~~* البنوك الخلوٌة – التجارة الخلوٌة – المعطٌات الخلوٌة *~~
ثورة جدٌدة تنبئ بانطالق عصر ما بعد المعلومات
تمهٌد :
ثمة تجلٌات جدٌدة فً عالم االقتصاد الرقمً  ،فبعد هذه االنطالقة السرٌعة لالعمال االلكترونٌة  E-Businessوالتجارة
االلكترونٌة  E-commerceثمة توجه متسارع نحو االعمال االلكترونٌة الالسلكٌة  ، wireless e-businessوفً
نطاقها ثمة العدٌد من المفاهٌم الجدٌدة  ،ابرزها مفهوم تجارة الخلوي M-commerce -Mobile commerce
التً تنبئ بالثورة القادمة فً عصر ما بعد المعلومات  ،ومفهوم المعطٌات الخلوٌة  M-Dataوالبنوك الخلوٌة M-
 ، Bankingوعشرات المفاهٌم الفرعٌة االخرى .
وتعد االعمال االلكترونٌة الالسلكٌة احد التجلٌات المتقدمة لحالة الدمج بٌن نظم الحوسبة واالتصال  ،بل هً فتح جدٌد من
فتوح التقنٌة فً حقلً االتصال والحوسبة مضٌفة بعدا جدٌدا وهو سهولة وعمومٌة االستخدام او ما ٌعبر عنه باٌجاز (
المستخدم )  ،وتعد ابرز تطبٌق لفكرة تكاملٌة وسائل تقنٌة المعلومات وتسهٌل استخدام فتوحها فً جهاز واحد  ،او ما عبر
عنه بالجهاز الشخصً الموثوق . "personal trusted devices.
ان تقنٌة المعلومات استلزمت ضمن مسٌرة تطورها  ،جهودا مبدعة فً حقل صناعة الحواسٌب ومكوناتها المادٌة (
كاجهزة ) وفً حقل صناعة البرمجٌات ( التً مثلت الدم الحً والمتدفق لنظم المعلومات واتاحت عبر تطبٌقاتها اوسع
افادة من اجهزة الكمبٌوتر)  .واما نظم ووسائل االتصاالت  ،فقد شهدت تطورا مذهال نقلها من االستخدام البدائً لشبكات
التلغراف مرورا باستخدام انماط متعددة كاالسالك النحاسٌة فالضوئٌة وغٌرها  -تنامت من حٌث السعة والكفاءة  -من
اجل فعالٌة وسرعة وسائل التخابر ونقل البٌانات الى ان وصلت الى مرحلة االتصال عبر االقمار الصناعٌة ونقل
البٌانات عبر شبكات الهاتف والوحدات الخلوٌة ومختلف ووسائل االئتمار عن بعد والتبادل االتصالً الالسلكً
وبروتوكوالت التبادل المعلوماتً عبر وسائل االتصال  ،الذي ٌجد تجلٌه فً وقتنا الحاضر بظاهرة ( الهاتف الخلوي ) .
وتقنٌة المعلومات مفهوم شمولً ذو اثر متعدد على مختلف مناحً النشاط  ،بل انه ٌسم العصر الذي نحٌا  ،نشأ وتنامت
فتوحه من حقٌقة الدمج والتزاوج بٌن الحوسبة واالتصال  ،هذا التزاوج  -الذي قام على فكرة توفٌر وسائط وبٌئات
لمعالجة البٌانات وتبادلها  ،وكانت شبكات المعلومات وفً مقدمتها االنترنت العنوان الجدٌد لعصر المعلومات  ،اتاح
وٌتٌح التبادل الواسع لمختلف انماط المعلومات وتتٌح التراسل الفوري  ،وفً الوقت ذاته خلقت بٌئة لالستثمار واالعمال
فٌما ٌعرف باالسواق االفتراضٌة او بٌئة االعمال االلكترونٌة  .وقد انطلقت االعمال االلكترونٌة بمختلف صورها ونمت
بشكل واسع  ،فتنامً سوق التجارة االلكترونٌة ( البٌع والشراء للسلع والخدمات على الخط ) وتنامت االعمال االلكترونٌة
ما بٌن المؤسسات االنتاجٌة والخدمٌة  ،وفً تجل جدٌد للوصول الى الزبون ولربطه بمؤسسات العمل واالنتاج  ،برزت
ظاهرة الهواتف الخلوٌة التً تتٌح تلقً المعلومات المالٌة واالستثمارٌة واستعراض مواقع مؤسسات االعمال على شبكة
االنترنت بفضل بروتوكوالت اتصالٌة مالئمة مثل ( الواب  ) Wabوبلوتوث  Bluetoothوغٌرهما  .وٌعد اوسع
تطبٌق لالعمال االلكترونٌة بواسطة الهواتف الخلوٌة ( كاهم وسٌلة السلكٌة فً الوقت الحاضر ) االعمال المصرفٌة
االلكترونٌة الخلٌوٌة او ما ٌعرف ببنوك الواب او بنوك الخلٌوي.
 -1عالم المعطٌات الخلوٌة
 1-1ما هً األعمال الالسلكٌة بوجه عام وما هو واقعها واتجاهاتها ؟
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منذ عشرٌن عاما مضت  ،نمت وبشكل متسارع االستخدامات التجارٌة للوسائط الالسلكٌة  ،وكانت محصورة بشكل
رئٌسً بشبكات الموجات المٌكرووٌة الخاصة التً تدار من شركات متخصصة ومن خالل نظم الرٌدٌو الخلوي ( مناطق
االنتقال المعلوماتً الخلوي )  ،وانحصرت استخداماتها التجارٌة فً قطاعات النقل البري واالستخدامات الشرطٌة
المحلٌة  ،الى جانب قطاعً النقل الجوي والبحري السابقٌن فً االستخدام ضمن نظم ومفاهٌم اتصال السلكً مختلفة نوعا
ما  .ومع اتجاه سوق الصناعة الالسلكٌة الى توفٌر اجهزة اكثر فعالٌة  ،وفً ظل خصخصة قطاعات االتصال وتحدٌدا
الترخٌص الستخدام الطٌف والترددات وبناء شبكات االتصال الخلوي وتحدٌدا الهواتف الخلوٌة  ،ومع استثمار فكرة
التبادل الرقمً للمعلومات واستغالل شبكات الكمبٌوتر والمعلومات المحلٌة والمناطقٌة بل والدولٌة ( تحدٌدا االنترنت
وبروتوكوالت نقل البٌانات عبر شبكاتها ووسائل الدخول الى مواقع المعلومات ) تنامى بشكل متسارع سوق الوسائط
االتصالٌة الالسلكٌة مقابل انخفاض كلفها  ،وكانت النتٌجة قفزات دراماتٌكٌة فً سوق الوسائط االسلكٌة واستخداماتها ،
وتنام مذهل فً سوق الهواتف الخلوٌة تحدٌدا  ،حٌث ازدادت اعداد مستخدمً الهواتف الخلوٌة من  2ملٌون الى نحو
 111ملٌون فً السنوات العشر االخٌرة  ،كما نمت خدمات وصناعة الوسائط الالسلكٌة نموا مذهال  ،فمعدل النمو
السنوي بالنسبة للمعطٌات الالسلكٌة ( تبادل البٌانات بوسائل السلكٌة ) ازداد بنسبة  %35خالل االعوام  1996وحتى
 ، 2111ومن المتوقع ان تنمو عائدات السوق العالمٌة للمعطٌات الالسلكٌة نموا متسارعا بما ٌعادل عشرة اضعاف
واقعها الحالً بحٌث تبلغ تقرٌبا  2.5بلٌون عام  . [1]1 2112وبالمقابل فان السوق االمرٌكً ٌبدو انه ٌتنامى فً هذا
القطاع بشكل ثابت وبطًء قٌاسا بغٌره من االسواق وفقا لتقدٌرات مؤسسة جارتنر جروب  . [2]2ووفقا لدراسة مؤسسة
 Cahnersفانه ومع نهاٌة عام  2112فان كافة الوسائط الالسلكٌة بانواعها سٌجري تحمٌلها بحد ادنى من متصفحات
البٌانات والمعطٌات اضافة الى تضمٌنها خدمة االنترنت والبرٌد االلكترونً  ،[3]3وتتوقع ذات الدراسة انه مع نهاٌة عام
 2112فان المؤسسات الكبرى والمتوسطة فً العالم ستنفق ما ٌقارب  117بلٌون دوالر على التجهٌزات الالسلكٌة
وخدماتها بما ٌعادل ضعف ما انفق عام  54 ( 1998بلٌون )  .ووفقا للنمو المذهل وغٌر العادي فً سوق استخدام
