ULUM ISLAMIYYAH | VOL. 22 | DECEMBER 2017 | Pp 89-102
ISSN 1675 – 5936 | E-ISSN 2289 - 4799
www.uijournal.usim.edu.my
Manuscript received date: 13th January 2017
Manuscript acceptance date: 6th November 2017
Manuscript publication date: 1st December 2017

أمن المعلومات في المملكة العربية السعودية
][The Information Security In Kingdom Of Saudi Arabia
IBRAHIM SULAIMAN AL-HARBI
King Fahd Security College, 11461 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia
E-mail: asdh555@yahoo.com

الملخص
يعد أمن املعلومات يف عصرنا احلايل الركيزة األساسية لألمن الوطين ،ومع احلاجة للخدمات اإللكرتونية احلديثة ،ودخوهلا يف شىت
اجملاالت ،وتطورها املتسارع ،فإن الفائدة منها ال تكون بالشكل املطلوب –بل قد تنعكس سلبا -ما مل يتوافر مع ذلك محاية هلا،
وهو ما يسمى بأمن املعلومات .يعد هذا البحث مسامهة يف بيان املراد بأمن املعلومات وعالقته باألمن الوطين والعناصر األساسية
ألمن املعلومات ومهدداته والوقاية من جرائم أمن املعلومات عن طريق بيان محاية أمن املعلومات يف اململكة العربية السعودية.
استخدم الباحث الدراسة الوصفية وذلك باتباع املنهج التحليلي من خالل مجع املعلومات املتعلقة بكل موضوع واملواد النظامية
ذات العالقة وحتليلها .وينقسم البحث إىل أربعة فصول :الفصل األول وهو موضوع البحث ،والفصل الثاين وهو مفهوم أمن
املعلومات وعالقته باألمن الوطين ،والفصل الثالث وهو العناصر األساسية ألمن املعلومات ومهدداته ،والفصل الرابع وهو الوقاية
من جرائم أمن املعلومات مث نتائج الدراسة والتوصيات.
الكلمات املفتاحية :أمن املعلومات ،اململكة العربية السعودية ،األمن الوطين
ABSTRACT
The information security in our time is the fundamental national security substrate, especially with the need for
modern electronic services in various fields, however, the need for a protection of her which is called
information security is considered most important topic. This research is contribution as a statement of
information security and its relationship to national security, explanation of the basic elements of information
security and its threats, analyses the prevention of information security crimes by a statement varieties of
information security criminals and then release the protection of information security in the Kingdom of Saudi
Arabia. The researcher has used the descriptive study by following the analytical method by collecting
information on each topic and related law then analyzed them. The research has divided into four chapters: the
first chapter which is the subject of research, and the second chapter is the concept of information security and
its relationship to national security, the third chapter which the basic elements of information security and its
threats, the fourth chapter is the prevention of information security crimes ، then the results of the study and
recommendations.
Keywords: information security, Kingdom of Saudi Arabia, national security

عيش ،والعدل أقوى جيش ،ألن اخلوف يقبض الناس عن
مقدمة
يعد األمن أهم عنصر من عناصر احلياة وقاعدة من قواعد مصاحلهم ،وحيجزهم عن تصرفهم ،ويكفهم عن أسباب املواد
اليت هبا قِوام أو ِدهم ،وانتظام مجلتهم (.)Al-Mawardi, 1987
َ
صالح الدنيا ،كما ذكر املاوري بأن قواعد صالح الدنيا
وانتظام عمراهنا يف ستة أمور (دين متبع ،وسلطان قاهر  -دولة وتعد املعلومة من أهم ممتلكات االنسان على مر العصور،
قوية  -وعدل شامل ،وأمن عام ،وخصب دائم ،وأمل فسيح) فالقدماء قاموا بنقش بياناهتم الشخصية ورصدوا معلوماهتم
فجعل "األمن العام" القاعدة الرابعة من قواعد صالح الدنيا وقيدوها فيما توفر لديهم من إمكانات كان من أشهرها
وانتظام العمران ،فاألمن العام تطمئن إليه النفوس ،وتنتشر به احلجارة ،وتطور األمر إىل تدوينها على األوراق ،وصوالً اىل
اهلمم ،ويسكن فيه الربيء ،ويأنس به الضعيف ،فليس خلائف عصرنا احلديث على الورق الذي تعددت أشكاله ،مث األقراص
راحة ،وال حلاذر طمأنينة ،وقد قال بعض احلكماء :األمن أهنأ اإللكرتونية املمغنطة.
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وقد صاحب ذلك ،إضافة للتطور الذي عرفه اجملتمع الدويل يف ووسائل هتديد أمن املعلومات؛ معرفة آلية محاية أمن املعلومات
جمال تكنولوجيا االتصاالت ،تطور كبري يف جمال شبكات يف اململكة العربية السعودية.
االتصال ،فأصبحت من أهم وسائل املعامالت على املستوى مفهوم أمن المعلومات وعالقته باألمن الوطني
الدويل ،مما أضحى من الصعوبة مبكان أن يستغىن عنها ،ولعل
من أهم الشبكات االتصالية اليت تأخذ حيزاً كبرياً يف احلياة األمن :هو مصدر من أمن يأمن أمناً؛ فهو آمن ،مبعىن اطمأن
اليومية ملعامالت االفراد والدول على حد سواء شبكة االنرتنت ومل خيف ،واألمن يعين االستقرار واالطمئنان ،واألمان واألمانة
( .)As-Sanbuti, 2001فهناك اآلن املاليني من أجهزة احلاسب مبعىن واحد ،فاألمن ضد اخلوف وفعله أ َِم َن ،واألمانة ضد
اآليل ،وماليني األميال من األسالك الضوئية واأللياف اليت اخليانة وفعله أ َُم َن ،واإلميان ضد الكفر وفعله َآم َن وهو مبعىن
تلتف حول العامل لتصله ببعض يف أقل من الثانية .إال إن تلك التصديق وضده التكذيب ( .)Ibn Manzur, 2000قال ابن
النقلة النوعية يف حياة البشر مل ختل من السلبية ،فبقدر ما فيها فارس" :اهلمزة وامليم والنون أصالن متقاربان :أحدمها األمانة
من النفع والفائدة مل تكن مبنأى عن االستعماالت غري اليت هي ضد اخليانة ،ومعناها سكون القلب ،واآلخر التصديق
الصحيحة بل واجملرمة ( .)Hasbu, 2000إضافة ملا يوجد من ( .)Ahmad, 1999وجاء يف القرآن والسنة لفظ األمن هبذا
وآمنَهم من خوف"
فجوة عميقة لدى الكثري من الدول فيما بني هذا التطور التقين املعىن قال تعاىل "الذي أطعمهم من جوع َ
ِ
ت آمنَةً
واملعلومايت من جهة ،وبني التشريعات املنظمة هلذا االمر.
(و َ
ب اللّهُ َمثَالً قَريَةً َكانَ ْ
ضَر َ
سورةِ قريشِ  .4:وقال تعاىلَ :
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السيربانية اليت أصبحت تتخذ من وسائل التقنيات احلديثة فَأَ َذاقَ َها اللّهُ لبَ َ
النحل .112:وقد أخرج الرتمذي يف سننه عن سلمة بن عبيد
هدفاً ووسيلة فاعلة الرتكاب هذا النوع من اإلجرام املعاصر؛ اهلل بن ُحم ِ
ص ٍن اخلطمي عن أبيه  -وكانت له صحبة  -قال:
مما ترتب عليه صعوبات قانونية بالغة يف تطبيق قواعد القانون
"م ْن أصبح منكم آمناً يف
اجلنائي التقليدي على هذه النوازل القانونية املستحدثة؛ خاصة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :
سربه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومهَّ ،
فكأَّنا حيزت له
ملا تتميز به هذه اجلرائم من سرعة التنفيذ وسهولة إخفاءها الدنيا" وهو من حسنه األلباين برقم.1913
والقدرة على حمو آثارها وتعدد صورها وصعوبة ضبط الدليل
أما معناه االصطالحي ال خيتلف عن املعىن اللغوي وهو عدم
الرقمي.
اخلوف .إال أنه نظرا لشمولية هذا اللفظ (األمن) وتعدد فروعه
هذا البحث عن أمن املعلومات ،سيكون يف أربعة فصول ،ولتنوع النظرة واختالف التصور لدى العلماء والباحثني فقد
خيصص األول لبحث مفهوم أمن املعلومات ،يف حني َّ
َّ
خيصص تعددت تعاريفه لدى العلماء؛ فهناك من عرفه باعتبار نتيجته
،
الوطين
األمن
و
املعلومات
أمن
بني
العالقة
لبحث
الثاين
الفصل
وما يؤول إليه فقال األمن هو ":عدم توقع مكروه يف الزمن
أما الفصل الثالث فيُفرد ملسألة العناصر األساسية لنظام أمن اآليت" ( )Al-Jurjani, 1988أو هو "إحساس بالطمأنينة يشعر
املعلومات والفصل الرابع لدراسة مهدداته سواء وسائل هتديد به الفرد ،سواء بسبب غياب األخطار اليت هتدد وجوده ،أو
أمن املعلومات أو طرق الوقاية ومحاية األمن السيرباين يف نتيجة المتالكه الوسائل الكفيلة مبواجهة تلك األخطار حال
اململكة العربية السعودية.
ظهورها" ( )Zuhrah, 1991وهناك من عرفه باعتبار وصفه فقال
األمن هو" :تلك احلالة من االستقرار اليت جيب أن تشمل
املنطقة بعيدا عن أي هتديد سواء من الداخل أو اخلارج" (Al-
مشكلة الدراسة
 )Baz, 1978وهناك من عرفه باعتبار وسائل حتقيقه فقال األمن
تكمن مشكلة الدراسة يف التعرف على مفهوم أمن املعلومات هو" :اإلجراءات اليت تتخذها الدولة يف حدود طاقاهتا للحفاظ
والعالقة بينه واألمن الوطين وبيان العناصر األساسية ألمن على كياهنا ومصاحلها يف احلاضر واملستقبل مع مراعاة املتغريات
املعلومات ودراسة مهدداته وطرق الوقاية من جرائم املعلومات الدولية" ( )Huwaidi, 1975ومع هذا التعدد لتلك التعاريف إال
يف اململكة العربية السعودية .أمهية الدراسة :تكمن أمهية أنه يالحظ أن هناك العديد من التعريفات حتدثت عن األمن
الدراسة يف حداثة موضوعها وهو أمن املعلومات وتطوره باعتبار الفعل املؤدي إليه وهذا من الناحية اللغوية ال يستقيم
املستمر تبعا لتطور األجهزة املعلوماتية ،فضال عن خصوصية ألن لفظة (األمن) ليست فعال وإَّنا هي مصدر.
اجلرمية واجملرم يف هذا املوضوع وما لذلك من أمهية على الفرد
واجملتمع والدولة.
هتدف الدراسة إىل :بيان املراد بلفظة األمن واملعلومات ومفهوم واملعلومات مجع معلومة وهي مشتقة من مادة "علم" وهلا
مصطلح أمن املعلومات؛ بيان العناصر األساسية ألمن العديد من املعاين واملشتقات ومنها العلم واملعرفة والدراية
املعلومات؛ استقصاء أهم جرائم االعتداء على أمن املعلومات واإلدراك والوعي .)Ibn Manzur, 2000( .نظرا لشمولية هذه
90

