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عن املركز

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي
مؤسسة أهلية غري ربحية تهدف إىل متكني املجتمع املدين الفلسطيني والعريب من املنارصة الرقمية،
من خالل بناء القدرات املهنية والدفاع عن الحقوق الرقمية وبناء الحمالت اإلعالمية املؤثرة.
لذا ،يركّز مركز «حملة» مشاريعه ومبادراته يف ثالثة مجاالت أساسية:
التدريب:

تدريب مؤسسات أهلية وحراكات شبابية وشعبية وناشطني يف جميع أنحاء فلسطني ،حول مهارات اإلعالم
الجديد ،وبناء الحمالت ،وتحسني الحضور الرقمي.

املرافعة:

منتديات وإصدارات وائتالفات من أجل حامية الحقوق الرقمية كحقوق إنسان ،وباألساس الحق يف منالية
اإلنرتنت ،األمان الرقمي ،وحرية التعبري والتنظيم يف الشبكات الرقمية.

الحمالت:

تخطيط وإدارة حمالت منارصة وتوعية ملؤسسات وأطر أهلية حول قضايا مختلفة.

/ 4
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الحق يف التعبري والخصوصية

اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان هــو وثيقــة تاريخيــة هامــة يف تاريــخ حقــوق اإلنســان صاغــه ممثلــون
مــن مختلــف الخلفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع أنحــاء العــامل .واعتمــدت الجمعيــة العامــة
اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان يف باريــس يف  10كانــون األول  1948مبوجــب القـرار  217ألِــف بوصفــه
املعيــار املشــرك الــذي ينبغــي أن تســتهدفه كافــة الشــعوب واألمــم .وهــو يحــدد ،وللمــرة األوىل ،حقــوق
اإلنســان األساســية التــي تتعــن حاميتهــا عامليـاً.

املادة  19من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان

الحق ح ِّريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة،
ِّ
حق التمتُّع بح ِّرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا ُّ
لكل شخص ُّ
ويف التامس األنباء واألفكار وتلقِّيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأيَّة وسيلة ودومنا اعتبار للحدود.

املادة  12من اإلعالن العاملي لحقوق االنسان

تعسفي يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو مسكنه أو مراسالته،
ال يجوز
ُ
تعريض أحد لتد ُّخل ُّ
حق يف أن يحميه القانو ُن من مثل ذلك التد ُّخل
متس رشفه وسمعتهِّ .
ولكل شخص ٌّ
وال لحمالت ُّ
أو تلك الحمالت.

دليل األمان الرقمي  -دليل وورشات عمل حول األمان الرقمي

5 /

ملاذا أصدرنا هذا الدليل؟

يف الوقــت الــذي ســ ّهلت فيــه شــبكة اإلنرتنــت ومواقــع
التواصــل االجتامعــي بالــذات اخــراق خصوصيــات النــاس
وح ّولــت معلوماتهــم الشــخصية إىل معلومــات أمنيــة أو ســلعة
تجاريــة ت ُح َقـ ُـق مــن خاللهــا األربــاح للــركات املالكــة لهــذه
املواقــعُ .خلِقــت تحديــات أمنيــة جديــدة أمــام املســتخدمني،
ـب
إذ أصبحــت هــذه الشــبكات ت ُشـك ُّل منظومـ َة مراقبـ ٍة وتع ّقـ ٍ
مزعجــ ًة لــدى الكثرييــن.
وتبــدو منظومــة املراقبــة والتع ّقــب هــذه واضحــة للعيــان يف فلســطني يف ظـ ّـل واقــع االحتــال وواقــع سياســات
الــردع والتضييــق عــى حريــة التعبــر عــن الــرأي .وقــد رصــدت عــدة مؤسســات حقوقيــة يف العامــن األخرييــن
حــاالت مرتفعــة لالعتقــال عــى خلفيــة مــا يســمى «التحريــض عــى الفيســبوك» .ويف حــال مل يكــن الحديــث
عــن اعتقــال وحكــم بالســجن ،فــإن عــددا ً متزايــدا ً أيض ـاً مــن الناشــطني عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي
يتعرضــون للمراقبــة واملالحقــة والتحقيــق ،أو يف حــاالت أخــرى يُجـ َـرون – يف ظـ ّـل هــذا الوضــع – عــى مامرســة
الرقابــة الذاتيــة املفرطــة عــى أنفســهم.
قبــل إصــدار هــذا الدليــل قــام مركــز «حملــة» بإجـراء بحـ ٍ
ـث ومسـ ٍح ميــدا ٍّين يف أوســاط الشــباب الفلســطينيني
ذكــورا ً وإناثـاً ،وذلــك بهــدف الوقــوف عــى مــدى وعــي املســتخدمني حــول موضــوع األمــان الرقمــي يف اإلنرتنت،
ورصــد أهــداف وطــرق االســتخدام التــي يتبعونهــا ،ورصــد ظواهــر التع ّقــب واخرتاقــات الخصوصيــة يف صفوفهم.
حــاول هــذا البحــث تقديــم معلومــات حــول كيفيــة التعامــل مــع موضــوع األمــان الرقمــي بــن الفلســطينيني يف
مختلــف أماكــن تواجدهــم داخــل فلســطني التاريخيــة ،وذلــك يف ظــل تصاعــد أهميــة هــذا املوضــوع ،وارتفــاع
يف حــاالت التهديــد واملخاطــر املرتبطــة باســتخدام اإلنرتنــت.
اعتمــد هــذا البحــث منهجيتــي البحــث النوعــي (أو الكيفــي) والكمــي عــن طريــق تعبئــة االســتبانات وعقــد
املجموعــات البؤريــة مــع الشــباب الفلســطينيني يف كافــة أماكــن تواجدهــم .وقــد شــملت عينــة البحــث النوعي
 132شــاباً وشــاب ًة ،مــن مختلــف املناطــق ،مــن الفئــة العمريــة بــن  25-15عامـاً ،واعتمــد البحــث النوعــي أداة
املجموعــات البؤريــة .أمــا عينــة البحــث الكمــي فقــد شــملت  1285شــاباً وشــاب ًة مــن الفئــة العمريــة 25-15
عام ـاً كذلــك ،واعتمــد البحــث الكمــي أداة االســتبانات (تعبئــة االســتامرات) .أُجــري البحــث يف شــهر ترشيــن
الثــاين مــن العــام .2016

/ 6

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي

وقــد بــرزت يف البحــث نتائــج متفاوتــة بــن املجموعــات البؤريــة ،أه ّمهــا الفــوارق الجندريــة الواضحــة ،خصوصـاً
لــدى املجتمعــات املحافظــة ،والتــي تح ـ ّد مــن اســتعامل شــبكات التواصــل االجتامعــي لــدى النســاء بســبب
الحساســيات االجتامعيــة املقرتنــة بذلــك .فقــد عـ ّـرت غالبيــة النســوة يف املجموعتــن املحافظتــن عــن عــدم
اســتعاملهن للفيســبوك وذلــك بطلــب مــن األهــل ،لتفــادي مشــاكل االخرتاقــات للحســابات ،أو رسقــة الصــور
واالســتحواذ عــى مضامــن شــخصية ميكنهــا أن تكــون رشارة ملشــاكل اجتامعيــة وعائليــة كبــرة .ولكــن ،مــن
جهــة أخــرى ،هــذا األمــر ال يــري عــى الذكــور ،حيــث إن معظــم الشــباب يف تلــك املجتمعــات لديهــم حســاب
فيســبوك واحــد عــى األقــل.
ولذلــك وبنــا ًء عــى وجــود غيــاب مؤسســايت واضــح الداخــل والضفــة والقطــاع وبســبب مــا بــرز مــن نتائــج
يف االســتطالع الــذي اجرينــاه والــذي يشــر اىل عــدم وجــود وعــي كايف لكيفيــة الوقايــة والتعامــل مــع مخاطــر
الشــبكة واالنرتنــت وجدنــا مــن مســؤوليتنا كمركــز أن نقــوم ببنــاء دليــل يتــاءم مــع فئــة الهــدف هــذه بحيــث
يكــون مرجعيــة لــكل مــن يعمــل مــع فئــة الشــبيبة حتــى وان مل يكــن لديــه الخــرة يف هــذا املجــال

دليل األمان الرقمي  -دليل وورشات عمل حول األمان الرقمي

7 /

مقدمة

يعتــر املركــز هــذا الدليــل الــذي بــن أيديكــم أحــد أهــم األهــداف التــي وضعــت ملــروع األمــان الرقمــي
والــذي نعمــل عليــه بالتعــاون مــع أكادمييــة «دويتشــه فيلــه» ،حيــث يــرى املركــز مــن واجباتــه رفــع الوعــي
يف كل مــا يتعلــق مبوضــوع األمــان الرقمــي والحقــوق الرقميــة ،ولذلــك يــويل املركــز أهمي ـ ًة قصــوى ملوضــوع
تدريــب فئــة الشــبيبة ،نظ ـرا ً ملــا رأينــاه مــن نتائــج مقلقــة يف االســتطالع امليــداين «األمــان الرقمــي والشــباب
الفلســطيني».
ِ
بنينــا مخططــاً
لورشــات عمــلٍ  ،وقمنــا بتأهيــل عــرة مدربــن لتمريــر تلــك الورشــات كنــواة بدايــة لهــذا
املــروع ،ولنحــرص عــى اختبــار مــا نقــوم بــه مــن عمــل ونعيــد تقييمــه قبــل إصــدار الدليــل ،وذلــك خــال
شــهري ترشيــن األول وترشيــن الثــاين  .2017وقــد أُ ِخــذت بعــن االعتبــار التقييــات التــي تــم توجيههــا لنــا
مــن قبــل املدربــن واملشــاركني يف هــذه الورشــات .وهكــذا ،كانــت تجربــة مركــز «حملــة» مــع ورش العمــل
يف مــدارس الضفــة والداخــل نــواة بدايــة هــذا املــروع ،حيــث تــم متريــر  44ورشــة يف املــدارس والجامعــات.

هدف الدليل
يهــدف الدليــل التدريبــي إىل متكــن املــد ّرب مــن متريــر وإعــداد أنشــطة تتعلــق مبوضــوع األمــان الرقمــي،
وتقدميهــا للطلبــة املســتهدفني ،وذلــك لرفــع الوعــي واملعرفــة بأمنهــم الرقمــي وخصوصيتهــم أثنــاء اســتخدام
اإلنرتنــت.

محتوى الدليل
يشــمل الدليــل  6محــاور رئيســية ،يشــمل كل محــور عــدة وحــدات تدريبيــة ،ومــدة تطبيــق كل وحــدة 45
دقيقــة ،تتألــف مــن ورش عمــل للطلبــة ،مــادة للمــدرب ،وأوراق عمــل ،وبعــض املــواد اإلثرائيــة للمــدرب.
ت ُعــرض الوحــدات التعليميــة عــى شــكل جــداول تشــمل:
املحتوى الذي سيتم رشحه أو تطبيقه.
الوقت املقدر لتنفيذ كل محتوى عىل حدة.
هدف التعلم املرجو من كل محتوى تدريبي.
األدوات الالزمة للرشح والتطبيق.
مالحظات إضافية مساعدة.
تــم بنــاء هــذا الدليــل ليكــون تفاعلي ـاً وتشــاركياً بعيــدا ً عــن اإلمــاء والتلقــن ،ل ُيح ّفــز الطلبــة عــى اســتنتاج
املعلومــات بنــا ًء عــى التجربــة والدليــل ،وقــد حرصنــا عــى الرتكيــز عــى الجانــب العمــي .لذلــك يف بعــض
األحيــان لجأنــا الســتخدام بطلــن مــن أعــار الطلبــة املســتهدفني هــا رامــي وســارة ،وذلــك لتســهيل الــرح
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وإيصــال املغــزى مــن الوحــدة بطريقــة أســهل ومالمئــة لجيــل الهــدف.
كــا ســعينا الســتخدام أســلوب «التعلــم باللعب» فشــمل الدليــل ألعاباً تحفيزيـ ًة وتعليميـ ًة ،باإلضافة الســتخدام
أســلوب النقــاش الجامعــي بــن الطلبــة إلث ـراء املعرفــة .كــا حرصنــا عــى بنــاء بعــض التدريبــات مــن خــال
تنفيذهــا يف مجموعــات عمــل ،وذلــك لتعزيــز روح التعــاون والعمــل املشــرك بــن الطلبــة .إضافــة إىل ذلــك،
حرصنــا أن يتــاءم الدليــل مــع الســياق الفلســطيني ومــع املخاطــر التــي رصدناهــا يف االســتطالع الــذي بحــث
مفاهيــم األمــان الرقمــي لــدى الشــباب الفلســطيني.
ومــن املهــم اإلشــارة إىل أن هــذا الدليــل مــرن ويســتطيع املــدرب اســتخدامه مــن حيــث املحتــوى التدريبــي أو
التقديــر الزمنــي بحريــة مطلقــة ،ومــن املمكــن إجـراء التغيـرات مبــا يتــاءم مــع عــدد الطلبــة واملــكان والزمــان
املتاحــن .كــا أن هنــاك هامشـاً لإلبــداع واالبتــكار خــارج حــدود الدليــل يســتطيع مــن خاللهــا املــدرب إجـراء
أي تعديــل يـراه مناســباً ،عــى أن يخــدم تحقيــق أهــداف الوحــدات التعليميــة.

من يستخدم هذا الدليل
تــم تصميــم هــذا الدليــل بحيــث يتمكــن معلمــو املــدارس واملربــون باإلضافــة ألي شــخص يعمــل مــع فئــة
الشــبيبة مــن اســتخدامه حتــى وإن مل يكــن لديهــم خلفيــة يف موضــوع األمــان الرقمــي.
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البيانات وأنا

يبــدأ أي نظــام للمعلومــات بالبيانــات ( )DATAوينتهــي باملعلومــات ( .)INFORMATIONاملعلومــات هــي
البيانــات التــي ت ُق ـ ّدم بشــكل مفهــوم ومقــروء وذي معنــى .أمــا مــا يعالــج ويخــزن ويرســل عــر املك ّونــات
األخــرى ألنظمــة املعلومــات فهــي البيانــات يف شــكلها الثنــايئ الرقمــي (( )Digitalأصفــار وآحــاد) .قــد تكــون
البيانــات هيكلي ـ ًة ضمــن حقــول مخزنــة يف قواعــد البيانــات ،وقــد تكــون غ ـ َر هيكلي ـ ٍة مخزن ـ ًة يف ملفــات.

INFORMATION

DATA

أمــا املعلومــات فتعتــر نتــاج معالجــة البيانــات ،فاملعلومــات عبــارة عــن البيانــات التــي متّــت معالجتهــا
بتصنيفهــا وتنظيمهــا وتحليلهــا ،وأصبــح لهــا معنــى لتحقــق هدف ـاً معين ـاً وتُســتعمل لغـ ٍ
ـرض معـ ّـنٍ ،كبيانــات
املوظفــن املتمثلــة يف األســاء ،واألرقــام الوظيفيــة ،واملســميات الوظيفيــة ،والصــور ،وتاريــخ التعيــن ،والراتــب.
وكمثــال للتفريــق بــن البيانــات وبــن املعلومــات بعــد املعالجــة ،تُعتــر عالمــات املــواد الدراســية بيانــات ،بينــا
نتيجــة العمليــة لحســاب املعــدل املتمثلــة يف جمــع عالمــات املــواد وقســمة الناتــج عــى عــدد املــواد هــي
معلومــة.
وقــد دخلــت اســتخدامات شــبكة اإلنرتنــت إىل حياتنــا يف مختلــف نواحيهــا االجتامعيــة واملهنيــة والعائليــة ،فــا
أن ندخــل عــامل اإلنرتنــت حتــى نشــارك أوجــه حياتنــا املختلفــة ،فنبحــث عــى شــبكة اإلنرتنــت عــن مــا يُلبــي
احتياجاتنــا ورغباتنــا وآراءنــا ،وبالتــايل نــرك وراءنــا قرينـاً رقميـاً وبصمـ ًة رقميـ ًة خاصـ ًة .فقريننــا الرقمــي يضـ ّم
الكثــر مــن البيانــات الخاصــة بنــا ،وهنــا تقــوم الــركات والخدمــات املتواجــدة عــى شــبكة اإلنرتنــت باســتغالل
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هــذا القريــن لتطويــر عملهــا واســتمراريتها ،فبــدون هــذا الكــم الهائــل مــن القرائــن الرقميــة لــن تســتمر رشكات
عمالقــة مثــل «فيســبوك» و»جوجــل».
تعمــل املواقــع اإللكرتونيــة مــن خــال ملفــات برمجيــة صغــرة تدعــى (ملفــات االرتبــاط) ( ،)Cookiesوالتــي
تُــزرع يف املتص ّفــح ،عــى حفــظ بيانــات املســتخدم وتفضيالتــه ،وذلــك لخدمــة محــركات البحــث املختلفــة.
يقــوم الخــادم ( )serverبإنشــاء ملفــات االرتبــاط هــذه وتخزينهــا يف متص ّفــح املســتخدم ،فملفــات االرتبــاط
قــد تشــمل تســجيل الدخــول مــن اســم املســتخدم وكلمــة املــرور وبيانــات التســجيل وزمــن دخــول املســتخدم
ورقــم التســجيل ومعلومــات أخــرى.
إن مثــل هــذه املعلومــات التــي تخــزن يف ملفــات االرتبــاط مفيــدة جــدا ً بالنســبة لألســواق اإللكرتونيــة
( ،)e-commerceفــإن املســتخدم حينــا يختــار ســلعة معروضــة يف موقــع مــا ،يقــوم املوقــع بتخزيــن ملــف
ارتبــاط يشــمل ســعر الســلعة واســمها ورقمهــا ،وحينــا يختــار املســتخدم ســلعة ثانيــة يقــوم موقــع الســوق
اإللكــروين بتكـرار العمليــة إىل أن يطلــب املســتخدم فاتــورة الـراء ،حينهــا يســرجع املوقــع آخــر ملــف ارتبــاط
خزنهــا ليتــم حســاب الســعر الــكيل.
كــا تســتخدم ملفــات االرتبــاط الســتهداف املســتخدم يف اإلعالنــات املناســبة لــه ،فعنــد بحثنــا يف محــرك البحــث
«جوجــل» مثـاً عــن موضــوع معــن ســيتم تخزيــن املوضــوع يف ملفــات االرتبــاط واســتخدام هــذه املعلومــات
كأداة ملعرفــة اإلعالنــات املناســبة لنــا بنــاء عــى ذلــك البحــث.
ت ُســتخدم ملفــات االرتبــاط لــي تســاعدنا يف تصفــح اإلنرتنــت والوصــول إىل هدفنــا بشــكل يســر ،لكــن إن
وقعــت ملفــات ملفــات االرتبــاط يف يــد مــن ال يجــب أن تقــع بيــده فســيتم اســتخدام هــذه املعلومــات بشــكل
يخــرق خصوصيتنــا.
ملنــع املواقــع مــن تخزيــن ملفــات االرتبــاط عــى الجهــاز يجــب تفعيــل خاصيــة ( )Do Not Trackوكذلــك
مســح بيانــات التصفــح ( ،)clear browsing dataكــا ميكــن اســتخدام محــرك بحــث آمــن ال يحتفــظ ببيانــات
املســتخدمني أو بيانــات البحــث ،كمحــرك (.)Duck Duck Go
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اإلنرتنت

كيف يعمل اإلنرتنت؟
لنتخيــل معـاً أننــا دخلنــا مبنــى كبـرا ً ،ونـ ّود الذهــاب ملكتــب مــا داخــل هــذا املبنــى ونحــن ال نعــرف موقــع
املكتــب .ســيخطر يف بالنــا التوجــه إىل االســتعالمات وســؤالهم عــن مــكان املكتــب ،ثــم ســننظر إىل الخريطــة
اإلرشــادية ملعرفــة أقــر طريــق مؤديــة إىل املكتــب ،فتدلّنــا الخريطــة أن نتوجــه عــر املمــر الــذي أمامنــا مثـاً،
ثــم تدلّنــا إىل صعــود الــدرج واملــي لليمــن قلي ـاً وإذا نحــن أمــام بــاب املكتــب الــذي نبحــث عنــه؛ هــذه
هــي تقريبـاً طريقــة عمــل اإلنرتنــتُ .يثـ ُـل املبنــى هنــا اإلنرتنــت الــذي يحتــوي الكثــر مــن الغــرف واملكاتــب
واملحــات ،وكل غرفــة ومكتــب ومحــل مرقــم برقــم حســب الطابــق الــذي يوجــد فيــه.
ُيثــل املوقــع املحــدد يف الطابــق يف عــامل اإلنرتنــت العنــوان املنطقــي  ،ip addressوألنهــا زيارتنــا األوىل مــن
نوعهــا للمبنــى فنحــن ال نهتــم برقــم الغرفــة واملكتــب واملحــل التجــاري ،وإمنــا نهتــم باســم املكتــب ،بينــا نجـ ُد
أ ّن موظــف االســتعالمات يحفــظ أرقــام املكاتــب .هنــا ُيثــل موظـ ُـف االســتعالمات خــاد َم نطــاق األســاء DNS
 ،serverفهــو يقــوم برتجمــة العنــوان ألرقــام معينــة ال تتشــابه مــع بعضهــا البعــض ،تُ ثــل املمـرات واملفرتقــات
والــدرج أثنــاء توجهنــا للمكتــب امل ـراد الوصــول إليــه ،وهــذه التوجيهــات أو املوجهــات (راوت ـرات) .routers
تقــوم بإرشــادنا للطريــق التــي يجــب أن نســلكها للوصــول إىل املكتــب الــذي نريــد زيارتــه.