الوسائط الالسلكٌة لتبادل البٌانات واجراء االتصاالت فان مؤسسة  Red Herringتقدر انه مع نهاٌة عام  2113فانه
سٌكون ثمة بلٌون هاتف السلكً فً االستخدام التجاري .[4]4
وبعٌدا عن مدى دقة وتباٌن االرقام  ،فان القدر المتٌقن من كافة الدراسات  ،وفً حدود المالحظات البشرٌة التجاهات
االسواق التقنٌة وسوق االتصاالت تحدٌدا  ،فان ثمة قفزة رهٌبة فً حقل استخدام الهاتف الخلوي  ،واالهم من ذلك ان
القفزة لن تكون فً حقل استخداماته االتصالٌة فقط كما هو الشائع فً اٌامنا هذه  ،بل ستتحقق وفً وقت قصٌر  ،فً
مٌدان تبادل المعطٌات عبر الهاتف الخلوي (  ) M-Dataوفً مٌدان استخدام الهاتف الخلوي فً االعمال التجارٌة
بانواعها ضمن مفهوم االعمال الخلوٌة (  ) M-businessوالتً هً بطبٌعتها اعماال الكترونٌة عن بعد .
وعلٌه وعلى ضوء ما تقدم  ،فان االعمال الالسلكٌة هً توظٌف وسائط االتصال الالسلكٌة – الهاتف الخلوي بشكل خاص
– فً االنشطة التجارٌة المختلفة بٌن مؤسسات االعمال والزبائن وبٌن مؤسسات االعمال فٌما بٌنها باالعتماد اساسا على
فكرة تبادل المعطٌات بالوسائط الخلوٌة  .وتشمل االعمال الالسلكٌة فً نطاق هذا المفهوم  ،االعمال التجارٌة والمصرفٌة
والخدمٌة ( سٌاحة صحة  ...الخ ) باستخدام مختلف الوسائط الالسلكٌة كالرادٌوات الخلٌوٌة واجهزة االلتقاط البعدي
بانواعها واجهزة البٌجر والكمبٌوترات الجٌبٌة والمحمولة والمكامالت الرقمٌة والمساعدات الرقمٌة واالهم من هذه جمٌعا
 ،الهاتف ا لخلوي ببنائه الجدٌد كواسطة اتصال وتبادل للمعطٌات ( الهاتف الكمبٌوتر )  ،الذي ٌتصل به تحدٌدا المفاهٌم
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االساسٌة فً سوق االعمال الالسلكٌة والتً تشمل من بٌن ما تشمل اعماال تجارٌة تسوٌقٌة صرفة باستخدام الهواتف
الخلوٌة  ، M-commerceاو اعماال مصرفٌة بحتة  M-bankingاو حتى خدمات معلوماتٌة او خدمات غٌر ربحٌة
او غٌرها فً نطاق المفهوم االوسع لكافة هذه االستخدامات وهو تبادل المعطٌات خلوٌا . M-Data
واما مفهوم اجهزة التطبٌقات الالسلكٌة  Wireless Application Deviceفٌمتد الى كل جهاز محمول بالٌد ٌتصف
بقدرة التبادل االتصالً الالسلكً مع النقل الرقمً للبٌانات Any hand-held digital wireless device such
 ( . as a Smart phone, mobile phone, pager or two-way radioانظر فً تفصٌل ذلك
 ، ) http://www.ibm.com/products/us/واما الخدمات الالسلكٌة من ناحٌة التقنٌات المنفذة لها فانها – كما
اشرنا – لٌست وقفا على الهواتف الخلوٌة  ،بل هً احدث تجلٌاتها  ،اذ تشمل الخدمات الالسلكٌة  ،الترددات بانواعها
ومحطات الرادٌو بانواعها والتبادل الهاتفً الالسلكً بانواعه والتراسل والنداء االلً وهً تقنٌات وخدمات تتباٌن فً
39 GHz , 218-219 MHz Service , 220 MHz Service , Air-Ground
نطاق االستخدام -:
Radiotelephone Service , Amateur Radio Service , Aviation Radio Service , Basic
Exchange Telephone Radio Service , Cellular Radiotelephone Service ,Commercial
Operators License Program , General Wireless Communications Service (GWCS) ,
Location and Monitoring Services ,Maritime Mobile Services , Microwave Services ,
Offshore Radiotelephone Service , Paging Services , Personal Communications
Service (PCS) , Personal Radio Service , Private Land Mobile Radio Services , Public
Safety Radio Services , Rural Radiotelephone Service , Specialized Mobile Radio
). [5] 5Service , Wireless Communications Service (WCS
 2-1االعمال الخلوٌة تولد من رحم بروتوكوالت االتصال الالسلكٌة !
ما هو الواب  WAP؟؟ وما هو بلوتموث ؟؟
الواب  ، WAP - Wireless Application Protocolعبارة عن بروتوكول اتصالً ٌتٌح مدخال مفتوحا وعالمٌا
لالجهزة الالسلكٌة تمكنها من سهولة نقل وتبادل البٌانات اضافة الى الدخول الى الشبكات Protocol used to ،
 view a Web page on the display of a mobile phoneوٌستخدم فً اجهزة الكمبٌوتر المحمولة
والهواتف الخلوٌة لما ٌتٌحه من قدرة استعراض صفحات من المعطٌات عبر قنوات االتصال عبر الحدود .
اما تقنٌة بلوتوث للتطبٌقات الالسلكٌة  ، Bluetooth wireless technologyفهً التقنٌات التً لمنظومة لمجموعة
من االجهزة االتصال فٌما بٌنها بروابط السلكٌة قصٌرة المدى وتستخدم فً مختلف اجهزة الكمبٌوتر المرتبطة بالشبكات
المخحلٌة وفً الهواتف الخلوٌة وغٌرها من التطبٌقات الالسلكٌة A technology that allows an array of
devices to communicate over short-distance wireless connections. This technology
applies to PCs on a local area network as well as cell phones, personal digital
assistants and even wristwatches.
لقد اتاح الواب والبروتوكوالت الشبٌهة توفٌر القدرة العالٌة لالجهزة الخلوٌة للتحول الى وسائط تفاعلٌة مع مختلف اشكال
المعطٌات  ،كما اتاح استخدامات معلوماتٌة وخدمٌة لوسائط االتصال الالسلكً نقلتها من مجرد ادوات اتصال الى ادوات
خدمة وانتاج ومعرفة  .وساهم فً تحقٌق ذلك اعتماد الواب على ذات المعاٌٌر والبروتوكوالت واللغات المستخدمة فً
بٌئة االنترنت مع ما ٌتطلبه ذلك من تطوٌر فٌها  .وقد اطلقت مؤخرا منظومة شركات الواب العالمٌة معاٌٌر جدٌدة
لتطبٌقات الواب ساهمت فً تكامل وسائط الهاتف الخلوي مع تقنٌات التصفح والدخول لقواعد البٌانات اتاحت وتتٌح
قدرات متنامٌة لخدمات المعطٌات عن بعد .
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وتعتمد الشركات العالمٌة فً قطاع االتصاالت وتبادل المعطٌات واحدا او اكثر من بروتوكوالت االتصال الالسلكٌة
وتقنٌاتها  ،ولضمان توحٌد معاٌٌر االستخدام تنضم الشركات العالمٌة لواحد او اكثر من منتدٌات او مجموعات تطبٌق
المعاٌٌر التقنٌة فً هذا الحقل  ،وللوقوف على الشركات المنضمة الى معاٌٌر الواب او معاٌر بلوتوث انظر
 http://www.bluetooth.comوكذلك. http://www.wapforum.org
 3-1مزاٌا واستخدامات تقنٌات معطٌات الهاتف الخلوي


