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قضية

املحامي منير الشدياق

mounirchidiac2014@gmail.com

بعد استحداثه قبل سنوات ُشعبًا متخصّ صة بمكافحتها

الويب ،تأكد من وجود اشارة القفل عىل
املتصفح او كلمة  httpsالتي تعني ان املوقع
رسمي ومحمي ،وليس كلمة  httpالتي تعني
ان املوقع غري رسمي وغري محمي.
 الضغط عىل رمز القفل للتأكد من الصالحية(.)Certificate

األمن العام يطلق حملة توعية للحماية من الجرائم السيبرانية

نطاق سيادة الدولة كان مقترصا يف املايض عىل ثالثة عنارص :االرض والبحر والفضاء املادي .لكن عرصنا االلكرتوين فرض وجود
عنرص سيادي رابع هو الفضاء السيرباين الذي اصبح مرسحا للمعلومات واملحاوالت الجرمية التي ال ميكن حاميتها والتصدي
لها باالسلحة التقليدية ،بل حرصا عرب الثقافة الشخصية وبرامج الحامية وقوى امنية الكرتونية كالتي استحدثها االمن العام

الربيد االلكرتوين ()Email

يف ايار  ،2019اطلقت املديرية العامة لالمن هذه املميزات يجب اتباع الخطوات التالية:
االجهزة االلكرتونية (Electronic
العام حملة توعية عىل مخاطر الفضاء  -اخرت كلامت مرور قوية تتألف من مجموعة )Devices
السيرباين تحت شعار "حتى ما تكون ضحية".
الحملة ستشمل يف املرحلة املقبلة محارضات
يلقيها ضباط من االمن العام يف مختلف
املدارس والجامعات ،مع حملة اعالمية عرب
مختلف وسائل االعالم ،واقامة نشاطات
متنوعة بالتعاون مع مختلف هيئات
املجتمع املدين واالدارات الرسمية املعنية،
تهدف اىل توعية املواطنني ،املستخدمني ألي
من الوسائل االلكرتونية كالهواتف الذكية
والكومبيوتر وغريها ،عىل ابرز تقنيات
ووسائل حامية انفسهم واجهزتهم من كل
الجرائم السيربانية ،كرسقة االرسار الشخصية،
االبتزاز االلكرتوين ،تجارة املخدرات والسالح،
االتجار بالبرش ،تجنيد العمالء ،االرهاب
االلكرتوين وسواها.
سبق وعرضنا يف "االمن العام" (عدد رقم )59
وعىل املوقع االلكرتوين الخاص باملديرية العامة
لالمن العام كل االطر التاريخية والواقعية
والقانونية واالمنية ،املحلية والدولية للجرائم
السيربانية .اليوم ،سنتوقف عند ابرز الوسائل
التقنية  -العمالنية التي تساعد املواطنني عىل
حامية انفسهم واجهزتهم االلكرتونية من تلك
الجرائم ،وفقا لآليت:

من االحرف االبجدية الصغرية والكبرية ،اضافة
اىل الرموز واالرقام مثل.k@b2oL3z :
 تغيري كلمة املرور التابعة لحساباتك الشخصيةدوريا (كل ثالثة اشهر تقريبا او اقل).
 عدم االفصاح عن كلمة املرور الخاصة بك أليكان.
 عدم استخدام كلمة مرور واحدة لحساباتعدة.
 تجنب استخدام كلامت من حروف متسلسلةاو مكررة مثل222222- 12345678- :
.abcdefg
 تجنب استخدام كلامت من معلوماتشخصية مثل االسم وتاريخ امليالد ،او معلومات
مامثلة :مثال سعيد .1990/9/23

كلمة املرور ()Password

كلمة املرور ( )Passwordهي آلية تعريف
للمستخدم ( .)Userتعد من اهم وسائل
حامية البيانات كونها تعترب القفل عىل الخزينة
االلكرتونية ملا تقوم به من حامية للمعلومات
وانظمة التشغيل الخاص باملستخدم.
مميزات كلمة املرور القوية :طويلة  -معقدة  -غري
شخصية  -عملية  -رسية  -سهلة الحفظ .لتحقيق

الفضاء السيرباين من عنارص سيادة الدولة.