البنية التحتية لإلنرتنت Internet Infrastructure
تتكــون شــبكة اإلنرتنــت مــن عــدد مــن الحواســيب املــزودة ببطاقــات الشــبكة ،Network Interface Card
والخــوادم  ،Serversواملو ّجهــات  ،Routersواملقســات  ،Switchsووســط ناقــل ،لتصــل كل هــذه األجهــزة
مع ـاً .كــا تحتــوي هــذه املعــدات الصلبــة عــى برمجيــات للتواصــل وبروتوكــوالت لتنظيــم عمليــة االتصــال
وتشــغيل شــبكة اإلنرتنــت ،كربوتوكــول اإلنرتنــت  TCP/IPوبروتوكــول أســاء النطاقــات  ،DNSوبروتوكــول
تصفــح اإلنرتنــت  ،HTTPوبروتوكــول نقــل امللفــات .FTP
تتكــون الشــبكة مكون ـ ًة مــن عــدد مــن أجهــزة تســمى أجهــزة الزبــون ،كــا يوجــد جهــاز الخــادم (الســرفر)
 Serverوهــو الجهــاز الرئيــي واألســايس لعمــل الشــبكة ،حيــث تتصــل بــه كل األجهــزة األخــرى ،ويتصــف جهاز
الخــادم بالكفــاءة العاليــة مــن حيــث مســاحة الذاكــرة الكبــرة ،وكذلــك املســاحة التخزينيــة ،حيــث تُخـ َزن عليــه
قاعــدة البيانــات األساســية ومعلومــات االتصــال بالشــبكة ومعلومــات أخــرى تحتــاج لهــذه الكفــاءة .ومــن أهــم
املهــام التــي يقــوم بهــا الخــادم التحكــم يف العمليــات التــي تتــم عــر الشــبكة ،ومنــح الصالحيــات املختلفــة
لألجهــزة األخــرى وذلــك باســتخدام أنظمــة وبرامــج متخصصــة.
كــا تتضمــن الشــبكة بطاقــة شــبكة خاصــة بأجهــزة الحاســوب ( )NCIوهي اختصــار لـــ (Network interface
 )Cardوبطاقــة الشــبكة هــي حلقــة الوصــل بــن جهــاز الحاســوب والوســط الناقــل للشــبكة ،ومــن مهامــه
األساســية :العمــل كوســيط مــن وإىل الشــبكة ،حيــث تقــوم بطاقــة الشــبكة بتحضــر وتجهيــز البيانــات مــن
الجهــاز لبثهــا عــر الشــبكة ،ومــن ثـ ّم تقــوم بإرســالها عــر الشــبكة.
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كــا تتضمــن الشــبكة وســطاً ناق ـاً لالتصــال (الســليك أو الالســليك) ،فهنــاك طريقــة النقــل املعتمــدة عــى
الوســط الالســليك املتمثــل يف الهــواء ،وهنــاك طريقــة النقــل الســلكية والتــي تنــدرج تحتهــا العديــد مــن أنــواع
األســاك أه ّمهــا :األســاك النحاســية واملجدولــة واملحوريــة ،و األليــاف البرصيــة.

االتصاالت اآلمنة
يف حالــة اســتخدام بروتوكــول  ،httpفــإن اســم املســتخدم وكلمــة املــرور الخاصتــن مبوقــع معــن زاره املســتخد ُم
ســوف متــ ُّر يف الشــبكة مــن دون تشــفري ،وســيكون مبقــدور األطــراف املتعــددة كالرشكــة املــزورد لإلنرتنــت
 ISPواملخرتقــن (الهاكــر) معرفــة كلمــة املــرور واســم املســتخدم ،وســيكون مبقدورهــا كذلــك معرفــة طبيعــة
البيانــات التــي مت ـ ّر يف الشــبكة.
املوقع االلكرتوين

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع الجغرايف

البيانات

املوقع الجغرايف

الحقوقيون
املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف
املوقع االلكرتوين

الرشطة

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

املستخدم  /كلمة املرور

الحقوقيون

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

وكالة األمن القومي

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

Site.com
مفتاح

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

ISP

البيانات

املوقع الجغرايف

الرشطة

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات

املوقع الجغرايف
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بروتوكول HTTPS
يف حالــة اســتخدام بروتوكــول  httpsفــان اســم املســتخدم وكلمــة املــرور الخاصتــن مبوقــع معــن زاره املســتخدم
وكذلــك البيانــات امل ُرســة ســوف ت ُش ـفّر أثنــاء مرورهــا يف الشــبكة ،ولــن يكــون مبقــدور األط ـراف املتعــددة،
كالرشكــة املــزودة لإلنرتنــت  ،ISPواملخرتقــن (الهاكــر) الواقعــن يف طريــق البيانــات بــن املســتخدم وســرفر
املوقــع املقصــود ،لــن يكــون مبقدورهــم معرفــة كلمــة املــرور واســم املســتخدم أو طبيعــة البيانــات التــي متـ ّر
يف الشــبكة .علينــا التأكــد دامئــا أننــا نســتخدم بروتوكــول  httpsعنــد زيارتنــا للمواقــع اإللكرتونيــة ،وللتمكــن مــن
اســتخدام بروتوكــول  httpsميكننــا اســتخدام إضافــة خاصيــة يف املتصفــح تســمى .https everywhere
املوقع االلكرتوين

املوقع االلكرتوين

-

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

-

-

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع الجغرايف

-

املوقع الجغرايف

الحقوقيون
املوقع االلكرتوين

-

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

املوقع االلكرتوين

-

املوقع الجغرايف
املوقع االلكرتوين

الرشطة

-

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

-

الحقوقيون

-

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

وكالة األمن القومي

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

Site.com

املوقع االلكرتوين

-

املوقع االلكرتوين

-

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع الجغرايف

البيانات

املوقع الجغرايف

الرشطة

ISP

مفتاح

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات
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التوجيه البصيل TOR
 TORهــي اختصــار للمصطلــح ( )The Onion Routerأو مــا يعــرف بالتوجيــه البصــي ،وبــدأت كشــبكة
مــن مجموعــة خــوادم حــول العــامل ،وهــي اآلن عبــارة عــن منظمــة غــر ربحيــة تعمــل يف مجــال أبحــاث
وتطويــر أدوات حاميــة الخصوصيــة عــى اإلنرتنــت .تقــوم هــذه الشــبكة بإخفــاء هويتنــا عنــد تبــادل البيانــات
باســتخدام الخــوادم الخاصــة بالشــبكة ،ال الخــوادم املعتــادة الخاصــة باإلنرتنــت .وتقــوم الشــبكة أيضـاً بتشــفري
تلــك البيانــات حتــى ال يقــوم أحــد بتتبعهــا أو اســتخدامها ،فــإذا حــاول أحــد تتبــع بياناتنــا فســتظهر لــه عــى
أنهــا بيانــات عشــوائية تنتقــل بــن أط ـراف شــبكة «تــور».
-

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

البيانات

-

-

TOR

املوقع الجغرايف

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع الجغرايف

TOR

TOR

الحقوقيون
-

املوقع الجغرايف

TOR

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

-

املوقع الجغرايف

-

TOR

-

الرشطة

املوقع الجغرايف

-

TOR

-

املوقع الجغرايف

TOR Relay

TOR

املوقع االلكرتوين

-

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

-

املوقع االلكرتوين

TOR

الحقوقيون

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

TOR

املوقع االلكرتوين

TOR Relay

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

TOR

مسؤول النظام

TOR

البيانات

Site.com

TOR Relay

املوقع االلكرتوين

TOR

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع االلكرتوين

البيانات

املستخدم  /كلمة املرور

TOR

البيانات

TOR

الرشطة

ISP

مفتاح

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات
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الســتخدام هــذه التقنيــة كل مــا علينــا فعلــه هــو تحميــل متصفــح «تــور» والبــدء بتصفحنــا املعتــاد ،عندهــا
فــإن كل املعلومــات التــي ترســلها أو تســتقبلها تنتقــل عــن طريــق شــبكة «تــور» وال تحتــاج ألي ضبــط مســبق
عنــد اســتخدامنا للمتصفــح «تــور» ســتتم تعميــة املوقــع الــذي نــزوره واســم املســتخدم وكلمــة املــرور والبيانات
التــي ننقلهــا ،وتحصــل عمليــة التعميــة هــذه يف طريــق البيانــات مــن جهــاز املســتخدم لســرفر املوقــع املـرادة
زيارته.

الشبكة االفرتاضية الخاصة VPN
 VPNهــي اختصــار لـــ « ،»Virtual Private Networkوتعنــي الشــبكة االفرتاضيــة الخاصــة ،وكــا هــو واضــح
مــن اســمها فهــي توفــر لــك اتصــاالً آمن ـاً بشــبكات خاصــة يوفرهــا لــك التطبيــق؛ مــا مينــع أو يقلــل مــن
إمكانيــة تتبــع نشــاطك عــر اإلنرتنــت ،وبالتــايل ســتتيح لــك تطبيقــات الـــ  VPNحريــة التجــول بأمــان دون
خــوف مــن املراقبــة أو التعقــب ،واســتخدام برامــج االتصــال عــر اإلنرتنــت بحريــة تامــةُ .ص ِم َمــت الشــبكة
االفرتاضيــة الخاصــة  VPNلتُعطــي خصوصيـ ًة أكــر ورسيـ ًة أكــر يف نقــل البيانــات واملعلومــات ،وميكــن إيجــاز
تعريفهــا يف أنهــا عبــارة عــن توصيــل شــبكتني أو جهازيــن عــن طريــق اإلنرتنــت ،مــع ضــان تشــفري البيانــات
لحاميتهــا وكذلــك إخفــاء هويــة املســتخدم.
عنــد االتصــال التقليــدي باإلنرتنــت ،تنتقــل البيانــات مــن جهــازك إىل مــز ّود خدمــة اإلنرتنــت يف بلــدك ومــن ثــم
إىل اإلنرتنــت ،ويف كل خطــوة يف هــذا النــوع مــن االتصــال تكــون بياناتكــم مكشــوفة وبإمــكان مــز ّود الخدمــة
اعرتاضهــا وكشــف محتواهــا والتحكــم بهــا .أمــا عنــد االتصــال باإلنرتنــت عــر شــبكة خاصــة افرتاضيــة ،تكــون
بياناتكــم مشــفرة عندمــا تنطلــق مــن جهازكــم ومتـ ّر عــر مــزود خدمــة اإلنرتنــت إىل مخـ ّدم الـــ  ،VPNومــن ثــم
إىل اإلنرتنــت .ولكــون بياناتكــم مشــفرة ،ال يســتطيع مــزود خدمــة اإلنرتنــت رصــد حركتهــا .بعــد وصــول البيانــات
إىل مخـ ّدم الـــ  VPNيتــم فــك تشــفريها هنــاك ومــن ثــم متريرهــا إىل املوقــع الــذي تريــدون دخولــه.
تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عنــد االتصــال عــر  ،VPNإن مل تســتخدموا بروتوكــول تشــفري مثــل  ،httpsفذلــك يعنــي
أن بياناتكــم معرضــة للكشــف عــى مخـ ّدم الـــ VPNالــذي تتصلــون بــه .لذلــك عنــد تبــادل معلومــات حساســة
رس أو تعامــات بنكيــة ،مــن الــروري التأكــد مــن أن املوقــع يعمــل عــر بروتوكــول  httpsلضــان
ككلــات ّ
أمــن بياناتكــم مــن كافــة الجهــات.
ميكننــا اســتخدام برنامــج  CyberGhostالــذي يقـ ّدم خدمــة  ،VPNمــع تقييــم مرتفــع مــن املســتخدمني عــى
متجــر  ،Google Playوأكــر مــن  3.5مليــون نســخة منزلــة عــى األجهــزة ،وإشــادة مــن املســتخدمني مبقاييــس
األمــن والحاميــة املتبعــة ،والتحديــث املســتمر للتطبيــق ،والدعــم الفنــي املتوفــر يف أي وقــت ،مــع وجــود بعــض
الســلبيات ككــرة اإلعالنــات ،ووضــع حــدود للرسعــة يف بعــض األحيــان .وهــو متوفــر ألجهــزة وينــدوز وأندرويــد
وآي أو أس.
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الحاسوب

قناة
مشفرة

املخرتق ال يستطيع
الوصول اىل بياناتكم

اتصال VPN

املواقع ال تعرف
هويتكم الحقيقية
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اإلنرتنت

العنوان  -اإلنرتنت
الهدف  -أن يتفكر الطالب يف أهمية اإلنرتنت يف حياتنا
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الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات

 10د.

يبدأ املدرب الورشة بتمرين إحامء.
قسم املدرب الطلبة ملجموعتني
يُ ّ
متساويتني من حيث العدد .تجلس
املجموعة (أ) عىل كرايس ويقف
خلف كل طالب يف مجموعة (أ)
طالب من املجموعة (ب) .يحمل كل
طالب يف مجموعة (أ) قلامً وورقة
ويكتب حرفاً ،وميرر الورقة للشخص
الذي بجانبه ،عىل الطلبة يف مجموعة
(أ) تكوين جمل مفيدة عىل كل
ورقة من ترتيب األحرف ،ويكون عىل
الطلبة يف مجموعة (ب) أن يُخمنوا
أكرب عدد ممكن من تلك الكلامت.

تنشيط للطلبة

مترين

أوراق وأقالم

 25د.

قسم املدرب املجموعة ملجموعتني.
يُ ّ
يطلب من مجموعة (أ) أن تُ ثّل
دور عائلة قبل زمن اإلنرتنت ،ومتثل
حياتهم اليومية.
ويطلب من مجموعة (ب) أن تُ ثل
دور عائلة يف زمن اإلنرتنت .يعطي
املدرب  15دقيقة لكل مجموعة حتى
تبني القصة وتفكر باملرسحية التي
ستعرضها وتقسم األدوار  ،ثم يعطي
 10دقائق لكل مجموعة ليك متثل
املرسحية.

يتفكر الطلبة مبدى
أهمية اإلنرتنت يف
حياتهم اليومية

لعب أدوار

 15د.

يقوم املدرب بتلخيص املرسحيات
ليستذكر مع الطلبة ما تم عرضه،
ثم يطلب منهم أن يشريوا إىل ما
استنتجوه من هذه الفعالية .ميكن
للمدرب أن يشري إىل تفاصيل مهمة
حدثت يف املرسحيات املختلفة ويشري
إىل الفرق بينها.

يفهم الطلبة مدى
أهمية اإلنرتنت يف
حياتنا

نقاش
 +رشح
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مفضل أن يقوم املدرب
بجولة بني املجموعتني
ليتأكد من فهمهم للتمرين.
إذا كان عدد أفراد املجموعة
كبريا ً ،من املمكن أن ميثل
البعض دور الضيوف ،أو من
املمكن تقسيم املجموعة
إىل  4مجموعات وعرض 4
مرسحيات.

العنوان  -اإلنرتنت
الهدف  -يفهم الطلبة كيف يعمل اإلنرتنت
يفهم الطلبة ما هي مكونات الشبكة من أجهزة وبرامج
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 10د.

يطلب املدرب من الطلبة الوقوف
بشكلٍ
دائري ثم يبدأ أحد الطلبة
ٍ
بالع ّد من  ،1ثم يليه الطالب الثاين
بالرقم  ،2حتى الوصول إىل الرقم
 .100رشط اللعبة هو أنه عىل
املشرتكني الذي يقع عليهم الرقم 5
ومضاعفاته أن يقولوا كلمة «بوم»،
ومن ينىس يخرج خارج اللعبة ويبدأ
العد مرة أخرى من رقم .1

تحفيز الطلبة

لعبة

 30د.

يسأل املدرب الطلبة هل فكروا مرة
كيف يعمل اإلنرتنت؟
ثم يقسم املدرب الطلبة لـ3
مجموعات ويوزع عليهم البطاقات
املرفقة يف ورقة العمل ،ويطلب
منهم أن يبنوا شبكة اإلنرتنت من
هذه البطاقات .بحيث يقوم رامي
من فلسطني بإرسال رسالة عرب الربيد
االلكرتوين لسارة يف أمريكا.

