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مبناســبة االحتفــال بالذكــرى  66النبعــاث اجليــش الوطنــي ،نــأذن بصــدور العــدد الثانــي مــن مجلة
الســامة املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني ،والتــي تعمــل وزارة الدفــاع الوطنــي علــى انتظــام صدورهــا
ســنويا فــي إطــار مجهوداتهــا الراميــة إلــى التعريــف بأنشــطة املؤسســة العســكرية فــي مجــال
الدفــاع الســيبرني ،إضافــة إلــى مواكبتهــا للتطــور احلاصــل فــي ميــدان التكنولوجيــات احلديثــة
للمعلومــات والتواصــل املســتغلة علــى الصعيديْــن املدنــي والعســكري.
تعتبــر هــذه النشــريّة عســكرية تثقيفيــة ترفيهيــة ،تهــدف باألســاس إلــى حتســيس األفــراد
بأهميــة حمايــة النظــم املعلوماتيــة والتطبيقــات فــي ظــل التطــور الســريع لوســائل االتصــال
والتكنولوجيــات احلديثــة املســتخدمة ومــا ينجــر عنهــا مــن تهديــدات ومخاطــر علــى أمــن املنشــآت
احليويــة واحلساســة وأمــن األســرار وعلــى الســيادة الرقميــة.
جــه الــذي وقــع اعتمــاده بالــوزارة فــي ظــل وجــود إســتراتيجية
ميثّــل هــذا العــدد تواصــا للتو ّ
دعمــا
وطنيــة لألمــن الســيبرني  2025-2020وانفتــاح املؤسســة العســكرية علــى الفضــاء املدنــيً ،
الســيبرنية
االتصاليــة الداخليــة خاصــة ولتحســيس العســكريني بأهــم التهديــدات
للعمليــة
ّ
ّ
املســتجدة وســبل مجابهتهــا ،إضافــة إلــى نشــر الثقافــة الرقميــة والتعريــف بأبــرز أنشــطة الــوزارة
التكوينيــة الوطنيــة والدوليــة ،وذلــك تعميمــا
العلميــة والــدورات
الســنوية فــي اجملــال كامللتقيــات
ّ
ّ
اخملتصــن فــي اجملــال.
للفائــدة لتشــمل غيــر
ّ
فــي اخلتــام ،أتوجــه بالشــكر لكامــل أفــراد الفريــق الســاهر علــى إعــداد هــذا العــدد مــن مجلــة
داعيــا إيّاهــم للمحافظــة علــى انتظــام صدورهــا وقيمــة
الســامة املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني،
ً
ـوع محتواهــا.
وتنـ ّ

افتتاحية العدد الثاني
بقلم الفريق حبيب الضيف
مدير عام وكالة االستخبارات واألمن ّ
للدفاع

ـيد وزيــر الدفــاع الوطنــي بصــدور مجلــة الســامة املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني ســنويا
أذن السـ ّ
قصــد مزيــد الرفــع مــن مســتوى اليقظــة لــدى مختلــف مســتعملي األنظمــة املعلوماتيــة بــوزارة
الدفــاع الوطنــي وحتسيســهم باخملاطــر والتهديــدات الســيبرنية املســتجدة ونشــر ثقافــة الســامة
املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني داخــل الوســط العســكري وخارجــه.
وفــي ذات الســياق ،أفــرز التطــور التكنولوجــي فــي مجــال االتّصــال والشــبكات مفاهيــم جديــدة
ـحابية واجليــل اخلامــس لالتّصــاالت والــذكاء
ومتغيــرة ،علــى غــرار أنترنــات األشــياء احلوســبة السـ
ّ
وتطــور طــرق وتقنيــات
الســيبرنية
االصطناعــي ،وهــو مــا أدّى إلــى تنامــي األخطــار والتهديــدات
ّ
ّ
املعلوماتيــة.
قرصنــة األنظمــة
ّ
وفــي هــذا اإلطــار ،تعمــل جميــع هيــاكل وزارة الدفــاع الوطنــي علــى مواجهــة هــذه األخطــار واحل ّد
منهــا عبــر حتســن مســتوى النظــم املعلوماتيــة والتجهيــزات املســتغلة واالرتقــاء بهــا مــع وضــع
برامــج ومخططــات تضمــن اســتمرارية العمــل ومجابهــة األخطــار ،إضافــة إلــى تكويــن ضبــاط ذوي
املعلوماتيــة ،حيــث
مؤهــات وكفــاءة عاليــة فــي اجملــال بالتعــاون مــع الوكالــة الوطنيــة للســامة
ّ
ـيد
تخرجــت ســنة  2021دفعــة أولــى ماجســتير مهنــي إختصــاص "أمــن ســيبرني
عملياتــي" وأذن السـ ّ
ّ
وزيــر الدفــاع الوطنــي مبواصلــة تشــريك دفعــات أخــرى بصفــة ســنويّة.
املعلوماتيــة ،وذلــك
هــذا ،ويوجــد بــوزارة الدفــاع الوطنــي هيــكل يشــرف علــى حمايــة نظمهــا
ّ
بالتدقيــق علــى معداتهــا والتطبيقــات املســتغلة اعتمــادا علــى دليــل إجــراءات مطابــق للمواصفــات
العامليــة وإعــداد املذكــرات واملناشــير املتعلّقــة مبجــال الســامة املعلوماتيــة ،باإلضافة إلى التنســيق
ّ
مــع مختلــف املتداخلــن لتقــدمي التوصيــات الالزمــة لتالفــي النقائــص املســجلة .كما يقــوم الهيكل
املذكــور بالكشــف املبكّــر عــن الهجمــات التــي تســتهدف مــزود خدمــات األنترنــات بالــوزارة قصــد
منصــة خاصــة
منعهــا ،ونشــر معطيــات متعلقــة بالثغــرات والهجمــات الســيبرنية املســتجدة عبــر
ّ
خــرا للغــرض بكفــاءات داخليــة ،علــى غــرار جيــوش البلــدان املتقدمــة للتحذيــر مــن
مت تطويرهــا مؤ ّ
املعلوماتيــة.
خطــورة هــذه الهجمــات وتالفــي أضرارهــا علــى األنظمــة
ّ
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السالمة املعلوماتية
درع لإلدارة اإللكترونية
العميد لطفي حشانة

أصبحــت اإلدارة اإللكترونيــة مطلبــا لضمــان الشــفافية واملســاواة والعدالــة بــن
املواطنــن وتفــادي احملســوبية والرشــوة والبيروقراطيــة اإلداريــة التــي عطلــت مصالــح
املواطــن .كمــا أنهــا تعتبــر معيــارا أساســيا ودوليــا فــي مجــال الدميقراطيــة .لــذا ،ســعت
بالتحــول الرقمــي فــي عــدة مجــاالت كالصحــة واالنتدابــات بالوظيفــة
الــدول للقيــام
ّ
العموميــة والتصــرف فــي امليزانيــة وحتــى االنتخابــات التشــريعية والرئاســية والبلديــة...
مؤمنــة نظــرا
إن قــرار الدولــة توفيــر خدمــات ومعطيــات عــن بعــد يجــب أن تكــون ّ
ســيبرنية خطيــرة ،حيــث تعتبــر الســامة املعلوماتيــة
لوجــود مخاطــر وتهديــدات
ّ
ـيا ودرعــا واقيــا لضمــان ســرية وصحــة املعلومــة .ولتوضيــح ذلــك ،ســيتم
شــرطا أساسـ ّ
تعريــف اإلدارة اإللكترونيــة فــي مرحلــة أولــى ،ثــم عــرض اخملاطــر وكيفيــة التصــرف
فيهــا فــي مرحلــة ثانيــة ،وأخيــرا معاجلــة اخملاطــر عبــر منهجيــة الســامة املعلوماتيــة.
 .1اإلدارة اإللكترونية مفهوم حديث وأساسي :
تهــدف اإلدارة اإللكترونيــة إلــى تقليــص اإلجــراءات بــن طالــب اخلدمــة واإلدارة
وذلــك باســتعمال تكنولوجيــات االتصــال واملعلوماتيــة ،ومتكّــن اإلدارة اإللكترونيــة
مــن توفيــر معلومــة ســريعة وذات جــودة عاليــة ميكــن أن تســاعد فــي اتخــاذ القــرار
بالنســبة للمســؤول واســتغاللها بالنســبة للفــرد وبصفــة عامــة خملتلــف الفاعلــن.
تطــور تكنولوجيــات االتصــال واملعلوماتيــة رافــدا لتدعيــم اإلدارة
كمــا يعتبــر
ّ
اإللكترونيــة التــي تســتعمل باخلصــوص شــبكة األنترنــات وبعــض الشــبكات احملليــة
التطــور وشــرعت فــي إجنــاز
بالنســبة لتطبيقــات معينــة .وقــد واكبــت تونــس هــذا
ّ
مشــاريع تطبيقــات توفّــر للمواطــن خدمــات عــن
بعــد كخــاص فواتيــر الكهربــاء واملــاء والهاتــف
واالطــاع علــى احلســابات البنكيــة والتســجيل
عــن بعــد للســنة الدراســية فــي اجلامعــات
واملعاهــد الثانويــة واإلعداديــة واملــدارس اإلبتدائيــة...
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن وزارة الدفــاع
الوطنــي بــادرت فــي هــذا اجملــال
بتوفيــر خدمــات عــن بعــد كاالنتدابــات بصفــوف اجليــش والنفــاذ للمعلومــة
ومنظومــات داخليــة بــن هياكلهــا كالتصــرف فــي امليزانيــة (منظومــة إجنــاز)
والتصــرّف فــي املــوارد البشــرية (الشــبكة املندمجــة للتصــرف فــي املعطيــات)...
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 2.1العالقة بني مختلف الفاعلني:
• اإلدارة داخل اإلدارة نفسها ()GI
• اإلدارة مع إدارة أخرى ()G2G
• اإلدارة مع املواطن ()G2C
• اإلدارة مع املتدخلني في األعمال ()G2B
• اإلدارة مع املؤسسات ()G2O
 2.1هيكلة اإلدارة اإللكترونية:
تتيــح تكنولوجيــات االتصــال لــإدارة عناصــر تقنيــة تســتجيب للمواصفات والتشــريعات
املعمــول بهــا والتــي متكّــن مــن إســداء خدمــات عــن بعــد ،وتكــون الهيكلــة كمــا يلــي :
• طلــب اخلدمــة يكــون عبــر قنــوات االتصــال شــبكات األنترنــات وشــبكات محليــة.
• اســتغالل البوابــة اإلعالميــة لــإدارة لتوفيــر النفــاذ للمعلومــة والولــوج خملتلــف اخلدمــات
مــع ضمــان ســهولة الدخــول ومنــح التراخيــص الالزمــة بعــد التعــرّف علــى طالــب اخلدمة.
• توفير قاعدة بيانات محينة وشاملة
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يتــم إدراج أو تغييــر معطيــات مغلوطــة
• العبــث باملعطيــات (: )Information tampring
ّ
وتقدميهــا لطالــب اخلدمــة وكأنهــا معطيــات صحيحــة أو حذفهــا متامــا.
• منــع الولــوج إلــى اخلدمــات ( :)Services denyingرفــض النظــام املعلوماتــي
الترخيــص بالولــوج اخلدمــات أو للشــبكات وذلــك لوجــود هجــوم
ســيبرني أو فيــروس أو إمكانيــة أعطــاب مفتعلــة للمعــدات اإلعالميــة.
• ســرقة مــوارد النظــام املعلوماتــي ( :)System resources stealingســرقة
املعطيــات مــن قاعــدة البيانــات والشــبكات وتبــاع هــذه املعطيــات فــي
افتراضيــة علــى األنترنــات.
أســواق
ّ
		
• تزييــف املعطيــات ( :)Information fakingتبديــل املعطيــات األصليــة بأخرى
مزيفــة وهــذه األخيــرة تكــون مضــرة لألشــخاص والشــركات وحتــى الــدول.
 2.2التصرف في اخملاطر:
ملواجهــة اخملاطــر املذكــورة آنفــا ،وجــب اتبــاع إجــراءات محــددة
حتتــوي علــى حتديــد وحتليــل ثــم التحكّــم فــي هــذه اخملاطــر.
• حتديــد اخملاطــر ( :)Risk identifyingتعتبــر أول مرحلــة فــي التصــرف
فــي اخملاطــر التــي تهــدد النظــام املعلوماتــي لــإدارة اإلكترونيــة ،ويكــون
ذلــك بتجميــع مختلــف نقائــص النظــام املعلوماتــي واالختراقــات
ويتــم تســجيل ذلــك مبلفــات رقميــة وســجالت
الســابقة واحملتملــة،
ّ
ورقيــة .وميكــن أن يكــون مصــدر هــذه اخملاطــر التدخــل البشــري أو املعــدات
أو التطبيقــات أو احلامــل للمعطيــات أو مــكان العمــل واالســتغالل.
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إن فوائــد اإلدارة اإللكترونيــة متعــددة ،فهــي متكّــن مــن فــرض الثقــة بــن املواطــن واإلدارة
وضمــان الشــفافية وتوفيــر املعلومــة بصفــة ســريعة ،كمــا متكّــن من تبــادل املعلومــات بني
ـيبرنية؟
إدارة الدولــة واملؤسســات ،ولكــن هــل أن اإلدارة
اإللكترونيــة ّ
مؤمنــة ضـ ّد اخملاطــر السـ ّ
ّ
 .2مخاطر اإلدارة اإللكترونية :
ـيبرنية ،لذلــك وجــب التعــرّف عليها
تواجــه اإلدارة اإلكترونيــة عــدة تهديــدات ومخاطــر سـ ّ
وحتليلهــا والتحكّــم فــي تأثيراتهــا قــدر اإلمكان.
 1.2اخملاطر :
ـم اختــراق قواعــد بيانــات
• اختــراق املعطيــات ( : )information interceptingيتـ ّ
اإلدارة أو معطيــات طالبــي اخلدمــة.

مقاالت متنوعة

• حتليــل اخملاطــر ( :)Risk analyzingيعتمــد هــذا التحليــل علــى دراســة وتقييــم التأثيــرات
ثــم ترتيبهــا حســب خطورتهــا علــى النظــام املعلوماتــي .وتكــون هــذه اخملاطر إمــا مقصودة
(هجــوم ســيبرني )...أو غيــر مقصــودة (خطــأ بشــري مــن طــرف املســؤول
أو املســتعمل )...أو طبيعيــة (فيضانــات ،حريــق .)...ويتــم إجنــاز خالصــة
حــول النتائــج احملتلمــة املباشــرة وغيــر املباشــرة علــى النظــام املعلوماتــي.
• التحكــم فــي اخملاطــر ( :)Risk controlingيتــم اختيــار منهجيــة التحكّــم
لتقليــص تأثيــرات اخملاطــر علــى النظــام املعلوماتــي .وتعتمــد هــذه املنهجيــة علــى
تصــور الســيناريوهات احملتملــة للمخاطــر واحللــول التقنيــة والبشــرية ملواجهتهــا.
ّ
بعــد توضيــح اخملاطــر التــي تهــ ّدد اإلدارة اإللكترونيــة والتصــرّف فيهــا وجــب
أن يطــرح الســؤال حــول كيفيــة ضمــان ســامة نظامهــا املعلوماتــي؟
اإللكترونية :
 .3منهجية السالمة املعلوماتية لإلدارة
ّ
تعتبــر الســامة املعلوماتيــة ركيــزة أساســية لضمــان حمايــة النظــام
املعلوماتــي لــإدارة اإلكترونيــة مــن مختلــف اخملاطــر ســواء كانــت بشــرية
(احللقــة األضعــف) أو تقنيــة (نظــم اســتغالل وتطبيقــات ومعــدات
إعالميــة )...وبنيــة أساســية (شــبكات اتّصــال ومحــات غيــر مؤمنــة)...
يعتمــد نظــام الســامة املعلوماتيــة فــي اإلدارة اإللكترونيــة علــى منهجيــة
تصــرف فــي اخملاطــر فــي كل اجملــات حســب معاييــر علميــة وترتكــز علــى
التخطيـ�ط(  ) )Planningوالفعــل أو التدخــل ( )Doوالتقييــم ( )Checkوردّ الفعــل (�Ac
 )tionوتتلخــص فــي ( .)PDCAوفــي مــا يلــي توضيــح مبســط لهــذه املنهجيــة :
 1.3التخطيط (: )Planning
إنشــاء إســتراتيجية حمايــة نظــام اإلدارة اإللكترونيــة حســب مخطــط يرتكــز علــى
حتقيــق أهــداف مرتبطــة بصــد اخملاطــر وتوفيــر معلومــة صحيحــة وحينيــة.
ويكــون اخملطــط حســب أهميــة اخملاطــر مرتبــا زمنيــا وحســب أولويــات اإلدارة.
 2.3الفعل أو التدخل (: )Do
تركيــز سياســة وقايــة وتد ّخــل وحتكّــم ومجابهــة اخملاطــر لنظــام اإلدارة
اإللكترونيــة .تكــون هــذه السياســة موثقــة وقانونيــة وذلــك بإصــدار تراتيــب
كتابيــة مــن طــرف رئيــس اإلدارة.
 3.3التقييم (: )Check
تقييــم داخلــي للسياســة املتبعــة ومالءمتهــا مــع األهــداف
املرســومة حلمايــة النظــام املعلوماتــي ،ويتــم مــن طــرف مســؤول
عــن الســامة املعلوماتيــة (كضابــط الســامة املعلوماتيــة مبختلف
هيــاكل وزارة الدفــاع الوطنــي) ،ويكــون ذلــك بالقيــام بتجــارب ومتاريــن نظريــة وتطبيقيــة
ومحــاكاة الهجمــات الســيبرنية واألعطــاب فــي الشــبكات واملعــدات للســيطرة والتحكــم
فــي اخملاطــر عنــد حدوثهــا ،واســتقراء التهديــدات املســتقبلية .يتــم إجنــاز تقريــر بعــد
عمليــة التقييــم يصــادق عليــه رئيــس اإلدارة ،كمــا يستحســن طلــب تدقيــق معمــق
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املعلوماتية لإلدارة اإللكترونية أصبــح حتميا ملا حتتويه هذه
إن ضمــان حمايــة النظــم
ّ
النّظــم مــن معطيــات هامــة ميكــن أن متــس األمــن القومــي للدولــة ذاتهــا ،لذا وجــب إعطاء
األولويــة القصــوى لهــذا املوضــوع .وينصــح فــي هــذا اإلطار باتبــاع معاييــر اجلــودة العاملية
ـم أنظمــة التصــرّف فــي الســامة املعلوماتيــة.
كمعيــار  ISO 27001الــذي يعتبــر أحــد أهـ ّ
عمومــا ميكــن القــول أن اإلدارة اإللكترونيــة حتســن العالقــة بــن اإلدارة البيروقراطيــة
واملواطــن وتوفّــر معلومــة ســريعة متكّــن مــن رفــع جناعــة اإلدارة وحتســن أدائهــا،
ويكــون ذلــك بتحديــد اخملاطــر والتصــرف فيهــا ثــم اتبــاع منهجيــة لســامة النظــام
املعلوماتــي لــإدارة ضمــن إســتراتييجية واضحــة فــي إطــار مخطــط زمنــي محــدد.
ولكــن مهمــا كانــت املناهــج والتقنيــات املتبعــة لتحقيــق ســامة النظــام املعلوماتــي
لــإدارة اإللكترونيــة ،ال ميكــن ضمــان صفــر باملائــة مــن اخملاطــر ( )% 0وال مائــة باملائــة
( )% 100مــن احلمايــة .لــذا وجبــت اليقظــة دائمــا ليــا ونهــارا مــع توفيــر اإلمكانيــات
البشــرية (انتــداب وتكويــن ورســكلة) واملاديــة (معــدات ونظــم اســتغالل وتطبيقــات).
املراجع :

- Information security Management courses, DRESMARA, Brasov, Romania 2015.
- Challenges in E-Government and security information, Information and security journal, vol
15, No 1, 2004 p 9-20.
�- Frame / methodology for the information security management in an e-government environ
�ment, Ing. Mag. Kristian Tomov, Dr B. Balabanov. ITU Regional Forum on Cybersecurity, Octo
ber 2012, Sofia, Bulgaria.
- Establishing a Sustainable Information Security Management Policies in Organization: A
Guide to Information Security Management Practice (ISMP), International Journal of Computer
and Information Technology (ISSN: 2279 – 0764) Volume 04–Issue 01, January 2015.
�-Local Government Information Security Risk in the Age of E-Government, Eunjung Shin, Lau
�ren N. Bowman. PhD Students Eric Welch, Associate Professor Department of Public Adminis
tration, Science, Technology and Environment Policy Lab, University of Illinois at Chicago,2010.
- United nations : E-government Survey 2014, E-government for the future we want.
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ومتقــدم مــن طــرف مختصــن فــي التدقيــق الــدوري علــى الســامة املعلوماتيــة مــن طــرف
اخملتصــة يتــم علــى إثرهــا إجنــاز تقريــر يبــرز النقائــص واخملاطــر واقتــراح حلــول
الهيــاكل
ّ
عاجلــة وآجلــة تكــون واقعيــة يســهل تطبيقهــا مــع مراعــاة
اإلمكانيــات احلقيقيــة لــإدارة وال يرتكــز علــى حلــول نظريــة.
 4.3رد الفعل (: )Action
ـم علــى ضــوء التقاريــر املنجــزة بعــد تقييــم داخلــي أو من
ويتـ ّ
طــرف مختصــن واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة والعالجيــة علــى
نظــام اإلدارة اإللكترونيــة لتحقيــق مســتوى عــال مــن الســامة
املعلوماتيــة .نتيجــة لهــذه التقاريــر ،يتــم إجنــاز احللــول املقترحــة للمجابهــة والتحكــم فــي
اخملاطــر التــي مت حتديدهــا ويتــم اســتعمالها عنــد احلاجــة .كمــا يتــم حتيــن هــذه احللــول
دوريــا حســب التطــور التكنولوجــي.
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تكنولوجيا اجليل السادس

الوكيل إميان الرياحي

تتقــ ّدم التكنولوجيــا دائمــا لألمــام فتجدنــا نســير فــي طريــق عالــم شــبكات
اجليــل الســادس « »6Gمــع أ ّن مجــرّد الفكــرة تبــدو مبكّــرة فــي الوقــت الــذي مــا يــزال
فيــه تركيــب واســتخدام شــبكات اتّصــاالت اجليــل اخلامــس « »5Gمســتمرّا فــي جميــع
أنحــاء العالــم وعــدد مســتخدميها ال يــزال قليــا ،كمــا أ ّن العديــد مــن مناطــق العالــم
تســتخدم شــبكات اتّصــاالت اجليــل الرابــع « ،»4Gح ّتــى أ ّن بعــض البلــدان ال تــزال فــي
طــور إســتخدام شــبكات اجليــل الثالــث « .»3Gفهــل ســيصبح اخليــال العلمــي واقعــا
الســادس؟ أم أنّهــا ســتكون مجــرّد «شــبكات
متجســدا
وطبيعيــا مــع تكنولوجيــا اجليــل ّ
ّ
ّ
احملســنة» ()5G Enhanced؟
اجليــل اخلامــس
ّ

تطور شبكات األنترنات:
.1
ّ
شــهد االنتقــال إلــى شــبكات اجليــل الرابــع « »4Gفــي بدايــات ســنة  2010زيــادة كبيــرة
فــي الســرعة بعــد أن كان يعانــي مــن بــطء فــي تصفّ ــح األنترنــات ومكاملــات الفيديــو
لشــبكات اجليــل الثالــث « .»3Gبينمــا توفــر شــبكة « »5Gاآلن اتصــاال ً أكبــر للعديــد مــن
األجهــزة كمــا تســاعد علــى بنــاء نظــام عصبي إدراكــي يدمــج الـذ ّكاء االصطناعــي واإلدراك
ّ
اللســلكي بهــدف حتســن زمــن االســتجابة (يصــل إلــى  20جيغابايــت فــي الثانيــة) مــع
أمــا مــن حيــث التنميــة االقتصاديــة ،فقــد ســبق وأن عـزّزت تقنيــات
زمــن اســتجابة أقــلّ ّ .
اجليــل الثالــث « »3Gالتجــارة اإللكترونيــة ،بينمــا عــززت تقنيــات اجليــل الرابــع « »4Gالتجــارة
ـوال .وميثــل بنــاء وتطبيــق البنيــة التحتيــة « »5Gبداية
اإللكترونيــة والدفــع عبــر الهاتــف اجلـ ّ
واألمريكيــة.
كالصينيــة
العامليــة
التصنيــع الذكــي للشــركات
ّ
ّ
ّ
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 .2شبكات اجليل السادس «:»6G
مــن املتوقّــع أن تعمــل تقنيــة اجليــل الســادس مــع حلــول ســنة  2030علــى حتســن
نقــاط ضعــف اجليــل اخلامــس مــع ســرعة بأضعــاف قــد تصــل إلــى  1تيرابايــت فــي الثانيــة
بعــد توســعة النطــاق التــردّدي للشــبكات (أكثــر مــن  300جيغاهرتــز) مــع وقــت اســتجابة
أقــل مــن  100ميكروثانيــة وهــو مســتوى غيــر مســبوق مــن الســرعة ممّا ســيؤدي مســتقبال
إلــى زيــادة أداء تطبيقــات « »5Gباإلضافــة إلــى تطويــر تطبيقــات جديــدة ومبتكــرة ،كمــا
ستســاعد هــذه التكنولوجيــا املتقدمــة فــي ربــط العالــم احلقيقــي بالعالــم الرقمــي
االفتراضــي ممّــا ســيجعل تصميــم املنتجــات والبحــث والتطويــر أكثــر كفــاءة وتقلــل مــن
تكاليفهــا بشــكل كبيــر.
أمــا تقنيــة اإلدراك الالســلكي « »la technologie de perception sans filاملرتبطــة بتقنية
ّ
« ،»6Gفبمجــرد نضوجهــا ســتقوم بتطويــر االقتصــاد الرقمــي الــذي ســيصبح قائمــا علــى
القــدرة التنافســية للــدول فــي املســتقبل وبالتالــي احملــرك الرئيســي لالقتصــاد الرقمــي
وذلــك مــن خــال:
• كشف التهديدات ()la détection des menaces
• املراقبة الصحية ()la surveillace de la santé
• االعتراف بالسمات والوجوه ()la reconnaissance des caractéristiques et des visages
الذكيــة (Améliorer les
• حتســن التكنولوجيــات املتنقّ لــة مثــل املركبــات املســتقلّة واملــدن
ّ
...)technologies mobiles telles que les véhicules autonomes et les villes intelligentes
11
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وعلــى الرّغــم مــن أ ّن شــبكات اجليــل اخلامــس قــد بــدأ العمــل بهــا فــي بعــض ال ـ ّدول
األوروبيــة وأ ّن هــذه الــدول قــد بــدأت
منــذ ســنة  2019كالصــن وأمريكيــا وبعــض الــدول
ّ
فعليــا فــي البحــث والدعــم ملراكــز بحوثهــا وشــركاتها الكبــرى لتطويــر شــبكات اجليــل
ّ
الســادسّ ،إل أ ّن تونــس ال تــزال تعانــي مــن ضعــف وبــطء شــبكات اجليــل الرابــع مــع عــدم
التحتيــة ،وحلــم
الريفيــة نظــرا لضعــف البنيــة
توفــر تــام لألنترنــات فــي بعــض املناطــق
ّ
ّ
شــبكات اجليــل اخلامــس ال يــزال فــي طــور التجربــة مــن قبــل مشــغلي االتصــاالت علــى
غــرار أورجن .فهــل ســنبدأ برؤيــة مالمــح اجليــل الســادس فــي العالــم قبــل أن نســتخدم
هاتفــا يدعــم تقنيــة « »5Gبشــكل كامــل فــي تونــس؟

املراجع:
- http://mmwave.dei.unipd.it/research/6g/
- https://www.tuitec.com/ar/
- https://www.telenorconnexion.com/technologies/evolution-mobile-technology/
- https://www.journaldugeek.com/2022/02/16/6g-un-nouveau-record-de-vitesseetabli-a-1-tb-s-grace-a-des-ondes-3d/
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اإلعالمية
مراكز االستجابة للطوارئ
ّ
املالزم أول ظافر رويس

