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ـفـي المؤسســة.

يمكــن تعر يــف أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي بأكثــر مــن طريقــة لكــن

تــم اختــراق مليــار ســجل مــن ســجالت البيانــات ـفـي عــام 2014
(جرائــم الفضــاء اإللكترو ـنـي ـفـي الواليــات األمريكيــة لعــام 2015

والبيانــات ـفـي المؤسســة مــن المخاطــر المحتملــة ،وتشــمل هــذه

المؤسســات ترغــب ـفـي أغلــب األحيــان ـفـي اإلعــان عــن أي اختــراق

ربمــا يكــون مــن األفضــل أن نشــرحه مــن المنظــور التجــاري
ورؤيــة األعمــال لــه بوصفــه مجموعــة مــن التقنيــات والعمليــات
والممارســات المصممــة خصيصـا ً لحمايــة األصــول المعلوماتيــة

األصــول أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف المتحركــة والنظــم القائمــة
ع ـلـى الحوســبة الســحابية .يعنــي التعـ ُ
ـرض للخطــر واالختــراق
ـدان مقومــات الســرية والســامة واإلتاحــة الخاصــة باألصــول
فقـ َ
المعلوماتيــة التــي تــؤدي ـفـي الغالــب إ ـلـى اإلضــرار بالشــهرة
المؤسســية وخســارة اإليــرادات وفقــدان ثقــة المســاهم والعميــل
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– دراســة أصدرتهــا شــركة برا يــس ووتــر هــاوس كووبــرز .)PWC
ـفـي األيــام األو ـلـى مــن حــوادث أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي ،كانــت
عنــد حدوثــه ،ورغــم ذلــك ،لــم يعــد اإلفصــاح المحــدود أو عــدم
اإلفصــاح ع ـلـى اإلطــاق خيــارا ً صالح ـا ً ـفـي وجــود المتطلبــات

التنظيميــة لإلخطــار فــور حــدوث مخالفــة بنــا ًء ع ـلـى االنتشــار
الســريع للمعلومــات عبــر الصحافــة والوســائط االجتماعيــة.
باإلضافــة إ ـلـى ذلــك ،ظهــر اآلن ع ـلـى الســاحة «الهاكتيفيســت»
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(قراصنــة الكمبيوتــر المتســللون بطريقــة محظــورة إ ـلـى ملفــات
أو شــبكات الكمبيوتــر طمع ـا ً ـفـي تحقيــق غايــات اجتماعيــة أو
سياســية) والجريمــة المنظمــة ومرتكبــو الجرائــم اإللكترونيــة

نطــاق مســؤولياتهم ،وتركــز النســخة الحديثــة مــن أ يــزو ISO/

 27001 IECع ـلـى أن تكــون المســا َءلة عــن أمــن األصــول ضمــن
واجبــات أع ـلـى المســتويات التنظيميــة الوظيفيــة ـفـي المؤسســة.

الخبيثــة عقــب ارتكابهــم لعمليــات اختــراق ناجحــة وذلــك
ضمــن مخططاتهــم لجــذب االنتبــاه ،ويــؤدي ذلــك إ ـلـى أن تصبــح

جهــون األســئلة
يحتــاج مجلــس اإلدارة إ ـلـى إدراك مــا إذا كانــوا يو ِّ

تغيير شكل مشاركة مجلس إدارة المؤسسة

اإللكترونيــة ،لكــن اتبــاع مجلــس اإلدارة لثقافــة التبشــير باألخبــار
الســعيدة والنفــور مــن الســيئة يعنــي ـفـي كل األحــوال فقــدان

المؤسســات ُعرضــة للمخاطــر بســرعة كبيــرة.

ال نتفاجــأ بظهــور أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي ع ـلـى جــداول أعمــال

مجالــس إدارة المؤسســات ،ويكمــن التحــدي األكبــر الــذي تواجهــه
هــذه المؤسســات ـفـي إجــراء التعديــات الالزمــة ع ـلـى طريقــة
تناولهــا لحوكمــة أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي .اتجهــت الشــركات ـفـي
الماضــي إ ـلـى رؤيــة المخاطــر األمنيــة بوصفهــا جــزءا ً مــن مخاطــر
تكنولوجيــا المعلومــات بــدال ً مــن اعتبارهــا جــزءا ً مــن اإلدارة

الشــاملة للمخاطــر ع ـلـى مســتوى المؤسســة ،وقــد أنبــأ عــدم

قــدرة مجلــس اإلدارة ع ـلـى فهــم كامــل نطــاق المخاطــر المقترنــة
بحوكمــة أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي إ ـلـى التأخيــر ـفـي طــرح األســئلة
الرئيســية ،ومــن ثــم عــدم اإلجابــة عنهــا .لقــد تمثلــت النتيجــة ـفـي
بعــض الحــاالت ـفـي حــدوث خروقــات أمنيــة غيــر متوقعــة.

