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 ومنهجية المواجهة مراحل الهجمة: السيبرانيةالهجمات 

 فاضل غجاتيم. 
 خبير أمن سيبراني

شهدت األلفية الثالثة تطورا كبيرا غير مسبوق لتكنولوجيات اإلتصال والمعلومات. إالّ أّن هذا التطور تبعته مخاطر عّدة وعلى 

 .وأنظمتها المعلوماتية وذلك من خالل الهجمات السيبرانيةة للمؤسسات مستويات مختلفة وخاّصة منها البنى التحتي

اإللكترونية فقد انتقلت من استهداف األفراد والمؤسسات إلى استهداف الّدول حيث أصبحنا الهجمات السيبرانية أو أّما الغاية من 

الكتروني أّدى إلى  ألف هجوم 45دولة ألكثر من  99تعّرضت  2017الدولية. ففي مايو  السيبرانيةنستعمل مصطلح الهجمات 

، ومن بين هذه الدول بريطانيا وروسيا وأوكرانيا والهند والصين وإيطاليا وإسبانيا وأستراليا تشفير البيانات الخاّصة بعّدة شركات

ء القطرية اختراق موقع وكالة األنبا ولعل ،الهجمات أهدافا جيوسياسيةلهذه  كما أنّ  .وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والمكسيك ومصر

  األمثلة على ذلك. زمن أبر وحساباتها على وسائل التواصل االجتماعي

تقنية ( بأنّه الPhishing) التصيد االحتيالي عتبريو عديدة ومتعّددة. السيبرانيةأّما بالنسبة إلى الطرق المتبّعة في الهجمات 

تستهدف شخصا أو شركة معينة من أجل الحصول على معلومات شخصية أو سرية عبر الرسائل  األكثر استعماال التي هجوميةال

حسب خبراء األمن السيبراني ، وستصبح ذات فاعلية كبيرة إنّها ال تزالقدم هذه التقنية فمن رغم بالو القصيرة والبريد اإللكتروني.

وعلى التسريبات التي تصدر عبر منصات  لدى المهاجم عالستطالوحب ا فضولال، ألنها تعتمد أساسا على مستقبال كثر أهميةاأل

 أو في الشبكة السوداء. التواصل االجتماعي

اعتمدت الحروب القديمة والمعاصرة على قوة المال والعتاد وعلى حسن االستعداد. كما اعتمدت على التحالفات والمحاور وعلى 

لكترونية فتعتمد باألساس على سذاجة الخصم. يمكن أن يكون هذا التعبير اال تجاوز العراقيل الجغرافية والمناخية. أماّ الحروب

 جارحا للبعض ولكنّه في الواقع التعبير األمثل الذي يلّخص السبب الرئيسي لنجاح الهجمة اإللكترونية.

 Cyber Kill)رانية للقتل لوكهيد مارتن حول السلسلة السيب لخبراء من أّما المراحل المتبّعة من قبل المهاجم فهي حسب نظرية

Chain)  1وعددها سبعة كما هو مبيّن بالشكل رقم: 
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 (Reconnaissanceالمرحلة األولى: اإلستطالع )

 يمكن استغاللها. التي الثغراتوالبحث فيه ومحاوالت تحديد  )الضحية المحتملة( بتحديد الهدفخالل هذه المرحلة، يقوم المهاجم 

 (Weaponizationالمرحلة الثانية: التسلّح )

ثغرة أو لخصيصا  كالفيروس أو برمجة خبيثة ويكون مصّمما سالح للوصول عن بُعد يقوم المهاجم باختيار أو صنع )برمجة( 

 حلة اإلستطالع.مجموعة ثغرات والتي حّددت خالل مر

 (Deliveryالمرحلة الثالثة: التسليم )

الناقل التسلسلي  عبر مرفقات البريد اإللكتروني أو مواقع الويب أو :السالح إلى الهدف )على سبيل المثاليقوم المهاجم بنقل 

 (.USB) العام يو إس بي

 (Exploitationالمرحلة الرابعة: االستغالل )

 وقع نقله إلى الهدف من خالل استغالل الثغرات التي ُحددت في السابق.يقع استعمال السالح الذي 

 (Installationالمرحلة الخامسة: التثبيت )

 مهاجم الحقا.( عن طريق السالح المنقول والتي يمكن استخدامها من قبل الBackdoorيتّم تثبيت نقطة عبور )مثال: باب خلفي 

 (Command and Controlالمرحلة السادسة: األوامر والتحّكم )

 تمّكن البرامج الخبيثة المهاجم من الحصول على تحّكم شامل ودائم بالضحية المستهدفة.

 (.Actions on Objectiveالمرحلة السابعة: اإلجراءات على الهدف )

 هاتشفيرن يقوم بأو أ هاتدمير أوالبيانات  سرقة، مثل من الوصول إلى التحكم في الضحيةإجراءات لتحقيق أهدافه  المهاجميتخذ 

 للحصول على فدية.