املعلوماتيــة
الســيبرني وحمايــة األنظمــة
ال يخفــى علــى اجلميــع أهميــة األمــن ّ
ّ
ـور هــام فــي مجــال التكنولوجيــا
فــي الوقــت احلالــي نظــرا ملــا يشــهده العالــم مــن تطـ ّ
وتقنيــات االتصــال ،حيــث أصبــح ال ميكــن االســتغناء عــن اســتعماالتها مــن قبــل كل
وإمكانيــة حتقيــق أربــاح ماديّــة.
الفئــات ملــا تو ّفــره مــن ســهولة فــي االســتخدام
ّ
املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني
اخملتصــة فــي مجــال الســامة
تشــير املواقــع والهيــاكل
ّ
ّ
ـيبرنية أن معـ ّدل هــذه احلــوادث
مــن خــال نشــر
إحصائيــات حــول الثغــرات والهجمــات ّ
السـ ّ
ّ
فــي ارتفــاع بشــكل ملحــوظ حيــث أصبحــت تشــكل خطــرا علــى أمــن الــدول مــن خــال
حساســة ونشــرها علــى الــواب املظلــم وتعطيــل خدمــات إلكترونيــة،
تســريب بيانــات ّ
أو تؤثــر علــى حيــاة أشــخاص فــي بعــض األحيــان مــن خــال االســتقطاب والتحــرش عبــر
ـيبرنية آمنــة وموثوقة
مواقــع التواصــل االجتماعــي .لــذا أصبــح من الضــروري توفيــر بيئة سـ ّ
العمومية.عمــدت
لضمــان حســن اســتغالل التكنولوجيــا احلديثــة فــي مختلــف اخلدمــات
ّ
اإلعالميــة
خاصــة باالســتجابة للطــوارئ
عــ ّدة دول وشــركات كبــرى إلــى إنشــاء مراكــز
ّ
ّ
احلساســة (احليويــة) ،ومــن أبــرز مهــام هــذه املراكــز أنها
تهــدف إلــى حمايــة البنــى الرقميــة ّ
ـيبرنية والتعامــل
تعمــل علــى االســتباق فــي رصــد وكشــف التهديــدات والهجمــات السـ
ّ
حينيــة حســب طبيعتهــا ودرجــة خطورتهــا ،وتقــدمي احللــول واملقترحــات
معهــا بصفــة
ّ
مكونــات النظــام املعلوماتــي .كمــا تعمــل هــذه املراكــز
التقنيــة لتالفــي الثغــرات وحمايــة
ّ
ّ
رقميــة ،مجــاالت ،عناويــن
التقنيــة املشــبوهة (عناويــن  ،بصمــات
علــى نشــر املعطيــات
ّ
ّ
مختصــة فــي اجملــال لالســتفادة منهــا وتطبيقهــا
منصــات ومواقــع
بريــد إلكترونــي) علــى
ّ
ّ
لتوعيــة األفــراد حــول مــدى
ـية
ّ
باملعــدات املســتهدفة ،إضافــة إلــى القيــام ببرامــج حتسيسـ ّ
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خطــورة الهجمــات ومــا ميكــن أن ينجــر عنهــا وذلــك مــن خــال تنظيــم محاضــرات فــي
الغــرض أو تصميــم نشــريات ومقاطــع فيديــو مبســطة حتتــوي علــى إجــراءات الســامة
املعلوماتيــة.
ّ
يبرنية:
الس
 .1منهجية االستجابة للحوادث ّ
ّ

منهجيــة لالســتجابة
اإلعالميــة علــى
تعتمــد جميــع مراكــز االســتجابة للطــوارئ
ّ
ّ
العامليــة والتــي ترتكــز أساســا علــى  4مراحــل:
ــيبرنية حســب املعاييــر
الس
للحــوادث ّ
ّ
ّ
 1.1االستعداد:
يتــم مــن
تُعتبــر هــذه املرحلــة العمــود الفقــري لــكل مركــز حيــث
ّ
املعلوماتية
حتيــة لألنظمــة
ّ
خاللهــا حصــر كل املعطيــات حــول البنيــة ال ّت ّ
ّ
احلساســة منهــا واملزمــع مراقبتهــا،
والشــبكات وال ّتطبيقــات
ّ
خاصــة ّ
خصوصيــة لكشــف الهجمــات التــي
برمجيــات
ويتــم خاللهــا تركيــز
ّ
ّ
ـية علــى غــرار مــوزّع الــواب ،البريــد اإللكتروني
تســتهدف املوزّعــات الرّئيسـ ّ
واجملــاالت ...،واملراقبــة ال ّدوريّــة حلركــة البيانــات داخــل الشــبكة وملفّ ــات النّفــاذ ”fichiers
ــيبرنية عنــد وقوعهــا.
الس
 “logsوإعــداد ّ
خطــة االســتجابة للحــوادث ّ
ّ
 2.1االكتشاف والتحليل:
تتمثّــل هــذه املرحلــة فــي تكوين فــرق تعمــل بنظــام  24/7تقــوم مبراقبة
مخصصــة للغــرض فــي مرحلــة أولــى ،وحتليلهــا
احلــوادث عبــر شاشــات
ّ
صحــة وجودهــا فــي مرحلــة ثانيــة ،وإعــداد تقريــر تقنــي
للتث ّبــت مــن ّ
أوّلــي فــي حالــة التأكــد مــن وجــود حــدث مشــبوه ومتريــره إلــى فريــق
تقنــي ملزيــد التحــري والتدقيــق فــي مختلــف مراحــل الهجمــة.
 3.1االحتواء ،اإلزالة والتعافي:
التقنيــة بحصــر
وهــي املرحلــة األكثــر دقّــة حيــث تقــوم فيهــا الفــرق
ّ
رقميــة
الفنيــة ،القيــام بنســخ
مصــادر الهجمــات وحتديــد املؤشــرات
ّ
ّ
البرمجيــات اخلبيثــة
التفحــص فــي
ثــم حتليلهــا،
ّ
لألجهــزة املصابــة ّ
ّ
خلــو الشــبكة وجميــع املعــدات مــن
وامللفّ ــات القــارّة ،التأكّــد مــن
ّ
ّ
مؤشــرات الهجمــة ،عــزل األنظمــة املصابــة وإعــادة صيانتهــا وفحصهــا.
 4.1الدروس املستفادة والتقارير:
يتــم خاللهــا حتريــر تقريــر فنــي
تعتبــر هــذه املرحلــة األخيــرة التــي
ّ
اخلصوصيــة وإضافة
البرمجيــات
ـيبرنية وحتيني
مفصــل حــول احلادثــة ّ
ّ
ّ
ّ
السـ ّ
ّ
املؤشــرات واألنشــطة التــي مت ّ اكتشــافها ومراقبتهــا بصفــة
جميــع
اخلاصــة حتــى يتــم منعهــا مســتقبال.
دوريّــة ثــم نشــرها باملنصــات
ّ
14

املراجع:
_-https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/FIRST_CSIRT_Services
Framework_v2.1.0_ar.pdf
- https://www.rmg-sa.com
- https://github.com/ThA33/IRGuide
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 .2حتديد أولويّات االستجابة للحوادث:
يُعتبــر الوقــت عنصــرا مهمــا فــي االســتجابة
الزمنيــة
للحــوادث الســيبرنية لــذا كلّمــا ق ّلــت الفتــرة
ّ
بــن بدايــة الهجمــة واكتشــافها كلّمــا تقــلّ األضــرار
املترتّبــة عــن الهجمــةُ .يكــن خــال مرحلــة االكتشــاف
للطــوارئ عــ ّدة
والتحليــل أن يواجــه فريــق االســتجابة ّ
ســيبرنية مختلفــة فــي نفــس الوقــت
تنبيهــات
ّ
حينيــة،
ويســتحيل حتليلهــا واالســتجابة لهــا بصفــة
ّ
ـم تصنيفهــا حســب األولويّــة
لــذا وفــي هــذه احلالــة يتـ ّ
وترتيبهــا مــن احلــوادث ذات اخلطــورة العاليــة ج ـ ّدا إلــى
األقــل خطــورة.
ومن أهم العوامل التي يعتمد عليها لتحديد األولويّات لتحليل احلوادث هي:
مخصــص للعمــل ،صــور
حساســة بحاســوب
• قيمــة وحجــم البيانــات باجلهــاز (معطيــات ّ
ّ
ـخصية ،قاعــدة بيانــات خاصــة مبعطيــات األفــراد،)...،
وفيديوهــات شـ
ّ
ـير ،حاســوب مســتعمل
• مــكان اجلهــاز املصــاب في الشــبكة (موزّع ّ
حســاس ،حاســوب مسـ ّ
عادي،)...،
• نوع الهجمة وعدد تكرارها على نفس اجلهاز.
اإلعالمية«:»CERT MIL
 .3املركز العسكري للطوارئ
ّ
متاشــيا مــع التوجــه العاملــي نحــو إنشــاء هيئــات مــن قبــل الدولــة للعمــل
املعلوماتيــة
الســامة
فــي مجــال األمــن الســيبرني ،بــادر هيــكل
مختــص فــي ّ
ّ
ّ
بــوزارة ال ّدفــاع الوطنــي إلــى بعــث مركــز عســكري لالســتجابة للطــوارئ
ــيبرنية داخــل الــوزارة.
الس
اإلعالميــة حيــث ميكــن مــن متابعــة وإدارة احلــوادث ّ
ّ
ّ
يهــدف هــذا املركــز إلــى الكشــف املبكّــر ،اإلنــذار وال ّتصــدي للهجمــات املســتهدفة
لألنظمــة املعلوماتيــة ال ّتابعــة لــوزارة ال ّدفــاع الوطنــي ،حتقيــق اليقظــة
املعلوماتيــة ،تنظيــم
الســامة
التكنولوجيــة ومواكبــة املســتجدات فــي مجــال ّ
ّ
محاضــرات حتسيســية وتوعويــة خملتلــف األفــراد وهيــاكل الــوزارة ،والقيــام
ــيبرنية " "Cyber Forensicsالالزمــة عنــد حــدوث طــارئ ســيبرني.
الس
بالتحريــات ّ
ّ
ال شــك أن مشــهد التهديــدات الســيبرنية ســيتطور فــي األيــام القادمــة ،غيــر
أنــه مــن الواضــح أن ملخــص الســنوات الســابقة ال يعــرض ســوى نظــرة بســيطة
حــول مخاطــر العــام املقبــل ،إذ يختلــف كل عــام عــن اآلخــر .فــي هــذا الســياق ،مــن
الضــروري أن ي ّتســم العــام املقبــل بســمتني قييمتــن :اجلاهزيّــة والصمــود الســيبرني.
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عالم امليتافيرس
«»Metaverse
الطيب
الوكيـل أوّل ص ّديق بن
ّ

ـورا ســريعا
شــهدت الثــورة الرقميــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين تطـ ّ
فــاق جميــع تنبــؤات وتصــورات أغلــب اخلبــراء فــي العالــم التقنــي ،فعلــى مــدى عمــره
تطــور الفضــاء الســيبرني فــي ســنوات الثمانينــات والتســعينيات مــن
القصيــر
ّ
امللــون والســريع
النصيــة ووســائل التواصــل البســيطة إلــى األنترنــات
الصفحــات
ّ
ّ
ي باملعطيــات البصريــة عاليــة ال ّدقــة مــن صــور وفيديوهــات .مــع
واململــوء باحلركيــة والثــر ّ
خاصــة بعــد االنتشــار
التطــور التكنولوجــي
بدايــة القــرن احلــادي والعشــرين تســارع
ّ
ّ
املتنوعــة والترقيــات املســتمرة ألنظمــة تصفّ ــح
الواســع لوســائل التواصــل االجتماعــي
ّ
الــواب ( )web3.0وبــزوغ جنــم العمــات الرقميــة وحلــم الثــراء الســريع مــع وفــرة التطبيقات
ذكيــة ومختلــف نظــم
علــى مختلــف
ّ
املنصــات مــن هواتــف وســاعات وشاشــات عــرض ّ
االســتغالل مفتوحــة املصــدر .فحســب أغلــب الباحثــن فــي اجملــال فــإ ّن هــذا العالــم
ـور الكبيــر الــذي تشــهده ســرعة نقــل
لــن يــدوم طويــا علــى شــكله احلالــي مــع التطـ ّ
البيانــات علــى غــرار شــبكات اجليــل اخلامــس ( )5Gاملنتشــرة والتحضيــر لالنتقــال إلــى
الســحابية «.»Cloud
شــبكات اجليل الســادس قريبــا ،ومع اســتغالل تكنولوجيا اخلدمــات ّ
 .1ثورة امليتافيرس:
التطــور التكنولوجــي واللّحــاق
فــي إطــار مواكبــة
ّ
بالشــركات الكبــرى مثــل مايكروســوفت ،إنفيديــا،
ووملــارت ،ســناب شــات وغيرهــم فــي مجــال العوالــم
االفتراضيــة قامــت شــركة «فيســبوك» العمالقــة
مؤخــرا بتغييــر إســمها إلــى « »Metaواملشــتق مــن
مصطلــح « ,»Meta Verseحيــث صــرّح رئيســها
«مــارك زوكربيــرغ» بــأ ّن هــذا العالــم االفتراضــي
املنصــة التقنيــة األهــم مســتقبال و«أننّــا ســوف نحيــا ونعمــل مــن خاللــه».
ســيصبح
ّ
كمــا أعلنــت ذات الشــركة عــن اعتزامهــا توفيــر  10آالف وظيفــة جديدة فــي اإلحتــاد األوروبي
لبنــاء هــذا العالــم ،وحســب توقعاتهــا ســيكون املســتخدمون قادريــن علــى التســوق،
وعلــى مقابلــة أصدقائهــم ،والعمــل عــن بُعــد ،وســيتيح مشــاركة املســاحات الرقميــة،
واملوســيقى ،واألعمــال الفنيــة ،باإلضافــة إلــى دمــج العناصــر الرقميــة فــي العالــم املــاد ّي.
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في عالم امليتافيرس

17

مقاالت متنوعة

سيســاهم دمــج العالــم املــادّي مبعطيــات افتراضيــة فــي
متكــن املســتخدمني علــى ســبيل املثــال مــن حضــور
فعليــا الذهــاب
مبــاراة لكــرة القــدم لــم يكــن باإلمــكان
ّ
إلــى مــكان انعقادهــا وذلــك عبــر مــا يُعــرف بتقمــص
األفاتــار( »Avatar« ،شــخصية رمزيــة ثالثيــة األبعــاد)
والتــي متثــل الشــخص احلقيقــي فــي العالــم االفتراضــي.
 .2مفهوم امليتافيرس:
تشــتق ّ كلمــة « »MetaVerseمــن شــقني األول « »Metaوهــي كلمــة التينيــة
تعنــي (مــا وراء) والثانــي « »Verseمشــتق مــن «« »universالكــون» ,مت ّ اســتعمالها
ألوّل مــرة فــي روايــة ( )Snow Crashللكاتــب األمريكــي «نيــل ستيفنســون» ســنة
تقمــص شــخصيات خياليــة (�ava
 ،19922حيــث يتفاعــل البشــر مــن خــال
ّ
 )tarsمــع بعضهــم البعــض وعبــر بعــض البرمجيــات ،فــي فضــاء إفتراضــي ثالثــي
األبعــاد مشــابه للعالــم احلقيقــي .وقــد اســتخدم املؤلــف «ستيفنســون» هــذا
املصطلــح لوصــف بديــل ملــا بعــد األنترنــات ويعتمــد علــى الواقــع االفتراضــي.
يســتخدم املصطلــح لوصــف «اإلصــدارات املســتقبلية املفترضــة» لعالــم
واملكونــة مــن مســاحات ثالثيــة األبعــاد المركزيــة ،ومتصلــة
األنترنــات
ّ
بشــكل دائــم وميكــن دخولهــا عبــر نظــارات الواقــع اإلفتراضــي أو الواقــع
ومنصــات األلعــاب اخملتلفــة.
املعــزّز أو الهواتــف اجلوالــة أو احلواســيب املكتبيــة
ّ
 .3كيفية عمل امليتافيرس:
الفعليــة
حاليــا عــدد مــن التطبيقــات
هنــاك
ّ
ّ
خاصــة فــي
ـمى بامليتافيــرس،
ّ
املوجــودة ضمــن مــا يسـ ّ
مجــاالت اإلنتــاج الســينيمائي واأللعــاب اإللكترونيــة
علــى غــرار « »Mine craftو « »Fortniteو «»Roblox
كمــا أنــه وحســب توقعــات الشــركات التكنولوجيــة
الكبــرى عنــد الوصــول إلــى عالــم «ميتافيــرس مثالي»
العالم االفتراضي في لعبة Roblox
ســيكون مبقــدور املســتخدم أن يخــوض أي جتربــة أو
نشــاط وســيكون بإمكانــه التعامــل مــع أ ّي أمر يحتاجه مــن مكانــه دون احلاجة إلــى التنقل.
 1.3الواقع املعزّز ): Augmented Reality (AR
يعتبــر الواقــع املعــزّز نــوع مــن الواقــع االفتراضــي الــذي
يهــدف إلــى نســخ البيئــة احلقيقيــة ونقلهــا إلــى احلاســوب
و تعزيزهــا مبعطيــات افتراضيــة لــم تكــن جــزءا منهــا،
فنظــام الواقــع املعــزّز يولّــد عرضــا مركّبــا للمســتخدم
ميــزج بــن املشــهد احلقيقــي الــذي ينظــر إليــه املســتخدم
واملشــهد الظاهــري الــذي مت إنشــاؤه بواســطة برمجيــات
احلاســوب والــذي يعـزّز املشــهد احلقيقــي مبعلومــات إضافيــة.
إجتماعات افتراضية
يهــدف املشــهد الظاهــري « »virtual sceneإلى حتســن اإلدراك
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احلســي للعالــم احلقيقــي الــذي يــراه أو يتفاعــل معــه املســتخدم .ويهــدف الواقــع املع ـزّز
ّ
إلــى إنشــاء نظــام ال ميكــن فيــه إدراك الفــرق بــن العالــم احلقيقــي و مــا أضيــف عليــه،
فعنــد قيــام شــخص مــا باســتخدام هــذه التقنيــة للنظــر فــي البيئــة احمليطــة بــه فــإن
األجســام فــي هــذه البيئــة تكــون مــزوّدة مبعلومــات تظهــر أو «تســبح» حولهــا وتتكامــل
مــع الصــورة التــي يشــاهدها املســتعمل وتــزوده بكافــة املعطيــات التــي يريــد رؤيتهــا.
هــذا ،وتســتخدم تقنيــة الواقــع املعــزّز حاليــا فــي مجــال الترفيــه ،والتدريــب
العســكري ،والتصميــم الهندســي ،والروبوتــات ،والصناعــة التحويليــة
وغيرهــا مــن الصناعــات ،كمــا يتــم إدماجهــا فــي التعليــم بشــكل تدريجــي.
 2.3الواقع االفتراضي ):Virtual reality (VR
الواقــع اإلفتراضــي ( )VRهــو محــاكاة برمجيــات احلاســوب للبيئــات
التــي ميكــن محاكاتهــا ماديّــا ً فــي بعــض األماكــن فــي العالــم
احلقيقــي ،وذلــك فــي عالــم خيالــي يصنــع باملؤثــرات البصريــة،
تتضمــن
مجســم خــاص.
أو عــرض علــى شاشــة احلاســوب أو مــن خــال عــرض
ّ
ّ
حســية إضافيــة مثــل الصــوت مــن خــال مك ّبــرات
بعــض احملــاكاة معلومــات
ّ
اللمسـ�ية( )�Tou
سـ�ماعات الـ�رأس ،كمـ�ا يوجـ�د بعـ�ض األنظمـ�ة املتق ّدمـ�ة
الصـ�وت أو
ّ
ّ
قــوة
 ،)chableوتشــمل املعلومــات عــن طريــق اللمــس ،واملعروفــة عمومــا بإســم
ّ
ردود الفعــل ،فــي التطبيقــات الطبيــة واأللعــاب اإللكترونيــة ،كمــا يتوقــع مزيــد
دمــج بعــض احلــواس األخــرى عبــر البيئــة الرقميــة مســتقبال (كالرائحــة والطعــم).
يشــمل الواقــع االفتراضــي علــى بيئــات االتصــال عــن بعــد والتــي توفــر
إمــا مــن
للمســتخدمني وجــود ظاهــري مــع مفاهيــم التواجــد عــن بعــد ّ
خــال اســتخدام أجهــزة اإلدخــال العاديــة مثــل لوحــة املفاتيــح والفــأرة،
املتطــورة والقفــازات.
أو مــن خــال أجهــزة متعــددة الوســائط مثــل النظــارات
ّ
 .4التحديــات التــي ترافــق هــذا التحــول علــى أمــن املعلومــات واملعطيــات الشــخصية
واجملتمعــات واألشــخاص:
يــرى بعــض اخملتصــن أن عالــم امليتافيــرس الــذي حتــاول الشــركات الكبــرى التســريع فــي
إظهــاره علــى الســاحة التجاريــة ميثــل تهديــدا علــى ســامة األطفــال (أكبــر مســتخدميه
فــي الوقــت احلالــي) ويتوجــب إحــداث عوالــم خاصــة بهــم تتيــح ألوليائهــم مراقبتهــم.
ميكــن أن تســحر عوالــم امليتافيــرس املســتخدمني وتقنعهم بأنهــا جديرة باســتهالك الوقت
واالســتثمار املهــووس فيهــا وبأنها ميكــن أن تكون مفيدة (بعض املســتثمرين دفعــوا ما يقارب
املليــون دوالر أمريكــي لشــراء أراضي علــى العالم االفتراضــي « »sandboxو هناك من اشــترى
أرض ب  450ألــف دوالر ليجــاور املغنــي الشــهير  ، )SnoopDoggفقــد يــؤدّي عالــم امليتافيــرس
إلــى زيــادة الضغوطــات ومــن املر ّجــح أن تزيــد اخملاطــر احملتملــة لإلدمــان والتعلــق اإللكترونــي.
كذلــك ،فــإن تفاقــم االســتغالل الواســع لتقنيــة التزييــف العميــق« »DeepFakeوالتــي
تتيــح صنــع محتــوى مزيّــف عالــي الكفــاءة يســتهدف األشــخاص وذلــك بتركيــب صورهــم
علــى شــخصيات افتراضيــة لتشــويههم أو اإلســاءة إليهــم عــاوة عــن تفاقــم ظاهــرة
التنمــر اإللكترونــي.
ميثــل هــذا العالــم االفتراضــي املبتكــر بيئــة آمنــة وجيــدة لبعــض املنحرفــن ملمارســة
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فعليا بيع هذا اليخت على امليتافيريس مببلغ 650
مت
ّ
ألف دوالر من العملة الرقمية املشفرة

اجلرائــم واإلخــاالت غيــر األخالقيــة أو التــي يعاقــب عليهــا القانــون فــي احليــاة الفعليــة
علــى غــرار التحــرش أو االبتــزاز وقــد حصلــت فــي شــهر فيفــري  2022عمليــة اغتصــاب
جماعيــة لـــ( )Avatarخــاص بســيدة معروفــة منــذ مشــاركتها ألول مــرة فــي هــذه البيئــة
وهــو مــا طــرح كثيــر التســاؤالت حــول التعامــل القانونــي فــي امليتافيــرس.
هــذا ،وســيغير هــذا العالــم االفتراضــي طبيعــة عمــل اإلعالنــات التــي ســتعتمدها
ـكيات .كمــا
الشــركات الكبــرى كمصــادر أربــاح والتــي رافقتهــا عديــد االنتهــاكات والتشـ ّ
أ ّن اســتعمال العملــة الرقميــة املشــفرة فــي بيــع وشــراء املمتلــكات والعقــارات فــي العالم
االفتراضــي قــد يتيــح لبعــض اجملرمــن ضــرب القوانــن التقليديــة عــرض احلائــط وتفشــي
والتفصــي مــن الرقابــة املاليــة واجلبائيــة وغيرها.
اخملالفــات الضريبيــة مثــل غســيل األمــوال
ّ
عمومــا ،تتســابق الشــركات التكنولوجيــة الكبــرى لالســتثمار والســيطرة علــى هــذا
العالــم االفتراضــي اجلديــد مــع إقنــاع املســتخدمني بأنّــه مســتقبل األنترنــات القريــب،
فهنالــك العديــد مــن التســاؤالت املتعلقــة بهــذه التقنيــات والعوالــم االفتراضيــة التــي
يجــب طرحهــا واإلجابــة عنهــا قبــل االنســياق فــي اجملهــول وحتــت قيــادة هــذه الشــركات
العمالقــة .فهــل ســيكون هــذا العالــم االفتراضــي املفتــوح آمنــا فــي املســتقبل؟ ومــا هــي
انعكاســاته علــى احليــاة الطبيعيــة ملســتعمليه؟ و مــا مــدى تأثيــره علــى التواصــل وعلــى
التعــاون وعلــى التع ّلــم لألفــراد واجملتمعــات؟ وهــل ســتزيد صعوبــة مراقبــة احملتــوى فــي هذا
العالــم الرقمــي؟ وماهــو مصيــر املعطيــات الشــخصية الضخمــة التــي ســيعاجلها؟ وهــل
ســيكون اخلــروج مــن متاهــة هــذه العوالــم ســهال إن بــرزت احلاجــة لذلــك ،علمــا أنهــا
عوالــم رقميــة متعــددة وتــدار مــن قبــل شــركات عمالقــة متنوعــة؟
املراجع:

- https:/www.asharq.co/whmn4
- https:/www.youtube.com/watch?v=Uvufun6xer8
- https:/www.Reuters.com/technology/what-is-metaverse-2021-10-18
ميتافيرس- https:/www.ar.wikipedia.org/wiki/
- https:/www.akhbar24news.com/2021/12/09/metaverse-2031-a-day-in-the-life
- https:/www.matthewball.vc/the-metaverse-primer
- https:/www.cbr.com/doomsday-clock-superman-metaverse/
- https://www.mosoah.com/law-and-government/military-and-defense
- https://al-ain.com/article/deep-fake-apps-dangerous-entertainment-absurdity
- https:/www.theverge.com/22588022/mark-zuckerberg-facebook-ceo-metaverse-interview
- https:/www.bbc.com/arabic/science-and-tech-59009407
- https:/www.bbc.com/arabic/science-and-tech-59327203
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ثغرات الفجوة الهوائية
Air Gab
النقيب خالد الشابي

املعلوماتية تســعى الشــركات
فــي ظــل تزايــد الهجمــات واألخطــار املهددة لألنظمــة
ّ
واملنظمــات ودول العالــم إلــى حمايــة أنظمتهــا املعلوماتيــة مــن شــبكات وحواســيب،
ولعــل أحــد أجنــع احللــول املتبعــة فــي هــذا اجملــال هــو عــزل الشــبكات واحلواســيب اخلاصــة
بالنظــم احلساســة علــى غــرار الشــبكات العســكرية واحلكوميــة وصناعــات الطاقــة عن
باقــي ّ
الشــبكات فــي مــا يســمى الفجــوة الهوائيــة  .Air Gabغيــر أ ّن هــذا اإلجــراء ال يحــد
بصفــة قطعيــة األخطــار والتهديــدات نظــرا لنجــاح بعــض الهجمــات التــي تســتغل
ـيبرنية
املكونــات املاديــة للحواســيب مثــل الذاكــرة وبطاقــة الصــوت للقيــام بهجمــات سـ
ّ
تســتهدف فجــوة الهــواء .ســنتطرّق ضمــن هــذا املقــال لتعريف الثغــرات املتعلقــة بفجوة
الهــواء مبرزيــن كيفيــة عمــل هــذه الثغــرات ومخاطرهــا علــى األنظمــة املعلوماتيــة.
 .1الفجوة الهوائية :Air Gab
فــي مجــال ســامة وأمــن املعلومــات تســمى فجــوة الهــواء ،أيضــا اجلــدار اجلــوي،
هــو إجــراء أمنــي ميكّــن مــن عــزل األنظمــة املعلوماتيــة عــن أي معــ ّدات أو شــبكات
خارجيــة قصــد تأمينهــا ممــا يجعــل أي محاولــة لقرصنتهــا عــن بعــد شــبه مســتحيلة.
ّ

 .2الثغرات املتعلقة بالفجوة الهوائية:
مكونــات األنظمــة املعلوماتيــة املعزولــة مثــل
تســتهدف ثغــرات الفجــوة الهوائيــة
ّ
احلواســيب ّ
املؤمنــة وذلــك باســتغالل تــرددات قريبــة أو خــارج حــدود
والشــبكات
الداخليــة ّ
ّ
الســمع البشــري املنبعثــة مــن أجــزاء احلواســيب مــن ميكروفونــات ومك ّبــرات صــوت
أو إدخــال معــدات مــن الفــروض أن ال تكــون ضمــن الشــبكة وبالتالــي قرصنــة الشــبكة
الداخليــة املؤمنــة وســرقة املعطيــات مثــل اســتعمال قــرص قلمــي  USBيحتــوي علــى
ّ
برمجيــة ستوكســنت " "Stuxnetاخلبيثــة للدخــول للفجــوة الهوائيــة فــي املنشــآت
20

 1.2القنوات املستهدفة لثغرة الفجوة الهوائية:
 1.1.2القنوات الصوتية:
ميكــن ملكبــرات الصــوت وامليكروفونــات اخلاصــة باحلواســيب إنتــاج الصــوت علــى مســتويات
غيــر مســموعة بشــريّا حيــث ميكــن تفعيلهــا عــن بعــد ،ممــا يتيــح اســتخدامها مــن طــرف
القراصنــة كقنــاة اســتخدامها واســتالم املعطيــات.
 .2.1.2القنوات البصرية:
تســتعمل األجهــزة البصريــة كطريقــة لتســريب البيانــات بطريقــة ال ميكــن الكشــف عنها
بالعــن البشــرية اجملــرّدة ،حيــث ميكــن للمهاجمــن تســريب البيانــات احلساســة باســتغالل
األجهــزة الطرفيــة (مثــل لوحــة املفاتيــح) اجملهــزة مبؤشــرات الضــوء ،كمــا ميكــن اســتخدام
مستشــعر ضوئــي أو كاميــرا فيديــو الســتقبال اإلشــارات.