مثة طرق عدة متكن املخرتقني من الوصول
اىل اجهزة الضحية ،وتهدف اىل خرق البيانات
الشخصية الرسية واالطالع عليها .يف ما ييل
بعض الحلول الوقائية لتفادي الوقوع ضحية
املخرتق (:)Hacker
 وضع كلمة رس قوية لتشغيل الجهاز ،كتلكالتي ارشنا اليها انفا.
 عدم االتصال بشبكة واي فاي مفتوحة. استخدام برامج مضادة للفريوسات( )Antivirusلكشفها والقضاء عليها.
 القيام بعملية املسح االلكرتوين للجهاز دوريا(.)Scansystem
 تحديث الربامج املضادة للفريوسات دوريا(.)Update

دور االهل اسايس يف حامية اطفالهم.

 عدم االعتامد عىل برامج مضادة للفريوساتمنتهية الصالحية.
 الحذر من االجهزة املشرتكة او العامةاملستخدمة من جميع املواطنني.
 تفعيل خاصية اغالق الهاتف اوتوماتيكيا بعدبضع دقائق.
 عدم ادخال اي حافظة ( )Flash Memoryاوكابل  USBمجهول املصدر يف الجهاز.
 الحرص عىل ايقاف تشغيل خدمة الوايفاي ( )Wi-fiيف حال عدم االتصال بشبكة
موثوق بها.
 تجنب االتصال بشبكات الواي فاي العامة(الفنادق ،املطارات ،املقاهي ،)...اي (Public
.)Wi-fi
 عدم االتصال بجهاز بلوتوث ()Bluetoothغري موثوق به.
 الحرص عىل ايقاف تشغيل برنامج البلوتوثيف حال عدم استخدامه.
 القيام باعادة ضبط املصنع ()Factory Resetقبل بيع اي جهاز والتأكد من مسح جميع
البيانات (.)clear data
 التأكد من ايقاف تشغيل خاصية تحديد املوقع( )Location/GPSيف حال عدم استخدامها.
 تفعيل ميزة تحديد مكان الهاتف يف حالفقدانه او رسقته.

توجيهات اللواء ابراهيم
قضت باعطاء اهتمام
استثنائي لحماية االطفال

يزداد استخدام الربيد االلكرتوين يوما بعد يوم
بهدف نقل الرسائل النصية ،ارسال املستندات
وتبادل املعلومات التي تعترب حساسة وغاية
يف االهمية .اال ان الربيد االلكرتوين كغريه من
وسائل االتصال عرضة ايضا للكثري من الثغر
االمنية .لذا يجب رفع مستوى امنه عرب اتخاذ
خطوات اساسية للحامية ،ابرزها:
 االعتامد عىل خاصية التوثيق بخطوتنيلحامية الربيد االلكرتوين (Two Factor
.)Authentication
 عدم فتح اي رسالة الكرتونية او ملف مجهولاملصدر (.)spam
 حذف او عدم الرد عىل الرسائل امللتبسةاو الرسائل التي تطلب منك ادخال الربيد
االلكرتوين وكلمة املرور.
 الحرص عىل الدخول اىل حسابك الشخيصدوريا (مرة كل اسبوع عىل االقل).

