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أ
الخبارية الشهرية للجميع
شن�ة الوعي الم�ن ي إ

الهجمات وعمليات االحتيال بع� الهاتف
نظرة عامة

ال ت
لك�ونيـ ي ن
ـ� تســمع عــن المهاجمـ ي ن
حـ ي ن
ـن هجمــات متطـ ّـورة
ـ� إ
ـن ّ
أن هــذا الشــخص هــو العقــل المدبّــر الخبيــث الــذي يجلــس أمــام كمبيوتــر ويشـ ّ
ـ� ،تظـ ّ
ال�يــد إ ت ن
ال ت
لك�ونيـ ي ن
أن كثـ يـرا مــن المهاجمـ ي ن
و� أو تطبيقــات المراســلة
ـ� إ
بواســطة إ
ـ� المعارصيــن يســتخدمون التقنيــات ،مثــل ب
ال تن�نــت .ومــع ّ
اللكــر ي
ً
أ
ف
ت
مهمــانً .
ـى تراقــب
الفوريــةّ ،إل أنّهــم يســتخدمون الهواتــف ً
أيضــا ي� خــداع ضحاياهــم .والســتخدام الهاتــف ســببان ّ
أول ،ق ّلــة التقنيــات المنيــة الـ ي
ال�يــد إ ت ن
ثانيــا ،يســهل عــى المجرمـ ي ن
ـ� التأثـ يـر مشــاعريًا عـ بـر اتّصــال
االتصــاالت الهاتفيــة وترصــد الهجمــات بواســطتها
وتصدهــا بعكــس ب
ّ
و�ً .
اللكــر ي
ف
معــا كيــف نرصــد ونصـ ّـد هــذه الهجمــات.
هاتفــي ،ويزيــد هــذا مــن فرصهــم ي� خــداع ضحاياهــم .لنعــرف ً

كيف تجري الهجمة بع� اتّصال هاتفي؟

ً
أول ،عليــك فهــم مــا يريــده هــؤالء المهاجمــون .فهــم يريــدون مالــك أو معلوماتــك أو فرصــة الوصــول إىل كمبيوتــرك (أو ّكل مــا ســبق) .ويفعلــون
هــذا بخداعــك لفعــل مــا يريدونــه .ي ّتصــل هــؤالء المجرمــون بالنــاس ف� أنحــاء العالــم ،ويتص ّنعــون حــاالت طارئــة .وهدفهــم هــو افقــادك تركـ ي ز
ـ�ك
ي
أ
ت
ـ�:
بإخافتــك حــى ال تف ّكــر بطريقــة ســليمة ،ثـ ّـم يدفعــوك نحــو ارتــكاب خطــأ مــا .تشــمل بعــض المثلــة الشــائعة عــن تلــك المحــاوالت مــا يـ ي
ال�ائــب الحكوميــة أو مكتــب جمــع ض
ّيدعــي الم ّتصــل أنّــه مــن إدارة ض
ال�ائــب ويخـ بـرك عــن ض�ائــب لــم تدفعهــا .ثـ ّـم يـ شـرح لــك أنّــك
إذا لــم تدفعهــا فــورا فس ُتســجن ،ثـ ّـم يضغــط عليــك حـ تـى تدفــع ض
ال�ائــب بواســطة بطاقتــك االئتمانيــة أثنــاء االتّصــال .هــذه عمليــة
ً
أ
أ
ف
ض
اليــرادات الداخليــة المريكيــة ،ال تتواصــل مــع الشــخاص بواســطة
احتيــال ،فأكــرث إدارات الشــؤون ال�يبيــة ،بمــا ي� ذلــك دائــرة إ
الخطــارات ض
ت
ال�يــد العــادي.
ُرســل ّكل إ
ال�يبيــة الرســمية بواســطة ب
اتّصــال هاتفــي أو رســالة إلك�ونيــة .حيــث ت َ
ف
أن كمبيوتــرك مصــاب بفـ يـروس .وبعــد إقناعــك بهــذا،
ّيدعــي الم ّتصــل أنّــه مــن فريــق الدعــم التق ـن ي ي� ش�كــة مايكروســوفت ويُخـ بـرك ّ
أن ش�كــة مايكروســفت لــن ت ّتصــل
يضغــط عليــك لـ شـراء برنامجــه الخــاص أو توفـ يـر االتّصــال عــن بعــد بكمبيوتــرك .لكــن الحقيقيــة هــي ّ
برقــم هاتفــك المـنز يل.
ف
ت
ـر� ،وأنّــه عليــك االتّصــال برقــم خــاص إلعــادة فتحــه .وحـ ي ن
ـ� ت ّتصــل يــر ّد
تتل ّقــى رســالة بريــد صـ ي
ـو� يآل تُخـ بـرك بإقفــال حســابك المـ ي
عليــك نظــام ر ّد يآل يطلــب منــك معلومــات هويتــك ويســألك عـ ّـدة أســئلة شــخصية عنــك .لكــن هــذا االتّصــال ليــس مــن طــرف المــرف،
بــل هــو لتســجيل معلوماتــك لرسقــة هويتــك.
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حماية نفسك