 3.1.2القنوات احلرارية:
ميكـ�ن للمهاجمـين اسـ�تخدام درجـ�ة احلـ�رارة املنبعثـ�ة مـ�ن وحـ�دة املعاجلـ�ة املركزيـ�ة( )�Proc
 )cesseurووحــدة معاجلــة الرســومات ( ،)Processeur Graphiqueكقنــوات اتصــال ذات تــردد
منخفــض جــدا ،باإلضافــة إلــى أنظمــة تكييــف الهــواء والتدفئــة فــي قاعــة املوزعــات.
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النوويــة اإليرانيــة وهــو مــا أدّى إلــى إصابــة أجهــزة الكمبيوتــر وتدميرهــا ،وبالتالــي عمــل
املنشــأة النوويــة.
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 4.1.2القنوات الكهرومغناطيسية:
ينتــج مــرور التيــار الكهربائــي فــي األســاك مجــاال كهــرو مغناطســيا ،حيــث ميكــن
للمهاجمــن ضبــط االنبعاثــات الكهرومغناطيســية علــى ســبيل املثــال إلــى النطــاق
الراديــوي  FMأو نطاقــات تــردد  GSMو  UMTSو  LTEواســتخدامها كقنــاة خارجيــة لإلرســال.
 .3طرق الوقاية من هجمات الفجوة الهوائية:
إن إدراك التهديــدات املذكــورة وكيفيــة عملهــا هــو اخلطــوة األولــى للوقايــة منهــا.
حيــث يجــب أن يــدرك املســتعملون أن الهواتــف الذكيــة العاديــة ميكــن حتويلهــا إلــى أدوات
هجوميــة ،وعليــه يجــب اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة وأســاليب احلمايــة والتــي مــن بينهــا:
• تركيز مضاد فيروسات مع حتيينه بصفة دورية،
• حظر الهواتف النقالة في أي مكان بالقرب من األنظمة احلساسة،
اجليد ومسح األقراص القلمية ،USB
• الفحص ّ
• عدم تفعيل مكبرات الصوت داخل احلواسيب،
• حفظ نسخ إحتياطية لألنظمة املعلوماتية واستعمال تقنية احلوسبة السحابية،
• حتسيس األفراد حول خطورة مثل هذه البرمجيات.

املراجع:
- www.rubrik.com/insights/what-is-an-air-gap-and-why-is-it-important

- www.sentinelone.com/blog/air-gapped-networks-a-false-sense-of-securitywww.commvault.
com/resources/greater-ransomware-protection-with-data-isolation-and-air-gap-technologies
-www.blog.global.fujitsu.com/fgb/2019-01-29/air-gaps-the-most-effective-defense-againstcyberattacks
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حرب املعلومات تعريفها
خصائصها وسبل التوقي منها
العميد رؤوف حفصية

يشــهد العالــم منــذ القــرن املاضــي وخاصــة مــع بدايــة القــرن  21تطــورات
تكنولوجيــة ســريعة وبالغــة األهميــة فــي مجــال أنظمــة املعلومــات واالتصــال ،حيــث
مكنــت هــذه التطــورات مــن توفيــر بنيــة حتتيــة رقميــة قــادرة وبصفــة ملحوظــة
علــى معاجلــة كــم هائــل مــن البيانــات فــي أســرع األوقــات عــاوة علــى توفيــر
شــبكة اتصــاالت مترابطــة ومتكاملــة ســلكية والســلكية متكونــة مــن عديــد
احلوامــل ( )Supports de transmissionومــن أهمهــا :األســاك واألليــاف البصريــة
وشــبكات االتصــال مــن اجليــل األول « »1Gوصــوال إلــى شــبكات اجليــل اخلامــس
" "5Gحســب مراحــل تطــور شــبكات االتصــال الالســلكية املبينــة باجلــدول التالــي:
جدول مراحل تطور شبكات االتصال الالسلكية
اجليل

تاريخ الظهور

اجليل األول
«»1G

أواخر سنوات
1970

اجليل الثاني
«»2G

سنوات1990

اجليل الثالث
«»3G

سنوات 2000

اجليل الرابع
«»4G

2009

اجليل
اخلامس»»5G

2019

االستعمال
التطورات
اقتصر االستعمال على
النواة األولى لالتصاالت
نقل املكاملات الصوتية
الالسلكية مع بعض
الصعوبات (حجم ضخم ،فقط .لم يتم استخدامه
بطارية كبيرة ،فقدان االتصال بشكل جتاري إال في نطاق
محدود للغاية.
بصفة متكررة.
االعتماد على تقنية «»GSM
(GlobalSystem for Mobile
املكاملات الصوتية -
 )Communicationواالنتقال
للعمل من طريقة  Analogالرسائل النصية  -رسائل
 systemإلى  Digital Signalsصور أو فيديو ،األنترنات.
مما ساهم في انتشار الهواتف
بشكل كبير.
األنترنات على الهواتف،
تشغيل مقاطع الفيديو
واملوسيقي ،حتميل
ثورة حقيقية في مجال
ملفات كبيرة احلجم،
االتصاالت
ألعاب الفيديو على
الهواتف،
استخدام األنترنات على
الهواتف واستغالل
االعتماد على تقنية «LTE :
احملتوي الرقمي بجودة
»Long Term Evolution
عالية
استخدام األنترنات على
إدخال حتسينات على تقنية الهواتف الذكية بسرعة
«  »LTEمع اعتماد تقنيات فائقة ،واملنتظر أن يدعم
رقمية حديثة« «� SDN : Sofعدد أكبر من األجهزة وأن
� tware-Defined Networيكون نواة النتشار أنترنات
األشياء»IoT: Internet of
»king
»Things
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سعة التدفق

-

64-144kbit/s

2-14Mbit/s

100Mbit/s

20Gbit/s
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هــذا التقــدم امللحــوظ فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة لالتصــاالت م ّتــع قرابــة 4.9
مليــار نســمة مــن ســكان العالــم بشــبكة االنترنــات حســب اإلحصائيــات األخيــرة
لســنة 2021املقدمــة مــن طــرف االحتــاد الدولــي لالتصــاالت (قرابــة  % 63مــن ســكان العالم
يســتعملون االنترنــات بتســجيل % 17إضافيــة مقارنــة بســنة  2019حســب نفــس املصــدر).
جزء من خارطة شبكة األلياف البصرية العاملية

إن التطــورات املســجلة فــي هــذا اجملــال مهــدت الطريــق لتطويــر جملــة مــن التطبيقــات
واملنظومــات املعلوماتيــة شــملت جميــع اجملــاالت منهــا التجــارة اإللكترونيــة والدفــع
اإللكترونــي والتدريــس والطــب عــن بعــد واإلعــام والصحــف اإللكترونيــة وتطبيقــات
التواصــل االجتماعــي وغيرهــا مــن اخلدمــات اإللكترونيــة التــي أصبحــت ضروريــة وال ميكــن
التخلــي عنهــا مــن طــرف األشــخاص واملؤسســات .وقــد أثــرت هــذه املنظومــات بصفــة
ملحوظــة علــى مختلــف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية وســلوكيات
األشــخاص وصــوال إلــى فنــون احلــرب "،"l’art de la guerreممــا أجبــر الــدول علــى اتخــاذ
جملــة مــن اإلجــراءات وســن القوانــن ووضــع الوســائل املاديــة حلمايتهــا ،العتقادهــا
الراســخ بــأن املســاس بهــذه األنظمــة يعتبــر تهديــدا لســامتها وأمنهــا وســيادتها.
 .1تعريف حرب املعلومات:
تعـ�ددت مفاهيـ�م حـ�رب املعلومـ�ات( )�Infowar-guerre de l’information-Infoguerre-In
 )formation Warfareوتنوعــت معانيهــا وال يوجــد تعريــف رســمي لهــا وغالبــا مــا يتــم
تعريفهــا بأنهــا اســتخدام نظــم املعلومــات الســتغالل وتخريــب وتدميــر وتعطيــل نظــم
معلومــات اخلصــم  ،وفــي املقابــل العمــل علــى احلمايــة منــه .وعمومــا فــإن هــذه احلــرب
تعتمـ�د على وسـ�ائل وأسـ�اليب تهـ�دف إلـ�ى التفـ�وق فـ�ي املعلومـ�ات" "�Information Superio
 "rityســواء فــي الهجــوم أو فــي الدفــاع زمــن احلــرب أو الســلم وذلــك لدعــم اإلســتراتيجية
العســكرية للدولــة بالتأثيــر علــى معلومــات اخلصــم ونظــم معلوماتــه ،وفــي الوقــت
نفســه رفــع مســتوى فاعليــة معلوماتهــا ونظمهــا الدفاعيــة .ويعتبــر اجملــال العســكري هو
أكثــر اجملــاالت اســتخداما لهــذا النــوع مــن احلــروب نظــرا للتطــور احلاصــل فــي منظومــات
األســلحة واالتصــال ووســائل اإلنــذار واالستشــعار واالســتطالع والتــي أطلــق عليهــا
الكثيــرون إســم الثــورة التكنولوجيــة فــي الشــؤون العســكرية " Revolution in Military
 ("Affairsكتــاب الرؤيــة املشــتركة  2020الــــــذي أصدرتــه وزارة الدفــــاع األمـــريكيـــــة).
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 .2خصائص حرب املعلومات:
من أهم خصائص حرب املعلومات :
• انخفــاض التكلفــة مقارنــة بتكلفــة احلــرب التقليديــة فــي بعــض احلــاالت (الهجمــات
الســيبرنية ،بــث الشــائعات ونشــر األخبــار الزائفــة ،القرصنــة ،)...
• عــدم التقيــد باحلــدود اجلغرافيــة ،وكذلــك عــدم وجــود خطــوط مواجهــة محــددة،
• إمكانيــة التســبب فــي خســائر كبيرة دون خســائر بشــرية فهي حــرب غير دمويــة دون قتال،
• التأثيــر علــى العناصــر الرئيســية واحليويــة للدولــة فــي مجــاالت مختلفــة،
• ال يرتبــط تنفيذهــا بالعســكريني وال تقتصــر علــى األنظمــة العســكرية ،بــل ميكــن أن
توجــه ضــد مؤسســات مدنيــة أو حتــى ضــد أفــراد.
ومن أهم الوسائل واألدوات املستخدمة في حرب املعلومات:
• الوســائل التقنيــة :الفيروســات والبرامــج اخلبيثة،األبــواب اخللفيــة « »Back doorالديــدان
« ، »Wormsحصــان طــروادة«،»Cheval de troieالتشــفير « ،»Cryptographieالقرصنــة
وســرقة املعلومــات ،شــل شــبكات االتصــاالت ،اســتخدام احلــرب اإللكترونيــة ،اســتخدام
الطائــرات دون طيــار...
• وســائل أخــرى :التضليــل واخلــداع ،نشــر األخبــار الزائفــة باســتعمال الوســائل احلديثــة
للتواصــل االجتماعــي للتأثيــر علــى الــرأي العــام  ،احلــط مــن املعنويــات والتأثيــر النفســي،
نشــر الفكــر املتطــرف واالســتقطاب.
 .3أنواع حرب املعلومات:
بالنظــر إلــى مــا ســبق ذكــره بخصــوص التطــورات امللحوظــة فــي مجــال تكنولوجيــا
فعــال في
املعلومــات املعاصــرة واالتصــاالت الســلكية والالســلكية التــي ســاهمت بشــكل ّ
معاجلــة ،تخزيــن ،وبــث املعلومــات ،واعتبــارا ألهميــة املعلومــة ـ فامتالكهــا يُشــكل قــوة
لصاحبهــا ـ ومــدى تأثيرهــا علــى مختلــف اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية
والشــؤون العســكرية زمــن احلــرب وزمــن الســلم ،فأنــه ميكــن تقســيم حــرب املعلومــات
حســب الباحثــن واخلبــراء فــي اجملــال إلــى األقســام التاليــة ،والتــي تعتبــر مــن أبرز األشــكال
التــي تظهــر بهــا هــذه احلــرب:
• حرب القيادة والسيطرة «.»Command and Control Warfare
• احلرب االستخبارية «.»Intelligence-basedWarefare
• احلرب اإللكترونية «.»ElectronicWarefare
• حرب العمليات النفسية «.»PsycologicalOperation
• حرب املعلومات االقتصادية «.»Information EconomicWarefare
• حرب املعلومات االفتراضية «.»Cyberwar
وفــي مــا يلــي ســيتم التطــرق إلــى بعــض مــن أنــواع حــرب املعلومــات املذكــورة أعــاه
والتــي لهــا عالقــة بالشــأن العســكري.
 1.3حرب القيادة والسيطرة:
مــع زيــادة االعتمــاد علــى األنظمــة املعلوماتيــة والتكنولوجيــا احلديثــة ،وتقليــل دور
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العامـ�ل البشـ�ري ،تطـ�ور مفهـ�وم القيـ�ادة والسـ�يطر ة �C5ISR (Command, Control, Com
)puters, Communications, Cyber, Intelligence, Surveillance, andReconnaissance
وأصبــح الوســيلة الرئيســية للجيــوش إلدارة عملياتهــا،إذ تضطلــع هــذه األنظمــة بــدور
ربــط أجهــزة االستشــعار وأنظمــة األســلحة وأنظمــة املعلومــات العســكرية ضمــن
شــبكة واحــدة متكاملــة ومتجانســة متكــن مــن قيــادة املعركــة بتبــادل املعطيــات بســرعة
فعالة.وبالتالــي ،تهــدف حــرب القيــادة والســيطرة إلــى
شــل أنظمــة العــدو شــبكاته ووســائل نيرانــه ،وكذلــك
أنظمــة التوجيــه واإلنــذار واملراقبــة واالســتطالع،
وتعتبــر مــن األشــكال الرئيســية حلــرب املعلومــات فــي
الصراعــات املســلحة.
 2.3احلرب اإللكترونية:
هــي أحــد أشــكال حــرب املعلومــات ،بشــكل
عالــي التقنيــة وخاصــة فــي العمليــات العســكرية ،تهــدف إلــى الســيطرة علــى اجملــال
الكهرومغناطيســي الــازم لعمــل نظــم التســليح والــرادار والتوجيــه واإلنــذار فــي منطقــة
العمليــات (التشــويش علــى أنظمة حتديــد املواقــع « »GPSوالــرادارات واالتصاالت العســكرية
وأنظمــة التحكــم فــي الطائــرات دون طيــار واالتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة وغيرهــا
مــن عمليــات التنصــت) .هــذه الســيطرة تكــون إمــا فــي شــكل دعــم إلكترونــي أو هجــوم
أو حمايــة إلكترونيــة .وال تتــم منفصلــة عــن األشــكال األخــرى حلــرب املعلومــات وخاصــة
حــرب القيــادة والســيطرة.
 3.3حرب العمليات النفسية:
تهتــم باجلانــب البشــري حلــرب املعلومــات ،وتهــدف ملهاجمــة عقــل اخلصــم بشــكل
مباشــر ليصــل حلالــة مــن اليــأس واالستســام واالقتنــاع بعــدم جــدوى املواجهــة ،كمــا قــال
رومــل «إن القائــد الناجــح يســيطر علــى عقــول أعدائــه قبــل أبدانهــم» وقــال تشرشــل
«كثيــرا مــا غيــرت احلــرب النفســية وجــه التاريــخ» .ومــن أهــم أســاليب حــرب العمليــات
النفسية،اســتخدام وســائل اإلعــام املرئيــة واملســموعة والوســائط احلديثــة كمنصــات
التواصــل االجتماعــي علــى شــبكة االنترنــات إلطــاق الشــائعات التــي مــن شــأنها زعزعــة
ثقــة اخلصــم فــي قدراتــه وبــث الفرقــة بــن صفوفــه.
 4.3حرب املعلومات االفتراضية:
ت ّتخــذ حــرب املعلومــات االفتراضيــة مــن شــبكة األنترنــات حلبــة صــراع لهــا ،وتهــدف
هــذه احلــرب الختــراق وقرصنــة أنظمــة حواســيب اخلصــم وشــبكاته والتحكــم فيهــا
عــن بعــد ومعرفــة محتواهــا دون وجــه حــق ،وســرقة البيانــات الســرية وتخريبهــا وطلــب
الفديــات ،علــى غــرار الهجــوم اإللكترونــي « »WANNACRY ransomware attackالــذي جــد
ســنة  2017والــذي أطــاح بأكثــر مــن  230ألــف جهــاز إلكترونــي فــي  99دولــة حــول العالــم
حســب وكالــة تطبيــق القانــون األوروبيــة « .»Europolوتهــدف هــذه احلــرب إلــى إحلــاق الضرر
باخلصــم وتعطيــل أنظمــة معلوماتــه واخلدمــات احليويــة واألساســية لــه.
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 .4سبل الوقاية واحلماية من حرب املعلومات:
بالرجــوع إلــى مــا مت ذكــره ،وبالنظــر ألهميــة املعلومــة واملنظومــات املعلوماتيــة في شـ ّتى
اجملــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة وخاصــة العســكرية وإمكانيــة املســاس بهــا وتعطيــل
أنظمــة املعلومــات واخلدمــات احليويــة واألساســية ،فإنــه مــن الضــروري توفيــر قــدرا مــن
احلمايــة يتناســب مــع مســتوى أهميــة املعلومــات بهــدف ضمــان ســامتها واســتمرارية
خدمــة مختلــف املنظومــات ،وذلــك باعتمــاد جملــة مــن اإلجــراءات كضبــط سياســة
واضحــة حلمايــة األنظمــة املعلوماتيــة « »Politique de Sécuritéووضــع الوســائل والطــرق
والتقنيــات (مضــاد الفيروســات ،جــدار نــار ،مخططــات اســتمرارية اخلدمــات ،مخططــات
إرجــاع اخلدمــات ،مخططــات حلفــظ املعطيــات ،مراقبــة النفــاذ ،وســائل احلمايــة مــن
احلــرب اإللكترونيــة فــي العمليــات العســكرية )...وحتيينهــا كلمــا اقتضــت احلاجــة واحلــرص
الفعــال فــي
علــى تطبيقهــا ،مــع اإلشــارة كذلــك إلــى أهميــة العنصــر البشــري ودوره
ّ
حمايــة املعلومــة وذلــك بالتزامــه بتطبيــق اإلجــراءات واجتنــاب األخطــاء مــع ضــرورة إرســاء
إســتراتيجية لنشــر الثقافــة الرقميــة لــدى أفــراد اجملتمــع وحتسيســهم مبخاطــر الوســائل
احلديثــة للتواصــل االجتماعــي وعــدم االنســياب وراء مــا يتــم تداولــه مــن أخبــار زائفــة
للتضليــل والتأثيــر علــى الــرأي العــام.
فــي ظــل تطــور تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ومــا توفــره مــن قــدرات عاليــة
علــى معاجلــة وتخزيــن وحتليــل وبــث كميــات هائلــة مــن املعلومــات شــملت اجملــاالت
االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والعســكرية واألمنيــة والثقافيــة ،ومســاهمة
شــبكة األنترنــات فــي تداولهــا بــن مختلــف املنصــات وإيصالهــا إلــى نســبة كبيــرة مــن
ســكان العالــم ،فإنــه مــن املتضــح أن البيئــة الرقميــة اجلديــدة إذ وفــرت خدمــات مفيــدة
جلميــع املســتخدمني فإنهــا مثلــت تهديــدا واضحــا ألمــن وســامة املنظومــات واملعطيات
اخلصوصيــة لألفــراد واملؤسســات وصــوال إلــى املســاس باألمــن القومــي للــدول.
إن املنظومــات املعلوماتيــة عامــة واملعلومــة باخلصــوص أصبحــت فــي عصرنــا هــذا ذات
أهميــة بالغــة وامتالكهــا أصبــح يُشــكل قــوة وســبقا لصاحبهــا حتــى أنها مثلــت صراعا
يطلــق عليــه «حــرب املعلومــات» ،وبالتالــي فــان البنــاء األمنــي للدولــة وســيادتها الرقميــة
يتــم عبــر حتديــد وبــكل دقــة ،التهديــدات واخملاطــر التــي ميكــن أن تنتــج عــن اســتخدامات
حــرب املعلومــات لهــدف صياغــة سياســات حلمايــة املنظومــات املعلوماتيــة وحتقيــق
أهــداف األمــن القومــي فــي هــذا اجملــال.
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الذكـاء االصطنـاعـي
Artificial Intelligence