الصحيحــة ،أو يــرون الصــورة بأكملهــا فيمــا يتعلــق بالمخاطــر

أدق التفاصيــل المطلوبــة عــن المخاطــر اإللكترونيــة .إن التعويــل

المفــرط ع ـلـى ضوابــط التحكــم التــي ظلــت محــل اســتخدام لمــدة
الفعالــة والمراقبــة الواجبــة
طويلــة يشــير إ ـلـى تعر يــض اإلدارة
َّ
لخطــر حقيقــي علم ـا ً بــأن ضوابــط التحكــم الســارية لــم تتعــرض

الختبــار عم ـلـي حقيقــي وأصبحــت جــزءا ً مــن عمليــة شــكلية
روتينيــة ال طائــل منهــا وتصــل ـفـي النهايــة إ ـلـى مجلــس اإلدارة ـفـي
شــكل أرقــام إحصائيــة .إن الحــل الحقيقــي إلنجــاز نظــام فعــال
يصمــد أمــام االختراقــات يكمــن ـفـي البــدء باإلجــراءات التصحيحيــة

ع ـلـى مســتوى مجلــس اإلدارة أوالً.
منهج الدفاع في العمق

يعــد المنهــج المتعــدد الطبقــات للدفــاع ـفـي العمق (أو ما ُيســمى:

مــن أجــل معالجــة ذلــك ،شــكلت العديــد مــن المؤسســات اآلن

إطــار عمــل حلقــات البصــل) ،حيــث توضــع طبقــات متعــددة

لجنــة إدارة المخاطــر والتدقيــق ،ويعنــي هــذا أن المؤسســة

الجيــدة التــي يجــب أن ينطلــق منهــا مجلــس اإلدارة لتوجيــه

لجنــة مســتقلة إلدارة المخاطــر المحتملــة تعمــل مســتقلة عــن

تســتطيع التركيــز بشــكل أفضــل ع ـلـى جميــع جوانــب إدارة
المخاطــر عبــر اإلدارات التــي لهــا عالقــة باألصــول المعلوماتيــة.

والواقــع أنــه يلــزم تزويــد المؤسســات بالمعلومــات الصحيحــة
وتحديــد حــدود قبولهــا المخاطــر وإرســاء مقومــات ثقافــة المخاطر

داخــل هيــكل المؤسســة ولــدى العامليــن ويكــون ذلــك بإرســاء
األمثلــة العمليــة وإبقائهــم مدركيــن ألهميــة األمــر مــن خــال

الحفــاظ ع ـلـى مســتوى مناســب مــن الوعــي والتدر يــب لديهــم.

مــن الضوابــط األمنيــة حــول األصــول المعلوماتيــة أحــد األســس

األســئلة .الطبقــات الدفاعيــة الخمــس هــي )1( :المســتخدم،
( )2التطبيــق )3( ،المحيــط (الشــبكة /المعــدات واألجهــزة))4( ،
الخــادم اإللكترو ـنـي )5( ،قاعــدة البيانــات التــي يتــم تخز يــن األصــول

المعلوماتيــة فيهــا.

ع ـلـى مســتوى المســتخدم ،تســتطيع المؤسســة التنقيــب ووضــع
ضوابــط متدرجــة لوصــول المســتخدم صاحــب امتيــاز الدخــول
ع ـلـى النظــام ،والوصــول المرخَّــص والوصــول المحظــور ،ودراســة

هنــاك عــدد مــن التطــورات المحــددة التــي ُتعــزز مســؤولية اإلدارة
العليا ومســا َءلتها في هذا المجال ،فعلى ســبيل المثال تم فرض

إحصائيــات االمتثــال ع ـلـى هــذه المســتويات .كمــا يجــب أن توفــر
طبقــات التطبيــق اإللكترو ـنـي اإلحصائيــات حــول ضوابــط الوصــول