جوهر واساس االستخدام  -:الوفرة المعلوماتٌة لدى الطلب

تقوم الفكرة الجوهرٌة لمختلف االستخدامات لوسائط الهاتف الخلوي على توفٌر المعلومات عند طلبها او الحاجة لها
 Information on Demandوتحوٌل الهاتف الخلوي الى بوابة سهلة ومٌسورة لتقنٌة المعلومات  ،تتٌح الحصول
على المعلومات اٌنما كان المست خدم وفً كل وقت ٌرٌد  ،هذه المعلومات قد تتضمن احوال الطقس  ،والسفر والتنقل ،
القراءة وتصفح المجالت والجرائد واالطالع على االخبار  ،مواد التسلٌة وااللعاب  ،متابعة االسواق المالٌة وحركة
االسهم  ،الدعاٌة واالعالنات بشكل تفاعلً  ،الشراء والبٌع والتسوق من مختلف مواقع التجارة واالعمال االلكترونٌة ،
الحجز بانواعه وشراء التذاكر والبطاقات  ،تنفٌذ مختلف االعمال المصرفٌة سواء االستعالمٌة او عملٌات نقل النقود او
الدفع او غٌرها  ،ادارة البطاقات الذكٌة لمختلف االستخدامات  ،وال تستغرب  ،فالهاتف الخلوي قد اصبح الرٌموت
كونتر ول لفتح االبواب وتشغٌل االجهزة وحتى انه وسٌلة التعامل مع مزودات النقد فً الشوارع عندما تتحول شاشته الى
نموذج مشابه لشاشة مزود النقد االلً ٌنفذ من خاللها ما ٌرٌد من انشطة استعالمٌة او طلبات .
لقد اوجدت الهواتف الخلوٌة وتقنٌات ادماجها بمعالجة وتبادل المعطٌات استخدامات ومفاهٌم جدٌدة ومتعددة  ،وتشمل
تطبٌقات الهواتف الخلوٌة  Mobile Applicationsمن ضمن ما تشمل  -:تجارة الهواتف الخلوٌة m-commerce
والبنوك الخلوٌة  m-bankingوالدفع بالهاتف الخلوي  m-paymentوااللعاب او التسلٌة الخلوٌة m-gaming
والبرٌد االلكترونً الخلوي  m-emailوالخدمات المتصلة بالموقع  location-based servicesوادارة عالقات
الزبائن واتجاهاتها  predictive customer relationship managementوخدمات العمل المؤسسٌة بانواعها
 corporate servicesوغٌرها .


مزاٌا االستخدام فً بٌئة االعمال والخدمات

تتٌح االجهزة الخلوٌة واستخداماتها فً فكرة توفٌر المعطٌات وتقدٌم الخدمات تحقٌقً مزاٌا وفرص عدٌدة ابرزها -:
-

فعالٌة ادارة الوقت واالستجابة الستحقاقاته  Response Timeوتحدٌدا فً حقل نقل المعطٌات للزبائن فً كل
وقت ودون الوقوع فً منزلقات التاخٌر او االعتماد على قدرات السكرتارٌا والموظفٌن التقلٌدٌة فً تنفٌذ طلبات
التعامل مع الزبائن .