( )findmyiphone-android device managerحامية املعلومات ()Data Privacy
متصفح االنرتنت ( )Web Browser

عىل الرغم من اهمية متصفحات االنرتنت
 firefox,chromeوغريها ،اال انها ليست آمنة
مبا يتناسب مع حساسية املعلومات املتبادلة
وخصوصيتها .لذلك نقدم ابرز خطوات الحامية:
 تحقق دامئا من اعدادات متصفح االنرتنتلديك وقم بتحديثه باستمرار.
 عند استخدامك املتصفح شغل private browsingيك ال ترتك اثرا بعد االنتهاء.
 اخرت دامئا اشارة ( )xاملوجودة عىل زاويةالنوافذ املنبثقة ( ،)pop-up screenوال
تضغط ابدا عىل نعم او قبول او حتى الغاء،
النها قد تكون خدعة لتحميل برامج خبيثة
عىل جهازك.
 -قبل ادخال معلومات حساسة عىل صفحة

يعتمد امن املعلومات الشخصية وحاميتها عىل
مجموعة مبادئ اساسية ال بد من االلتفات
اليها ،وهي:
 نسخ احتياطي ( )backupللمعلومات املهمةعىل مخزّن ( )harddisk/flash memoryغري
موصول عىل االنرتنت (.)offline
 عدم مشاركة معلومات اكرث من املطلوب. عدم نرش معلومات شخصية عىل االنرتنت. عدم مشاركة عنوان بريدك االلكرتوين االسايساو اسمك الخاص بالرسائل الفورية ،اال مع
االشخاص املوثوق بهم.
 عدم ادراج عنوان بريدك االلكرتوين او اسمكيف دالئل االنرتنت او يف مواقع وظائف العمل
املوثوق بها.
 مراقبة ما يكتبه االخرون عنك عىل مواقعالتواصل االجتامعي.
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 عدم السامح لالخرين بنرش صورك او صورعائلتك من دون موافقتك.
 عدم مشاركة اي حافظة ( )USBاال اذا كانتللقراءة فقط ( )read-onlyاي انها غري قابلة
للتعديل.
 تجنب استخدام اي حافظة ،اال اذا كنت واثقامن املصدر.

 ادارة اعدادات الخصوصية ( )Privacyلحظراملستخدمني غري املرغوب فيهم باالطالع او
الوصول اىل معلوماتك.
 التأكد من ربط الحساب برقم الهاتف او الربيدااللكرتوين (مع التنبه اىل رضورة تسجيل الدخول
الدوري اىل الربيد االلكرتوين حتى ال يتم الغاؤه
او خرقه).
 تفعيل ميزة التحقق بخطوتني Two-step Verificationتضمنان انه اذا تم الدخول اىل
حسابك عرب متصفح جديد ،ان يطالبك برمز
التحقق ويرسله اىل هاتفك للتحقق من املتصفح.

الحسابات املرصفية ()Banking Accounts

عىل الرغم من اجراءات االمان والتامني التي
تعمل املصارف عىل تطبيقها ،اال انها دامئا ما
تكون هدفا وعرضة للمخرتقني والقراصنة الذين
يسعون جاهدين ،بكل االساليب ،للحصول عىل
املال بوسائل غري رشعية .لذلك يتوجب عىل
املستخدم التزام التايل:
 املحافظة عىل رسية رقم حسابك ،اسماملستخدم وكلمة املرور.
 التنبه من عمليات االحتيال االلكرتونية،وتجاهل الرسائل التي تطلب منك رقم حسابك
او كلمة املرور.
 تغيري كلمة املرور التابعة ملرصفك االلكرتوينوبطاقاتك املرصفية (visa card- master
 )cardدوريا بهدف منع اخرتاقها.
 تحديث تطبيقات الخدمات املرصفيةااللكرتونية.
 تجنب استخدام كلمة الرس نفسها يف املواقعاملرصفية ومواقع التواصل االجتامعي.
 عند اجراء عمليات الرشاء عرب االنرتنت ،تأكد منقراءة الخصوصية االلكرتونية ( )licenceللرشكة.
 عدم مناقشة بياناتك الشخصية او املرصفيةخالل اي مكاملة مريبة تصلك.
 تفادي اجراء اي معاملة مالية الكرتونية اال عندالرضورة.