يعرف الطلبة كيف
يعمل اإلنرتنت
وكيف تبنى الشبكة.

مسابقة

األدوات الالزمة املالحظات

أوراق عمل

 يحرص املدرب عىلطباعة ورقة العمل وفقاً
لعدد املجموعات.
 عىل املدرب أن يصححاألخطاء عند العرض عىل
الفور
(مرفق رسم توضيحي
للمدرب حول بناء الشبكة).

تتسابق املجموعات من يبني الشبكة
أوالً،
ثم تعرض كل مجموعة الشبكة التي
قامت ببنائها ،وترشح ملاذا قامت
ببناء الشبكة بهذه الطريقة.
يعطي املدرب  15دقيقة للمجموعات
ليك تبني الشبكة ،و 5دقائق لكل
مجموعة للعرض والنقاش.
 5د.

يتفكر الطلبة بالتمرين وكيفية عمل
اإلنرتنت

يفهم الطلبة مدى
أهمية اإلنرتنت يف
حياتنا

تلخيص
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مزود خدمة

مزود خدمة

واجهة جمييل

واي فاي

واي فاي

واي فاي

واجهة جمييل

راوتر

بوابة انرتنت دولية

كوابل بحرية

خادم سريفر

راوتر

كوابل بحرية

راوتر

نظام نطاق االمساء

راوتر

بوابة انرتنت دولية

واي فاي

رامي

سارة

صورة

خادم جمييل

واي فاي

راوتر
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سارة

رامي

واي فاي

واي فاي

مزود خدمة

مزود خدمة

واجهة جمييل

خادم سريفر

بوابة انرتنت دولية

كوابل بحرية

راوتر

واجهة جمييل
هنا يمت تجميع الصورة

راوتر

بوابة انرتنت دولية

راوتر

خادم سريفر

راوتر

خادم جمييل

كوابل بحرية

نظام نطاق االمساء
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تطبيقات الهاتف الذيك وصالحياتها
ـف مبيـز ٍ
أصبــح الهاتــف الــذيك جــزءا ً مهـاً يف املجتمــع ،وهــو عبــارة عــن هاتـ ٍ
ات محوســب ٍة؛ مبعنــى أنــه يحتــوي
ـات صلبـ ٍة ( )Hardwareوبرمجيـ ٍ
عــى مكونـ ٍ
ـات ( .)Softwareولتعمــل املكونــات الصلبة كالشاشــة ،والســاعات،
ـام تشــغيلٍ خـ ٍ
ـاص بالهواتــف الذكيــة إلدارة هــذه األدوات
والكامـرا ،وامليكروفــون وغريهــا ،ال بـ ّد مــن وجــود نظـ ِ
الصلبــة واســتغاللها بشــكل يضمــن االنتفــاع منهــا .فنظــام تشــغيل الهواتــف الذكيــة يس ـ ّهل عمليــة اســتخدام
الهاتــف الــذيك ويضمــن تنفيــذ عــدة عمليــات يف وقــت واحــد .وأنظمــة التشــغيل مختلفــة وأشــهرها نظــام
« »androidو « »iOSو».»Windows Phone
رأي أجـراه «حملــة» – املركــز العــريب لتطويــر اإلعــام االجتامعــي ،أكـ ّد  %94.7مــن الشــباب
يف دراسـ ٍة واســتطالع ٍ
الذيــن شــملهم االســتطالع أنهــم ميتلكــون هاتفـاً ذكيـاً ويتمكنــون مــن اســتخدامه ،كــا أكـ ّد  %92منهــم أنهــم
يســتخدمون اإلنرتنــت مــن خــال هواتفهــم الذكيــة .توضّ ــح هــذه النتائــج مــدى انتشــار الهواتــف الذكيــة بــن
الشــباب واســتخدامها يف الوصــول لشــبكة اإلنرتنــت .يعــود هــذا االنتشــار الكبــر إىل ســهولة اســتخدام الهاتــف
الــذيك وســهولة التنقــل بــه ،وكذلــك القــدرة عــى إنجــاز األعــال مــن خاللــه برسعــة أكــر .ومــن إحــدى األســباب
املهمــة يف انتشــار الهواتــف الذكيــة ازديــاد تطبيقــات الحوســبة الســحابية (اســتخدام املصــادر الحوســبية (العتاد
والربمجيــات) عــن طريــق اإلنرتنــت).
ولعــل أبــرز مــا مييّــز الهاتــف الــذيك إمكانيــة توفــر االتصــال الدائــم مــع شــبكة اإلنرتنــت ،ووجــود تطبيقــات
تشــمل كل يشء ،فهــو يوفــر املاليــن مــن التطبيقــات املختلفــة التــي تســتهدف اهتاممــات الشــباب مــن مختلف
األعــار وتنتــر عــر املتاجــر الخاصــة بــكل نظــام تشــغيل عــى حــدة .ولــي تعمــل تطبيقــات الهاتــف الــذيك،
ال بــ ّد مــن اســتغالل مكونــات الهاتــف الصلبــة والربمجيــة ،إال أن التطبيقــات بحاجــة إىل إذنٍ مســبقٍ مــن
املســتخدم للولــوج لبعــض املكونــات الصلبــة للهاتــف الــذيك وبرمجياتــه .تكــون هــذه الصالحيــات غالبـاً رضورية
لســر عمــل التطبيــق وتشــغيله ،ويف حالــة رفــض هــذه الصالحيــات فلــن يتمكــن املســتخدم مــن اســتخدام هــذا
التطبيــق عــى أكمــل وجــه .وتســمح الصالحيــات للتطبيــق بــأن يقــوم باالطــاع وقـراءة بيانــات الهاتــف ورمبــا
التعديــل عليهــا إن لــزم ذلــك.
وهنــاك اختــاف بــن التطبيقــات يف هــذا األمــر ،بعضهــا يطلــب صالحيــة إرســال الرســائل النصيــة ،أو إج ـراء
املكاملــات ،أو اســتخدام « »GPSلتحديــد املــكان الجغـرايف ،أو التعديــل والحــذف يف بطاقــة التخزيــن،أو قـراءة
جهــات االتصــال الخاصــة بــك ،أو قـراءة تاريــخ تصفحــك للمواقــع ،أو إدارة حســاباتك اإللكرتونيــة ،أو اســتخدام
«الكامـرا» اللتقــاط الصــور ،أو الوصــول إىل املقاطــع املصـ ّورة ،أو غــر ذلــك.
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يك
مك ّونات الهاتف الذ ّ
يُعـ ِّـر مصطلــح الهاتــف الــذيكّ ( )Smartphoneعــن فئــة مــن الهواتــف املحمولــة الحديثــة التــي تســتخدم
نظــام تشــغيل متط ـ ّور ،وشاشــة ملــس كواجهــة للمســتخدم يف معظــم األحيــان .ال تختلــف الهواتــف الذك ّيــة
عــن الحواســيب الشــخص ّية كثـرا ً ،وتتكــون كل األج ِهــزة الذك ّيــة مــن ُجزأَيــن مكملـ ّـن لبعضهــا البعــض ،وهــا
ملســه ،والجــزء الربمجــي امل ُشـغِّل ( )Softwareالــذي يقــود الجــزء األول
الجــزء الفيزيــايئ ( )Hardwareامل ُمكــن ُ
( ،)Hardwareوأنــت بــدورك تقــوده.

الربمجي (نظام التشغيل)
الجانب
ّ

ـكل يشء ،يف حالتنــا هــذه نظــام التشــغيل هــو امل ُحـرِك ،الــذي يُ ِ
نظــم
يجــب أن يكــون هنــاك ُمنظِّــمُ ،محـ ِّرك لـ ّ
طاقــات األجـزاء الفيزيائيــة .وتشــمل أنظمــة التشــغيل األنــواع التاليــة« :وينــدوز فــون» ،و»أندرويــد» ،و»بــاك
بــري» و»آي أو أس».

الجانب الفيزيايئ (مكونات الجهاز)
يتك ـ ّون الجهــاز الــذيكّ مــن نفــس املك ّونــات الخاصــة بالحاســب الشــخيص لكــن بقياســات وأحجــام أصغــر،
وتعتمــد كفــاءة الجهــاز بدرجــة كبــرة عــى كفــاءة هــذه القطــع ،وأبرزهــا:

الذاكرة العشوائية ()RAM
وهــي الذاكــرة املؤقّتــة املســتخدمة لتخزيــن البيانــات يف الهواتــف الذكيــة وتعتمــد عليهــا ﺍﻟﺮﺒاﻣﺞ أﺛﻨﺎﺀ ﺗﺸﻐﻴلهــا.
يســتخدم ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ هــذه الذاكــرة يف وقـ ٍ
ـت واحـ ٍـد ،لذلــك فــإن ﺫﺍﻛرة وصــول عشــوائية
ﺃﻛﺮﺒ ﻤﻳﻜﻨﻬﺎ ﺗﺸﻐﻴﻞ تطبيقــات ﺃﻛﺮﺜ تعقيــدا ً ويف ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
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املُعالِج ()Processor
يقــوم املعالِــج بتنظيــم ماليــن العمليــات الحســابية يف كل ثانيــة .ومــن بــن العمليــات التــي يقــوم بهــا املعالــج
يف الهواتــف الذك ّيــة :التصويــر ،وتشــغيل األفــام واألغــاين واأللعــاب والتصفــح عــى اإلنرتنــت .لذلــك فهــو يُعـ ُّد
عقــل الهاتــف الــذيكّ.

البطار ّية ()Battery
تحســنت جــودة املعالجــة يف الجهــاز ،لكــن يجــب األخــذ يف
ت ُقــاس بالـــ «مــي أمبــر» ،وكلــا زادت ِســعتها ّ
االعتبــار قيــاس الشاشــة وقــوة املعالــج ألنهــا يزيــدان مــن كميــة الطاقــة املســحوبة .يُنصــح بعــدم إجهــاد
الهاتــف بتطبيقــات عديــدة يف نفــس الوقــت ( )Multi-taskوعــدم رفــع إضــا َءة الشاشــة أكــر مــن الحاجــة.

املسا َحة الداخل ّية ()Internal Storage
مســاحة التخزيــن التــي يُوفّرهــا الهاتِــف بعيــدا ً عــن ( )Memory Cardsتــأيت ناقصــة بســبب املســاحة التــي
ُنصــب أيضـاً عــى هــذه املســاحة (ميكــن نقــل التطبيقــات
يشـغِّلها نظــام التشـغّيل نفســه ،كــا أن التطبيقــات ت ّ
لبطاقــة الذاكــرة يف بعــض الهواتــف) ،كــا ت ُ َخـ َزن عليهــا بعــض امللفــات بشــكل تلقــايئ .ال يُنصــح عــادة بـراء
هاتِـ ٍ
ـف ذي مســاحة داخل ّيــة أقــل مــن (.)GB 16
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ٍ
خدمات معين ًة:
هنا قامئة ببعض الصالحيات الخطرة التي تتطلبها بعض التطبيقات وتستهدف
الخدمة

ما تحتويه الخدمة

فعاليات ومناسبات قد تهتم بها
التقويم
( )Calendarالرشكات ملا تحتويه من تفاصيل
نشاطات املستخدم.

الكامريا
()camera

الصالحيات الخطرة

طبيعة الخطورة

 قراءة الفعاليات امل ُ َخ َّزنة يف التقويم (.)reminder -تعديل الفعاليات القدمية وإنشاء أخرى جديدة.

ميكن للتطبيق الذي ميلك
حق الوصول للتقويم من
مشاركة الفعاليات ومتريرها
ألطراف أخرى أو استخدامها
يف مناحي مختلفة (تجارية/
استخباراتية) ،ورمبا يتمكن
من حذف فعالياتك!

استخدام الكامريا ومشاركة الصور التقاط الصور والفيديوهات.
والفيديوهات امل ُلتَقَطة.

ٍ
أشخاص ،وأرقام هواتفهم
أرقام االتصال أسامء
()Contact

ميكن للتطبيق الذي ميلك
حق استخدام الكامريا من
ٍ
وفيديوهات
التقاط صو ٍر
يف أي وقت ،ومشاركة هذه
الصور والفيديوهات مع
جهات قد تكون تجارية أو
استخباراتية.

 قراءة أرقام االتصال ()READ_CONTACTS تعديل أرقام االتصال وإنشاء أخرى()WRITE_CONTACT
 السامح بالدخول اىل الئحة الحسابات يف خدمة الحسابات.()GET_ACCOUNTS

االطالع عىل معلومات
األشخاص املسجلني عىل
الهاتف ومشاركتها ،كأرقام
هواتفهم ومعلوماتهم
الخاصة ،وكذلك التعديل
عليها وإنشاء أرقام هواتف
أخرى ورمبا حذفها .كام تتيح
هذه الصالحية الوصول إىل
الحسابات املختلفة املوجودة
عىل التطبيقات األخرى
كحسابات املستخدم عىل
«فيسبوك» و»جوجل» مثالً.
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الخدمة

ما تحتويه الخدمة

معرفة وتحديد املوقع الجغرايف
املوقع
( )Locationللمستخدم

امليكروفون
()Microphone

تسجيل الصوت

الهاتف
()PHONE

شبكة الهاتف و ُمشغلها ،ورقم
الهاتف ،باإلضافة إلمكانية إجراء
مكاملات

الصالحيات الخطرة

طبيعة الخطورة

 الوصول ملوقع املستخدم الدقيق.()ACCESS_FINE_LOCATION
 الوصول ملوقع املستخدم التقريبي.()ACCESS_COARSE_LOCATION

معرفة موقعك يساعد يف
استهدافك مبواد دعائية
خاصة ،ورمبا تكون معلومات
مهمة لألجهزة األمنية أو
اللصوص الذين يو ّدون رسقة
منزلك وأنت خارجه!

 تسجيل مقاطع صوتية باستخدام «املايكروفون».()RECORD_AUDIO

ميكن للتطبيق الذي يستخدم
هذه الصالحية تسجيل كل
ما يدور حول الهاتف من
أحاديث وأصوات ،ويف أي
وقت!

-

/ 26

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي

التعرف عىل رقم الهاتف واسم شبكة االتصاالت وحالة
يقوم التطبيق الذي ميلك
املكاملات التي تجري)READ_PHONE_STATE( .
هذه الصالحيات بإحباط
ٍ
إجرا ُء
مكاملات من دون استخدام واجهة املستخدم الخاصة عمليات االتصال ،أو إجراء
بإجراء املكاملات .مبعنى آخر ،إجراء املكاملات من دون
مكاملات دون علمك ،باإلضافة
الحاجة لتأكيد املستخدم وبالتايل من دون الحاجة للمستخدم إلمكانية العبث بقامئة
نفسه)CALL_PHONE( .
املكاملات وتغيري محتوياتها
قراءة وتعديل قامئة املكاملات الواردة والصادرة وغري املجابة .ومشاركة هذه املعلومات
()WRITE_CALL_LOG & READ_CALL_LOG
مع أطراف لن ترىض
إضافة بريد صويت)ADD_VOICEMAIL( .
عنها(تجارية\استخباراتية).
استقبال وإنشاء اتصاالت عرب اإلنرتنت)USE_SIP( .
قراءة ومعرفة الرقم الذي تقوم باالتصال به مع أمكانية
إعادة توجيه االتصال لرقم آخر أو إحباط املكاملة متاماً.
()PROCESS_OUTGOING_CALLS

الصالحيات الخطرة

طبيعة الخطورة

الخدمة

ما تحتويه الخدمة

التخزين
تخزين ملفات ،وقراءة امللفات
( )STORAGEاملخزنة

 قراءة محتويات بطاقة الذاكرة الرقمية وأماكن التخزيناألخرى)READ_EXTERNAL_STORAGE( .
 حفظ امللفات يف الذاكرة أو بطاقة الذاكرة الرقمية()WRITE_EXTERNAL_STORAGE

يقرأ التطبيق أو يُغري أو
ِ
امللفات
يحذف أياً من
املخزنة عىل الهاتف الخاص
باملستخدم.

الحساسات معلومات بيولوجية حول
( )SENSORSاملستخدم وصحته

يتمكن التطبيق من الوصول ملعلومات من خالل الحساسات
التي يستخدمها مالك الجهاز لقياس ما يحدث داخل جسم
املستخدم ،كمعدل رضبات القلب وبصمة االصبع.
()BODY_SENSORS

مقدرة التطبيق عىل استقبال
بيانات حول ما يحدث
داخل جسمك ،واستخدام
هذه املعلومات ومشاركتها
ألهداف تجارية.

ٍ
أشخاص ،وأرقام هواتفهم
أرقام االتصال أسامء
()Contact

 قراءة أرقام االتصال ()READ_CONTACTS تعديل أرقام االتصال وإنشاء أخرى()WRITE_CONTACT
 السامح بالدخول اىل الئحة الحسابات يف خدمة الحسابات.()GET_ACCOUNTS

االطالع عىل معلومات
األشخاص املسجلني عىل
الهاتف ومشاركتها ،كأرقام
هواتفهم ومعلوماتهم
الخاصة ،وكذلك التعديل
عليها وإنشاء أرقام هواتف
أخرى ورمبا حذفها .كام تتيح
هذه الصالحية الوصول إىل
الحسابات املختلفة املوجودة
عىل التطبيقات األخرى
كحسابات املستخدم عىل
«فيسبوك» و»جوجل» مثالً.