الكلمة ملعاين عديده يصعب حصرها فإنه ال يوجد تعريف
جامع مانع هلذه الكلمة وإَّنا هي تدور حول معناها اللغوي مث
يتم ختصيصها بالعلم جمال البحث لذا جند العديد من
التعريفات اليت يغلب عليها التأثر مبا لدى صاحب التعريف من
خلفية علمية يف التخصص تكون منطلقا له يف تعريفه وهذا
ينطبق أيضا على ترمجة الكلمة وهي باللغة اإلجنليزية على سبيل
املثال تعين ) (informationجند أن هلا أكثر من أربعمائة
تعريف ويف النتيجة مت التوصل إىل أن البد من ذكر الفن أو
العلم املراد تعريفه للوصول للمعىن الصحيح ( Zhang Yuexiao,
 .)1988التايل فتعريف هذه الكلمة بشكل دقيق يتطلب ربطها
باملوضوع العلمي أو االجتماعي املصطلح عليه عند أهل فن
معني فمثال يف احلاسب اآليل جند أن املعلومات تعرف بأهنا
البيانات املرتابطة والواضحة بعد معاجلتها باحلاسب اآليل لتعرب
عن معاين مفيدة ( .)Al-Qasim, 2005ويف جمال املكتبات
تعرف املعلومات بأهنا احلقائق الثابتة اليت يتم مجعها واحلصول
عليها من اشخاص او وثائق او سجالت ()Al-Asaf, 2000
ويف جمال حبثنا (أمن املعلومات) تعرف املعلومات بأهنا "جمموعة
من الرموز أو احلقائق أو املفاهيم أو التعليمات اليت تصلح أن
تكون حمال للتبادل واالتصال أو للتفسري والتأويل أو للمعاجلة
سواء بواسطة األفراد أو األنشطة االلكرتونية وهي تتميز باملرونة
حبيث ميكن تغيريها وجتزئتها ومجعها أو نقلها بوسائل وأشكال
خمتلفة" ( .)Salamah, 2002وهذا ما يقودنا لتعريف هذه
الكلمة حتت مصطلح أمن املعلومات.
ويقصد بأمن املعلومات كمصطلح ذلك النوع من االهتمام
األمين املتعلق باملعلومات ذات الصلة باحلاسوب أو بالشبكة
اإللكرتونية (اإلنرتنت) ولذا يسمى بأمن احلاسوب (الكمبيوتر)
أحيانا كما يسمى أيضا بأمن اإلنرتنت أو األمن السيرباين وهي
مأخوذة من كلمة سايرب ) (syberمبعىن أمن اإلنرتنت .وعرف
أمن املعلومات بعدة تعاريف منها أنه "جمموعة اإلجراءات
والتدابري الوقائية اليت تستخدم للمحافظة على املعلومات
وسريتها" ( .)As-Sharman, 2000ومنها أنه "ضمان احلفظ
وعدم االتالف ،أو التغيري ،أو التعديل باحلذف واإلضافة
للمعلومات املخزنة ،او املنقولة عرب الشبكة" ( Abu Maghaid,

.)2004

السيربانية واملنظمة واملستعملني" وباالطالع على تعريفات
مصطلح أمن املعلومات نلحظ أهنا تتحدث عن بعض جوانبه
دون أن تستوعب كل ما يدخل يف هذا املصطلح الواسع من
مفردات ال زالت تتوسع بتقدم التكنولوجيا احلديثة وتطور
اجلرمية يف الوقت احلاضر .فأمن املعلومات وإن كان يطلق على
وسائل حتقيقه إال أنه بشكل عام هو عدم إساءة استعمال
املعلومات عن طريق وسائل التكنولوجيا الرقمية احلديثة .فيشمل
ذلك االستخدام غري املصرح لتلك األجهزة وما حتويه من
معلومات أو سوء استعماهلا.
ويعد األمن من أهم متطلبات احلياة ،فال ميكن لإلنسان أن
يقوم مبتطلبات احلياة بدون األمن ،وهو مما يعني على عمارة
األرض ،وقد خلق اهلل اخللق لعبادته كما قال تعاىل ( َوَما
اإلنس إَِّال لِي عب ُد ِ
ت ِْ ِ
ون) سورة الذاريات .56:وال
َخلَ ْق ُ
َ ُْ
اجل َّن َو ْ َ
يتأتى القيام بالعبادة على الوجه املطلوب إال إذا توفر األمن،
واملراد باألمن األمن مبعناه الشامل ،فال يتوفر األمن مبجرد
ضمان احلياة بل يشمل األمن يف املعتقد والفكر واحلياة ومجيع
جوانب احلياة املختلفة ،واألمن مبعناه املطلق الذي يستلزم عدم
اخلوف املطلق ال ميكن أن يتحقق يف هذه احلياة وإَّنا يف دار
ِِ
ني) سورة احلجر:
وها بِ َس َالٍم آمن َ
النعيم ،كما قال تعاىل ( ْاد ُخلُ َ
 .46ففي اجلنة ال خوف وال فزع ،وقد جاء يف السنة النبوية ما
يؤكد أمهية األمن حلياة اإلنسان .قال صلى اهلل عليه وسلم (من
أصبح منكم آمنا يف سربه ،معاىف يف جسده ،عنده قوت يومه،
فكأَّنا حيزت له الدنيا) رواه الرتمذي .2643 :وقد وضعت
الشريعة اإلسالمية احلدود والقصاص والتعازير لتوفري العيش يف
جمتمع آمن ،وكفلت خصوصية الفرد يف حياته ،فله وملسكنه
َّ ِ
ين
حرمه وال جيوز التجسس عليه كما قال
تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِّ
ْ
َآمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُوتًا غَْي َر بُيُوتِ ُك ْم َح َّ ىىت تَ ْستَأن ُسوا َوتُ َسل ُموا َعلَ ىى
أ َْهلِ َها ىذَلِ ُك ْم َخْي ر لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرو َن) سورة النور .27:وقال
تعاىل (يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ
ض الظَّ ِّن
اجتَنبُوا َكث ًريا ِّم َن الظَّ ِّن إِ َّن بَ ْع َ
َ ْ
َ َ
إِ ْمث وَال َجت َّسسوا وََال ي ْغتب بَّعض ُكم ب عضا أ ُِ
َح ُد ُك ْم أَن
أ
ب
َحي
ُّ
َ
ً
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ َ ُ َ َ
يَأْ ُك َل َحلْ َم أ َِخ ِيه َمْيتًا فَ َك ِرْهتُ ُموهُ ۚ َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ تَ َّواب
َّرِحيم) سورة احلجرات .12 :وذلك تأكيدا على أمهية األمن
للشخص يف نفسه وحياته اخلاصة.

