلنرتنت ،مينحهم ميزة ويفسر بعضاً من هذه الزايدة ،خالصة القول إن اجلرائم السيربانية آمنة
ومرحبة ،وحتدث يف بيئة تتوسع ابستمرار وتزدهر يف األنظمة الضعيفة.
إن أبرز أشكال اجلرائم السيربانية هي التجسس االقتصادي وسرقة امللكية الفكرية واجلرائم
املالية ،وبشكل متزايد (برامج الفدية)( ،)2فهي مسؤولة عن أكرب اخلسائر ،ونقدر أن سرقة امللكية
الفكرية واجلرائم املالية ميثالن ثلثي اخلسائر املالية ويشكالن أكرب هتديد للشركات ،ويقرتن ذلك
مبجموعة من اجلرائم ضد املستهلكني والشركات الصغرية ،اليت عادة ال تنطوي على خسائر كبرية
ولكن ميكن أن تؤثر على اآلالف من األفراد.
مع ذلك ،فإن التكاليف اخلفية األخرى اليت تدفعها الشركات واملستهلكني ،فضالً عن
اخلسائر املباشرة ،هي حمور هذا التقرير ،إذ تعد سرقة معلومات اهلوية الشخصية ( )3()PIIواألصول
النقدية أمراً درامياً وضاراً ،ولكن قد أتيت التكلفة األكثر أمهية للجرمية السيربانية من الضرر الذي
يلحق أبداء الشركة واألضرار اإلمجالية اليت تلحق ابالقتصادات الوطنية.
-1االذكاء االصطناعي)Artificial Intelligence( : ،وهو سلوك وخصائص معينة تتسم هبا الربامج احلاسوبية ،جتعلها
حتاكي القدرات الذهنية البشرية وأمناط عملها .من أهم هذه اخلاصيات القدرة على التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع
مل تربمج يف اآللة .إالّ َّ
أن هذا املصطلح جديل نظراً لعدم توفر تعريف حمدد للذكاء االصطناعي الذي هو فرع من علم احلاسوب.
تُعِّرف الكثري من املؤلفات الذكاء االصطناعي ،على أنه« :دراسة وتصميم العمالء األذكياء» ،والعميل الذكي هو نظام يستوعب
بيئته ويتخذ املواقف اليت تزيد من فرصته يف النجاح يف حتقيق مهمته أو مهمة فريقه/https://ar. wikipedia. org/wiki .
 -2برامج الفدية (املعروف أيضاً ابسم مربمج امللفات) :هي نوع من الربجميات اخلبيثة تقوم بتأمني جهازك أو تشفري احملتوى املوجود
على اجلهاز وتقوم اببتزاز املال منك الستعادة الوصول إىل احملتوى اخلاص بك .قد حيتوي هذا النوع من الربامج الضارة أيضاً على
موقت مدمج مع موعد هنائي للدفع مربمج مسبقاً وجيب الوفا به .ويف حال عدم الوفاء ابملوعد النهائي ،يرتفع السعر أو يصبح
اجلهاز غري قابل للوصول بشكل أساسي .عندما يكون اجلهاز مصاابً ،قد حياول مربمج امللفات تشفري حمركات األقراص املشرتكة
املوجودة على اجلهاز .تبدو هذه العملية كما لو أن الربجميات اخلبيثة تنتشر عرب الشبكة ،لكنها ليست كذلك يف الواقع .حيدث هذا
املوقف عند تشفري حمرك األقراص املشرتك على خادم ملف ،لكن اخلادم ذاته ال حيتوي على برامج ضارة (ما مل يكن خادماً طرفياً).
https://help. eset. com/glossary/ar-EG/ransomware. html
-3معلومات اهلوية الشخصية (: )PIIهي أي بياانت ميكن استخدامها لتحديد هوية فرد معني ،مت اعتبار أرقام الضمان
االجتماعي ،وعنوان الربيد أو الربيد اإللكرتوين ،وأرقام اهلواتف بشكل شائع معلومات حتديد اهلوية الشخصية ،ولكن التكنولوجيا
وسعت نطاق معلومات حتديد اهلوية الشخصية بشكل كبري ،ميكن أن يتضمن عنوان ( )IPأو معرفات تسجيل الدخول أو
منشورات الوسائط االجتماعية أو الصور الرقمية .وميكن أيضاً تصنيف بياانت حتديد املوقع اجلغرايف والقياسات احليوية والسلوكية
على أهنا معلومات حتديد اهلوية الشخصية.
https://www. csoonline. com/article/3215864/how-to-protect-personallyidentifiable-information-pii-under-gdpr. html
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تشمل مصادران يف اعداد هذا التقرير على نتائج استطالع الرأي الذي مشل ( )1500مدير
تنفيذي من مجيع أحناء العاملوبياانت منشورةومقابالت وتقديرات من الوكاالت احلكومية والشركات
يف البلدان األخرى.
لقد تعرض ثلثا الشركات اليت مشلها االستطالع لنوع من احلوادث السيربانية يف العام
 ،2019وكان متوسط توقف العمل  18ساعة وكان متوسط التكلفة ألغلى حادثة أكثر من
نصف مليون دوالر ،وذكرت مجيع الشركات املتضررة تقريباً أن التكاليف جتاوزت اخلسارة املالية،
ومتثلت أكرب اخلسائر غري املالية يف اإلنتاجية وساعات العمل الضائعة ،وبشكل مثري للدهشة ،قالت
أكثر من نصف املؤسسات اليت مشلتها الدراسة إنه ليس لديهم خطة ملنع وقوع احلوادث السيربانية
واالستجابة هلا.
من جهة أخرى وجدان نقصاً يف الفهم على مستوى املؤسسة للمخاطر السيربانية؛ مما جيعل
الشركات والوكاالت عرضة ألساليب اهلندسة االجتماعية املتطورة ،ومبجرد اخرتاق املستخدم ،لن
تتمكن املؤسسات من التعرف على املشكلة يف الوقت املناسب ملنع انتشار الربامج الضارة ،فضالً
عن ذلكادى االستخدام املتزايد  -والذي ال مفر منه  -لألجهزة الشخصية مثل اهلواتف الذكية
أو األجهزة اللوحية إىل توسيع سطح اهلجوم والنقاط النهاية للهجوم وتعقيد إدارة الدفاع السيرباين.
التكاليف غري النقدية
للجرائم السيربانية العديد من التكاليف اخلفية -من تكاليف الفرصة والوقت واملال الذي يتم
إنفاقه على اختاذ قرارات األمن السيربانيوأتثري التوقفوفقدان اإلنتاجية والضرر الذي يلحق ابلعالمة
التجارية والصورة -معظم هذه التكاليف ليس هلا قيمة ابلدوالر وميكن حتديدها بسهولة ،مع ذلك
جيب علينا أخذها يف احلسبان عند تقييم أتثري اجلرمية السيربانية.
تكاليف الفرصة
تكلفة الفرصة البديلة هي الدخل (أو اإلنتاج) املفقود عندما يتعذر استخدام املوارد أو عدم
تقدمي خدمة بسبب حادث سيرباين ،وجدان أن تكاليف الفرصة البديلة ،مثل فقدان املبيعاتواخنفاض
الكفاءةواالضطراب الكلي لألعمال املعتادة ،تشكل نسبة كبرية من اآلاثر غري املباشرة.
حيتاج حساب تكلفة اجلرائم السيربانية إىل النظر يف تكاليف الفرصة البديلة ،مثل الفرص
الضائعة أو الفوائد الضائعة اليت كان من املمكن احلصول عليها لوال تلك األنشطة الضارة يف
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الفضاء السيرباين ،ومن األمثلة على ذلك اإلنفاق اإلضايف على األمن السيرباين الذي لن يكون
مطلوابً يف بيئة أمنة ،فضالًعنضياع املبيعات أو اخنفاض اإلنتاجية أو اختاذ قرار بتجنب أو تقييد
استخدام اإلنرتنت لبعض األنشطة بسبب املخاطر.
لقد حددان أربعة أنواع من تكاليف الفرصة :اخنفاض اإلنتاجية واخنفاض اإلنفاق على
البحث والتطويروالسلوك الذي يتجنب املخاطروزايدة اإلنفاق على الدفاعات السيربانية ،من بني
( )1332مشاركاً يف االستطالع تعرضوا ملثل هذه احلودث يف العام  ،2019استثمر ()%45
منهم يف برامج األمان اجلديدة ،رفعت ( )39%من املؤسسات املذكورة امليزانية املخصصة للحوادث
األمنية ،وقام ( )%30منها بتعيني موظفني جدد ألمن تكنولوجيا املعلومات.
تدفع الشركات عالوات املخاطر بسبب زايدة اجلرائم السيربانية ،وميكن تقدير تكلفة عالوات
املخاطر هذه من خالل النظر يف معدل النمو يف سوق األمن السيرباين ،يف العام  ،2019بلغت
قيمة سوق األمن السيرباين العاملي حوايل ( )145مليار دوالر ،يف حني كانت( )113مليار دوالر
يف العام  ،2015وال حتتاج املؤسسات النظر يف اخلسائر املباشرة فحسب ،بل حتتاج أيضاً إىل النظر
للتكاليف الناجتة عن تعطل األعمال ووقت التوقف عن العملوالفرص الضائعة.
وميكن أن تؤدي اجلرائم السيربانية كذلك إىل سلوك يكره من قبل كل من املؤسسات واألفراد،
أن تكون ضحية للجرائم السيربانية هي جتربة مؤملة ،نظراً للمخاوف بشأن الكشف عن املعلومات
الشخصية أو التأثري املايل ،بصرف النظر عن ترك الضحااي منزعجني أو غاضبني أو حىت خجولني،
فقد تؤدي اجلرائم السيربانية أيضاً إىل اخنفاض املشاركة عرب اإلنرتنت ،أصبح االنتقال عرب اإلنرتنت
أمراً ال مفر منه بشكل متزايد ،والسيما أثناء عمليات إغالق بسبب (،)19-COVID
أظهرت بياانت االستطالع أن خماوف اخلصوصية واألمان منعت بعض األسر من االخنراط يف
أي نشاط عرب اإلنرتنت ،يف حني أن اإلحجام عن املشاركة عرب اإلنرتنت قد اخنفض ،حيث
كانت هنالك زايدة مقابلة يف القلق العام بشأن اخلصوصية يف العديد من البلدان ،وال تنبع خماطر
اخلصوصية دائماً بشكل مباشر من اجلرائم السيربانية ،ولكنمن االنتهاكات البارزةاليت ختلق إحساساً
واسع النطاق ابملخاطر عندما يتعلق األمر ابحلضور على اإلنرتنت.
يف الوقت احلاضر ،هنالك إعادة تقييم واسعة النطاق لتكاليف اخلصوصية اليت ميكن للنشاط
عرب اإلنرتنت أن خيلقها ،ويزيد من الوعي بضرورة محاية املؤسسات لبياانت مستخدميها ،مصحوبة
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بطلب متزايد للتنظيم ،وجتدر اإلشارة إىل أنه على الرغم من املزاعم املعتادة من املؤسسات أبهنا
عانت من هجمات “معقدة للغاية” كان من املستحيل استباقها ،فإن معظمها يعاين من بعض
نقاط الضعف األكثر شيوعاً ويفشل يف اتباع أفضل املمارسات املعروفة.
وقت تعطل النظام
وقت التوقف عن العمل هو النتيجة الطبيعية حلادث أمن تكنولوجيا املعلومات -الوقت
الذي ال ميكن خالله استخدام التكنولوجيا واألنظمة يف املستوى الطبيعي للوظائف ،سواء كانت
برامج الفدية متنع الوصول إىل أنظمة وبياانت املؤسسة أو حتتاج إىل إعادة تعيني ملواجهة أي
تدخل-فإن إزالة الوصول إىل االنظمة التكنولوجية يؤثر بشكل كبري على املؤسسات وميكن أن مينع
التطوير املنتظم للعمليات ،ما يؤثر على كل من املوظفني واملستهلكني معا ،وجدان أن فرتة التوقف
عن العمل هي جتربة شائعة حلوايل ثلثي املؤسسات اليت مشلها االستطالع.
بلغ متوسطاألثر املايل للتوقف عن العمل ألي قسم يف املؤسسة ما يقارب ( )590ألف
دوالر ،ابلنسبة لـ ( )%33من الذين مشلهم االستطالع ،تراوحت التكلفة بني (100000
و  )500000دوالر ،ليس من املستغرب أن تتعرض األقسام اهلندسية خلسائر أكرب مبتوسط
( )965ألف دوالر ،يف تناقض حاد مع إدارات املوارد البشرية ،اليت تكبدت خسائر بنحو ()89
ألف دوالر ،قد تواجه األقسام اهلندسية تكاليف أعلى بسبب متطلباهتا للوصول إىل ملفات وبرامج
معينة تعد جزءاً ال يتجزأ من العمليات اليومية للشركة ،كانت تكلفة االخرتاق فيها ،يف املتوسط،
أكثر  10مرات من تكلفة املوارد البشرية (.)HR
أظهر االستطالع الذي أجريناه أنه من بني ( )1500مشارك ،أفاد ( )%68أهنم عانوا
من تعطل بسبب حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات ،وعادة ما تستمر أقل من يوم .يف املتوسط،
استمرت أطول فرتة توقف بسبب حادث أمن تكنولوجيا املعلومات  18ساعة ،يعد التوقف عن
العمل ألكثر من يومني أمراً غري معتاد ،حيث عاىن أقل من ( )%1من فرتات التوقف عن العمل
ألكثر من سبعة أايم.
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حادثة أمن تكنولوجيا املعلومات األخرية اليت تعرضت هلا شركة (( ،)4(Avonعلى سبيل
املثال ،جعلت الوصول إىل أنظمة الشركة غري قابل لالستخدام ملدة شهر تقريباً ،مت الكشف عنه
إىل جلنة األوراق املالية والبورصات األمريكية يف  9حزيران (مل يتم أتكيد طبيعته يف وقت كتابة
هذا التقرير) أثر على العمليات يف اململكة املتحدة الربيطانية واألرجنتني والربازيل وبولندا ورومانيا،
ما جعل أنظمة ( )Avonاخللفية متنع املستخدمني من تقدمي الطلبات ،وجترب املوقع على عدم
االتصال ابإلنرتنت ،وتقلص املبيعات عرب اإلنرتنت ،ومتنع وصول عماهلا إىل األنظمة واملستندات.
وقد أفاد أحدث تقرير للجنة األوراق املالية والبورصات يف  26متوز أن ( )Avonقد
“أعادت أتسيس معظم أنظمة التشغيل اخلاصة هبا واستأنفت عملياهتا يف معظم أسواقها”،
سيكون من الصعب حتديد االثر املايل هلذا احلدث ،خاصة وأنه حدث ذلك يف خضم
جائحة( ،)19-COVIDإذ يذكر -على سبيل املثال -أن تقرير ( )Avonالفصلي الصادر
يف أاير أوضح أنه يف ذلك الوقت مل يتمكنوا من تقدير التأثري طويل املدى للشلل االقتصادي الناجم
عن اجلهود املبذولة؛ للحد من انتشار فريوس (( 19-COVIDواالخنفاض املتوقع يف نشاط
أعمال ونتائج العمليات والوضع املايل للشركة.
ولكن حىت إذا مل يتجاوز وقت التعطل لكل حادث يوماً واحداً ،فاحلوادث املتكررة اليت
تتسبب يف حدوث توقف يصل إىل فرتات كبرية ال تتمكن فيها املؤسسات من استخدام أنظمتها
كما هو متوقع ،فقد كشفت طلبات حرية املعلومات املرسلة إىل اجلامعات الربيطانية أهنا تعاين من
توقف ملدة أسبوع تقريباً كل عام ،يف املتوسط“ ،عانوا من  18انقطاعاً غري خمطط له سنوايً ،يف
آذار  ،2019أصاب هجوم بربانمج الفدية شركة نورسك هايدرو( ،)5()Hydro Norskوهي
 )Avon(-4شركة أفون للمنتجات :هي شركة تسويق متعددة املستوايت يف اجلمال واألسرة والعناية الشخصية .بلغت مبيعات
أفون السنوية ( )5 ،5مليار دوالر يف مجيع أحناء العامل يف العام  .2018وإهنا خامس أكرب شركة جتميل ،وهي اثين أكرب مؤسسة
للبيع املباشر يف العامل (بعد أمواي) .الرئيس التنفيذي للشركة هو جان زيديرفيلد ،الذي مت تعيينه يف هذا املنصب يف شباط .2018
يف ااير ،2019أعلنت شركة انتورا & كو الربازيلية عن عزمها على شراء أفون/https://ar. wikipedia. org/wiki .
 -5نورسك هايدرو ( Norsk Hydroيشار إليها غالباً ابسم هايدرو) :هي شركة نروجيية لألملنيوم و الطاقة املتجددة ،ويقع
مقرها الرئيس يف أوسلو .وهي واحدة من أكرب شركات األملنيوم يف مجيع أحناء العامل ،لديها عمليات يف حوايل  50دولة حول العامل
وتنشط يف مجيع القارات ،متتلك الدولة النروجيية ( )3% ،34من الشركة من خالل وزارة التجارة والصناعة والثروة السمكية ،ومتتلك
فولكيرتيغدفوند نسبة ( )5% .6أخرى ،واليت يديرها الصندوق التقاعدي احلكومي النروجيي ،توظف نورسك هيدرو ما يقرب من
( )35000شخص ،تشغل هيلدي مرييت آشيم منصب الرئيس التنفيذي منذ ااير  .2019كان لشركة نورسك هايدرو حضور
كبري يف صناعة النفط والغاز حىت تشرين االول  ،2007عندما مت دمج هذه العمليات مع ستات أويل لتشكيل ستات أويل هايدرو
(يف عام  2009تغريت مرة أخرى إىل ستات أويل ،واليت تسمى اآلن إكوينور).https://ar. wikipedia. org/wiki .