الرائد بالبحرية بشير سليماني

يعتبــر الــذكاء االصطناعــي مــن أهــم مجــاالت التطــور التكنولوجــي الــذي اجتــاح
احليــاة اليوميــة لإلنســان ،إذ يتميــز بالقــدرة علــى حتليــل ودراســة كميــات كبيــرة مــن
املعطيــات والبيانــات للمســاعدة علــى أخــذ القــرار فــي وقــت قصيــر نســبيا ً مقارنــة
بالوقــت الــذي يســتغرقه اإلنســان .إذ أصبــح الــذكاء االصطناعــي مندمجــا صلــب جميــع
اجملــاالت كالطــب ،التعليــم وعلــوم الفضــاء حتــى بــات مــن الصعــب جتاهــل تأثيــر الــذكاء
االصطناعــي علــى حياتنــا اليوميــة.
 .1مفهوم الذكاء االصطناعي:
يعتبــر الــذكاء االصطناعــي» »Artificial Intelligenceمــن أبــرز علــوم تكنولوجيــا
املعلومــات والتــي اكتســحت عــدة مجــاالت فــي حياتنــا اليوميــة ،علــى غــرار الصناعــة،
البحــث العلمي،علــوم الفضــاء ،الطــب واخلدمــات الذكيــة للشــركات.
ويقصــد بالــذكاء االصطناعــي قــدرة األجهــزة الرقميــة واألنظمــة املتخصصــة فــي حتليــل
وتصميــم اخلوارزميــات علــى أداء الوظائــف التــي تؤديهــا عــادة الكائنــات الذكيــة ،ومثــال
علــى ذلــك املهــام التــي يقــوم بهــا اإلنســان كالتفكيــر ،التحليــل واالســتنتاج.
ويتميــز الــذكاء االصطناعــي بقدرتــه علــى املســاعدة فــي اتخــاذ القــرار بشــكل مالئــم
وجيــد ،وذلــك باالعتمــاد علــى دراســة جميــع االحتمــاالت وحســن انتقــاء نتائجهــا ،وثــم
اختيــار أفضــل القــرارات التــي تــؤدي إلــى النتائــج املطلوبــة ،ومثــال علــى ذلــك الــرد اآللــي
فــي الروبوتــات الذكيــة وعمليــة حتديــد خصائــص الكائنــات فــي الصــور مــن خــال مراجعة
البيانــات اخملزنــة فــي األجهــزة الذكيــة.
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• الذكاء االصطناعي العام
الــذكاء االصطناعــي العــام»Artificial
 »General Intelligenceويســمى أيضــا
الــذكاء االصطناعــي القــوي .ومــن خــال
هــذا النــوع مــن الــذكاء االصطناعــي
تقــوم وحــدات البحــث فــي اجملــال بتطويــر
اآلالت الذكيــة وجعلهــا تعمــل كالــذات
البشــرية مــن خــال التفكيــر ،التحليــل
واالســتنتاج.
• الذكاء االصطناعي اخلارق
يعتبــر الــذكاء االصطناعــي
اخلـ�ار»ق»�Artificial Super Intel
 »ligenceخطــوة هامــة نحــو
املســتقبل واملبنــي علــى التطــور
التكنولوجــي ،فهــو يقــوم علــى
التعويــض الكلــي للــذات البشــرية
مــن خــال التفكيــر ،التحليــل،
االســتنتاج وأخــذ القــرار .ولنصــل
إلــى هــذه املرحلــة الهامــة يجــب علينــا االعتمــاد تدريجيــا وكليــا علــى الــذكاء االصطناعي
فــي كافــة اجملــاالت.
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 .2أنواع الذكاء االصطناعي:
ميكن تصنيف انواع الذكاء االصطناعي حسب القدرات والوظائف اخلاصة به كاآلتي:
 1.2انواع الذكاء االصطناعي حسب القدرات:
• الذكاء االصطناعي الضيق
الــذكاء االصطناعــي الضيــق»Artificial Narrow
»Intelligenceويســمى أيضــا الــذكاء االصطناعــي
احملــدود ،فهــو يركــز علــى مهمــة واحــدة ومبرمجــة
ســابقا عبــر امكانيــات حتاكــي القــدرات البشــرية وال
ميتلــك أي قــدرة علــى التحليــل أو االســتنتاج ،وأبــرز
مثــال علــى ذلــك جنــد «،»google translateوتعتبــر
هــذه االمثلــة ذكاء آلــي يســتخدم ملعاجلــة اللغــة
الطبيعيــة».»Natural LanguageProcessing
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 2.2انواع الذكاء االصطناعي حسب الوظائف:
• اآلالت التفاعلية «»Reactive Machines
تعتبــر اآلالت التفاعليــة مــن ابســط أنــواع الــذكاء االصطناعــي فهــي تقــوم بــردة فعــل
او حركــة اعتمــادا علــى املنطــق ودون اســتغالل البيانــات اخملزنــة ســابقا.وأبرز مثــال على ذلك
احلاســوب نــوع « »DeepBlueوالتابــع لشــركة «  « IBMوالــذي تغلــب علــى بطــل العالــم في
لعبــة الشــطرجن،وذلك مــن خــال تقييــم جميــع احلــركات املمكنــة ألخــذ القــرار املناســب.
• الذاكرة احملدودة «»Limited Memory
يعتبــر هــذا النــوع مــن الــذكاء االصطناعــي تطــورا جزئيا فــي اجملال وذلــك من خــال قدرته
فــي االعتمــاد علــى البيانــات اخملزنــة ســابقا ألخــذ القــرار املناســب ،وأبــرز مثــال لهــذا النــوع
مــن الــذكاء االصطناعــي نذكــر الســيارات ذاتية القيــادة ،والتــي تعتمد علــى البيانــات اخملزنة
واملتعلقــة بحالــة الطريــق وعــدة عوامــل اخــرى التخــاذ الطريــق املناســب الــذي ستســلكه.
• نظرية العقل «»Theory of Mind
يعتمــد هــذا النــوع مــن الــذكاء االصطناعــي علــى نظريــة العقــل وذلــك إلدراكــه الــذات
البشــرية إدراكا حســيا وحتليــل ســلوك االنســان بغايــة التفاعــل معــه إضافــة إلــى القــدرة
علــى توقــع تصرفانــه مــن خــال اعتمــاد التحاليــل الســابقة .وتعتبر نظريــة العقــل املرحلة
املســتقبلية مــن أنظمــة الــذكاء االصطناعــي والتــي تعمل وحــدات البحــث علــى تطويرها.
• الوعي الذاتي «»Self Aware
يعتبــر هــذا النــوع مــن الــذكاء االصطناعــي األكثــر تطــور وإمتــدادا لنظريــة العقــل
والتــي تقــوم علــى إدراك مشــاعر الــذات البشــرية ،بينمــا الوعــي الذاتــي يقــوم علــى إدراك
اآللــة ملشــاعرها .وقــد يشــكل هــذا النــوع مــن الــذكاء االصطناعــي خطــرا علــى الوجــود
اإلنســاني مســتقبال.
 .3مجاالت استعمال الذكاء االصطناعي:
يكتسح الذكاء االصطناعي عدة مجاالت نذكر منها:
• الذكاء االصطناعي في اجملال الطبي:
يتــم اســتخدام تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي فــي اجملــال الطبــي مــن
خــال اســتغالل التقاريــر الطبيــة
وســجالت املرضــى وبيانــات التجــارب
الســريرية املتعــددة واملتنوعــة لتطويــر
صناعــة األدويــة وتعزيــز البحــوث
الطبيــة وطــرق العــاج واملســاعدة على
أخــذ القــرار فــي تشــخيص املرضــى.
ومثــال علــى ذلــك ،قامــت منظمــة»
 »CambioHealth Careبتطويــر نظــام دعــم ســريري للوقايــة مــن الســكتة الدماغيــة والذي
يرســل تنبيهــات حتذيريــة حينمــا يكــون هنــاك مريــض معــرض خلطــر اإلصابــة بســكتة
قلبيــة.
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• الذكاء االصطناعي في مجال التعليم
يهــدف الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال
التعليــم إلــى تطويــر القــدرات البشــرية
وأســاليب وطــرق العمــل ،وذلــك مــن خــال
اعتمــاد تقنيــات تكنولوجيــة تقــوم بتحديــد
مجــاالت االهتمــام اخلاصــة باملدرســن
والتالمــذة اســتنادا إلــى بيانــات ومعطيــات
مخزنــة ســابقا.كما ميكــن الــذكاء االصطناعي
فــي مجــال التعليــم مــن التقييــم اآللــي والدقيــق للمســتوى الدراســي والعمــل علــى
تطويــره عبــر مراجعــة املناهــج وتبســيط طــرق العمل وخاصــة تكييــف البرامــج التعليمية
اجلامعيــة مــع متطلبــات ســوق الشــغل.
 .4دور الذكاء االصطناعي في مجال األمن السيبرني:
تعتبــر الســامة املعلوماتيــة مــن أهــم العناصــر األساســية فــي مجــال التطــور
التكنولوجي،لذلــك تعتمــد الشــركات الكبــرى تدابيــر تنظيميــة تتمثــل خاصة فــي عمليات
الرقابــة وحتديــد طــرق العمــل واملســؤوليات فــي اســتغالل مكونــات األنظمــة املعلوماتيــة،
وتدابيــر تقنيــة تتمثــل فــي اعتمــاد تطبيقــات وبرمجيــات تقــوم علــى مراقبــة حســن عمــل
املعــدات واألجهــزة الرقميــة .وتهــدف كل هــذه التدابيــر واإلجــراءات الــى حمايــة املعطيــات
الســيبرنية والتــي ميكــن أن حتــدث شــلل تــام فــي عمــل
والبيانــات مــن الهجمــات واألحــداث ّ
األنظمــة املعلوماتيــة وخاصــة منهــا احلساســة .وفــي هــذا اجملــال ،يصعــب علــى االنســان
وحــده إدارة وتســيير كل التقنيــات املتجــددة والتفطــن وحتليــل كافــة الهجمــات فــي أســرع
وقــت ممكــن ،لذلــك ميكــن االعتمــاد علــى خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي فــي مجــال األمن
الســيبرني والــذي يتميــز بالتحليــل ،معاجلــة الكميــات الكبيــرة للبيانــات واالســتنتاج
ّ
اآللــي للمســاعدة علــى أخــذ القــرار واالســتباق لصــد الهجمــات الســيبرنية .كمــا يســاعد
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• الذكاء االصطناعي في مجال علوم الفضاء
يعتبــر الــذكاء االصطناعــي ركيــزة فــي مجــال البحــث
العلمــي اخلــاص بالفضــاء وذلــك مــن خــال عمليــات
بنــاء وإدارة األقمــار االصطناعيــة والتــي تعتبــر عمليــات
معقــدة .كمــا تســتخدم تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
فــي التطبيقــات الفضائيــة اخلاصــة بعمليــات حتليــل
كميــات كبيــرة مــن بيانــات ومعطيــات رصــد األرض أو
بيانــات القيــس عــن بعــد مــن املركبــات الفضائية.ومثــال
علــى ذلــك ،إشــارت « »Victoria Da Poianرئيســة الفريــق
البحثــي التابــع لوكالــة الفضــاء األمريكيــة « »NASAأن
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي تســاعد علــى التحليــل الفــوري للعينــات التــي يتــم جمعهــا
مــن الكواكــب وهــو مــا ميكــن مــن ربــح املــال والوقــت لنقــل تلــك العينــات مــرة أخــرى إلــى
األرض بغــرض حتليلهــا.
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الــذكاء االصطناعــي علــى الكشــف املبكــر للهجمــات وتطويــر القــدرات علــى التأقلــم مــع
التطــورات التكنولوجيــة للمعلومــات وذلــك مــن خــال:
• دمج الذكاء االصطناعي في كافة املعدات املكونة لألنظمة املعلوماتية.
• دمج الذكاء االصطناعي في األنظمة اخلاصة بكشف االختراقات «.»IDS
• دمج الذكاء االصطناعي في مراكز االستجابة للحوادث السيبرنية «.»CERT
املراجع:
�- https://www.actuia.com/contribution/thomas-gayet/ia-et-cybersecurite-8-cas-dusage-princi
paux/
- https://ar.unesco.org/themes/ict-education/action/ai-in-education
- https://www.ibm.com/ae-ar/watson-health/learn/artificial-intelligence-medicine
- https://www.itproportal.com/features/the-4-types-of-ai-and-where-you-encounter-them/
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أصبــح االســتعمال املتزايــد لتكنولوجيــات املعلومــات واالتصــاالت خطــرا علــى
ســامة األنظمــة املعلوماتيــة خاصــة فــي ظــلّ االســتخدام الســيئ وغيــر املســؤول لهــذه
التكنولوجيــات .فــي هــذا الســياق ،وســعيا لتأمــن املعطيــات واملنظومــات وتعزيــز جانــب
املوظفــن
األمــن الســيبرني خملتلــف الهيــاكل احلكوميــة واخلاصــة ،شــهد الطلــب علــى ّ
اخملتصــن تزايــدا هامــا فــي الســنوات األخيــرة وخاصــة منهــم املتحصلــن علــى إشــهادات
معتــرف بهــا فــي اجملــال .فــي مــا يلــي حملــة عــن أهــم اإلشــهادات املطلوبــة علــى الصعيــد
العاملــي.
Certified Ethical Hacker (CEH) .1
هــو إشــهاد فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات موجــه
خاصــة إلــى مســؤولي الســامة املعلوماتيــة وإلــى
املدققــنُ .ينــح اإلشــهاد املذكــور مــن قبــل اجمللــس
الدولــي ملستشــاري التجــارة اإللكترونيــة املعــروف بإســم
.EC-Council
ُيكّــن إشــهاد  CEHمــن توفيــر فهــم عميــق ملراحــل
القرصنــة األخالقيــة (دون إحلــاق الضــرر فعليــا باألنظمــة)،
وطــرق الهجمــات الســيبرنية اخملتلفة واإلجــراءات الوقائية
املضــادة .حيــث ي ّتــم تدريــب املتلقي علــى كيفيــة البحث
عــن مواطــن الضعــف والثغــرات فــي األنظمــة املســتهدفة باســتخدام نفــس األدوات التــي
يســتخدمها اخملتــرق لكــن بطريقــة شــرعية وقانونيــة بهــدف تقييــم الوضــع األمنــي لهــذه
األنظمــة وتقويــة ضوابــط األمــان اخلاصــة بهــا قصــد تقليــل مخاطــر الهجمــات الضــارة.
Certified Information Security Manager (CISM) .2
هــو إشــهاد موجه ملديــري أمــن املعلومــات وملستشــاري
تكنولوجيــا املعلومــات الذيــن يديــرون برنامــج أمــن
املعلومــات فــي املؤسســات ،ويُقــدم اإلشــهاد املذكــور مــن
طــرف جمعيــة تدقيــق ومراقبــة نظــم املعلومــات املعروفة
بإســمها اخملتصــر .ISACA
ُيكّــن إشــهاد  CISMمــن اكتســاب اخلبــرة فــي مجــاالت
عــدة مــن بينهــا إدارة أمــن املعلومــات ،وتطويــر البرامــج
وإدارتهــا ،وإدارة احلــوادث وإدارة اخملاطــر الســيبرنية.
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Certified Information Systems Security Professional (CISSP( .3
هــو إشــهاد موجــه لألشــخاص الذيــن ميتلكــون
خبــرة فــي مجــاالت إدارة أمــن املعلومــات واخملاطــر
وحمايــة الشــبكات وأنظمــة االتصــاالت وهندســة
األنظمــة وحمايتهــا وغيرهــاُ .وينــح هــذا اإلشــهاد
مــن طــرف املعهــد الدولــي لشــهادات نظــم أمــن
املعلومــات املعــروف بإســمه اخملتصــر.ISC²
ُيكّــن إشــهاد CISSPمــن اكتســاب اخلبــرة فــي
مجــاالت متعــددة تتمثــل أساســا فــي ثمانيــة
مجــاالت وهــي :
• إدارة األمن واخملاطر ()Security and Risk Management
• أمن األصول ()Asset Security
• الهندسة واملعمارية األمنية ()Security Architecture and Engineering
• أمن االتصاالت والشبكات ()Communication and Network Security
• إدارة الهوية والوصول ()Identity and Access Management
• التقييم واالختبار األمني ()Security Assessment and Testing
• العمليات األمنية ()Security Operations
• أمن تطوير البرمجيات ()Software Development Security
CompTIA Security+ .4
هــو إشــهاد موجــه لألشــخاص املبتدئــن
فــي أي مجــال متعلــق باألمــن الســيبرني مــن
حمايــة شــبكات واختــراق أخالقــي ،وغيرهــا مــن
التخصصــات ذات الصلــة ،حيــث أن محتــوى
التحضيــر لإلشــهاد يغطــي أغلــب املصطلحــات
واملســميات املتعــارف عليهــا ،واملفاهيــم
األساســية ،فــي مجــال األمــن الســيبرني .كمــا
يعتبــر هــذا اإلشــهاد فنــي ،وليــس إداري .ولكنــه
ال يغطــي جميــع النواحــي التقنيــة بشــكل
تفصيلــي ودقيــق ،بــل إنــه يغطــي وبشــكل
ســطحي عــدد مــن املفاهيــم واملصلحــات دون
تعمــقُ .ينــح اإلشــهاد املذكــور مــن طــرف جمعيــة صناعــة تكنولوجيــا احلوســبة أو مــا
يســمى بـــ .CompTIA
Certified Information Systems Auditor (CISA( .5
هــو إشــهاد يهــم العديــد مــن الفئــات العاملــة فــي مجــال نظــم املعلومــات الذيــن لديهم
خبــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات نذكــر مــن بينهــم مدققــي نظــم املعلومــات ومديــري
.ومســؤولي تطويــر النظــم اآلليــة ومديــري ومســؤولي شــبكات املعلومــات وغيرهــم
يحتوي إشهاد  CISAعلى معارف متنوعة ومن أبرزها:
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يتطلــب احلصــول علــى أي إشــهاد في مجــال الســامة املعلوماتية واألمن الســيبرني
عــادة حتضيــرا معمقــا مــع هيــكل مختــص ميكّــن مــن اكتســاب املبــادئ األساســية
وتقنيــات االختبــار فيــه .إال أن الراغــب فــي احلصــول علــى اإلشــهاد مطالــب بالتحضيــر
الفــردي ملــدة تتــراوح مــن  6أشــهر إلى ســنة على األقل حســب صعوبــة اإلشــهاد املطلوب.

املراجع:
https://www.eccouncil.org/programs/certified-ethical-hacker-ceh-fr
https://www.comptia.org/certifications/security
https://www.isc2.org/Certifications/CISSP
https://www.isaca.org/credentialing/cism
https://www.isaca.org/credentialing/cisa
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• التدقيق على نظم املعلومات (،)IS Audit Process
• حوكمة نظم املعلومات (،)IT Governance
• النظـ�م وإدارة دورة حيـ�اة البنيـ�ة التحتيـ�ة( )�Systems & Infrastructure Lifecycle Manage
،)ment
• تقدمي خدمات ودعم نظم املعلومات (،)IT Service Delivery & Support
• حماية األصول املعلوماتية (،)Protection of Information Assets
• استمرار العمل و عالج الكوارث (.)Business Continuity & Disaster Recovery

مقاالت متنوعة

حماية املعطيات الشخصية
العريف نضال املنصوري

ـور التكنولوجــي ومســتجدات العالــم الرقمــي فــي اإلدارات وفي املؤسســات
مــع التطـ ّ
العامــة واخلاصــة ،أصبحــت حمايــة املعطيــات الشــخصية مــن أهــم األولويــات
اإلســتراتيجية للــدول ،فهــي تتوفــر فــي كل مــكان ولهــا مصــادر مختلفــة كاملؤسســات
واألفــراد أو الســلطات العموميــة أو مــن األجهــزة اإللكترونيــة ،فاملعطيــات تنتقــل ويعــاد
إنتاجهــا وتخزينهــا لتصبــح مــادة أوليــة تســتعمل لعــ ّدة أغــراض مــا بــن املمنــوع
واملشــروع.
 .1واقع حماية املعطيات الشخصية في تونس:
وتنــوع التجــاوزات فــي عالقــة مبعاجلــة املعطيــات الشــخصية مثــل اجلرائــم
بظهــور
ّ
اإللكترونيــة واإلجتــار بهــا وبيعهــا فــي الشــبكات املظلمــة ،أصبحــت حمايتهــا رهــان دولــي
ـورات
حيــث ذهبــت العديــد مــن التشــريعات إلــى تكييــف منظومتهــا القانونيــة مــع التطـ ّ
التكنولوجيــة والرقميــة الســيما فــي اجلوانــب املعلوماتيــة واالتصــاالت لالهتمــام مبجــال
حمايــة اخلصوصيــة لتأمــن معاجلــة املعطيــات الشــخصية وتوضيــح اجلــزاءات املترتبــة
عنــد التعــرض لهــا.
تعتبــر تونــس الدولــة الثانيــة والثالثــن فــي العالــم التــي قامــت بتضمــن حمايــة املعطيات
الشــخصية فــي دســتورها وكان ذلــك إثــر االســتفتاء الدســتوري ســنة  ،2002حيــث ينــص
الفصــل  24منــه علــى أن الدولــة حتمــي احليــاة اخلاصــة وحريــة املســكن وســرية املراســات
واالتصــاالت واملعطيــات الشــخصية ،وتطبيقــا لهــذا النــص اجلديد صــدر القانون األساســي
عــدد  63لســنة  2004املــؤرخ فــي  27جويليــة  2007يتع ّلــق بحمايــة املعطيــات الشــخصية
وكان بابــه الســادس يتع ّلــق ببعــث وتنظيــم الهيئــة الوطنية حلمايــة املعطيات الشــخصية
وأهــم أعمالهــا ،حيــث تتولــى حمايــة هاتــه املعطيــات وتوعيــة األفــراد بأهميتهــا وضــرورة
تأمينهــا وإيضــاح العقوبــات املترتبــة عــن التالعــب بهــا.
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 .2مفهوم املعطيات الشخصية ومعاجلتها:
تعتبــر «املعطيــات الشــخصية» ـ مــن وجهــة نظــر قانونيــة ـ كل معلومــة تســمح
بالتعــرّف علــى الهويــة واخلصائــص الذاتيــة للشــخص الطبيعــي بطريقــة مباشــرة
أو غيــر مباشــرة بالصــورة أو مــن خــال العديــد مــن املعلومــات
مثــل رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة والوضعيــة العائليــة
والرمــوز
والبصمــة ورقــم الهاتــف و عنــوان الســكن وامللــف الطبــي وغيرهــا.
ويقصــد مبعاجلــة املعطيــات الشــخصية كل العمليــات املنجــزة بطريقــة آليــة
أو يدويــة جلمــع هــذه املعطيــات أو االطــاع عليهــا أو تســجيلها أو نســخها أو حفظهــا
أو تخزينهــا أو تنظيمهــا أو تنقيحهــا أو اســتغاللها أو اســتعمالها أو إرســالها
أو توزيعهــا أو نشــرها أو ربطهــا مبعطيــات أخــرى أو إحالتهــا أو حتويلهــا أو نقلهــا
بــأي شــكل مــن األشــكال أو إخفــاء هويتهــا أو تشــفيرها أو فســخها أو إتالفهــا.
تضــم عمليــة املعاجلــة عــادة ثالثــة متداخلــن وهــم :املعنــي باألمــر ،وهــو كل شــخص
ّ
تكــون معطياتــه الشــخصية موضــوع معاجلــة ،املســؤول عــن املعاجلــة وهــو كل شــخص
أو هيــكل يحــدد أهــداف معاجلــة املعطيــات وطرقهــا ،وأخيــرا املنــاول ،وهــو كل شــخص
أو هيــكل يقــوم مبعاجلــة املعطيــات حلســاب املســؤول عــن املعاجلــة وتعتبــر هــذه األطــراف
املســؤولة أمــام القانــون عــن املعطيــات املتداولــة بينهــا.
 .3ضوابط معاجلة املعطيات الشخصية:
تقيــدا بالقانــون املذكــور ســابقا فــإن أي شــخص أو مؤسســة أو إدارة تتصــرف فــي
املعطيــات الشــخصية يجــب أن حتتــرم االلتزامــات القانونيــة السـ ّتة ( )06التــي توضــع علــى
كاهــل املعالــج وهــي:
• أوال :اإلجــراءات االســتباقية ،أي قبــل التصــرف فــي املعطيــات الشــخصية يجــب احلصــول
الوطنيــة حلمايــة املعطيــات الشــخصية وتتعــدد
علــى تصريــح مســبق يــودع لــدى الهيئــة
ّ
التصاريــح بتعــدد الغايــات مــن املعاجلــة،
• ثانيــا :املوافقــة ،ال ميكــن معاجلــة معطيــات شــخصية دون احلصــول علــى موافقــة
أصحابهــا إال فــي احلــاالت التــي يفرضهــا القانــون أو وجــود التــزام تعاقــدي،
• ثالثــا :الغايــة املشــروعة ،يجــب أن تكــون الغايــة مــن معاجلــة املعطيــات الشــخصية
محــددة وواضحــة،
• رابعــا :ســامة املعطيــات ،ال يجــب التصــرف فــي املعطــى الشــخصي قبــل ضمــان أمنــه
وســامته،
• خامسا :التحيني ،ال بد من حتيني املعطيات الشخصية بصفة مستمرة،
• سادســا وأخيــرا :عنــد إحالــة املعطــى الشــخصي داخــل تونــس أو خارجهــا بعــد احلصــول
علــى موافقــة صاحبــه يجــب ضمــان أمنــه وســامته .
وتعتبــر هاتــه االلتزامــات أهــم القواعــد التــي يجــب احترامهــا مــن قبــل اجلهــات املســؤولة
عــن معاجلــة املعطيــات الشــخصية لتضمــن ســامة تداولهــا وحســن معاجلتهــا وحتــى ال
يكــون املواطــن ضحيــة تالعــب أو يتــم الــزج بــه ليكــون طــرف فــي تنفيــذ جرائــم إلكترونية
دون علمــه باعتبــاره مســؤول أيضــا أمــام القانــون.
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 .4حق املواطن جتاه معطياته الشخصية:
لضمــان جــودة معاجلــة املعطيــات الشــخصية علــى كل شــخص معرفــة حقوقــه جتــاه
معطياتــه موضــوع املعاجلــة واملتمثلــة فــي أربــع نقــاط أساســية وهــي:
• احلق في النفاذ إلى معطياته الشخصية (احلصول على نسخة منها)،
• احلق في االعتراض على معاجلة معطياته الشخصية،
• احلق في حتيني أو فسخ معطياته الشخصية،
• احلق في النسيان بانتهاء الغاية من املعاجلة (النسخ أو إخفاء الهوية).
يجــب علــى كل مواطــن رفــض أي إجبــار بــإدالء معطــى شــخصي كرقــم الهاتــف
أو رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة ،كمــا يجــب عليــه أن يحــرص علــى حمايــة
معطياتــه الشــخصية بالفضــاء االفتراضــي مبختلــف أشــكاله وذلــك بعــدم تنزيلهــا
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي الفايســبوك أو األنســتغرام وغيرهــا  ،...حتــى
والتحيــل والتصيــد اإللكترونــي.
ال يتــم اســتغاللها فــي اجلرائــم اإللكترونيــة
ّ
الوطنية
هــذا ويضمــن القانــون حــق املواطــن فــي تقــدمي شــكاية فــي الغــرض لــدى الهيئــة
ّ
حلمايــة املعطيــات الشــخصية عنــد حصــول تالعــب باســتعمال معطياتــه الشــخصية
وأيضــا فــي حالــة تعنــت املؤسســات ورفــض تقــدمي نســخة مــن هــذه املعطيــات.
التطــور التكنولوجــي فــي مختلــف اجملــاالت الســيما فــي
إن ضــرورة التكيــف مــع
ّ
اجلوانــب املعلوماتيــة فــرض خلــق بيئــة تشــريعية واجتماعيــة يجتمــع فيهــا عديــد
املتداخلــن لتأطيــر معاجلــة وحمايــة مختلــف املعطيــات الشــخصية داخليــا وخارجيــا
نظــرا ملــا تتســم بــه مــن حساســية قــد تســاهم بطريقــة أو بأخــرى فــي املســاس باألمــن
القومــي ،األمــر الــذي يقتضــي توفيــر مختلــف الضمانــات خللــق بيئــة آمنــة تُضمــن فيهــا
خصوصيــة األفــراد وحســن التعامــل ومعاجلــة معطياتهــم الشــخصية باعتبــار حمايتها
حــق يضمنــه الدســتور التونســي.

املراجع:
- https://www.cdp.sn/sites/default/files/doc/Recueil_INPDP.pdf
- http://www.inpdp.nat.tn
- https://www.youtube.com/channel/UCEwCeSiM0pszPm_xrpJXCIA/videos
- https://www.facebook.com/INPDP.TN/
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الواقع والتحديات املطروحة
ّ
الكــشــوطـي
العقيد حسن

يشــهد العالــم اليــوم تطــورا ســريعا للرقمنــة فــي عــدة مجــاالت ،اقتصاديــة،
اجتماعيــة وخدماتيــة حــول الفضــاء الســيبرني ،حيــث أصبحنــا نتحــدث عــن
االقتصــاد الرقمــي ،اجملتمــع الرقمــي ،اخلدمــات عبــر األنترنــات ،عــن تطبيقــات متعــددة
ومتنوعــة علــى اخلــوادم وخاصــة الهواتــف احملمولــة واألشــياء املتصلــة باألنترنــات.
هنالــك حتــول فــي اســتعمال األنترنــات والرقمنــة وخيــر دليــل علــى ذلــك أزمــة
كوفيــد  19 -والــدور الــذي لعبتــه الرقمنــة وتطبيقاتهــا فــي احلــ ّد مــن تداعيــات
هــذا الوبــاء علــى األفــراد ،العائــات اجملتمــع ،املؤسســات والــدول .بالتــوازي صاحــب
تتطــور
هــذا التحــول فــي اســتعمال األنترنــات والرقمنــة تهديــدات ومخاطــر
ّ
بســرعة كبيــرة منهــا هجمــات علــى أجهــزة احلواســيب ومحطــات العمــل،
اختــراق شــبكات ،تعطيــل عمــل خــوادم ،ســرقة بيانــات وغيرهــا مــن األضــرار.
لقــد بلغــت الهجمــات الســيبرنية مســتوى عالــي مــن احلرفيــة حيــث ظهــر مــا
جهــة وهــي هجمــات تســتهدف
يســمى بالهجمــات الســيبرنية املتقدمــة املو ّ
ّ
النظــم املعلوماتيــة والبنــى التحتيــة الرقميــة احليويــة والتــي تتســ ّبب فــي أضــرار
عميقــة شــبيهة بالكــوارث الطبيعيــة .مــن هنــا تطــرح إشــكالية رئيســية لهــذا
املقــال :انطالقــا مــن أمثلــة وحقائــق لهجمــات ســيبرنية متـقـــ ّدمة فــي العالــم،
فماهــي التحديــات املطروحــة وماهــي أبــرز املقاربــات التــي ميكــن اعتمادهــا فــي
مجــال األمــن والدفــاع الســيبرني جملابهــة هــذا النــوع مــن الهجمــات واحلــ ّد منهــا؟.
 .1الهجمات السيبرنية املتقدمة:
أصبــح الفضــاء الســيبرني مســاحة تنفّ ــذ فيــه أو بواســطته هجمــات ســيبرنية
متقدمــة وموجهــة ذات حرفيــة عاليــة لهــا انعكاســات وخيمــة علــى النظــم
املعلوماتيــة والبنــى التحتيــة احليويــة حيــث وجــب حمايــة هــذه النظــم والبنــى
فــي إطــار رؤيــة واضحــة ومقاربــة متكاملــة فــي مجــال األمــن والدفــاع الســيبرني.
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جهة:
الهجمات السيبرنية املتقدمة املو ّ
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إن الهجمــات الســيبرنية املتقدمــة املوجهة هي هجمــات مختلفة عن الهجمات الســيبرنية
متطورة وتســتهدف مؤسســات قطاعية إســتراجتية
التقليديــة حيث أنها تســتعمل تقنيات
ّ
كالشــركات الكبــرى ،والــدول واحلكومــات ،ممــا يتســبب فــي أضــرار عميقــة كالتوقّــف عــن
العمــل أو ت ّدميــر للبنــى التحتيــة التــي تعتمــد تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال ،أنظمــة
التحكّــم اآللــي ،واخلدمــات علــى اخلــط .ميكّــن هــذا النــوع مــن الهجمــات مــن الولــوج داخــل
النظــم والتواجــد دون التفطــن إلــى ذلــك بصفــة مبكــرة (فــي حالــة ركــود وانتظــار).
جهة وقعت في العالم:
 .2أمثلة لهجمات سيبرنية متقدمة مو ّ
 1.2هجمة سيبرنية واسعة على إستونيا:
أبــرز مثــال لنوعيــة هــذه الهجمــات هــو مــا وقــع فــي إســتونيا ســنة  2007حيــث
موســعة علــى مواقــع مرقمنــة
تعــرّض هــذا البلــد إلــى هجمــة ســيبرنية متقدمــة ّ
للحكومــة والرئاســة والــوزارات والبنــوك ومؤسســات إعالميــة كبــرى عــن طريــق ضــخّ
الوهميــة وإرســالها فــي نفــس الوقــت إلــى اخلــوادم ممــا
كميــة هائلــة مــن البيانــات
ّ
تســ ّبب فــي تعطيلهــا وتوقّــف عديــد اخلدمــات املؤسســاتية العموميــة واملصرفيــة
لعــدة أيــام وشــلل شــبه كلــي للعديــد مــن اخلدمــات احليويــة .للتذكيــر فــإ ّن أســتونيا
بلــد رائــد فــي اســتخدام األنترنــات (حتصلــت علــى اســتقاللها مــن روســيا ســنة ،)1991
قرابــة  99%مــن خدماتهــا اإلداريــة هــي خدمــات علــى اخلــط ،معــرّف وحيــد لــكل مواطــن
ومكتبيــة محوســبة بالكامل(صفــر ورق) .اعتبــرت إســتونيا هــذه الهجمــة عمــا حربيــا
باعتمــاد مواصفــات الهجمــة ،املــ ّدة والهيــاكل املســتهدفة واألضــرار التــي خلّفتهــا.