ووضعت الشريعة اإلسالمية الضرورات اخلمس :العقل ،الدين،
وعرفه االحتاد الدويل لالتصاالت كما جاء يف توصيته  ITU-Tالنفس ،النسل ،واملال موضع االهتمام ،فال جيوز املساس هبا بل
X.1205الفقرة رقم  5.2.3يف التقرير النهائي لالحتاد الدويل جيب حفظها ،فمهما تطورت وسائل التقنية؛ فإن الشريعة
لالتصاالت حتت عنوان تأمني شبكات املعلومات اإلسالمية هلا فضل السبق يف جترمي ما يسمى باجلرائم املعلوماتية
واالتصاالت :أفضل املمارسات من أجل بناء ثقافة األمن
اليت تستهدف أحد الضروريات اخلمس املصونة يف الشريعة
اإلسالمية،
السيرباين ،املسألة  221/1بأنه "جمموعة األدوات والسياسات
واملفاهيم األمنية والضمانات األمنية واملبادئ التوجيهية ونُ ُهج
العالقة بين أمن المعلومات واألمن الوطني
إدارة املخاطر واإلجراءات والتدريب وأفضل املمارسات وسبل
الضمان والتكنولوجيات اليت ميكن استخدامها يف محاية البيئة
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أخذ اجملتمع الدويل على عاتقه تنفيذ العديد من اخلطط
والربامج اليت تسعى إىل تشييد بنية معلوماتية قومية شاملة على
كل املستويات ،السيما وأن املعلومات املتاحة داخل البنية
املعلوماتية تعد ركيزة من ركائز األمن الوطين كاملعلومات
العسكرية واألمنية وعندئذ يتعني تأمينها ومشوهلا باحلماية .ومن
ذلك يتضح أن التطور الذي حدث يف جمال تكنولوجيا
املعلومات قد أدى إىل إعطاء األموال املعنوية قيمة اقتصادية قد
تفوق قيمة األموال املادية .وهذا التطور هو الذي أدى بالفقه
احلديث إىل البحث عن معيار آخر غري معيار مادية املال أو
طبيعة الشيء الذي يرد عليه احلق املايل ،ليصل من خالله إىل
إسباغ صفة املال على الشيء املعنوي وجلأ إىل معيار القيمة
االقتصادية وذلك على أساس أن القانون إذا مل يسبغ صفة
املال على األشياء ذات القيمة االقتصادية يعد قانوناً منفصالً
عن الواقع ( )Latif, 2006وبالتايل ميكن إسباغ صفة املال على
برامج وبيانات ومعلومات احلاسب اآليل على أساس ماهلا من
قيمة اقتصادية ،وجعل احلماية اجلنائية هلذه الربامج واملعلومات
أمراً حتمياً ومسلماً به ( .)As-Shazili, 2003ولذلك البد من
القاء الضوء على مدى االرتباط بني أمن املعلومات واألمن
الوطين ،وذلك على النحو التايل:
االرتباط بين أمن المعلومات واألمن الوطني
يثري موضوع أمن املعلومات العديد من القضايا القانونية اهلامة
واليت تؤثر على احلياة العامة واخلاصة .فأمن املعلومات يؤثر
على حقوق امللكية الفكرية ،والسرية واخلصوصية ،ومحاية
البيانات ،واحلق يف حرمة احلياة اخلاصة .كما أن أمن املعلومات
والتكنولوجيا احلديثة قد استحدثت العديد من اجلرائم مثل
اجلرمية املعلوماتية ،واإلرهاب االلكرتوين ،واالحتيال املايل،
والسرقة ،والقرصنة ،والعديد من اجلرائم االخرى اليت ترتكب
داخل البيئة اإللكرتونية ( .)Sultan, 2012واملعلومات تصلح أن
تكون حمالً للجرمية ،فهي اجملال الذي يرد عليه السلوك أو
الفعل او النشاط االجرامي يف اجلرمية املعلوماتية والذي خيتلف
عنه يف اجلرمية التقليدية بأنواعها املختلفة ،سواء كانت واقعة
على النفس ،أو املال ،واليت نظمتها مجيع التشريعات التقليدية
يف الدول املختلفة من خالل قوانني العقوبات.
نظرا ملا يتعرض له بعض األفراد واجلهات احلكومية واخل اصة يف
ً
اململكة من خطورة التعامل يف جمال أمن املعلومات وانعكاس
ذلك على اجلانب االقتصادي واملعريف وما أصبحت متثله
اجلرائم املعلوماتية وخماطر االنرتنت وشبكات التواصل
االجتماعي على أفراد اجملتمع واألسرة من هاجس مؤرق ،إما
بسبب عدم تصور البعض ملدى اخلطورة ،أو عدم اإلملام بكيفية
محاية أجهزتنا وشبكاتنا ،أو ارتكابنا أخطاء عفوية بإتاحة
بياناتنا الشخصية على صفحات التواصل االجتماعي ،وألن
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ملحة من ضروريات حياتنا
هذه التقنيات أصبحت ضرورة ّ
اليومية .فإن أمن املعلومات ترتبط مباشرة باألمن الوطين،
ولذلك تسعى الدول جاهدة يف سبيل حفاظها على أمنها
الوطين لالهتمام بأمن املعلومات ،فنجد املركز الوطين لألمن
اإللكرتوين بوزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية ومركز
سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية "سايتك" أطلقوا أول
مشروع وطين للتوعية بأمن املعلومات السعودي والذي يهدف
إىل احلد من املخاطر اإللكرتونية ،مستهدفني بذلك توعية
القطاع احلكومي والقطاع اخلاص ومجيع أفراد اجملتمع.
حيث يتضمن املشروع ملتقى لعدد من اخلرباء واملهتمني وعدد
من احملاضرات وورش العمل ومعارض تفاعلية مبتكرة مصاحب
موجه لألسر لتوعيتهم عن خماطر االنرتنت -وتوعيتهم بأفضل
املمارسات املتبعة ألمن املعلومات -بطرق تفاعلية حديثة
بالتعاون مع اجلهات احلكومية واخلاصة  -الربنامج الوطين ألمن
املعلومات .2006 ،إضافة ملا سيأيت بيانه من جهود يف الوقاية
من اجلرائم املعلوماتية.
بناء على ما سبق فتحقيق تقدم ملموس يف قضية أمن
املعلومات عامليا أو عربيا لن يتم إال بتغيري املنهج القائم حاليا
والذي يتعامل مع القضية باعتبارها قضية "تقنية حبتة" تقع
مسؤوليتها على الفنيني واملختصني يف علوم احلاسب وتأمني
الشبكات ،واالنتقال لألخذ باملنهج الذي يعترب أمن املعلومات
ركيزة أساسية من ركائز األمن الوطين الشامل ،ومن مث يتعني
رفعها من مستوى التعامل "الفين والتقين" ،إىل مستوى التعامل
السياسي واالسرتاتيجي ،وأال ترتك للتعامل العفوي غري اخلاضع
السرتاتيجية أو سياسة وطنية عامة ترشد مساره ( Amir,
.)2006
العناصر األساسية ألمن المعلومات ومهدداته
العناصر األساسية ألمن املعلومات
إن االستخدام املكثف لوسائل التقنيات احلديثة نتج عنه أن
أصبحت عملية التنقل عرب الشبكات املعلوماتية سواء احمللية او
الدولية من األمور اليومية املعتادة يف عصرنا احلايل وذلك
لتأثريها الواضح يف تلبية احتياجات املستخدمني والرواد
للوازم حياهتم؛ االمر الذي أدى لتطور مفهوم أمن املعلومات.
وال شك أن هناك ارتباط وثيق بني األمن املعلومايت وأمن
احلاسوب حيث أن املعلومايت نتيجة منطقية ألمن احلاسوب
ويف ظل تنامي ظاهرة اخرتاق األمن االلكرتوين وانتشار اإلجرام
اإللكرتوين كان ال بد من اختاذ العديد من الوسائل الدفاعية
والوقائية والفنية للوقاية من اهلجمات الواقعة على املعلومات
والبيانات االلكرتونية .لقد أصبحت مشكلة محاية البيانات أو

املعلومات واحلفاظ عليها من السرقة أو التالعب او االخرتاق
غري املشروع موضع اهتمام العاملني والباحثني وهذا يتطلب
دراسة مجيع اجملاالت الفنية واملادية والبشرية والقانونية اليت حتمل
يف طياهتا إجراءات محاية املعلومات واحلد من حماوالت االنتهاك
او اإلتالف (.)Lamin, 2016
عناصر أمن المعلومات