 تحقٌق شخصٌة الخدمات واالهتمام بشخص العمٌل  ، Personalized Serviceاذ تتٌح الهواتف الخلوٌة ربطامباشرا بٌن الخدمة وبٌن شخص متلقٌها  ،وهو ما ٌتٌح شعورا ممٌزا لدى العمٌل بانه محط اهتمام  ،وفً الواقع
العملً قد ٌكون من الصعب ربط الخدمة بالزبون عند تعدد الزبائن ،لكن فً ظل تقنٌات االتمتة فان نظم
الكمبٌوتر المدمجة والخادمة لشبكات الهاتف الخلوي تتٌح توجٌه االهتمام المباشر للعمٌل بشخصه واسمه دون
جهد اضافً فً بٌئة العمل العادٌة .
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 االنتاجٌة وفعالٌة االداء  ، . Productivityحٌث ٌمكن االعتماد على الوسائط الخلوٌة فً تجاوز معٌقات االنتاجواالداء فً اوقات الضغط واوقات التواجد خارج بٌئة العمل .
-

خفض الكلف االدارٌة بوجه عام  Lower Administrative Costوهذا ٌعتمد على نطاق
ا لتطبٌق ومدى صحته ومدى فعالٌة االستفادة من التقنٌات الحدٌثة  ،وهً مسالة تتعلق باستراتٌجٌات توظٌف
التقنٌة عموما  ،لكن من حٌث االصل فان االستخدامات الخلوٌة ٌتعٌن ان تتٌح توفٌرا فً الكلف االدارٌة وتوفٌرا
فً وسائط اٌصال المعلومات للزبون .

 توفٌر قاعدة بٌانات خلفٌة خادمة لالعمال فً كل وقت وكل مكان وهذه مٌزة جوهرٌة اذ تتٌح امكانٌات الدخول عبرالهاتف الخلوي سواء من الزبائن او من فرٌق العمل والموظفٌن  ،القدرة على الوصول للمعلومات محل االحتٌاج
الن الخوادم وبنوك المعلومات التً تتصل وترتبط بها هذه االجهزة ستكون – من حٌث المبدا ووفق استراتٌجٌة
توفٌر المعلومات وحماٌتها المتبعة  -مفتوحة لالستخدام من كل مكان .
 سهولة االستخدام  Ease Of Useقٌاسا باالجهزة التقنٌة االخرى التً تتطلب دراٌة ولو قلٌلة للتعامل معها . الغاء فكرة الموقع  . Locationوعنصر المكان فً تقدٌم الخدمة بما ٌتٌح تقدٌم الخدمات فً اسواق مفتوحة غٌرمقٌدة بحدود .
-

قدرات متقدمة للوصول والدخول  Accessوتبادل المعطٌات والوثائق .

 قدرات المتابعة والمالحقة ووضع التقارٌر المتصلة بالعمل  Tracking/Reportingوتحدٌد االتجاهات سواء ماٌتصل بالبٌئة الداخلٌة للمؤسسة او فً العالقة مع الزبائن والجهات الخارجٌة

 4-1تجارة الخلوي  M-Commerceوتحدٌاتها الجدٌدة

فً دراسة حدٌثة اجرتها مؤسسة  )http://www.ipsos-reid.com( Ipsos-Reidلحساب Burntsand,
 ) http://www.burntsand.com/( Inc.ان ما نسبته  %65اكدوا انهم مارسوا نوعا ما من اعمال التجارة
الخلوٌة او الالسلكٌة  ،وان  % 14.5من بٌنهم قاموا باجراء حواالت مالٌة عبر اجهزتهم  ،كما اظهرت الدراسة ان
 %71من مستخدمً الوسائط الالسلكٌة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا ٌهتمون بشكل اساسً بمسائل امن
المعلومات والخصوصٌة المتعلقة بتبادل البٌانات والمعطٌات التسوٌقٌة والمالٌة بواسطة هذه االجهزة  .وان  %91من بٌن
( انظر -:
المشاركٌن فً الدراسة استخدموا الهواتف الخلوٌة تحدٌدا فً انشطة التجارة الالسلكٌة
) http://www.wirelessnewsfactor.com

تقوم فكرة تجارة الخلوي على نفس مفهوم التجارة االلكترونٌة من حٌث االصل  ،اي التجارة عن بعد  ،متضمنة كافة
االنشطة التسوٌقٌة والد عائٌة وكافة انشطة الشراء والبٌع باستخدام الهااتف الخلوي  ،وذلك من خالل اضافة متصفحات
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تتٌح القدرة على الوصول للمتاجر االفتراضٌة وواجهات مواقع التجارة االلكترونٌة المتوفرة على االنترنرت  ،اضافة الى
قدرة الدخول الى مواقع الشبكات الخاصة او مواقع التسوٌق المعلوماتً ( كتالوجات البضائع على الخط )  ،وتنطوي
التجارة بواسطة الهاتف الخلوي على كافة مراحل التجارة االلكترونٌة من حٌث تصفح المنتجات وارسال طلبات الشراء
والدفع بواسطة وسائل الدفع على الخط وكذلك  ،تنطوي بعض تقنٌات الهواتف الخلوٌة  ،وتحدٌدا تلك المدمجة بانظمة
كم بٌوتر مساعدة او تكاملٌة مع نفس الهاتف  ،على القدرة على تنزٌل المنتجات ذات الطبٌعة االلكترونٌة  ،كالبرمجٌات
واقراص الموسٌقى والكتب والمجالت ( النشر االلكترونً ) .
واذا كانت ابرز مشكالت التجارة االلكترونٌة الرئٌسة – طبعا بعد ان تحسم مسائل االعتراف القانونً بحجٌة التصرفات
والمعامالت االلكترونٌة – هً مشكلة امن التعامالت التجارٌة االلكترونٌة  ،فان مسالة امن تجارة الخلوي وخصوصٌة
المعلومات المتبادلة عبر هذه االجهزة تمثل المشكلة االساسٌة والرئٌسة والتً تحظى باهتمام استثنائً من مختلف جهات
العمل عبر الوسائط الخلوٌة  ،ذلك ان الهاتف الخلوي اضاف مخاطر جدٌدة فً حقل الدخول الى النظام وااللتقاط البعدي
للبٌانات  ،تسهل عملٌات النفاذ غٌر المشروع النظمة الكمبٌوتر والمواقع المرتبط بها الهاتف الخلوي موضوع االستخدام .
والظاهرة االكثر شٌوعا فٌما ٌعرف بمخاطر ومشكالت تجارة الهاتف الخلوي  ،هً الكم المتدفق من رسائل االعالن
والدعاٌة الموجهة للمستخدمٌن  ،او ما ٌعرف بالرسائل او البرٌد االلكترونً غٌر المرغوب به  ، spamوفً تطور
تشرٌعً حدٌث فان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالتحاد االوروبً ٌعمالن االن على اقرار حزمة تشرٌعات تنظم هذه
الظاهرة وتضع معاٌٌر لحماٌة المستخدم من آثارها الضارة  ،وامام الكونجرس االمرٌكً فً الوقت الحاضر مشروع
قانون  Wireless Telephone Spam Protection Actومشروع قانون Anti-Spamming Act of 2001
( انظر  . ) http://thomas.loc.govاما االتحاد االوروبً فقد شكل واحدة من مجموعات القانون المتخصصة
التابعة للمجلس القانونً االستشاري لدراسة هذه الظاهرة وتنظٌم مسائلها القانونٌة  ،وحتى االن انجزت هذه اللجنة دراسة
شاملة ( نشرتها شبكة المعلومات االستراتٌجٌة االوروبٌة التابعة لالتحاد االوروبً ) عالجت الواقع فً دول مجلس اوروبا
ومدى تغطٌة تشرٌعات تقنٌة المعلومات القائمة لهذه الظاهرة وتقدمت بمجموعة توصٌات فً هذا الحقل جرى رفعها للجنة
االوروبٌة .