ملراجعــة الصالحيــات التــي تــم إعطائهــا بشــكل تلقــايئ عنــد تحميــل تطبيــق مــا يف «األندرويــد» ،ميكــن الدخــول إىل
اإلعــدادات ( )Settingsوالضغــط عــى التطبيقــات ( )Applicationsثــم الضغــط عــى التطبيــق الــذي تريد عــرض صالحياته
وإعــادة التحكــم بهــا (ميكــن أن تكــون لهــذه البنــود والبنــود التاليــة يف القامئــة أســا ًء مختلفــة قليـاً يف إصــدار األندرويــد
الخــاص بــك).
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كيفية إعداد صالحيات التطبيق
علينــا أن ننظــر بعناي ـ ٍة لــكل صالحي ـ ٍة قبــل االســتجابة لهــا .فعــى ســبيل املثــال ،إذا طلــب تطبيـ ٌـق لتعديــل
ـب وغــر رضوري .ويف الوقــت ذاتــه ،تحتــاج
الصــور الوصــول إىل صالحيــة تحديــد موقعنــا الحــايل فهــذا أمـ ٌر غريـ ٌ
تطبيقــات الخرائــط إىل الوصــول لبيانــات نظــام تحديــد املواقــع ،ولكنهــا ال تحتــاج إىل الوصــول إىل قامئــة جهــات
االتصــال أو الرســائل النصيــة القصــرة.
يف نســخة «أندرويــد ( »6مارشــميلو) ومــا بعدهــا مــن تحديثــات عــى نظــام «أندرويــد» ،تطلــب التطبيقــات
مــن املســتخدمني املوافقــة عندمــا تحتــاج إىل «إذن خطــر» كقـراءة محتويــات الذاكــرة وجهــات االتصــال ،إذا مل
نكــن نريــد االســتجابة ميكننــا رفــض الطلــب دامئـاً .وبالطبــع إذا كان التطبيــق يحتــاج إىل هــذه الصالحيــات ومل
نُلبيهــا فلــن يعمــل التطبيــق بالشــكل الصحيــح.
ورغــم ذلــك ،تحتــاج بعــض التطبيقــات حق ـاً إىل الكثــر مــن الصالحيــات .عــى ســبيل املثــال ،تحتــاج برامــج
الحاميــة مــن الفريوســات إىل الكثــر مــن الصالحيــات لفحــص النظــام وحاميتــه مــن التهديــدات بشــكلٍ مســبقٍ .
والنتيجــة هنــا بســيطة :دعونــا نفكــر قليـاً قبــل منــح أي صالحيــة معينــة ،فيــا إذا كان التطبيــق يحتــاج حقـاً
لتلــك الصالحيــة أم ال.
وأخـرا ً وليــس آخـرا ً :فــإن أكــر املســتخدمني حــذرا ً ال يُ َعـ ُّد يف مأمــنٍ مــن اســتغالل الربامــج الخبيثــة املســت ِغلة
للثغ ـرات األمنيــة يف النظــام .ويعــد هــذا هــو الســبب الرئيــي خلــف أهميــة إدارة الصالحيــات الخاصــة بــك
ـي
عــى النحــو الصحيــح ،مــا يســاعد يف حاميــة خصوصيتــك مــن تطبيقــات التجســس .إن تثبيــت تطبيــقٍ أمنـ ٍ
موثــوقٍ بــه مــن شــأنه حاميــة جهــازك ضــد أكــر الفريوســات خطــورة مثــل فــروس «حصــان طــروادة» وغــره
مــن الفريوســات األخــرى.
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العنوان – الهاتف الذيك
الهدف :يفهم الطالب كيف يعمل الهاتف الذيك

الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 10د.

يقسم املدرب املجموعة اىل قسمني،
ويخرج من كل مجموعة طالب،
يعطي املدرب الطالبني نفس الكلمة،
عىل كل طالب أن ُيثل أو يرشح هذه
الكلمة ملجموعته بدون كالم.

تنشيط الطلبة وكرس
الجليد

لعبة

 15د.

يقسم املدرب الطلبة ملجموعات
ويطلب منهم ان يرسموا الهاتف
الذيك مع مكوناته
وان يشريوا مام يتكون الهاتف الذيك
ثم يعرض الطلبة ما توصلوا له يف
املجموعات

يتفكر الطلبة كيف
يعمل الهاتف الذيك

مجموعات عمل

 20د.

يقوم املدرب بتوزيع بطاقات العمل
عىل الطلبة
ويطلب منهم ان يضعوا البطاقات
التي يحتاجها الهاتف الذيك ليك يعمل
ويرشحوا ملاذا

األدوات الالزمة املالحظات

اوراق واقالم

تختار كل مجموعة طالب ليعرض مام
يتكون الهاتف الذيك امام الجميع

يفهم الطالب كيف
يعمل الهاتف الذيك

مجموعات عمل

بطاقات عمل

التأكد من طباعة البطاقات
قبل الورشة
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عنوان الدرس :صالحيات تطبيقات الهواتف الذكية
الهدف :يتع ّرف الطلبة عىل الصالحيات املمنوحة للتطبيقات التي يستخدمونها.
يفهم الطلبة سبب وجود هذه الصالحيات.
يك ّون الطلبة مهارة التعامل مع التطبيقات والصالحيات التي تطلبها.
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 10د.

يقوم الطلبة بالوقوف بشكل خط
مستقيم .تتم اإلشارة إىل أن ميني
الخط يعني أن املشارك موافق عىل
املقولة التي ستطرح ،أما من يقف
عىل يسار الخ ّط فهذا يعني أنه غري
موافق عليها.
يطرح املدرب  4أسئلة للتعرف عىل
األشخاص ،ويتم التعرف عىل أسامء
الطلبة من خالل سؤالهم عن اسمهم
أثناء تفسريهم ملاذا وقفوا يف هذه
الجهة دون األخرى.
 .1استخدم الهاتف الذيك أكرث من
الحاسوب.
 .2التطبيقات يف الهاتف الذيك
تساعدنا يف تسهيل حياتنا؟
 .3تحتاج التطبيقات يف هاتفي
الستخدام بيانايت من أجل أن تعمل؟
 .4استخدم التطبيقات بشكل يجعلني
أكرث أمناً؟

تنشيط الطلبة
وتحضريهم للورشة

لعبة

 15د.

 يُشكّل املدرب مجموعات عمل - ،يتفكر الطلبة يفكل مجموعة من طالبني ،ويوزع
كيفية استخدامهم
عليهم ورقة عمل حول الهاتف الذيك .لتطبيقاتهم املفضلة.
(صورة هاتف ذيك فارغ من الداخل)
 يتناقش الطالبان مع بعضهام حول  -يفهم الطلبةتطبيقاتهام املفضلة ،ثم يختارون  4الخلفية التقنية
تطبيقات ال يستطيعان التخيل عنها البسيطة للتطبيقات.
ويرسامنها داخل صورة الهاتف الذيك.
 تعرض كل مجموعة الخيارات يفهم الطلبةالتي اعتمدتها ،ثم يدخل املدرب يف القواعد التقنية
نقاش معهم حول سبب اعتامد هذه لطريقة عمل
الخيارات.
تطبيقات الهاتف الذيك
والصالحيات الالزمة
يرشح املدرب طريقة عمل تطبيقات لتؤدي عملها.الهاتف الذيك وصالحياتها.

مجموعات عمل،
ومناقشة ،ورشح

األدوات الالزمة املالحظات
ميكن للمدرب اختيار أسئلة
أخرى لها عالقة مبوضوع
التطبيقات.

يحتاج املدرب لرشح كيفية
لوح وأقالم
معرفة الصالحيات املمنوحة
نسخ ورقة عمل ،لكل تطبيق وآلية الوصول
هاتف ذيك.
إليها يف نظام «االندرويد».
ميكن الوصول إىل إعدادات
الهاتف ثم التوجه إىل
التطبيقات ثم اختيار
التطبيق والنظر إىل
الرتخيص ومن هناك
الدخول إىل كل األذونات
املمنوحة.
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هدف التعلم

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات

الوقت

املحتوى

 يكتشف الطلبةبأنفسهم الصالحيات
املمنوحة للتطبيقات
التي يستخدمونها.

مجموعات عمل،
ونقاش ،ورشح

هواتف ذكية
وأوراق وأقالم.
نسخ ورقة
العمل.

 20د.

قسم املدرب الطلبة ملجموعات.
 يُ ّتُعطى كل مجموعة تطبيقاً معيناً،
ويُطلب منهم فحص صالحيات هذا
التطبيق وتسجيلها عىل ورقة ،ثم
فحص ما إذا كانت هذه الصالحيات
رضورية لعمل هذا التطبيق أم ال.
 يفهم الطلبةأسباب وجود هذه
 يدخل املدرب يف نقاش مع الطلبة .الصالحيات.يطرح املدرب السؤال «هل هذه
التطبيقات بحاجة لهذه الصالحيات
ليك تعمل ،ملاذا؟» ويبدأ برشح كل
التفاصيل املتعلقة بذلك.

يجب التأكد من توفر
هواتف ذكية مع املجموعة.

واجب بيتي
يقوم املدرب/ة بتلخيص ما متت مناقشته مع الطلبة حول التطبيقات.
يطلــب املــدرب/ة مــن الطلبــة التفكــر بتوصيــات يوجهونهــا إىل الشــباب لحاميــة أنفســهم مــن الصالحيــات التــي تطلبهــا
التطبيقــات ،ويقرتحــون تطبيقــات آمنــة بعــد أن يقومــوا بفحــص األذونــات املمنوحــة للتطبيقــات.
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عنوان الدرس :صالحيات تطبيقات الهواتف الذكية.
الهدف :يعرف الطلبة الصالحيات املمنوحة للتطبيقات التي يستخدمونها.
يفهم الطلبة سبب وجود هذه الصالحيات.
يك ّون الطلبة مهارة التعامل مع التطبيقات والصالحيات التي تطلبها.
هدف التعلم

الوقت

املحتوى

 10د.

قسم التفكري يف املحتويات
يقف الطلبة عىل شكل دائرة ،يُ ّ
املدرب الطلبة ألربع مجموعات.
التي يشاركها الطلبة يف
يسمي كل مجموعة باسم تطبيق
كل تطبيق.
(سنابتشات ،انستجرام ،فيسبوك،
واتساب) ويطلب من كل مجموعة
ت َذكُ َر مميزاتها.

 20د.

قسم املدرب الطلبة لعدة
 يُ ّمجموعات ويوزع عليهم القصص
املختلفة املرفقة للجدول (يوزع
املدرب قصة لكل مجموعة).
 يطلب املدرب من الطلبة أنيقوموا بتوضيح ما إذا كان ترصف
الشخصية آمناً أم ال ،مع توضيح
األسباب.
 يناقش الطلبة هذه املواضيع داخلاملجموعات ،ثم يعرضون القصص
التي معهم ويناقشونها مع املدرب
واملجموعات األخرى بشكل جامعي.

 15د.

يفتح املدرب النقاش من أجل أن
يخرج الطلبة
يسمع قصص الطلبة الشخصية،
بتوصيات حول
ويطلب منهم التفكر بالترصفات
موضوع الخصوصية يف
السليمة وغري السليمة الستخدام هذه استخدام التطبيقات.
التطبيقات
ثم يرشح املدرب معنى الخصوصية
وأهميتها.

تفكري الطلبة يف
طبيعة املحتوى
الذي يشاركونه عرب
التطبيقات املختلفة.

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات
من املفضل أن يقوم الطلبة
بالوقوف من أجل كرس
الحواجز والتفاعل بشكل
أكرب.

مترين تحفيزي

مجموعات عمل
ونقاش

أوراق عمل

مجموعات عمل

أوراق
اقالم

يتأكد املدرب من طباعة
أوراق العمل

وظيفة بيتية
يطلــب املــدرب مــن الطلبــة العمــل مبجموعــات لكتابــة توصيــات مــن شــأنها مســاعدة الطلبــة للحفــاظ عــى خصوصيتهــم
أثنــاء اســتخدام تطبيقــات الهاتــف الــذيك ،وذلــك وفــق قامئــة «أفعــل وال أفعــل» ،حســب كل تطبيــق عــى حــدة .ميكــن
للطــاب االســتعانة بهــذه األســئلة لكتابــة التوصيــات :مــا اســم التطبيــق؟ مــا هــي املهــام التــي يقــوم بهــا التطبيــق؟ هــل
هــو مجــاين؟ مــا هــي الصالحيــات التــي يطلبهــا؟ أي مــن هــذه الصالحيــات رضوريــة مــن أجــل عمــل التطبيــق؟ وملــاذا؟ مــا
الصالحيــات األخــرى التــي يطلبهــا التطبيــق والتــي حســب رأيــك ليســت رضوريــة لعمــل التطبيــق؟ وملــاذا؟
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تطبيقات الهاتف الذكي وصالحياتها

ورقة عمل
قصة 1
ســافرت ســلمى مــع أهلهــا يف رحلــة إىل أوروبــا ،قامــت ســلمى بتوثيــق الرحلــة مــن خــال تطبيــق «سنابشــات»،
وتفاعلــت مــع أقربائهــا وأصدقائهــا املقربــن مــن خــال تصويــر فيديوهــات للعائلــة وهــم يقتنــون املجوهـرات
ويســهرون يف الفنــدق.
يقــوم أقاربهــا وأصحابهــا بالتفاعــل مــع هــذه الفيديوهــات بشــكل كثيـ ٍ
ـف ودائـ ٍـم ويســألون عــن تفاصيــل
الفيديوهــات القصــرة ،أيــن تــم تصويرهــا؟ ومــاذا يفعلــون تحديــدا ً؟.
متلــك ســلمى حســابات أخــرى عــى «فيســبوك»« ،انســتجرام»« ،واتســاب» إال أنهــا مل تشــارك صــور الرحلــة
هنــاك إال بعــد عودتهــا مــن الســفر.
ما رأيكم يف ترصف سلمى؟

قصة 2
ميلــك أحمــد حســاباً عــى «فيســبوك» ،يقــوم مــن خاللــه بإبــداء آرائــه السياســية يف كل مــا يتعلــق بأخبــار
الســاعة ،ويعتــر أن هــذا حــق لــه ،لذلــك يقــوم أحمــد بجعــل كل املنشــورات التــي يكتبهــا عامــة.
ما رأيكم يف ذلك؟
هل هذا ترصف آمن؟
هل عىل أحمد أن يتوقف عن نرش آرائه عرب حسابه عىل «الفيسبوك»؟
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قصة 3
يهتــم ســلي ٌم مبعرفــة مــن قــام بزيــارة حســابه عــى «الفيســبوك» ،فقــام بتحميــل تطبيــق (مــن قــام بزيــارة
حســابك) ،وقــد قــام التطبيــق برتشــيح أحــد أصدقائــه املقربــن كأحــد األشــخاص الذيــن قامــوا بزيــارة حســابه
مؤخ ـرا.
كيف يعمل هذا التطبيق حسب رأيكم؟
هل نجح سليم مبعرفة من زار حسابه عىل «الفيسبوك» حقا؟

قصة 4
تعمــل الرا يف مجــال املبيعــات ،فتتلقــى اتصــاالت مــن عمالئهــا وزبائـ َن محتملــن جــد ٍد بشــكل مســتمر ،لذلــك
قامــت بتحميــل تطبيــق «تروكولــر» لكشــف أســاء املتصلــن ،تفاجــأت الرا عندمــا اتصلــت لهــا صديقتهــا ســارة
أن التطبيــق قــام بتســمية ســارة بـ»سوســو األمــورة» رغــم أن الرقــم محفــو ٌظ يف جهازهــا باســم ســارة.
كيف حصل ذلك حسب رأيكم؟

قصة 5
هيــا ودنيــا صديقتــان مــذ كانتــا يف الســابعة مــن العمــر ،تتشــارك هيــا ودنيــا كل أرسارهــا ســوي ًة ،حتــى كلــات
الــر يف مواقــع التواصــل املختلفة.
هيــا ودنيــا يف املرحلــة الثانويــة اآلن وقــد نشــب بينهــا خــاف ،فقامــت دنيــا بكتابــة منشــور مــن حســاب هيــا
تقــول فيــه « أنــا أكــره أهــي وســوف أقــوم بقتلهــم يومـاً مــا »
ما رأيك بترصف هيا ودنيا ،وكيف يجب أن تترصف هيا إزاء ما حصل؟
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ّ
املتصفحات

تع ـ ّد متصفّحــات اإلنرتنــت البوابــة التــي يَع ـ ُر مــن خاللهــا املســتخدم إىل الشــبكة العنكبوتيــة ،ليتص ّفــح كل
مــا قــد تـ ّم تحميلــه عــى هــذه الشــبكة الواســعة .فالغــرض األســايس مــن متص ّفــح اإلنرتنــت هــو جلــب مــوارد
رش.
املعلومــات وتقدميهــا للمســتخدم بشــكلٍ ســهلٍ ومبــا ٍ
نصــب بشــكلٍ
ومــن أبــرز املتصفّحــات وأقدمهــا متص ّفــح «مايكروســوفت إيــدج» ( )Microsoft Edgeالــذي يُ َّ
تلقــا ٍيئ مــع نظــام التشــغيل «وينــدوز» ،وكذلــك متصفّحــا «جوجــل كــروم» ( )Google Chromeو»موزيــا
فايرفوكــس» ( )Mozilla Firefoxواســعا االنتشــار ،باإلضافــة ملتصفّــح «أوبــرا» ( )Operaوســفاري ()Safari
وهــا األقــل رواج ـاً.
عنــد تص ّفــح اإلنرتنــت ،فإننــا بشــكل مــن األشــكال م َراقَبــون .فــأن كث ـرا ً مــن املواقــع اإللكرتونيــة ترغــب يف
ـت برمجيــات بأحجــام
الحصــول عــى أكــر قــد ٍر ممكــنٍ مــن املعلومــات عنــا وحولنــا ،فإنهــا – أي املواقــع – تُثبـ ُ
صغــرة جــدا ً تدعــى ملفــات تعريــف االرتبــاط أو ( )Cookiesيف املتص ّفــح الخــاص بنــا ،تســاعدها يف معرفــة
مــا هــي أكــر املواقــع التــي نرتادهــا ونتنقــل بــن صفحاتهــا.
كــا أن هنــاك طريق ـ ًة أخــرى شــائع ًة للتعقــب تعتمــد عــى تثبيــت برنامــج يف املتص ّفــح يدعــى (،)Adware
وهــو نــوع مــن الربامــج يراجــع املواقــع اإللكرتونيــة التــي نزورهــا بشــكلٍ
دوري ،ليقــوم بعــد ذلــك تلقائي ـاً
ٍّ
بإظهــار اإلعالنــات أمامنــا مبــا يتناســب مــع محتــوى تلــك املواقــع .كــا أن هنــاك مواقــع إلكرتونيــة قــادرة عــى
تحديــد موقعنــا الجغ ـرايف مــن خــال عنــوان «بروتوكــول اإلنرتنــت» (.)IP
ألي موقــع إلكــروين تعقــب نشــاط املســتخدم عــى اإلنرتنــت وانتهــاك خصوصيتــه ،وذلــك عنــد اســتخدام
ُيكــن ّ
املتصفّحــات العاديــة مثــل «مايكروســوفت إيــدج» و»فايرفوكــس» و»جوجــل كــروم» و»ســفاري» ،يف املقابــل،
ُيكــن للمســتخدمني تجربــة بعــض املتصفّحــات التــي ت ّوفــر حامي ـ ًة للخصوصيــة وتشــفريا ً لبيانــات املســتخدم،
ومتنــع كذلــك خاصيــة التعقــب.
ت ُع ـ ّرف املتتبِعــات ( ،)Trackersوت ُدعــى كذلــك «تقنيــات الطــرف الثالــث» ،بأنهــا ملفــات تتعقــب متص ّفــح
اإلنرتنــت ،لتقــوم بجمــع املعلومــات حــول املواقــع التي نزورهــا وبيانــات أجهزة املســتخدمني .وتشــمل املتتبعات
ملفــات «الكوكيــز» (ملفــات تعريــف االرتبــاط) ومنــارات الشــبكة و»كــويك فــاش» وعالمــة «البيكــر» وعنــوان
«بروتوكــول اإلنرتنــت» ( )IPالخــاص بنــا .تجمــع هــذه املتتبِعــات معلومــات حــول تاريــخ التصفــح ،وحجــم
الشاشــة ،واملنطقــة الزمنيــة ،واملكونــات اإلضافيــة ،ونظــام التشــغيل ،كل هــذه األشــياء تُ ثـ ُـل بصمـ ًة فريــد ًة لــكل
واحــد منــا ،وبالتــايل تتمكــن املتصفّحــات بســهولة مــن التعـ ّرف علينــا بوســاطة هــذه البصمــة.
ـب واحـ ٍـد فقــط أو قــد تصــل لســتني ()60
قــد تتواجــد املتتبِعــات يف املواقــع اإللكرتونيــة عــى شــكل متعقـ ٍ
ّــب يف املوقــع اإللكــروين .بعــض هــذه املتتبِعــات
متعقبــاً للموقــع الواحــد ،وقــد ال يكــون هنــاك أي متعق ٍ
( )Trackersرضوريــة تقنيـاً لعمــل املوقــع اإللكــروين بالشــكل الصحيــح ،كاملتع ِقبــات الخاصــة بإعطــاء صاحــب
املوقــع فكــرة حــول حركــة املــرور (أي نشــاط املســتخدمني عــى موقعــه ،والوقــت الــذي يقضونــه فيــه ،وغــر
ذلــك) ،إال أن هنــاك معلومــات حــول العمــر ومــكان الســكن واألشــياء التــي ته ّمنــا واملواضيــع التــي نقــرأ ،كل
هــذه املعلومــات يتــم تصديرهــا لــركات اإلعالنــات أو الحكومــات.
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عنــد قبــول هــذه املتَتَبِعــات (تقنيــات الطــرف الثالــث) نكــون قــد ســمحنا لجميــع املتع ِق َبــات املوجــودة
بالوصــول إىل معلوماتنــا .ومــن بينهــا بعــض املتع ِق َبــات املرئيــة كــزر اإلعجــاب عــى «فيســبوك» وطائــر «تويــر»
الصغــر وزر «جوجــل.)G+( »+

ـاص بنــا مــن خــال خدمــة ( )panopticlickالتــي ت ُبـ ّـن إذا مــا
ميكننــا فحــص درجــة األمــان يف املتص ّفــح الخـ ّ
كان متصفّحنــا متصفحـاً آمنـاً مــن متتبعــات اإلعالنــات واملتتبعــن غــر املرئيــن وبصــات التصفــح .كــا ميكننــا
مشــاهدة املتعقبــات عــى متصفّــح «فايرفوكــس» مــن خــال أداة ( )Lightbeamومالحظــة كيــف تــؤدي
املتع ِق َبــات دو َرهــا يف التواصــل والرتابــط فيــا بينهــا.
يف الصورة أدناه ،قمنا بتصفّح موقعني إلكرتونيني ،فتبني أن هذين املوقعني تق ّبلوا  44متتبعاً!