تزداد التهديدات اإللكرتونية يوماً بعد يوم ،خصوصاً بعد أن
أصبح اإلنرتنت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية .فاآلثار العنيفة
لإلرهاب اإللكرتوين مل نرها ومل نسمع دوي انفجارها بعد،
ولكن مؤشرات اخلطر تتصارع وترتفع اىل القمة .وتقتضي
دراسة مهددات األمن السيرباين يف هذا املبحث استعراضنا ملا
يلي:

تتطلب احملافظة على أمن املعلومات توافر ثالثة عناصر هي جرائم االعتداء على أمن املعلومات
تقع جرائم اإلخالل بأمن املعلومات من خالل العاملني
سرية املعلومات ،وسالمتها وتوافرها وذلك على النحو التايل:
بالوظائف املتعلقة باملعلومات اإللكرتونية ،إما بالقيام هبا أو
سرية املعلومات
نتيجة تساهلهم ،أي تكون متعمدة أو غري متعمدة ،فعدم إتباع
تعين ضمان حفظ املعلومات املخزنة او املنقولة عرب الشبكة السياسات األمنية املوضوعة هلم تعد إخالالً بأمن املعلومات،
وعدم االطالع عليها او استخدامها اال بإذن .وهتدف سرية إفشاء كلمات املرور أو عدم تطبيق متطلبة السياسة األمنية
املعلومات اىل التأكد من عدم إطالع غري املصرح هلم عليها ،بشأهنا ،أو سرقة وسائط احلفظ اخلارجية نتيجة تساهل العاملني
فضالً عن حتديد حدود وصالحية االستخدام سواء كان كلي وتفريطهم ،أو نسخ البيانات والربامج ،أو تشغيل األجهزة عن
او جزئي ،مع حتديد من له صالحية التعديل أو اإلدخال أو طريق القرص املرن للدخول غري املرخص على األقراص الثابتة
احلذف او اإلضافة أو القراءة فقط من بني املصرح هلم بوجه واحلصول على البيانات ،أو عدم متابعة إجراءات الصيانة حىت
عام.
ال تتم زراعة برامج اخرتاق بواسطة موظفي الصيانة والتشغيل أو
احلصول على البيانات السرية خالل أعمال صيانة األجهزة ،أو
سالمة املعلومات
االستخدام غري القانوين ألجهزة الغري حني تراها غري مؤمنة
تعىن ضمان عدم تغيري املعلومات املخزنة أو املنقولة ،حيث (.)Al-Musnad, 2002
يتكون عنصر سالمة املعلومات من شقني :االول سالمة حتدث املشكلة األمنية على املعلومات اإللكرتونية من خالل
املعلومة ،والثاين سالمة املصدر ،فاملفهوم الصحيح لسالمة عدد من الطرق ،منها عندما يتم اخرتاق املواقع من خالل أحد
املعلومة هو عدم تغيريها بشكل غري مالئم سواء بقصد أو املهامجني أو املتسللني (اهلاكر) أو الفريوسات أو نوع آخر من
بدون قصد ،وأهنا أدخلت بشكل صحيح يعكس الظروف أنواع الربامج اخلبيثة .حيث يتسبب االخرتاق يف مشاكل
احلقيقية للمعلومة ،أما سالمة املصدر فيقصد هبا احلصول على مزعجة مثل تبطئة حركة التصفح وانقطاعه على فرتات منتظمة.
املعلومة من مصدرها األصلي ،وتشري سالمة املعلومات بصفة وميكن أن يتعذر الدخول اىل البيانات ويف أسوأ األحوال ميكن
عامة اىل اإلجراءات اليت تضمن حفظ املعلومات خالل مراحل اخرتاق املعلومات الشخصية للمستخدم
إدخاهلا أو نقلها بني األجهزة والشبكات للمحافظة على
وقد يتم اهلجوم على األنظمة اإللكرتونية بواسطة:
سريتها وسالمتها.
 .iهجوم التنصت على الرسائل :حبيث يقوم املهاجم مبراقبة
توافر املعلومات
االتصال بني املرسل واملستقبل للحصول على املعلومات
يعين ضمان بقاء املعلومات وعدم حذفها أو تدمريها ،وأهم
السرية وهو ما يسمى بالتنصت على االتصال.
االخطار اليت هتدد أمن املعلومات:
 .iiهجوم اإليقاف :هذا النوع يعتمد على قطع قناة االتصال
 .iرفض (منع) اخلدمة :يعين األعمال اليت تعطل خدمات
إليقاف الرسالة او البيانات من الوصول اىل املستقبل وهو
نظم احلاسب وشبكاته بصورة ال متكن املصرح هلم من
ما يسمي ايضاَ برفض اخلدمة.
.ii

.iii

استخدام احلاسب اآليل واالستفادة منها والوصول اىل
املعلومات.
فقدان القدرة على معاجلة البيانات نتيجة الكوارث
الطبيعية ،أو االفعال العمدية (.)Al-Quhtani, 2008

مهددات أمن املعلومات

.iii

.iv

هجوم يعدل يف حمتوى الرسالة :وهنا يتدخل املهاجم بني
املرسل واملستقبل وعندما تصل اليه الرسالة يقوم بتغيري
حمتواها ومن مث ارساهلا اىل املستقبل الذي ال يكون على
علم بتغيري الرسالة.

اهلجوم املزور او املفربك :وهنا يرسل املهاجم رسالة مفادها
أنه صديقه ويطلب منه معلومات أو كلمات سرية خاصة.

()Abu Saad, 2005
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ومن خالل ما عرضناه سابقاً يتضح أن اهلجمات اإللكرتونية
اليت تنال من األمن اإللكرتوين تشمل أربعة مواطن أساسية،
وهي األجهزة أو الربامج أو البيانات أو االتصاالت.
وسائل هتديد أمن املعلومات
إن جرمية االعتداء على األمن السيرباين أو اإللكرتوين من
املمكن أن ترتكب بأي وسيلة من وسائل االعتداء أو اهلجوم
التقليدية املختلفة سواء باحلرق أو التكسري أو التفجري ...اخل.
وهذا النوع من االعتداء حيدث اثراً حمدوداً من الضرر ،إال إن
هناك وسائل فنية حديثة يقوم هبا بعض اجلناة يف ارتكاب هذه
اجلرمية واليت يتحقق معها تدمرياً واسعاً خالفاً للوسائل
التقليدية األخرى ،وهي كاآلت ي:
االخرتاق :تعود سهولة اخرتاق أنظمة احلاسب اآليل من قبل
املخرتقني والوصول إىل ما حتويه من برامج وبيانات
ومعلومات ،إىل عدد من العوامل منها (:)Al-Abidi, 2012

ويعتمد هذا االسلوب على ضخ مئات اآلالف من الرسائل
االلكرتونية من جهاز احلاسب اآليل اخلاص باجلاين إىل اجلهاز
املستهدف هبدف التأثري على ما يسمى بالسعة التخزينية،
حبيث يشكل هذا الكم اهلائل من الرسائل ضغطاً يؤدي يف
النهاية إىل تفجري املوقع على شبكة اإلنرتنت ،وتشتيت
املعلومات والبيانات املخزنة فيه ،فيتمكن اجلاين من حرية
التجول يف املوقع املستهدف بسهولة ويسر ،واحلصول على
بيانات بطاقات اإلئتمان اململوكة للغري .وهذه الطريقة توجه إىل
احلواسيب املركزية للبنوك واملؤسسات املالية والفنادق واملطاعم
ووكاالت السفر ،وذلك هبدف احلصول على أكرب قدر ممكن
من أرقام البطاقات االئتمانية (.)Abd Al-Baqi, 2002
برامج ال دودة
هي برامج من شأهنا استغالل أي فجوات يف نظم التشغيل من
أجل االنتقال من حاسب إىل آخر ومن شبكة إىل أخرى عرب
الوصالت الرابطة بينها وتتكاثر أثناء انتقاهلا كالبكترييا بإنتاج
نسخ منها ( )Ibabanah, 2005حىت تقوم بتغطية شبكة
بأكملها ومن مث تكون هلا اإلمكانية لتعطيل أو إيقاف نظام
احلاسب اآليل بصورة كاملة.