المملكــة المتحــدة (واجــب التنفيــذ منــذ مــارس  )2016متطلب ـا ً

تتوافــر مســتويات متماثلــة مــن المعلومــات لجميــع الطبقــات

نظــام التفويــض واإلدارة العليــا ( )SM&CRـفـي القطــاع الما ـلـي ـفـي

قانوني ـا ً ع ـلـى عاتــق مســؤولي اإلدارة العليــا التخــاذ الخطــوات
المالئمــة للحيلولــة دون حــدوث المخالفــات التنظيميــة داخــل
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والتشــفير اآلمــن والتحديثــات واإلصــدارات الحاليــة ،ع ـلـى أن

األخــرى.
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تظــل نقــاط الضعــف ع ـلـى مســتوى الخــوادم والشــبكة اإللكترونية
متمتعــة باألهميــة األمنيــة القصــوى ـفـي ظــل وجــود العديــد مــن

المؤسســات التــي ال تــزال تحتفــظ بنظــم غيــر مدعومــة أمني ـا ً
وتســتخدمها ـفـي تنفيــذ عملياتهــا اليوميــة ،وهــذا مــا يجعــل
االختــراق أ كثــر يســرا ً وســهولة .أفصــح تقر يــر شــركة NOPSEC
لعــام  2015حــول حالــة إدارة المخاطــر وأوجــه الضعــف عــن أن
أوجــه الضعــف ـفـي النظــام وســوء تهيئتــه ال تــزال هــي الســبب

الرئيســي ـفـي وقــوع المخالفــات األمنيــة .وعندمــا تســتغرق
المؤسســات  170يوم ـا ً تقريب ـا ً لرصــد المخالفــات ،فإنــه يتضــح

إدارتهــا أو تحويلهــا .يجــب اســتخدام تلــك المعلومــات عنــد اتخــاذ

القــرارات بشــأن االســتهالك أو مــن أجــل التخطيــط اإلســتراتيجي
لألعمــال وخاصــة ـفـي مجــال اســتهالك البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا
المعلومــات.
ً
يتعيــن ع ـلـى اإلدارة أيضـا الحصــول ع ـلـى موجــز بشــأن االتجاهــات

العالميــة ـفـي المجــال ممــا يســاعد ـفـي تطبيــق منهــج اإلدارة
االســتباقية للمخاطــر ،ويشــمل ذلــك منظومــة Blockchain

وهــي ســجل حســابات ال مركــزي يســمح ألجهــزة الكمبيوتــر
مــن كل مــكان ـفـي العالــم كــي تصبــح جــداول بيانــات متسلســلة

أن اإلدارة يجــب عليهــا تركيــز انتباههــا إ ـلـى إدارة أوجــه الضعــف ـفـي
هــذه المجــاالت .ورغــم وجــود عــدد أ كبــر مــن أوجــه الضعــف ـفـي كل

يتألــف كل منهــا مــن بيانــات خاصــة منفصلــة لكنــه يســتخدم رمــزا ً

رصــدوا فتــرات أقصــر للمعالجــة ونقــاط ضعــف ثابتــة خــال فتــرة
أقــل مــن  30يوم ـاً.

اســتخدمت هــذه البنيــة التحتيــة ومنــذ ذلــك الحيــن تــم ابتــكار

أصــل يتــم تســجيله إال أن مــز ِّودي خدمــات الحوســبة الســحابية

مــن المهــم االنتبــاه إ ـلـى المورديــن حيــث إنــه مــع وجــود مخاطــر ـفـي
سلســلة التور يــدات ،وهــي إحــدى مقومــات األمــن الرئيســية ،يلــزم

مســاءلة جميــع مــز ِّودي الخدمــات عــن تقديمهــم األدلــة الثبوتيــة
ع ـلـى اســتخدامهم ألفضــل الممارســات األمنيــة.

للمعامــات الماليــة ترتبــط مــع بعضهــا اآلخــر ـفـي كتــل إلكترونيــة

وعنوان ـا ً عام ـا ً مــن أجــل ر بــط كل كتلــة وتأمينهــا ضــد الخروقــات.
تعــد عملــة البيتكويــن اإللكترونيــة مــن التطبيقــات األو ـلـى التــي
العديــد مــن مثيالتهــا .تحتــل شــركة ريبــل ( )Rippleالمرتبــة
الثانيــة ـفـي هــذا النــوع مــن التطبيقــات ذات الفائــدة الكبــرى ـفـي
القطــاع الما ـلـي نظــرا ً لقدرتهــا ع ـلـى االرتقــاء بمعامالتنــا الماليــة إ ـلـى

أع ـلـى مســتويات توفيــر التكاليــف والدقــة ـفـي عــرض تفاصيــل
البيانــات الماليــة ع ـلـى أ كثــر مــن مســتوى.