حساسة:
 2.2هجمة سيبرنية متقدمة على مؤسسات أمريكية ّ
مثــال آخــر لهجمــة ســيبرنية متقدمــة وقعــت ســنة  2020وشــملت مؤسســات
حساســة حيــث جنــح متســلّلون فــي إخفــاء شــفرة خبيثــة داخــل نســخة
أمريكيــة ّ
حتديــث برمجيــة ( )SolarWinds Orionصــدرت بــن مــارس وجــوان  .2020وهــي برمجيــة
ـهل اســتعمال الشــبكات ومســتعملة بكثــرة فــي الواليــات
مشــابهة لنظــام تشــغيل تسـ ّ
املتحــدة األمريكيــة .تســمح الشــفرة اخلبيثــة للمهاجــم بتنفيــذ تعليمــات عــن بعــد
واســتخراج بيانــات .مــن بــن الهيــاكل املســتهدفة وزارة اخلزينــة والطاقــة والتجــارة ،اإلدارة
املركزيــة لالتصــاالت ،البحريــة ،البيــت األبيــض وقائمــة كبيــرة مــن احلرفــاء (  18ألــف).
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 3.2برمجية اختراق الهواتف احملمولة:
ال يفوتنــا فــي هــذا الصــدد ،ذكــر نــوع مــن البرمجيــات املســتعملة الختــراق
الهواتــف احملمولــة علــى غــرار برمجيــة ( )Pegasusوهــي مصنعــة مــن طــرف
شــركة إســرائيلية ( )NSO Groupوالتــي متكّــن مســتخدميها مــن النفــاذ إلــى
التنصــت ،التســجيل بالصــوت والصــورة
الصــور ،كلمــات املــرور،
ّ
امللفــات والبيانــاتّ ،
ممهــدة لعمليــة ســيبرنية متقدمــة مو ّجهــة.
والتــي ميكــن توظيفهــا فــي مرحلــة ّ

 4.2هجمات سيبرنية ذات حرفية عالية على منشآت وبنى حتتية إيرانية:
يغطــي هــذا املثــال هجمــة ســيبرنية متقدمــة حدثــت فــي أكتوبــر  2021وكانــت
موجهــة نحــو البنــى التحتيــة للتــزود بالبنزيــن فــي إيــران حيــث تســببت فــي شــلل
تــا ّم لعديــد محطــات التوزيــع وعــدم متكّــن حوالــي  60مليــون إيرانــي مــن شــراء البنزيــن
املدعّــم .تتجــه أصابــع االتهــام إلــى مجموعــة معارضــة مدعومــة مــن دول كبــرى .وال
يفوتنــا فــي هــذا الصــدد ،التذكيــر مبــا يعــرف بهجمــة ستوكســنات ( )Stuxnetعلــى
برمجيــة
املفاعــل النــووي اإليرانــي التــي وقعــت ســنة  2010والتــي اعتمــدت علــى إدخــال
ّ
خبيثــة ( )malwareباســتعمال طــرق الهندســة االجتماعيــة ()Social Engineering
للتحكــم عــن بعــد فــي أجهــزة ونظــم آليــة .أســفرت الهجمــة عــن تلــف فــي أجهــزة
الطــرد املركــزي لتخصيــب األورانيــوم وتأخيــر فــي تنفيــذ البرنامــج النــووي اإليرانــي.
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جهة ،واقع ومجال إستراتيجي:
 .3الهجمات السيبرنية املتقدمة املو ّ
لقــد فرضــت مثــل هــذه الهجمــات الســيبرنية املتقدمــة املوجهــة واقعــا وحتديــات
جديــدة فــي عالقــة بالفضــاء الســيبرني .أول حتـ ّدي يكمــن فــي امليــزة اجليوسياســية التــي
ميهــد للعالقــات والصراعــات ويحــوي عديــد
اكتســبها الفضــاء الســيبرني ،فهــو فضــاء ّ
املتدخلــن علــى مســتوى فــردي ،جماعــي ،محلــي ،إقليمــي ودولــي .نشــأت مجموعــات
مدعومــة مــن احلكومــات وأجهــزة االســتخبارات مــع تواجــد املشــغّلني العمالقــة
للتكنولوجيــات احلديثــة اخلــواص مثــل شــركات قوقــل ،فايســبوك ،أمــزون وميكروســوفت.
فــي البدايــة اقتصــرت الرقمنــة علــى نظــم املعلومــات واالتصــاالت ثــم امتــدت إلــى
النظــم اآلليــة الصناعيــة ( )SCADAوفــي مجــال الدفــاع إلــى األنظمــة واألســلحة احلديثــة.
ميكــن اعتبــار أي هجمــة ســيبرنية متقدمــة موجهــة علــى البنــى التحتيــة احليويــة متثــل
تهديــدا بالــغ األهميــة للحكومــات والبلــدان .وطبقــا لذلــك بــات الفضــاء الســيبرني
ميثــل أهميــة بالغــة للــدول والتحالفــات ،ولعــل أبــرز مثــال لالهتمــام الدولــي بالفضــاء
الســيبرني هــو منظمــة حلــف الشــمال األطلســي أو مــا يعــرف بالناتــو (.)OTAN
ففــي ســنة  2008مت ّ إحــداث أول إســتراجتية دفــاع ســيبرني اعتمدتهــا
هــذه املنظمــة ،وفــي ســنة  2014اعتــرف أعضــاء هــذا احللــف بالدفــاع
الســيبرني كجــزء مــن الدفــاع اجلماعــي وفــي ســنة  2016اعتــرف أعضــاء
هــذا الهيــكل بالفضــاء الســيبرني كمجــال مدمــج للعمليــات العســكرية.
إن أي هجــوم ســيبرني كبيــر وحســب الضــرر اجلســيم الذي يسـ ّببه ،ميكــن أن يشــكل عدوانا
مســلحا باملعنــى املقصــود فــي املــادة  51مــن ميثــاق األمم املتحــدة ،وبالتالــي يبــرّر االحتجــاج
بالدفــاع عــن النفــس .مــن جهــة أخــرى وفي ســياق نــزاع مسـلّح ،يخضــع تخطيــط وتنفيذ
العمليــات الســيبرنية التــي ميكــن اعتبارها هجمــات إلــى موجب القانــون الدولي اإلنســاني.
بالفعــل ،فهنالــك تفاعــات متعــددة بــن الفضــاء الســيبرني والفضــاءات األخــرى
(األرض،اجلو،البحــر) فهــو ميثــل مســاحة عرضيــة بــن كل الفضــاءات ممــا يســمح بالوصــول
إليهــا جميعــا باســتعمال التكنولوجيا الرقميــة اجل ّد متطورة .على ســبيل املثــال إن فرقاطة
بحريــة حديثــة ميكــن أن حتــوي  2000تطبيقه حاســوب 300 ،جهاز حوســبة و 25مليون ســطر
مــن التعليمــات البرمجيــة لتشــغيل أنظمــة قتاليــة .وفــي مجــال الطيــران نظمــت وزارة
الدفــاع األمركيــة مســابقة ( )hackatonفــي أوت  ،2019ســمح فيهــا جملموعــة مــن القراصنة
الســيبرنيني القيــام مبحاولــة اختــراق أمــن طائــرة مقاتلــة مــن نــوع ( .)F15لــم ميــض يومــن
فقــط للتوصــل الكتشــاف ثغــرة فــي نظــام التحكــم فــي الطائــرة مــن طــرف القراصنــة.
التحضر .فبحلــول ســنة  ،2050مــن املتوقع أن
بالتــوازي فــي احليــاة املدنيــة ،العالــم آخذ فــي
ّ
أكثــر مــن ثلثــي ســكان العالــم ســيتواجدون فــي املــدن 40 .مدينة كبيــرة ستســتوعب أكثر
مــن  20مليــون نســمة ،أكثــر مــن مليــون كائــن م ّتصــل لــكل متــر مربــع و 38عنصــر ذكــي
لــكل ســاكن .إنّــه حت ـ ّدي حقيقــي للســلط واحلكومــات وأجهــزة األمــن والدفــاع الشــامل.
إن تواجــد الرقمنــة فــي بنــى حتتيــة حساســة كاخلدمــات علــى اخلــط وأنظمــة
صناعيــة لتوزيــع الكهربــاء واملــاء واألنظمــة الصحيــة ،والنقــل وأنظمــة الدفــاع
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اجلوي
ّ

الــبرّي

مجاالت وفضاءات الدفاع
الســيبرني

البحري

املراجع

- Connaissance de la menace avancée et du cyber espionnage
- European Security and défense 4/2019
- Qualité et gouvernance des systèmes d’informations
- La gestion des risques pour les systèmes d’informations
» - Revue de cyber défense « RAIDS N°386
- Des sites sur Internet :
- https://www.senat.fr/rap/r11-681/r11-681_mono.html
- https://www.developpez.com/actu/21459/Le-tres-complexe-virus-Stuxnet-attaque-les-in
frastructures-industrielles-de-l-Iran-qui-evoque-une-guerre-electronique/
- https://www.ege.fr/infoguerre/la-cyber-attaque-solarwinds-contre-les-etats-unis
�-https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20211103-cyberespionnage-washing
ton-place-le-logiciel-isra%C3%A9lien-pegasus-sur-liste-noire
-https://www.cnews.fr/vie-numerique/2019-08-21/des-hackers-piratent-un-avion-de-chasse-f15-et-en-prennent-le-controle
�-https://www.usinenouvelle.com/article/les-navires-de-guerre-nouvelles-cibles-des-cyber-pi
rates.N581808
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البــري واجلــوي والبحــري وغيرهــا يرتقــي مبثــل هــذه النظــم إلــى مســتوى نقــاط
حساســة يجــب حمايتهــا والدفــاع عنهــا ألنهــا قــد تصبــح أهدافــا أمنيــة أوعســكرية
عنــد نشــوب حــرب أو صراعــات داخليــة أو اســتغاللها مــن طــرف اإلرهابيــن.
فاكتســاح الرقمنــة للمجــاالت احلياتيــة للمواطــن واحلكومــات وزيــادة إدماجهــا
فــي األجهــزة العملياتيــة والصناعيــة كالطيــران واملعــدات العســكرية
بصفــة عامــة فــرض واقعــا جديــدا وجــب التفكيــر فيــه واإلعــداد لــه بجديــة.
إن التعامــل مــع الهجمــات الســيبرنية املتق ّدمــة املو ّجهة مير ّ حتمــا عبر مقاربة أو إســتراجتية
واقعيــة واضحــة املعالم في مســتوى أول فــي مجال األمن الســيبرني وفي مســتوى ثاني في
مجــال الدفــاع الســيبرني .تضبط هذه اإلســتراجتيات األهداف املرســومة ،السياســات األمنية
املمكــن اتباعهــا لتحقيــق األهداف ،الهيكلــة ،األدوار واملهــام التي توكل إلى جميــع املتدخلني.

مقاالت متنوعة

مشروع اإلدارة اإللكترونية
والتحول الرقمي
الوكيل أعلى بالبحرية الصحبي السبري

وفعالــة
متاشــيا مــع الثــورة الصناعيــة الرابعــة ومــا تق ّدمــه مــن تقنيــات حديثــة ّ
ً
جهــت أغلــب الــ ّدول إلــى تطويــع هــذه التقنيــات
فــي حتســن األداء وجــودة العمــل ،تو ّ
واســتخدامها مبــا يتناســب واحتياجاتهــا املتعـ ّددة .ومــن أبــرز ما جــاءت به هذه الثــورة ،هي
احلوســبة الســحابية وتقنيــة البلــوك تشــن  Blockchainوالــذكاء االصطناعــي وإنترنــت
مييزهــا هــو إمكانيــة اســتخدامها فــي كا ّفــة اجملــاالت والقطاعــات.
األشــياء ،وأهــم مــا ّ
وإنــا
لــم يقتصــر اســتخدام هــذه التقنيــات علــى الشــركات أو املؤسســات اخلاصــةّ ،
بــادر القطــاع احلكومــي ومؤسســاته باســتخدامها فــي حتويــل خدماتهــا التقليديــة
إلــى خدمــات إلكترونيــة متطــورة ،وهــو مــا ســاهم فــي مرونــة اخلدمــات اإلداريــة حيــث
أصبحــت الرقمنــة أو اإلدارة الرقميــة أمــرا حتميــا علــى الــوزارات و املؤسســات العموميــة.
تتســابق أغلــب الــدول نحــو الرقمنــة اإلداريــة لدعــم االســتثمار ومواكبــة الطــرق
العصريــة التــي تقــدم تســهيالت إداريــة للمســتثمرين فــي جميــع القطاعــات احليويــة،
حيــث انطلقــت الدولــة التونســية كســائر الــدول فــي مشــروع التحــول الرقمــي أو
"احلكومــة الذكيــة  "Smart Gov 2020لتحديــث وعصرنــة اإلدارة بهــدف توفيــر منــاخ رقمــي
مــرن يعمــل علــى حتقيــق خدمــات أفضــل للمواطنــن واملؤسســات .فمــا هــو مفهــوم
وأهــداف هــذه اإلدارة الرقميــة؟ وماهــي حتديــات مشــروع التحــول الرقمــي؟
 .1مفهوم وخصائص اإلدارة الرقمية:
يعــرّف بعــض الباحثــن اإلدارة الرقميــة (أو اإللكترونيــة) علــى أنهــا العمليــة اإلداريــة
القائمــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــال ضمــن منظومــات للقيــام
بوظائفهــا إلكترونيــا قصــد تطويــر األداء وحتقيــق أهــداف املؤسســة .كمــا يتــم تعريفهــا
علــى أنهــا عمليــة حتويــل كافــة األعمــال واخلدمــات اإلداريــة التقليديــة إلــى خدمــات
إلكترونيــة تنفّ ــذ بدقّــة وســرعة عاليــة ودون اســتخدام األوراق والطــرق البيروقراطيــة
القدميــة.
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املعيار

اإلدارة التقليدية

اإلدارة اإللكترونية

الوسيلة املستخدمة

االتصاالت املباشرة واملراسالت الورقية

شبكات االتصال اإللكترونية

الوثائق

أوراق

ال أوراق

احلفظ

ملف ورقي

ملف إلكتروني

الوصول للبيانات

صعوبة البحث في األرشيف الورقي

سهولة البحث في قواعد البيانات

احلماية

حماية أقل ،ال توجد نظم حماية

حماية عالية عن طريق نظم أمن
املعلومات

االستجابة

بطيئة وروتينية

سريعة

التكلفة

مكلفة على املدى البعيد

اقتصادية على املدى البعيد

نوع التنظيم

هرمي جامد

شبكي مرن

مدة اخلدمة

ساعات العمل

 24/7إلى حد ما

اجلودة

أقل

عالية

 1.1مراحل تطور اإلدارة الرقمية:
شــهد حتويــل ورقمنــة اخلدمــات اإلداريــة التقليديــة إلــى خدمــات إلكترونيــة حديثــة عـ ّدة
مراحــل ،حيــث كان اإلنســان هــو العامــل األساســي فــي اإلنتــاج ملــا ميتلكــه مــن حرفيــة في
اآلداء اإلداري .ومــع مــرور الوقــت مت فــي مرحلــة أولــى تأليــة بعــض األعمــال التــي كان ينجزها
اإلعالميــة أصبحــت
اإلنســان ،ثــم بعــد التطــور امللحــوظ فــي البرمجيــات ومنظومــات
ّ
اآللــة فــي خطــوة ثانيــة تقــوم بــكل األعمــال املرتبطــة بالتخطيــط واملراقبــة والتنظيــم.
فــي مرحلــة ثالثــة ،ســاهم الــذكاء االصطناعــي فــي تنميــة قــدرات األنظمــة املعلوماتيــة
حتــى أصبــح النظــام املعلوماتــي يحاكــي الــذكاء والســلوك اإلنســاني فــي التعامــل مــع
املســائل اإلداريّــة.
وكمرحلــة أخيــرة وقصــد توفيــر اخلدمــات للمواطــن واملؤسســات مثّلــت األنترنــات بوابــة
الوصــول إلــى اخلدمــات اإلداريــة عــن بعــد وســاهم تشــبيكها العنكبوتــي في نقــل ومعاجلة
وتخزيــن البيانــات رقميــا.
 2.1خصائص اإلدارة الرقمية:
تتميــز اإلدارة الرقميــة عــن اإلدارة التقليديــة بعديــد اخلصائــص التــي جعلــت منهــا
مســتقبل اإلدارة واألعمــال واالســتثمار فــي أغلــب الــدول املتقدمــة وذلــك مــن خــال :
 .1الســرعة والوضــوح :الكفــاءة والفاعليــة فــي تســيير العمــل االفتراضــي والقــدرة علــى
حتقيــق أعلــى درجــات الســرعة فــي األداء بتوفيــر الوقــت ووضــوح مراحــل املعاجلــة.
 .2املرونــة :توفيــر مرونــة عاليــة جــدا ألن العمــل يعتمــد علــى أنظمــة معلومــات واتصــال
رقمــي ميكّــن مــن التنســيق وتبــادل البيانــات بــن مختلــف األطــراف املســاهمة فــي اتخــاذ
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الفرق بني اإلدارة التقليدية واإلدارة اإللكترونية

مقاالت متنوعة

القــرار وأصبــح غيــر حكــر علــى بعــض األشــخاص أو الهيــاكل.
 .3مــكان عمــل افتراضــي :يســتطيع املوظفــون الدخــول إلــى النظــم املعلوماتيــة عــن بعــد
و إجنــاز العمــل دون حــدود زمانيــة أو مكانيــة.
 .4تبادل وتشارك املعطيات :إدارة متشابكة تتيح التعامل البيني والتبادل اإللكتروني.
 .5أمــن املعلومــات :القــدرة علــى توفيــر مســتوى عالــي مــن احلمايــة إضافــة إلــى القــدرة
علــى حتديــد صالحيــات املوظفــن فــي االطــاع علــى مــا هــو مخــول لهــم مــن البيانــات.
ـم
 .6إدارة املعلومــات بــدال مــن حفطهــا :ليــس الهــدف تكديــس امللفــات بــل معاجلتهــا ثـ ّ
حفظهــا علــى شــبكة املعلومــات.
 .7الرقابة املباشرة :القدرة على متابعة العمل في كل املواقع عن بعد.
ـم معاجلــة امللفــات بصفــة آليــة أي دون محســوبية أو تدخل بشــري للتأثير
 .8الشــفافية :تتـ ّ
علــى القــرار عــاوة علــى القــدرة علــى الرقابــة الدوريــة .حيــث متثــل علــى ســبيل املثــال
منظومــة الشــراءات العموميــة علــى اخلــط  TUNEPSخطــوة حاســمة فــي مســار إضفاء
الشــفافية علــى الصفقــات العموميــة.
 .2أهمية وحتديات مشروع التحول الرقمي:
تســعى الدولــة التونســية بــكل هياكلهــا إلــى إجنــاح مشــروع التحــول الرقمــي وذلــك
ملــا لــه مــن أهميــة علــى مســتوى اجملتمــع (املواطــن) واملؤسســات:
• أهمية اإلدارة الرقمية على مستوى اجملتمع:
تســاهم رقمنــة اإلدارة فــي توفيــر معلومــات دقيقــة وموثوقــة ومتاحــة علــى مــدار الســاعة
إضافــة إلــى احلــد قــدر اإلمــكان مــن تأثيــر العالقة الشــخصية فــي تنفيــذ أو إجنــاز املصلحة
أو اخلدمــة اإلدارية.
تســاهم اإلدارة الرقميــة فــي إيجــاد فــرص جديــدة للعمــل وذلــك مــن خــال قدرة األشــخاص
علــى التواصــل مــع املؤسســات الوطنيــة والعامليــة بــكل ســهولة وجتنــب عنــاء التنقل.
• أهمية اإلدارة الرقمية على مستوى املؤسسات:
ســاهمت رقمنــة اإلدارة فــي حتســن أداء اإلدارات وتقــدمي
اخلدمــات وتســهيل اإلجــراءات للحصــول علــى اخلدمــات
وذلــك بتقليــل التعقيــدات اإلداريــة مــن خــال إلغــاء
املســتويات اإلداريــة واالنتقــال مــن التنظيــم الهرمــي إلــى
التنظيــم الشــبكي.
تعتبــر اإلدارة الرقميــة ســببا فــي إتســاع نطــاق األســواق
واألعمــال واالنفتــاح علــى أســواق عامليــة وكســب ثقــة
العمــاء أو املواطنــن وذلــك مــن خــال تغييــر صــورة
املؤسســة مــن الشــكل التقليــدي إلــى الرقمــي الــذي
يواكــب عصــر التكنولوجيــا.
مــن أهــم التأثيــرات اإليجابيــة لــإدارة الرقميــة علــى
املؤسســات هــي تخفيــض التكاليــف والتقليــل مــن حجم
املصاريــف التــي يتــم إهدارهــا علــى النظــام الورقــي عــاوة
علــى التقليــل بشــكل كبير فــي نســبة األخطاء البشــرية
46

املراجع:

اإلدارة-اإللكترونيـة-في-تونسّ
- http://www.itceq.tn/files/innovation-Tic/2021/le-gov-a-l-ere-du-digital.pdf
�-https://www.mtc.gov.tn/index.php?id=119&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4090&cHash=b
7be34580a7295318a6441a913575cc3
- http://www.pm.gov.tn/pm/actualites/actualite.php?id=13214&lang=ar
- http://www.tunisie.gov.tn/117
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بســبب وجــود قواعــد بيانــات يتــم االعتمــاد عليهــا فــي التخطيــط واتخــاذ القــرار ،حيــث
أن اإلدارة احلديثــة تقــوم علــى توفيــر املعلومــات بشــكل مســتمر جلميــع األقســام واملصالــح
داخــل املؤسســة وهــو مــا يتجــاوز عوائــق النظــام اإلداري املركــزي.
• حتديات مشروع التحول الرقمي أو رقمنة اإلدارة:
هنــاك مجموعــة مــن الصعوبــات والعوائــق التــي تؤخــر تنفيــذ مشــروع التحــول الرقمــي
فــي اإلدارات التونســية واملؤسســات اخلاصــة ومــن ذلــك نذكــر :
• صعوبة تأقلم املوظفني مع التغيرات اإللكترونية اجلديدة،
• عدم توفر املوارد املالية الالزمة لتنفيذ مشروع اإلدارة الرقمية،
• عــدم توفــر إطــار قانونــي يغطــي أو ينظــم اإلدارة اإللكترونيــة ويضمــن حــق املواطنــن أو
العمــاء،
التحتيــة لالتصــال وتكنولوجيــا املعلومــات لــإدارات أو ملــزودي خدمــات
• ضعــف البنيــة
ّ
األنترنــات فــي بعــض املناطــق،
• مقاومــة هائلــة مــن املوظفــن الذيــن يخشــون علــى عملهــم املســتقبلي جــراء تبســيط
اإلجــراءات ،إضافــة إلــى احلــد مــن نفوذهــم الــذي يتحكمــون بــه فــي اإلدارة التقليديــة،
هــذا ،وفــي صــورة النجــاح فــي تنفيــذ مشــروع التحــول الرقمــي ،فــإن اإلدارة اإللكترونيــة ال
تخلــو مــن بعــض التحديــات علــى غــرار تأمــن البيانــات التي ميكــن أن تتعــرض إلــى عمليات
املعلوماتيــة ســتصبح هــي العمــود الفقــري واحليــوي لــكل
اختــراق ،حيــث أن األنظمــة
ّ
مؤسســة أو إدارة ممــا يجعــل تعطيلهــا ســبب فــي انقطــاع العمــل وعــدم توفــر اخلدمــات،
عــاوة علــى أن أي عمليــة ســرقة للبيانــات قــد تعــرض اإلدارة أو الشــركة إلــى أضــرار ماديــة
جســيمة وتتبعــات قانونيــة متعلّقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية للعمــاء والشــركاء.
عــاوة علــى ذلــك ســتتكبد اإلدارات واملؤسســات تكاليــف إضافيــة خاصــة بصيانــة املعدات
املعلوماتيــة لهــذه األنظمــة.
اإللكترونيــة والبرمجيــات وتأمــن الســامة
ّ
لقــد بــدأت تونــس مرحلتهــا الرقميــة بشــكل جيــد
ولكنهــا ال تــزال بعيــدة عــن الرقمنــة الكاملــة التــي
تكــون فيهــا اخلدمــات بســيطة ومتجانســة وشــفافة
متامــا .وعلــى الرغم مــن أن برنامــج احلكومة
وغيــر ماديــة ً
تقدمــا كبيــرًا
اإللكترونيــة "ُ "e-GOVفــي تونــس يشــهد
ً
مــن عــام إلــى آخــر ،إال أنــه يجــب بــذل جهــود إضافيــة
لتحســن وتطويــر اخلدمــات اإلداريــة املتاحــة للمواطــن
عبــر شــبكة اإلنترنــت.
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التعدين اخلفي
«»CryptoJacking
الوكيل أحمد القاسمي

تشــهد العمــات الرقميــة منــذ ســنة  2013ارتفاعــا كبيــرا فــي قيمتهــا املاليــة علــى
رأســها عملــة « »Bitcoinالتــي جتــاوزت  180مليونــا بالدينــار التونســي ســنة  2021وفــي
املقابــل تضاعفــت تكلفــة إنتاجهــا وتعدينهــا بإعتبــار الطاقــة الكهربائيــة الكبيــرة
التــي تســتهلكها احلواســيب واألجهــزة اإللكترونيــة فــي التعديــن ،كل هــذه العوامل أدت
إلــى ارتفــاع معــدل الهجمــات اإللكترونيــة علــى األجهــزة املرتبطــة بشــبكة األنترنــات
الذكيــة ،اخلــوادم واملوزعــات) واســتغالل مواردهــا بصفــة خفيــة فــي
(احلواســيب ،الهواتــف
ّ
تعديــن العمــات الرقميــة املشــفرة بغايــة الربــح املــادي.
 .1مفهوم التعدين اخلفي:
يعتبــر التعديــن اخلفــي ( )CryptoJackingنــوع مــن اجلرائــم اإللكترونيــة التــي تهــدف إلــى
االســتغالل غيــر املشــروع ملــوارد أجهــزة الضحايــا (وحــدة املعاجلــة املركزيــة  ،CPUالذاكــرة
العشــوائية  ،RAMمعالــج بطاقــة الغرافيــك) فــي تعدين العمــات الرقميــة دون علمهم من
خــال حقــن األجهــزة املرتبطــة باألنترنــات ببرامــج خبيثــة تعمــل تلقائيــا أثنــاء اســتخدام
الضحيــة جلهــازه وتقــوم بعمليــات حســابية معقدة وإرســالها علــى شــبكات .Blockchain
 .2طريقة عمل :CryptoJacking
الضحية وحقنــه ببرامج
ميكــن اســتهداف حاســوب
ّ
التعديــن اخلفــي باتبــاع إحــدى التقنيــات التاليــة:
• تفخيــخ موقــع إلكترونــي أو إعالنــات ( )Addsببرامــج
جافــا ســكريبت الــذي يقــوم باختــراق جهــاز الضحيــة
(دون حاجــة إلــى حتميلــه) ثــم يقــوم بالتعديــن
تلقائيــا علــى متصفــح األنترنــات (،)Navigateur
• تصيــد الضحايــا وخداعهــم عبــر إرســال بريــد
إلكترونــي يحمــل روابــط خبيثــة حتتــوي شــفرة تعديــن تعمــل كذلــك تلقائيــا علــى
متصفــح األنترنــات.
هــذا ،وتتواصــل عمليــة التعديــن اخلفــي طــوال فتــرة تواجــد البرنامــج اخلبيــث علــى
متصفــح األنترنــات.
 .3األضرار التي تقع على اجلهاز عند استغالله في التعدين:
يســتنزف قراصنــة العمــات الرقميــة مــوارد أجهــزة الضحايــا باعتبــار أن عمليــة التعدين
تتطلــب زيــادة فــي اســتخدام معالــج ( )Processeurجهــاز الضحيــة ممــا يــؤدي إلــى:
• إرتفاع درجة حرارة اجلهاز مما يسرّع في إتالفه،
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املراجع:

- interpol.int/Crimes/Cybercrime/Cryptojacking
- kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-cryptojacking
- fr.malwarebytes.com/cryptojacking/
- avast.com/c-protect-yourself-from-cryptojacking
- hp.com/us-en/shop/tech-takes/what-is-cryptojacking
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• تباطؤ ملحوظ في أداء اجلهاز،
• إمكانية حرق املعالج اخلاص بجهاز الضحية،
• توقف متكرر للجهاز بسبب نقص قوة املعالج املتاحة،
• االستهالك الكبير للطاقة الكهربائية.
 .4طرق حماية األجهزة من :CryptoJacking
نظــرا لصعوبــة اكتشــاف هجمــات التعديــن اخلفــي مــن قبــل الضحايــا يجــب عليهــم
االلتــزام بـ :
• تثبيــت أدوات منــع اإلعالنــات ( )AdBlock Plusعلــى متصفــح األنترنــات التــي تعمــل علــى
كشــف ومنــع عمــل برامــج التعديــن،
• تنزيـ�ل إضافـ�ات علـ�ى متصفحـ�ات الـ�واب ملنـ�ع التعديـ�ن علـ�ى غـ�رار« «�MinerBlock»، «No
 »Minerو«،»NoCoin
• جتنب الولوج إلى املواقع املشبوهة وفتح الروابط املفخخة،
• املراقبة الدورية لنشاط وحدة املعاجلة املركزية عبر «،»Manager Task
• تثبيت أخر حتديثات البرامج وتصحيحات نظام التشغيل والتطبيقات املستغلة.
عمومــا ،تعتبــر هجمــات التعديــن اخلفــي ( )CryptoJackingمــن أخطــر هجمــات األنترنــات
ألنهــا تســتغل جهــاز الضحيــة دون موافقتــه أو علمــه باإلضافــة إلــى ســهولة التفصــي
مــن املراقبــة .كمــا تشــهد هــذه الظاهــرة إرتفاعــا كبيــرا مــع كل ســنة جديــدة ارتباطــا
بإرتفــاع القيمــة املاليــة للعمــات الرقميــة والعتبارهــا طريقــة ســهلة وغيــر مكلفــة
جملرمــي األنترنــات لكســب املــال.
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تكنولوجيا
)NFC (Smart Ring
النقيب خالد الرحال