 .iعدم اهتمام الشركات املصنعة لربامج احلاسب اآليل بشكل
كاف بتوفري األمن واحلماية لتلك الربامج واحلاسبات
وتركيزها بشكل كبري على رفع القدرة الوظيفية وحتسني
مستوى أداء تلك الربامج واحلاسبات ،حىت ال تتكبد
تكلفة إضافية ،ومن مث زيادة أسعار تلك الربامج القنابل املنطقية والزمنية
من املمكن تعريف القنابل املنطقية بأهنا برنامج أو جزء من
واحلاسبات.
 .iiالزيادة الكبرية يف أعداد احلاسبات اآللية واستخدام شبكة برنامج ينفذ يف حلظة معينة أو يف كل فرتة زمنية منتظمة يتم
االنرتنت مبا يفوق القدرة على توفري احلماية هلا من جريدة وضعه على شبكة معلوماتية هبدف معرفة ظروف أو حالة
فحوى النظام بغرض تسهيل عمل غري مشروع .أما القنابل
الشرق األوسط2010/7/81،م.
الزمنية فهي برامج تثري حدثاً يف حلظة زمنية حمددة بالساعة
الفريوس ات :تُعد الفريوسات من الوسائل بالغة اخلطورة على واليوم والسنة يتم إدخاهلا يف برنامج وتنفذ يف جزء من ثانية أو
عرف بأهنا "برامج مهامجة تصيب أنظمة يف ثوان أو دقائق وقد يتم ضبطها لتنفجر بعد عام .تستخدم
احلاسب اآليل وتُ ّ
احلاسبات بأسلوب ُمياثل إىل حد كبري أسلوب الفريوسات القنابل املنطقية أو الزمنية على نطاق واسع ألهنا حتقق أهدافا
احليوية اليت تصيب اإلنسان" ( .)Afifi, 1999ذلك أن للفريوس يطمح هلا الفاعل (اجلاين) ومن هذه األهداف أو امليزات أنه
قدرة كبرية على التخفي واخلداع عن طريق االرتباط بربامج ميكن القيام بتوقيت عملية اإلتالف بوقت معني وأن األثر
أخرى للتمويه كالدخول إىل ملفات خمفية أو خاصة بالذاكرة يكون جسيما كما أن من شأن التوقيت جعل اقتفاء أثر الفاعل
وبعد فرتة معينة أو مباشرة يشغل نفسه ويبدأ بنشاطه التدمريي أمراً متعذراً أو مستحيال (.)Abas, 2010
( .)Hasan, 2008وهناك أنواع عديدة من الفريوسات منها (من
حيث درجة خطورهتا من األقل إىل األكثر خطورة) فريوس
حماكاة األخطاء ،فريوس اإلبطاء ،الفريوسات النائمة ،التطورية ،أسل وب اخلداع
القاتلة ( ،)Umar, 1989فريوس السرطان ،فريوس اجلنس ويتحقق هذا األسلوب بإنشاء مواقع ومهية على شبكة اإلنرتنت
وفريوس القردة ( )As-Shawa, 1984فريوس حصان طروادة على غرار مواقع الشركات واملؤسسات التجارية األصلية
( ،)Qasyqusy, 1992وفضالً عن هذه الفريوسات هناك أنواع املوجودة على هذه الشبكة حبيث يظهر بأنه املوقع األصلي
أخرى ظهرت مبناسبات معينة منها فريوس مايكل اجنلو الذي املقدم لتلك اخلدمة .وإلنشاء هذا املوقع يقوم القراصنة
أُطلق مبناسبة ميالد هذا الرسام االيطايل وفريوس ناسا وفريوس باحلصول على كافة بيانات املوقع األصلي من خالل شبكة
الكريسماس (.)Mansur, 2006
اإلنرتنت ،ومن مث يستخدم هذه البيانات يف إنشاء املوقع
الومهي مع تعديل البيانات السابقة على املوقع األصلي
بالشبكة ،حبيث ال يكون هناك غري موقع واحد بنفس العنوان
أسلـوب تفجيـر الموقـع المستهــدف
(.)Abas, 1998
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بعضها للوصول إىل معلومات حساسة لدى الطرف اآلخر،
وذلك سعياً للوصول إىل موقف أفضل من اجلهة املنافسة،
الوقاية من جرائم أمن المعلومات في المملكة العربية
والصنف اخلامس حكومات بعض الدول ،اليت تسعى من
السعودية
خالل حروب جاسوسية إىل احلصول على معلومات اسرتاتيجية
استفحلت اجلرمية االلكرتونية وانتشرت يف كل دول العامل وعسكرية عن الدول األخرى ،ولعل من أشهر تلك احلروب
واستغل مرتكبو اجلرائم اإللكرتونية التطور الكبري للوسائل التقنية اجلاسوسية تارخيياً تلك اليت كانت بني الواليات املتحدة و
احلديثة يف االتصاالت واملواصالت يف تنفيذ جرائمهم ذات االحتاد السوفيييت خالل احلرب الباردة (.)Al-Hajiri, 2004
الطبيعة اخلاصة اليت يصعب إدراجها ضمن األوصاف اجلنائية
محاية أمن املعلومات يف اململكة العربية السعودية
التقليدية يف القوانني اجلنائية الوطنية واألجنبية (Abd Ar-
 .)Rahman, 2005ودراسة الوقاية من جرائم األمن السيرباين يف يشري واقع تقنية املعلومات يف اململكة العربية السعودية اىل
التطور املتسارع يف تقنية املعلومات نتيجة كفاءة البنية التحتية
هذا املبحث من خالل املطالب التالية:
وقدرهتا املتعاظمة على استيعاب متطلبات تطبيق مشاريع
أصناف جمرمي نظم املعلومات
التعامالت اإللكرتونية ،فضالً عن االستخدامات املتنامية
رغم صعوبة حتديد شخصية حمرتيف أنظمة املعلومات ،إال إنه للشبكات الداخلية واخلارجية ،وزيادة أعداد مستخدمي
ميكن حتديد كيفية االخرتاق وزمانه ،وكلمة السر اليت اإلنرتنت يف التواصل يف الداخل واخلارج ،واستخدام تقنيات
استخدمت يف االخرتاق ،وذلك من خالل مراجعة ملفات االتصال اليت سامهت بدورها يف زيادة اإلقبال عليها بصورة غري
الدخول للنظام وامللفات التأمينية اخلاصة به ،على حنو يسمح مسبوقة .وهناك دراسة صدرت أخرياً ،كشفت أن الضعف
جبمع أكرب قدر من األدلة اليت تشري للجاين ( )Al-Jahni, 2016احلاصل يف التعامل مع احلسابات اإللكرتونية فتح آفاقا جديدة
وتتم غالباً حماوالت اخرتاق النظم املعلوماتية بشكل عشوائي لتزايد اجلرائم اإللكرتونية اليت تعاجل من قبل املختصني باألمن
مبعىن أن املخرتق ال حيدد شخصاً بعينه الخرتاق جهازه حتديداً ،العام ممثال يف إدارة مكافحة اجلرائم املعلوماتية ،وحددت
إال إنه من املمكن للمخرتق أن حيدد جهازاً مملوكاً لشخص الدراسة ثالثة عناصر تربهن ضعف التعامل اإللكرتوين ،إما
معني ويقوم باخرتاقه (.)Fadhl, 2007
باإلمهال أو التفريط أو الثقة املبالغ فيها جتاه اآلخرين .وشهدت
وميكن تصنيف جمرمي نظم املعلومات على حسب أهدافهم إىل اآلونة األخرية العديد من اجلرائم اإللكرتونية يف تعامالت
أصناف عدة ،منها :شخص يعمل مبفرده أو يكون ضمن البنوك ،حني سرق عدد من املراهقني ما يقارب مليوين  لاي عن
منظومة بغض النظر عن هذه املنظومة فقد تكون جتارية أو طريق بطاقة األلعاب الرتفيهية لألطفال بإدخاهلا عرب صرافات
سياسية أو عسكرية ،ويكون خطرياً عندما يعمل داخل اجلهة إحدى البنوك احمللية (.)As-Shairi, 2014
املستهدفة ،وتكمن خطورة هذا الشخص يف قدرته على معرفة وقد أثر استخدام التقنيات احلديثة ومنها احلاسب اآليل يف
معلومات حساسة وخطرية كونه يعمل داخل تلك اجلهة ،املنشآت السعودية على طبيعة العمل ومهام ودور املوظف يف
لذلك فإن حرب التجسس بني الدول اليت تعتمد على عناصر إجناز عمله ،فأصبح بإمكانه طباعة وتعديل الوثائق وحفظها
يعملون داخل اجلهة األخرى تعد من أخطر أنواع التجسس بسهولة وسرعة ،وقد أدى تطور أجهزة االتصال
حيث تفرض الدول أشد األحكام صرامة على من ميارس
ذلك ،واليت تصل إىل حد اإلعدام يف كثري من الدول (Az-
.)Zahrani, 2003
احلديثة كاهلاتف ،والفاكس واإلنرتنت ،واالتصال الفيديوي،
بشكل كبري على عملية تبادل املعلومات بني اجلهات املتباعدة
وال يقتصر هذا الصنف على املمارسات بني الدول بل قد داخل اململكة وخارجها ،ومن مث حتم إجياد آليات حلفظ
يكون ذلك الشخص يعمل داخل شركة حيث يقوم بسرقة املعلومات اليت يتم تبادهلا ،وتقنيات للحفاظ على أمن وسرية
معلومات جتارية سرية من تلك الشركة وذلك لغرض إفشاءها املعلومات .كما ساهم استخدام منتجات التقنية احلديثة يف
أو بيعها ملؤسسات منافسة أو التالعب بالسجالت املالية تنظيم وتوفري املعلومات للعاملني يف املنشآت السعودية
لتحقيق أهداف عامة أو خاصة ،والصنف الثاين الذين يسعون وأصحاب العمل ،مما استدعى إنشاء مراكز للمعلومات حلفظ
لسرقة معلومات حساسة من جهات جتارية أو حكومية وذلك قواعد البيانات اخلاصة بكل منشأة لضمان احملافظة على سرية
لغرض بيعها على جهات أخرى هتمها تلك املعلومات وخصوصية املعلومات وأمنها من وزارة االتصاالت وتقنية
والصنف الثالث ال يهدفون إال للمغامرة وإظهار القدرات أمام املعلومات2007،م.
األقران ،أو حب االستطالع ،فال توجد عاد ًة عند هؤالء
أطماع مالية ،والصنف الرابع تلك اجلهات املتنافسة اليت يسعى

وأفادت التوقعات بأن اجلرائم اإللكرتونية قد تتسبب خبسارة
دول جملس التعاون اخلليجي بني  2.07مليار و 2.68مليار
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نص عليه يف املواد التالية وهو قصد التأثري يف البيانات أو التأثري
يف نظام الكمبيوتر نفسه أو قصد احلصول على بيانات متس
األمن القومي أو االقتصاد الوطين للعقاب على هذا الدخول أو
قصد التهديد أو االبتزاز.