YOU HAVE CONNECTED WITH
44 THIRD PARTY SITES

YOU HAVE VISITED
2 SITES

DATA GATEDRED SINCE
DEC 04 2017

Lightbeam
for Firefox

VISUALIZATION
Graph

Save Data
Reset Data
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ّ
املتصفحات

محاولــة للحـ ّد مــن تلــك الســلبيات ،ميكننــا اســتخدام أداة ( )Privacy Badgerالتــي تقــوم بتحديــد اإلعالنــات
التــي تتجســس علينــا عــر اإلنرتنــت وحجبهــا تلقائي ـاً ،كــا تقــوم بحجــب كافــة أنــواع املتتبعــات .تع ـ ّد هــذه
ّــل املواقــع اإللكرتونيــة للكشــف عــن املحتــوى الــذي يتت ّبــع نشــاطاتنا
األداة ُمركّبــاً إضافيــاً للمتصفّــح ،تحل ُ
وتحجبــه .فحينــا نــزور موقع ـاً مــا ،فــإن هــذه األداة ترصــد كذلــك املحتــوى الــذي تــم تضمينــه مــن مواقــع
أخــرى ،أو مــا يُع ـ َرف مبواقــع «الطــرف الثالــث» كالصــور والربمجيــات الصغــرة واإلعالنــات .ويف حــال كانــت
إحــدى تلــك املواقــع مــن النــوع الــذي يتتبــع ،فــإن هــذه األداة ســتمنع ظهــور أي محتــوى يتضمــن أوامــر
برمجيــة للتتبــع.
كــا متكــن االســتفادة مــن أداة ( )Ghosteryالتــي متنــع املواقــع والــركات مــن تعقــب خصوصيــة الزائــر،
وذلــك عــر منــع وصولهــا إىل بيانــات الشــخص املســتخدم ،وتتيــح األداة ملســتخدميها درجــة تحكــم كبــرة
متكنهــم مــن تحديــد املواقــع التــي تتعقــب خصوصيتهــم وتســتهدف بياناتهــم ،وهــي متوفــرة لجميــع أنــواع
املتصفّحــات.
ويعتــر متص ّفــح ( )Tor Browserاملتص ّفــح األفضــل مــن ناحيــة الحفــاظ عــى خصوصيــة املســتخدم وتعطيــل
عمــل املتتبِعــات .املتص ّفــح مــن منتجــات رشكــة ( )Torاملتخصصــة يف مجــال برامــج تشــفري اتصــال املســتخدم،
وامل ُص ّنفــة مــن قبــل وكالــة األمــن القومــي ( )NSAعــى أنهــا إحــدى أفضــل رشكات تشــفري البيانــات يف العــامل.
ـي عــى نســخ ٍة مــن «فايرفوكــس» ويتوفــر ألنظمــة «وينــدوز» و»مــاك» و»لينكــس».
املتص ّفــح مبنـ ٌّ
كــا متكــن االســتعانة مبتصفّــح ( ،)Epic Privacy Browserالــذي يقــوم بحجــب جميــع «الســكربتات»
(النصــوص؟ ) الربمجيــة التــي تتّبــع نشــاطاتنا .يحتــوي هــذا املتص ّفــح عــى إضافــات حاميــة مثــل املتصفّحــات
األخــرى تُ َ ِّكــن مــن حجــب اإلعالنــات غــر املرغــوب بهــا .مــا مي ّيــز هــذا املتص ّفــح أنــه حتــى مطـ ِّوروه فعليـاً ال
يجمعــون املعلومــات عنــا.
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العنوان :املتصفحات
الهدف :يفهم الطالب الفرق بني املتصفحات املختلفة
يفهم الطالب كيف تتعقب املتصفحات تحركاته.
يقوم الطلبة بحامية متصفحاتهم من املتتبعات.
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 10د.

يسأل املدرب الطلبة ما هي أنواع
املتصفحات التي يستخدمونها ثم
يقوم بتسجيلها عىل اللوح .يسألهم
املدرب إن كانوا يستطيعون تصنيف
هذه املتصفحات ،بدءا ً باألفضل نحو
األسوأ ،وأن يرشحوا السبب .
يؤكد املدرب أن لكل متصفح حسنات
وسلبيات أهمها موضوع اختالف
الرسعة( .يراجع املدرب املواد يف
فصل املتصفحات قبل الورشة).

يتفكر الطلبة بأنواع
املتصفحات املختلفة

نقاش

ميكن للمدرب أن يذكر
أن متصفح «كروم» مثالً
هو متصفح تابع لرشكة
جوجل ،بالتايل البيانات
التي يستخدمها الشخص
يف هذا املتصفح أو املواد
التي يبحث عنها تُحفظ يف
خوادم (سريفرات) جوجل.

 10د.

يقوم املدرب بفتح  lightbeamعىل
املتصفح ويقوم بالدخول عىل مواقع
مختلفة من نفس املتصفح ويراقب
املدرب والطلبة عدد املتتتبعات عىل
املتصفح
يشري املدرب للمتتبعات املرتابطة
التي ترتبط بعدة مواقع مختلفة

يرى الطلبة كيف
تتعقب املتصفحات
تحركاتهم

عرض

حاسوب متنقل يتأكد املدرب من وجود
 +اتصال بشبكة انرتنت و بروجيكتور قبل
اإلنرتنت  +آلة الورشة  +هواتف نقالة مع
عرض ضويئ.
الطلبة.

 10د.

يعرض املدرب عىل الطلبة موقع
 panopticlickثم يطلب منهم أن
يفتحوا موقع  panopticlickعىل
املتصفحات التي يستخدمونها من
الهواتف النقالة ،يقوم هذا املوقع
بفحص إن كان هذا املتصفح آمناً
من اإلعالنات واملتتبعني غري املرئيني
وبصامت املتصفح

يفحص الطلبة إن
كانت املتصفحات التي
يستخدمونها آمنة من
املتتبعات

مترين

يتأكد املدرب من وجود
انرتنت و بروجيكتور قبل
الورشة  +هواتف نقالة مع
الطللبة.

 15د.

يُح ّمل املدرب أداة Privacy
 Badgerوأداة  Ghosteryويعرضها
عىل آلة العرض الضويئ (بروجكرت)
أمام الطلبة ،ليقوموا بتحمليها عىل
متصفحاتهم .يحرص املدرب عىل أن
يتأكد أن كل الطلبة استطاعوا تحميل
تلك األدوات عىل متصفحاتهم.

يقوم الطلبة بحامية
متصفحاتهم من
املتتبعات.

مترين +عرض

األدوات الالزمة املالحظات

هواتف نقالة

يتأكد املدرب من
وجود اتصال مع شبكة
اإلنرتنت ،وآلة عرض ضويئ
(بروجكرت) ،وهواتف ذكية
مع الطلبة.
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املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع االلكرتوين

البيانات

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع الجغرايف

البيانات

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع الجغرايف

الحقوقيون
املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف
املوقع االلكرتوين

الرشطة

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

املستخدم  /كلمة املرور

الحقوقيون

البيانات

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

وكالة األمن القومي

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

Site.com

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

الرشطة

ISP

مفتاح

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات
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املوقع االلكرتوين

املوقع االلكرتوين

-

البيانات

-

املوقع االلكرتوين
-

املوقع الجغرايف

-

املستخدم  /كلمة املرور
املوقع الجغرايف

املوقع الجغرايف

الحقوقيون
املوقع االلكرتوين
-

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

املوقع االلكرتوين
-

املوقع الجغرايف
املوقع االلكرتوين

الرشطة

-

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

-

الحقوقيون

-

املوقع الجغرايف

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

وكالة األمن القومي

البيانات

املوقع الجغرايف

مسؤول النظام

Site.com

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

املوقع الجغرايف

الرشطة

ISP

مفتاح

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات
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-

املوقع االلكرتوين

املوقع الجغرايف

البيانات

-

-

املستخدم  /كلمة املرور

TOR

املوقع الجغرايف

املوقع الجغرايف

TOR

TOR

الحقوقيون
-

املوقع الجغرايف

TOR

مسؤول النظام

املخرتق

ISP

واي فاي

-

املوقع الجغرايف

-

TOR

-

الرشطة

املوقع الجغرايف

-

TOR

-

املوقع الجغرايف

TOR Relay

TOR

املوقع االلكرتوين

-

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

-

املوقع االلكرتوين

TOR

الحقوقيون

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات
TOR

املوقع االلكرتوين

TOR Relay

املوقع االلكرتوين

وكالة األمن القومي

املستخدم  /كلمة املرور

املستخدم  /كلمة املرور

البيانات

TOR

مسؤول النظام

البيانات

Site.com

TOR Relay

املوقع االلكرتوين

املستخدم  /كلمة املرور

املوقع االلكرتوين

البيانات

املستخدم  /كلمة املرور

TOR

البيانات

TOR

الرشطة

ISP
مفتاح

اتصال االنرتنت
تنصت

تبادل بيانات
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TOR

TOR

العنوان  -:املتصفحات
الهدف  -:يفهم الطلبة أنواع الربوتوكوالت املختلفة
يفهم الطالب كيف يعمل متصفح TOR
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 10د.

يطلب املدرب من الطالب أن
يتطوع للخروج خارج الغرفة .تجلس
املجموعة بشكل دائري وتقوم
باختيار «ملك الحركات» ،بحيث
تكون مهمته القيام بحركات معينة
من فرتة ألخرى ،وعىل باقي الطلبة
تقليده .عىل املتطوع خارج الغرفة
كشف من هو ملك الحركات.

تحفيز الطلبة

لعبة

 15د.

يسأل املدرب الطلبة عن الـ  HTTP,يفهم الطلبة الفرق بني نقاش  +محارضة من
 HTTPSومن ثم يسألهم عن
الربوتوكوالت املختلفة املدرب
متصفح «تور» .يرشح املدرب
وكيفية عمل TOR
خصائص متصفح «تور» ،وبروتوكوالت
الـ HTTP, HTTPS

 20د.

قسم املدرب الطلبة إىل 3
يفهم الطلبة الفرق بني مترين
يُ ّ
مجموعات ،ي ّوزع عىل املجموعات الربوتوكوالت املختلفة +
أوراق العمل ،ثم يطلب منهم ذكر وكيفية عمل متصفح مجموعات عمل
أي من الرسومات املوجودة يف أوراق «تور».
العمل تعرب عن TOR , http, https
 ،ثم يقومون بعرض النتائج مع
الرشح.

األدوات الالزمة املالحظات

عىل املدرب مراجعة املادة
يف فصل اإلنرتنت حول
الربتوكوالت ومتصفح
TOR
أوراق عمل

يطبع املدرب أوراق العمل
قبل بدء الفعالية.
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شبكات التواصل االجمتاعي

متتــاز شــبكات التواصــل االجتامعــي يف أن املســتخدم نفســه هــو مــن يصنــع املحتــوى الخــاص بــه ،والــذي
يتألــف مــا يضيفــه ويشــاركه مــع اآلخريــن؛ فاملكــو املوقــع أو مطـ ّوروه ال ميكنهــم إضافــة محتــوى إال بصفتهــم
مســتخدمني .وقــد تكــون مشــاركة املســتخدم يف صنــع املحتــوى عبــارة عــن مشــاركة نص ّيــة كــا يف العديــد مــن
شــبكات التواصــل االجتامعــي ،أو صوتيــة كـ»الســاوند كالود» ،أو فيديــو كـ»اليوتيــوب» ،أو صــور كـ»فليكــر» ،أو
مزيــج بينها كـــ «الفيســبوك».
كــا متتــاز وســائل التواصــل االجتامعــي بتوفــر صفحــات متثــل الفــرد أو املؤسســة داخــل الشــبكة االجتامعيــة،
فــكل مســتخدم يجــب أن يكــون لــه صفحــة شــخصية متثلــه ،يعتمــد عليهــا عنــد بنــاء العالقــات داخــل الشــبكة
وميلؤهــا باملحتــوى الخــاص بــه.
تعتمــد العالقــات يف وســائل التواصــل االجتامعــي عــى الصفحــات وليســت عالقــات شــخصية ،فالصفحــة تعــر
عــن الشــخصية الحقيقيــة مبحتواهــا واهتامماتهــا وقــد تكــون بعيــدة كل البعــد عــن ذلــك؛ فالعالقــات يف وســائل
التواصــل االجتامعــي قــد تكــون مــن طــرف واحــد ،مبعنــى أن تتــاح محتويــات صفحــة مــا كمنشــورات الطــرف
األول يف صفحــة الطــرف الثــاين كخاصيــة املتابعــة عــى «تويــر» أو «فيســبوك» ،وقــد تكــون العالقــة تبادليــة
ـتخدمي ،كخاصيــة الصداقــة عــى «الفيســبوك».
مبعنــى أن تتــاح محتويــات الصفحــات لــكال املسـ
ّ
تتم ّيــز وســائل التواصــل االجتامعــي بالحيويــة ،ففيــا تظهــر لــك منشــورات معينــة كونهــا مــن طــرف أصدقــاء،
ســتظهر منشــورات أخــرى كونهــا مــن أصدقــاء مختلفــن لصديقــك ،هــذه املرونــة تعتمــد يف الغالــب عــى
العالقــات بــن املســتخدمني ألن املحتــوى يتشــكل مــن خــال منشــورات األصدقــاء والصفحــات التــي يتابعهــا
املســتخدم.

خصائص شبكات التواصل االجتامعي:
املستخدمون هم من ميلكون حرية صناعة املحتوى.
الصفحات شخصية (.)Profiles
العالقات مبارشة بني املستخدمني.
املحتوى متغري حسب املستخدم.