 -2البنوك الخلوٌة  M-bankingوتحدٌاتها القانونٌة .
 1-2فكرة البنوك الخلوٌة
فكرة البنوك الخلوٌة تقوم على طرق تزوٌد الخدمات المصرفٌة للزبائن فً اي مكان وفً اي وقت  ،وتشمل الخدمات
المصرفٌة المزودة عبر الهواتف الخلوٌة الخدمات المعلوماتٌة كاالستعالم عن االرصدة واالطالع على عروض
المصارف واسعار العمالت والفوائد ومعدالتها واالستشارات والنصائح بشان القروض والتسهٌالت ومواقع البنك الفعلٌة
ودوائره وغٌر ذلك من خدمات استعالمٌة  ،كما تشمل الخدمات المالٌة كتحوٌل النقود من حساب الى حساب وخدمات
الدفع النقدي وفتح الحسابات وغالقها وغٌرها من االعمال والخدمات المصرفٌة  ( .انظر
. ) http://www.gemplus.com/app/wireless/technology/index.htm
وتعد البنوك الخلوٌة فتحا جدٌدا فً فتوح توظٌف البطاقات الذكٌة تحدٌدا  ، smart cardاذ تعد الواسطة الرئٌسة
لتخزٌن تطبٌقات البنوك الخلوٌة بانواعها  ،سٌما انها تتمتع بقدر من االمن ٌفوق الوسائل التقنٌة االخرى  ،وتحدٌدا وسائل
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الربط والتخزٌن المفتوحة  ،وقد اتاحت البطاقات الذكٌة قدرة تخزٌن وادارة التواقٌع االلكترونٌة ومختلف وسائل التعرف
والتثبت والموثوقٌة المرتبطة باالعمال المصرفٌة وفً العالقة ما بٌن البنك والزبون .
منذ انطالق فكرة الخدمات البنكٌة بواسطة الهواتف الخلوٌة وتوظٌف البطاقات الذكٌة لهذه الغاٌة Cellnet / ( ،
Barclaycard in the UK was the first Mobile Banking application to be launched in the
 ، ) worldجرى تطور مذهل فً حقل توظٌف وسائط وبروتوكوالت االتصال وتبادل المعلومات وبروتوكوالت ووسائل
امن المعلومات فً بٌئة بنوك الهواتف الخلوٌة  .ترافق ذلك مع تطور مذهل فً حقل البطاقات الذكٌة  ،وهً بطاقات اشبه
ما تكون بالبطاقة البالستٌكٌة تحتوى على معالجات او شرائح رقمٌة تتٌح التخزٌن وتنفٌذ التطبٌقات  ،وتحتوى على ذاكرة
رقمٌة لالحتفاظ ببرامج التطبٌقات  ،وتمكن البطاقة الذكٌة من الدخول الى قواعد البٌانات والتفاعل معها كما انها وفً
الوقت الراهن مدمجة بانظمة عالٌة من االمن تتٌح سالمة محتوى البٌانات المتبادلة وموثوقٌة االطراف محل التعامل .

 2-2عناصر حماٌة استخدام الهاتف الخلوي فً التبادالت المصرفٌة
مع تزاٌد القٌمة االقتصادٌة والمالٌة للمعلومات  ،وشٌوع وتنامً التطبٌقات العملٌة لفكرة راس المال الفكري واالقتصاد
القائم على المعرفة او االقتصاد الرقمً  ،وجب العمل على توفٌر الحماٌة التقنٌة لنظم المعلومات بوجه عام وهو ما ادى
الى ابتكار وسائل تقنٌة متنامٌة كجدران النار وكلمات السر ووسائل التعرٌف البٌولوجٌة والتشفٌر وغٌرها لضمان حماٌة
تبادل المعلومات بشكل صحٌح والحفاظ عل السرٌة  ،اال ان الحماٌة التقنٌة لٌست كافٌة لضمان حماٌة المعلومات ونظمها
وتطبٌقاتها  ،عوضا عن انها لم تؤد الى توفٌر ثقة واسعة بنظم التقنٌة لدى المستخدمٌن الذٌن تسود عندهم قناعة ان نظم
الكمبٌوتر واالنترنت ووسائل االتصال الالسلكً لٌست آمنة بقدر الوسائل التقلٌدٌة لالعمال القائمة على الورق والدلٌل
الكتابً او المادي  ،لهذا كان لزاما ان تتحرك النظم القانونٌة لضمان توفٌر حماٌة للمعلومات .
وبشكل عام  ،ف ان مختلف وسائل الحماٌة ( التقنٌة والقانونٌة ) تهدف الى تامٌن الحماٌة فً المواضع التالٌة والتً تمثل فً
الوقت ذاته عناصر النظام االمنً للمعلومات المتبادلة بواسطة الهواتف الخلوٌة -:
 Authenticationوهً القدرة على اثبات شخصٌة الطرف االخر على الشبكة وبنفس الوقت اثبات

شخصٌة الموقع للمستخدم .


 Privacyالخصوصٌة او حماٌة بٌانات المستخدم من االفشاء واالطالع دون اذن او تخوٌل.