التطبيقات ()Applications

عىل الرغم من اهمية التطبيقات الذكية
املستخدمة يوميا الهداف متعددة ،اال انه ينبغي
الحذر واخذ االحتياطات الالزمة للحامية من
مخاطر استخدامها بطريقة غري سليمة:
 عدم تحميل تطبيقات من مصادر غري موثوقبها ،واالعتامد فقط عىل التطبيقات املتوافرة عىل
متجري  appstoreو .playstore
 -عدم استخدام وسائل الرتاسل الفوري ملناقشة

Twitter
علينا اعتامد كلمة مرور طويلة ،معقدة ،رسية وسهلة الحفظ.

معلومات رسية او شخصية او امنية.
 الحذر من الربمجيات الخبيثة خالل استخدامبرامج الرتاسل الفوري.
 تحديث برامج الرتاسل الفوري وتغيري كلمة الرسدوريا.
 استخدام برامج مرخصة قانونيا. تحديث الربامج دوريا. عدم فتح املرفقات (صور ،مقاطع فيديو ،)...االاملوثوقة املصدر.
 عدم الضغط عىل الروابط ،اال اذا كنت متأكدامن مصدرها والوجهة التي تأخذك اليها.
 عدم تحميل اي برنامج من جهة غري موثوق بها. تحديث برامج مكافحة القرصنة والفريوساتدوريا.
 ضبط االذونات لكل تطبيق ()permissionsلناحية التحكم يف االمكانات او املعلومات التي
ميكن للتطبيق الوصول اليها.
مثة تطبيقات هاتفية اكرث استخداما من غريها.
يجب اعتامد خطوات حامية خاصة لكل منها،
ابرزها:

Whatsapp

يف اعدادات الخصوصية:
 ايقاف تشغيل خاصية املوقع الحايل (live.)location

 عدم فتح التطبيق عىل متصفح االنرتنت اال عندالحاجة.
 عدم اظهار الحالة ( )statutاال لجهات االتصال( )contactsلدى املستخدم.
 تفعيل ميزة التحقق بخطوتني Two-step ،Verificationتطلب من املستخدم رمزا يضمن
له عدم امكان تفعيل حسابه من جهاز آخر.

لحاميته يجب اتباع هذه الخطوات:
 انشاء الحساب بشكل آمن. انشاء بريد الكرتوين جديد ،مختلف عناملعتمد عادة من املستخدم ،الستخدامه حرصا
لحساب تويرت بهدف تجنيب الربيد االلكرتوين
االسايس عملية االخرتاق ،اذا حاول املخرتق ان
يستخدم خاصية نسيت كلمة املرور.
 ادخال كلمة رس قوية تحتوي عىل احرف كبريةوصغرية وارقام ورموز ال يقل عددها عن العرشة.
 تغيري كلمة الرس دوريا (كل  3اشهر مثال). استخدام كلمة رس مختلفة عن كلمة الرس التيتستخدمها لحساباتك االخرى.

Facebook

يك تحمي حسابك من االخرتاق ،اليك الخطوات
االتية:
 تتبع نشاط فتح الحساب :يظهر لك معلوماتعن الحساب الناشط االن وكذلك عن املرة السابقة
بحيث يعرض بعض التفاصيل مثل الوقت واملكان،
اضافة اىل نوع الجهاز واملتصفح املستخدم.
 تفعيل تلقي التنبيهات ( :)alertsميكن تلقيالتنبيهات عرب الربيد االلكرتوين او الهاتف او رسالة
مسنجر ،يف حال تم تسجيل الدخول اىل حسابك
من اي جهاز جديد غري الذي تستخدمه دوريا.
 اختيار ثالثة او خمسة من اصدقائك املقربنيوارسل اليهم رمز وعنوان  URLمن الرشكة،
لتتمكن من اسرتداد حسابك يف حال تم اخرتاقه.
 عدم قبول اي طلب صداقة قبل التأكد من انالشخص حقيقي وان الصور املوجودة يف حسابه
حقيقية وليست مزيفة.