ما هو دور شبكات التواصل االجتامعي يف حياتك؟
اجتمعــت عائلــة أحمــد وخرجــت لقضــاء وقــت ممتــع يف البحــر امليــت ،ص ـ ّور أحمــد العائلــة وقــام بنــر
الصــورة عــى شــبكة «الفيســبوك» وكتــب عــى الصــورة أن كل العائلــة تقــي وقتــاً ممتعــاً معــاً ،وضَ َبــ َط
عــام ،أي يــراه الجميــع .مــا خطــورة هــذا املنشــور عــى عائلــة أحمــد؟
اإلعــدادات كمنشــو ٍر ٍ

/ 44

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي

تطبيقات الفيسبوك
تطبيقــات «فيســبوك» هــي تلــك التطبيقــات التــي يرتبــط تشــغيلها بتطبيــق الفيســبوك ،وتعمــل فقــط يف بيئــة
حســابنا عــى الـ»فيســبوك» ،كاأللعــاب أو التطبيقــات التــي تقـ ّدم خدمــات معينــة كتلــك التــي تخــرك مــن قــام
بزيــارة حســابك مثـاً.
أصبحــت تطبيقــات «فيســبوك» يف الفــرة األخــرة مــن أخطــر طــرق االخـراق ،فمنهــا مــا يكــون مثـرا ً للفضــول
فتقــوم بالســاح واإلذن لــه فيتحكــم بــدوره يف حســابك ،كأن ينــر عــى صفحتــك أو يرســل رســائل ألصدقائــك
أو ينــر منشــورات عــى املجموعــات التــي تشــرك فيهــا بإذنــك وغالبـاً مــن دون إذنــك.
متتــاز بعــض هــذه التطبيقــات بالــذكاء نوعـاً مــا ،فمــن املمكــن أن يكــون هــذا التطبيــق مــن أجــل هـ ٍ
ـام
ـدف سـ ٍ
ونبيــلٍ  ،كأن يتــوىل التطبيــق نــر أحاديــث نبويــة أو مقــوالت ثقافيــة ،ولكــن مظهرهــا العــام ال يبطــل محتواهــا
غــر الخـ ّـاق؛ حيــث تقــوم بالتجســس عليــك دون أن تــدري ودون أن تزعجــك .وال حاجــة يل عزيــزي القــارئ أن
أذكــرك مبــا يحتويــه حســابك عــى «الفيســبوك» مــن معلومــات كتاريــخ ميــادك أو صــورك أو املنشــورات عــى
صفحتــك أو رســائلك مــع أقاربــك وأصدقائك…إلــخ.
لــي ت ُفــرق بــن التطبيقــات الخبيثــة واألخــرى الجيــدة ،يكفــي أن تقــوم بالدخــول لهــذه األداة وتحميلهــا
والســاح لهــا بالــروع يف العمــل ( ،)http://mypermissions.comســتظهر لــك هــذه األداة جميــع التطبيقات
واألذونــات الخاصــة يف كل تطبيــق ومــا املعلومــات التــي يســتطيع كل تطبيــق الولــوج إليهــا.
بإمكانــك عزيــزي القــارئ التحكــم يف هــذه التطبيقــات وتعديلهــا وترويضهــا يك تعمــل حســب مــا تريــد،
فيكفــي أن تضغــظ عــى كلمــة تعديــل يف اللــون األزرق املقابــل للتطبيــق الــذي تريــد ليظهــر بوضــوح التطبيــق
ـمحت لــه بالوصــول إليهــا.
واملعلومــات التــي َسـ َ
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اإلعالنات
ـت
تعتــر مواقــع التواصــل االجتامعــي مــن أكــر الطــرق نجاعــة يف بــث األخبــار ونــر املعلومــات ،وقــد أصبحـ ْ
االختيــار األفضــل واألنجــع للــركات التجاريــة واملؤسســات االجتامعيــة والكثــر مــن األف ـراد ورجــال األعــال
لتحســن وترقيــة عملهــا بغــض النظــر عــن مجالــه .ويعــود ســبب هــذا النجــاح بشــكل رئيــس إىل االنتشــار
الواســع ملواقــع التواصــل االجتامعــي ،فخــال دقيقــة واحــدة مــن الزمــن أصبــح بإمكانهــا نــر إعــان يحتــوى
عــى أيــة معلومــات ،وبالتــايل أصبحــت عمليــة اإلعــان رسيعــة وفعالــة وناجحــة جــدا ً لتســويق املنتجــات أو
املعلومــات.
باملقابــل تزيــد نســبة اســتخدام مواقــع التواصــل االجتامعــي وجــذب واســتقطاب املســتخدمني الجدد ،مــا يعني
زيــادة أعــداد مــن يندرجــون ضمــن جمهــور الهــدف لتلــك اإلعالنــات .يف هــذه العمليــة يســتفيد املســتخدم
(امل ُعلــن) وتســتفيد الرشكــة املالكــة للموقــع ،وبذلــك أصبحــت هــذه اإلعالنــات البنــاء األســايس الــذي تعتمــد
عليــه جميــع مواقــع التواصــل االجتامعــي لتبقــى فعالـ ًة وناجحـ ًة ومنتــر ًة بطــرق تــريض املســتخدم وتزيــد مــن
رغبــة اســتخدامها وتــرك مــردودا ً ماليـاً ملواقــع التواصــل االجتامعــي مــن الــركات التــي تقــوم بعــرض إعالناتهــا.
فمث ـاً ،موقــع الفيســبوك يتيــح للمســتخدمني خدمــة الرتويــج واإلعــان عــن منتــج معــن مقابــل مبلــغ مــايل
معــن ،فيســتفيد املســتخدم بتســويق منتجــه أمــام فئــة واســعة مــن النــاس ،وعــى مســافات بعيــدة ،فيصــل
جمهــورا ً رمبــا مل يكــن ليصلــه بــدون الفيســبوك.

الحيادية
مواقــع التواصــل االجتامعــي هــي مــن أكــر املواقــع اســتخداماً خــال الفــرة األخــرة ،حيــث ارتبطــت ارتباطـاً
كلي ـاً بجميــع مناحــي الحيــاة ،فأصبحــت الطريقــة األوىل للتعبــر ونــر األفــكار والتواصــل االجتامعــي وربــط
العالقــات بــن األف ـراد بغــض النظــر عــن املســافة أو املــكان ،ونجحــت يف جــذب كميــات هائلــة جــدا ً مــن
املعلومــات ،وتحديــدا ً بــن أفـراد املجتمعــات غــر املســتقرة سياســياً ،حيــث متكنــت هــذه املواقــع مــن الحصول
عــى كامــل الصالحيــات لفعــل مــا يتناســب مــع قوانينهــا أو قوانــن مــن يديرهــا ،فتتحكــم بجميــع الصفحــات
والحســابات ملســتخدميها وتشــدد الرقابــة عليهــم ،وتقتحــم حياتهــم الخاصــة.
ولطاملــا كانــت مراقبــة الفلســطينيني جــزءا ً ال يتجــزأ مــن مــروع إرسائيــل االســتعامري ،وعــاوة عــى ذلــك،
أعلنــت وزيــرة العــدل اإلرسائيليــة ووزيــر األمــن العــام جلعــاد إردان يف  2016إبــرام اتفــاق بــن إرسائيــل
وفيســبوك ينــص عــى تشــكيل فــرقٍ لرصــد املحتــوى «التحريــي» وإزالتــه .وإزالــة أي صفحــة أو موقــع أو
حســاب فلســطيني ينظــر إىل القضيــة الفلســطينية بطريقــة صحيحــة أو ينبــض باســم الحريــة والشــعب
الفلســطيني ،فأصبــح االحتــال يتجــاوز كل القوانــن العامليــة والدوليــة .أصبــح الـراع الفلســطيني اإلرسائيــي
أكــر تطــورا ً ليصــل إىل أفــكار الفلســطيني ويحاربــه إلكرتوني ـاً بــكل الطــرق.
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العنوان  -مواقع التواصل االجتامعي  -فيسبوك منوذجاً.
الهدف  -أن يتفكر الطالب ما هي البيانات التي يشاركها يف فيسبوك.
أن يتفكر الطالب يف الجانب التجاري يف وسائل التواصل االجتامعي.
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات

 10د.

يبدأ املدرب الورشة بتمرين إحامء.
قسم املدرب الطلبة ملجموعتني
يُ ّ
متساويتني من حيث العدد .تجلس
املجموعة (أ) عىل كرايس ويقف
خلف كل طالب يف مجموعة (أ)
طالب من املجموعة (ب) .يحمل كل
طالب يف مجموعة (أ) قلامً وورقة
ويكتب حرفاً ،وميرر الورقة للشخص
الذي بجانبه ،عىل الطلبة يف مجموعة
(أ) تكوين جمل مفيدة عىل كل
ورقة من ترتيب األحرف ،ويكون عىل
الطلبة يف مجموعة (ب) أن يُخمنوا
أكرب عدد ممكن من تلك الكلامت.

تنشيط للطلبة

مترين

أوراق وأقالم

 20د.

يقسم املدرب املجموعة ملجموعات يتفكر الطلبة مباهية مجموعات
صغرية :بحيث يكون طالبان أو ثالثة املعلومات التي
عمل،نقاش،
يف كل مجموعة .يطلب املدرب
يشاركونها يف فيسبوك محارضة (رشح)
منهم كتابة نوعية املعلومات التي
يشاركونها عىل موقع فيسبوك
(صور شخصية ،آراء سياسية ،أماكن
تواجدهم ،بياناتهم )..،عىل ورقة،
ثم يقومون بعرض النتائج أمام
الجميع ومناقشتها مع املجموعة.
عىل املدرب إدخال املستوى التحلييل
للنقاش فيسال الطلبة :ماذا تعني
هذه املعلومات؟ إال َم تؤدي؟ ما هي
التبعات ملشاركتنا مثل هذه التفاصيل
(التطرق للجانب اإليجايب والسلبي).

 10د.

يعرض املدرب فيديو «تعلقش
بالشبكة»،
https://www.youtube.com/
watch?v=yfnaLh_iOJs
يسأل املدرب الطلبة عن فهمهم
للفيديو ويفتح باب النقاش حول
محتواه والعربة منه .ومن ثم يرشح
للطلبة كيف تستغل رشكة فيسبوك
ما نشاركه عرب موقعها من معلومات
وبيانات.

التواصل واستغاللها
لبياناتهم

أوراق وأقالم

متنقل  +آلة
عرض ضويئ
(بروجكرت).

التأكد من نوعية اإلنرتنت
أو عدم توفره أثناء الحصة.
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العنوان  -أخالقيات استخدام فيسبوك
الهدف  -:يتفكر الطلبة بطبيعة مشاركاتهم يف موقع فيسبوك
يفهم الطلبة أهمية وجود قواعد يلتزمون بها يف تعاملهم مع فيسبوك
ينتج الطلبة دستورا أو قامئة السلوك يف فيسبوك.
الوقت

املحتوى

 10د.

 يجلس الطلبة بشكل دائري ،يطرح املدرب أسئلة لها عالقة  -تنشيط الطلبةبـ»الفيسبوك» قد تنطبق أو ال تنطبق عىل الطلبة.
وتحفيزهم للمشاركة
مثالً :هل سبق لك أن نرشت صور ًة مضحك ًة لنفسك عىل
يف الحصة.
«الفيسبوك»؟
هل سبق لك أن قبلت طلب صداق ٍة من ٍ
شخص ال تعرفه؟
 يتفكر الطلبة يفهل تشارك منشوراتك مع كل أصدقائك يف «الفيسبوك»؟
كيفية استخدامهم
الشخص الذي تنطبق عليه اإلجابة بنعم يقفز يف الهواء أو
لتطبيق «الفيسبوك».
يصفق ،ثم يختار املدرب أحدهم للوقوف يف الوسط وطرح
سؤال جديد.
 يناقش الطلبة طبيعة استخدامهم للفيسبوك وألي غرض (تعارف ،أخبار ،مشاركة حياتهم اليومية )
 -يُس ّجل املدرب كل ذلك.

 10د.

قسم املدرب الطلبة إىل فريقني (أو حسب العدد إىل ثالث
يُ ّفرق).
الهدف :اختبار املعلومات املوجودة لدى الطلبة عن
«الفيسبوك» ،كيفية استخدام «الفيسبوك» بشكل آمن.
الهدف من النشاط تقديم معلومات جديدة وتحفيز
املناقشة.
بعض األفكار ألسئلة محتملة عىل طريقة «صحيح أم خاطئ»:
مفتوح ال يتبع
اإلنرتنت ،مبا يف ذلك «الفيسبوك» ،فضا ٌءٌ
مسموح.
قوانني معينة .كل يش ٍء
ٌ
ليست هناك مشكلة من إطالق بعض الشتائم يف«فيسبوك» ،فهناك تقريباً  2مليار مستخدمٍ حول العامل.
كلاميت لن تؤثر عىل أحد.
من املمكن أن أربط حسابات أصدقايئ مبنشورايت ( tag )makingدون موافقتهم.
 ممنوع أن أنرش صورا ً محرج ًة ألصدقايئ فقط ،أما الصورالجميلة فمسموح أن أنرشها عىل صفحتي يف «فيسبوك»
دون أخذ موافقتهم.
يلخص املدرب للطلبة معنى املبادئ األخالقية والخطوط
الحمراء التي يجب اتباعها أثناء استخدامهم «للفيسبوك»،
وذلك خالل نقاش مفتوح.
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هدف التعلم

يستوعب الطلبة يف
مخاطر «فيسبوك»
ويدركون أخالقيات
استخدامه.

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات

لعبة

لوح وقلم

مسابقة
نقاش

من املمكن
إضافة أسئلة
أخرى

الوقت

املحتوى

هدف التعلم

 25د.

 يُلخص املدرب ما توصل إليهالطلبة من مبادئ وجمعها كلها عىل
ورقة واحدة.
 تتم مناقشة كل مبدأ عىل حدةوالتأكد من أن جميع الطلبة يوافقون
عليه.
(من املمكن أن يقوم الطلبة باإلمضاء
عىل هذه الورقة عىل أنها وثيقة
مبادئ متفق عليها  -حسب الفئة
العمرية)
اقرتاح :إنتاج «بوسرت» يتضمن بنود
«الدستور» ،بتصميم جذاب ،تعليقه
يف مكان مناسب داخل املدرسة و/أو
نرشه عرب االنرتنت.
من املمكن أن يتضمن «البوسرت» عىل
شقني :افعل وال تفعل

بناء «دستور أخالقي» نقاش ومترين عميل
الستخدام الطلبة
للفيسبوك

األدوات الالزمة املالحظات

الطريقة

ورقة كبرية
وأقالم

العنوان  -األمان يف مواقع التواصل االجتامعي  -فيسبوك منوذجاً
الهدف  -أن يفهم الطلبة أهمية إعدادات األمان
أن يعرف الطلبة ما هي الخطوات التي تجعلهم أكرث اتباعاً ملعايري األمن الرقمي.
أن يكتسب الطلبة مهارة تطبيق إعدادت األمان يف حساباتهم يف فيسبوك
الوقت

املحتوى

هدف التعلم

الطريقة

 5د.

 يبدأ املدرب الورشة بتمرين الظليسأل الطلبة:
 أض ُع صوريت الشخصية عىل «فيسبوك» ألنني أحب أنيعرفني الناس.
 أشارك كل تفاصييل الشخصية الحقيقية عىل «الفيسبوك». -مشاركة أفكاري وآرايئ عىل «الفيسبوك» أمر مهم بالنسبة يل.

تنشيط الطلبة،
وتفكرهم باملعلومات
التي يقومون مبشاركتها
عىل مواقع التواصل

مترين
حركة

األدوات الالزمة املالحظات

قسم املدرب الطلبة ملجموعات صغرية ( 3-2طلبة لكل
 يُ ّمجموعة)
 يطلب املدرب من الطلبة القيام بكتابة املعلومات التييشاركونها عىل مواقع التواصل االجتامعي (صور شخصية ،آراء
سياسية ،أماكن تواجدهم ،بياناتهم ) ..عىل ورقة العمل املرفقة.
 يقوم الطلبة بعرض النتائج أمام الجميع ومناقشتها بشكلجامعي.
 عىل املدرب إدخال املستوى التحلييل للنقاش فيسأل الطلبة:ماذا تعني هذه املعلومات؟
إىل ماذا تؤدي؟ ما هي التبعات هل هي إيجابية أم سلبية؟
 -يرشح املدرب البيانات التي نشاركها وكيف يتم استغاللها.
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هدف التعلم

الوقت

املحتوى

 10د.

يعرض املدرب عىل الطلبة هذا الفيديو
يعرف الطلبة حجم
 https://www.youtube.com/watch?v=tavKNwLKqOIاستغالل بياناتهم من
بعنوان  -رشكات بيع البيانات الشخصية (مدته )2:16
قبل الرشكات
ثم يفتح النقاش مع الطلبة :ما هو أكرث ما أدهشهم يف
الفيديو من معلومات؟ ماذا نفهم من هذا الفيديو ؟
يرشح املدرب الغرض من جمع هذه البيانات وبيعها .

فيديو
اتصال بشبكة التأكد من
ونقاش اإلنرتنت +
توفر متطلبات
محارضة /حاسوب متنقل العرض قبل
رشح
 +آلة عرض
الورشة وفحص
ضويئ (بروجكرت) الصوت مسبقاً.
من املمكن
تحميل الفيديو
قبل الورشة يف
حال عدم وجود
إنرتنت.

 5د.

يسأل املدرب الطلبة هل هناك أهداف أخرى يتم لسببها
يفهم الطلبة ما
جمع بياناتنا (غري األسباب التجارية) ،ثم يفتح املدرب
هي أهمية البيانات
النقاش حول قصص ألشخاص تم توقيفهم أو اعتقالهم بسبب والتفاصيل التي
منشورات.
يشاركونها

رشح

 25د.

يسأل املدرب :ما هي الخطوات التي يتبعونها ليك يكونوا
أن يعرف الطلبة ما
عرض عىل حاسوب متنقل  -يتأكد املدرب
أكرث أمناً أثناء استخدامهم للفيسبوك؟ ثم يقوم بكتابة ما
هي الخطوات التي
الشاشة + .آلة عرض
أنه قام بتغطية
ذكر عىل اللوح ويقوم برشح هذه اإلعدادات بشكل تقني .تجعلهم أكرث أمناً،
ضويئ (بروجكرت) كل اإلعدادات
يحرص املدرب عىل أن يتبع الطلبة الخطوات التي يتبعها هو أن يكتسب الطلبة
 +حساب
املرفقة يف املادة
بواسطة عرض إعدادات األمان عىل الفيسبوك يف آلة العرض مهارة تطبيق إعدادات
فيسبوك ف ّعال .اإلثرائية املرفقة
الضويئ (الربوجكرت) ،ويطبقونها يف نفس الوقت عىل هواتفهم األمان
حتى وإن مل
الذكية.
تذكر من قبل
*هذه اإلعدادات متشابهة لكثري من وسائل التواصل
الطلبة.
االجتامعي مثل واتساب انستجرام فيسبوك .ميكن للطلبة
أيضا أن يقوموا بنفس اإلعدادات يف حساباتهم األخرى عىل
 ميكنهذه التطبيقات
االستغناء عن
*يستطيع املدرب سؤال الطالب الذي يقرتح إحدى هذه
الربوجيكرت
اإلعدادات أوالً عن كيفية عملها ،من ثم يقوم هو بتوضيح
وتوزيع ورقة
األمر بواسطة عرضه من خالل الفيسبوك عىل الشاشة (بشكل
العمل
عميل).

الطريقة

األدوات الالزمة املالحظات

نقاش

وظيفة بيتية – اخترب نفسك
وسائل التواصل االجتامعي – الفيسبوك منوذجاً
لــي يختــر الطلبــة الجانــب التجــاري لوســائل التواصــل االجتامعــي يُطلــب منهــم أن يتحدثــوا بشــكل مكثــف عــن موضــوع
ال يشــغلهم عموم ـاً مثــل (الربازيــل ،القطــط ،االســمنت  )...ملــدة يومــن ،وذلــك مــن دون الحاجــة لكتابــة منشــور عــر
وســائل التواصــل عــن ذلــك ،فقــط عليهــم التحــدث عــن هــذا املوضــوع مــن خــال املراســات والحديــث عــر الهاتــف أو
عندمــا تكــون هواتفهــم إىل جانبهــم.
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مادة اثرائية للمدرب
إعدادات األمان وإجراء خطوات إلعدادات أكرث أمناً.
الهدف  -توضيح طريقة إعدادات األمان عىل مواقع التواصل االجتامعي (فيسبوك منوذجا).
عىل املدرب التوجه اىل تطبيق «الفيسبوك»
 .1الدخول عىل «إعدادات الحساب من القامئة».
 .2اختيار «األمان وتسجيل الدخول».
يقــوم هنــا املــدرب باملــرور عــى كل القامئــة واحــدا ً تلــو اآلخــر وإظهــار كيفيــة الدخــول لــكل إعــداد وتطبيــق
اإلجـراءات األكــر أمنـاً.
اسم اإلعداد

ماذا يحتوي هذا اإلعداد؟

املكان الذي سجلت دخولك منه

األجهزة التي سجل املستخدم من خاللها الدخول عىل حسابه عىل تسجيل الخروج من جميع األجهزة
التي مل يعد يستخدمها صاحب
«الفيسبوك».
الحساب.

إعدادات طبقة أمان إضافية
 تلقي تنبيهات بشأن تسجيالت دخولغري معروفة

يخربك اإلعداد إذا قام أي ٍ
شخص بتسجيل الدخول من جها ٍز أو
متصف ٍح ال تستخدمه أنت عادةً.

