القرصنة واالختراقات فً ظ ّل فٌروس كورونا
دمحم معاذ
* نُشرت هذه المقالة ضمن حملة "تنبّه" لتعزٌز الوعً وثقافة األمن السٌبرانً التً ن ّ
ظمها المركز اإلقلٌمً العربً لألمن
السٌبرانً ( – )ITU - RCCأبرٌل 0202

بٌنما نحاول تجنب اإلصابة بفٌروس "كوفٌد  "91المعروف بكورونا ،واتخاذ إجراءات للولاٌة منهٌ ،ستغل
المراصنة والمتسللون من كافة أنحاء العالم تفشً الوباء ،وٌحاولون اختراق حواسٌبنا وهواتفنا ببرامج ضارة
لهدف واحد هو :الحصول على المعلومات.
وٌكشف المركز الوطنً لألمن السٌبرانً فً برٌطانٌا الشهر الماضً ،عن مجموعة من الهجمات التً
تُرتكب عبر اإلنترنت ،حٌث ٌسعى المراصنة إلى استغالل فٌروس كورونا لسرلة المعلومات من خالل
جذب الضحاٌا بوعد الحصول على المعلومات ومتطلبات الحماٌة من الفٌروس ،لٌصبح أحد التكتٌكات
األكثر نمواً ،وهذا ما تإكده أرلام الشركة األمنٌة " "Zscalerعن ارتفاع نسبة تهدٌدات المرصنة فً ظل
انتشار كورونا إلى  %02بعد أن كانت  %91شهرٌا ً منذ بداٌة العام.
وٌمول "دٌبٌن دٌساي" نائب رئٌس البحوث األمنٌة فً "  "Zscalerإن الشركة رصدت فً شهر مارس
الماضً لرابة  02222حادثة من هجمات التصٌد االحتٌالً ،والتً تمود إلى موالع وٌب زائفة إلدخال
معلومات حساسة مثل كلمات المرور أو أرلام بطالات االئتمان .كما تم العثور على أكثر من  0222حادثة
تم فٌها خداع الضحاٌا لبدء تنزٌل البرامج الضارة ،والتً تضمنت جمٌعها عبارات عن فٌروس كورونا.

أنماط االحتٌال المتّصلة بفٌروس كوفٌد :91
 .9التصٌد االحتٌالً (:)Phishing
هً رسائل إلكترونٌة ٌُفترض أنها صادرة عن أجهزة وطنٌة أو هٌئات صحٌة عالمٌة من أجل خداع
الضحاٌا وحملهم على توفٌر معلومات شخصٌة ،أو فتح ملفات تحتوي على برمجٌات خبٌثة.

وٌستخدم المحتالون رسائل برٌد إلكترونً أو نصوص مزٌفة لجعلنا نتشارن معلومات لٌمة مثل أرلام
الحسابات أو معلومات عن تسجٌل الدخول وكلمات المرور الخاصة بنا لسرلة هوٌتنا أو أموالنا ،أو
للوصول إلى جهاز الكمبٌوتر الخاص بنا .وبمجرد النمر على الرابطٌ ،مكن للمراصنة تثبٌت برامج
الفدٌة أو برامج أخرى ٌمكنها حجب بٌاناتنا وسرلة المعلومات.
وٌعمل المحتالون على استخدام أسماء شركات مؤلوفة أو ٌتظاهرون بؤنهم أشخاص نعرفهم .وأدناه ،مثال
عن عملٌة احتٌال حٌث انتحل المراصنة أنهم من منظمة الصحة العالمٌة (:)WHO

برٌد إلكترونً مزٌف علٌه شعار منظمة الصحة العالمٌة ()Sophos Ltd

أما عن كٌفٌة منع التصٌد االحتٌالً ،فالخطوة األولى تكمن فً التحمك من المرسل عن طرٌك فحص عنوان
البرٌد اإللكترونً ،ففً حال كان البرٌد من منظمة الصحة العالمٌة مثالً ،نتؤكد من أن المرسل لدٌه نطاق
( )Domainبرٌد إلكترونً مثل " "person@who.intوإذا كان هنان أي نطاق خالف ""who.int
بعد الرمز "@" ،فهذا ٌعنً أن المرسل لٌس منظمة الصحة العالمٌة .وٌنبغً أن نكون مدركٌن أن المنظمة
ال ترسل رسائل برٌد إلكترونً من عناوٌن نطالات تنتهً بـ " "@who.comأو " "@who.orgأو
"."@who-safety.org
وبالنسبة للروابطٌ ،جب التحمك لبل النمرعلٌها ،ولنتؤكد أنه ٌبدأ ببروتوكول " "httpsولٌس " ."httpكما
ٌمكن االستعانة بآداة مولع "فاٌروس توتال" ( )Virus Totalوهً خدمة لفحص وتحلٌل الملفات والروابط
المشبوهة .أما الموالع التً لد تطلب كلمات مرور فمبل إدخال أي معلومات ٌجب التؤكد من وجود رمز
المفل بجوار العنوان ،وبروتوكول " "httpsوالعنوان الصحٌح للمولع الذي نرغب تسجٌل الدخول إلٌه كما
فً المثال التوضٌحً أدناه:

وال بد من التشدٌد على عدم االستعجال أو الشعور بالضغط ،فالمتسللون والمراصنة ٌستغلون حاالت
الطوارئ واألخبار الساخنة لخداع ضحاٌاهم ولجعل الناس تتخذ المرارات بسرعة ،لذلن فلنعمل على التفكٌر
جٌدا ً فً أي طلب للحصول على معلوماتنا الشخصٌة ،وما إذا كان الطلب مناسبًا .أما فً حال االشتباه بتمدٌم
معلومات حساسة إلى المجرمٌن االلكترونٌٌن ،فال داعً للذعر ،ولنمم على الفور بتغٌٌر بٌانات االعتماد
الخاصة بنا على كل مولع نستخدمها فٌه.
 .0السلع غٌر المستلمة:
فً ظل الظروف الراهنةٌ ،د عً البائعون عبر اإلنترنت أن لدٌهم منتجات مطلوبة ،مثل أدوات التنظٌف
والمستلزمات الصحٌة والطبٌة .وتشكل المعدات الطبٌة المملدة ،وألنعة الوجه ،ومعممات الٌدٌن،

والمنادٌل وغٌرها ،محور اهتمام المجرمٌن اإللكترونٌٌن ،فمد نمدم طلبًا ،لكن لد ال نحصل على شحنتنا
أبدًا .ولنتذكر على الدوام أنه ٌمكن ألي شخص إنشاء متجر عبر اإلنترنت تحت أي اسم تمرٌبًا بمن فٌهم
المحتالٌن.
لكن كٌف نتصرف؟
لبل اتخاذ المرار بؤي عملٌة شراء ،علٌنا التحمك بشكل مستمل من الشركة أو الشخص الذي ٌعرض
المستلزمات علٌنا ،من خالل إجراء البحث عن اسم الشركة أو الشخص ورلم الهاتف وعنوان البرٌد
اإللكترونً ،باإلضافة إلى كلمات مثل "مراجعة" أو "شكوى" أو "احتٌال" .وإذا تحممنا من ذلنٌ ،تم
الدفع ببطالة االئتمان على أن نحتفظ بسجل المعاملة أو االٌصال .أما إذا كنا للمٌن بشؤن تسعٌر
المنتجات ،نبادر باالتصال بمسإولً حماٌة المستهلن فً منطمتنا للتؤكد من األسعار.
 .3الجمعٌات الخٌرٌة الزائفة:
عندما ٌمع حدث صحً كبٌر كما نرى مع فٌروس كورونا ،لد ٌلجؤ بعضنا للمبادرة بالمساعدة أوالتبرع
وهذه نمطة ٌستغلها المحتالون من خالل انتحال أسماء تشبه إلى حد كبٌر أسماء المإسسات الخٌرٌة
الحمٌمٌة .أما عما ٌجب المٌام به فهو أن نموم بالبحث عن الجمعٌات الخٌرٌة وإذا اعتمدنا أننا ولعنا
ضحٌة عملٌة احتٌال فلنتصل مباشرة ً بالمصرف لولف عملٌة الدفع.

لنغسل أٌدٌنا ولنعمل على تحدٌث البرامج
صحٌح أن االستعانة بمصادر المعلومات المتاحة عبراالنترنت أصبحت مرجعا ً للحصول على األخبار حول
فٌروس كورونا ،لكن فً الممابل هنان انتشار وتداول للبرمجٌات الخبٌثة التً تحاول الدخول إلى أجهزتنا
وتعمد لسرلة البٌانات الشخصٌة والمالٌة وغٌرها من المعلومات المٌمة.
وطبعا ً لن تكون المرة األخٌرة التً ٌحاول المراصنة والمتسللون من خداع ضحاٌاهم سواء فً ظل تفشً
الفٌروس أو غٌره .وأفضل طرٌمة للتصدي هو تحدٌث أجهزتنا لتصحٌح الثغرات التً ٌحاول المتسللون
استغاللها ،واالمتناع عن تنزٌل أي برامج أو النمر على الروابط المادمة من أشخاص مجهولٌن أو ال
نعرفهم ،واإللتزام دائما ً بمصادر موثولة للحصول على المعلومات سواء عن الفٌروس أو أي موضوع آخر
لد نهتم بالبحث عنه.

* نبذة عن الكاتب
زمٌل سٌاسة  Googleوباحث فً الذكاء االصطناعً واألمن السٌبرانً وسٌاسات االنترنت.
كاتب تقنً لدى "إم آي تً تكنولوجً رٌفٌو".
ٌرتكز عمله المهنً على توفٌر المهارات االستراتٌجٌة لدعم وفهم الذكاء االصطناعً.
خبٌر فً التطوٌر المفاهٌمً والتقنً لحوادث األمن الرقمً.
شغوف بالبٌانات وعلوم  GEOINT ،OSINTو .Fact Checking