إدارة المخاطر بنا ًء على االتجاهات العالمية في المجال

تلعــب نظــم التحليــل اآل ـنـي والمســتقبلي للبيانــات الضخمــة دورا ً

أفصــح تقر يــر األمــن الســنوي لعــام  2016الصــادر مــن شــركة
سيســكو ( )Ciscoعــن أن  %92مــن إجما ـلـي  115,000جهــاز مــن

المنطقــي للبيانــات الضخمــة لالســتبصار بتوجهــات العميــل
وميولــه ويمكــن أن تعــرض أيض ـا ً احتمــاالت متعــددة ع ـلـى

ضعــف معروفــة بينمــا  %31مــن هــذه األجهــزة «غيــر متاحــة
للشــراء» و %8منهــا وصلــت إ ـلـى «نهايــة عمرهــا االفتراضــي» ،ممــا

المحتملــة والتعامــل مــع الخروقــات القائمــة بالفعــل.

سيســكو موصــول باإلنترنــت تعمــل عليــه برمجيــات لهــا نقــاط

يعنــي أنهــا لــن تكــون قــادرة ع ـلـى الحصــول ع ـلـى دعــم وتحديــث

البرمجيــات عــن بعــد عبــر اإلنترنــت .يمكــن اســتعراض تلــك
اإلحصائيــات إ ـلـى جانــب األرقــام الــواردة ـفـي تقر يــر  NOPSECالــذي

يوضــح أن األمــر يســتغرق مــن المؤسســات  103أ يــام تقريب ـا ً
لمعالجــة أي مشــكلة أمنيــة ،بينمــا ـفـي قطــاع البنــوك يســتغرق
األمــر  176يوم ـا ً تقريب ـاً .ال بــد أن تأخــذ اإلدارة تلــك المخاطــر ـفـي
الحســبان وتدمــج بينهــا وبيــن المخاطــر األخــرى ذات الصلــة

مثــل مخاطــر سلســلة التور يــدات أو عــروض النطــاق التــرددي
لالتصــال مــن مصــدر غيــر مناســب والقــدرات والخبــرات ،مــن
أجــل تأكيــد حجــم المخاطــر الكليــة واتخــاذ قــرارات ســليمة
بخصــوص المخاطــر المحتملــة ســواء مــن خــال تخفيفهــا أو
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مهمـا ً حاليـا ً ـفـي العديــد مــن المؤسســات ،حيث ُيســتخدم التحليل

فر يــق العمــل األمنــي اإللكترو ـنـي لر بــط التهديــدات المســتقبلية

االعتبارات الرئيسية أمام مجلس اإلدارة
• إجــراء معالجــة دور يــة لألحــداث واالســتجابة الســريعة

للخروقــات األمنيــة واعتبارهــا ممارســات روتينيــة ع ـلـى مســتوى
مجلــس اإلدارة.

• طــرح األمثلــة وإرســاء ثقافــة االســتعداد للمخاطــر وإرســاء نظــم
األمــن المعلوما ـتـي ـفـي المؤسســة.
• توجيــه نفــس األســئلة أثنــاء اإلدارة اليوميــة حــول حوكمــة أمــن
الفضــاء اإللكترو ـنـي لنظــم المؤسســة ،بحيــث يتــم معرفــة أماكــن
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وجــود األصــول ومــن يمكنــه الوصــول إليهــا وهــل يمكــن اختراقهــا

وكيــف حدثــت الخروقــات وأســبابها وكيفيــة التعامــل مــع الحــدث

والعمليــات واإلجــراءات الواجــب اســتخدامها عنــد وقوع خروقات.
• إدراك أن ســرعة إصــدار تحديثــات البرمجيــات عبــر اإلنترنــت
وتحديــد نقــاط الضعــف ـفـي البرمجيــات أمــر ســوف يســتمر

مــن قبــل مــز ِّودي النظــم مثــل مايكروســوفت وأورا كل وأدوب.
وســوف تســتمر أيضـا ً الهجمــات الخبيثــة التــي تخــرج النظــم مــن
الخدمــة مــن خــال االجتيــاح بالحركــة المرور يــة العقيمــة التــي
تجعلهــا مشــغولة بالكامــل ويتعــذر التعامــل معهــا وقــد تزا يــدت
ـفـي اآلونــة األخيــرة حــاالت اســتهداف العديــد

مــن المســؤولين التنفيذييــن الكبــار مــن خــال حمــات البر يــد
اإللكترو ـنـي المزيفــة (تص ُّيــد الضحيــة عبــر االنتحــال والحصــول
ع ـلـى بيانــات حســاباته الماليــة).