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شركة نروجيية لتصنيع األملنيوم تعمل يف ( )40دولة ،تقدر التقارير اإلعالمية أن هجوم برامج الفدية
قد كلف الشركة حوايل ( )71مليون دوالر ،مما أثر على الشركة أبكملها ،وأثر على العمليات يف
العديد من البلدان وتسببفي حمدودية القدرة اإلنتاجية لفرتة طويلة من الوقت ،على سبيل املثال،
رفعت مصفاة ( )6()Alunorteيف الربازيل القيود املفروضة على مصنعها حبلول شهر أاير فقط،
حيث كانت تعمل بنسبة ( )%80من طاقتها حبلول شهر حزيران وأعلنت ()Hydro Norsk
أهنا استأنفت عملياهتا العادية حبلول تشرين الثاين  2019فقط.
اخنفاض الكفاءة
خسرت املؤسسات ،يف املتوسط ،تسع ساعات عمل عند تعرضها لوقت تعطل ،على
سبيل املثال ،أدى هجوم ( )7()ransomware NotPetyaإىل إغالق موقتلشركة الشحن
الدمناركية ( )8()Maerskاملسؤولة عنما يقرب من ( )%20من احتياجات الشحن يف العامل،
كانت اخلسارة يف حدود ثالثة مليارات دوالر “.
أتثرت شركة دولية كربى أخرى ،وهي شركة التوصيل العاملية( ،)FedExاليت خسرت ما
يقرب من” ( )300مليون دوالر بعد تعطل عمليات وحدة( )TNTExpressالتابعة للشركة يف
أورواب ،ابإلضافة إىل شركة األدوية األمريكية ( )Merckوشركة النفط الروسية(.)Rosneft( )9
 :Hydro Alunorte -6هي أكرب مصفاة لأللومينا يف العامل خارج الصني وتقع يف مدينة ابركارينا بوالية ابرا.
https://www. hydro. com/en/about-hydro/hydro-worldwide/north-america/ .
/azil/barcarena/alunorte
 -7بداء هجوم ( )Petya ransomwareابالنتشار دولياً يف  27حزيران  .2017استهداف اخلوادم Windows
وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر احملمولة ،بدا أن هذا اهلجوم هو نسخة حمدثة من فريوس  Petyaالضارة .استخدم ثغرة
 Server Message Blockاليت استخدمها  WannaCryلالنتشار إىل األجهزة غري املصححة ،ابإلضافة إىل تقنية سرقة
بياانت االعتماد ،لالنتشار إىل األجهزة غري املعرضة للخطر .كان بيتيا هجوماً سيربانياً عاملياً مت الشعور به يف مجيع أحناء العامل ،لكنه
استهدف أوكرانيا بشكل أساسي خالل تشغيله يف حزيران .2017
https://www. mcafee. com/enterprise/en-us/security-awareness/ransomware/
petya. html
 -8مريسك سيالن ( : )Mærskوهي شركة دمناركية للنقل البحري اتسست يف كوبنهاغن يف العام 1904م وتعد من
أكرب الشركات العاملة يف جمال احلاوايت والشحن على مستوى العامل وهي واحدة من عدة شركات ضمن جمموعة شركات ايه يب
موالر مريسك اليت حتتوي على جماالت عدة منها ما يرتبط مبجال احلاوايت أو اجملاالت املختلفة األخرى .متتلك شركة مريسك
سيالند أكرب انقلة حبرية/https://ar. wikipedia. org/wiki:
 -9روس نفط ( : )Rosneftهي شركة نفط متكاملة أغلبيتها مملوكة للحكومة الروسية ،مقرها الرئيس يف مقاطعة بالتشوج،
موسكو ،ابلقرب من الكرملني ،على هنر موسكفا .أصبحت روس نفط من الشركات الروسية الرائدة يف جمال استخراج وتكرير
النفط بعد شراءها أصول عمالق النفط السابق بوكوس يف مناقصة حكومية .يف اذار  ،2013بعد اكتمال إستحوذها على يتإن
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إن الكشف عن التكلفة الدقيقة لتعطل الصناعة مثل عدم التسليم وإعادة تركيب املعدات
األساسية هو جزء من القصة ،رسم رئيس ( )Maersk-Møllerصورة قامتة عند وصفه،
لنطاق هائل من االضطراب الناجم عن هجوم برامج الفدية وصعوبة حتديد مقدار الضرر الناجم:
“ختيل شركة تدخل فيها سفن حتمل من ( 10إىل  )20ألف حاوية إىل ميناء كل  15دقيقة ،وملدة
 10أايم ،ليس لديك أي تكنولوجيا معلومات . . .هذا أمر يكاد يكون من املستحيل ختيله”.
قبل هجوم ( ،)NotPetyaوصف موقف شركة ( )Maerskلألمن السيرباين أبنه
متوسط” مثل العديد من الشركات ،لذلك تسعى الشركة االن إىل “احلصول على األمن السيرباين
كميزة تنافسية” ،كذلك يعد تلف العالمة التجارية وفقدان الثقةوالسمعة نتيجة طويلة األجل
حلوادث أمن تكنولوجيا املعلومات ،هذا شيء جيب أن هتتم الشركات مبنعه ،اشار ( )26%من
الذين مشلهم االستطالع الضرر الذي حلق ابلعالمة التجارية من التعطل الذي حدث بسبب اهلجوم
السيرباين ،تعد تكلفة إعادة أتهيل العالمة التجارية أو العمل مع العالقات اإلعالمية أو تعيني
موظفني جدد جزءاً من تكلفة اجلرائم السيربانية.
فالسمعة هي يف جزء كبري منهامسألة إدراك تصور لإلمهال ونقص محاية خصوصية البياانت
اليت ميكن أن تدفع العمالء بعيداً عن األعمال التجارية ،وجدت دراسة أجريتفي العام  2017أن
( )%87من املستهلكني أشاروا إىل أهنم سيغريون املوردين إذا مل يثقوا يف كيفية تعامل الشركة مع
بياانهتم ،هذه ليست مسألة منع وقوع حادث حصري ،كيف تستجيب املؤسسة وكيف ميكن أن
تكون منفتحة وصرحية بشأن املوقف الذي تعيش فيه ،ميكن أن تقطع شوطاً طويالً يف احلفاظ على
ثقة املستهلكإساءة استخدام بياانهتم ،والتوقعات بشأن محايةالبياانت آخذة يف االزدايد.
يف الواقع فإن الشفافية وإبالغ العمالء عندما تكون بياانهتم املالية أو الشخصية قد مت
اخرتاقها ضرورية للحفاظ على الثقة وإدارة األزمة .فقط ( )%26من املؤسسات اليت تعرضت
حلوادث أمنية يف عام  2019شاركت معلومات حول أكثر احلوادث خطورة مع العمالء.

كيه-يبپي ،أصبحت روس نفط أكرب شركة نفط /https://ar. wikipedia. org/wiki:
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سرقة بروتوكول اإلنرتنت(:)10()IP
سرقة( )IPجزء من تكلفة الفرصة البديلة للشركات ،ميكن حتقيق سرقة ( )IPمن خالل
عدة وسائل ،مكتب التحقيقات الفدرايل االمريكي ،على سبيل املثال ،حيدد التجسس االقتصادي
واجلهود السرية والنفوذ األجنيب اخلبيثواستهداف الشركات واجلامعات يف الوالايت املتحدة االمريكية،
كتقنيات أمنوذجية ،ال جيب أن يساوي احلادث الناجح دائماً اخلسارة املباشرة إذا مل ينجح اجلناة
يف استخدام( )IPمسروق.
مع ذلك ،فإن الطرق اليت ميكن أن تؤثر هبا على الشركة ال تقتصر على تطوير منتجات أو
خدمات منافسةفقد يؤدي التأثري على تدفقات اإليرادات إىل تقليل جهود البحث والتطوير ،مقرتنة
بزايدة يف تكلفة رأس املال إذا مت النظر الىامللكية الفكرية من قبل املستثمرين على أهنا ليست حممية
بشكل ٍ
كاف ،تلعب الصني دوراً حمورايً يف مواجهة خماطر سرقة  .))IPقال وزير اخلزانة األمريكي
السابق (هنري إم بولسون)“ ،السرقة السيربانية للشركات هي القضية االقتصادية األكثر إاثرة
للجدل واليت حيتمل أن تدمرها وهو ما نواجهه مع الصينيني ،أهنا تقوض أمننا االقتصادي ،وتعطي
مصداقية للشعور أبن الصني ال تلعب بشكل عادل ،وجيعل من الصعب إجياد أرضية مشرتكة.
إن السعي إىل سرقة الـ ( )IPاألمريكي ،ونسخ املنتج أو اخلدمة يف الصني ،واستبدال
اختصارا)IP : :هو بروتوكول االتصال األساس يف حزمة بروتوكوالت
 -10بروتوكول اإلنرتنت (،Internet Protocol
ً
اإلنرتنت ويُش ّكل األساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم ضمن الشبكة ،ويسمح ذلك ابالتصال بني الشبكات املختلفة ،وهو
جوهر شبكة اإلنرتنت .يع ِرف الربوتوكول على أنه فضاء من العناوين ،يستعمل من قبل الطرفيات واملوجهات ،حيث ُ
حيتوي كل منها
ّ
ُّ
ُ
ً
ُّ
سمى عمليّة امتالك عنوان
ت
و
نت.
رت
اإلن
كول
بروتو
فضاء
من
عناوين
على
البطاقة
هذه
حتصل
األقل،
على
على بطاقة شبكة واحدة
ُ
ّ
سمى بطاقة الشبكة عندها ابملضيف ،من الشائِع استخدام هذا املصطلح لإلشارة إىل الطرفيّة
ت
و
ان،
و
العن
استضافة
من فضاء العناوين
ُ ّ
ُ
ُ
للمضيف أن ميتلك أكثر من عنوان بروتوكول إنرتنت يف نفس الوقت ،ويُوصف حينها
ككل وليس إىل بطاقة شبكة فقط .ميكن ُ
أبنّه ُمتعدد االستضافةُ .يدد الربوتوكول بنية خاصة للرزم ،تتألف من قسمني رئيسيني ،مها الرتويسة وقسم املعطيات .تكون الرتويسة
وتضم املعلومات الالزمة لعمل الربوتوكول كرقم اإلصدار وعنواين مصدر ُووجهة الرزمة ابإلضافة
قسمة إىل عدد من احلقولّ ،
ُم ّ
يتم تغليفها ضمن الرزمة .اترخييّاً ،كان بروتوكول اإلنرتنت إحدى اخلدمات
اليت
عطيات
امل
فيضم
عطيات
امل
قسم
أما
أخرى،
ملعلومات
ّ
ّ
اليت تستخدم قنوات ال ُ
تتطلب هتيئة اتصالُ املق ّدمة من قبل بروتوكول التح ّكم ابلنقل الذي قام كل من فينت سريف وبوب خان
بتطويره يف عام  .1974لذلك فإن بروتوكول ُاإلنرتنت يعتمد على بروتوكول التح ّكم ابلنقل لضمان وجود اتصال ُمسبق بني خمتلف
أبنا تتطّلب هتيئة اتصال ونتيجة هلذه العالقة الوظيفية ،غالباً ما يُشار إىل
األطراف ،وهلذا تُوصف قنوات بروتوكول التح ّكم ابلنقل ّ
أمنوذج اإلنرتنت ابلشكل ( .)TCP/IPإ ّن أول إصدار ُمستقل من بروتوكول اإلنرتنت هو اإلصدار الرابع ،ويُشار له اختصاراً،
وهو الربوتوكول األساسي يف شبكة اإلنرتنت ،اإلصدار الالحق هو اإلصدار السادس ،ويُشار له اختصاراً ()IPv6
https://ar. wikipedia. org/wiki
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الشركات األمريكية يف السوق الصينية ،وإذا سارت األمور على ما يرام ،كذلك يف السوق العاملية
فإن هذا الوضع لنيكون مشكلة للوالايت املتحدة االمريكية فقط ،وجد استطالعنا أن سرقة الـ()IP
كانت وراء ( )%11من احلوادث األمنية اليت تسببت يف أطول فرتة تعطل ،كان هذا متسقاً عرب
مناطق خمتلفة ،يتعلق أحد األمثلة اليت جاءت يف الوقت املناسب ألمهية احلماية من سرقة بروتوكول
اإلنرتنتتمثلت ابلتجسس املوجه إىل الباحثني الطبيني أثناء جائحة ( ،)19-COVIDمع وجود
العديد من االدعاءات املوثوقة أبن قراصنة روس وصينيني استهدفوا أحباث اللقاحات .وتوضح هذه
اهلجمات اجلانب غري املايل من اجلرمية السيربانية .يف حني أن امليزة االقتصادية لكونك أول شركة
تصمم لقاحاً ميكن حساهبا ،فمن الصعب حتديد سعر للقيمة السياسية لكونك أول دولة تنتج مثل
هذا اللقاح.
تكاليف االستجابة للحوادث يستغرق األمر يف املتوسط ( )19ساعة ملعظم املؤسسات
لالنتقال من اكتشاف حادثة ما إىل عالجها ،ويستلزم هذا عاد ًة استعادة خدمات تكنولوجيا
املعلومات إىل السعة الطبيعية ،وإزالة التهديد من النظام ،واستعادة البياانت املفقودة ،ومع ذلك،
يف بعض احلاالت ،لن تنظر املؤسسات يف معاجلة احلادث حىت يتم حتديد مصدره أو يتم تنفيذ
بعض التدابري ملنع وقوع احلادث يف املستقبل ،يتطلب األمر جهود مثانية أشخاص ،يف املتوسط
 ،الكتشاف حادث أمن تكنولوجيا املعلومات واالستجابة له ،تتضمن التكاليف املخفية األخرى
للشركات اليت ُسرقت بياانت العميل فيها تقدمي نوع من احلماية أو خدمة التعويض للضحااي ،مثل
تعويض خسائر االحتيال أو الوصول برعاية الشركة إىل خدمات مراقبة االئتمان والتنبيه ابالحتيال.
على سبيل املثال ،بعد تعرضه خلرقَني للبياانت (يف  2018و ،)2020أنشأ فندق ماريوت
الدويل مراكز اتصال خاصة لالستجابة ملخاوف العمالء ،لقد قدموا للعمالء املتأثرين إمكانية
الوصول اجملاين إىل برامج مراقبة االئتمان وكشف االحتيال ،وقدمت سلسلة الفنادق للعمالء خدمة
جمانية ملدة عام واحد ملراقبة مواقع الويب اليت يستخدمها جمرمو اإلنرتنت لتوزيع املعلومات الشخصية
لألشخاص ابإلضافة إىل تعويض خسائر االحتيال .بعد خرق بياانت) ( )11)Equifaxلعام
 :Equifax Inc-11هي وكالة أمريكية متعددة اجلنسيات إلعداد تقارير ائتمان املستهلك وهي واحدة من أكرب ثالثة وكاالت
إلعداد تقارير ائتمان املستهلك ،جنباً إىل جنب مع  Experianو ( TransUnionاملعروفة معاً ابسم «الثالثة الكبار»).
تقوم  Equifaxجبمع وجتميع املعلومات عن أكثر من  800مليون مستهلك فردي وأكثر من  88مليون شركة يف مجيع أحناء
العامل .ابإلضافة إىل البياانت واخلدمات االئتمانية والدميوغرافية للشركات ،تبيع  Equifaxخدمات مراقبة االئتمان ومنع االحتيال
مباشرة إىل املستهلكنيhttps://en.wikipedia.org/wiki/Equifax:
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 ،2017والذي كشف املعلومات الشخصية لـ ( )147مليون شخص ،قامت ((Equifax
بتسوية الدعوى مع جلنة التجارة الفيدرالية ( )12()FTCواملدعني العامني للوالية ومكتب احلماية
املالية للمستهلك مقابل دفع ( )425مليون دوالر ووافقت على تقدمي مزااي اضافية حيث أصبح
حيق للمستهلكني األمريكيني تلقي سبعة تقارير ائتمانية جمانية من ( )Equifaxسنوايً حىت العام
.2026
بينما ميكن إدارة العديد من اهلجمات السيربانية داخلياً ،غالباً ما تتطلب احلوادث الكربى
التعاقد مع استشاريني خارجيني مبعدالت عالية ،ما يشكل جزءاً كبرياً من تكلفة حادث واسع
النطاق ،أفادت ( )213فقط من بني ( )1332مؤسسة مشلها االستطالع أهنا تعاملت مع
حوادث اإلنرتنت دون دعم من طرف اثلث ،عادة ،كانوا يعتمدون على مؤسسات األمن السيرباين
أو فرق االستجابة للمساعدة يف االحتواء والتعايف واملعاجلة ،سواء كان فريق استجابة خارجي
أو شركة متخصصة يف األمن السيرباين أو املساعدة القانونية والعالقات العامة ،اعتمدت معظم
الشركات على الدعم اخلارجي ،يف معظم هذه احلاالت ،مت االستعانة ابالستشاريني للمساعدة يف
االحتواء والتعايف واملعاجلة ،ولكن يف( )%22من احلاالت ،قدموا أيضاً مساعدة يف العالقات
العامة ،و قدم ( )%14منهم املساعدة القانونية.