يشــهد العالــم اليــوم تطــورا علــى عديــد األصعــدة واجملــاالت وخاصــة منهــا مجــال
الصناعــات واالبتــكارات فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت ونذكــر منهــا
اخلــامت الذكــي ( )Ring Smartالــذي يســتخدم تقنيــة )Near Field Communication( NFC
ويعتبــر مســتقبل التكنولوجيــا احملمولــة علــى غــرار الســاعات الذكيــة نظــرًا لتصميمــه
املبتكــر وتوفيــره للعديــد مــن اخلدمــات .ســنتطرق فــي هــذا املقــال إلــى تعريــف تقنيــة
 NFCومختلــف مجــاالت اســتخدام اخلــامت الذكــي والتحديــات املرتبطــة مبجــال ســامة
أمــن املعلومــات باســتخدام هــذه التقنيــات.
 .1ما هي تقنية NFC؟
ـلكية متكّــن مــن االتصــال بــأي محطــة
متثــل تقنيــة االتصــال قريــب املــدى ،تقنيــة السـ ّ
دون احلاجــة إلــى تطبيقــات أو برمجيــات وهــي مشــتقة مــن تقنيــة (Radio Frequency
. RFID )Identification
 .2تعريف اخلامت الذكي (:)Smart Ring
اخلــامت الذكــي هــو عبــارة عــن جهــاز إلكترونــي يتــم
ارتــداؤه فــي أصابــع اليــد عــادة مــا يكــون بحجــم احللقــات
التقليديــة أو أكبــر قليــا .يو ّفــر اخلــامت الذكــي عــدة خدمــات
مثــل القــدرة علــى تخزيــن املعلومــات والدفــع اإللكترونــي
ومتابعــة األنشــطة الرياضيــة ،كمــا تتمتــع معظــم اخلــوامت
الذكيــة بقــدرات تســمح بالتحكّــم فــي الهاتــف الذكــي
واألجهــزة األخــرى مثل ضبــط التنبيهــات أو تلقي إشــعارات
الرســائل أو املكاملــات أو التحكــم فــي املوســيقى.
 .3مجاالت استخدام اخلامت الذكي:
ميكن استخدام اخلامت الذكي في مجموعة من اجملاالت نذكر منها:
 1.3مراقبة النفاذ:
ميكــن اســتخدام اخلــامت الذكــي كوســيلة تعــرّف للنفــاذ
إلــى املكاتــب واملنــازل والســيارة التــي تعتمــد تقنيــة مراقبــة
النفــاذ ( ،)Access Controlبــدال ً مــن اســتخدام مفتــاح مــادي
ـم اســتعمال مستشــعر
تقليــدي أو بطاقــة وصــول ،حيــث يتـ ّ
بصــري ميكّــن مــن عمليــة التعــارف بــن جهــاز مراقبــة النفــاذ
واخلــامت الذكــي.
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املراجع:
- https://www.unitag.io/fr/nfc/what-is-nfc
- https://smartringnews.com/posts/
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 2.3متابعة اللياقة البدنية:
ميكّــن اخلــامت الذكــي مــن مراقبــة األنشــطة اليوميــة ،مبــا فــي ذلــك عــدد اخلطــوات
واملســافات املقطوعــة أثنــاء املشــي أو العــدو والســعرات احلراريــة احملروقــة ومعــدل دقــات
القلــب ومســتويات األكســجني فــي الــدم وغيرهــا.
 3.3خدمة الدفع اإللكتروني:
تعتبــر خدمــة الدفــع اإللكترونــي مــن أهــم اخلدمــات اخلاصــة
التــي توفرهــا اخلــوامت الذكيــة مــن ناحيــة االســتعمال .متكّــن اخلدمــة
املذكــورة مســتعمل اخلــامت الذكــي مــن القيــام بعمليــات الدفــع
وحتويــل األمــوال دون احلاجــة إلــى تطبيــق معــن أو بطاقــات الدفــع
البنكيــة .اجتهــت البنــوك واملؤسســات املاليــة فــي بعــض الــدول
علــى غــرار اململكــة املتحــدة واليابــان وفرنســا إلــى اعتمــاد هــذه
اخلدمــة خاصــة فــي ظــل تنامــي جائحــة كورونــا قصــد ترســيخ مبــدأ التباعــد االجتماعــي
فــي عمليــات الدفــع.
 4.3مراقبة النوم:
يرصــد اخلــامت الذكــي معــدل نبضــات القلــب والتنفــس ودرجــة
ـم إرســال وتخزيــن البيانــات املذكورة
حــرارة اجلســم وحركتــه حيث يتـ ّ
إلــى تطبيــق علــى الهاتــف الذكــي يقــوم فيما بعــد بتحليل ودراســة
البيانــات املرســلة وتقــدمي نصائــح للحصــول علــى نــوم أفضــل.
 .4مخاطر تكنولوجيا اخلامت الذكي:
كغيرهــا مــن التكنولوجيــات احلديثــة حتتــوي اخلــوامت الذكيــة علــى العديــد مــن الثغــرات
الســيبرنية خاصــة فــي مــا يتعلّــق بســرقة
كمــا أنهــا عرضــة لالختراقــات واخملاطــر
ّ
املعطيــات الشــخصية.
تكمــن الهجمــات املســتهدفة لهــذه التكنولوجيــا باألســاس فــي إمكانيــة اســتغالل
ـم ارســالها إلــى اخلــوامت الذكيــة قصــد ســرقة معطيــات
اخملترقــن لبرمجيــات قرصنــة يتـ ّ
نفــاذ (األبــواب ،دفــع إلكترونــي )...وســرقة املعطيــات الشــخصية واختــراق أنظمــة الدفــع
اإللكترونــي لهــذه اخلــوامت.
وعليه يجب اتخاذ عدة تدابير وقائية نذكر منها:
 عدم مشاركة معطيات التعارف، تغيير معطيات التعارف والولوج دوريا، التحيني الدوري واملستمر جلميع األنظمة املشغلة، -استعمال تقنية التعارف املزدوج «.»two-factor Authentification
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األمن السيبرني في تونس
الرائد نادية الفزعي

أصبــح العالــم اليــوم يعيــش ســباق تســلح ســيبرني غيــر مســبوق حيــث ســاهم
تطــور تكنولوجيــات املعلومــات واالتصــال وانتشــار أجهــزة أنترنــات األشــياء وشــبكات
اجليــل اخلامــس املتطــورة فــي تنامــي التهديــدات الســيبرنية وهــو مــا أدى إلــى تزايــد
مســاعي الــدول لتعزيــز إمكانياتهــا حلمايــة فضاءهــا الســيبرني .فــي ذات الســياق عملــت
الدولــة التونســية جاهــدة إلــى تطويــر قدراتهــا بهــدف تدعيــم مناعــة مؤسســاتها
احلساســة واحليويــة مــن هــذه التهديــدات مــن خــال هيــاكل وطنيــة تعنــى بحمايــة
الفضــاء الســيبرني تقنيــا وقانونيــا.
اإلتــاد ال ّدولــي لالتّصــاالت ال ّتابــع لــأمم امل ّتحــدة
لتقييــم مــدى جاهزيــة الــدول أصــدر ّ
ّ
الســيبرني العاملــي « »Global Cybersecurity Indexالــذي يعــرض مســتوى
مؤشــر األمــن ّ
الســيبرني مــن خــال مجموعــة مــن
التــزام الــ ّدول األعضــاء فيــه فــي مجــال األمــن ّ
قنيــة وتنميــة القــدرات
القانونيــة وال ّت
معاييــر ال ّتقييــم علــى غــرار ال ّتدابيــر
نظيميــة وال ّت ّ
ّ
ّ
وال ّتعــاون ال ّدولــي وقــد احتلــت تونــس املرتبــة  45عامليــا لســنة  2020ضمــن ترتيــب املؤشــر
اخلــاص باألمــن الســيبرني العاملــي « »Global Cyber Security Indexمــن أصــل  192دولــة،
بحســب التقريــر ال ـذ ّي نشــره االحتــاد الدولــي لالتصــاالت ،علمــا وان تصنيــف تونــس كان
ضمــن املرتبــة  76فــي ســنة  .2018كمــا احتلــت املرتبــة اخلامســة إفريقيــا والسادســة
عربيــا .ويرتكــز املؤشــر علــى خمســة ركائــز لألمــن الســيبرني فــي كل بلــد وهــي التدابيــر
القانونية،الفنية،التنظيمية،تدابيــر بنــاء القــدرات وتدابيــر التعــاون.
ورغــم هــذا التحســن علــى مســتوى التصنيــف،ال تــزال تونــس تواجه جملــة مــن التحديات
أساســا فــي العديــد مــن املؤسســات البنكيــة واملصرفيــة ّ
والشــركات فــي القطاعــن العام
ً
واخلــاص فــي ظــل تطــور الهجمــات اإللكترونيــة وقرصنــة مواقــع العديــد مــن املؤسســات
العموميــة .وهــو مــا دعــى رئاســة احلكومــة مؤخــرًا إلــى التأكيــد علــى ضــرورة تعيــن
الوطنيــة تــوكل لهــم
مســؤولني عــن الســامة املعلوماتيــة بالــوزارات والــوكاالت والهيئــات
ّ
مهمــة الســهر علــى ســامة األنظمــة املعلوماتيــة بالتنســيق مــع الهيــاكل املســؤولة
املعلوماتيــة فــي تونــس والتــي مــن أهمهــا الوكالــة الوطنيــة للســامة
الســامة
علــى ّ
ّ
املعلوماتيــة والوكالــة الفنيــة لالتصــاالت والوكالــة الوطنيــة للمصادقــة اإللكترونيــة.
املعلوماتية في تونس:
السالمة
 .1الهياكل املسؤولة على ّ
ّ
تضــم تونــس عـ ّدة هيــاكل تنشــط فــي مجــال الســامة املعلوماتية ،علــى غــرار الوكالة
الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة والوكالــة الفنيــة لالتصــاالت والوكالة الوطنيــة للمصادقة
52
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اإللكترونيــة والوكالــة الوطنيــة للتــرددات والوكالــة التونســية لألنترنــات والهيئــة الوطنيــة
لالتصــاالت والهيئــة الوطنيــة حلمايــة املعطيــات الشــخصية .وفــي مــا يلــي حملــة علــى
الــوكاالت املســؤولة علــى الســامة املعلوماتيــة:
 1.1الوكالة الوطنية للسالمة املعلوماتية:
تعمــل هــذه الوكالــة منــذ إحداثهــا علــى وضــع
مقاييــس خاصــة بالســامة املعلوماتيــة وإعــداد أدلــة
فنيــة فــي الغــرض والعمــل علــى نشــرها كمــا تعمل
ّ
وطنيــة فــي مجــال
علــى تشــجيع تطويــر حلــول
ّ
املعلوماتيــة وإبرازهــا وذلــك وفــق اآلليــات
الســامة
ّ
املعلوماتيــة
والبرامــج التــي تقــوم بتجديدهــا ،كمــا تقــوم علــى مراقبــة عامــة للنظــم
ّ
وشــبكات مختلــف الهيــاكل العموميــة واخلاصــة.
 2.1الوكالة الفنية لالتصاالت:
توفــر الدعــم الفنــي لألبحــاث العدليــة فــي
جرائــم أنظمــة املعلومــات واالتصــال وتتكفّ ــل بتلقي
ومعاجلــة أذون البحــث ومعاينــة جرائــم أنظمــة
املعلومــات واالتصــال الصــادرة عــن الســلطة القضائيــة طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل
وذلــك بالتنســيق مــع مختلــف مشــغلي الشــبكات العموميــة لالتصــاالت ومشــغلي
شــبكات النفــاذ ومــزودي خدمــات األنترنــات كمــا أنهــا تقــوم بأشــغال املنظومــات الوطنيــة
ملراقبــة حركــة االتصــاالت فــي إطــار احتــرام املواثيــق الدوليــة املتعلقــة بحقــوق اإلنســان
الشــخصية.
القانونيــة املتعلّقــة بحمايــة املعطيــات
واألطــر
ّ
ّ
 3.1الوكالة الوطنية للمصادقة اإللكترونية:
تقــوم مبنــح ترخيــص تعاطــي نشــاط مــزود
اإللكترونيــة علــى كامــل تــراب
خدمــات املصادقــة
ّ
اجلمهوريــة ،وتســهر علــى مراقبــة احتــرام مــزودي
خدمــات املصادقــة اإللكترونيــة ألحــكام القوانــن
اجلــاري بهــا العمــل ،كمــا تعمــل علــى حتديــد
مواصفــات منظومــة إحــداث اإلمضــاء اإللكترونــي ،وإبــرام اتفاقيــات اإلشــراف فيمــا يخــص
املصادقــة اإللكترونيــة وإصــدار وتســليم وحفــظ شــهادات املصادقــة اإللكترونيــة اخلاصــة
باألعــوان العموميــن املؤهلــن للقيــام باملبــادالت اإللكترونيــة وذلــك مباشــرة أو عبــر مــزودي
خدمــات إلكترونيــة عموميــن.
 .2آليات االستجابة للطوارى والهجمات على املستوى الوطني:
تقــوم الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة بوضــع
املقاييــس اخلاصــة بالســامة املعلوماتيــة ومراقبــة النظم
املعلوماتيــة وشــبكات مختلــف الهيــاكل العموميــة
واخلاصــة عــن طريــق مركــز االســتجابة للطــوارئ املعلوماتيــة.TunCERT

مقاالت متنوعة

يعمــل هــذا املركــز على تعزيــز ســامة املنظومــات املعلوماتيــة والبنيــة التحتيــة لالتصاالت
واملعلومــات باجلمهوريــة التونســية وذلــك مــن خــال اعتمــاد إجــراءات اســتباقية وجمــع
وحتليــل املعلومــات اخلاصــة باحلــوادث الســيبرنية والتنســيق بــن االطــراف املعنيــة فــي
معاجلتهــا وفــي صــورة عــدم قــدرة اجلهــة املســتهدفة علــى جتــاوز الهجمــة.
تكلــف الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة فريــق مــن اخملتصــن بالتوجــه علــى عــن
املــكان جلمــع املعطيــات الالزمــة واملســاندة التقنيــة قصــد جتــاوز الهجمــة مــع إمكانيــة
نقــل هــذه املعطيــات علــى معــدات خــزن لتحليــل الهجمــة وفهــم طريقــة عملهــا
لتجنبهــا الحقــا.
للســامة املعلوماتيــة خــال ســنة
تأتــي هــذه الهجمــات إثــر حتذيــر الوكالــة الوطنيــة ّ
 2022مــن عمليــات قرصنــة عبــر هجمــات حجــب اخلدمــة املوزعــة كمــا أ ّن هــذه الهجمــات
تتــم دون ّفــك كلمــات الســر أو ســرقة البيانــات الســرية ،وإمنــا مــن خــال إطــاق املهاجــم
ألحــد البرامــج التــي ُتــدث صعوبــة فــي اإلبحــار علــى املوقــع ومتنــع بالتالــي أي مســتخدم
آخــر مــن الوصــول إليــه.
تثيــر عمليــات القرصنــة األخيــرة العديــد مــن التســاؤالت حــول الســامة الســيبرنية فــي
تونــس وأمــن املعطيــات الشــخصية التــي يتــم تداولهــا فــي العديــد مــن املواقع ،خاصــة وأ ّن
الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة باتــت تصــدر بالغات أســبوعية لتحذير التونســيني
ـيما مــع تواتــر عمليــات إرســال روابــط
حــول عمليــات اختــراق إلكترونــي وقرصنــة ،ال سـ ّ
تدعــو مســتعملي األنترنــات إلــى دخولهــا ليتســنى االســتيالء علــى بياناتهــم الشــخصية
إضافــة إلــى محاولــة مقايضتهــا مببالــغ ماليــة تدفــع للقراصنــة ولــذات األســباب طالبــت
الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة األشــخاص واملؤسســات بتحصــن نظمهــم
املعلوماتيــة وعــدم فتــح رســائل مجهولــة املصــدر حتــى ال يتحولــوا إلــى ضحايــا لعمليــات
قرصنــة.
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كمــا دعــت الوكالــة إلــى التأكــد فــي كل مــرّة مــن صحــة ومصداقيــة الروابــط اإللكترونيــة
ومواقــع الــواب قبــل الولــوج إليهــا ،مشــددة علــى ضــرورة اجتنــاب اإلدالء بــأي معطــى خاص
أو شــخصي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واإلنترنت.
هــذا ،وشــهدت محــاوالت االختــراق والهجمــات الســيبرنية ارتفاعًــا خــال ســنوات 2019
و 2020وبدايــة  2021وذلــك بنســبة تتجــاوز  30باملائــة ،حيــث مت تســجيل ارتفــاع هــام فــي
محـ�اوالت االختـ�راق باسـ�تعمال تقنيتـ�ي التصيـ�د« « »Phishingوالبرمجيــات اخلبيثــة «�Ran
.»somware
التصيــد « :»Phishingيقــوم اخملتــرق بإرســال رســائل إلكترونيــة حتتــوي علــى روابــط وملفــات
مصاحبــة تتضمــن برمجيــات خبيثــة عبــر البريــد اإللكترونــي ،ومبجــرد أن يقــوم املتلقــي
بفتــح الرابــط أو امللــف املصاحــب الــذي يحتــوي علــى البرمجيــات الضــارة ،يصــاب اجلهــاز
وتنتشــر عبرهــا الفيروســات علــى الشــبكات الداخليــة.
برمجيــات الفديــة اخلبيثــة « :»Ransomwareيقــوم اخملتــرق ً
أول بتشــفير جميــع املعطيــات
املوجــودة باجلهــاز ســواء كان حاســوبًا أو غيــره ثــم فــي مرحلــة الحقــة يحــاول االتصــال
بالضحيــة ويطلــب فديــة عــادة مــا تكــون مبالــغ ماليــة كبيــرة بالعملــة االفتراضيــة
الـــ" "Bitcoinأو الــدوالر ويزعــم أنــه بتلقــي الفديــة املطلوبــة ســيقوم مبوافــاة الضحيــة
برمــز التشــفير ويســترجع معطياتــه.
تبقــى توصيــات الوكالــة املتمثلــة فــي ضــرورة توفيــر مخططــات إســتمرارية العمــل
ومخططــات اســتئناف العمــل بالنســبة جلميــع املؤسســات لضمــان االســتمرارية فــي
حــال وقــوع حــادث أو اختــراق ســيبرني طبقــا للمنشــور عــدد 23فــي  5نوفمبــر ( 2020حــول
إحــكام التصــرف فــي الصفحــات واحلســابات الرســمية بشــبكات التواصــل االجتماعــي)
واملنشــور عــدد  24املــؤرخ فــي  5نوفمبــر ( 2020حــول تدعيم إجــراءات الســامة املعلوماتية
بالهيــاكل العموميــة) إجــراءات مــن األفضــل تطبيقهــا.
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الهجمات اإللكترونية
وتداعياتها
جمعية قدماء ضباط اجليش الوطني

الهجــوم الســيبرني (أو اإللكترونــي أو هجوم األنترنات) هــو نوع من املناورة الهجومية
التــي تســتهدف أنظمــة املعلومــات أو البنيــة التحتيــة أو شــبكات وأجهــزة الكمبيوتــر.
وميكــن أن تكــون الهجمــات الســيبرنية جــز ًءا مــن احلــرب الســيبرنية أو اإلرهــاب
الســيبرني ،كمــا ميكــن اســتخدامها مــن ِقبــل دول أو مجموعــات أو منظمــات أو أفــراد.
منــذ أواخــر الثمانينــات مــن القــرن املاضــي ،تطــورت الهجمــات الســيبرنية باســتخدام
االبتــكارات فــي تكنولوجيــا املعلومــات كأدوات الرتــكاب جرائــم األنترنــات .و قــد
الحــظ املنتــدى االقتصــادي العاملــي فــي تقريــره لعــام  2018أن القــدرات الســيبرنية
الهجوميــة تتطــور بســرعة أكبــر مــن القــدرة علــى التعامــل مــع احلــوادث العدائيــة.
 .1التهديدات السيبرنية:
تختلــف التهديــدات الســيبرنية مــن حيــث أشــكالها ومصادرهــا ودرجــة
خطورتهــا وتتــراوح مــا بــن تهديــدات بســيطة ومتوســطة ومعقــدة.
تتمثــل التهديــدات البســيطة فــي تلــك الهجمــات التــي يســتطيع أي فــرد ميتلــك قــدرات
حتليليــة وتقنيــة بدائيــة القيــام بهــا .فالقــدرات التحليليــة متكنــه مــن حتديــد الهــدف املراد
مهاجمتــه وحتليــل نقــاط الضعــف املوجــودة فيــه والتــي ميكــن مهاجمتهــا ،أمــا القــدرات
التقنيــة فهــي امتــاك اآلليــات الســيبرنية مــن برامــج وشــبكات للقيــام بالهجوم .فــأي فرد
يســتطيع أن يقــوم بتحميــل البرامــج اخلاصــة بالقرصنــة مــن األنترنــات وحتديــد هــدف مــا
ملهاجمتــه ،دون احلاجــة إلــى وجــود مــوارد خاصــة أو هيــاكل مؤسســاتية للقيــام بالهجــوم.
ـائعا بشــكل كبيــر فــي الفضــاء الســيبرني.
ولقــد أصبــح هــذا النــوع مــن الهجمــات شـ ً
تقدمــا ،ميتلــك فيــه املهاجــم معرفــة
وهنــاك نــوع آخــر مــن التهديــدات أكثــر
ً
واســعة بالهــدف وأنظمــة الســامة املعلوماتيــة التــي يطبقهــا واألنظمــة
املشــغلة لألجهــزة الســيبرنية اخلاصــة بــه ،ويســتطيع وضــع ســيناريوهات
مختلفــة للقيــام بهجمــات أكثــر تعقيــ ًدا مــن الهجمــات البســيطة املشــار إليهــا.
غيــر أن هــذه التهديــدات ،وعلــى الرغــم مــن خطورتهــا ،ال ترقــى إلــى مســتوى التهديــدات
املركبــة أو املعقــدة التــي متثــل اخلطــر األكبــر علــى أمــن الــدول .فهــذا النــوع مــن الهجمات
ال ميكــن القيــام بــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة صغيــرة مــن اخلبــراء لوحدهــم ،وإمنــا يتطلــب
مجموعــات كبيــرة وفــرق مكونــة مــن عــدد كبيــر ممــن ميتلكــون قــدرات ومعرفــة بكافــة
اجلوانــب التقنيــة ،كاملعرفــة الكاملــة بطبيعــة الشــبكات ،وأنظمــة التشــغيل ،وأنظمــة
التحكــم ،وكيفيــة جمــع املعلومــات االســتخباراتية والتقنيــة وحتليلهــا .وبالتالــي فهــي
56