ضد هجمات االتصال الهاتفي .لذا ،احفظ النصائح التالية.
عد أنت أفضل دفاع ّ
تُ ّ

ُكــن شــديد الحــذر ف ي� ّكل مـ ّـرة ي ّتصــل بــك شــخص ويتص ّنــع حالــة طارئــة أو يضغــط عليــك لفعــل أمــر مــا .وإذا كان االتّصــال معتــا ًدا ف ي�
البدايــة ،ثـ ّـم اســتهجنته ف ي� مرحلــة الحقــة ،يُمكنــك رفــض مــا يُطلــب منــك.
أن االتّصــال حقيقــي ،يُمكنــك زيــارة
أن االتّصــال هــو هجــوم عليــك ،عليــك إنهــاء االتّصــال ببســاطة .إذا أردت التي ّقــن مــن ّ
إذا شــعرت ّ
ن
ت
ش
و� (مثــل موقــع مرصفــك) ،ثـ ّـم البحــث عــن رقــم خدمــة العمــاء واالتّصــال بهــم مبــا�ة .وبهــذه الطريقــة
موقــع المنظمــة إ
اللكــر ي
تتي ّقــن مــن أنّــك تتحـ ّـدث معهــم.
ال تثــق برقــم الم ّتصــل الــذي تــراه عــى جهــازك ،أل ّن المجرمـ ي ن
ـ� يســتطيعون تزييفــه حـ تـى يبــدو وكأنّــه مــن منظمــة حقيقيــة أو يبــدأ برمــز
االتّصــال ف ي� منطقتــك.
ت
نز
ـى يُصيــب بهــا
ال تُم ّكــن للم ّتصــل مــن التح ّكــم المؤ ّقــت بكمبيوتــرك أو خداعــك لت�يــل برنامــج عرضــه عليــك .فهــذه هــي الطريقــة الـ ي
بفــروس.
المجرمــون كمبيوتــرك ي
ت
ـو� .وبهــذه الطريقــة يُمكنــك
ـول إىل صنــدوق ب
إذا كان االتّصــال مــن شــخص ال تعرفــه شــخص ًيا ،فــا تــر ّد عليــه حـ تـى يتحـ ّ
ال�يــد الصـ ي
االســتماع إىل االتصــاالت مــن جهــات غـ يـر معروفــة ف� وقــت الحــق .ويُمكنــك ف� هواتــف كثـ يـر تفعيــل هــذا تلقائ ًيــا مــن خــال مـ ي ز
ـ�ة «عــدم
ي
ي
االزعــاج».
وصدها.
مطرد .وأنت أفضل دفاع لرصدها ّ
ّ
إن عمليــات االحتيــال والهجمــات بع� الهاتف بازديــاد ّ

المحرر الضيف
ّ

ف
أ ن
ـى والهندســة االجتماعيــة بصفتهــا مستشــارة
تو ّفــر ِجــن فوكــس خدمــات تقييــم المخاطــر
ً
وتدريبــا ي� مجـ ي
ـال الوعــي المـ ي
أمنيــة أوىل ف ي� ش�كــة  .All Coveredيُمكــن متابعــة ِجــن عـ بـر حســابها عــى تويـ تـر .@j_fox

لموارد

أ
ال تن�نت:
معلومات المستهلك الخاصة بالهويات والخصوصية والمن بع� إ
االبالغ عن عمليات احتيال ع� الهاتف ف(� الواليات المتحدة أ
		
المريكية):
ب
ّ
ي
							
الهندسة االجتماعية:

https://www.consumer.ftc.gov/topics/privacy-identity-online-security
https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt
https://www.sans.org/u/Fi5

أ ن
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