أتمني خماطر اإلنرتنت
أصبح التأمني ضد املخاطر السيربانية أمراً طبيعياً أيضاً للشركات الكبرية اليت ميكن أن تتوقع
بشكل معقول مواجهة هجوماً سيربانياً يف مرحلة ما ،ولكن قد يكون من الصعب تربير الشركات
الصغرية والبلدايت اليت قد ختتار التأمني الذايت بدالً من إضافة قسط أتمني كبري.
غالباً ما تكون سياسات التأمني على اإلنرتنت عبارة عن عقود معقدة للغاية ميكن أن تصل
بسهولة إىل مئات الصفحات ،وميكن أن تتوقف املدفوعات عند تعريفات دقيقة ملصطلحات
مثل “نظام الكمبيوتر” أو “احلادث السيرباين” أو على احتياطات األمن السيرباين احملددة اليت
 -12جلنة التجارة الفيدرالية (: )FTCهي وكالة مستقلة اتبعة حلكومة الوالايت املتحدة االمريكية وتتمثل مهمتها الرئيسة يف
إنفاذ قانون مكافحة االحتكار املدين (غري اجلنائي) األمريكي وتعزيز محاية املستهلك .تشرتك جلنة التجارة الفيدرالية يف االختصاص
القضائي على إنفاذ مكافحة االحتكار املدين الفيدرايل يف الوالايت املتحدة االمريكية مع قسم مكافحة االحتكار بوزارة العدل
األمريكية .يقع املقر الرئيس يف مبىن جلنة التجارة الفيدرالية يف واشنطن العاصمة:
https://en. wikipedia. org/wiki/Federal_Trade_Commission
13

مركز البيان للدراسات والتخطيط

مت تنفيذها أو مل يتم تنفيذها ،هلذه األسباب ،حصلت ( )%4 ،28فقط من املطالبات يف عام
 2017على اموال من شركات التامني ،مبتوسط دفع ( )525 ،188دوالراً أمريكياً ،وهو أقل
بكثري من متوسط التكلفة البالغ ( )590ألف دوالر اليت وجدانها للهجمات السيربانية ،يف هجوم
 ،))NotPetyaحاول املتضررين من االخرتاق مجع السياسات وأخربهتم شركات التأمني اخلاصة
هبم أن اهلجمات لن تتم تغطيتها بسبب بنود “استبعاد احلرب” ،هذه النزاعات بني الشركات
اليت تعرضت هلجمات سيربانية وشركات التأمني تشق طريقها عرب احملاكم األمريكية وتسلط الضوء
()13
على عدم نضج سوق التأمني السيرباين ،الذي يفتقر إىل البياانت الكافية للنماذج (االكتوارية)
املوثوقة ،واملخاطر املتطورة ابستمرار ،والتغطية املتنازع عليها عند مقارنتها ابملخاطر التقليدية مثل
احلرائق أو الفيضاانت.
ومع ذلك ،يستمر السوق يف النمو ،وتصل قيمته االمجالية وفق أحد التقديرات إىل مبلغ
( )5 ،5مليار دوالر يف عام  ،2020ويشمل ذلك سياسات اإلنرتنت املستقلة ،ابإلضافة إىل
إجراءات احلماية اجملمعة يف سياسات امللكية واملسؤولية.
اإلضرار مبعنوايت املوظفني
أفاد العديد من موظفي شركة سوين بتزايد قلقهم بشأن أمنهم الشخصي ،حىت أن بعض
املوظفني تلقوا رسائل بريد إلكرتونية هتددهم ابلعنف أو وهتدد عائالهتم ،أدى الكشف عن املعلومات
الشخصية ،مبا يف ذلك أرقام الضمان االجتماعي واملعلومات الطبية ،إىل خماوف بني املوظفني ،ويف
النهاية ،إىل دعوى قضائية مجاعية ضد شركة  Sonyلفشلها يف محاية املعلومات ،اظهر اخرتاق
شركة  Sonyالعديد من القضااي الداخليةشكلت فضيحة عامة ،مبا يف ذلك بعض القضااي املتعلقة
 -13االكتوارية  :علم االكتواري أو علم حساابت التأمني أو علم إحصائيات التأمني هو علم و مبحث علمي يَستخدم الطرق
احلسابية واإلحصائية لتقدير حجم املخاطر يف قطاع التأمني والصناعات املالية .واالكتواريون هم هؤالء األشخاص املؤهلون من
حيث التعليم واخلربة يف هذا اجملال .تضم العلوم االكتوارية عدداً من املواضيع ذات العالقة ،مبا يف ذلك االحتماالت واحلساب
واإلحصاء والتمويل واالقتصاد وبرجمة احلاسوب .ولعل جداول احلياة والوفاة اليت تستخدمها شركات التأمني على احلياة هي أشهر
تطبيقات هذا العلم .وقد شهد هذا العلم تغري ٍ
ات ثورية خالل العقود القليلة املاضية مع انتشار احلواسيب فائقة السرعة والدمج
احلاصل بني النماذج االكتوارية مع النظرية املالية احلديثة .واليوم فإن العديد من اجلامعات لديها برامج دراسية جامعية وعليا يف
العلم االكتواري ،خصوصاً وأن بعض الدراسات تشري إىل أمهية وظائف االكتواريني وتزايد الطلب عليهم يف املستقبل ،حيث يوجد
طلب على هذا التخصص سواء يف شركات التأمني والبنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات التأمني االجتماعي واملعاشات وصناديق
التقاعد وشركات االستثمار أو حىت يف جماالت ال عالقة هلا ابلقطاع االقتصادي واملايل ولكنها تتطلب تقدمي تقديرات حلجم املخاطر
احملتملةhttps://ar. wikipedia. org/wiki .
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ابلعنصرية والتمييز على أساس اجلنس والفجوات يف األجور ذات الصلة ،ما أثرذلك على الروح
املعنوية للموظفني يف املؤسسة.
حاولت املؤسسة معاجلة املخاوف واالخنفاض يف الروح املعنوية ملوظفيها من خالل إنشاء
خط ساخن للموظفني الذين شعروا “ابلتهديد من اإلفراج عن املعلومات الشخصية واملالية ،وتقدمي
جلسات استشارية ملعاجلة التوتر وعقد لقاءت يف قاعة البلدية ،وبغض النظر عن هذه اإلجراءات،
فقد أفاد املوظفون ،بعد أشهر من االخرتاق ،أبهنم شعروا “بفراغ يف القيادة”،
بعد أن تعافت هيئة النقل يف جنوب شرق والية بنسلفانيا من هجوم سيرباين أدى إىل
تعطيل معلومات احلافالت والسكك احلديدية يف الوقت الفعلي ملدة أسبوعني ،قال أحد املوظفني:
“املعنوايت منخفضة حقاً حقاً”.
مل تؤثر احلادثة على اخلدمات اليت تواجه املستهلك فحسب ،بل أثرت أيضاً على وصول
املوظفني إىل اخلوادم حيث يتم ختزين امللفات واملشاريع ومعلومات االتصال الضرورية ،ترتبط
معنوايت املوظفني املنخفضة بزايدة التهديدات اخلبيثة من الداخل ،ميكن للموظفني الساخطني
تعطيل العمليات أو حذف البياانت أو نشر بياانت حساسة للعامة إلحلاق الضرر بصاحب العمل.
التأثري على قطاعات حكومية خمتارة
تعد اخلدمات احلكومية هدفاً مغرايً للجهات احلكومية وجمرمي اإلنرتنت ونشطاء القرصنة،
فاملكسب االقتصادي يعد حافز مهم ،على سبيل املثال ،بني آذار  2016وشباط  ،2018حاول
ثالثة جمرمني سيربانيني نيجرييني ،بعد سرقة مناذج ضرائب ( )2-Wالسرية من أكثر من ()1200
فرد ،املطالبة حبوايل ( )16 - 4مليون دوالر ،لكن ميكن أن يكون هلذه احلوادث آاثر أعمق من
اخلسارة املالية ،إذ قد ترقى االنتهاكات إىل حد هتديد األمن القومي.
تدعي جلنة الطاقة الشمسية للفضاء السيرباين يف الوالايت املتحدة االمريكية أن “الوالايت
املتحدة االمريكية تعمل اآلن يف مشهد سيرباين يتطلب مستوى من أمن البياانت واملرونة واجلدارة
ابلثقة ال تستطيع احلكومة األمريكية وال القطاع اخلاص وحده توفريه حالياً ،وفضالً عن ذلك،
تتزايد أوجه القصور يف املرونة واخلربة الفنية وتوحيد اجلهود ،سواء داخل احلكومة األمريكية أو بني
القطاعني العام واخلاص ،بعد اخرتاق مكتب إدارة شؤون املوظفني ،مت تسريب بياانت()86-SF
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( )14ألكثر من( )5 .21مليون فرد ،ابإلضافة إىل سجالت بصمات األصابع لـ ( )6 .5مليون فرد
إضايف ،كانت خماوف األمن القومي عميقة ،حيث حصلت الصني على بياانت حساسة.
أجاب املوظفون احلكوميون على استطالعنا عموماً بشكل مشابه لتلك املوجودة يف
القطاعات األخرى ،ومع ذلك ،فقد اختلفت ردود أفعاهلم عن زمالئهم يف القطاع اخلاص يف
جماالت قليلة ،تبدو احلكومات معرضة بشكل خاص للهجمات اخلبيثة من الداخل ،ومن األمور
ذات األمهية وذات الصلة ،أشار العديد من املسؤولني احلكوميني أيضاً إىل أن سياسات العاملني
عن بُعد و”إحضار جهازك اخلاص” ( )15()BYODتشكل حتدايت خاصة ابلنسبة هلم،
وتسلط ردودهم الضوء أيضاً على املخاوف املتعلقة بنقص املهارات بني موظفي األمن وصعوبة
إدارة املخاطر اليت يشكلها استخدام موظفيهم ملنصات التواصل االجتماعي وخدمات األعمال
الشخصية مثل ( ،)16()Dropboxاظهرت البياانت أيضاً أن الوكاالت احلكومية أقل احتمالية
 -14االمنوذج القياسي (:)SF 86هو استبيان حكومي أمريكي يكمله األفراد حىت تتمكن احلكومة من مجع املعلومات من أجل
«إجراء حتقيقات يف اخللفية وإعادة التحقيق والتقييمات املستمرة لألشخاص قيد النظر يف مناصب األمن القومي أو االحتفاظ هبا».
يتميز  SF 86عن  ،SF 85والذي يستخدم للثقة العامة أو املناصب منخفضة املخاطر .جيب إكمال االمنوذج من قبل األفراد
العسكريني واملتعاقدين احلكوميني واملوظفني احلكوميني من أجل احلصول على التصريح األميناملطلوب .تتضمن املعلومات املطلوبة
يف االمنوذج أي كليات أو جامعات حضرت على مدار السنوات الثالث املاضية ،وحساب السنوات العشر األخرية من عمل الفرد،
والعالقات مع الرعااي األجانب واحلكومات ،والسفر إىل اخلارج ،وقائمة اإلقامات السابقة ،وما إىل ذلك.
https://en. wikipedia. org/wiki/Standard_Form_86
 -15يشري إحضار جهازك اخلاص ( )BYODإىل اجتاه املوظفني الذين يستخدمون األجهزة الشخصية لالتصال بشبكاهتم
التنظيمية والوصول إىل األنظمة املتعلقة ابلعمل والبياانت اليت حيتمل أن تكون حساسة أو سرية ،ميكن أن تشمل األجهزة الشخصية
نظرا ألن املزيد واملزيد من املؤسسات
اهلواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو األجهزة اللوحية أو حمرك أقراص ً ،USB
تدعم املوظفني الذين يعملون من املنزل ،أو حتافظ على جدول زمين مرن ،أو االتصال أثناء التنقل أثناء السفر أو التنقل ،فقد
أصبحت حلول  BYODأكثر انتشاراً .قد تفرض بعض الشركات عقوابت على  ،BYODبينما قد تعتربه شركات أخرى
جزءاً من « ،»shadow ITواليت تشري إىل الربامج أو األجهزة اليت ال تدعمها تقنية املعلومات.
https://www. forcepoint. com/cyber-edu/bring-your-own-device-byod
 -16دروبوكس ()Dropbox :هي خدمة استضافة ملفات تديرها شركة دروبوكس األمريكية ،ومقرها يف سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا ،واليت توفر التخزين السحايب ،ومزامنة امللفات ،والسحابة الشخصية وبرامج العميل ،كما ابإلمكان استعمال اخلدمة
لتبادل امللفات بني أكثر من مستخدم على اإلنرتنت ومزامنة امللفات بني أكثر من جهاز حاسوب أو هاتف حممول.

مت تصميم الربانمج عام  2007من قبل طالب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومها درو هوستون ()Drew Houston
مسرع بدء التشغيل واي كومبنرت ،يقدم الربانمج خدمة
وأراش فردوسي ( )Arash Ferdowsiكشركة انشئة ،بتمويل أويل من ّ
استضافة امللفات بطريقتني ،األوىل جماان حىت  2جيجاابيت (ابإلمكان زايدهتا إىل  18جيجاابيت بشروط معينة) وخدمة مدفوعة
تصل إىل  1ترياابيت ،كما يعمل الربانمج حتت  10أنواع نظم تشغيل للحاسب ومنها ويندوز وماك ولينوكس وسوالريس ،ابإلضافة
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إلشراك إداراهتا القانونية يف التخطيط للهجمات السيربانية أو االستجابة هلا مقارنة أبي صناعة
أخرى ،كما أهنا أكثر استعداداً إلغالق أنظمتها ابلكامل كجزء من عملية االسرتداد.
أخرياً ،من املرجح أن يتم الكشف علناً عن اهلجمات على األنظمة احلكومية أو اإلبالغ
عنها يف وسائل اإلعالم ،وال ينبغي أن يكون مفاجئاً أن جيد صناع القرار يف جمال تكنولوجيا
املعلومات يف احلكومة الضرر الذي يلحق ابلعالمة التجارية أحد التكاليف اخلفية اليت يواجهوهنا يف
مدى أكرب من الصناعات األخرى ،وذلك التأثري له تباين جغرايف ،ابلنسبة لصانعي القرار يف جمال
تكنولوجيا املعلومات احلكوميني الذين متت مقابلتهم ،أشار( )%40من األشخاص يف الوالايت
املتحدة االمريكية إىل الضرر الذي يلحق ابلعالمة التجارية ابعتباره مصدر قلق مقارنة بـ ()%28
من صانعي القرار احلكوميني اآلخرين بشأن تكنولوجيا املعلومات ،يبدو أيضاً أن القطاع احلكومي
يف الوالايت املتحدة األمريكية يستغرق وقتاً أطول لتصحيح أتثري حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات
مقارنة بنظرائهم يف البلدان األخرى والقطاعات األخرى.
على سبيل املثال ،بينما استغرق األمر ،يف املتوسط  15 ،ساعة الكتشاف احلل الوسط
الذي أدى إىل أطول حادث ألمن تكنولوجيا املعلومات يف عام  ،2019أفاد صانعو القرار يف جمال
تكنولوجيا املعلومات يف احلكومة األمريكية أهنم استغرقوا  17ساعة الكتشافه ،ميتد هذا اجلدول
الزمين األطول إىل خطة االستجابة ،ويستغرق  39ساعة من االكتشاف للوصول إىل العالج و 45
ساعة للوصول إىل التعايف (مقارنة بـ  28ساعة و  38ساعة مت اإلبالغ عنها جلميع الذين مشلهم
االستطالع يف جمال تكنولوجيا املعلومات).
إىل نظم تشغيل اهلواتف احملمولة كاألندرويد واآلي أو إس ،من أهم منافسيه يف هذا اجملال :بوكس دوت نت ()Box. net
وشوغارسينك ( )Sugarsyncوموزي ( )Mozyوزومو درايف ( )ZumoDriveوغريها.
عند تثبيت برانمج دروبوكس على جهاز احلاسوب سوف يظهر على شكل جملد ميكن وضعه على سطح املكتب وتتعامل معه
صنفت دروبوكس كواحدة من أكثر الشركات
كأي جملد آخر ولكن يف احلقيقة هو موجود يف سريفر دروبوكس ولكن صورته لديكُ .