رحلة من مراحل مهذه الهجمات السيبرانية يمكن اتباع منهجية تعتمد أساسا على إرساء مجموعة من القواعد إليقاف كل لمجابهة 

 .1كما هو مبيّن بالجدول رقم  السلسلة السيبرانية للقتل المذكورة آنفا

 السلسلة السيبرانية للقتل مواجهةآليات  1جدول 

 التدمير التضليل التجريد التعطيل المنع االستشعار المرحلة

 تحاليل الواب اإلستطالع
 الجدار الناري
قائمة التحكم 

 بالوصول
    

 (NIDS) 1نِكاش التسلّح
 2نِتاش

(NIPS) 
    

 بروكسي يقظة المستخدم التسليم
مضاد فيروسات 

 على الخط
إدارة قائمة 

 االنتظار
  

 (Patchرقعة ) )HIDS( 3نِكام االستغالل
مراقبة نظام 

 التشغيل
   

 نكام التثبيت
 سجنتقنية ال

"Chroot" 
مضاد 

 للفيروسات
   

األوامر 
 والتحّكم

 نكاش
 الجدار الناري
قائمة التحكم 

 بالوصول
 (NIPS)نِتاش 

تقنية تأخير 
االتصاالت 

 الواردة

إعادة توجيه 
نظام أسماء 

 النطاقات
 

اإلجراءات على 
 الهدف

في  قالتدقي
 السجالت

مصائد مخترقي    
 4الشبكات

 

                                                             
 .(NIDS)نظام كشف االسترساب على الشبكة  كاش:نِ  1
 .(NIPSتاش: نظام توقي االسترساب على الشبكة )نِ  2
 .(HIDS) على المضيفنظام كشف االسترساب  :كامنِ  3
 .الستقطاب واصطياد المهاجمين العسل قدر أو (Honeypot(ما يعبر عنه بـ"هوني بوط"  4
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( والتي تعتمد على Defense in Depth)الدفاع في العمق  ةتنقسم استراتيجيات الدفاع السيبراني إلى قسمين أوالهما استراتيجي

 العالم الخارجي للنظام )مثال األنترنت( إلى البيانات الحساسةإجراءات وفق طبقات النظام المعلوماتي من أول نقطة تتعامل مع 

 .(2المخزنة بالخادم )الشكل رقم و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .استراجية الدفاع في العمق 2 الشكل

 

القديمة المعتمدة لحماية القالع يعتمد على الطريقة يهدف إلى سالمة وأمن البيانات و في الفضاء السيبراني إّن الدفاع في العمق

من خالل تركيز نقاط مراقبة وتفتيش قبل الدخول إلى المبنى. ( physical securityحيث تتطلق الحماية من الجانب المادي )

( فحماية الشبكة من خالل تركيز نظام الكشف والتوقي من perimeterثّم بعد ذلك يقع تركيز الجدار الناري لحماية المحيط )

 .(IPS( و )IDSاالسترساب )

( فيمكن تركيز مضاّد للفيروسات ونظام كشف االسترساب. في المرحلة التالية يتّم تركيز آليات hostأّما بالنسبة للمضيف )

 Data Lossها )فقدان منع برمجياتوأمن البيانات منها  لحمايةيتّم تركيز نظم خاّصة نهاية اللسالمة التطبيقات. في 

Prevention).  ّالمصادقة على سياسة خاصة بأمن  تّمتكل هذه اآلليات المذكورة ال يمكن أن تكون ذات فاعلية وجدوى إال

 المعلومات واإلجراءات الناتجة عنها.

زيادة حجم البيانات واالتصاالت اإللكترونية أصبحت هجمات  فمع .إدارة عمليات أمن المعلوماتعلى الثانية  االستراتيجيةتعتمد 

واإلضرار بخدمات  الشركات ملتؤدي إلى توقف عكما ذكرنا سالفا ف رةوخطأكثر وتطوراً، مما يجعلها  تالحقااألمن السيبراني أكثر 

 إلدارة أمن معلوماتمركز ومن هذا المنطلق فإّن تركيز  في مرحلة مباشرة وعلى أهدافها الربحية.على سمعتها  اسلب، ما يؤثر حرفائها

(Security operation center) لمؤسسة بشكل مستمر لمراقبة ورصد التهديدات األمنية السيبرانية  له أهميّة كبيرة إذ يساهم في

 .مجابهتهاوتحليلها و

باعتبار ما يساعد في فاعليتها يرتبط أساسا على  تكفير والتهديدات السيبرانية ال لمخاطإّن تفعيل االستراتيجيتين في مجابهة ا

بين المؤسسات المشرفة على أمن التهديدات السيبرانية والتعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال. فتبادل المعلومات 

 .أو تقليص أثرها سرعة التصدي للهجمات السيبرانية يساهم في الفضاء السيبراني

 

 

 