وتزيــد نقــاط الضعــف فــي األنظمــة املعلوماتيــة اخملتلفــة مــن قابليــة وقــوع الهجمــات
الســيبرنية .فالبرامــج اخلاصــة باحلاســب اآللــي يتــم تطويرهــا مــن خــال لغــة برمجيــة
معينــة .ومــع زيــادة ســرعة احلواســيب أصبحــت البرامــج املشــغلة أكثــر تعقي ـ ًدا ،ولــذا
يحتــوي البرنامــج علــى ماليــن الســطور مــن "شــفرات املصــدر" والتــي قــد تتضمــن
بعــض األخطــاء أثنــاء تطويرهــا مــن قبــل املبرمجــن .هــذه األخطــاء ال ميكــن اكتشــافها
خصيصــا ملراجعتهــا .كمــا أن عديــد
بســهولة حتــى مــن قبــل تلــك البرامــج املصممــة
ً
األجهــزة وأنظمــة االتصــال وغيرهــا يتــم تصنيعهــا وجتميعهــا فــي أكثــر مــن دولــة ،فهــي
إذا عرضــة للهجمــات الســيبرنية .فقــد يتــم تغييــر أحــد أجزائهــا ســرًّا حتــى ال تعمــل
بشــكل مغايــر أو ال تعمــل بالشــكل املطلــوب أو أن تفســح اجملــال للبرامــج اخلبيثــة ،وقــد
يتــم مهاجمــة البرامــج املشــغلة لهــا لتحقيــق ضــرر مــادي باجلهــاز واملســتعمل ذاتــه.
تــؤدي الطبيعــة غيــر املركزيــة لألنترنــات وغيــاب قواعــد منظمــة لــه إلــى زيــادة احتمــاالت
تعــرض األنظمــة الســيبرنية للهجمــات .وكلمــا زاد اعتمــاد الــدول علــى الفضاء الســيبرني
فــي إدارة شــؤونها كلمــا زادت نقــاط الضعــف في أنظمتهــا املعلوماتيــة وبالتالي زيــادة فرص
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حتتــاج إلــى تدريــب شــديد التعقيــد والقيــام بتجــارب وتدريبــات علــى القيــام بالهجــوم،
كمــا كبيــرًا مــن األمــوال واملــوارد واملعرفــة التقنيــة والتحليليــة.
وهــو مــا يتطلــب ًّ
مــن البديهــي أن يتضمــن أي نظــام إلكترونــي بعــض نقــاط الضعف التــي ميكن اســتغاللها
فــي شــن الهجمــات الســيبرنية .ولهــذا الســبب تقــوم معظــم املؤسســات مبحاولــة وضــع
أنظمــة للتأمــن يكــون الهــدف منهــا هــو محاولــة معاجلــة نقــاط الضعــف والتخفيــف
منهــا .ففــي حالــة التهديــدات البســيطة ،يتــم اســتغالل نقــاط الضعــف الواضحــة
املوجــودة فــي األنظمــة الســيبرنية الرئيســية التــي ال ينصب اهتمــام الــدول واملنظمات على
معاجلتهــا .أمــا بالنســبة للهجمــات املتقدمــة فيتــم اســتغالل نقــاط الضعــف الظاهــرة
فــي األنظمــة الســيبرنية ،إضافــة إلــى إمكانيــة الوصــول إلــى نقــاط الضعــف األقــل بــروزا
فــي نظــام مــا عــن طريــق اســتخدام التقنيــات احلديثــة .بالنســبة للتهديــدات املركبــة يتم
التوصــل خاللهــا إلــى نقــاط الضعــف غيــر الواضحــة داخــل األنظمــة ،ســواء في مؤسســة
واحــدة أو أكثــر ،وميكــن فــي هــذه احلالــة شــن هجــوم متزامــن علــى كافــة تلــك املؤسســات.
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التعــرض للهجمــات الســيبرنية .مــع تزايــد اســتخدام األنترنــات ســواء مــن قبــل الشــعوب
أو احلكومــات ،باتــت كثيــر ٌ مــن الــدول تواجــه عديـ ًدا مــن التهديــدات الســيبرنية اجلديــة ممــا
دفعهــا لتطويــر أنظمتها الدفاعية لتحســن قدرتها علــى مواجهة تلك اخملاطــر والتهديدات.
 .2الهجمات السيبرنية وحرب املعلومات:
تعيــش الشــركات اخملتصــة فــي األمــن الســيبرني والتــي حتلــل هجمــات القراصنــة،
وضعــا اســتثنائيا ،حيــث تنشــر املعلومــات لــدى جهــات ســتتك ّتم حتمــا عــن
األمــر علــى غــرار الشــركات املُترقــة ،التــي تخشــى املســاس بســمعتها ،والــدول
املُترقــة التــي تخشــى أن يعلــم مواطنوهــا مــا حــدث ،فضــا عــن القراصنــة
الذيــن يرغبــون فــي العمــل لصالــح األجهــزة االســتخباراتية بشــكل ســري.
 1.2القرصنة أداة للتجسس الرقمي:
تُعتبــر قرصنــة أنظمــة املعلومــات أحــد أهــم األدوات التي تســتخدمها الدول للتجســس.
وعمومــا ،تصــل هــذه الــدول إلــى املعلومــات مــن خــال الثغــرات الرقميــة املتوفــرة باألنظمة
املســتهدفة .جتــدر اإلشــارة إلــى أن ذلــك يحمــل فــي طياتــه أمــرا إيجابيــا ،حيــث لــن
حتتــاج الــدول لتجنيــد مخبريــن فعليــن وإقناعهــم بســرقة وثائــق حساســة ،ولــن يتجــاوز
األمــر مجــرد إســداء أوامــر ألحــد البرمجيــات عــن طريــق لوحــة املفاتيــح (علــى غــرار
برمجيــات "أحصنــة طــروادة") والتــي ســتتكفل باالســتيالء علــى الوثائــق بشــكل ســري.
فــي املقابــل ،يحمــل التجســس الرقمــي بعــدا ســلبيا يتمثــل فــي تــرك آثــار علــى
شــبكات الشــركات والــدول .لذلــك ،ميكــن
للجهــات اخملتصــة فــي األمــن الســيبرني،
علــى غــرار "فايــر آي" ،تتبــع منفــذي
الهجمــات .وعلــى الرغــم مــن أن التقاريــر
حــول الهجمــات الســيبرنية ميكــن أن تــؤدي
إلــى انــدالع أزمــات سياســية ،إال أنهــا
تتســم بالشــفافية .وفــي احلقيقــة ،بفضــل
هــذه التقاريــر ،يتمكــن الــرأي العــام مــن
االطــاع علــى طريقــة عمــل القراصنــة.
 2.2الشركات تستفيد من هذه التقارير في مجال العالقات العامة:
بالطبــع ال تقــوم الشــركات بهــذه األبحــاث والتقاريــر بشــكل مجانــي ،أو بهــدف
جعــل العالــم أكثــر أمانــا ،حيــث يقــول أحــد خبــراء أمــن تكنولوجيــا املعلومــات:
"اجلميــع يســتخدمون هــذه التقاريــر كأســلوب للتســويق" .كمــا أوضــح هــذا اخلبيــر،
الــذي اشــترط مثــل غيــره احلفــاظ علــى ســرية هويتــه ،أن "كل الشــركات تريــد أن تظهــر
مــا لديهــا مــن مهــارات ومعلومــات ،وهــذا جــزء مــن اللعبــة ،ويعتبــر أمــرا شــرعيا".
ويقــول خبيــر آخــر أنــه ال يهتــم بشــكل شــخصي مبــن يقــف وراء الهجمــات بــل املهــم
هــو حتقيــق األمــن .ويؤكــد" :بالنســبة لنــا ال معنــى وال فائــدة مــن حتديــد مصــدر الهجــوم،
وال فــرق لدينــا إذا كان اخملترقــون مــن الصــن أو روســيا أو الواليــات املتحــدة ،مهمتنــا هــي
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إيقــاف هــذا الهجــوم وإنقــاذ الضحيــة .وأحيانــا حتــى املســؤول فــي الشــركة التــي
تعرضــت لالختــراق يعمــد إلــى إخفــاء الوقائــع عــن مديريــه ،ألنــه ســيكون فــي موقــف
محــرج ويتعــرض للتوبيــخ ،وبعضهــم يســألوننا بــكل ســذاجة حــول مــا إذا كنــا نســتطيع
االتصــال بســفارة الدولــة التــي جــاء منهــا الهجــوم ،ليســاعدوننا علــى إيقافــه".
لكــن بالنســبة لشــركات األمــن الســيبرني ،فــإن مســألة مصــدر الهجــوم واألطــراف
التــي تقــف وراءه تعــد فــي غايــة األهميــة فــي إعــداد التقريــر ،حيــث يقــول شــخص
متخصــص فــي كتابــة هــذه التقاريــر" :إن البعــد السياســي ال ميكــن إنــكاره،
فنحــن نريــد أن نعــرف مــا هــو الدافــع وراء اجملموعــة التــي قامــت باالعتــداء".
 3.2تأجيج اخلالفات الدبلوماسية و الصراعات السياسية:
عمــل "جــو ســلوفيك" في مجــال الهجمــات الســيبرنية لفائــدة البحريــة األمريكية ،ثم
انتقــل للعمــل كمســؤول علــى أمــن تكنولوجيــا املعلومــات فــي شــركة "دراغــوس" حلمايــة
منشــآت البنيــة التحتيــة ،وهــي تقــوم علــى ســبيل املثــال بتأمــن شــبكات الكهربــاء .وهــو
يحــذر مــن مغبــة التقليــل مــن خطــورة التبعــات السياســية لهــذه التقاريــر و يقــول" :إن
الشــركات اخلاصــة نــادرا مــا تقوم هــي بتحديد من يقــف وراء الهجمــات الســيبرنية ،ألن مثل
هــذه القــرارات ميكــن أن تصب الزيــت على النار املشــتعلة أصال فــي العالقات الدبلوماســية".
عبــر العديــد مــن الباحثــن فــي مجــال أمــن تكنولوجيــا املعلومــات عــن شــكوكهم فــي
أن احلكومــات تتأثــر سياســيا مبحتــوى التقاريــر ،حيــث يقــول أحــد املوظفــن الســابقني فــي
اخملابــرات األمريكيــة" :إن موظفــي الشــركات ليســوا خبــراء سياســيني ،وعندمــا يقدمــون
تقاريرهــم فــإن احلكومــة األمريكيــة ال تعلــق عليهــا ،بــل تســتمع إليهــا وتقــول لهــم حظــا
موفقــا وإلــى اللقــاء" .ومــن املؤكد أن العديد من الشــركات مســتعدة لفعل أي شــيء ملعرفة
التفاصيــل التــي متتلكهــا احلكومــة األمريكيــة حــول مجموعــات القراصنــة فــي العالــم،
ولذلــك فــإن املوظفــن احلكوميــن يكتفــون بتســلم تقاريــر الشــركات دون التعقيــب عليها.
 .3هل أصبحت الهجمات السيبرنية بديال عن احلروب التقليديّة ؟
ســباق تســلح جديــد ينطلــق فــي العالــم عبــر هجمــات إلكترونيــة متطــورة
تســتهدف الوصــول ملعلومــات حساســة جــدا وتغييرهــا ،أو تدميــر البنيــة
التحتيــة ملوقــع أو دولــة ،ورمبــا التســبب فــي انفجــارات ودمــار هائــل للــدول.
أخــذت احلــروب فــي العالــم أشــكاال مختلفــة وتطــورت علــى مــدى القــرون بــدءا مــن
احلــروب التقليديــة بالســاح األبيــض إلــى البندقيــة البدائيــة وصــوال لألســلحة املتطــورة
فاألســلحة الكيماويــة والنوويــة واجلرثوميــة .أمــا اليــوم ،مــع تطــور األســلحة الســيبرنية
وتكنولوجيــا املعلومــات ،حيــث يشــهد العالــم ظهــور نــوع جديــد ومتقــدم مــن احلــروب
أشــد خطــورة ودقــة مــن أي ســاح اَخــر ،مبــا فــي ذلــك الســاح النــووي ،أال وهــي احلــروب
الســيبرنية لكونهــا غيــر محــدودة باملــكان أو الزمــان وميكــن شــنها بســرعة خياليــة،
واألضــرار التــي ميكــن أن تتســبب بهــا قــد تنتشــر علــى مســاحات واســعة جــدا.
و ليــس ألضــرار الهجمــات الســيبرنية حــدود ،فبإمكانهــا التســبب بانفجــارات فــي مخــازن
الوقــود واحملطــات النوويــة وكافــة املراكــز احليويــة ،أو تعطيــل وســائل النقل بــرا وبحــرا وجوا،
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أو تغييــر مســار الرحــات ،إضافة لتعطيل أنظمــة الطاقة وقطــع الكهرباء عن مــدن بأكملها.
أمــا معلوماتيــا فالهجــوم الســيبرني ميكنــه تعطيــل أنظمــة التحكــم فــي الصواريــخ
والطائــرات ،و التشــويش عليهــا وتغييــر مســارها ،أو تعطيــل أنظمــة الدفــاع
و حواســيب أمــن املعلومــات .وتصــل قدراتهــا إلــى تعطيــل أجهــزة االتصــاالت بــكل
أنواعهــا ،إضافــة إلــى اختــراق البنــوك وســرقة احلســابات والتالعــب بالتحويــات.
 1.3أمثلة عن الهجمات السيبرنية:
منــذ عــام  2003بــدأت الــدول واألجهــزة األمنيــة فعليــا فــي شــن
الهجمــات الســيبرنية والتصــدي للهجمــات املعاكســة ،وهنــا كانــت
بدايــة اســتخدام الســاح الرقمــي كأداة للصراعــات السياســية واألمنيــة.
وقــد شــهد العقــد الثانــي مــن القــرن  21عــدة هجمــات أدت ألضــرار بليغــة ،كان أبرزهــا
فــي أميــركا حيــث تســببت إحــدى الهجمــات فــي تعطيــل منظومــات شــبكات
الطاقــة الكهربائيــة وانقطــاع التيــار الكهربائــي عــن عــدة مــدن فــي مناطــق متعــددة.
وفــي أوكرانيــا بــدأت سلســلة مــن الهجمــات الســيبرنية القويــة فــي جويليــة
 ،2017اســتهدفت مواقــع املؤسســات األوكرانيــة ،منهــا البنــوك والــوزارات
والصحــف وشــركات الكهربــاء ،وســبب ذلــك أضــرار وخســائر جســيمة.
كمــا واجهــت روســيا سلســلة مــن الهجمــات الســيبرنية قُــدرت
بحوالــي  25مليــون هجــوم علــى البنيــة التحتيــة خــال كأس العالــم
 .2018وتعرضــت اســتونيا وكوريــا الشــمالية لهجمــات شــديدة كذلــك.
يشــير اخلبــراء فــي هــذا اجملــال إلــى أن احلــروب القادمــة ســتكون حصــة األســد فيهــا
للهجمــات الســيبرنية .فعلــى ســبيل املثــال لــم يعــد هنــاك حاجــة إلرســال الطائــرات
احلديثــة لتدميــر أنظمــة الدفــاع اجلــوي لبلــد مــا ،وإمنــا يســتطيع هجــوم ســيبرني دقيــق
تعطيــل تلــك األنظمــة أو التشــويش عليهــا ،إضافــة لقدرتهــا علــى تعطيــل املنشــآت
األمنيــة والعســكرية دون احلاجــة لصواريــخ .مــا يعنــي عــدم احلاجــة مســتقبال لصــرف
األمــوال لصناعــة طائــرة متطــورة أو صــاروخ بعيــد املــدى ،وإمنــا ســتتحول احلــروب إلــى
" نوايــا" ميكــن االنتصــار فيهــا بتكاليــف وجهــد أقــل مــع حتقيــق نتائــج أكبــر وأدق.
 2.3كيف يوظف الذكاء االصطناعي في توقع الهجمات السبرنية ومواجهتها؟
بــدأ خبــراء األمــن الســيبرني منــذ مــدة بالتحذيــر مــن تهديــدات وشــيكة ،يتطلــب
أعوامــا مــن اخلبــرة لفهــم اجتاهــات اجلهــات الفاعلــة ومســارات البرامــج
بعضهــا
ً
الضــارة .و يرجــع ســبب جنــاح اخملترقــن إلــى قدرتهــم علــى االســتغالل الناجــح لتوســع
املســاحة املعرضــة للهجمــات ،وللثغــرات األمنيــة الناجتــة عــن التحــول الرقمــي.
ويصعــب التنبــؤ بأفعــال اخملترقــن ،الذيــن يتمتعــون بالقدرة علــى االســتباق ،وغال ًبا مــا تكون
مبادراتهــم محاطــة بدرجــة يقــن كبيــرة ،فــي حــن تهمــل املنظمــات املســتهدفة التدابيــر
األمنيــة املناســبة ،خــال بحثها الدؤوب عن اكتســاب قيمة تنافســية وزيادة تطور شــبكاتها.
وتشــير تقاريــر إلــى أن االقتصــاد العاملــي تعــرض خلســائر وصلــت إلــى نحــو  1.5تريليــون
دوالر فــي العــام  ،2019ومــن املرجــح اســتمرار معــدل منــو اجلرائــم الســيبرنية لفتــرة
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طويلــة ،مــا لــم تتخــذ املنظمــات املســتهدفة خطــوات لتحــول منوذجــي فيمــا يتعلــق
بكيفيــة تفكيرهــا فــي املقاربــة األمنيــة الســيبرنية وتطبيــق التراتيــب اخلاصــة بهــا.
 3.3املواجهة:
حتتــاج املنظومــات الدفاعيــة إلــى اســتخدام التقنيــات واإلســتراتيجيات ذاتهــا
التــي يســتخدمها اخملترقــون أو "الهاكــرز" ،واخلــروج مــن الدائــرة التقليديــة
املتمثلــة فــي شــراء حلــول األمــن الســيبرني املســتحدثة التــي جتــاري التهديــدات.
فقــد أشــار تقريــر أمريكــي إلــى احتمــال تطــور أعمــال " الهاكــرز" خــال األعــوام القليلــة
املقبلــة ،ممــا يتطلــب وضــع إســتراتيجية تهــدف إلــى تطويــر نظــام مناعــة للفضــاء
الســيبرني متكيــف يشــبه نظــام مناعــة جســم اإلنســان .إذ أن الــذكاء االصطناعــي
ميكنــه أن يــؤدي مهمــة الكريــات البيضــاء فــي جســم اإلنســان للتصــدي للفيروســات
الضــارة فــي الشــبكة ،مــن خــال حتديــد التهديــدات وبــدء وتنســيق االســتجابة املناســبة.
 4.3توقع الهجمات:
قــال «ديريــك مانكــي» ،رئيــس الــرؤى األمنيــة والتحالفــات العامليــة للتهديدات في شــركة
فعليــا فــي بعــض القطاعــات،
«فورتينــت»« :إن اجليــل األول مــن الــذكاء االصطناعــي يوجــد
ً
وبإمــكان األنظمــة املســتخ ِدمة للتعلــم العميــق لــآالت غربلــة جبال مــن البيانات بســرعة،
إليجــاد حتليــل وحتديــد مســار العمــل املناســب ،مــن خــال االســتفادة مــن الشــبكات
العصبيــة االصطناعيــة وقواعــد البيانات الضخمــة ،وكل ذلك بنا ًء على ســرعة الشــبكات».
وأضــاف «اجليــل الثانــي مــن الــذكاء
االصطناعــي قــادرا علــى اكتشــاف
األمنــاط بشــكل أفضــل مــن خــال
توزيــع عقــد التعلــم علــى بيئــة معينــة.
حاليــا فــي اخملتبــرات
ويعمــل هــذا اجليــل
ً
وبعــض بيئــات اإلنتــاج .ويعــزز ذلــك
تأثيــره علــى أشــياء مثــل التحكــم فــي
الوصــول .و ميكــن لبعــض أنظمــة الــذكاء
االصطناعــي اآلن حتديــد األفــراد باســتخدام
بصمــات حيويــة معقــدة  -مثــل أمنــاط
الكتابــة أو إيقاعــات ضربــات القلــب -مــع قدرتهــا علــى اكتشــاف أكثــر
االنحرافــات دقــ ًة لتحديــد اجلهــات الفاعلــة اخلبيثــة والبرامــج الضــارة .وســتتضمن
أيضــا توافــق احلمايــة والضوابــط املركزيــة مــع املتطلبــات والتغيــرات احملليــة».
ً
 5.3مرونة احلركة:
مهمــا إذا لــم يتوفــر األمــن الســيبرني حيــث يضــرب
لــن يكــون أي إجــرا ٍء ممــا ســبق
ً
اخملترقــون .وتوجــد اليــوم شــرائح مختلفــ ًة مــن الشــبكات ال ميكنهــا التواصــل
فيمــا بينهــا ،وغالبــا ً مــا تبقــى املعلومــات املتوفــرة عــن التهديــدات فــي عزلــة.
والنتيجــة هــي تأمــن مجــزأ لألنظمــة يحــرص مجرمــو األنترنــات علــى اســتغالله.
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يؤكــد االنتقــال مــن الوضــع احلالــي ملعظــم املنظومــات احلاجــة إلــى نــوع مــن التأمــن
ً
مســتقبل ،واحلاجــ َة كذلــك إلــى اتبــاع منهجيــات جديــدة .حيــث حتتــاج
املتكامــل
املؤسســات إلــى التركيــز علــى الترابــط والتكامــل العميــق بــن أجهزتهــا األمنيــة ،وال
حتتــاج املنظومــات ،كــي تنجــح ،إلــى الوصــول ملعلومــات األمــان املهمــة فقــط  ،بــل يجــب
عليهــا مشــاركة هــذه البيانــات بسالســة وعلــى الفــور مــن خــال الشــبكة ،حتــى تتكيــف
مــع التكويــن الفريــد لــكل بيئــة شــبكة خاصــة بهــا .مــع التأكــد مــن أن جميع الشــبكات
وأنظمــة األمــن واألجهــزة ميكــن التحكــم فيهــا باســتمرار مــن أي مــكان فــي الشــبكة.
ويــرى "مانكــي" أن قــدرة التعلــم العميق لــآالت وأنظمة الــذكاء االصطناعي سـ ُتغطي على
تولــي مهــام عديدة كانــت توكل ســابقً ا للمــوارد البشــرية وموجهــة للتفاصيل .وســتغطي
ـيتاح حملترفــي األمــن
كذلــك جــز ًءا كبيــرًا مــن فجــوة مهــارات األمــن الســيبرني املتزايــدة ،وسـ ُ
الســيبرني ذوي األهميــة تركيــز مهاراتهم على التخطيط العالي املســتوى واإلســتراتيجيات.
حاســما ،مــع حتــرك املؤسســات العتمــاد إســتراتيجيات
وســيكون هــذا االنتقــال
ً
ً
مســتقبل.
آمنــة ومتقدمــة للمســاعدة علــى جنــاح األعمــال فــي الســوق الرقميــة
اخلالصة:
تعــد الهجمــات الســيبرنية حروبــا غيــر معلنــة ،تخوضهــا بعــض الــدول ضــد
بعــض آخــر مــن خــال مجموعــات ممولــة ومدعومــة مــن احلكومــات ،تقــوم بهجمــات
وحــروب ســيبرنية صامتــة .وتعتبــر الهجمــات الســيبرنية والقرصنــة إحــدى الطــرق
الفعالــة واملدمــرة التــي يتــم اســتغاللها إلحلــاق الضــرر بدولــة أو مؤسســة دون
عنــاء ،مقارنــة بالهجمــات املســلحة التــي تتطلــب مجهــودات ومعــدات ووقــت أكبــر.
ورغــم أن احلــرب الســيبرنية ال ميكــن أن حتــل محــل احلــرب التقليديــة ،فهــي
رمبــا تكــون مقدمــة حتضيريــة لهــا حــن تســتهدف إفشــال منظومــة
تبــادل املعلومــات ،وكذلــك االضــرار مبنظومــات اســتراتيجية تتعلــق بالبنيــة
التحتيــة والدفــاع وغيرهــا ،ورمبــا متثــل مفاتيــح أوليــة لتحضيــر االنتصــار.
لذلــك أصبــح األمــن الســيبرني مــن أهــم هواجــس الــدول لضمــان أمــن وســامة
منشــآتها الرقميــة احليويــة .وينبغــي توخــي إســتراتيجية قويــة خاصــة باألمــن
الســيبرني ،و تأمــن عمليــات تســجيل الدخــول للتطبيقــات التــي يتــم الوصــول
إليهــا مــن خــارج الشــبكات باســتخدام أســاليب مصادقــة قويــة ،وفحــص وتصفيــة
حركــة مــرور البيانــات علــى األنترنــات ،واالحتفــاظ بنســخ احتياطيــة جلميــع األنظمــة
والبيانــات الهامــة ،وبــذل املزيــد مــن اجلهــد لالنتبــاه لهجمــات طلــب الفديــة ،و حتســن
تبــادل املعلومــات وتخطيــط املهــام وقيادتهــا فيمــا يتعلــق بالشــؤون الســيبرنية.
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السيبرني
أنشطة وزارة الدفاع الوطني في مجال األمن ّ

تغطية مللتقى األمن السيبرني
باملدرسة احلربية العليا
يومي  25و 26جانفي 2022
العقيد حسني السعداوي

األمــن الســيبرني هــو مجمــوع الوســائل التقنيــة والتنظيميــة واإلداريــة التــي يتــم
اســتخدامها ملنــع االســتغالل غيــر املصــرح بــه ،ســوء االســتعمال ،اســتعادة املعلومــات
اإللكترونيــة ،إضافــة إلــى نظــم االتصــاالت واملعلومــات التــي حتتويهــا ،وذلك بهــدف ضمان
توافــر واســتمرارية عمــل نظــم املعلومــات وتعزيــز حمايــة وســرية وخصوصيــة البيانــات
الشــخصية،قصد اتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة حلمايــة املواطنــن واملســتعملني مــن
اخملاطــر املتواتــرة فــي الفضــاء الســيبرني .واألمــن الســيبرني هــو ســاح إســتراتيجي
بيــد احلكومــات واألفــراد الســيما احلــرب الســيبرنية التــي أصبحــت جــز ًءا ال يتجــزأ مــن
التكتيــكات احلديثــة للحــروب والهجمــات بــن الــدول.
وفــي عصــر التطورالتكنولوجــي أصبــح ألمــن املعلومــات الــدور األهــم لصــد ومنــع أي
هجــوم إلكترونــي ،قــد تتعــرض لــه أنظمــة ومؤسســات الدولــة ،وأيضــا حمايــة األنظمــة
التشــغيلية مــن أي محــاوالت للولــوج بشــكل غيــر مســموح بــه ألهــداف غيــر ســليمة،
وفــي هــذا الســياق نظمــت املدرســة احلربيــة العليــا باالشــتراك مــع وكالــة االســتخبارات
واألمــن للدفــاع يومــي  25و  26جانفــي  ، 2022امللتقــى الســنوي لألمــن الســيبرني حتــت
عنــوان «التحــول الرقمــي مصــدر لفرص قــد تولد مخاطــر جديــدة :الهجمات الســيبرنية».
« La transformation numérique source d’opportunité qui génère de nouveaux risques
» : les Cyberattaques
افتتــح الســيد العميــد زهيــر اجلديــدي آمــر املدرســة احلربيــة العليــا،
فعاليــات امللتقــى بكلمــة نــوه فيهــا مبجهــودات كافــة احملاضريــن
وكذلــك املســاهمني فــي إعــداد هــذا امللتقــى ،كمــا أوضــح أن تطــور
االســتعماالت الرقميــة اعتمــادا علــى التكنوليجيــات احلديثــة وانفتــاح
بالدنــا علــى احمليــط اخلارجــي يطــرح جملــة مــن التحديــات والرهانــات
فيمــا يخــص األمــن الســيبرني ،وهــو مــا يحتــم وضــع األســس الكفيلــة
حلمايــة مؤسســاتنا العســكرية واملدنيــة احليويــة مــن كل التهديــدات
املمكنــة مــن خــال تكريــس الثقــة الرقميــة وتوفيــر منــاخ االســتثمار
فــي اقتصــاد املعرفــة واالبتــكار ،وفــي ذات الســياق بــن أن الهــدف مــن
امللتقــى هــو الرفــع مــن مســتوى وعــي الضبــاط الدارســن التابعــن للــدورة  ،26باخملاطــر
املرتبطــة باســتعماالت التكنولوجيــات احلديثــة واألنترنــات ســواء فــي احمليــط العســكري
أو خارجــه ،وأهميــة دورهــم كقــادة ومســؤولني فــي حســن إدارة اجملــال الرقمــي فــي وحداتهم
وإدراج الســامة الرقميــة ضمــن أوكــد أولوياتهــم .واختتــم الســيد العميــد آمــر املدرســة
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قــدم الســيد نوفــل فريخــة ،مديــر عــام الوكالــة الوطنيــة للســامة
املعلوماتيــة ،مداخلــة بعنــوان »األمــن الســيبرني بــن احلقيقــة واخليــال،
احلاضــر واملســتقبل»  ،ذكــر فيهــا التحديــات اجلديــدة لألمــن الســيبرني
مــن خــال حتديــد أنــواع التهديــدات ،وأبــرز احلاجــة األكيــدة لضمــان
الســيادة الرقميــة مبينــا الفــرق بــن مفهومــي الدفــاع الســيبرني
ومكافحــة اجلرميــة الســيبرنية واختتــم بتقــدمي حملــة عامــة عــن اجملهودات
املبذولــة مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة للســامة املعلوماتيــة فــي تعزيــز األمــن الســيبرني
علــى الصعيــد الوطنــي قبــل تقــدمي اإلســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الســيبرني ،2025-2020
والتــي تهــدف إلــى إنشــاء نظــام حلمايــة املنشــآت احلساســة وتطويــر االقتصــاد الرقمــي
وتشــجيع االســتثمارات فــي هــذا اجملــال.
حتــدث املقــدم نضــال املاجــري خــال مداخالتــه عــن تنظيــم اجملــال
الســيبرني علــى املســتوى الوطنــي عمومــا وعلــى مســتوى وزارة الدفــاع
الوطنــي خصوصــا ،حيــث اســتعرض املؤسســات والهيــاكل الوطنيــة
التــي تُعنــى بتنظيــم الفضــاء الســيبرني الوطنــي ودورهــا ،كمــا حتــدث
عــن دور وكالــة االســتخبارات واألمــن للدفــاع فــي تنظيــم الفضــاء
الســيبرني ،وأكــد علــى مــا يجــب أن يعرفــه املســؤولني مبختلــف
مســتوياتهم عــن ســامة النظــم املعلوماتيــة الرقميــة والنصائــح
القياديــة الضروريــة لضمــان حمايــة األنظمــة املعلوماتيــة املوضوعــة
حتــت إمرتهــم.
وفــي مســتهل حديثــه عــن حمايــة البنــى الرقميــة احليويــة ،أبــرز عبــر عديــد األمثلــة
الهامــة مخاطــر تعــرض البنــى الرقميــة إلــى الهجمــات الســيبرنية ،ليؤكــد علــى أن
املســاس بهــذه النظــم مــن شــأنه التســبب فــي أضــرار جســيمة ،بحيــث أصبحــت عديــد
الــدول تعتبــر تعرضهــا ملثــل هــذه الهجمــات مساســا مــن ســيادتها الرقميــة واعتــداء على
أمنهــا القومــي .وفــي مداخلتــه األخيــرة حــول التخطيــط العملياتــي للحــروب الســيبرنية،
قــدم املقــدم نضــال املاجــري اخلطــوط العريضــة للتحضيــر للعمليــات الســيبرنية الدفاعية
والهجوميــة وقارنهــا مــع مرحلــة اإلعــداد للعمليــات مــع العــدو التقليــدي مســتندا
فــي ذلــك ملقطــع فيديــو يجســد متريــن عاملــي فــي مجــال احلــرب الســيبرنية بعنــوان:
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كلمتــه معربــا عــن أملــه فــي أن يحقــق امللتقــى األهــداف املرســومة واملتمثلــة فــي فتــح
آفــاق املعرفــة حــول مجــاالت األمــن الســيبرني واالطــاع علــى مســتجدات هــذا الفضــاء مبا
ميكــن كل مــن الضبــاط اإلطــار والدارســن مــن إثــراء معارفهــم واالســتعداد اجليــد ملواجهــة
التهديــدات الســيبرنية املســتقبلية ،مبــا أن هــذا اجملــال أصبــح ميدانــا جديــدا للحــرب ال يقل
أهميــة عــن احلــروب البريــة والبحريــة واجلويــة والفضائيــة.
شــارك فــي هــذا امللتقــى ثلــة مــن اخلبــراء والكفــاءات الوطنيــة املدنيــة والعســكرية
اخملتصــة فــي مجــال األمــن الســيبرني والتكنولوجيــا الرقميــة ،وفــي مايلــي حوصلــة ألهــم
مــا ورد فــي مداخالتهــم:

السيبرني
أنشطة وزارة الدفاع الوطني في مجال األمن ّ

«.»LockedShield
وحتــدث الرائــد عثمــان القتالنــي عــن اســتغالل الفضــاء اإللكترونــي
مــن قبــل اجملموعــات اإلرهابيــة علــى غــرار تنظيــم الدولــة اإلســامية
بالعــراق والشــام أو مــا بــات يعــرف بتنظيــم داعــش اإلرهابــي لترويــج
اإليديولوجيــات املتطرفــة واألفــكار التكفيريــة الهدامــة ،وذلــك مــن
خــال بــث مقاطــع فيديــو دعائية علــى منصــات التواصــل االجتماعي،
الغــرض منهــا التواصــل مــع منتســبيها واســتقطاب وجتنيــد عناصــر
جديــدة ،مــع إمكانيــة تنفيــذ هجمــات إلكترونيــة.
هــذا ،وأشــار الرائــد عثمــان القتالنــي إلــى أنــه بــات مــن الضــروري مجابهــة اســتخدام
الفضــاء اإللكترونــي مــن قبــل التنظيمــات اإلرهابيــة باالعتمــاد علــى مقاربــة شــاملة
ومتكاملــة تأخــذ بعــن االعتبــار اجلانــب التشــريعي والتقنــي إضافــة إلــى التحســيس
املتواصــل مبخاطــر هــذه التنظيمــات خاصــة وتأثيرهاعلــى فئــة الشــباب ،مــع دعوتهــم إلــى
اجتنــاب اإلبحــار علــى املواقــع املشــبوهة.
تطــرق الرائــد حســام البــدوي إلــى مفاهيــم وأهــداف األمن الســيبرني
مــن خــال تعريــف نظــام املعلومــات الــذي اعتبــره مجموعــة مــن
املــوارد التــي متكــن مــن جتميــع املعطيــات وتصنيفهــا وتخزينهــا
ومعاجلتهــا وتوزيعهــا بشــكل عــام عــن طريــق احلاســوب ،وتولــى
تعريــف أمــن وتكنولوجيــات املعلومــات املتمثــل فــي تقليــل اخملاطــر
واحلــد مــن تأثيرهــا علــى العمليــات واألنشــطة التجارية للمؤسســات
باســتعمال مختلــف الوســائل التقنيــة والتنظيميــة والقانونيــة
والبشــرية ،ليخــوض الحقــا فــي موضــوع اإلجــراءات األمنيــة فــي اجملال
وذلــك مــن خــال تطبيــق بعــض القواعــد التــي تتمثــل أساســا فــي الســرية والنزاهــة
واجلاهزيــة وإثبــات املصــدر.
أمــا األســتاذ نبيــل الســاحلي ،مديــر التعليــم اجلامعــي باألكادمييــة
البحريــة ،فقــد تطــرق إلى موضــوع األمن الســيبرني ،باعتبــاره مجاال
تكنولوجيــا ناشــئا يعالــج مســألة تأمــن الفضــاء اإللكترونــي .ومبــا
أن معظــم النــاس اليــوم يســتخدمون الفضــاء اإللكترونــي للعمــل
والتفاعــات االجتماعيــة ،فقــد أصبــح عاملنــا علــى نحــو متزايــد،
عاملــا افتراضيــا بديــا ،حيــث ميكــن تنفيــذ العديــد مــن الهجمــات
الســيبرنية بطــرق مختلفــة حتددهــا طبيعــة األهــداف املســتهدفة
ومــدى قدرتهــا علــى الصمــود ،كمــا أبــرز كيفيــة التصــدي لضعــف
األنظمــة املتصلــة بالفضــاء اإللكترونــي والهجمــات اإللكترونيــة.
وأوضــح املتحــدث املعاييــر اخملتلفــة التــي تدخــل حيــز التنفيــذ مثــل
طاقــة الشــبكة ،أمــن جــدار احلمايــة ،أمــن الهاتــف احملمــول إلــى غير
ذلــك ،...وهــي بدورهــا حتــدد مســتوى التعــرض للمخاطــر الســيبرنية وكيفيــة معاجلتهــا.
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وعلــى غــرار امللتقــى الســابق ،القــت املداخــات املقدمــة استحســان الضبــاط الدارســن
وإطــارات التعليــم باملدرســة احلربيــة العليــا ،حيــث مكنتهــم مــن فهــم أهميــة الفضــاء
الســيبرني كمجــال جديــد للحــرب وأطلعتهــم على طــرق اســتخدام الهجمــات اإللكترونية
كمــا عرفتهــم علــى اخملاطــر التــي تهــدد الفضــاء الســيبرني والتــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا
باألمــن القومــي للدولــة والبنــى التحتيــة احلساســة والقطاعــات ذات األولويــة واخلدمــات
واألنشــطة احلكوميــة ،وهــو مــا ميهــد حلســن تعاملهــم مــع آليــات الــذكاء االصطناعــي
وحتــوالت الثــورة الصناعيــة الرابعــة.
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هــذا وتنــاول العقيــد هشــام الدغــري احلديــث عــن اإلطــار القانونــي
للفضــاء الســيبرني حيــث وضــح بعــض املفاهيــم اجلديــدة لتعريف
هــذا الفضــاء علــى أنــه » فضــاء رقمــي يربــط منظومــات املعاجلــة
اإللكترونيــة للمعطيــات بشــبكات املعلومــات واالتصــال ،ويشــمل
احلواســيب والشــبكات واملنصــات واحملتــوى والعمليــات التــي ُتــرى
باســتعمال هــذه الشــبكات«،كما قــدم بعــض احللــول العمليــة
التــي تتماشــى مــع مقتضيــات الدفاع فــي مجــال األمن الســيبرني
وأكــد ضــرورة حتســن اإلطــار القانونــي للفضــاء اإللكترونــي حلمايــة
حقــوق الدولــة وســيادتها وكذلــك ضمــان حقــوق املواطــن وحرياتــه
وســامته ،كمــا شــدد علــى وجــوب الدفــاع عــن مناهجنــا وقيمنــا اجملتمعيــة ألن الفضــاء
اإللكترونــي أصبــح أداة للتأثيــر والربــح وتضــارب املصالــح لفائــدة اجلهــات الفاعلــة فــي
االقتصــاد الســيبرني اجلديــد والــذي أصبــح أقــوى مــن الدولــة ،وفــي اخلتــام أشــار إلــى ضرورة
تأقلــم قواتنــا العســكرية مــع هــذا اجملــال جملابهــة حتديــات ومخاطــر جديــدة ،ألن احلــرب
القادمــة هــي حــرب إلكترونيــة باألســاس.
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 12و 14أفريل 2022
معهد الدفاع الوطني
الدورة الوطنية التاسعة والثالثون