الناشئة قيمة يف الوالايت املتحدة والعامل ،مع تقييم يزيد عن  10مليار دوالر أمريكي ،وقد مت وصفه أبنه أحد أجنح استثمارات
جدل بشأن قضااي مثل االنتهاكات األمنية
واي كومبنرت حىت اآلن ،ومع ذلك ،فقد تعرضت دروبوكس أيضاً النتقادات وأاثرت ً
وخماوف اخلصوصية ،فقد مت حظر دروبوكس يف الصني منذ عام  .2014توفر اخلدمة العديد من اللغات حيث بلغ عددها 22
لغة :الصينية (التقليدية واملبسطة) واإلجنليزية (األمريكية والربيطانية) والفرنسية واألملانية واإلندونيسية واإليطالية والكورية واملاليزية
والبولندية والربتغالية (الربتغالية والربازيلية) والروسية واإلسبانية (القشتالية وأمريكا الالتينية) واألوكرانية .حازت اخلدمة على العديد
من اجلوائز من قبل املواقع التقنية ،وحصلت على تصنيف مخس جنوم يف تقرير»محاية بياانتك من الطلبات احلكومية» الصادر عن
مؤسسة احلدود اإللكرتونية لعام  ،2017كما أشادت هبا عدة صحف عامليةhttps://ar. wikipedia. org/wiki .
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وجد االستطالع الذي أجريناه أن صانعي القرار يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف احلكومة
أقل ابالغ عن خروقات البياانت اليت متثل أعلى تكلفة ملؤسساهتم ،من املرجح أن يتم تعليل
ذلكباهنجمات رانسوم وير(برانمج الفيدية)( ،)17والتصيد االحتيايل ،واهلجمات اخلبيثة من الداخل
متثل أعلى تكلفة من اهلجمات االخرى ،قد يعكس هذا النتيجة غري املقصودة لقانون إدارة أمن
املعلومات الفيدرايل  )18())FISMAمبوجب هذا القانون ،قد يتم حتفيز الوكاالت الفيدرالية عن
غري قصد لإلبالغ عن احلوادث األمنية بطريقة ال تضر بدرجة االمتثال للقانون الفيدرايل إلدارة أمن
املعلومات (.)FISMA

 -17رانسوم وير عبارة عن هجوم إلكرتوين (فريوس) :يُستخدم البتزاز املستخدم وحتريضه على دفع املال .كان اجملرمون يف البداية
يستخدمون رانسوم وير كوسيلة ابتزاز جلين األموال من األفراد الذين يريدون اسرتداد معلوماهتم الشخصية .واليوم يستخدم اجملرمون
حمصن من رانسوم وير،
رانسوم وير كوسيلة ابتزاز جلين األموال من الشركات اليت تريد اسرتداد معلوماهتا احلساسة ،ال يوجد جهاز ّ
مزودي الرعاية الصحية
فقد ابتز اجملرمون األفراد لتحريضهم على دفع األموال مقابل اسرتداد معلوماهتم الشخصية أو الطبية من ّ
ومنعوا الضيوف من الدخول إىل غرفهم يف الفنادق ،حىت أن األنظمة الصناعية أثبتت حساسيّتها اجتاه فريوس رانسوم وير ،كان
فريوس رانسوم وير يف السابق مينع الضحية من الوصول إىل سطح مكتبه أو متص ّفح اإلنرتنت اخلاص به ،مث بدأ مهامجو اإلنرتنت
تعقيدا لتشفري املعلومات على أجهزة احلاسوب أو اهلواتف احملمولة ،ويرسل كال
السري األكثر ً
يستخدمون برانمج رانسوم وير ّ -
الربانجمني إشعار ابتزاز إىل املستخدم :اشرتي برانمج فك التشفري أو مفتاح فك التشفري أو ستخسر بياانتك لألبد.
https://www. icann. org/ar/blogs/details/what-is-ransomware-13-3-2017-ar
 -18قانون إدارة أمن املعلومات الفيدرايل ( :)FISMAهو قانون فيدرايل أمريكي مت متريره يف عام  2002والذي جعل
من املطلوب من الوكاالت الفيدرالية تطوير وتوثيق وتنفيذ برانمج ألمن ومحاية املعلومات ،والقانون هو جزء من قانون احلكومة
اإللكرتونية األكرب لعام  2002الذي مت تقدميه لتحسني إدارة خدمات وعمليات احلكومة اإللكرتونية ،القانون الفيدرايل إلدارة
أمن املعلومات ( )FISMAهو أحد أهم اللوائح اخلاصة مبعايري وإرشادات أمان البياانت الفيدرالية ،مت تقدميه لتقليل املخاطر
األمنية على املعلومات والبياانت الفيدرالية أثناء إدارة اإلنفاق الفيدرايل على أمن املعلومات ،لتحقيق هذه األهداف ،أنشأ القانون
الفيدرايل إلدارة أمن املعلومات ( )FISMAجمموعة من اإلرشادات ومعايري األمان اليت يتعني على الوكاالت الفيدرالية الوفاء هبا.
وقد توسع نطاق القانون الفيدرايل إلدارة أمن املعلومات ( )FISMAمنذ ذلك احلني ليشمل الوكاالت احلكومية اليت تدير الربامج
أيضا على أي شركة خاصة تشارك
الفيدرالية مثل ميديكري ،تنطبق متطلبات القانون الفيدرايل إلدارة أمن املعلومات (ً )FISMA
يف عالقة تعاقدية مع احلكومة ،يف أبريل  ،2010أصدر مكتب اإلدارة وامليزانية ( )OMBإرشادات تتطلب من الوكاالت تقدمي
معلومات نظام يف الوقت الفعلي إىل مدققي  ،FISMAمما يتيح املراقبة املستمرة ألنظمة املعلومات اخلاضعة للوائح .FISMA
Nate Lord، What is FISMA Compliance? 2019 FISMA Definition،
Requirements، Penalties، and More، Tuesday December 1، 2020، https://
digitalguardian. com/blog/what-fisma-compliance-fisma-definitionrequirements-penalties-and-more.
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العناية الصحية:
غالباً ما حتتوي السجالت الطبية على تفاصيل مالية وأرقام ضمان اجتماعي ابإلضافة
إىل معلومات صحية سرية وحساسة ،ما جيعل القطاع الصحي هدفاً جذاابً بشكل خاص جملرمي
اإلنرتنت ،غالباً ما تعتمد املستشفيات أيضاً على أنظمة مؤمنة بشكل سيئ وحيوية لعملياهتا ،لذلك
كان قطاع الرعاية الصحية هدفًا انضجاً للجرائم السيربانية ،أصبحت هجمات برامج الفدية على
املستشفيات أمراً شائعاً ،مع وجود هجمات منتظمة يف مجيع أحناء العامل -من فرنسا إىل أسرتاليا-
وخاصة يف الوالايت املتحدة االمريكية.
يف هجوم أمنوذجي ،يتم حظر املستشفيات متوسطة احلجم ذات موارد تكنولوجيا املعلومات
احملدودة من أنظمتها وإجبارها على دفع فدية ميكن أن ترتاوح من آالف الدوالرات إىل املاليني.
هذه املبالغ تضيف تكلفة ابلتأكيد ،لكن اآلاثر األكثر تكلفة للجرائم السيربانية على قطاع الرعاية
الصحية جاءت من هجمات أوسع نطاقاً مل متيز بني أهدافها.
أثر هجوم ( )WannaCry )19يف العام  2017على مئات اآلالف من أجهزة الكمبيوتر
ولكنه كان حمزانً بشكل خاص لنظام الصحة الوطين يف اململكة املتحدةالربيطانية (،)20()NHS
إذ اضطرت هيئة اخلدمات الصحية الوطنية ( )NHSإىل إيقاف تشغيل أكثر من ثلث أنظمتها،
إما ألهنا قد أتثرت وإما ألهنا كانت يف خطر ،مما أدى إىل تباطؤ األداء بشكل كبري وأثر على رعاية
-19هجوم واانكراي السيرباين أو ما يعرف هبجوم  WannaCryptأو  :Wannacrypt0r 2. 0هو هجوم بربجمية الفدية
بدأ يف الساعات األوىل من يوم  12مايو  2017واستطاع اإلطاحة أبكثر من  230ألف جهاز إلكرتوين يف  99دولة حول
العامل حسب اليوروبول .تقوم الربجمية بتشفري مجيع البياانت املوجودة على احلاسوب ،فيما تظهر رسالة متوفرة بـ  28لغة تفيد أبن
عليك دفع مبلغ  300دوالر مقابل اإلفراج عن بياانتك املشفرة ،يستغل فريوس الفدية ثغرة شديدة يف بروتوكول  SMBتعرف بـ
 ،MS17- 010لذا قامت شركة مايكروسوفت إبصدار حتديث خاص هلا يف منتصف شهر مارس  .2017يف النصف الثاين
من شهر يونيو (حزيران)  ،2017عاد فريوس الفدية من جديد بنسخة جديدة مت تطويرها لتفادي الثغرة املوجودة يف النسخة
األوىل واليت تتمثل يف اسم نطاق الذي يقوم إبيقافها عن العمل ،تلك الثغرة اليت استفاد منها ماركوس هاتشينز إليقاف الربجمية.
https://ar. wikipedia. org/wiki
 -20هيئة اخلدمات الصحية الوطنية ()National Health System :وختتصر « NHSإن إتش إس» هي نظام تقدمي
اخلدمات الصحية للمواطنني يف إنكلرتا وهو ممول من قبل القطاع العام ،وجيب عدم خلطها مع أجهزة الصحة الوطنية الثالثة األخرى
اليت تعمل عرب اململكة املتحدة يف مقاطعاهتا اخلاصة ضمن حكوماهتا اخلاصة واليت طورت قوانني ختتلف بعض الشيء عن بعضها
البعض ،أجهزة اخلدمات األربع تقدم خدمات من دون اختالف يف احلقوق ملواطين املقاطعات األخرى كمقاطعاهتم ،حالياً ،توظف
الـ NHSحوايل  33 .1مليون شخص ،والذي جيلعها رابع أكرب عدد من املوظفني بعد اجليش الصيين ،وخطوط سكك احلديد
اهلندية ،وسلسلة وول مارت ،عدد املوظفني الذين يعملون بكامل الوقت هم  000 .980شخص:
https://ar. wikipedia. org/wiki
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املرضى يف العديد من مرافق الرعاية الصحية ،على الرغم من أن هجوم ( )WannaCryمل يؤد
إىل أي وفيات ،إال أنه تسبب يف إلغاء أكثر من ( )19000موعداً طبياً ،ومت تقدير تكاليف
اإلنتاجية املفقودة وجهود استعادة النظام وترقيات تكنولوجيا املعلومات خلدمة الصحة الوطنية
( )NHSمببلغ ( )92مليون جنيه إسرتليين.
كان هجوم ( )NotPetyaأيضاً مكلفة للغاية ابلنسبة لقطاع الرعاية الصحية إذ أصاب
اهلجوم املستشفيات األوكرانية ابلشلل ،يف قطاع الرعاية الصحية التجارية ،تكبدت شركة األدوية
العمالقة ( )Merckيف النهاية خسائر قد تتجاوز مليار دوالر ،وانتشر الفريوس أيضاً من
( )Merckإىل أجزاء أخرى من سلسلة التوريد الدوائية وتسبب يف أتخري تسليم األدوية املوصوفة
يف مجيع أحناء العامل ،تعد دراسة حالة شركة ( ،)21()Breach Anthemيف العام 2015
دراسة أخرى مثرية لالهتمام ،إذ مت سرقة ما يقرب من مليون سجل يف اثناء عملية اخلرق ،وانتهى
األمر بشركة التأمني إبنفاق ( )5 ،2مليون دوالر على االستشاريني ،و( )115مليون دوالر على
التحسينات األمنية ،و( )31مليون دوالر إلعالم املستهلكني ،و ( )112مليون دوالر حلماية
االئتمان للمتضررين من االنتهاك ،كانت هجمات ( )NotPetyaو ))WannaCryوخرق
( )Anthemمن بني اهلجمات الفردية األكثر ضرراً على قطاع الرعاية الصحية ،ويبدو أن
اجلهات احلكومية قد تكون مسؤولة عن كل منهما ،مما يثري تساؤالت حول القانون الدويل واملعايري
اليت حتمي أنظمة الرعاية الصحية.
-21ان خرق البياانت الطبية لشركة  Anthemمبثابة خرق للبياانت الطبية للمعلومات اليت حتتفظ هبا شركة Anthem
 ،Incيف  4شباط  ،2015كشفت شركة  ،Anthem، Incأن املتسللني اجملرمني قد اخرتقوا خوادمها ومن احملتمل أن يكونوا
قد سرقوا أكثر من ( )5 ،37مليون سجل حتتوي على معلومات تعريف شخصية من خوادمها .يف  24شباط  ،2015رفعت
 Anthemالعدد إىل ( )8 ،78مليون شخص أتثرت معلوماهتم الشخصية .وفقاً لشركة  ، .Anthem، Incامتد خرق
البياانت ليشمل العديد من العالمات التجارية اليت تستخدمها  .Anthem، Incلتسويق خطط الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك
 Anthem Blue Crossو  Anthem Blue Crossو  Blue Shieldو  Blue Crossو Blue Shield
أيضا
 of Georgiaو  Empireبلو كروس وبلو شيلد ،أمريجيروب ،كارمور ،ويوين كري .تقول  Healthlinkأهنا كانت ً
ضحية .يقول  Anthemإن املعلومات الطبية والبياانت املالية للمستخدمني مل يتم اخرتاقها .عرضت  Anthemمراقبة ائتمانية
جمانية يف أعقاب اخلرق .وف ًقا لـ  ،Bloomberg Newsقد تكون الصني مسؤولة عن هذا اخلرق للبياانت .قال مايكل دانيال،
كبري مستشاري األمن السيرباين للرئيس ابراك أوابما ،إنه سيغري كلمة املرور اخلاصة به .وف ًقا لصحيفة نيويورك اتميز ،مت اخرتاق حوايل
 80مليون سجل للشركة ،وهناك خوف من استخدام البياانت املسروقة لسرقة اهلوية .احتوت املعلومات املخرتقة على األمساء وأعياد
امليالد واملعرفات الطبية وأرقام الضمان االجتماعي وعناوين الشوارع وعناوين الربيد اإللكرتوين ومعلومات التوظيف ،مبا يف ذلك
بياانت الدخلhttps://en. wikipedia. org/wiki/Anthem_medical_data_breach:
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زادت اهلجمات أيضاً خالل أزمة فريوس كوروان ،مع استفادة اجلهات الفاعلة اخلاصة
واحلكومية من الظروف لالحتيال على الضحااي وسحب البياانت من الباحثني ،وقد أدى ذلك إىل
دعوات جديدة إلعالن حظر أنظمة الرعاية الصحية ،مبا يف ذلك االحتاد األورويب (بيان أكسفورد)،
لكن يبدو أن هذا القطاع سيظل ضعيفاً ،يف حزيران  ،2020أصدر مكتب التحقيقات الفيدرايل
“تنبيهاً سريعاً للمالية والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية يف الوالايت املتحدة اليت تدير أعماالً
جتارية يف الصني حول االستهداف احملتمل من قبل احلكومة الصينية عرب برانمج الضرائب الذي
تفرضه الدولة ،وف ًقا ملكتب التحقيقات الفيدرايل ،فإن شركيت ( )Baiwangو( )Aisinoمها
فقط تقدمان خدمات الربجميات الضريبية املرخص هلما من احلكومة وفقاً لضريبة القيمة املضافة
املنقحة يف الصني يف العام  ،2018الربانمج الضار املضمن يف برامج الضرائب اإللزامية ،والذي
مسي أحدها على حنو مناسب ابسم “ضريبة االستخبارات” ،ممكنه بشكل أساسي من الدخول
إىل شبكات الضحااي واألنظمة اليت تستخدم الربامج الضارة ،أفاد مكتب التحقيقات الفيدرايل
( )FBIأن هذه الثغرة األمنية على األرجح قد منحت اجلهات الفاعلة اإللكرتونيةقدرة الوصول إىل
“إجراء تنفيذ التعليمات الربجمية عن بُعد وأنشطة التسلل على شبكة الضحية”.
من غري املعروف عدد الشركات اليت مت اخرتاقها ،واليت تستخدم خدمات الربيد اإللكرتوين
املستندة إىل السحابة ،ال سيما يف قطاعي املال واألعمال ،هي أهداف مرحبة جملرمي اإلنرتنت الذين
جيرون عمليات احتيال الربيد اإللكرتوين التجارية ( ،)BECوفقاً لـ(()IC3مركز شكاوى جرائم
االنرتنت) التابع ملكتب التحقيقات الفيدرايل ،كانت هنالك زايدة مطردة يف عمليات االحتيال
( )BECمنذ  2014ومن  2014إىل  ،2019تلقى مركز شكاوى جرائم اإلنرتنت ()IC3
“شكاوى يبلغ جمموعها أكثر من ( )1 .2مليار دوالر خسائر لفعلية من عمليات االحتيال
( )BECاليت تستهدف أكرب املنصات”.
هذا مهم ألنه يسلط الضوء على أن عمليات االحتيال (( BECاليت تتزايد يف احلجم وأن
املستخدمني يكافحون للحفاظ على أمان حساابهتم .نظراً ألن املزيد من املوظفني يتجهون إىل
العمل عن بُعد على األجهزة الشخصية وأجهزة الشركة أثناء ( ،)19-COVIDابإلضافة إىل
إجراء املعامالت املالية االفرتاضية ،فقد خيلق ذلك بيئة أكثر خصوبة لعمليات التصيد االحتيايل
( )BECاليت تستهدف القطاع املايل ،ينجذب جمرمو اإلنرتنت بشكل طبيعي إىل القطاع املايل،
حيث يوجد املال.
