א١١א

م١٠ J١٤٢٧א ٢٠٠٦م Jאد١٣٧٤٥

أمن المعلومات و تقنيتھا
التوعية يا وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات !
د .خالد بن سليمان الغثبر*
المثال األول:
متصل بالھاتف :ألو ...السالم
عليكم
عميل بنك :و عليكم السالم ...من
معي؟
المتصل :معك خالد الغثبر من بنك
 ....عفواً إلزعاجك لكن وردتنا
فاتورة على بطاقتك االئتمانية بقيمة
 6 ٢٠,٠٠٠من رومانيا و ودنا أن
نتأكد منھا قبل خصمھا من حسبك،
فان كانت غير صحيحة يمكنك تقديم
طلب تصحيح ....ھل الفاتورة صحيحة؟
العميل )و ھو متفاجئ من المبلغ و يريد الخالص ( :ال ...ال ،غير صحيح،
أصال أنا ما رأيت رومانيا أبداً ،ال و عشرون ألف أيضا ًّ!.
المتصل :الحقيقة أننا ندقق على الفواتير التي تأتينا من بعض الدول و نستشير
العميل قبل أن نخصمھا من حسابه ،و لھذا السبب اتصلنا بك ...إذاً تريد تعبئة
طلب التصحيح لكي ُترفع لشركة االئتمان بعدم صحتھا؟
العميل :طبعا ً ...لكن كيف؟
المتصل :يمكنك زيارة اقرب فرع أو تقديمه عن طريقي اآلن على الھاتف،
لكن إن اخترت الخيار الثاني فانه علي أن أتأكد من ھويتك و بياناتك.
العميل :عن طريقك لو سمحت و خلصنا من الذھاب للبنك ،ما المعلومات التي
تريد التحقق منھا؟
المتصل :ھويتك و بيانات بطاقة االئتمان.
العميل :سھلة ...خذ البيانات ....
يا لھا من طريقة سھلة للحصول على أرقام بطاقات االئتمان أو معلومات سرية
بسھولة .كم مرة طلب منك الموظف المسئول التأكد من صحة ھويتك؟ و كم مرة
طلبت منه التأكد من ھويته؟
المثال الثاني:
وصلتك رسالة الكترونية ) (E-mailمن بنكك –عليھا شعار البنك –و تفيدك
بان البنك قام بتعزيز أنظمة الحماية و تحديث خدماته البنكية الشبكية و يريد منك
التأكد من أن برنامج متصفح االنترنت الذي تعمل عليه متوافق مع التحديثات

 

الجديدة ،لذا يلزمك الدخول لموقع البنك والتسجيل بواسطة الضغط على الرابط
المعطى .و عند الضغط على الرابط يحولك إلى موقع البنك المزيف -و الذي
يصعب على المستخدم العادي االنتباه إلى انه موقع مزيف .الموقع المزيف يطلب
منك إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور للدخول للنظام و التأكد من وضع
متصفح االنترنت األمني .طبعا ً بعد اخذ معلوماتك السرية يخبرك بان برنامج
المتصفح متوافق مع الخدمات الجديدة ثم يحيلك إلى موقع البنك الحقيقي وكأن
شيئا ً لم يكن!
ھناك نمو مطرد في عدد الرسائل الجديدة من ھذا النوع ،و لعل آخرھا ما تم
على احد البنوك السعودية و قد كتبت تحليالً مفصالً عنه في مقال سابق .و اآلن
يوجد موقع آخر ينتحل بنك سعودي آخر و لكن ھذا الموقع لم يتم إيقافه أو حجبه
بعد و ال النبيه عنه!
السؤال لمؤسسة النقد السعودي :ما دور المؤسسة و البنوك المصرح لھا في
تفادي مثل ھذا الخطر و غيره من األخطار األمنية؟
يبلغ عدد مستخدمي االنترنت في المملكة قرابة  2,540,000مستخدم و مع
مبادرة وزارة االتصاالت و تقنية المعلومات بتوفير مليون جھاز للمواطنين و مع
تزايد تطبيق الحكومة االلكترونية فان العدد في ازدياد مطرد...لكن ،مع كل ھذا
التطور ،ھل زامنه توعية شاملة لمستخدمي االنترنت من األخطار األمنية؟
كل من ھيئة السوق المالية و وزارة المياه و الكھرباء في
إنني أثني على ٍ
االستثمار في توعية المواطنين و االعتراف بالواجب الذي عليھم ،لكن مع أن
تجربة وزارة المياه و الكھرباء التوعوية كانت مفيدة في تقليل معدل استھالك
المياه إال أنھا جاءت متأخرة .يا وزارة و ھيئة االتصاالت و تقنية المعلومات ،إن
كان في خططكم المستقبلية حمالت توعوية فال تؤخروھا ،و لكم في وزارة المياه
و الكھرباء عبرة.
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