درهم ،أي ما يعادل بني  550مليون و 735مليون دوالر أمريكي
سنويا .ومن املتوقع أن ترتفع هذه األرقام نظراً لتزايد استخدام
اإلنرتنت على نطاق واسع للتواصل وعقد املعامالت
والصفقات التجارية من قبل كل من األفراد واملؤسسات على
حد سواء من جريدة الرياض2010/1/1،م .وضمن إحصائية وقد صدر يف اململكة العربية السعودية نظام ملكافحة اجلرائم
حول
:)2014جرائم االنرتنت وجد أن النتائج هي (  Abd Ar-Rahman,املعلوماتية اليت تشمل التهديد واالبتزاز والتشهري باآلخرين يف
مواقع االنرتنت وإنشاء مواقع اإلنرتنت اإلرهابية .ويهدف
 )%13.7( .iمن جمموع املشاركني يف الدراسة امليدانية قاموا النظام إىل محاية اجملتمع من جرائم املعلوماتية واحلد منها
بتدمري املواقع.
واملساعدة على حتقيق األمن املعلومايت وحفظ احلقوق املرتتبة
 )%3.9( .iiمنهم دمرت مواقعهم.
على االستخدام املشروع للحاسبات اآللية والشبكات
املعلوماتية ومحاية املصلحة العامة واألخالق واآلداب العامة
 )%5.6( .iiiاخرتقوا مواقع حكومية.
ومحاية االقتصاد الوطين ( .)Hijazi, 2002فعاجل املشرع
 )%5.3( .ivاخرتقوا مواقع جتارية.
السعودي االعتداء على البيانات واملعلومات من خالل نصوص
نظام مكافحة جرائم املعلوماتية ونظام التعامالت اإللكرتونية يف
 )%8،9( .vاخرتقوا مواقع شخصية.
اململكة العربية السعودية ،حيث نص نظام مكافحة جرائم
 )%13.2( .viاخرتقوا مواقع حملية.
املعلوماتية السعودي يف املادة الثانية على أنه "يهدف هذا
 )%5( .viiاخرتقوا مواقع خليجية.
النظام إىل احلد من وقوع جرائم املعلوماتية ،وذلك بتحديد هذه
اجلرائم والعقوبات املقررة لكل منها ،ومبا يؤدي إىل ما يأيت:
 )%2.9( .viiiاخرتقوا مواقع عربية غري خليجية.
.ix

( )%3.1اخرتقوا مواقع آسيوية غري عربية.

.i

.x

( )%0.3اخرتقوا مواقع أفريقية غري عربية.

.ii

.xi
.xii
.xiii

( )%1.8اخرتقوا مواقع أوروبية.
( )%0.5اخرتقوا مواقع أمريكية جنوبية.

.iii

( )%7.8اخرتقوا مواقع يف الواليات املتحدة األمريكية
وكندا.

.iv

املساعدة على حتقيق األمن املعلومايت.
حفظ احلقوق املرتتبة على االستخدام املشروع للحاسبات
اآللية والشبكات املعلوماتية.
محاية املصلحة العامة ،واألخالق ،واآلداب العامة.
محاية االقتصاد الوطين.

وقد عرفت املادة األوىل املقصود بالنظام املعلومايت بأنه "جمموعة
 )%65.4( .xivال يذكرون املواقع اليت اخرتقوها.
برامج وأدوات معدة ملعاجلة البيانات وإدارهتا وتشمل احلاسبات
 )%4.7( .xvتعرضت مواقعهم لالخرتاق.
اآللية" .كما عرفت املقصود بالشبكة بأهنا "ارتباط بني أكثر من
وأن انتشار اجلرائم االلكرتونية وذيوع صيتها مبا ترتب على ذلك حاسب آيل أو نظام معلومايت للحصول
من مهددات لألمن املعلومايت وخماطر أصبحت حتيق بأمن
املعلومات حىت ارتقت اىل مستوى التهديد األمين الذي دعا
حكومة اململكة العربية السعودية اىل متابعة هذا املوضوع على البيانات وتبادهلا مثل الشبكات اخلاصة والعامة والشبكة
والبحث فيه وإصدار األنظمة املكافحة له ومنها نظام مكافحة العاملية لإلنرتنت" .وكذلك عرفت الفقرة رقم ( )7من املادة
اجلرائم االلكرتونية للحد من هذه اجلرائم ومواجهتها محاية االوىل من ذات النظام الدخول غري املشروع بأنه دخول
شخص بطريق متعمد اىل حاسب آيل ،أو موقع الكرتوين أو
ملصاحل الفرد واجملتمع.
نظام معلومايت ،او شبكة حاسبات آلية غري مصرح لذلك
تعاقب غالبية التشريعات املقارنة احلديثة على الدخول غري
الشخص بالدخول اليها  ...بيد أنه ،من املتصور أيضاً يف
املصرح لنظام الكمبيوتر ( )Ramadan, 2004غري أن موقف
بعض احلاالت ،أن يتم االعتداء على األمن االلكرتوين بأفعال
التشريعات احلديثة تتباين يف جترمي الدخول غري املصرح به .من
سلبية أو امتناع أعقبته نتيجة اجيابية ناشئة عن هذا االمتناع.
هذه التشريعات ما يقيد جترمي الدخول بقيد يتعلق بالركن
املعنوي ،فيستلزم توافر قصد خاص لدى املتهم كما فعل ومن املفيد هنا التأكيد على أن األمن املعلومايت هو أحد
النظام السعودي وإن كان يف تعريف الدخول غري املشروع يف حتديات احلكومات اإللكرتونية إضافة لثالثة حتديات هي:
املادة األوىل من النظام مل يشرتط الركن املعنوي إال أنه بعد ذلك  .iالتحدي التقين الناجم عن الفجوة الرقمية وتباعد اهلوة
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.ii

.iii

بإحدى هاتني العقوبتني ،كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم
واالفتقار للبنية التحتية املعلوماتية.
التحديات اإلدارية اليت يتمثل أمهها بغياب إدارة التغيري اليت املعلوماتية اآلتية:
 .iاالستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو على سند
تستتبع إعادة مقاومة تصميم العملية اإلدارية برمتها اليت قد
أو توقيع هذا السند ،وذلك عن طريق االحتيال أو
تواجه بعقبات منها تصلب الثقافة التنظيمية والتغيري
اختاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صحيحة
وغريها.
التحدي املعريف املرتبط باجلمهور اإللكرتوين وهذا بالتأكيد
ناجم عن تأخر املؤسسات التعليمية يف الدول النامية عن
استخدام التقنيات املعلوماتية (األمية املعلوماتية) إضافة اىل
احتكار الدول املتقدمة هلذه التقنيات وأسباب اخرى
عديدة.

لرؤساء اإلدارات املختصة بتقنية املعلومات بالنيابات العامة
العربية2012 ،م ونص املشرع يف الفقرة الثالثة من املادة الثالثة
على أنه "يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد
على مخسمائة ألف  لاي ،أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل
شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية :الدخول غري
املشروع إىل موقع إلكرتوين ،أو الدخول إىل موقع إلكرتوين
لتغيري تصاميم هذا املوقع ،أو إتالفه ،أو تعديله ،أو شغل
عنوانه ".وقد حددت املادة الثالثة من نظام مكافحة اجلرائم
املعلوماتية عدداً من صور السلوك غري املشروعة واليت يتحقق
من خالهلا االعتداء على االمن املعلومايت ،وهي كاآليت:
.i

التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية
أو أحد أجهزة احلاسب اآليل دون مسوغ نظامي صحيح
أو التقاطه أو اعرتاضه.

.ii

الدخول غري املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه حلمله على
القيام بفعل أو االمتناع عنه ،ولو كان القيام هبذا الفعل
أو االمتناع عنه مشروعا.