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إن حدوث عدد أقل من النجاحات الدراماتيكية هو تقدير للجهود املكثفة اليت بذهلا القطاع
يف جمال األمن السيرباين يف كل من املؤسسات الفردية واجلماعية ،ومع ذلك ،فإن هذا أييت بتكلفة
تصل إىل ( )3000دوالر لكل موظف على األمن السيرباين ،وجدت دراسة استقصائية أجراها
()22()ISAC-FSيف  2018أن املؤسسات املالية تنفق (حسب حجمها) ما بني (- %6
 )%14من ميزانيات تكنولوجيا املعلومات للدفاع حيث بلغ اإلنفاق العاملي على األمن السيرباين
ما يقرب من ( )145مليار دوالر يف عام .2019
ابإلضافة إىل خسائران املقدرة البالغة ( )945مليار دوالر ،وحتول اجلرمية السيربانية إىل
عبء يزيد على تريليون دوالر يف االقتصاد العاملي ،ال يتم توزيع املخاطر ابلتساوي ،وال تتعرض
بعض الشركات خلسائر بينما خيسر البعض اآلخر املاليني ،األمر املثري للقلق هو أن عدداً أقل من
الشركات ميكنها القول إهنا لن تتعرض أبداً لقرصنة ضارة ،تنجو بعض الشركات من اخلسارة ،بينما
تتضرر شركات أخرى ،وهذا يعزز احلاجة إىل التخطيط املناسب للهجمات السيربانية ،وعلى الرغم
من حقيقة أن الوقوع ضحية للجرائم السيربانية هو أمر يتعلق ابلوقت أكثر مما إذا كان هناك الكثري
الذي ميكن للمؤسسات القيام به للمساعدة يف منع حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات أو تقليل
الضرر والتأثري على املؤسسة ،ابلكاد يوجد تقرير عن األمن السيرباين ال خيتتم بتوصيات للمؤسسات
لتحسني االمن السيرباين وتنفيذ أفضل املمارسات املعروفة ،تتضمن بعض أفضل املمارسات ما يلي:
 .1التنفيذ املوحد للتدابري األمنية األساسية.
 .2زايدة الشفافية داخل املنظمات.
 .3توحيد وتنسيق متطلبات األمن السيرباين .4 .توفري تدريب توعية ابألمن السيرباين
للموظفني.
 :Financial Services Information Sharing and Analysis Center -22عد مركز تبادل وحتليل
خمصصا لتقليل املخاطر اإللكرتونية يف النظام املايل العاملي .من خالل
احتادا صناعيًا
معلومات اخلدمات املالية (ً )FS-ISAC
ً
خدمة املؤسسات املالية وعمالئها بدورها ،تستفيد املؤسسة من نظامها االستخباري وموارد املرونة وشبكة خرباء موثوق هبا من نظري
إىل نظري لتوقع التهديدات السيربانية والتخفيف من حدهتا واالستجابة هلا FS-ISAC .لديها ما يقرب من  7000شركة عضو
مع مستخدمني يف أكثر من  70دولة .يقع املقر الرئيسي للمنظمة يف الوالايت املتحدة ،وهلا مكاتب يف اململكة املتحدة وسنغافورة.
_https://en. wikipedia. org/wiki/Financial_Services_Information_Sharing_and
Analysis_Center
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 .5تطوير خطط الوقاية واالستجابة.
نشر مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية ( )CSISعدة تقارير حول كيفية قيام املؤسسات
حبماية نفسها بشكل أفضل ،على الرغم من أن بعض التقارير تعود إىل عدة سنوات ،إال أن
التوصيات ما تزال سارية ،يعد تنفيذ تدابري األمن السيرباين البسيطة ،مثل املصادقة متعددة العوامل
والنسخ االحتياطي أمراً ضرورايً ويقطع شوطاً طويالً حنو تقليل العديد من اخلسائر النامجة عن
اجلرائم السيربانية.
يقدم تقرير استشاري صدر مؤخراً ابالشرتاك من سلطات األمن السيرباين يف أسرتاليا وكندا
ونيوزيلندا واململكة املتحدة والوالايت املتحدة االمريكية توصياهتم اجلماعية للمؤسسات لتجنب
األخطاء التقنية الشائعة عند االستجابة ألول مرة حلادث السيرباين ،لكن تنفيذ احللول التقنية لن
حيل مجيع املشكالت ،أسفر املسح الذي أجريناه عن نتائج تتعلق ببعض الصعوابت اليت تواجهها
املؤسسات داخلياً واليت تساهم يف جعلها أكثر عرضة للهجمات السيربانية ،على سبيل املثال،
اعترب( )507من أصل ( )1332مشاركاً أن نقص معرفة املستخدم ساهم يف جناح جمرمي اإلنرتنت
الذين يستهدفون مؤسساهتم ،يتمثل أحد أكرب التحدايت يف االفتقار إىل فهم على مستوى املؤسسة
للمخاطر السيربالية ،جيعل هذا الشركات والوكاالت عرضة ألساليب اهلندسة االجتماعية ،مبجرد
اخرتاق املستخدم ،ال يتعرف دائماً على املشكلة يف الوقت املناسب لوقف انتشار الربامج الضارة.
ويؤدي االستخدام املتزايد (والذي ال مفر منه) لألجهزة الشخصية مثل اهلواتف الذكية أو
األجهزة اللوحية إىل توسيع سطح اهلجوم ونقاط النهاية للهجوم وتعقيد إدارة الدفاع السيرباين،
هنالك وجه آخر هلذا االنفصال يتعلق بكيفية استجابة الشركات بعد وقوع حادث ،كما ذكران
ساب ًقا ،قال ( )%38من املستطلعني إن نقص معرفة املستخدم كان السبب لنجاح اهلجمات ،ومع
ذلك ،كان االستثمار يف برامج جديدة أو خمتلفة هو التعديل األكثر شيوعاً للعمليات بعد وقوع
حادث أمين ،رد فعل هذا مفهوم ،لكنه يف حد ذاته ليس كافياً.
وضع خطط الوقاية واالستجابة.
ليس من املستغرب أن يكون ضمان وجود خطة قائمة ملنع حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات
واالستجابة هلا حتت ادارة واحدة أمراً أساسياً للنجاح عندما حيني الوقت ،ومع ذلك ،قال ()%44
فقط من املشاركني يف االستطالع أبهنم كان لديهم خطط ملنع حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات
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واالستجابة هلا ،واشار ( )%32من صانعي القرار إن لدى مؤسساهتم خطة ملنع حوادث أمن
تكنولوجيا املعلومات ،إال أهنم ال يبدون اهتماماً مبوضوع االستعداد لالستجابة ،حيث صرح
( )%19فقط بوجود خطة استجابة ،عالوة على ذلك.
مل يتم اعتبار هذه اخلطط مفيدة أو انجحة ،إذ وجد ( )%32فقط من املشاركني أن
خطط مؤسساهتم انجحة متاماً يف االستجابة حلوادث أمن تكنولوجيا املعلومات ،وعلى الرغم من
جمال لتحسني قلة التواصل
أن معظمهم ( )%62يعتربون “انجحني إىل حد ما” ،إال أن هنالك ً
داخل املؤسسة ،تواجهاملؤسسات اليت لديها خطط ملنع أو االستجابة حلوادث أمن تكنولوجيا
املعلومات مشكلة االتصال ،فعلى الرغم من أنه من الضروري أن يكون هنالك تداخل بني أولئك
الذين يضعون اخلطة والذين يشاركون يف االستجابة الفعلية ،إال أن التواصل عرب املؤسسة وأصحاب
املصاحل املختلفني ذوي الصلة ضروري أيضاً.
ميتلك صانعو القرار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واألعمال ( )LOBفهماً خمتلفاً ملا وملاذا
وكيف تتعرض شركة أو وكالة حكومية حلادث أمن تكنولوجيا املعلومات ،من احملتمل أن يكون
هذا بسبب عدم وجود رؤية للمديرين التنفيذيني يف ( )23()LOBبشأن ما حيدث ،واليوجد
تواصل كايف عرب األقسام ،تشري األرقام إىل أن صانعي القرار ( )LOBيعتقدون أن هناك خططاً
لالستجابة للحوادث يف حني أنه يف الواقع قد ال يكون هنالك ،يف حني أن ( )%42من صانعي
القرار يف جمال تكنولوجيا املعلومات يقولون إن كليهما موجود ،أجاب ( )%47من صانعي القرار
يف ( )LOBبشكل إجيايب على السؤال نفسه.
ليس من املستغرب أن يكون املدراء التنفيذيون يف أقسام تكنولوجيا املعلومات أكثر وعياً
بعدد التحقيقات اليت مت إجراؤها ،يف حني مل يعرف ( )%18من صانعي القرار يف ()LOB
عدد التحقيقات اليت مت إجراؤها ،عندما يتعلق األمر بتأثري هجمات الفدية أو هجمات (/ DoS
 -23نوع النشاط (: )LOBهو مصطلح عام يشري إىل جمموعة من واحد أو أكثر من املنتجات وثيقة الصلة ببعضها ،واليت
ختدم قطاعاً معيناً من صفقات العمالء أو حاجة جتارية ،ففي بعض القطاعات الصناعية ،مثل التأمني ،فإن «نوع النشاط» له
تعريف حماسيب وتشريعي يدل على جمموعة قانونية من واثئق التأمني .وقد ميثل نوع النشاط وحدة أعمال وثيقة الصلة من الناحية
اإلسرتاتيجية ،أو قد ال يكون كذلك .عادةً ما يشري املصطلح «نوع النشاط» إىل وحدة أعمال داخلية يف مؤسسة ،بينما يشري
مصطلح «الصناعة» إىل الصورة اخلارجية اليت تشمل كل املنافسني املوجودين يف أسواق مشاهبة .وغالباً ،ما يتم حتديد موقع أو مكانة
نوع النشاط يف أي صناعة ابستخدام حتليل القوى اخلمس ملايكل بورتر ،أو غريه من طرق التحليل الصناعي والتصنيفات الصناعية
ذات الصلة/https://ar. wikipedia. org/wiki :
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 ،)24()DdoSيبدو أن صانعي قرار  ))LOBيفتقرون إىل رؤية أتثريها الفعلي على مؤسساهتم،
على عكس التقييم الذي أجراه مديرو تكنولوجيا املعلومات.
املبادرات اليت اختذت بعد حادث خطري تسلط الضوء على أمهية هذه املخاوف .بعد ثالثة
سنوات من خرق شركة ( ،)Equifaxعكسكبري مسؤويل امن املعلومات ( )25()CISOيف
الشركة أن معاجلة مشكالت االتصال مع ( )26()suite-Cوحتسني ثقافة الوعي ابألمن السيرباين
للشركة كاان من أكثر التدابري ذات الصلة اليت مت وضعها ،يفرتض انيفهم صناع القرار يف تكنولوجيا
املعلوماتو ( )LOBالثغرات األمنية اليت ميكن أن تؤدي إىل هجمات سيربانية انجحة ،يرى
-24هجمات احلرمان من اخلدمات أو هجوم حجب اخلدمة ()Denial of Service Attacks :هي هجمات تتم عن
طريق إغراق املواقع بسيل من البياانت غري الالزمة يتم إرساهلا عن طريق أجهزة مصابة بربامج(يف هذه احلالة تسمى DDOS
 )Attacksتعمل نشر هذه اهلجمات حبيث يتحكم فيها القراصنة والعابثني اإللكرتونيني ملهامجة الشبكة (اإلنرتنت)عن بعد
إبرسال تلك البياانت إىل املواقع بشكل كثيف مما يسبب بطء اخلدمات أو زحاماً مرورايً هبذه املواقع ويسبب صعوبة وصول
املستخدمني هلا نظراً هلذا االكتظاظ ،خصوصاً وأنه يبدو ،وابعرتاف الكثري من خرباء األمن على الشبكة ،وكأنه ال يوجد عالج يف
الوقت احلايل هلذا األسلوب يف اهلجوم على مواقع الشبكة (اإلنرتنت) ،وعلى هذا األساس فإن هذا النوع من اهلجمات يُدعى يف
بعض األوساط «إبيدز اإلنرتنت».
يتم هذا اهلجوم بدون كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البياانت السرية ،هجمات حجب اخلدمة تتم ببساطه ابن يقوم املهاجم
إبطالق أحد الربامج اليت تزحم املرور للموقع اخلاص بك وابلتايل متنع أي مستخدم آخر من الوصول إليه ،تشري العديد من التقارير
إىل تزايد عدد اهلجمات من خالل الشبكة (اإلنرتنت) وازدايد شدهتا وأتثريها التدمريي عاماً بعد اآلخر وأتثريها على مبيعات املواقع
واخلدمات عرب الشبكة ،ويرجع ذلك إىل عدة أسباب من أخطرها ما يعرف بـ»هجمات احلرمان من اخلدمات» أو «هجمات
حجب اخلدمة» ( )Denial of Service Attacksخمتصرة بعبارة /DoS:https://ar. wikipedia. org/wiki
 -25كبري مسؤويل أمن املعلومات (: )CISOهو املسؤول التنفيذي رفيع املستوى داخل منظمة مسؤولة عن إنشاء واحلفاظ
على رؤية املؤسسة واسرتاتيجيتها وبرانجمها لضمان محاية أصول وتقنيات املعلومات بشكل مناسب ،يقوم رئيس أمن املعلومات
( )CISOبتوجيه املوظفني يف حتديد العمليات وتطويرها وتنفيذها وصيانتها عرب املؤسسة لتقليل خماطر تكنولوجيا املعلومات
واملعلومات ،إهنم يستجيبون للحوادث ،ويضعون املعايري والضوابط املناسبة ،ويديرون تقنيات األمن ،ويوجهون إنشاء وتنفيذ
السياسات واإلجراءات.
عاد ًة ما يكون  CISOمسؤوالً أيضاَ عن االمتثال املتعلق ابملعلومات (على سبيل املثال ،اإلشراف على التنفيذ لتحقيق شهادة
 ISO / IEC 27001لكيان أو جزء منه) ،كما أن  CISOمسؤول أيضاً عن محاية معلومات امللكية وأصول الشركة ،مبا يف
ذلك بياانت العمالء واملستهلكني ،يعمل  CISOمع املديرين التنفيذيني اآلخرين للتأكد من منو الشركة بطريقة مسؤولة وأخالقية.
https://en. wikipedia. org/wiki/Chief_information_security_officer
 ،C-suite-26أو  ،C-levelهي لغة عامية مستخدمة على نطاق واسع تصف جمموعة من كبار املديرين التنفيذيني يف
الشركة .حيصل  C-suiteعلى امسه من ألقاب كبار املديرين التنفيذيني ،واليت متيل إىل البدء ابحلرف  ،Cلـ « ،»CEOكما هو
احلال يف الرئيس التنفيذي ( ،)CEOواملدير املايل ( ،)CFOورئيس العمليات ( ،)COOورئيس قسم املعلومات (CIO).
asp .https://www. investopedia. com/terms/c/c-suite
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املسؤولون التنفيذيون يف ( )LOBخماطر أقل يف العمل عن بُعد ،أو سياسات  ،))BYODأو
االستخدام املتزايد للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية -كل األشياء اليت تزيد من سطح اهلجوم-
مقارنة بنظرائها يف جمال تقنية املعلومات.
كذلك أشار اجمليبون على االستطالع إىل أن نقص معرفة املستخدم مسح للمتطفل ابلنجاح،
ما يؤكد أمهية جهود حمو األمية الرقمية جلميع املوظفني ،على الرغم من أن كبار املوظفني يف قسم
تكنولوجيا املعلومات يشاركون عاد ًة يف تطوير اخلطط ( )%50من املشاركني يف االستطالع
شاركوا فيها مشريف تكنولوجيا املعلومات ،و ( )%45من مديري تكنولوجيا املعلومات ،كان األمر
مقلقاً أن ( )%22فقط شاركوا من قسم العمليات و( )%18فقط من القسم القانوين يف ختطيط
االستجابة ،حدثت مشاركة ( )suite-Cوجملس اإلدارة يف أقل من ( )%36من احلاالت.
توضح القائمة الطويلة للتكاليف املخفية أن التعاون والتواصل بني اإلدارات ضروري ،وأن
إعالم املناطق األخرى ابحلوادث اجلارية ووضع خطة مشاركة ألصحاب املصلحة املتعددين يتيح
إدارة أفضل للمخاطر واألزمات ،ميتد هذا النقص يف التواصل إىل وقت االستجابة للحوادث أيضاً.
هنالك أقسام مل يتم إخطارها حبدوث حادث سيرباين ،ادعى ( )%24من صانعي القرار
يف ( )LOBأن إداراهتم تتأثر بشكل مباشر حبادث أمن تكنولوجيا املعلومات ،وإذا مل يكونوا
على دراية أبسباب تعرضهم هلذه احلوادث ،فقد يؤدي ذلك إىل حدوث ارتباك عرب األقسام ،نظراً
ألن قلة معرفة املستخدم هي السبب اجلذري لنجاح العديد من هذه احلوادث ،فإن االتصال بني
اإلدارات يعد أمراً أساسياً لضمان إدراكهم وفهمهم لألسباب ،فضالً عن التدابري الوقائية اليت ميكن
وضعها يف مكاهنا الصحيح.
امللحق أ :اجلرائم السيربانية وازمة كوروان.