 يف خانة االعدادات لحسابك ،الذهاب اىلخانة الخصوصية واالمان وازالة عالمة الصح عن
السامح لالخرين بالعثور عليك عرب عنوان بريدك
االلكرتوين.
 ازالة عالمة الصح عن التغريد مع اضافة املوقعالجغرايف.
 ربط الحساب بالهاتف :االعدادات ،الهاتف...ادخل رقم هاتفك واتبع االرشادات التي يعرضها
تويرت (تختلف باختالف مشغل خدمة الهاتف
الذي تستخدمه).
 العودة مرة اخرى اىل قامئة الحساب ثم وضععالمة صح عىل خيارات الحامية املتنوعة التي
تظهر لك.
 التأكد من ربط حسابك برقم الهاتف لتلقيرسالة تتضمن رمز التوثيق للدخول اىل الحساب،
ما يتيح لك ايضا معرفة محاولة اخرتاق حسابك
عرب اي شخص آخر يف حال مل تكن انت املستخدم.

شبكة الواي فاي WIFI

لحامية شبكة الواي فاي من االخرتاق يجب
اتخاذ هذه االجراءات:
 تغيري كلمة املرور الخاصة باملوزع (:)Routerاسم املستخدم وكلمة الرس االفرتاضية يف
االعدادات االساسية للموزع ( ،)Routerغالبا
ما يكونا  Adminما يسهل اخرتاقهام يف حال

اعتامدهام .لذلك عىل املستخدم تغيريها واعتامد
اسم جديد وكلمة رس قوية.
 اختيار تصفية عناوين الـ  :MACلكل جهازكومبيوتر وهاتف ذيك عنوان  MACخاص به
وفريد ،لذا ميكن استخدام عناوين املاك املوثوق
بها ومنع بقية عناوين املاك غري املعروفة من
الوصول اىل شبكة واي فاي .يف االمكان تحقيق
ذلك عرب :اعدادات املوزع ( )Routerواختيار
 DHCPتظهر قامئة من عناوين  MACوتصفية
عناوين ماك  ،MAC Adress Filterاضافة اىل
عناوين املاك املوثوق بها.
 تقليل مدى اشارة واي فاي :تتيح بعض اجهزةاملوزع ( )Routerالتحكم يف قوة بث االشارة
ومداها ،لذلك يستطيع املستخدم تقليل مدى
بثها ليك ال تتجاوز حدود املنزل عىل سبيل
املثال ،وذلك من خالل تعديل MAC TX Rate
وتخفيضها لتقليل قوة االشارة خارج املنزل او
املركز.
 اخفاء اسم شبكة واي فاي :يكون اسم شبكةواي فاي ظاهرا بشكل افرتايض لرسعة اتصال
املستخدمني به ،لكن يف حال اخفائه فانها تطلب
من املستخدم :كتابة اسم الشبكة يدويا واختيار
نوع التشفري وكلمة املرور.
لحامية الشبكة ايضا ،ينبغي اتباع الخطوات
التالية :دخول االعدادات واختيار Wireless
واخفاء  SSIDاو تعطيلها.

اطفالنا اولوية

عدم فتح اي رسالة الكرتونية او ملف مجهول املصدر.

حرصت املديرية العامة لالمن العام خالل
حملة التوعية ،بتوجيهات واضحة من مديرها
العام اللواء عباس ابراهيم ،عىل اعطاء االولوية
للشق املتعلق باالطفال كونهم يشكلون
العنرص االضعف واالكرث استهدافا من شبكات
االجرام املنظم .لكن دور االهل يف هذا املجال
يبقى هو االساس ،ويرتكز عىل حاميتهم
ومراقبتهم لكل ما يتصل بعالقة اوالدهم
باالدوات االلكرتونية ،كاستخدام برمجيات
الحامية بهدف حرص املواقع املسموح
الطفالهم زيارتها ،وحظر املواقع الخطرة.
كذلك تشجيع االطفال عىل الحوار ومناقشة
ذويهم حول اية مشكلة يواجهونها يف اثناء
استخدام االنرتنت ،وغريها من الواجبات التي
يستطيع االهل وحدهم القيام بها.
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