.ii

الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إىل بيانات بنكية
أو ائتمانية ،أو بيانات متعلقة مبلكية أوراق مالية
للحصول على بيانات ،أو معلومات ،أو أموال ،أو ما
تتيحه من خدمات.

وقد جرم ذات النظام العبث بالنظام يف شكل إيقاف عمله أو
تعطيله أو تدمريه أو مسح الربامج وذلك بنصه يف املادة
اخلامسة على أنه "يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على أربع
سنوات وبغرامة ال تزيد على ثالثة ماليني  لاي أو بإحدى هاتني
العقوبتني ،كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية:
.i

الدخول غري املشروع إللغاء بيانات خاصة أو حذفها
أو تدمريها أو تسريبها أو إتالفها أو تغيريها أو إعادة
نشرها.

.ii

إيقاف الشبكة املعلوماتية عن العمل ،أو تعطيلها أو
تدمري ،أو مسح الربامج ،أو البيانات املوجودة ،أو
املستخدمة فيها ،أو حذفها ،أو تسريبها ،أو إتالفها،
أو تعديلها.

.iii

إعاقة الوصول إىل اخلدمة ،أو تشويشها ،أو تعطيلها،
بأي وسيلة كانت.

ومل يشرتط النظام السعودي أن يكون النظام حمميا بكلمة
السر ،بل إن الدخول غري املشروع معاقب عليه حىت ولو مل
يعنت صاحبه بوضع كلمة املرور عليه ليحميه من تطفل
 .iiiالدخول غري املشروع إىل موقع الكرتوين ،أو الدخول إىل اآلخرين.
موقع الكرتوين لتغيري تصاميم هذا املوقع ،أو إتالفه ،أو
ويعد من صور الدخول غري املشروع املعاقب عليه قانوناًّ ذلك
تعديله ،أو شغل عنوانه.
الذي يكون بغرض احلصول على بيانات متس األمن أو
 .ivاملساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف االقتصاد الوطين وهذا ما نصت عليه املادة السابعة "يعاقب
النقالة املزودة بالكامريا ،أو ما يف حكمها.
بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على
 .vالتشهري باآلخرين وإحلاق الضرر هبم ،عرب وسائل تقنية مخسة ماليني  لاي ،أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل شخص
يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية هي الدخول غري املشروع إىل
املعلومات املختلفة.
موقع إلكرتوين ،أو نظام معلومايت مباشرة ،أو عن -
طريق الشبكة املعلوماتية ،أو أحد أجهزة احلاسب اآليل
وكذلك ما نصت عليه املادة الرابعة "يعاقب بالسجن مدة ال للحصول على بيانات متس األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة،
تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مليوين  لاي ،أو أو اقتصادها الوطين".
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وجعل نظام مكافحة جرائم املعلوماتية عقوبة املصادرة وعقوبة
اإلغالق عقوبتني تكميليتني جيوز احلكم هبما ،وهذا ما نصت
عليه املادة الثالثة عشرة أنه" :مع عدم اإلخالل حبقوق حسين
النية ،جيوز احلكم مبصادرة األجهزة ،أو الربامج ،أو الوسائل
املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
النظام ،أو األموال احملصلة منها .كما جيوز احلكم بإغالق
املوقع اإللكرتوين ،أو مكان تقدمي اخلدمة إغالقاً هنائياً أو مؤقتاً
مىت كان مصدراً الرتكاب أي من هذه اجلرائم ،وكانت اجلرمية
قد ارتكبت بعلم مالكه".

 .)2007وتستخدم البطاقات املمغنطة لفتح اخلدمة للمصرح
هلم فقط .ومتكن هذه البطاقة من حيملها من الدخول للمنظمة
أو غرفة احلاسب أو حىت النظام ،ولذلك جيب احلفاظ عليها،
ألهنا متكن أي فرد من حماولة اخرتاق النظام يف حالة العثور
عليها (.)Al-Hamdan, 2015

فاجملرم املعلومايت يتصف يف الغالب مبهارات تقنية مقارنة بنظريه
اجملرم العادي ،وهذا مي ّكنه من التخطيط جلرميته قبل أن يقدم
متوسالً
على ارتكاهبا حماوالً بذل اجلهد يف أالّ يُكتشف أمره ّ
بأساليب وتدابري احلماية الفنية اليت من شأهنا إعاقة مهمة
وفيما يتعلق باجلرائم املرتكبة عن طريق النظام املعلومايت فهي أجهزة االستدالل والتحقيق يف الوصول إىل الدليل ،كما يف
متعددة وجرمتها األنظمة يف اململكة العربية السعودية ومن استخدام كلمات املرور  ،passwordوترميز البيانات وتشفريها
ذلك :نظام عقوبات نشر الوثائق واملعلومات السرية الصادر للحيلولة دون االطالع على حمتواها أو ضبطها ( As-Saghir,
باملرسوم امللكي رقم م 35/وتاريخ 1432/5/8ه  ،لتجرمي نشر .)2001
الوثائق واملعلومات السرية وإفشاؤها ويقصد بالوثائق السرية :ج دران احلماي ة
األوعية جبميع أنواعها اليت حتتوي على معلومات سرية يؤدي يعد ضرورة ال غىن عنها تزويد األجهزة بربامج محاية كافية
إفشاؤها إىل اإلضرار باألمن الوطين للدولة أو مصاحلها أو لتأمني الدعم الفين املستمر ومحاية املوقع من االخرتاق أو
سياستها أو حقوقها سواء أنتجتها اجهزهتا املختلفة أو التدمري وحماولة التحديث املستمر هلا ودعم وسائل مكافحة
استقبلتها .ويقصد باملعلومات السرية :ما حيصل عليه املوظف االخرتاق السيما وأن هذه الربامج تقوم بإرسال التنبيهات يف
أو يعرفه حبكم وظيفته -من معلومات يؤدي إفشاؤها إىل حالة وجود اخرتاق لألجهزة او املوقع .جدران احلماية هي:اإلضرار باألمن الوطين للدولة أو مصاحلها أو سياستها أو أجهزة وبرامج تعزل الشبكة احمللية عن الشبكات االخرى بصفة
حقوقها.
جزئية أو كلية ،فهي عبارة عن أجهزة حاسب آيل تقع بني
وكذلك أصدر املنظم يف اململكة العربية السعودية ضوابط تطبيق الشبكة احمللية والشبكة العاملية كبوابة حلماية معلومات الشبكة
التعامالت االلكرتونية احلكومية ،الصادر بقرار جملس الوزراء احمللية والتحكم يف الدخول اليها (.)As-Shadi, 2000
رقم ( )40وتاريخ 1427/2/27ه  ،واليت نصت يف املادة احلادية وكذلك فإن عدم القيام بالتحديث املستمر لنظام التشغيل
والعشرين منها على أنه "تقوم كل جهة حكومية حبماية والذي يتم يف كثري من األحيان اكتشاف املزيد من الثغرات
معلوماهتا وبياناهتا وأنظمتها املعلوماتية وفق املعايري ذات األمنية فيه ،ويستدعي ضرورة القيام بسد تلك الثغرات من
العالقة ،وحسب معايري اسرتشادية يعدها برنامج التعامالت خالل ملفات برجمية تصدرها الشركات املنتجة هلا ملنع املخربني
االلكرتونية احلكومية هلذا الغرض ،كما أكدت هذه الضوابط من االستفادة منها .وحذرت شركة مايكروسوفت
على مجيع اجلهات احلكومية بأن تتفادى االزدواجية والتكرار يف
قواعد املعلومات والبيانات وأن يقوم برنامج التعامالت
االلكرتونية احلكومية بالتنسيق مع اجلهات احلكومية األخرى من وجود ثغرة يف أدوات املساعدة يف معظم إصدارات نظام
من أجل تكامل املعلومات والبيانات ،حبيث تكون هناك جهة ويندوز وتقول الشركة :إن هذه الثغرة ميكن أن تسمح للهاكرز
واحدة مسؤولة عن حفظ املعلومات والبيانات وتعدد مصادرها ،بالتحكم يف حواسيب املستخدمني ،بينما صنفت الشركة الثغرة
ومبا ال خيل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات بأهنا حرجة ،ودعت املستخدمني إىل تركيب برنامج ترقيعي حلل
وبيانات.
املشكلة من جريدة الرياض1423/88 /20 ،هـ .يتوقف اختيار
نوع جدار احلماية على حاجة املنظمة وجمال عملها ،حيث
توجد عدة أنواع من جدران احلماية لكل منها مميزات
وسائل الوقاية الفنية
وإمكانيات خمتلفة عن األخرى ،ومن أهم هذه األنواع املوجه
احلاجب ،والوسيط ،واحلارس.
استخدام وسائل التحقق من الشخصية
استخدام كلمة مرور مكونة من عدة حروف وأرقام خاصة التشفي ر
يصعب التنبؤ هبا ،هبدف محاية اجلهاز من عملية االخرتاق أو عرف التشفري بتعاريف متعددة كلها تدور حول معىن واحد هو
االستخدام إال بعد كتابتها بشكل صحيح .إدخال بطاقة أنه تدبري احرتازي يصار إليه ملواجهة اجلرائم املرتكبة باستخدام
ممغنطة خمصص هلا مكان يف احلاسب اآليل ( Al-Hamid,
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التقنيات العلمية احلديثة والتدخالت غري املشروعة من الغري
بقصد ضمان عدم تسرب املعلومات والبيانات املخزونة
الكرتونياً إىل الغري حيث يقوم الرتميز أو التشفري باحليلولة دون
الدخول غري املشروع للغري يف االتصاالت واملبادالت اليت تتم
بني طريف العقد ألنه يكون أمام نص مشفر عبارة عن رموز غري
مفهومه وهذا يؤدي بالنتيجة إىل محايته ( Abd Al-Majid,
 .)2007ويستخدم مفاتيح تشفري  encryptionالنصوص املرسلة
وفك الشفرة من قبل صاحبها واملسموح له بتسلمها ،وتستند
هذه املفاتيح إىل صيغ رياضية معقدة يف شكل خوارزميات
وتعتمد قوة وفعالية التشفري على نوعية اخلوارزميات ،ومازالت
تلك العملية تتم بواسطة مفتاح سري يعتمد لتشفري النصوص
ويف نفس الوقت لفك تشفريها وترمجتها إىل وضعها األصلي
باستخدام نفس املفتاح السري ،وهو ما يعرف بالتشفري
املتناظر  ،symmetricمث جاء ما يعرف بالتشفري الالمتناظر
 asymmetricحال ملشكلة التوزيع الغري آمن للمفاتيح يف عملية
التشفري املتناظر معوضاً عن استخدام مفتاح واحد باستخدام
مفتاحني اثنني مرتبطني بعالقة رياضية عند بنائهما ،ومها
مفتاحان األول :املفتاح العام؛ والثاين :املفتاح اخلاص(Abd Ar-