وفرت أزمة ( )19-COVIDبيئة خصبة للجرائم السيربانية ،مل يكن الفاعلون اإلجراميون
قادرين على تعديل خمططاهتم بسرعة استجابة للوابء فحسب ،بل استفادوا أيضاً من االعتماد
السريععلى البنية التحتية للوصول عن بُعد للعمل والتعليم .أصبحت املخططات التقليدية “ذات
طابع ( .)COVID-19ميثل هذا أكرب قدر من النشاط املبلغ عنه يف عام  2020ويتضمن
إعداد اجملاالت اخلبيثة والربيد العشوائي ومحالت التصيد االحتيايل وتنفيذ خمططات االحتيال إما
لسرقة بياانت االعتماد وإما نشر الربامج الضارة وإما الوصول إىل معلومات حتديد اهلوية الشخصية.
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استهداف املنظمات احمللية والدولية العاملة على االستجابة للجائحة ،هتدف هذه األنواع
من اهلجمات يف املقام األول إىل “مجع املعلومات الشخصية وامللكية الفكرية يف الوالايت
املتحدةاالمريكية ،أفاد مسؤولون من ( )IC3التابع ملكتب التحقيقات الفيدرايل ( )FBIأنه
خالل الوابء ،زادت شكاوى اجلرائم السيربانية من ( 1000إىل  3000إىل )4000يومياً -بدءاً
من شهر اذار ،كانت هنالك زايدة حادة يف عدد اجملاالت اليت مت تسجيلها واليت تشري إىل فريوس
كوروان -على الرغم من أن الزايدة مشلت كالً من اجملاالت اخلبيثة واحلميدة ،إال أن اجملاالت عالية
اخلطورة جتاوزت ( )5000يف اليوم خالل شهر اذار ،يف حني أن اجملاالت منخفضة اخلطورة مل
تتجاوز ( .)1000بدأ هذا االجتاه يف اجملاالت املتعلقة بـ ( )COVID-19يف االخنفاض مع
تضاؤلاألحداث وعدم اليقني املرتبطني ابألزمة.
حبلول هناية أاير ،وجد استشاري جلنة مكافحة اإلرهاب أن تسجيل اجملاالت اخلبيثة
املتعلقة بـ ( )COVID-19كان أقل من ( )1000يف اليوم واستمر يف اجتاهه التنازيل ،قبل
املتوسط

( ،)19-COVIDتلقى ( )IC3أكثر من ( )1200شكوى يومياً من الضحااي يف
وحوايل ( )000 .340شكوى سنوايً يف املتوسطعلى مدى السنوات اخلمس املاضية  -مل يزد
هذا الرقم إال منذ الوابء حيث بدأ املزيد من جمرمي اإلنرتنت يف استهداف كبار السن وقطاع الرعاية
الصحية واملؤسسات املالية واملؤسسات احلكومية وبرامج التحفيز ومحاية الراتب–وذكرت اللجنة
القضائية مبجلس الشيوخ يف حزيران  2020أنه :ابتداءاً من  28ااير  ،2020تلقى مركز شكاوى
جرائم اإلنرتنت ( )IC3فيها تقريباً نفس عدد الشكاوى يف عام ( 2020حوايل )000 .320
كما كان يف عام  2019أبكمله (حوايل  - )000 .400ما يقرب من ( )%75من هذه
الشكاوى عبارة عن عمليات احتيال ونصب ،ما ميثل حتدايً للربانمج اإلجرامي ملكتب التحقيقات
الفيدرايل نظراً للحجم اهلائل من الطلبات ،تتضح هذه الزايدة يف نشاط اجلرائم السيربانية خالل
( )19-COVIDأيضاً يف تقرير خدمة التصفح اآلمن من  ،Googleوالذي أشار إىل زايدة
مطردة يف مقدار مواقع التصيد االحتيايل -هذه صفحات ويب املزيفة حتاول خداع املستخدمني
ملشاركة معلومات خاصة مثل أمساء املستخدمني وكلمات املرور واملعلومات املصرفية من خالل
الظهور على أهنا مواقع ويب شرعية -وفقاً لتقرير شفافية التصفح اآلمن من  Googleعلى
مواقع الويب غري اآلمنة ،يف هناية شباط  ،2020اكتشفت )000 .690 .1( Googleموقع
تصيد ،وحبلول هناية شباط ،ارتفع هذا الرقم إىل ( ،)1 ،695 ،000مث إىل()1 ،798 ،244
بنهاية آذار ونيسان ومل يظهر أي عالمة على التوقف حيث تضخم عدد مواقع التصيد إىل ما يقرب
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من ( ،)000 ،900 ،1مع انتقال املؤسسات إىل العمل عن بُعد استجابةً إلرشادات الرعاية
الصحية ،احتاجوا إىل نشر تقنيات جديدة للوصول عن بُعد والبنية التحتية للعمل عن بُعد ،مسحت
هذه اخلطوة ابستغالل نقاط الضعف اليت مل تكن موجودة من قبل.
توقع مكتب التحقيقات الفيدرايل يف أوائل نيسان أن جمرمي اإلنرتنت سيحاولون االستفادة
من “االستخدام املتزايد للبيئات االفرتاضية من قبل الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واملؤسسات
اخلاصة واألفراد نتيجة لوابء ( ”)19-COVIDواعتماد “التعليم االلكرتوين” مع انتشار
أنظمة التعليم على اإلنرتنت بسرعة ،حتذر اليونيسف من أن األطفال معرضون خلطر متزايد،
“عرضة لالستغالل اجلنسي عرب اإلنرتنت واالستمالة ،حيث يتطلع احملتالون إىل استغالل جائحة
( ،)19-COVIDحيث هنالك وجه آخر يتعلق ابلنشاط اإلجرامي الذي يستهدف أموال
اإلغاثة اليت زادهتااحلكومات ملساعدة مواطنيها الذين يكافحون مالياً خالل هذه األزمة”.
ق ّدر مايكل دامربوسيو ( ،)27()Ambrosio’MichaelDمساعد مدير مكتب
التحقيقات يف اخلدمة السرية ،اخلسائر احملتملة من حزمة التحفيز ( )Act CARESالبالغة
قيمتها  3تريليوانت دوالر ،ميكن أن تصل إىل ( )30مليار دوالر ،إذا افرتضنا معدل احتيال
منخفض للغاية ،بنسبة ( )%1فقط ،يتمثل جانب خمتلف من نشاط اجملرمني السيربانيني املرتبط
بـ ( )19-COVIDيف زايدة استهداف املرافق الطبية والبحثية ،أدى اهلجوم السيرباين على
مستشفى جامعة برنو يف مجهورية التشيك يف منتصف شهر اذار إىل بلورة العديد من املخاوف
املتعلقة ابألمنللمرافق الطبية والبحثية وتسليط الضوء على الوابء ،وحبسب ما ورد اضطر املستشفى
إىل إغالق شبكة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة به ،وأتجيل العمليات اجلراحية واضطراره إىل إعادة
توجيه املرضى إىل مستشفيات أخرى.
-27ايكل دمربوسي :هو مساعد مدير مكتب التحقيقات :يف منصبه احلايل ،السيد  D›Ambrosioهو املدير التنفيذي األول
الذي يقود  162مكتبًا ميدانيًا للخدمة السرية ،واليت حتارب اجلرائم اإللكرتونية وحتمي النظام املايل األمريكي ،ابإلضافة إىل ذلك،
فإن السيد دامربوسيو مسؤول عن إدارة وتوفري املوارد لـ  40فرقة عمل معنية ابجلرائم اإللكرتونية ( )ECTFو  46فريق عمل
خاص ابجلرائم املالية ( ،)FCTFبدأ السيد  D›Ambrosioحياته املهنية يف اخلدمة السرية يف عام  ،1997كوكيل خاص
مت تعيينه يف مكتب نيويورك امليداين ،بعد أن خدم ملدة  5سنوات كضابط مشاة يف سالح مشاة البحرية األمريكية .حصل على
بكالوريوس إدارة األعمال من كلية سيينا ،ألباين ،نيويورك ،ودرجة املاجستري يف العلوم يف اسرتاتيجية األمن القومي من الكلية احلربية
الوطنية ،وماجستري العلوم يف العدالة اجلنائية من جامعة سينسينايت:
/https://www. cybercon. us/speakers/michael-dambrosio
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بعد فرتة وجيزة ،أصدر اإلنرتبول إشعاراً أرجوانياً حيذر من “زايدة كبرية يف عدد حماوالت
هجمات الفدية ضد املؤسسات الرئيسة والبنية التحتية املشاركة يف االستجابة للفريوس” ،أبلغ
مكتب التحقيقات الفيدرايل و( )CISAأن اجلهات الفاعلة التابعة للصني استهدفت املنظمات
األمريكية“ ،يف حماولة لتحديد امللكية الفكرية ( )IPوبياانت الصحة العامة املتعلقة ابللقاحات
والعالجات واالختبار من الشبكات واألفراد املرتبطني بـ ( )19-COVIDواحلصول عليها
بشكل غري املشروع “ ،صرح رئيس املفوضية األوروبية علناً أن الصني “رمبا كانت” وراء عدد
من اهلجمات السيربانية ضد املستشفيات األوروبية وأن مثل هذا اإلجراء “ال ميكن التسامح معه.
امللحق ب :أكثر أنواع اجلرائم السيربانية تكلفة
الربامج الضارة وبرامج التجسس
استناداً إىل بياانت االستطالع ،فإن برامج التجسس والربامج الضارة (مبا يف ذلك الفريوسات
والديدان وبرامج التجسس و keyloggersوأحصنة طروادة) كلفت املؤسسات الكثري يف العام
 ،2019تسهل الربامج الضارة جمموعة من األنشطة اإلجرامية ،من برامج الفدية وتسلل البياانت
إىل التعطيل النشط للشبكات ،تعد التعامالت غري املشروعة مع اجلرائم السيربانية كخدمة للربامج
الضارة أبن تصبح أكثر تقدماً يف الوقت نفسه وأكثر سهولة يف الوصول إليها ملن ليس لديهم خربة
تقنية عميقة ،كما أن أسواق اجلرمية السيربانية ،قد شهدتظهور ابئعني متخصصني ليسوا خرباء يف
تصميم الربامج الضارة فحسب ،بل أيضاً يف إنشاء البنية التحتية الالزمة للهجوم ،حيث يعرضون
أتجري الربامج الضارة جملرمي اإلنرتنت احملتملني مقابل رسوم ،ما خيلق بيئة ميكن جملموعة صغرية من
اجملرمني ذوي التفكري التقين تركيز اهتمامهم الكامل على تطوير قدرات هجوم جديدة ،وحيث ميكن
جملموعة كبرية من اجلهات الفاعلة األقل تطوراً االستفادة منها بسهولة.
خروقات البياانت

يف النصف األول من عام  ،2019مت اإلبالغ عن أكثر من ( )3800انتهاك للبياانت،
ما أدى إىل تعريض أكثر من أربعة مليارات سجل جملرمي اإلنرتنت ،واحدة من اجملموعات الفرعية
املتعلقة ابنتهاكات البياانت هي تلك اليت تؤثر على البياانت الصحية الشخصية ،ميكن أن تكون
هذه البياانت غالباً واحدة من أكثر أشكال البياانت قيمة للمجرمني نظراً للطريقة اليت تتيح هبا
االستهداف الدقيق للمخططات االحتيالية لألفراد املعرضني للخطر بناءً على اترخيهم الطيب ،ابتداءً
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من آب  ،2020كانت وزارة الصحة واخلدمات اإلنسانية األمريكية حتقق يف أكثر من ()550
حالة من حاالت انتهاك املعلومات الصحية الشخصية النامجة عن السرقة أو القرصنة أو حوادث
تكنولوجيا املعلومات أو الوصول غري املصرح به ،تشمل هذه احلاالت بياانت ما يقرب من ()35
مليون فرد.
غالباً ما تكون خروقات البياانت نتيجة جلهات فاعلة خارجية ،ولكن وجدت دراسة حديثة
أن العديد منها انتج عن هجمات من الداخل ومن األمثلة على ذلك حالة شركة()Tesla()28
يف عام  ،2018عندما أساء موظف استخدام وصوله إلجراء تغيريات “ضارة” على شفرة املصدر
لنظام التشغيل التصنيعي للشركة) ،وقام بنقل وحدات غيغاابيت من املعلومات حول عمليات
التصنيع يف  Teslaإىل طرف اثلث.
التصيد
وفقاً جملموعة عمل مكافحة التصيد ( ،)29()APWGمت تسجيل أكثر من()165000
موقع فريد للتصيد االحتيايل يف الربع األول من عام  .2020أصبح التصيد االحتيايل أسهل يف
السنوات األخرية ،حيث ظهرت عروض التصيد كخدمة يف أسواق اجلرائم السيربانية ،بفضل هذه
 -28تسال ()Inc ،Tesla :هي ش
�كة تقع ي ف
� كاليفورنيا متخصصة ي ف
� صناعة السيارات الكهربائية ،والمكونات

ابحا
الكهرابئيّة للقطارات الكهرابئية .هي شركة عامة يتم تداول أسهمها يف بورصة انسداك بشعار  ،TESLAوقد حازت أر ً
بعد  10سنو ٍ
نوع
ات يف الربع األول عام  ،2013يُعترب ما جذب انتباهاً واسعاً لشركة تسال هو إنتاجها لسيارات كهرابئية من ِ
َ
سيدان ،وعملية مثل السيارة تسال طراز إس .تقوم الشركة أيضاً ببيع جمموعات بطارايت الليثيوم أيون لشركات عاملية ،الستخدامها
يف القطارات الكهرابئية ،وقد أعلن جملس إدارة الشركة أنه يسعى لإلنتاج الكمي للسيّارات الكهرابئية ،خلفض تكلفتها لتكون يف
متناول املستهلك املتوسط ،يف  1يوليو  ،2020وصلت تسال إىل القيمة السوقية  5 .206بليون دوالر ،متجاوزة تويوات ،وأصبحت
بذلك ُ
شركة السيَّارات األكثر قيمة ابلعامل ،كانت تسال موضوعاً للعديد من الدعاوى القضائية واخلالفات ،الناشئة عن تصرحيات
العمال املزعومة ،واملشاكل التقنيَّة
وسلوك الرئيس
التنفيذي إيلون ماسك ،ومزاعم انتقام املبلغني عن املخالفات ،وانتهاكات حقوق ّ
ّ
أيضا واحدة من أكثر الشركات للبيع املكشوف يف التاريخhttps://ar. :
تسال
د
ع
ت
حلها،
يتم
مل
اليت
منتجاهتا
مع
ُّ
ً
واخلطرية َ
wikipedia. org/wiki
-29جمموعة عمل مكافحة التصيد االحتيايل (: )APWGعبارة عن احتاد دويل جيمع بني الشركات املتضررة من هجمات
التصيد ،وشركات املنتجات واخلدمات األمنية ،ووكاالت إنفاذ القانون ،والوكاالت احلكومية ،واجلمعيات التجارية ،ومنظمات
املعاهدات الدولية اإلقليمية ،وشركات االتصاالت ،أتسست يف عام  2003من قبل  ،David Jevansتضم APWG
أكثر من  3200عضو من أكثر من  1700شركة ووكالة يف مجيع أحناء العامل ،تشمل الشركات األعضاء شركات أمنية رائدة مثل
 Kaspersky Labو  BitDefenderو  Symantecو  McAfeeو  VeriSignو  IronKeyو Internet
 .Identityيشمل أعضاء الصناعة املالية جمموعة  INGو  VISAو  MasterCardو American Bankers
Association. https://en. wikipedia. org/wiki/Anti-Phishing_Working_Group
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العروض ،مل يعد جمرمو اإلنرتنت حباجة إىل خربة يف تصميم البنية التحتية للتصيد االحتيايل ،بدالً
من ذلك ،ميكن للمجرمني ببساطة الشراء من البائعني الذين يعؤضون جمموعاهتم اخلاصة والرتكيز
على الضحااي (الذين تتوفر أيضاً تفاصيل االتصال هبم بسهولة من نفس األسواق) ،وجدت إحدى
اجملموعات البحثية أكثر من ( )5000جمموعة من جمموعات التصيد االحتيايل اجلاهزة لالستخدام
يف النصف األول من عام  2019وحده.
برامج الفدية
تظل برامج الفدية اجلزء األسرع منواً يف اجلرائم السيربانية ،خالل جائحة(،)COVID-19
زادت هجمات برامج الفدية بشكل عام بنسبة ( )% 148عن مستوايت خط األساس اليت مت
اإلبالغ عنها يف شباط .2020
أحد أكثر االجتاهات إاثرة للقلق يف برامج الفدية هو التحول حنو األهداف يف الصناعة
التحويلية ،بدأ ابحثوا األمن يف رؤية ظهور سالالت برامج الفدية اليت تستهدف أنظمة التحكم
الصناعية ،وقد دفع ضحااي الصناعة ابلفعل ماليني الدوالرات كفدية للذين وقعوا فريسة هلذه
املتغريات ،من احملتمل أن يستمر هذا االجتاه إذ تستعد املصانع ومشغلي الصناعة اآلخرين لتوسيع
نشرهم ألجهزة إنرتنت األشياء املعرضة للخطر يف مجيع أماكن عملهم ،مما يؤدي إىل توسيع سطح
اهلجوم لشبكتهم وإنشاء أهداف جديدة للجهات الفاعلة اخلبيثة.