 Access Controlالصالحٌات وتحدٌد مناطق االستخدام المسموحة لكل مستخدم واوقاته

 ( Integrityتكاملٌة او سالمة المحتوى ) وتتصل بالتاكد من ان المعلومة التً ارسلت هً نفسها التً تم

تلقٌها من الطرف االخر .
 ( Non-repudiationعدم االنكار ) اذ ال ٌكفً فقط اثبات شخصٌة المستخدم او الموقع بل ٌتعٌن

ضمان عدم انكار منفذالتصرف صدور التصرف عنه .
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 AVAILABILITYاستمرارٌة توفر المعلومات او الخدمة  ،اذ ال ٌكفً الوجود وتقدٌم الخدمة االلكترونٌة

ووجود النظام االلكترونً وٌتعٌن ضمان استمرار الوجود وحماٌة النظام من انشطة التعطٌل ( كهجمات انكار
الخدمة )

 3-2االطار القانونً لحماٌة نظم المعلومات وتنظٌم استخداماتها .
ان اخطر ما ٌواجه فعالٌة نظم حماٌة المعلومات وفعالٌة االدوات التشرٌعٌة لتنظٌم استخداماتها وتطبٌقاتها وصورها
المعالجات الجزئٌة للتحدٌات القانونٌة المتصلة بتقنٌة المعلومات  ،اذ تظهر الدراست التحلٌلٌة اهمٌة الحاجة الى حزمة
متكاملة من التشرٌعات فً حقل تقنٌة المعلومات  ،تمتد لتغطٌة عناصر اساسٌة اربعة -:
-1

االعتراف القانونً بالمعلومات ووسائل حماٌتها فً النظام القانونً .

-2

التنظٌم المالئم لوسائل التقنٌة ومعاٌٌرها ومواصفاتها .

-3

االعتراف القانونً بصالحٌة الوسائل االلكترونٌة فً بٌئة االعمال والخدمات واالستثمار

االعتراف القانونً بمصالح المستهلك والمستخدم وتوفٌر الحمتٌة القانونٌة من عٌوب ومخاطر التقنٌة
-4
وتطبٌقاتها .
وهذه العناصر االربعة تمثل االطار القانونً الذي تندرج فً نطاقه مختلف تشرٌعات تقنٌة المعلومات  ،بحٌث ال تكون
حزمة التشرٌع فاعلة او كافٌة ما لم تضمن حماٌة المعلومات ذاتها من انشطة االعتداء علٌها  ،وحماٌة المستخدم من
مخاطر التقنٌة وتخلف المواصفات وما قد ٌتعرض له من انشطة جرمٌة  .وتوفٌر بٌئة مالئمة لالعمال االلكترونٌة
بمختلف تطبٌقاتها من خالل االعتراف بالوسائل االلكترونٌة بمختلف انواعها للتعاقد واالثبات وتوفٌر معاٌٌر سالمة
النشاط التجاري واالستثماري فً البٌئة االفتراضٌة بذات القدر الذي تحظى به فً بٌئة العالم الحقٌقً او الورقً .