تشغيل الخاصية

إعدادات طبقة أمان إضافية
 -استخدام مصادقة ثنائية

يقوم اإلعداد بإرسال رسالة نصية تحتوي رمزا ً إىل رقم هاتفك يف
ٍ
جديد،
كل مرة تسجل الدخول إىل حسابك من جهاز أو متصف ٍح
ٍ
جديد
وبذلك ال تتمكن من تسجيل الدخول من جهازٍ/متصف ٍح
بدون إدخال هذا الرمز.

تشغيل الخاصية
(يجب تفعيل رقم الهاتف وربطه
بالحساب)

الخيار األكرث أمناً

إعدادات طبقة أمان إضافية
 اختيار أصدقاء لالتصال بهم إذا تم قفلحسابك.
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مفاهمي وتعريفات

اإلنرتنــت :مثــل عــامل البحــار واملحيطــات ..يتكــون مــن آالف الجــزر (شــبكات) املوزعــة حــول العــامل تربطهــا
العديــد مــن الكابــات واألجهــزة تحــدد املســارات وتيــر مــرور البضائــع وتقديــم الخدمــات مــن نقطــة أ إىل
نقطــة ب ،ويتكــون اإلنرتنــت مثــل الحــال يف عــامل البحــار مــن طبقــات عديــدة (لغــات برمجيــة وبروتوكــوالت)
منهــا طبقــات عــى الســطح ويليهــا طبقــات أعمــق وصــوال إىل القــاع تقــوم بــأدوار مختلفــة ومتجانســة لعمــل
اإلنرتنــت .ويتواصــل ســكان الجــزر عــر مراكــب صغــرة وكبــرة (مثــل الحواســيب و املتصفحــات والهواتــف)
للوصــول مــن نقطــة أ إىل نقطــة ب لتبــادل املعلومــات والنفــاذ للمحتــوى والدردشــة وإىل آخــره مــن أنشــطة
مختلفــة تحــدث عــى اإلنرتنــت .وبطبيعــة الحــال تختلــف موازيــن القــوى يف عــامل اإلنرتنــت مــن مقــدم الخدمــة
(رشكات) إىل املــرف عــى الخدمــات (ســلطات وجهــات رســمية) واملواطنــن .واألنشــطة البحريــة التــي تتــم
منهــا مــا هــو متــاح للجميــع لالطــاع ومنهــا مــا هــو خــاص كــا ميكــن تبــادل البضائــع عــى نحــو علنــي وعــى
نحــو خــاص.
الشــبكات االجتامعيــة والربيــد اإللكــروين :هــي عبــارة مراكــب ضخمــة (رشكات) متتلك مــوارد مهولــة لتقديم
خدماتهــا للمواطنــن يف مقابــل مبالــغ ماليــة أو بيانــات شــخصية ،وجميــع اســتخدامات املواطنــن لخدمــات
الــركات تــدور يف فلــك مــوارد الرشكــة حيــث تقــوم الرشكــة بتحديــد القواعــد والقوانــن ويلتــزم املواطــن
وميكــن للرشكــة معرفــة مــا يقــوم بــه املواطــن والتحكــم يف بياناتــه ولهــا ســيطرة مطلقــة .أغلــب الــركات
تفــرض عــى مواردهــا وآليــة عمــل خدماتهــا رسيــة بحيــث ال ميكــن للمواطنــن التيقــن مــن ادعــاءات الــركات
او التحقــق مــن ســامة الخدمــة ،وعــى الجانــب األخــر تقــوم بعــض الــركات بتبنــي فلســفة الربمجيــات
الحــرة ومفتوحــة املصــدر ملشــاركة كيفيــة عمــل مــوارد ومتنــح االخريــن حقــوق للمراجعــة وإعــادة االســتخدام
واالشــتقاق والتطويــر عــى نحــو تشــاريك .ولــي يقــوم املواطــن باســتخدام إحــدى تلــك الخدمــات يقــوم مبــلء
اســتامرة تحتــوي عــى بيانــات شــخصية عديــدة ويقــوم املواطــن بالتأشــر عــى زر «أوافــق» عــى سياســات
االســتخدام والخصوصيــة  -ويف الغالــب دون قراءتهــا.
نظــام التشــغيل  :Operating Systemهــو واحــد مــن أه ـ ّم أنــواع الربمجيّــات التــي ال ميكــن االســتغناء
عنهــا عنــد اســتعامل الحاســوب ،إذ يعتــر وســيلة اإلنســان الســتعامل قطــع الحاســوب الصلبــة ،واالســتفادة مــن
إمكانياتــه إىل أقــى ح ـ ّد ممكــن ،ومتــاح .فهــو عبــارة عــن البيئــة التــي تعمــل بهــا الربمجيــات عموم ـاً ،فهــي
مبثابــة األرض التــي تــزرع بهــا املحاصيــل .فالحاســوب عبــارة عــن عتــاد وبرامــج ،وال يوجــد أي اتصــال مــا بــن
هذيــن الفرعــن إال مــن خــال نظــام التشــغيل .فنظــام التشــغيل عبــارة عــن مجموعــة مــن الربامــج التــي تقــوم
بالتنســيق بــن عمــل وحــدات الحاســوب املختلفــة وادارة عمــل كل منهــا فيــا يتعلــق بالبيانــات واملعلومــات
ميكــن نظــام التشــغيل التحكــم والســيطرة باملصــادر واملهــام وإدارتهــا ،مثــل التحكــم بــإدارة الذاكــرة الرئيســية.
فهــو وســيلة تفاهــم وحلقــة وصــل بــن املســتخدم والجهــاز بواســطة واجهــة مســتخدم (،)User interface
والتــي متنــح املســتخدم مــن تشــغيل الربامــج .إدارة تدفــق البيانــات ومســارها مــن خــال التحكــم بانتقالهــا
بــن وحــدات الحاســوب .تنظيــم امللفــات يف مجلــدات وفهرســتها .ومــن األمثلــة عــى أنظمــة التشــغيل أنظمــة
ونــدوز  ،Windowsلينكــس  ،Linuxماكنتــوش  ،Macintoshأندرويــد  Androidآي أو أس  IOSوغريهــا

/ 52

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي

الهواتــف الذكيــة :الهواتــف الذكيــة تتشــكل مــن مكونــات عديــدة مــن ضمنهــا مســاحة تخزيــن داخليــة ،والتي
يتــم عليهــا وضــع نظــام التشــغيل للهاتــف والتطبيقــات التــي يقــوم املســتخدم بتنزيلهــا وجميــع اســتخدامات
مخزنــة عــى تلــك املســاحة مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو والربيــد اإللكــروين ،ويف بعــض األحيــان ميكــن
للمســتخدم إضافــة مســاحة تخزيــن خارجيــة لتخزيــن مــواده مختلفــة .توجــد مناحــي مختلفــة لتأمــن الهواتف
ســواء تأمــن املحتــوى أو تأمــن االتصــاالت وهكــذا .ويف هــذا الفيديــو ســنتحدث فقــط عــن تأمــن املحتــوى
مــن مخاطــر مثــل الرسقــة أو فقــدان الهاتــف يف مــكان مــا .األمــر البديهــي أنــه يف حالــة فقــدان الهاتــف فــإن
الشــخص الــذي حصــل عليــه يســتطيع النفــاذ لــكل املحتــوى الشــخيص عــى الهاتــف ،وهــو يف الغالــب يكــون
محتــوى خــاص جــدا ســواء أرسي أو حميمــي مــن محادثــات وصــور وإىل أخــرة مــا يشــكل تهديــد للخصوصيــة
ويتفــح البــاب لالبت ـزاز املــايل عــى ســبيل املثــال .ال ينتبــه الكثــر مــن املســتخدمني لخطــوات بســيطة ميكــن
اتخاذهــا لحاميــة املحتــوى مــن أي مشــكالت قــد تحــدث مثــل الرسقــة .فنجــد الكثــر مــن املســتخدمني ال
يقومــون بتفعيــل قفــل الشاشــة ،وهــذا يعنــي أن أي شــخص مبجــرد الحصــول عــى الهاتــف يســتطيع النفــاذ
إىل أي محتــوى ،أو يقــوم املســتخدم بتفعيــل قفــل شاشــة ضعيــف وغــر آمــن باملــرة مثــل أن يســتخدم رمــز
لقفــل الشاشــة عبــارة عــن أرقــام متسلســلة  12345مثــا .وكثــر مــا يبــدأ املســتخدمني يف التســاؤل عــن مــدى
وجــود اختيــار لحــذف محتــوى الهاتــف عــن بعــد يف حــال رسقتــه أو فقــدان .وهــذه مســألة ممكــن ولكنهــا
تحتــاج إىل إعــداد وتحضــر مســبق حتــى ميكــن اســتخدامه وقــت الــرورة .بعــد الهواتــف تعتمــد عــى أنظمــة
تشــغيل توفــر قــدر مــن الحاميــة أفضــل مــن أنظمــة أخــرى .وبشــكل عــام تعتــر أجهــز أبــل وأندرويــد أفضــل
مــن هواتــف وينــدوز.
الربوتوكــول  :Protocolكــا يف شــؤون السياســة والدولــة كان الربوتوكــول عبــارة عــن قواعــد التــي توجــه
الكيفيــة التــي يجــب أن يــؤدى بهــا تــرف أو نشــاط معــن عندمــا يقــوم اثنــن مــن البــر بإج ـراء ُمحادثــة،
ســيحتاجان إىل إســتخدام نفــس اللغــة ،ولكنهــا يفهــان بعضهــا البعــض بــدون الحاجــة إىل العــودة إىل
القواعــد األساســية للغــة الرســمية .عــى الجانــب اآلخــر ،فــإن الحواســيب ،يجــب عليهــا أن متتلــك كل يشء
ُمعــرف ومبنــي .إذا أرادت الحواســيب أن تتواصــل مــع بعضهــا البعــض ،يجــب عليهــم أن يعرفــوا بطريقــة
ُمتقدمــة كيفيــة تبــادل املعلومــات وماهيــة الصيغــة التــي ســتكون عليهــا .لذلــك يتــم إســتخدام طــرق أساســية
وســميت بالربوتوكــوالت .فالربوتوكــوالت قــد تــم تأسيســها
لتبــادل و ُمعالجــة األنــواع امل ُختلفــة مــن املعلومــات ُ
بواســطة إتفاقيــات دوليــة للتأكــد مــن إمكانيــة تواصــل كل حاســب مــع اآلخــر .يوجــد العديــد مــن الربوتــوكالت
مل ُختلــف أنــواع املعلومــات والوظائــف.
العنــوان املنطقــي  :IP Addressهــو رقــم فريــد غــر قابــل للتكــرار يتــم تخصيصــه للحاســوب بغــرض
تحديــد املــكان الــذي توجــه إليــه الرســائل املنقولــة عــر اإلنرتنــت .عنــوان بروتوكــول اإلنرتنــت يشــبه رقــم
املنــزل الــذي توجــه إليــه الرســائل يف الربيــد العــادي .فيتــم تعريــف كل جهــاز ضمــن شــبكة الحاســوب بشــكل
متميــز عــن طريــق عنــوان خــاص بــه.
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أســاء املجــال  :Domain Nameميلــك كل خــادم  Serverمرتبــط بشــبكة اإلنرتنــت اســا معينــا يقابــل
عنــوان  IPالخــاص بــه .تعــرف هــذه األســاء ب «أســاء املجــال»  Domain namesوالســبب وراء اســتخدامها
يعــود يف معظمــه إىل صعوبــة تذكــر واســرجاع األرقــام املكونــة لعناويــن  IPمــن قبــل املســتخدمني البــر .عــى
ســبيل املثــال نجــد أنــه مــن األســهل عــى غالبيتنــا تذكــر العنــوان  www.facebook.comبــدال مــن العنــوان
الرقمــي الخــاص بهــذا املوقــع واملمثــل ب  65.54.152.126وهكــذا ميكــن التحكــم بإمكانيــة الوصــول إىل خــادم
معــن باإلعتــاد عــى اســم الحقــل املخصــص لــه.
أمــن املعلومــات  :Information Securityيتضمــن اإلجــراءات املتخــذة لضــان وصــول املعلومــات
لألشــخاص املــرح لهــم فقــط وفق ـاً لصالحياتهــم ســوا ًء إطالع ـاً ،تعدي ـاً أو حذف ـاً أو كالهــا ،وذلــك يتطلــب
إج ـر ٍ
اءات محــددة وخــر ًة ومهــارات ،ومعرفــة بطــرق حاميــة املعلومــات .واملعايــر واإلج ـراءات املتخــذة ملنــع
وصــول املعلومــات إىل أيــدي األشــخاص غــر املخ ّولــن عــر االتصــاالت ولضــان أصالــة وصحــة هــذه االتصــاالت.
وأمــن املعلومــات قــد حــددت بالرسيــة  Confidentialityويعنــي مبنــع الكشــف عــن معلومــات ألشــخاص
غــر مــرح لهــم باألطــاع عليهــا أو الكشــف عنهــا .والتكامــل  Integrityمبعنــى الحفــاظ عــى البيانــات مــن
التغيــر أو التعديــل مــن األشــخاص غــر املخولــن بالوصــول اليهــا والتوافــر  Availabilityويعنــي أن تكــون
املعلومــات متوفــرة عنــد الحاجــة إليهــا .وأن تعمــل عنــارص النظــام بشــكل صحيــح و مســتمر فمهــددات أمــن
املعلومــات تتمثــل يف الربمجيــات الخبيثــة كالفايروســات ومصادرهــا وهجــوم الحرمــان مــن الخدمــة Denial of
 Service Attacksومهاجمــه املعلومــات املرســلة وتتمثــل طــرق الحاميــة يف االتصــال بشــبكة آمنــة وتفعيــل
وضبــط إعــدادات جــدار الحاميــة وتثبيــت واســتخدام برامــج مضــاد الفريوســات ومكافحــة التجســس و.تحديــث
الربامــج وأنظمــة التشــغيل.
جهــاز الخــادم ( :)Serverوهــو الجهــاز الرئيــي واالســايس لعمــل الشــبكة ،حيــث تتصــل بــه كل االجهــزة
األخــرى ،ويتصــف جهــاز الخــادم بالكفــاءة العاليــة مــن حيــث مســاحة الذاكــرة الكبــرة ،وكذلــك املســاحة
التخزينيــة ،حيــث يتــم تخزيــن عليــه قاعــدة البيانــات األساســية ومعلومــات االتصــال بالشــبكة ومعلومــات
أخــرى تحتــاج لهــذه الكفــاءة ،ومــن أهــم املهــام التــي يقــوم بهــا الخــادم هــي ،التحكــم يف العمليــات التــي
تتــم عــر الشــبكة ،ومنــح الصالحيــات املختلفــة لألجهــزة األخــرى وذلــك باســتخدام أنظمــة وبرامــج متخصصــة.
خــادم نطــاق األســاء  :DNS serverيقــوم بتحويــل أســاء املواقــع ألرقــام .عــى ســبيل املثــال نجــد أنــه مــن
األســهل عــى غالبيتنــا تذكــر العنــوان  www.facebook.comبــدال مــن العنــوان الرقمــي الخــاص بهــذا املوقــع
واملمثــل ب  .65.54.152.126فيتــوىل خــادم نطــاق األســاء تحويــل اســاء املجــاالت إىل عنوانهــا املنطقــي IP
التعميــة :املصطلــح الــدارج تشــفري… هــي عبــارة عــن عمليــات رياضيــة مــن خــال يتــم تحويــل املحتــوى مــن
شــكله الواضــح املقــروء الرصيــح إىل صيغــة معــاة ال ميكــن قراءتــه إىل بردهــا إىل صيغتهــا األصليــة أو فــك
تعميتهــا باســتخدام كلمــة رس أو مفتــاح معــن .وتطــورت خوارزميــات التعميــة وأصبحــت ممكــن لتعميــة أي
محتــوى مــن محتــوى بريــد إلكــروين ودردشــات وصــور ومحادثــات فيديــو .بعــض مقدمــي الخدمــات يتبنــوا
التعميــة والبعــض االخــر ال يقــوم بذلــك ،وبالتــايل يوحــد خدمــات آمنــة وخاصــة وخدمــات غــر امنــة ال توفــر
التعميــة .وتســاعد التعيمــة بشــكل عــام املواطنــن الحفــاظ عــى خصوصيــة بياناتهــم وأنشــطتهم عــى اإلنرتنــت
وتجنــب أي مشــكالت ناتجــة عــن التعــدي عــى حيواتهــم الخاصــة.