كما تعرضت املؤسسات املالية للهجوم من قبل الدول ،يف عام  ،2016متكن قراصنة
كوريون مشاليون من سرقة ( )81مليون دوالر من البنك املركزي البنغالديشي من خالل االستفادة
من أوراق االعتماد املسروقة وتقدمي طلبات حتويل أموال مزيفة إىل بنك االحتياطي الفيدرايل يف
نيويورك ،يف اآلونة األخرية ،يف عام  ،2018متكنت نفس اجملموعة من املتسللني من سرقة 20
مليون دوالر من بنك ( )Bancomextاملكسيكي ،وميكن رؤية حجم التهديد الذي يواجه
املؤسسات املالية بشكل أكثر وضوحاً حني نعلم أنه خالل لقاء القبض على زعيم عصابة جرائم
سيربانية عام  2018تبينقيام جمموعته بسرقة ( )2 .1مليار دوالر من أكثر من  100بنك على
مدى مخس سنوات.
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اخرتاق الربيد اإللكرتوين لألعمال
على الرغم من أن البنوك ال تزال هدفاً مفضالً جملرمي اإلنرتنت ،فقد حدثت أيضاً زايدة
يف استخدام العمليات االحتيالية ( ،)30()BECوهي فئة خاصة من سرقة اهلوية ،عاد ًة ما
تستهدف هذه املخططات قسم املوارد البشرية يف الشركة أو قسم الرواتب من خالل التظاهر
كموظف يطلب تغيري معلومات اإليداع املباشر اخلاصة به ،بعد ذلك ،يتم حتويل شيك راتب
املوظف إىل حساب بطاقة مسبقة الدفع احتيايل ،تتضمن األشكال األخرى من عمليات االحتيال
(( BECحساابت الربيد اإللكرتوين للموردين واحملامني املخادعني وطلبات أمنوذج ()W-2
والطلبات االحتيالية لبطاقات اهلدااي ،يسمح هذا جملرمي اإلنرتنت إبرسال رسائل بريد إلكرتوين
تنتحل صفة أي موظف  -من املوظفني اجلدد إىل املدير التنفيذي.
بشكل عام ،متثل عمليات االحتيال ( )BECحتدايت خاصة للبنوك ،حيث قد يبدو أن
طلب التحويل البنكي قد مت تقدميه من قبل عميل شرعي ،ومع ذلك ،قد يتم استغالل بياانت
اعتماد هذا الشخص بواسطة جمرمي اإلنرتنت ألغراض شائنة.
يف أاير  ،2020أفادت شركة ( ،)Virtual Financialإحدى الشركات العاملية
الرائدة يف جمال اخلدمات املالية وصنع السوق ،أهنا وقعت ضحية لعملية احتيال بقيمة()9 .6
مليون دوالر أمريكي ،أرسل املتسللون عدة رسائل بريد إلكرتوين تنتحل شخصية الرئيس التنفيذي
إىل قسم احملاسبة ،اعتقاداً أبن الطلبات مشروعة ،امتثل قسم احملاسبة يف ( )Virtuللطلبات،
بعد أن أرسل قسم احملاسبة األموال ،قام قسم التدقيق الداخلي يف ( )Virtuبوضع عالمة على
التحويالت على أهنا احتيالية.
 :)BEC( -30يستخدم النشاط التجاري العادي الربيد اإللكرتوين لكل شيء بدءاً من دعم العمالء وحىت املوارد البشرية ،ويرتتب
على ذلك أنه عندما تستهدف إحدى اهلجمات السيربانية شركة ما ،فإن الربيد اإللكرتوين هو مكان منطقي لبدء هذه اهلجمات،
أحد األمثلة على ذلك هو عملية احتيال الربيد اإللكرتوين اخلاصة ابلعمل ( ،)BECتستخدم عملية احتيال  BECمزجياً من
اهلندسة االجتماعية والتوجيه اخلاطئ لتشجيع املوظفني على البدء يف إرسال التحويالت الربقية إىل الغرابء ،وبطبيعة احلال ،فهي أيضاً
واحدة من أغلى عمليات االحتيال اليت ميكن أن تقع األعمال ضحية هلا ،إذن ما هي عملية احتيال  BECابلضبط ،وكيف تعمل؟
كيف ميكنك جتنب الوقوع ضحية ألحد؟عملية احتيال  BECهي عندما يستخدم املهاجم بريداً إلكرتونياً النتحال شخصية
شخص آخر يف حماولة الستخراج حتويل إلكرتوين أو مورد آخر من شركة ،يُعرف أيضاً ابسم احتيال الرجل يف الربيد اإللكرتوين ،تشبه
عمليات االحتيال  BECهجمات  Man-in-the-middleمن حيث أهنا تعتمد على اعتقاد الضحية أهنم يتواصلون مع
شخص آخر ،تعترب عمليات احتيال  BECفعالة ألن الضحية عادة ما تكون له عالقة سابقة ابلشخص الذي يتم انتحال هويته،
وهذه مشكلة واسعة االنتشار ،أفاد مكتب التحقيقات الفيدرايل ( )FBIأن عمليات االحتيال  BECكلفت الشركات األمريكية
( )8 ،1مليار دوالر يف العام  2020وحده/https://tiknulujia. istocks. club/2021-05-25:
32

التكاليف اخلفية للجرائم السيربانية

سرقة العمالت املشفرة
ال تزال سرقة العمالت املشفرة متثل اجتاهاً رئيساً يف اجلرائم السيربانية ،إذ ُسرقت أكثر من 4
مليارات دوالر من العمالت املشفرة على مدار عام  2019وحوايل ( )4 ،1مليار دوالر ُسرقت يف
األشهر اخلمسة األوىل من عام  ،2020حتدث هذه السرقات غالباً من عمليات التبادل واحملافظ
اليت حيتفظ هبا مستخدمون عمالهتم املعدنية ،ابستخدام جمموعة من التكتيكات مبا يف ذلك التصيد
والربامج الضارة والسرقة من الداخل ،هنالك اجتاه انشئ آخر وهو(التعدين) ))Cryptojacking
( ،)31إذ يتم تثبيت الربامج الضارة على أجهزة كمبيوتر الضحااي لتعدين العمالت املشفرة عن
بُعد ،قد ال يالحظ املستخدمون وقت حدوث عمليات الـ ( ،)Cryptojackingولكن ميكن
أن يؤدي ذلك إىل إبطاء األجهزة املتأثرة وسحب تكاليف الكهرابء أثناء حدوث التعدين.
أصبحت خمططات اجلرائم السيربانية املدعومة ابلذكاء االصطناعي اليت تستخدم الوسائط
املصنّعة أكثر انتشاراً ،ال تشمل الوسائط االصطناعية حمتوى الصور والفيديو “املزيف العميق”
ُ
فحسب ،بل تشمل أيضاً الصوت املزيف والوسائط املكتوبة ،مثل أمتتة معلومات التهديدات
ابستخدام التعلم اآليل ،ال يزال خرباء الصناعة قلقني بشأن االستخدامات اهلجومية للذكاء
االصطناعي يف اجلرائم السيربانية ،يفرتض بعض اخلرباء أن التزييف العميق ميكن أن يصبح مصدراً
خبيثاً لالستغالل وللمعلومات املضللة واملواد اإلابحية غري الرضائية ،مع اكتساب تقنية مبادلة الوجه
مزيداً من الشعبية ،يثري بعض اخلرباء خماوف من احتمال استخدام هذه التكنولوجيا أيضاً بواسطة
اجملرمني لغاايت خبيثة مثل االبتزاز واالحتيال الرومانسي وغري ذلك.
امللحق ج :من هم اجملرمون؟
أصبحت اجلرائم السيربانية اآلن نشاطاً “احرتافياً” متخصصاً ،ال يزال هنالك العديد من
الوافدين اجلدد غري املتمرسني ،ولكن إذا كانوا يعيشون يف بلدان حيث سيادة القانون قوية ،فعادة
ما ينتهي هبم األمر يف السجن ،يزدهر جمرمو اإلنرتنت عندما يكون تطبيق القانون ضعيفاً ،سواء
 :Cryptojackin -31هو االستخدام غري املصرح به جلهاز كمبيوتر شخص آخر لتعدين العملة املشفرة ،يقوم املتسللون
بذلك إما عن طريق جعل الضحية تنقر على رابط ضار يف رسالة بريد إلكرتوين تقوم بتحميل رمز تشفري على الكمبيوتر ،أو عن
طريق إصابة موقع ويب أو إعالن عرب اإلنرتنت بشفرة  ))JavaScriptيتم تنفيذها تلقائياً مبجرد حتميلها يف متصفح الضحية.
https://www. csoonline. com/article/3253572/what-is-cryptojacking-how-toprevent-detect-and-recover-from-it. html
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كان ذلك بسبب عدم تطوير العديد من البلدان للقدرات الالزمة ملكافحة اجلرمية السيربانية أو ألن
حكومتها قررت غض الطرف عن هذا النوع من األنشطة اجلرمية.
يعين االنتشار العاملي لإلنرتنت أن اجملرمني والضحااي ال حيتاجون إىل أن يكونوا موجودين
يف نفس املكان ،كما أوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرايل االمريكي (كريستوفر وراي) يف
القمة الوطنية لألمن السيرباين يف العام “ ،2020علينا تغيري حساب التكلفة والعائد للمجرمني
والدول القومية اليت تعتقد أهنا ميكن أن تعرض شبكات الوالايت املتحدة االمريكية للخطروسرقة
امللكية الفكرية واملالية األمريكيةوجعل البنية التحتية احليوية يف خطر ،كل ذلك دون تتحمل أي
خماطر ،ابلنسبة ملعظم البلدان ،ستُعزى الغالبية العظمى من خسائر اجلرائم السيربانية إىل جهات
فاعلة خارج نطاق واليتها القضائية ،أصبحت اجلرائم السيربانية من بني األنشطة األكثر رحباً ،مع
تداول البياانت وبرامج الفدية ،ابلنسبة ملعظم البلدان ، ،حيث أصبح تداول البياانت وبرامج الفدية
أدوات شائعة بشكل متزايد ،منذ كانون الثاين إىل حزيران من عام  ،2020تكبدابرزضحااي 11
هجوماً لربامج الفدية يف أورواب والوالايت املتحدة االمريكية ،يف كل من القطاعني اخلاص والعام،
خسائر مالية قدرها ( )2 .144مليون دوالر مرتبطة إبعادة بناء البنية التحتية ودفع الفدية وإنشاء
برامج جديدة.
ابلنسبة للهياكل األمنية ،تتمتع فرق مكافحة اجلرائم السيربانية املنظمة بدرجة عالية من
التنظيم ،مع قادة الفرق واملربجمني ومسؤويل الشبكات واملتخصصني يف التسلل ومنقبني البياانت
وحىت املتخصصني املاليني الذين يقودون مؤسسات ضخمة من املتسللني متعددي اجلنسيات ،يف
اآلونة األخرية ،بدأت بعض اجملموعات اليت مل تكن مرتابطة سابقاً يف التعاون مع بعضها البعض من
أجل زايدة أنشطتها وأرابحها ،يف الصني وحدها ،يعمل ما يقدر بنحو ( )400ألف شخص يف
شبكات جرائم اإلنرتنت املنظمة سريعة النمو ،بعض البلدان هي بؤر للجرائم السيربانية ،إن ضعف
سيادة القانون ،واالفتقار إىل وكالء إنفاذ القانون املتخصصني ،واملوارد غري الكافية تسمح جملرمي
اإلنرتنت ابإلثراء مع اإلفالت من العقاب ،يف نيجرياي على سبيل املثال ،تساعد البطالة وسوء تنفيذ
القوانني ووكاالت إنفاذ القانون غري اجملهزة بشكل ٍ
كاف يف تفسري سبب ازدهار اجلرمية السيربانية،
لسنوات؛ أدى النمو االقتصادي السريع وعدم القدرة على استيعاب املواهب إىل اعتبار فيتنام
“مركراً متوسطاملستوى للجرائم السيربانية”.
ومع ذلك ،تتمتع الدول األخرى ببيئة متساهلة جملرمي اإلنرتنت وتستخدمها ألغراض الدولة
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عند احلاجة ،يف روسيا على سبيل املثال ،فإن العالقة املعقدة والوثيقة بني الدولة واجلرمية املنظمة
جتعلها مالذاً جملرمي اإلنرتنت األكثر تقدماً ،والسماح للجماعات اإلجرامية مبتابعة خمططاهتا
ذات الدوافع املالية ومحايتها من إنفاذ القانون له مثن ،إذ من املتوقع أن يستخدموا مهاراهتم لدعم
مصاحل احلكومة ،قال (جون كارلني) مساعد املدعي العام السابق لقسم األمن القومي بوزارة العدل
األمريكية“ ،بشكل متزايد ،ال ميكنك معرفة أيهما(اجملرمني ام الدولة) عندما يتعلق األمر ابجلرمية
ووكالة االستخبارات ،لذلك ،يف يوم من األايم ،قد يفعل احملتال نفسه شيئاً جملرد كسب املال،
لكن هذا احملتال نفسه قد يتم توجيهه بواسطة عميل استخبارات مدرب ابستخدام نفس األدوات
واألساليب لسرقة املعلومات من أجل أهداف الدولة”.
عند إصدار عقوابت ضد (مكسيم ايكوبيتس) ،زعيم جمموعة اجلرائم السيربانية (Evil
 ،)Corpأوضح املسؤولون األمريكيون “مسؤوليته املباشرة يف دعم اجلهود السيربانية اخلبيثة
للحكومة الروسية” ،ابإلضافة إىل جرائمه ذات الدوافع املالية ،يبدو أن هذه العالقة التكافلية هي
أيضاً احلالة يف إيران ،حيث يتصرف جمرمو اإلنرتنت ،يف كثري من احلاالت ،لتحقيق مكاسب خاصة
و مكاسب لصاحل احلكومة ،وجدت التهم األخرية ضد اثنني من املتسللني اإليرانيني أنه يف نفس
“محلة السرقة السيربانية” ،كانت هنالك حاالت تصرفوا فيها “أبمر من إيران” ،وأحياانً لتحقيق
مكاسب مالية فقط ،قراصنة (معهد مابنا) سرقوا أحبااثً من جامعات وحكومات و الشركات يف
مجيع أحناء العامل ،واليت كلفت املؤسسات أكثر من  3مليارات دوالر.
وقد اخنرطت بعض الدول بشكل مباشر يف جرائم اإلنرتنت لتحقيق مكاسب مالية خاصة
هبا ،تستخدم كوراي الشمالية عمليات السرقة وغسيل األموال عرب اإلنرتنت ومحالت االبتزاز
والتشفري لتمويل مشاريعها ،قد تكون كوراي الشمالية قد قامت بتحويل ما يصل إىل  2مليار دوالر
من اجلرائم السيربانية ضد البنوك وعمليات تبادل العمالت املشفرة إىل أحباث أسلحة الدمار الشامل
(“ ،)WMDلتوليد الدخل بطرق يصعب تتبعها” مثل اخرتاقان عام  2019سرقة 250
مليون دوالر من العمالت املشفرة.
(برانمج الفدية) هي أداة أخرى مفضلة ،من خالل جعل الفدية أرخص من تكلفة النسخ
االحتياطي واالستعادة ،فإهنم يسعون إىل إجبار الشركات على الدفع ،لقد انقشنا كيف ميكن
لسرقة بروتوكول اإلنرتنت ،كتكلفة خفية ،أن متثل خسارة كبرية للوكاالت والشركات ،فضالً عن
كوهنا تشكل خطراً على األمن القومي ،يصعب حماربة هذا النوع من اجلرائم عندما تكون مدعومة
35

مركز البيان للدراسات والتخطيط

من الدولة ،لطاملا كان التجسس االقتصادي لصاحل الصناعة الوطنية مسة مميزة لسياسة الصني
االقتصادية ،متثل الصني ما يقرب من( )% 80من مجيع حاالت التجسس االقتصادي يف الوالايت
املتحدة االمريكية ،وقد كلفت االقتصاد األمريكي حوايل “نصف تريليون إىل تريليون دوالر من
األضرار” .تلعب السرقة السيربانية دوراً مهماً يف جعل هذا األمر انجحاً سياسياً ،تشمل األهداف
االمنوذجية للمتسللني الصينيني املرتبطني ابلدولة شركات الدفاع والتكنولوجيا والشركات اهلندسية
ومطوري األجهزة الصيدالنية والطبية.
وسط جائحة ( ،)19-COVIDازداد استهداف مرافق الرعاية الصحية والبحوث
الطبية ،اقرتح رئيس مفوضية االحتاد األورويب أن الصني قد تكون وراء هذه العمليات وأشار إىل
أن هذا لن “يتم التسامح معه” ،يف حدث ذي صلة ،أصدرت وزارة العدل األمريكية الئحة
اهتام يف متوز املاضي ضد اثنني من املتسللني الصينيني يستهدفون ( ،)IPمبا يف ذلك احباث
(( 19-COVIDتزعم الوثيقة أهنم يف بعض األحيان “تصرفوا لتحقيق مكاسب مالية شخصية
خاصة هبم” ،ويف بعض احلاالت ،تصرفوا لصاحل وكاالت حكومية ،املتسللني الذين يتم القبض
عليهم بواسطة الشرطة الصينية يُعرض عليهم االختيار :العمل لصاحل الدولة أو الذهاب إىل السجن.