املقدم محمد نضال املاجري

فــي إطــار سلســة ملتقيــات معهــد الدفــاع الوطنــي ،انتظــم يومــي  12و 14أفريــل
 2022ملتقــى حــول «التوقــي مــن التهديــدات الســيبرنية» .وقــد ّت إقــرار موضــوع هــذه
الســنة ألول مــرة بنــاء علــى توصيــات الســيد وزيــر الدفــاع الوطنــي فــي هــذا اجملــال ،فــي
ظــل تنامــي التهديــدات الســيبرنية عبــر العالــم ضــد املنشــآت الرقميــة احليويــة وضــد
تتضمنــه هــذه التهديــدات مــن مخاطــر
األفــراد وخاصــة منهــم كبــار املســؤولني ،ومــا
ّ
علــى الســيادة الوطنيــة وعلــى األنشــطة والقطاعــات احليويــة واملنشــآت احلساســة،
ومــا يقتضيــه مــن مزيــد العمــل علــى حمايــة األفــراد ومعطياتهــم الشــخصية وحمايــة
الفضــاء الســيبرني الوطنــي.
لبلوغ األهداف املرسومة ،اشتمل هذا امللتقى على احملاور التالية:
• مبــادئ الســامة املعلوماتيــة واألمــن الســيبرني والتعريــف مبختلــف اجلوانــب
املتعلقــة بهمــا ،مــع االطــاع علــى آخــر املســتجدات فــي اجملــال،
• اجلوانــب التشــريعية املتعلقــة بحمايــة املعطيــات الشــخصية فــي الفضــاء
الســيبرني،
• اإلجــراءات الوقائيــة والعمليــة للتوقــى مــن الهجمــات الســيبرنية وحمايــة املعطيات
التصيــد فــي الفضــاء الســيبرني
فــي ظــلّ ارتفــاع مخاطــر البرمجيــات اخلبيثــة وتقنيــات
ّ
والتــي تســتهدف كبــار املســؤولني فــي أعلــى مواقــع القــرار.
التطرق للمحاور املشار إليها ضمن احملاضرات التالية:
وقد ّت ّ
 " ،"Cybersecurity trends in Africaالتــي تولّــى تقدميهــا الســيد نــزار بــن ناجــي وزيــرتكنولوجيــات االتصــال،
 "حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي الفضــاء الســيبرني :النصــوص والتشــريعات"،للســيد شــوقي قــ ّداس رئيــس الهيئــة الوطنيــة حلمايــة املعطيــات الشــخصية ودارس
ّ
بالــدورة الوطنيــة ،37
الســيد املقــدم محمــد نضــال املاجــري ،مديــر الســامة املعلوماتيــة واألمــن
كمــا تولّــى ّ
الســيبرني بالنيابــة بوكالــة االســتخبارات واألمــن للدفــاع إلقــاء محاضــرة حــول "األمــن
الســيبرني لكبــار املســؤولني" (.")Cyber Security For Leaders
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تطــرق الســيد نــزار بــن ناجــي ،وزيــر تكنولوجيــات االتصــال ضمــن مداخلتــه
ّ
" "Cybersecurity trends in Africaإلــى جملــة مــن األرقــام واإلحصائيــات التــي تع ّبــر عــن
واقــع مجــال األمــن الســيبرني فــي إفريقيــا وترتيــب الــدول طبقــا لعــدة مؤشــرات ،مــع إبــراز
ـيد نزار
ترتيــب تونــس فــي القــارة اإلفريقيــة فــي هــذا اجملــال .فــي نفــس الســياق أوضــح السـ ّ
بــن ناجــي كذلــك ضــرورة حمايــة املنظومــات الوطنيــة الهامــة وخاصــة منهــا العموميــة
املوضوعــة حتــت إشــراف املركــز الوطنــي لإلعالميــة باعتبارهــا متثــل أهــم مصــادر قواعــد
البيانــات الوطنيــة.

ـيد شــوقي قــداس ضمــن مداخلتــه "حمايــة املعطيــات الشــخصية فــي
تعــرض السـ ّ
الفضــاء الســيبرني :النصــوص والتشــريعات" إلــى مفهــوم املعطيــات الشــخصية مــن
خــال عديــد األمثلــة املســتمدة مــن االســتخدامات اليوميــة لهــذا املصطلــح ،مؤكــدا على
ضــرورة حمايــة هــذه املعطيــات لضمــان حســن اســتغاللها وحلمايــة خصوصيــات األفــراد.
كمــا تطــرق الســيد شــوقي قــداس للجوانــب القانونيــة املنّظمــة جملــال حمايــة املعطيــات
الشــخصية فــي العالــم وفــي تونــس ،مؤكــدا علــى ضــرورة تطويــر التشــريعات الوطنيــة
70

ضمــن مداخلتــه "األمــن الســيبرني لكبــار املســؤولني "Cyber Security For Leaders
أبــرز املقــدم محمــد نضــال املاجــري مختلــف اخملاطــر املتأتيــة مــن الفضــاء الســيبرني
واملســتهدفة أساســا لألفــراد وللبنــى الرقميــة احليويــة احلساســة ،كمــا ذكّــر مبــا يجــب
أن يعرفــه كبــار املســؤولني واملســييرين فــي مختلــف مواقــع القــرار عــن ســامة النظــم
املعلوماتيــة والنصائــح القياديــة الضروريــة لضمــان حمايــة أنفســهم وحمايــة املؤسســات
املوضوعــة حتــت إشــرافهم .تطــرق املقــدم محمــد نضــال املاجــري كذلــك خــال مداخلتــه،
تعــرض البنــى الرقميــة إلــى هجمــات ســيبرنية
ومــن خــال عديــد األمثلــة املتنوعــة ،خملاطــر ّ
وأبــرز أن إحلــاق األضــرار بهــذه النظــم مــن شــأنه التســبب فــي تداعيــات جســيمة تضاهــي
وتتجــاوز أحيانــا مخلفــات احلــروب التقليديــة ،حيــث أصبحــت عديــد الــدول تعتبــر تعــرض
منشــآتها احليويــة احلساســة لهجمــات ســيبرنية مبثابــة املســاس مــن أمنهــا القومــي
وســيادتها الرقميــة٠
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لتتــاءم مــع التطــورات التكنولوجيــة فــي هــذا اجملــال .واختتمــت املداخلــة بإبــراز عالقــة
املعطيــات الشــخصية باجلرائــم الســيبرنية احلديثــة والتــي يتعلــق معظمهــا باالســتيالء
علــى املعطيــات الشــخصية وســوء توظيفهــا.
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متفرقات

أهم التوصيات واالحتياطات
للحماية من االختراقات
السيبرنية

املالزم أول باسم بنعيسى

- 1اِســتخدم أحــدث برامــج احلمایــة مــن االختــراق والفیروســات وقــم بعمليــة مســح دوري
وشــامل علــى جهــازك فــي فتــرات متقاربــة خصوصـا ً إذا كنــت ممــن یســتخدمون اإلنترنــت
بشــكل یومــي،
 - 2تأكد من حتديث مضاد الفيروسات كل أسبوع على األقل،

فعال على حاسوبك الشخصي،
 - 3ضع مضاد فيروسات ّ
 - 4تأكد من أن جدار النار" "Firewallعلى وضعية تفعيل "،"Activer
 - 5ال تفتــح أي رســالة إلكترونیــة مــن مصــدر مجهــول ألن اخملترقــن یســتخدمون رســائل
البریــد اإللكترونــي إلرســال ملفــات التجســس إلــى الضحایــا،

 - 6عــدم اســتقبال أیــة ملفــات (أثنــاء الدردشــة) مــن أشــخاص غیــر موثــوق بهــم خاصــة
إذا كانــت ھذه امللفــات حتمــل امتــداد " "exe.أو أن تكــون ملفــات مــن ذوي االمتــدادات مثــل
" "pif.أو" "jpg.أو"  ".batأو"  ".dllأو "  " com.وتكــون مثــل هــذه امللفــات عبــارة عــن برامــج
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تــزرع ملفــات التجســس فــي جهــازك یســتطیع مــن خاللهــا اخملتــرق الولــوج إلــى ملفاتــك
الشــخصية،
 - 7ال تقــم باســتالم أي ملــف وحتمیلــه علــى القــرص الصلــب فــي جهــازك الشــخصي إن
لــم تكــن متأكــدا مــن مصــدره،
 - 8عــدم االحتفــاظ مبعلومــات شــخصیة أو عســكرية داخــل جهــازك (رســائل خاصــة
أو صــور فوتوغرافیــة أو ملفــات أومعلومــات مهمــة مثــل أرقــام احلســابات البنكیــة أو
البطاقــات اإلئتمانیــة،)....
قم بتشفير ملفاتك املهمة حیث ال تفتح إال بكلمة املرور،
ْ -9
 - 10حــاول قــدر اإلمــكان أن یكــون لــك عــدد معیــن مــن األصدقــاء املقربــن عبــر مواقــع
التواصــل االجتماعــي وعــدم إضافــة أشــخاص مجهولــن،
 - 11قــم مبســح ملفــات تعريــف االرتبــاط باألنترنــات " "cookiesمــن جهــازك فهــي عبــارة
عــن ملفــات يرســلها املوقــع ملتصفحــك وال يســتطيع أي موقــع قراءتهــا وقــد تكــون بهــا
كلمــات ســر موقــع أو اشــتراك ، ...فتصبــح مزعجــة فــي بعــض األحيــان حيــث أنها تســجل
كل املواقــع التــي دخلتهــا و كل الصفحــات التــي شــاهدتها و مــدة مشــاهدة كل صفحــة،
 - 12ال تخــزن كلمــات املــرور أو كلمــات ســر علــى جهــازك مثــل كلمــة املــرور الشــتراكك
فــي اإلنترنــت أو البريــد اإلكترونــي،
 - 13إذا الحظــت حــدوث اي شــيء غريــب مثــل خلــل فــي البرامــج أو خــروج و دخــول CD
اِقطــع االتصــال باإلنترنــت فــورا وتأكــد مــن خلــو اجلهــاز مــن الفيروســات،
 - 14ال تفتــح بريــدك أو أ ّي مــن معلوماتــك اخلاصــة وأنــت متواجــد مبقاهي مغطــاة باألنترنات،
نظــرا لوجــود برامــج تعمــل بشــكل مخفــي حتفــظ جميــع النمــاذج التــي تقــوم بتعبئتهــا
دون أن تشعر،
 - 15حــاول دائمـا ً تغییــر كلمــة الســر بصــورة دوریــة ويفضــل أن تتكــون كلمــة الســر مــن
أرقــام وحــروف ورمــوز يصعــب تخمينهــا ،ألن هنــاك برامــج تقــوم بتجريــب اآلالف مــن كلمات

فيدْ ِخــلُ اخملتــرق اســم املســتخدم للبرنامــج
املــرور وتقــوم مبســح علــى مــدار الســاعة ُ
ويطلــب منــه تخمــن كلمــة املــرور،
 - 16ال تســتخدم كلمــة مــرور مو ّحــدة بــل اِجعــل كلمــة مــرور بريــدك تختلف عــن معرفك
فــي املنتديــات األخــرى وحــاول أن جتعــل لــكل منتــدى أو بريــد كلمة مــرور مختلفة،
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 - 17اِحــذر مــن املواقــع املشــبوهة مثــل مواقــع الكــراكات " "Crackوالســيرياالت واملواقــع
غيــر املوثوقــة ،ففيهــا برامــج يتــم حتميلهــا فــي اخللفيــة أثنــاء تصفــح املوقــع وهــي حتــدث

بشــكل مســتمر وأحيانــا تفشــل برامــج " "Spywareفــي مقاومتهــا أو القضــاء عليهــا
وكذلــك عنــد تركيــب كــراك لبرنامــج فكثيــر مــن هــذه الكــراكات يحتــوي علــى باتــش
ميكــن أن يش ـكّل عنــد تشــغيله ثغــرة خطيــرة فــي جهــازك،
 - 18عــدم الولــوج إلــى مواقــع مشــبوهة مت ّ حتذيــرك منهــا مــن طــرف مضــاد الفيروســات
أو متصفــح األنترنــات ،ألنهــا غالبــا مــا تكــون مواقــع حتتــوي علــى برمجيــات خبيثــة ميكــن
أن تلحــق الضــرر بجهــازك،
 - 19جتنــب املواقــع املوجــودة فــى رســائل اإلشــهارات ،إلمكانيــة احتوائهــا علــى برمجيــات
خبيثــة،
 - 20جميــع األجهــزة املتصلــة بالشــبكة عرضــة لإلصابــة بالفيروســات فــي حالة مشــاركة
امللفــات فيمــا بينهــا ،وفــي حالــة مشــاركة االتصــال باإلنترنــت يجــب تعطيــل وظيفــة

تبــادل امللفــات والطابعــات وتفعيــل الدخــول إلــى اجلهــاز بكلمــة ســر حتــى يتــم جتنــب
اخملاطــر إلــى حــد كبيــر،
 - 21احلرص على التنزيل والتحيني الدوري ملتصفح األنترنات من املواقع الرسمية.

https://www.zdnet.fr/pratique/cybersecurite-le-guide-pour-proteger-votre-vie-privee-contre-les-pirates
les-espions-et-le-gouvernement-39910323.htm

75

متفرقات

رمز االستجابة السريعة ()QR code
المخاطر وطرق الحماية

املالزم أول صبرين العايدي

رمــز االســتجابة الســريعة ( Quick Response codeأو  :)QR codeهــو نــوع
مــن الرمــوز الشــريطية ثنائيــة األبعــاد (الباركــود) .يتكــون الرمــز مــن وحــدات
ســوداء مرتبــة علــى شــكل مربــع علــى خلفيــة بيضــاء حتتــوي علــى عديــد
ضوئيــا واســغالله ببرمجيــات
املعلومــات (نــص ،رابــط  .)...،وميكــن مســحه
ً
قــراءة علــى الهواتــف الذكيــة.
 .1مخاطر استعمال رمز االستجابة السريعة:
قــد يحتــوي رمــز االســتجابة الســريعة «امللــوث» علــى رابــط لصفحــة
احتياليــة أو رابــط تنزيــل لبرنامــج ضــار ميّكــن مــن :
بعــث رســائل بريــد إلكترونــي ورســائل قصيــرة إلــى جهــات االتصــال
احملفوظــة علــى الهواتــف الذكيــة.

إجــراء عمليــات شــراء ومعامــات ماليــة باســتخدام معطيــات البطاقــات
املصرفيــة املســجلة علــى مســتوى الهاتــف الذكــي.
اختــراق حســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي املســجلة
علــى الهاتــف الذكــي.
تغيير قائمة جهات االتصال وإجراء مكاملات هاتفية
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ضوئيــا دون التأكــد مــن
عــدم القيــام مبســح رمــز االســتجابة الســريعة
ً
صحة مصــدره.
ضوئيــا ،ضــرورة التحقــق مــن
عنــد مســح رمــز االســتجابة الســريعة
ً
توافــق املعلومــات املعروضــة مــع اخلدمــة املــراد حتقيقهــا.

التثبــت مــن التطبيقــات املــراد حتميلهــا مباشــرة عــن طريــق رمــز
االســتجابة الســريعة اخلــاص بهــا وذلــك بالتحقــق مــن املعلومــات
املتعلّقــة بهــا (التقييمــات ،التحقــق مــن األمــان ،املصــدر واملطــور)
مبتجــر التطبيقــات.

احلــرص علــى تثبيــت مضــاد فيروســات علــى األجهــزة احملمولــ ّة (الهواتــف
الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة) للتقليــل قــدر اإلمــكان مــن اخملاطــر املرتبطــة
بالبرامــج الضــارة.
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 .2طرق احلماية من مخاطر استعمال رمز االستجابة السريعة:

متفرقات

مقتطفات من بعض
املنتجات الرقمية
لسنة2022
املالزم أول ظافر رويس

احلواسيب احملمولة
يحتــوي اجلهــاز علــى معالـــج  i7-11850Hمـــن اجليـــل Station de travail Mobile

احلـــادي عشـــر والتابــع لشــركة "  ،" Intelوذاكـــرة حيــة
 ،GB32وذاكـــرة تخزيـــن  SSDبســـعة  ، TB 1كمــا يتميز
هــذا احلاســوب احملمــول بشاشــة مميــزة وبدقــة عاليــة
جــدا" "UHDومجهــز بقــارئ بصمــات األصابــع .يحتــوي
هــذا اجلهاز علــى نظــام التشــغيل "."Windows 11 PRO
يعتبــر هــذا اجلهــاز مــن أفضــل احلواســيب احملمولــة
اخلاصــة بألعــاب الفيديــو ،ويحتــوي علــي هــارد مــن نــوع
 SSDبحجــم  2TBويأتــي بذاكــرة حيــة بحجــم 32GB
يحتــوي اجلهــاز أيضــا علــي معالــج  i9-10885Hبســرعة
 5.3GHzكمــا يحتــوي علــي كارت شاشــةGTX 1650Ti ,
4 Go

Station GAMER

الهواتف الذكية
iPhone 13, PRO, PRO MAX

املتخصصــة فــي اجملــال التقنــي
اختــارت بعــض املواقــع
ّ
" "iPhone 13كأفضــل الهواتــف الذكيــة لعــام 2021؛
يتميـــز  iPhone 13بشاشـــة  OLEDقيـــاس  7.6بوصـة بدقـة
2532 × 1170ومعالــج  Bionic A15 Appleوكاميــرا ،12 + 12
فائقـــة الســـرعة وكاميـــرا أماميــة  ، 12وبطاريـــة 3240Mah
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الساعات الذكية
متكّــن هــذه الســاعة الذكيــة مــن تتبــع صحتــك
أثنــاء التماريــن الرياضيــة مــن معصــم يــدك .حتتـــوي
علـــى مستشــعر ملعـــدل نبضـــات القلـــب البصـــري،
كمــا ميكــن لهـــا قيـــس ضغـــط الـــدم وتتبـــع نبضـــات
القلـــب غيـــر املنتظمــة ،وقيــاس األكســجني فــي الــدم...

GALAXY WATCH 4

SERIE 7
صممــت هــذه الســاعة خصيصــا ملســتعملى بنظــام ""iOS
وال ميكــن اســتعمالها مــع األجهــزة التــي تعمــل بنظــام
"."Android

السماعات الالسلكية

Fit Pro

تتميــز هــذه الســماعات بتقنيــة عــزل الضوضــاء النشــط
" "ANCومقاومــة للمــاء والعــرق حســب املعيــار ""IPX4
والتــي تســاعد علــى ممارســة الرياضــة دون قلــق.
صممــت هــذه الســماعات خصيصــا ملالءمــة مختلــف
أشــكال جتويــف األذن .كمــا متتــاز هــذه الســماعات بجــودة
صــوت اســتثنائية وتقنيــة تقليــل تشــويش الريــاح خاصــة
عنــد ممارســة الرياضــة .وتشــحن هــذه الســماعات بتقنيــة
" "Qiأو الشــحن الالســلكي.
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مثّــل الهاتــف احملمــول " "Z FLIP 3والتابــع لشــركة
" "SAMSUNGثــورة فــي عالــم التكنولوجيــا كونــه
هاتــف قابــل للطــي ،كمــا يعمــل بتقنيــة اجليــل اخلامــس
يحتــوي علــى ذاكــرة حيــة GB 8وبطاريــة بســعة 3300Mah
ويدعــم تصويــر الفيديوهــات بجــودة  4Kبدقــة  2160بكســل

GALAXY Z FLIP 3
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منتجات املنزل الذكي
تتميــز املكنســة الذكيــة بقــدرة هائلــة فــي تنظيــف
املســاحات .إضافــة إلــى تنقلهــا الســريع والدقيــق فــي
مختلــف األشــكال ،وحتتــوي علــى بطاريــة ذات خاصيــات
عاليــة .ويتــم ربطهــا بتطبيقــة خاصــة علــى هاتــف ذكــي.

متكــن املصابيــح الذكيــة مــن االقتصــاد فــي اســتعمال
الطاقــة وذلــك مــن خــال التصــرف فيهــا عــن بعــد
(تشــغيلها وغلقهــا) عــن طريــق ربطهــا بتطبيقــة مركــزة
علــى هاتــف ذكــي .كمــا متكــن هــذه التطبيقــات مــن
مزامنــة الضــواء أو تغييــر اللــون.
متكــن هــذه الكاميــرا الذكيــة مــن مراقبــة وحمايــة املنــازل
خاصــة
والشــركات واحملــات التجاريــة مــن الســرقة .وتتميــز
ّ
بســهولة تركيزهــا وربطهــا بالشــبكة البعديــة .حتتــوي
علــى بطاقــة ذاكــرة  32GBودقّــة . 1296Pxوتعمــل علــى
نظامــى التشــغيل " "Androidو"."iOS

Robot Vacuum

lampe intelligente

MI 360° 2K Pro

أبرز  5فأرات أللعاب الفيديو
تعتبــر الفــأرة أحـــد املكونـــات األساســية جلهـــاز احلاســوب املكتبــي أو احملمــول ،كمـــا تعــد
أحــد أهــم العناصــر ملمارســة ألعــاب الكمبيوتــر ،لــذا يجــب أن يكــون موثــوق ومريح.وتــزداد
أهميته فـــي ألعـــاب الكمبيوتـر التنافسـية،إذ قـد يرجـع الفـرق بيـن النصـر والهزميـة غالبا
إلـــى دقـــة حركات الفأرة.
فيما يلي قائمة بأفضل فأرات ألعاب ميكنك استعمالها:

DeathAdder V2

القــت الفــأرة "  "DeathAdder V2إستحســان مســتعميلي ألعــاب
الفيديــو فــي مختلف أنحــاء العالــم؛ إذ تتوفــر  8أزرار قابلــة للبرمجة
والتعديل حتى يتم دمـــج التصميـــم اخلافـت مـع الدقـة  ،للحصـول
علـــى جتربـة ســـهلة ومريحـة ،كمـــا تســـمح هذه األزرار بالوصـول
السهـل إلـــى اخلاصيات اخلفية أثنـاء حلظـــات اللعـب احلرجـة.
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علـ�ى عكس تصميـ�م فـ�أر ة  DeathAdderاملبســـط ،تقـــدم فــأرة�Ba
 siliskشـــكل مميز أكثـر.
وتعـد امليـزة البـارزة فـي  ،Basiliskعجلـة التمريـر التـي تـدور تلقائيا
بيـن التمريـر السـريع والـدوران احلـر .

Hero G502

تعتبر الفأرة" "Hero G502مـــن أفضـــل خيـــارات فــأرات األلعاب غير
باهضة الثمن حيث تتضمـــن  5أزرار قابلـــة للبرمجـــة حـول مسـند
اإلبهــام وزر النقــر األيســـر ،تتيــح النفــاذ الســـريع جلميـــع اخلصائص
األكثـــر أهميـة فـي أي لعبـــة .تعتبر األزرار اليسـرى واليمنـى مثيـرة؛
إذ يتيـــح تصميمهـــا ســهولة في االستعمال.

Dark Core

توفـــر الفــأرة " "Core Darkمزايـــا قويـــة ومتعــددة ،مـــع ســـعر
مناســـب وتوفـــر جتربـة مريحـة ودقيقـة مـــع أزرار قابلـة للبرمجة
واإلضـــاءة ،هــي فــأرة الســـلكية ،ميكــن اســتعمالها مــن خــال
ربطهــا بخاصيــة ، Bluetoothمــع إمكانيــة تشــغيلها باســتخدام
الشـــحن الالســـلكي  Qiأو USB-C؛ وهــو مـــا يجعـــل Core Dark
أحـــد أسـهل أجهـــزة األلعـاب الالســـلكية فـي السـوق.

MM720

مقارنــة مبعظــم أجهــزة الفــأرات اخملصصــة لأللعــاب ،تبــدو
" "MM720غريبــة بعـــض الشـــيء؛ مــن خــال تصميمـــها
الفريـــد من نوعه وشـــكلها الدائـــري ولكـــن مقصـــود؛ إذ توفـــر
إحساس مريح مـــع خفـة الـوزن؛ مـا يجعلـــها مناسـبة لأللعـاب
واالســتعمال العــادي.

81

متفرقات

Basilisk V3
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نصائح حول كلمات املرور
تعتبــر كلمــات املــرور مــن أول وأهــم اإلجــراءات الواجــب تفعيلهــا حلمايــة احلواســيب
واحلســابات علــى شــبكة األنترنــات .فــي مــا يلــي بعــض النصائــح املقترحــة إلنشــاء كلمات
املــرور واحلفــاظ عليهــا وجتنــب الهجمــات الســيبرنية:
اﻤﻟﺮورﻣﻌﻘدة
ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻤﺮور
ﻛﻠﻤﺎت
معقدة

ﺗﺄﻛد داﺋﻣﺎ ﻣن ا ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻠﻣﺔ ﻣرور ﻣﻌﻘدّ ة
وﻗوﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﺗﻌرض ﻟﮭﺟﻣﺔ ﺳﯾﺑرﻧ ّﯾﺔ ﻣن
ﻧوع اﻟﺗﺧﻣﯾن أو " ."BruteForce
ّ
اﻟﻣﻌﻘدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن
ﺗﺗﻛون ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور
 10ﺣروف وأرﻗﺎم ورﻣوز

ﻟﻤﺮور
ﺣﯾﯾن ﻛﻠﻤﺎت ا
ﺗ
اﻤﻟﺮور
ﻛﻠﻤﺎت
حتيني

ﯾﺟب اﻋﺗﻣﺎد ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣﯾﯾن ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑك ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑك ﻣن
اﻟﻘرﺻﻧﺔ ﺑﺎ ﺳﺗﻌﻣﺎل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
"  "Social Engineeringأو ﺳرﻗﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻣن
ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت

ﻟﻤﺮور
ظ ﻛﻠﻤﺎت ا
ﺣﻔ
اﻤﻟﺮور
ﻛﻠﻤﺎت
حفظ

اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرور
ﻋﻠﻰ أوراق وﺗرﻛﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣرأى اﻟﻌﻣوم .

باملتصفح
اﻤﻟﺮورﺑﺎﻟﻣﺗﺻﻔﺢ
ﻛﻠﻤﺎتﻟﻤﺮور
تسجيل ﻛﻠﻤﺎت ا
ﺗﺳﺟﯾل

ﻋدم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎذ ) Login, Mot
 (de passeﺑﺎﻟﻣﺗﺻﻔﺢ ﻟﻠوﻟوج إﻟﻰ

اﻟﻣﻧﺻﺎت أو ﺣﺳﺎب اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ .
ّ
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لعبة الكلمة املفقودة
KALI - CERT - IPS - VIRUS - WEB - MPLS - SERVEUR - DNS - ADSL - SWITCH
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