 4-2الخصوصٌة وامن المعلومات حجر االساس فً الثقة بتقنٌة البنوك الخلوٌة
 1-4-2الخصوصٌة
ان الح ق فً الخصوصٌة  ،او كما ٌعرف فً النظام الالتٌنً بالحق فً الحٌاة الخاصة ٌ ،عرف بحق احترام سرٌة
وخصوصٌة االشخاص من اي تدخل مادي او معنوي  ،وهو حق عمٌق الجذور من الوجهة التارٌخٌة  ،وقد تطور الحق
فً الخصوصٌة وحماٌة البٌانات فً الستٌنات والسبعٌنات نتٌجة للتأثر بتقنٌة المعلومات وبسبب القوى الرقابٌة المحتملة
النظمة الكمبٌوتر التً استوجبت وضع قواعد معٌنة تحكم جمع ومعالجة البٌانات الخاصة  ،وفً هذا الحقل فان اول
معالجة تشرٌعٌة فً مٌدان حماٌة البٌانات كان عام  1971فً هٌس بالمانٌا ( LAND OF HESSE IN GERMANY
) والذي تبعه سن او قانون وطنً ( متكامل ) فً السوٌد عام  1973ثم الوالٌات المتحدة عام  1974ثم المانٌا على
المستوى الفدرالً عام  1977ثم فرنسا عام 1978
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وفً عام  1981وضع االتحاد األوروبً اتفاقٌة حماٌة االفراد من مخاطر المعالجة االلٌة للبٌانات الشخصٌة  ،ووضعت
كذلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة دلٌال ارشادٌا لحماٌة الخصوصٌة ونقل البٌانات الخاصة  ،والذي قرر مجموعة
قواعد تحكم عملٌات المعالجة االلكترونٌة للبٌانات  ،وهذه القواعد تصف البٌانات والمعلومات الشخصٌة على انها
معطٌات تتوفر لها الحماٌة فً كل مرحلة من مراحل الجمع  COLLECTIONوالتخزٌن  STORAGEوالمعالجة
 PROESSINGوالنشر  . DISSEMINATIONوٌمكن تقسٌم الخصوصٌة الى عدد من المفاهٌم المنفصلة لكنها
ترتبط معا فً الوقت ذاته وهً-:
 -1خصوصٌة المعلومات  Information Privacyوالتً تتضمن القواعد التً تحكم جمع وادارة البٌانات الخاصة
كمعلومات بطاقات الهوٌة والمعلومات المالٌة والسجالت الطبٌة والسجالت الحكومٌة وهً المحل الذي ٌتصل عادة
بمفهوم حماٌة البٌانات Data Protiction
 -2الخصوصٌة الجسدٌة او المادٌة  : Bodily Privacyوالتً تتعلق بالحماٌة الجسدٌة لالفراد ضد اٌة اجراءات ماسة
بالنواحً المادٌة الجسادهم كفحوص الجٌنات  ، GENETIC TESTSوفحص المخدرات . DRUG TESTING
 -3خصوصٌة االتصاالت  Telecommunication Privacyوالتً تغطً سرٌة وخصوصٌة المراسالت الهاتفٌة
والبرٌد والبرٌد االلكترونً واالتصاالت الخلٌوٌة وغٌرها من االتصاالت .
 -4الخصوصٌة ا القلٌمٌة ( نسبة الى االقلٌم المكانً ) والتً تتعلق بالقواعد المنظمة للدخول الى المنازل وبٌئة العمل او
االماكن العامة والتً تتضمن التفتٌش والرقابة االلكترونٌة والتوثق من بطاقات الهوٌة .
وتمكن تقنٌة المعلومات الجدٌدة خزن واسترجاع وتحلٌل كمٌات هائلة من البٌانات الشخصٌة التً ٌتم تجمٌعها من قبل
المؤسسات والدوائر والوكاالت الحكومٌة ومن قبل الشركات الخاصة  ،وٌعود الفضل لهذا الى مقدرة الحوسبة الرخٌصة ،
وأكثر من هذا فانه ٌمكن مقارنة المعلومات المخزونة فً ملف مؤتمت بمعلومات فً قاعدة بٌانات أخرى  ،وٌمكن نقلها
عبر البل د فً ثوان وبتكالٌف منخفضة نسبٌا " ،أن هذا بوضوح ٌكشف الى أي مدى ٌمكن أن ٌكون تهدٌد الخصوصٌة "
وتتزاٌد مخاطر التقنٌات الحدٌثة على حماٌة الخصوصٌة  ،كتقنٌات رقابة (كامٌرات) الفٌدٌو  ،وبطاقات الهوٌة والتعرٌف
االلكترونٌة  ،وقواعد البٌانات الشخصٌة ،ووسائل اعتراض ورقابة البرٌد واالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة ورقابة بٌئة
العمل وغٌرها .
وقد اظهرت التقارٌر الصادرة عن هٌئات ومنظمات حماٌة الخصوصٌة ان معلومات االفراد والمؤسسات لٌست آمنة من
االطالع علٌها وافشائها  ،ولٌست الخطورة فقط فٌما ٌمكن الوصول الٌه من معلومة فً وقت معٌن  ،اذ الخطورة االكبر
فٌما ٌمكن جمعه من معلومات وتحلٌلها كحزمة واحدة للوصول الى حقائق عن الفرد تساهم فً تنفٌذ انشطة المساس به او
االعتداء على حقوقه االخرى  .وابرز مثال فً هذا الحقل  ،قدرة انماط من البرمجٌات والنظم على تجمٌع عادات
الشخص وحقائق معٌشته على نحو قد ٌتٌح فً اي وقت االعتداء على سمعته او كرامته او اعتباره المالً او ٌساهم فً
توفٌر فرصة حقٌقة الختراق نظامه او هاتفه الخلوي واستخدام بٌاناته السرٌة للوصول الى حساباته البنكٌة ومباشرة افعال
اعتداء مختلفة علٌها .
لقد اظهرت الدراسة البحثٌة ان نحو  51دولة من دول العالم قد اقرت تشرٌعات شاملة فً حقل حماٌة البٌانات ( Data
 ) Protectionوأن نحو  21دولة تبذل جهودا تشرٌعٌة فً هذا الوقت لوضع قوانٌن فً ذات الحقل او تعدٌل قواعدها
القانونٌة القائمة لتحقق حماٌة البٌانات وتحدٌدا البٌانات الشخصٌة واالسرار من مخاطر المعالجة االلٌة للبٌانات  ،وٌنسب
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هذا النشاط التشرٌعً المحموم  ،الذي بدء ٌظهر بشكل ملحوظ فً اخر سنتٌن ،الى عوامل عدٌدة  ،منها  -:رغبة الكثٌر
من الدول التواؤم مع متطلبات عصر المعلومات  ،وخشٌتها من المخاطر المتزاٌدة لوسائل معالجة ونقل البٌانات  ،الى
جانب عامل حاس م اخر هو الرغبة العامة فً تشجٌع وتنظٌم التجارة االلكترونٌة والتً ٌعد من بٌن موضوعاتها الساخنة
مسائل الخصوصٌة  ،ورغبة هذه الدول اٌضا  -واحٌانا اضطرارها  -للتواؤم مع توجهات المنظمات والهٌئات الدولٌة او
متطلباتها سواء الهٌئات التً تكون الدولة عضوا فٌها او تلك التً ترتبط مع دولها بمصالح والتزامات توجب علٌها انفاذ
استراتٌجٌاتها وسٌاساتها التوجٌهٌة  ،كالدول التً وجب علٌها تحقٌق المعاٌٌر المقررة فً حقل تبادل البٌانات عبر الحدود
المقررة من قبل االتحاد األوروبً ومجلس اوروبا ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة  .ومن خالل دراسة مسحٌة قام
المركز العربً للقانون والتقنٌة العالٌة باجرائها ظهر ان قوانٌن الخصوصٌة تنطوي على ثالث طوائف رئٌسة من القواعد
-:
االولى  -:الطائفة المتعلقة باقرار المباديء الرئٌسة للحق فً الخصوصٌة ونطاق اعتراف الدولة به وكفلته وااللتزامات
المقررة على الجهات العامة والخاصة فً حقل حماٌة البٌانات الشخصٌة واحترام الخصوصٌة فٌما تمارسه من انشطة
جمع ومعالجة البٌانات الشخصٌة باستخدام التقنٌة.
الثانٌة  -:القواعد التنظٌمٌة واالجرائٌة والمعاٌٌر  ،وهً تلك القواعد المتعلقة بالٌات جمع البٌانات ومعالجتها ونقلها وتحدد
ا لمعاٌٌر التً ٌتعٌن على جهات التقنٌة واالتصاالت التقٌد بها الى جانب بحثها فً جهات رقابة حماٌة الخصوصٌة وتنظٌم
تشكٌلها وعملها وبٌان دورها وتحدٌد مهامها وصالحٌاتها ٌضاف الٌها اٌضا القواعد االجرائٌة الخاصة التً تطبق
بالنسبة للحماٌة المدنٌة او الجزائٌة المقررة فً نطاق القواعد الموضوعٌة للحماٌة .
الثالثة  -:القواعد الموضوعٌة للحماٌة المدنٌة والجنائٌة  ،وتشمل نصوص التجرٌم مع تحدٌد لالفعال المجرمة وعقوباتها ،
اضافة لبٌان نطاق المسؤولٌة المدنٌة  ،وبٌان الجهات محل المساءلة وغٌر ذلك من قواعد موضوعٌة تتعلق بالحماٌة
القانونٌة للبٌانات الشخصٌة فً كافة مراحل التعامل التقنً معها .
وبالعودة الى خصوصٌة بٌانات وخدمات البنوك الخلوٌة  ،فان حماٌة هذه الخصوصٌة وتوفٌر الثقة لدى الزبون بسٌرة
بٌاناته ٌنطلق من تبنً البنك استراتٌجٌة واضحة لحماٌة الخصوصٌة لدى ادخال هذه الخدمة  ،تقوم على توفٌر الحماٌة
التقنٌة وتامٌن الحماٌة التعاقدٌة كبدٌل للحماٌة التشرٌعٌة عند عدم توفرها  ،والعمل فً الوقت نفسه على جبهة توفٌر
الحزمة التشرٌعٌة المناسبة فً هذا الحقل .