امللحق د :اخلربات الوطنية
وجد االستطالع الذي أجريناه أن املؤسسات يف البلدان املختلفة تقيم املخاطر السيربانية
بشكل خمتلف ،يف حني أن العديد من النتائج صحيحة يف مجيع أحناء العامل ،فإن بعض القيم
املتطرفة تساعدان يف وضع خطط أفضل لزايدة الكفاءة ،ال يوجد حل مقاس واحد يناسب اجلميع
فيما يتعلق ابملخاطر السيربانية ،على الرغم من أن النتائج اليت توصلنا إليها حمدودة ابملواقع اليت
مت مسحها (الوالايت املتحدة وكندا واململكة املتحدة وفرنسا وأملانيا وأسرتاليا والياابن) ،فإهنا توفر
لقطات مفيدة من االختالفات عرب البلدان.
أجرت املؤسسات  18حتقيقاً يف جمال أمن تكنولوجيا املعلومات يف املتوسطيف عام .2019
وأجرت املؤسسات األملانية واألمريكية والربيطانية حتقيقات فوق املتوسط ،مع وجود مؤسسةفرنسية
يف الطرف األدىن من الطيف ،قد يشري هذا إىل أن املؤسسات يف فرنسا تواجه خماطر أقل أو أهنا ال
تويل اهتماما هلا ،أفادت ( )%32من املؤسسات الفرنسية أهنا مل تتعرض حلادث سيرباين تسبب يف
توقف العمل ،بينما كان ذلك صحيحاً فقط ملتوسط ( )%26من إمجايل املستجيبني.
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نظراً لكون وقت التوقف عن العمل نتيجة شائعة حلوايل ثلثي مؤسسات املستجيبني ،يبدو
أن املوقع ُيدث فرقاً )%40( .من الشركات أو الوكاالت يف الياابن مل تشهد أي توقف ،بينما
صحيحا فقط لـ ( )%18منهم يف الوالايت املتحدة االمريكية -ميكن تفسري ذلك إذا
كان هذا
ً
نفذت املؤسسات الياابنية تدابري وقائية أفضل -لكن ال يبدو أهنا تفعل شيئاً خمتلفاً عن اآلخرين
يف الوالايت املتحدة ،تطوير خطط الوقاية واالستجابة ،تفسري آخر معقول هو أن املؤسسات يف
الوالايت املتحدةاالمريكية هي أهداف أكثر إغراءً ورحباً ،على الرغم من أنه يف بعض احلاالت بدا
أن هنالك صلة بني مدة التوقف والتكاليف املرتبطة هبا ،إال أن هذا مل يكن صحيحاً دائماً ،كان
متوسطتكلفة أطول فرتة توقف للمؤسسات يف كل من الياابن وأملانيا أعلى من مليون دوالر ،وعلى
الرغم من أن مدة التوقف يف الياابن كانت أعلى قليالً من املتوسطعند  19ساعة ،كانت أملانيا
يف النطاق األدىن عند  14ساعة االستجابة للحادث.
استغرق األمر  19ساعة يف املتوسط ملعظم املؤسسات لالنتقال من اكتشاف حادثة إىل
عالجها ،يستلزم هذا عادةً استعادة خدمات تكنولوجيا املعلومات إىل السعة الطبيعية ،وإزالة
التهديد من النظام ،واستعادة البياانت املفقودة ،ومع ذلك ،يف بعض احلاالت ،لن تنظر املؤسسات
يف معاجلة احلادث حىت يتم حتديد مصدر احلادث أو يتم تنفيذ بعض التدابري ملنع وقوع احلادث
يف املستقبل.
خالل أطول حادث يتعلق أبمن تكنولوجيا املعلومات ،انقضت  15ساعة قبل اكتشاف
االخرتاق ،كان وقت الضعف الشديد هذا أطول ابلنسبة للمؤسسات يف الياابن والوالايت
املتحدةاالمريكية وكندا ،يف حالة الياابن ،استغرقت الشركات والوكاالت وقتاً أطول بكثري من
نظرياهتا يف البلدان األخرى لالنتقال إىل العالج ،واستغرق األمر  48ساعة ،أي  20ساعة أطول
من املتوسطاإلمجايل.
خطط الوقاية واالستجابة
لقد انقشنا كيف أن االفتقار إىل خطط ملنع حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات واالستجابة
هلا منتشر على نطاق واسع ،حيث صرح ( )%44فقط من املشاركني يف االستطالع أن مؤسساهتم
لديها كالمها ،وسجلت املؤسسات الفرنسية درجات أقل من ذلك ،حيث تفتخر ( )%26فقط
من املؤسسات خبطط الوقاية واالستجابة ،من غري املألوف أن ال يكون لدى املؤسسة أي نوع من
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اخلطط املوضوعة ،حىت لو مل يكن لديهم خطط للوقاية واالستجابة ،فسيكون لديهم واحد منها
يف مكاهنا ،فقط يف الياابن وجدان نسبة أكرب من املؤسسات اليت ليس لديها أي نوع من اخلطط:
( %4مقابل  )%1يف املتوسط.
تعد املشاركة احملدودة لـ ( )32()suite-Cيف تطوير اخلطط جتربة مشرتكة عرب البلدان ،ومع
ذلك ،من املثري لالهتمام مالحظة من قرروا الشراكة ،بينما تذهب الوالايت املتحدة االمريكية وكندا
واململكة املتحدة الربيطانية إىل إشراك الرئيس التنفيذي أو جملس اإلدارة ،متيل مؤسسات يف فرنسا
وأملانيا إىل جلب  )CIOو  CISOو  )CTOإىل حد أكرب.
اسرتاتيجيات االتصال
كانت الوكاالت والشركات يف كندا وأملانيا أقل احتمالية ملشاركة املعلومات حول أكثر
حوادث أمن تكنولوجيا املعلومات خطورة مع أي شخص خارج مؤسساهتم ،ميكن للمرء أن يفرتض
أن زايدة التقارير اإلعالمية ستكون حافزاً للمؤسات للمضي قدماً يف القصة وإعالم اجلمهور ،ومع
ذلك ،هذا ليس هو احلال ،على الرغم من أن احلوادث اليت حتدث يف الوالايت املتحدة االمريكية
حتظى أبكرب قدر من اهتمام وسائل اإلعالم – ردت ( )%24من املؤسسااتن أكثر حوادث
أمن تكنولوجيا املعلومات خطورة قد متت تغطيتها من قبل وسائل اإلعالم (وهذا صحيح ابلنسبة
ملتوسط ( )%16من إمجايل املؤسسات اليت مشلتها الدراسة) –( )%22من الشركات والوكاالت
األمريكية اليت متت مقابلتها أفادت أبهنا مل تشارك أي معلومات ،ال يبدو أن التواصل مع العمالء
ميثل أولوية يف معظم البلدان ،مع عدم وجود اختالفات كبرية بني األشخاص الذين متت مقابلتهم:
أبلغت ( )345شركة فقط من أصل ( )1332شركة عمالئها أبهنا تعرضت حلادث سيرباين.

 ،C-suite-32أو  ،C-levelهي لغة عامية مستخدمة على نطاق واسع تصف جمموعة من كبار املديرين التنفيذيني يف
الشركة .حيصل  C-suiteعلى امسه من ألقاب كبار املديرين التنفيذيني ،واليت متيل إىل البدء ابحلرف  ،Cلـ « ،»CEOكما هو
احلال يف الرئيس التنفيذي ( ،)CEOواملدير املايل ( ،)CFOورئيس العمليات ( ،)COOورئيس قسم املعلومات (CIO).
https://www. investopedia. com/terms/c/c-suite. asp
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امللحق هـ :دراسة حالة  -جامعة ديوك
للمساعدة يف حتديد شبكات اجلامعة والدفاع عنها من املهامجني ،طور مكتب تكنولوجيا
املعلومات جبامعة ديوك برانمج ذكاء التهديدات املشرتكة حلراسة بوابة الشبكة واالستجابة اآللية
من خالل برانمج ( )STINGARللتعليم العايل ،يقوم ستينجار بتوفري معلومات استخباراتية
عن التهديدات حملياً ابستخدام شبكات اجلذب اجملتمعية عرب مؤسسات التعليم العايل الشريكة
وهي مصممة ملواجهة التهديدات يف الوقت الفعلي تقريباً ،على سبيل املثال ،يف ذروة هجوم
( )33()botnet Miraiالشهري ،ساعدت ( STINGARفريق  )Dukeاألمينيف منع ما
معدهلمليارين حماولة اتصال ضارة يومياً.
مبجرد أن بدأت جائحة ( )19-COVIDيف التأثري على التعليم العايل ،الحظ مشروع
 ))STINGARاخنفاضاً أولياً يف عناوين ( )IPاخلبيثة الفريدة (اذار ونيسان  ،)2020حيث
انتقل أعضاء هيئة التدريس والطالب واملوظفون إىل التعلم عن بُعد أو وضع العمل ،يستخدم نظام
( )STINGARالبيئي مستشعرات الشبكة (مواضع اجلذب أو أجهزة االستشعار األخرى)
الكتشاف التهديدات احملتملة ،ومتكني احتاد بياانت التهديدات متعددة اجلامعات ،واستخدام
مشغالت الشبكة ملنع التهديدات بسرعة يف الوقت الفعلي القريب ،يف حني أن عدد عناوين()IP
الضارة الفريدة اليت مت اكتشافها قد انتعش ،إال أن العدد اإلمجايل للهجمات اليت اكتشفتها
( )STINGARال يزال بشكل عام أقل من املستوايت اليت كنا نشهدها قبل انتشار الوابء،
ان هذا االخنفاض قد حدث نتيجة لسببني:
(أ) اخنفاض األنظمة على الشبكات املشاركة (مبجرد انتقال أعضاء هيئة التدريس واملوظفني
والطالب إىل سيناريو التعلم  /العمل عن بُعد ،كان هناك نشاط حملي أقل).
Mirai botnet: -33هو برانمج ضار حيول األجهزة املتصلة ابلشبكة اليت تعمل بنظام  Linuxإىل روبواتت يتم التحكم
فيها عن بُعد واليت ميكن استخدامها كجزء من الروبواتت يف هجمات الشبكة واسعة النطاق ،يستهدف بشكل أساسي األجهزة
االستهالكية عرب اإلنرتنت مثل كامريات ( )IPوأجهزة التوجيه املنزلية ،مت العثور على  Mirai botnetألول مرة يف اب 2016
بواسطة  ،MalwareMustDieوهي جمموعة حبثية عن الربجميات اخلبيثة ذات قبعة بيضاء ،وقد مت استخدامها ف ي� بعض أكرب
هجمات احلرمان املوزع للخدمة ( )DDoSوأكثرها اضطر ًاب ،مبا يف ذلك اهلجوم على  20سبتمرب  2016على موقع الويب
اخلاص بصحفي أمن الكمبيوتر براين كريبس ،هجوم على مضيف الويب الفرنسي  ،OVHوهجوم داين اإللكرتوين يف أكتوبر
 ،2016وفقاً لسجل الدردشة بني  Anna-senpaiو  ،Robert Coelhoمت تسمية  Miraiعلى اسم مسلسل األمني
التلفزيوين )Mirai Nikki:https://en. wikipedia. org/wiki/Mirai_(malware 2011
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(ب) التحول يف التكتيكات الستهداف العاملني من املنزل واملتعلمني عرب التصيد االحتيايل
أو هجمات اهلندسة االجتماعية األخرى.
استهدف الصني وروسيا وكوراي الشمالية وإيران للمؤسسات األكادميية األمريكية :مشروعستينجار:
من بني هذه اجملموعة من اجلهات احلكومية ،وفقاً لربانمج (،)STINGAR s’Duke
من شباط  2020إىل متوز  ،2020يبدو أن غالبية طلبات عناوين  ))IPالضارة نشأت من
البنية التحتية املستضافة يف الصني بناءً على عناوين ( )IPاجلديدة والفريدة اليت مت اكتشافها،
أرقام النظام الذايت الرائدة ( )ASNذات العالقات التنظيمية مع الصني هي رقم  31شارع
جني رونغ ،مبتوسط( )5 ،920عنوان ( )IPفريد ،)34(UNICOM CHINA ،الصني
 .Backboneيشري  ASNإىل جمموعة ابدائت توجيه  ))IPاليت يديرها مشغلوا الشبكات
لكيان ما ،شارع  Rong-Jinمدرج أيضاً يف قائمة)  )35(Spamhausألفضل  10شبكات
بوت نت(.)36
تُظهر بياانت  STINGARمن جامعة  Dukeشبكات  ASNاليت تنشأ منها
اهلجمات ،ما يوفر مصدراً للمعلومات حول “النظافة” النسبية للشبكات ،ابلنظر على وجه
التحديد إىل الصني وإيران وروسيا ،كشفت بياانت استخبارات التهديد ((STINGAR
اخلاصة بشركة  Dukeعن نشاط يومي متسق من هذه البلدان من خالل حماوالت االتصال
اخلبيثة (إمجايل اهلجمات ،وعناوين  IPالفريدة ،وعناوين  IPاجلديدة للهجوم) ومن املثري لالهتمام،
CHINA UNICOM :-34شركة الصني املتحدة لشبكات االتصاالت احملدودة أو تشاينا يونيكوم هي شركة مملوكة
للدولة الصينية .تشاينا يونيكوم هي رابع أكرب مزود خلدمات اهلاتف احملمول يف العامل من خالل قاعدة املشرتكنيhttps://ar.:
wikipedia. org/wiki
: Spamhaus-35هي منظمة دولية ،يقع مقرها يف كل من أندورا وجنيف ،وقد أسسها ستيف لينفورد يف عام  1998لتتبع
مرسلي الربيد اإللكرتوين العشوائي واألنشطة املتعلقة ابلربيد اإللكرتوين العشوائي .صاغ  Linfordاالسم  ،spamhausوهو
تعبري أملاين زائف ،لإلشارة إىل مزود خدمة اإلنرتنت ،أو شركة أخرى ،واليت تقوم إبرسال بريد عشوائي أو تقدم خدمة عن عمد
ملرسلي الربيد العشوائيhttps://en. wikipedia. org/wiki/The_Spamhaus_Project .
ٌ
ٍ
متصلة ببعضها عرب شبكة إنرتنت ،قد تكون هذه األجهزة حواسب
-36البونت نت (:)BOTNETهو مجموعة من أجهزٍة
أو هواتف ذكية أو خوادم أو أجهزة أخرى تعرف إبنرتنت األشياء ،ومجيع هذه األجهزة املتصلة تكون مصابةً ويتم التحكم هبا
عديدة قد ال يدرك املستخدم أن حاسبه يتعرض ٍ
ٍ
ٍ
هلجوم أو إصابة بوت نت .األجهزة
حاالت
عرب نوع من الربامج اخلبيثة ،ويف
املصابة يتم التحكم هبا عرب منفذين للجرائم أو مفتعلي املشاكل ،أحياان ما يكونوا جمرمي إنرتنت ،ويتم استغالل األجهزة املصابة أو
ٍ
ٍ
وحمددة ،كي ال يالحظ املستخدم شيء ،وابلتايل تبقى العمليات اخلبيثة خمفيةً عن عينه وإدراكهhttps://:
لعمليات معيّ ٍنة
الضحية
www. arageek. com/lAA-botnet
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يف وقت كتابة هذا التقرير ،أنه مل يتم اكتشاف أي هجمات ( )IPجديدة من كوراي الشمالية منذ
نيسان .2020
حتليل البياانت
روسيا:
1 .متوسط إمجايل االتصال اليومي هو ( )916 ،71اتصاالً ،ومتوسط يومي فريد يبلغ (،3
 )491اتصاالً.
2 .اخنفاض حاد يف عدد االتصاالت اليومية يف هناية شهر اذار ،حيث ظل رقم االتصال اليومي
أقل من املعتاد منذ االنتقال ،يتوافق هذا مع توقيت انتقال معظم مؤسسات التعليم العايل إىل
التعلم عن بعد والعمل.
الصني:
1 .يبلغ متوسط إمجايل االتصال اليومي ( )292 .33اتصاالً ،ومتوسط يومي فريد يبلغ (.5
 )108بروتوكول إنرتنت.
2 .ظل النشاط الضار من عناوين ( )PIالصينية اثبتاً إىل حد كبري خالل األشهر الستة املاضية،
كانت هنالك زايدة ملحوظة يف عدد االتصاالت اإلمجالية وعناوين  ))PIالفريدة وعناوين
( )PIاجلديدة يف  91ااير و 2حزيران.
كوراي الشمالية:
1 .متوسطإمجايل االتصال اليومي يبلغ مخسة ،ومتوسط PIالفريد اليومي (.)1
2 .متت مالحظة عدد قليل جداَ من حماوالت االتصال اخلبيثة من عناوين( )PIاخلاصة بكوراي
الشمالية يف هذه الفرتة.
إيران:
1 .يبلغ متوسطإمجايل االتصال اليومي ( ،)656 ،2ومتوسط PIالفريد اليومي يبلغ (.)812 ،1
2 .ظلت حماوالت االتصال اخلبيثة من فضاء ( )PIاإليراين متسقة على مدار العام ،مع ارتفاع
ملحوظ يف أواخر أاير.
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