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مهاجمــو ت
و� للعمــل.
و� يدعــي حيلــة الرئيــس التنفيــذي او اخـ تـراق ب
االن�نــت مســتمرون ي� تطويــر نــوع مــن هجمــات ب
ال�يــد االلكــر ي
اللكــر ي
و� موجهــه ليقــاع ضحاياهــا ف� فــخ القيــام بأمــور ال يجــب فعلهــا .ف� الغالــب يســعى أ
ت ن
ال ش�ار خلــف المــال .ومــا
إ
وهــي عبــاره عــن هجمــات بريــد الكــر ي
ي
ي
ـ� يســتبقون هجومهــم بعمــل بحــث ودراســة عــن الضحايــا .والحقيقــة أيضــا أن تقنيــات أ
يجعــل هــذه الهجمــات خطـ يـره للغايــة هــو ان المهاجمـ ي ن
المــان
والحمايــة يصعــب جــدا عليهــا ايقــاف مثــل هــذه الهجمــات ألنهــا ال تحتــوي أي ملفــات مرفقــه مشــبوهة او روابــط ملغمــه لتكتشــفها.

فلننظر سويا كيف يتم الهجوم؟

ف� البدايــة يقــوم المهاجــم بالبحــث عـ بـر ت
االن�نــت عــن الضحيــة الهــدف وعــن كل مــن يتفاعــل الضحيــة معهــم  ٫عــى ســبيل المثــال لــو كنــت أنــت
ي
ف
المســتهدف فســوف يبحثــون عــن مدرائــك وأقرانــك ي� العمــل أو وكيــل عقــارات تعمــل معــه مــن بيتــك .عندهــا يقــوم المهاجــم بصياغــة ايميــل مخــادع
وارســاله لــك متظاهــرا بأنــه أحــد هــؤالء أ
الشــخاص الموثوقـ ي ن
ـ� لديــك .تحــت عنــوان رســالة طارئــه جــدا يطلــب المهاجــم منــك ان تتخــذ إجــراءات
عاجلــه وفوريــة ٫كقيامــك بدفــع فاتــورة ٫وتغيـ يـر بيانــات المدفــوع لــه أو إقناعــك بــأن تــرد عليــه ببيانــات ووثائــق حساســة .معتمــدا ف ي� رســالته عــى
أســلوب الضغــط .واليــك مثــاالن يوضحــان كيــف ينجــح مثــل هــذا الهجــوم

ت
ت
ش
ـى تعمــل بهــا مثــا ويحــددون
التحويــات الماليــة :مجرمــو االن�نــت يســعون خلــف االمــوال ٫فيقومــون بالبحــث عــن ال�كــة الـ ي
مــن يعمــل فيهــا ف ي� دائــرة الماليــة او الحــواالت مــن زمالئــك .مــن ثــم يقــوم المجرمــون بصياغــة وارســال بريــد باســم المـ شـرف
ـ� عليهــم الدفــع أو تحويــل أ
او المديــر التنفيــذي مطالبــا إياهــم بأنــه وبشــكل عاجــل وطــارئ يتعـ ي ن
المــوال لحســاب مــا ف ي� البنــك٫
مســتخدما أســاليب الضغــط وااللحــاح ليوقعهــم ف� الخطــأ وبالتــال ارســال االمــوال لحســاب المجرمـ ي ن
ـ�.
ي
ي
ف
ض
ض
ت
ـى.
ـ� :هنــا مجرمــو االن�نــت يســعون خلــف المعلومــات الشــخصية للضحايــا الســتخدامها ي� التحايــل ال�يـ ب ي
االحتيــال ال�يـ ب ي
أحــد أرسع الطــرق لهــذا التحايــل هــي رسقــه بيانــات كل الموظفـ ي ن
ـ� ف ي� ش
ال�كــة .فمثــا يقــوم المجرمــون بالبحــث وتحديــد هويــه
ـ� وعندهــا يرســلون لــه رســائل ت
مــن يعمــل ف� دائــرة شــؤون الموظفـ ي ن
مف�كــة تظهــر وكأنهــا مــن مديــره المبـ ش
ـا� أو أحــد
الك�ونيــه ب
ي
ض
رض
ن
موظفــي الشــؤون القانونيــة تطالبــه بـ ورة إرســال البيانــات ال�يبــة للموظفـ يـ� فــورا وبشــكل عاجــل فيقــوم الضحيــة بالتنفيــذ
ليكــون بذلــك قــد أرســلها لمجرمــي ت
االن�نــت.