يراد هبما ذلك النوع من االستقرار وعدم اخلوف
واحلماية للمعلومة الواردة من أو إىل أجهزة احلاسب أو
االتصال املختلفة واليت تنتقل غالبا عن طريق شبكة
املعلومات اإللكرتونية (اإلنرتنت)
.ii

أن أمن املعلومات ركيزة أساسية من ركائز األمن الوطين،
ال يتم األمن الوطين إال به.

.iii

يتطلب أمن املعلومات توفر عناصره الثالثة وهي :سرية
املعلومات وسالمتها وتوافرها.

.iv

ال حصر للجرائم املعلوماتية فيشمل كل اعتداء يتم
متضمنا استخدام احلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتية،
وقد أحسن املنظم السعودي حني عرف اجلرمية املعلوماتية
يف الفقرة الثامنة من املادة األوىل من نظام مكافحة
جرائم املعلوماتية بأهنا "أي فعل يرتكب متضمنا
استخدام احلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتية باملخالفة
ألحكام هذا النظام".

.v

يتعدد جمرمي أمن املعلومات إال أنه يغلب عليهم املعرفة
التقنية والفنية يف احلاسب ،ويضاف لذلك أنه قد يكون
لديه معلومات سرية ال ميكن لغريه احلصول عليها.

.vi

حداثة األنظمة والتقنني حلماية أمن املعلومات ،رغم
سرعة تطور اجلرمية املعلوماتية.

.vii

ال ميكن تطبيق احلكومة اإللكرتونية وغريها من األنظمة
اإللكرتونية احلديثة دون وجود األمن املعلومايت.

.viii

عرف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية الدخول غري
املشروع بأنه "دخول شخص بطريقة متعمدة إىل حاسب
آيل أو موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت أو شبكة
حاسبات آلية غري مصرح لذلك الشخص بالدخول
إليها" وهذا تعريف شامل إال أنه مل جيرم ذلك الدخول
ما مل يقرتن بقصد التهديد واالبتزاز أو قصد تغيري
تصاميم هذا املوقع أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه
كما ورد يف املادة الثالثة ،أو قصد إلغاء بيانات خاصة
أو حذفها أو تدمريها أو تسريبها أو إتالفها أو تغيريها أو
إعادة نشرها كما ورد يف املادة الرابعة ،أو قصد احلصول
على بيانات متس األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة أو
اقتصادها الوطين كما ورد يف املادة السابعة

.ix

تنامي ظاهرة االعتداء على أمن املعلومات ،ترتب عليه
مجلة من التحديات سواء تقليل أداء األنظمة احلاسوبية
أو ختريبها بالكامل ،أو تعطيل تقدمي اخلدمات
اإللكرتونية أو التقليدية أو إفشاء املعلومات السرية،
جرم اإلخالل بسري النظام
وأحسن املنظم السعودي حني ّ
املعلومايت أو قيام اجلاين مبسح أو إتالف أو تعديل
البيانات املعلوماتية.

.)Razak, 2007

إج راءات إداري ة
وتشمل تطوير خطط واسرتاتيجيات لتأمني احلاسب اإللكرتوين
أو الشبكة احمللية وتقليص احتماالت املخاطرة ،على أن
تتضمن تلك اخلطط اإلجراءات الفنية الواجب اختاذها،
وأساليب التعامل مع األزمات واالستعاضة يف حالة الطوارئ،
ومراقبة التعامل ،وإجراءات السرية ونشر الوعي جبرائم احلاسب
اآليل وأساليب مواجهتها ،والتزويد املستمر بأحدث أساليب
احلماية ،واستخدام وسائل التخزين اخلارجية للملفات والبيانات
مع وجود إدارة نظم معلومات مزودة بكادر بشري مؤهل.
العامل البشري هام جداً حىت يف الشبكات ،وكلما كان العنصر
البشري مدرباً ومؤهالً بالشكل العلمي والقدر الكايف كان ذلك
أحد أسباب محاية شبكات املعلومات ،فهناك بعض األخطاء
اليت تنتج عن سوء استخدام األفراد لشبكات املعلومات تلحق
الضرر البالغ على أمن وسالمة البيانات داخل الشبكة ،وسواء
كان هذا اإلمهال وسوء االستخدام متعمداً أو غري متعمد فإنه
يف النهاية يؤدي إىل النتيجة نفسها ،حبيث ميكن أن يكون
نافذة إىل إحداث ثقوب يف جدر احلماية اخلاصة بالشبكات.
النتائ ـ ــج
توصل البحث لعدد من النتائج أمهها:
.i

أن مصطلحي األمن واملعلومات مصطلحان عامان
يندرج حتت كل منهما العديد من املعاين واليت ال خترج
عن املعىن اللغوي لكل منهما ،إال أهنما كمصطلحني
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حفظ املعلومات وختزينها بصورة مشفرة ومبهمة وعلى
وجه اخلصوص املعلومات املهمة اليت هلا عالقة باألمن
 واستخدام كلمات مرور معقدة وتغيريها تلقائيا.القومي
.مبرور وقت معني حيث يتم مراعاة األمن والسرية

.v

إعادة النظر يف مقررات الكليات احلقوقية القانونية
واألمنية حبيث خيصص مقرر مستقل للجرائم املعلوماتية
.ووسائل مكافحتها

.vi

تطوير جهات الضبط اجلنائي للجرمية املعلوماتية
للسيطرة على اجلرائم املعلوماتية وجمرميها من خالل
املعرفة املتميزة لوسائل التقنية احلديثة واملستجدات
.العلمية ذات الصلة

.vii

جترمي الدخول غري املشروع للنظام املعلومايت واألجهزة
 وهذا يفرضه واجب احرتام خصوصية الغري،اإللكرتونية
 فضال عن أن ذلك يفرضه،وعدم التدخل يف شؤونه
.تعريف النظام للدخول غري املشروع يف مادته األوىل

.viii

التوصيات
استحداث إدارة للشؤون املعلوماتية يف مجيع اجلهات
احلكومية ملواجهة التهديدات الداخلية أو اخلارجية سواء
بضبطها أو بالوقاية منها والتوصية إذا لزم األمر بتعديل
األنظمة وإبرام االتفاقيات ملواكبة مستجدات األمن
.املعلومايت

.i

ًتطوير االتفاقيات األمنية على املستويات املختلفة سواء
ملنع االعتداء أو لضبط اجملرمني أو لتبادل تسلم اجملرمني
.أو املعلومات وتبادل اخلربات يف هذا اجملال

.ii

تعريف اجملتمع جبهات استقبال البالغات وضبط اجلرمية
املعلوماتية وتسهيل الوصول إليها لإلبالغ عن أي
.خروقات أو ثغرات هلذا النوع من اجلرائم

.iii

استخدام تقنية تشفري املواقع حيث يتم إرسال البيانات
إىل جهة اإلدارة مث استقباهلا من قبل اجلهة املختصة من
 والدخول إىل املواقع.خالل مفتاحها اخلاص
.االسرتاتيجية باستخدام اهلوية االلكرتونية أو البصمات

.iv
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