• معرفــة ضــرورة دراســة المخاطــر األمنيــة ـفـي نطــاق إطــار المخاطر
ع ـلـى مســتوى المؤسســة بــدال ً مــن اعتبارهــا قائمــة ع ـلـى أســاس

تكنولوجيــا المعلومــات بشــكل محــض.

• يصبــح أمــان الجهــاز النها ـئـي أ كثــر أهميــة ويجــب تعقبــه
المســتخدَم ســوف تز يــد
وإدارتــه نظــرا ً ألن حر يــة اختيــار الجهــاز ُ

الفعــال باألهميــة الشــديدة لكنــه يجــب
أيض ـاً .ويتســم التشــفير
َّ
أال يتمخــض عــن إهمــال المجــاالت األخــرى ـفـي أمــن الفضــاء
اإللكترو ـنـي.
• الجانــب المــادي (األجهــزة والمعــدات) ـفـي أمــن الفضــاء
اإللكترو ـنـي بوصفــه خــط الدفــاع األول ،يجــب أال يتــم إغفالــه ع ـلـى
أن يعــد جــزءا ً مــن جميــع إجــراءات رفــع التقار يــر.

• معرفة مســؤوليات التفويض بما في ذلك حوكمة أمن الفضاء
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اإللكترو ـنـيُّ .
تعقــب التطــور ـفـي النهــوض بمســتوى النضــح األمنــي
ـفـي المؤسســة ،بحيــث يتــم إرســاء حالــة مــن التحســين المســتمر
وأال ُتعــد اســتجابته إ ـلـى متطلبــات أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي مجــرد
رد فعــل ال أ كثــر بــل يجــب أن تكــون اســتباقية.

• ُّ
تعقــب اإلحصائيــات مــن أجــل ضمــان مراعــاة األمــن ـفـي بدا يــة
المشــروعات بــدال ً مــن إرجــاء اإلجــراءات األمنيــة إ ـلـى وقــت الحــق أو
حتــى اســتبعادها اســتبعادا ً كليـاً.
• اإلبقــاء ع ـلـى مســألة األمــن بشــكل دوري ع ـلـى رأس جــدول
اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وتخصيــص الفتــرة الزمنيــة المناســبة

لفهــم القياســات والمقارنــات المتوفــرة.

• مواصلــة إنشــاء لجــان إدارة المخاطــر والتــي تكــون مســتقلة عــن
لجنــة إدارة المخاطــر والتدقيــق ،وذلــك لتســهيل إمعــان النظــر ـفـي
أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي بطريقــة أ كثــر تدقيقـاً.
يشــير اآلن  %75مــن المدير يــن التنفيذييــن ـفـي المملكــة المتحــدة
إ ـلـى أمــن الفضــاء اإللكترو ـنـي بوصفــه أ كبــر ثالــث تهديــد بعــد الرقابــة
ُّ
التيقــن الجيوسياســي (تقر يــر شــركة PwC
المفرطــة وعــدم
لعــام  2015حــول األمــن) وقــد تــردد صــدى ذلــك لــدى نظرائهــم

ع ـلـى مســتوى العالــم .رغــم أنــه يمكــن اســتخدام الغيــر لنقــل
المســؤولية إليــه ،إال أنهــا يجــب أن تظــل دائمـا ً ع ـلـى رأس أولويــات
المؤسســة ،وتســتمر المســؤولية األخالقيــة لمجلــس اإلدارة ـفـي

التعاظــم حتــى تشــمل ال ُبعــد الرقمــي وطريقــة تعامــل المؤسســة
مــع بياناتهــا وحمايتهــا وتأمينهــا لهــا.

وتبقــى كفــاءة مجلــس اإلدارة والتزامــه ـفـي مواجهــة تلك التحديات
مــن األمــور الشــديدة األهميــة والتــي تكفــل اســتعداد المؤسســة
ـفـي حالــة حــدوث الخروقــات.
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