www.sans.org/security-awareness

كيف تحمي نفسك

الدلــة أ
االلك�ونيــة ،ســنعرض لــك أ
مــا هــي الجــراءات الالزمــة لحمايــة نفســك؟ الوعــي أ
المـ نـى هــو أفضــل طريقــة لحمايتــك مــن الجرائــم ت
الكـ ثـر
إ
ي
ت
ت
ـى تتعــرض لهــا:
شــيوعا لمعرفــة الهجمــات االلك�ونيــة الـ ي

ال�يــد إ ت ن
ين
يشــر إىل أنــه تــم إرســال الرســالة
(غالبــا مــا يكــون
و� يكــون
جملتــ� فقــط) والتوقيــع ي
قصــر ً
ي
ب
جــدا وعاجــل ً
اللكــر ي
ال ت
لك�ونيــة مــن جهــاز هاتــف محمــول.
إ
دائمــا السياســات
هنــاك شــعور قــوي إ
باللحــاح ،ممــا يضغــط عليــك لتجاهــل سياســات صاحــب العمــل أو تجاوزهــا .اتبــع ً
ال�يــد إ ت ن
و� مــن رئيســك أو ت
والجــراءات المتعلقــة بالعمــل ،ت
حــى الرئيــس التنفيــذي.
إ
حــى لــو ظهــر ب
اللكــر ي
ت ن
الرسالة إ ت
شخص ،مثل  @gmail.comأو .@hotmail.com
و�
اللك�ونية مرتبطة بالعمل ،ولكنها تستخدم عنوان بريد إلك� ي
ي
ت
يبــدو أن الرســالة إ ت
ـأ� مــن أحــد كبــار القــادة ،أو زمــاء العمــل أو المورديــن الذيــن تعرفهــم أو يعملــون معهــم،
اللك�ونيــة تـ ي
ولكــن ال تبــدو صياغــة الرســالة مثلهــم وإنمــا صيغتهــا عامــة.
ت
ـى تلقيتهــا بالفعــل ،مثــل طلــب الدفــع الفــوري إىل حســاب
يتــم توفـ يـر إرشــادات الدفــع وتختلــف هــذه التعليمــات عــن تلــك الـ ي
ـ� مختلــف.
بنـ ي
إذا كنــت تشــعر ف ي� اســتهدافك داخــل العمــل ،قــم بإيقــاف كل التفاعــل مــع المهاجــم وإبــاغ المســؤول المبـ ش
ـا� بــك بذلــك .أمــا إذا كنــت قــد
اســتهدفت ف� ن ز
المــرل أو وقعــت ضحيــة وتــم إرســال حوالــة مرصفيــة ،يجــب عليــك ابــاغ البنــك عــل الفــور وذلــك لتطبيــق القانــون.
ي

الضيف المحرر

ف
ـدرال  ٫خـ بـره  22عامــا ف ي� مجــال التحريــات الرقميــة وجرائــم
دان كافنــدر ٫عميــل ســابق ي� مكتــب التحقيقــات الفـ ي
االلك�ونيــة كمنســق لمالحقــه ت
ت
ت
اخ�اقــات ايميــل االعمــال ف ي�
االن�نــت .يســتهدف مؤخــرا منظمــات الجرائــم
العاصمــة واشــنطن .يعمــل ف� مجــال التدريــب أ
والبحــاث ف� مجــال التحريــات الرقميــة وجرائــم ت
االن�نــت .تابــع
ي
ي
عــ� https://www.linkedin.com/in/donald-cavender .@don_cavender
دان ي
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