/ 54

حملة  -املركز العريب لتطوير اإلعالم االجمتاعي

الجــدار النــاري  :Firewallجــزء مــن شــبكة الحاســوب تــم تصميمــه لإليقــاف أي اتصــال غــر مســموح لــه
الدخــول أو الخــروج مــن شــبكة الحاســوب أو الحاســوب نفســه ،فهــو يعمــل عــى حاميــة شــبكة الحاســوب
مــن أي تدخــل غــر مرغــوب قــد ينتــج عنــه خــرق للنظــام األمنــي املعتمــد لــدى أجهــزة هــذه الشــبكة كإفســاد
بعــض املعلومــات املهمــة وتغريهــا والعبــث مبحتوياتهــا .فقــد يــأيت الحائــط النــاري عــى هيئــة أداة Hardware
ترتبــط بحــد ذاتهــا مــع شــبكة الحاســوب أو عــى هيئــة تطبيــق برمجــي  Softwareيعمــل عــى أحــد األجهــزة
والحواســيب التــي تعمــل داخــل الشــبكة وكــا ميكــن أن يــأيت الحائــط النــاري عــى هيئــة أداة وتطبيــق يف
نفــس الوقــت وإن اختلــف شــكل الحائــط النــاري وطريقــة عملــه فــإن وظيفتــه األساســية تتمثــل يف كونــه
يشــكل حــدا ً مشــركا بــن الشــبكة املوثوقــة وامل ـراد حاميتهــا وتلــك غــر املوثوقــة التــي قــد متثــل مصــدرا
للتهديــدات .فيــؤدي الحائــط النــاري وظيفتــه باالعتــاد عــى سياســات أمنيــة  Security Policyخاصــة تضــم
مجموعــة مختــارة مــن القواعــد والقوانــن  Rulesيتــم وضــع هــذه القوانــن مــن قبــل مســؤول الشــبكة املـراد
حاميتهــا حيــث يتــم الســاح التصــاالت معينــة ورفــض اتصــاالت معينــة مــن وإىل الشــبكة الخاصــة .فيمكــن
اتبــاع طريقتــن عنــد وضــع القوانــن والقواعــد الخاصــة يف اعــداد وتشــغيل الحوائــط الناريــة األمــر الــذي
يســمح بوجــود نوعــن مــن الحوائــط الناريــة :الحائــط النــاري الشــامل  Inclusive Firewallوالحائــط النــاري
االســتثنايئ  Exclusive Firewallففــي الحائــط النــاري الشــامل يتــم إيقــاف جميــع خطــوط االتصــال القادمــة
أو الخارجــة ومنعهــا مــن إكــال طريقهــا مــا عــدا تلــك التــي تتفــق مــع أحــد عنــارص مجموعــة القواعــد Rule
 Setاملمثلــة لسياســة الشــبكة األمنيــة حيــث يســمح لهــا باملتابعــة أي أن يف هــذا النــوع مــن الحوائــط الناريــة
كل يشء مل يتــم الســاح بــه تخصيصــا ضمــن مجموعــة القوانــن والقواعــد يجــب منعــه وإيقافــه .أمــا نــوع
الحائــط النــاري االســتثنايئ فيســمح لجميــع محــاوالت االتصــال ســواء مــن أو اىل شــبكة الحاســوب الخاصــة
باملــرور وإكــال طريقهــا ويعمــل عــى اســتثناء وإيقــاف تلــك التــي تتفــق مــع مجموعــة القوانــن لديــه ،أي:
كل يشء مل يتــم منعــه تخصيصــا بقاعــدة ضمــن مجموعــة القوانــن ســوف يســمح لــه باملــرور واملتابعــة.
كلــات الــر :تعتمــد اغلــب الخدمــات اإللكرتونيــة واملواقــع عــى اإلنرتنــت بشــكل جوهــري عــى قيــام
املســتخدم بإنشــاء حســاب لتلقــي الخدمــة أو اســتخدام املوقــع .وأصبحنــا اليــوم مجربيــن عــى إنشــاء عــدد
كبــر مــن الحســابات وكل حســاب مكــون مــن اســم مســتخدم وكلمــة رس .وجانــب كبــر مــن املخاطــر التــي
تهــدد ســامة بياناتنــا وخصوصيــة املعلومــات تعتمــد عــى اســتهداف كلــات الــر امــا عــن طريــق خــداع
املســتخدم لكتابــة كلمــة الــر يف صفحــة وهميــة أو عــن طريــق اســتخدام إحــدى تقنيــات االخـراق للوصــول
إىل كلــات الــر أو الطريــق األكــر شــيوعا وهــي عــن طريــق لعبــة التجربــة والخطــأ لتخمــن كلــات الــر
بطريــق إلكرتونيــة وهــي معروفــة باســم هجــوم القــوة العميــاء أو  .Brute Force Attackولألســف نجــاح تلــك
الطــرق قائــم عــى مجموعــة مامرســات خاطئــة أو مفاهيــم غــر دقيقــة لدينــا تســهل عــى اآلخريــن قدرتهــم
عــى االخ ـراق ومــن ضمنهــا :اســتخدام نفــس كلمــة الــر عــر كل املواقــع والخدمــات .فنجــد أن الشــخص
يســتخدم نفــس كلمــة الــر لحســاب الجيميــل وهومتيــل وياهــو وفيســبوك وتويــر .وبالتــايل إذا تــم اســتهداف
حســاب واحــد ســوف يتمكــن مــن اســتهداف باقــي الحســابات مبنطــق تأثــر الدومينــو .اســتخدام حــروف أو
ارقــام فقــط يف تكويــن كلمــة الــر .تخمــن كلــات الــر قائــم عــى تجربــة تنويعــات كبرية مــن لوحــة املفاتيح
وبالتــايل كلــا كانــت كلمــة الــر مكونــة مــن حــروف أو أرقــام فقــط أصبحــت ضعيفــة للغايــة .االعتــاد عــى
بيانــات شــخصية معروفــة لتكويــن كلــات الــر .عمليــة التخمــن تعتمــد عــى حاســوب يقــوم بتوليــد كلــات
الــر باالســتعانة مبجموعــة عبــارات أو كلــات مفتاحيــة تكــون يف الغالــب ناتجــة عــن معلومــات عامــة قــام
املخــرق بتجميعهــا عنــك ومــن ضمنهــا تاريــخ امليــاد ،رقــم الهاتــف ،االســم الكامــل ،محــل اإلقامــة ،الوظيفــة،
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اســم حيوانــات أليــف وإىل آخــره مــن بيانــات شــخصية متاحــة ومعروفــة .االعتــاد عــى املتصفــح لتذكــر
كلــات الــر بالنيابــة عننــا ..حيــث نجــد أن أغلــب املســتخدمني يعتمــدون عــى املتصفــح لتخزيــن وتذكــر
كلــات الــر وتســجيل الدخــول عــى املواقــع بالنيابــة عننــا .تلــك كلــات الــر مخزنــه فعليــا عــى الجهــاز
يف مــكان مــا وعنــد اخـراق الجهــاز يتــم اســتهداف ذلــك املــكان .اســتخدام نفــس كلــات الــر ملــدة ســنوات
وســنوات .نســيان تســجيل الخــروج بعــد اســتخدام املواقــع أو الخدمــات.
الربمجيــات الخبيثــة :تتضمــن الربمجيــات الخبيثــة أشــكال عديــدة تعــرف باســم الفريوســات وأحصنــة طــروادة
والســخام ..وهــي مثــل الربامــج اإللكرتونيــة يتــم تطويرهــا باســتخدام لغــة برمجيــة ولكــن بهــدف اإلرضار أو
أذيــة مســتخدمني أخريــن .يوجــد برامــج خبيثــة تقــوم بأشــياء عبثيــة مثــل تحريــك الفــأرة وتغيــر صــورة ســطح
املكتــب ومنهــا برمجيــات أكــر رضرا تقــوم بإتــاف الجهــاز ورسقــة محتواهــا ومنهــا برامــج شــديدة الخطــورة
تســمح مراقبــة أنشــطة املســتخدم خــال اصابتــه .ويف عــامل الجرائــم اإللكرتونيــة يوجــد هــواة يقومــوا بتطويــر
برمجيــات خبيثــة مــن بــاب التباهــي باملهــارات ومنهــم رشكات وهيئــات لهــا مــوارد مكلفــة تقــوم بتطويــر
برمجيــات ضــارة .ويتــم اســتهداف املواطــن امــا مــن خــال الربيــد اإللكــروين أو رســائل مواقــع التواصــل
االجتامعــي أو روابــط مزيفــة إىل آخــر تنقــل الربمجيــة الضــارة وتســمح التحكــم عــن بعــد.
شــبكة افرتاضيــة خاصــة ( :)VPNعنــد قيــام أي مســتخدم باالتصــال باإلنرتنــت يقــوم بتلقــي خدمــة اإلنرتنــت
مــن رشكــة تقــدم الخدمــة ،وبالتــايل جميــع أنشــطة املســتخدم عــى اإلنرتنــت تتــم مــن خــال ذلــك املقــدم
مــا يعنــي قــدرة مقــدم الخدمــة معرفــة نشــاطك والتحكــم يف قدرتــك عــى النفــاذ للمواقــع واملحتــوى.
اســتخدام  VPNببســاطة يعنــي قيــام املســتخدم باســتخدام برنامــج مخصــوص لتعميــة اتصالــك باإلنرتنــت،
وعنــد اســتخدام أحــد برامــج  vpnيقــوم جهــاز اوال باالتصــال بخــادم الربنامــج (ســرفر) ويعمــل الخــادم كوســيط
لتمريــر واســتقبال البيانــات بــن جهــازك واإلنرتنــت ويوفــر درجــة خصوصيــة أعــى .مفيــدة يف احــوال عديــدة،
منهــا مثــا عنــد اســتخدام شــبكة واي فــاي عموميــة ميكــن اســتخدام  vpnلحاميــة كلــات الــر مثــا أو
أنشــطة التصفــح مــن تطفــل أي شــخص عــى نفــس الشــبكة .ويســاعد أحيانــا يف تجــاوز الحجــب .الشــبكات
االفرتاضيــة الخاصــة مثلهــا مثــل أي خدمــة منهــا الجيــدة واألمــان ومنهــا الضعيــف .يوجــد تقنيــة أعــى أو
مختلفــة عــن الشــبكات االفرتاضيــة الخاصــة ،يعــرف متصفــح تــور وهــو عبــارة عــن متصفــح مثــل فريفوكــس
وكــروم ولكــن يعتمــد عــى تعميــة نشــاط املســتخدم عــى محــو معقــد يوفــر مجهوليــة وخصوصيــة جيــدة
للمســتخدم يصعــب تتبعهــا ،يف حالــة الشــبكة االفرتاضيــة الخاصــة تقــوم أغلــب الخدمــات بتعميــة نشــاطك يف
طبقــة واحــدة (مــن خــال ســرفر واحــد) ويف تــور يتــم اســتخدام عــدة طبقــات.
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الهندســة االجتامعيــة :عبــارة عــن تقنيــات تواصــل تهــدف إىل تشــجيع النــاس عــى القيــام بعمــل مــا أو
اإلفصــاح عــن معلومــات شــخصية ذات طابــع رسي أو طابــع علنــي .وعــادة مــا تتســم أســاليب الهندســة
االجتامعيــة بتحضــر بيانــات شــخصية تســاعد يف إمتــام املهمــة قــد تتضمن حــر العالقــات املهنيــة واالجتامعية،
والحســابات اإللكرتونيــة ،وأرقــام الهواتــف ،ومراقبــة مــا ينــره الشــخص عــى مواقــع التواصــل االجتامعــي
لرصــد أســلوب الكتابــة ..إىل آخــره .ويف الســياق الرقمــي يتــم تنفيــذ الهجمــة مــن خــال الهاتــف أو الربيــد
اإللكــروين عــن طريــق انتحــال هويــة شــخص ذي ســلطة أو رشكــة أو يف منصــب مــا لتقليــل إثــارة الشــبهات
ويتــم إرســال األســئلة أو الصياغــة التــي عــادة تكــون محكمــة وتطلــب مــن املتلقــي بيانــات أو القيــام بــيء
مــا .ومــن بــن أســاليب الهندســة االجتامعيــة مــا يعــرف باســم االصطيــاد.
االصطيــاد :الوصــول إىل معلومــات خاصــة مبســتخدمي اإلنرتنــت مثــل املعلومــات الشــخصية أو البنكيــة أو
كلــات الــر ،أو املوقــع الجغ ـرايف للشــخص ،أو بيانــات نظــام التشــغيل عــى الحاســوب ،عــن طريــق الربيــد
اإللكــروين أو اســتامرات أو مواقــع أو روابــط ،اعتــادا عــى انتحــال هويــة جهــة مــا .ومبجــرد نجــاح عمليــة
االصطيــاد تبــدأ فعليــا عمليــة االخ ـراق للحســابات باســتخدام البيانــات التــي تــم الوصــول إليهــا.
اصطيــاد كلــات املــرور :اصطيــاد كلــات املــرور تقنيــة بســيطة مــن حيــث التكلفــة املاديــة ودرجــة التعقيــد
التقنيــة ،باملقارنــة بربمجيــات اخـراق األجهــزة .وهــي الطريقــة التــي تــم اســتخدامها يف جميــع الهجــات محــل
البحــث يف التقريــر.
االخــراق :يوجــد أنــواع كثــرة لالخــراق تختلــف تكلفتهــا ودرجــة التعقيــد التقنــي بهــا بنــاء عــى املــراد
اخرتاقــه ســواء كان حســابًا إلكرتونيًّــا أو حاســوبًا أو هات ًفــا .وبطبيعــة الحــال فــإن تقنيــات االخـراق أكــر كلفــة
مــن تقنيــات اصطيــاد كلــات املــرور.
برمجيــات خبيثــة :يقصــد بهــا برمجيــات تــم تصميمهــا إللحــاق مســتويات مختلفــة مــن الــرر .ويســتخدم
مصطلــح برمجيــات خبيثــة لإلشــارة إىل مختلــف األســاليب املمكنــة مثــل :فريوســات  -أحصنــة طــروادة.
اخـراق الحســابات :قيــام شــخص أو جهــة بالنفــاذ إىل حســابات إلكرتونيــة لشــخص آخــر مــن خــال رسقــة كلمة
الــر ،وقــد يقــوم املخــرق باســتخدام كلــات الــر (التــي حصــل عليهــا مــن خــال االصطيــاد) للنفــاذ إىل
الحســابات مــع اإلبقــاء عليهــا دون تغيــر أو مــع تغيريهــا ،وبالتــايل عــدم قــدرة الشــخص األصــي عــى النفــاذ
وإدراك االخـراق .ويعتــر اإلبقــاء عــى كلمــة الــر دون تغيــر يف حــاالت االخـراق أشــد خطــورة حيــث ،فقــد
يقــوم شــخص مبطالعــة الربيــد اإللكــروين لشــخص آخــر عــى مــدار شــهور بــدون علــم صاحــب الشــأن ،وقــد
يعتــر هــذا األســلوب إحــدى مصــادر املعلومــات للهندســة االجتامعيــة لتطويــر هجمــة أكــر تعقيـ ًدا.
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مفاهمي وتعريفات

اخـراق الجهــاز :يتضمــن وســائل مختلفــة منهــا القيــام بــزرع برمجيــة خبيثــة عــى الحاســوب أو الهاتــف مــن
أجــل التحكــم الــكيل يف الجهــاز عــن بعــد والنفــاذ يف كل املحتــوى مبــا فيهــا كلــات الــر ويف هــذه الحالــة يتــم
زرع الربمجيــة مــن خــال إحــدى أســاليب الهندســة االجتامعيــة إلقنــاع املتلقــي بالضغــط عــى رابــط أو تنزيــل
ملــف مــا أو القيــام بفعــل مختلــف ،ويعتــر هــذا النــوع مــن أكــر األنــواع التقنيــة املعقــدة واملكلفــة .ومــن بــن
الوســائل األخــرى البحــث عــن نقــاط ضعــف يف إعــدادات الحاســوب أو النظــام أو الشــبكة الداخليــة الســتغاللها
التشــفري املتامثــل  :Symmetric Encryptionيف التشــفري املتامثِــل ،يســتخدم كل مــن ِ
املرســل واملســتقبِل
ـاح الــري ذاتــه يف تشــفري الرســالة وفــك تشــفريها .ويســمى التشــفري باملفتــاح املتناظــر ألن املفتــاح الــذي
املفتـ َ
يســتخدم لتشــفري الرســالة هــو نفســه املســتخدم لفــك تشــفريه فنســتطيع اســتنتاج قيمــة مفتــاح فــك التشــفري
مــن مفتــاح التشــفري والعكــس بالعكــس .يف حــن أن معظــم خوارزميــات التشــفري باملفتــاح املتناظــر تســتخدم
نفــس املفتــاح للعمليتــن .تعــد خوارزميــة  )DES) Data Encryption Systemأحــد أهــم الخوارزميــات
املتناظــرة املســتخدمة بشــكل كبــر وال تـزال تســتخدم عــى نطــاق واســع لتحقيــق االتصــال اآلمــن عــى اإلنرتنت
ضمــن بروتوكــول  SSLومجــاالت أخــرى شــبيهة.
التشــفري الغــر املتامثــل  :Asymmetric Cryptographyوجــد التشــفري الالمتامثــل نتيجــة للعيــب املوجود
يف التشــفري املتامثــل والــذي يتمثــل يف التوزيــع الغــر آمــن ملفاتيــح التشــفري املتامثــل فتــم حــل هــذه املشــكلة
مــن خــال خوارزميــة رياضيــة تنتــج مفتاحــن أحدهــا يدعــى املفتــاح العــام  Public Keyوهــو املفتــاح
التشــفري الــذي يشــفر بــه ،واملفتــاح الخــاص  Private Keyوهــو املفتــاح الــري الــذي تفــك بــه الشــيفرة،
فاملفتــاح الخــاص والعــام يف النهايــة ال ميكــن تفريقهــا ملــا بينهــا ارتباطــات انتجتهــا الخوارزميــة الرياضيــة
فهــا يف النهايــة كنصفــي حجــر ال ميكــن أن يتشــابكا أو يلتحــا إال بوجــود النصفــن الصحيحــن بالــذات ،ميكــن
للجميــع الحصــول عــى املفتــاح العــام ولكــن ال ميكــن ألحــد أن يعلــم مــا هــو املفتــاح الخــاص الــذي يكــون
مســتقال اســتقالال تامــا عــن املفتــاح العــام فهــو غــر مشــابه لــه وال ميكــن اســتنتاج املفتــاح الخــاص مــن املفتــاح
العــام ومــن أشــهر الخورازميــات الغــر متامثلــة النــوع  RSAوهــي عبــارة عــن خوارزميــة تشــفري مبنيــة عــى
األعــداد األوليــة تقــوم بإنتــاج مفتاحــن أحدهــا هــو املفتــاح العــام  Public Keyالــذي يشــفر بــه الرســالة
واآلخــر املفتــاح الخــاص  Private Keyوهــذا أخــر يتــم الحصــول عليــه عــن طريــق خوارزميــة Extended
 Euclidean algorithmأو مــا تعــرف بخوارزميــة إقليــدس
هجــوم القــوة الجبــارة  :Brute force atackيعتمــد هــذا الهجــوم عــى اســتخدام جميع القيــم واالحتامالت
املمكنــة للمفتــاح يف محاولــة فــك الشــيفرة وتتوقــف املحــاوالت فــور الحصــول عــى نــص رســالة  plaintextذي
معنــى ســليم ،يســتعمل هــذا الهجــوم ضــد كل األهــداف املحميــة بكلــات املــرور مثــل امللفــات أو املســتندات
وكذلــك حســابات املواقــع و املنتديــات و الربيــد االلكــروين ،حيــث يشــبه هــذا األســلوب محاولــة فتــح خزنــة
ذات قفــل رقمــي وذلــك بتجريــب جميــع الرتاكيــب املمكنــة مــن األرقــام إىل أن تفتــح الخزنــة وبالطبــع كلــا
ازداد عــدد الخانــات التــي يتكــون املفتــاح الــري (املفتــاح) منهــا كلــا ازداد عــدد القيــم املمكنــة للمفتــاح
وبذلــك يــزداد الجهــز الــازم لنجــاح هــذا األســلوب وبطريقــة مشــابهة نســتطيع أن نجعــل أســلوب القــوة
الجبــارة أمـرا شــبه مســتحيل وبذلــك بــأن نزيــد حجــم املفتــاح بشــكل كبــر نــوع مــن الهجــوم الــذي يعتمــد
عــى النــص املشــفر فقــط ،وتتــم فيــه محاولــة تجربــة كل املفاتيــح املحتملــة لفــك النــص املشــفر،
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املصادر

حرب  -مجلة الكرتونية ومؤسسة اعالمية
 - Smexموقع تشارك
مؤسسة التعبري الرقمي العريب  -أضف
موقع CyberArabs
موقع MyShadow
Tactical technology collective
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حملة

املركز العـريب
لتطـوير اإلعـالم
االجمتاعي

تواصلوا معنا:

info@7amleh.org | www.7amleh.org
هاتف+972 (0)774020670 :
ي 7amleh :
تابعونا عىل وسائل التّواصل االجمتاع ّ