 2-4-2امن معلومات البنوك الخلوٌة .
لن ندخل فً هذا المقام بمفهوم امن المعلومات وال موضوع جرائم الكمبٌوتر واالنترنت واالتصاالت لسبق معالجتنا لها
فً اكثر من مقام وموضع ومنها الدراسة المنشورة سابقا فً مجلة البنوك فً االردن حول جرائم الكمبٌوتر ( انظر اٌضا
مؤلفنا موسوعة القانون وتقنٌة المعلومات  - ،الكتاب االول  ،قانون الكمبٌوتر  ،والكتاب الثانً  ،دلٌل امن المعلومات
والخصوصٌة اصدارات اتحاد المصارف العربٌة  ) 2111لكننا سنكتفً فً هذا المقام بالتركٌز على ابرز محاور
استراتٌجٌة امن المعلومات فً بٌئة البنوك الخلوٌة .
ان استراتٌجٌة امن المعلومات  ، Security Policyاو سٌاسة امن المعلومات هً مجموعة القواعد التً ٌطبقها
االشخاص لدى التعامل مع التقنٌة ومع المعلومات داخل المنشأة وتتصل بشؤون الدخول الى المعلومات والعمل على
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نظمها وادارتها  .وتهدف استراتٌجٌة امن المعلومات الى تعرٌف المستخدمٌن واالدارٌٌن بالتزاماتهم وواجباتهم المطلوبة
لحماٌة نظم الكمبٌوتر والشبكات وكذلك حماٌة المعلومات بكافة اشكالها  ،وفً مراحل ادخالها ومعالجتها وخزنها ونقلها
واعادة استرجاعها  .كما تهدف االستراتٌجٌة الى تحدٌد االلٌات التً ٌتم من خاللها تحقٌق وتنفٌذ الواجبات المحددة على
كل من له عالقة بالمعلومات ونظمها وتحدٌد المسؤولٌات عند حصول الخطر  .وتهدف الى بٌان االجراءات المتبعة
لتجاوز التهدٌدات والمخاطر والتعامل معها والجهات المناط بها القٌام بها بذلك .
وٌتعٌن ان تنطلق استراتٌجة امن المعلومات من تحدٌد المخاطر  ،اغراض الحماٌة  ،ومواطن الحماٌة  ،وانماط الحماٌة
الالزمة  ،واجراءات الوقاٌة من المخاطر  ،وتتلخص المنطلقات واالسس التً تبنى علٌها استراتجٌة امن المعلومات
القائمة على االحتٌاجات المتباٌنة لكل منشأة من االجابة عن تساؤالت ثالث رئٌسة  -:ماذا ارٌد ان احمً ؟؟  ،مِن ماذا
واما اغراض الحماٌة فتتمثل بحماٌة السرٌة
كٌف احمً المعلومات ؟؟ .
،
احمً المعلومات؟؟
 CONFIDENTIALITYوالتكاملٌة وسالمة المحتوى  ، INTEGRITYواستمرارٌة توفر المعلومات او الخدمة
. AVAILABILITY
وتمتد مناطق امن المعلومات الى امن االتصاالت ( وٌراد بأمن االتصاالت حماٌة المعلومات خالل عملٌة تبادل البٌانات
من نظام الى اخر ) وامن الكمبٌوتر ( وٌراد به حماٌة المعلومات داخل النظام بكافة انواعها وانماطها كحماٌة نظام
التشغٌل و حماٌة برامج التطبٌقات وحماٌة برامج ادارة البٌانات وحماٌة قواعد البٌانات بانواعها المختلفة ) وال ٌتحقق
امن المعلومات دون توفٌر الحماٌة المتكاملة لهذٌن القطاعٌن عبر معاٌٌر امنٌة تكفل توفٌر هذه الحماٌة  ،ومن خالل
مستوٌات امن متعددة ومختلفة من حٌث الطبٌعة  .واما عن انماط ومستوٌات امن المعلومات فتتمثل بالحماٌة المادٌة ،
والحماٌة الشخصٌة والحماٌة االدارٌة  ،والحماٌة االعالمٌة -المعرفٌة
وتقوم االستراتٌجٌة الفاعلة المن البنوك الخلوٌة على تحدٌد المخاطر بشكل دقٌقً وشامل  ،وهً مخاطر تتصل
بالكمبٌوتر والشبكة وجهاز الهاتف الخلٌوي نفسه  ،وابرز هذه المخاطر -:
 - 1اختراق االنظمة  :وٌتحقق ذلك بدخول شخص غٌر مخول بذلك الى نظام الكمبٌوتر والقٌام بأنشطة غٌر مصرح له
بها كتعدٌل البرم جٌات التطبٌقٌة وسرقة البٌانات السرٌة او تدمٌر الملفات او البرمجٌات او النظام او لمجرد االستخدام
غٌر المشروع  .وٌتحقق االقتحام بشكل تقلٌدي من خالل انشطة ( التقنٌع والتخفً ) وٌراد به تظاهر الشخص المخترق
بانه شخص اخر مصرح له بالدخول  .او من خالل استغالل نقاط الضعف فً النظام كتجاوز اجراءات السٌطرة
والحماٌة او من خالل المعلومات التً ٌجمعها الشخص المخترق من مصادر مادٌة او معنوٌة  ،كالتنقٌب فً قمامة
المنشأة للحصول على كلمات السر او معلومات عن النظام او عن طرٌق الهندسة االجتماعٌة كدخول الشخص الى
مواقع معلومات حساسة داخل النظام ككلمات السر او المكالمات الهاتفٌة .
 - 2االعتداء على حق التخوٌل  :وٌتم من خالل قٌام الشخص المخول له استخدام النظام لغرض ما باستخدامه فً غٌر
هذا الغرض دون ان ٌحصل على التخوٌل بذلك  ،وهذا الخطر ٌعد من األخطار الداخلٌة فً حقل اساءة استخدام النظام
من قبل موظفً المنشأة  ،وهو قد ٌكون اٌضا من االخطار الخارجٌة  ،كاستخدام المخترق حساب شخص مخول له
باستخدام النظام عن طرٌق تخمٌن كلمة السر الخاصة به او استغالل نقطة ضعف بالنظام للدخول الٌه بطرٌق مشروع
او من جزء مشروع ومن ثم القٌام بانشطة غٌر مشروعة .
 - 3زراعة نقاط الضعف  :عادة ٌنتج هذا الخطر عن اقتحام من قبل شخص غٌر مصرح له بذلك او من خالل مستخدم
مشروع تجاوز حدود التخوٌل الممنوح له بحٌث ٌقوم الشخص بزرع مدخل ما ٌحقق له االختراق فٌما بعد  .ومن اشهر
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امثلة زراعة المخاطر حصان طرواد  ،وهو عبارة عن برنامج ٌؤدي غرضا مشروعا فً الظاهر لكنه ٌمكن ان
ٌستخدم فً الخفاء للقٌام بنشاط غٌر مشروع  ،كان ٌستخدم برنامج معالجة كلمات ظاهرٌا لتحرٌر وتنسٌق النصوص
فً حٌن ٌكون غرضه الحقٌقً طباعة كافة ملفات النظام ونقلها الى ملف مخفً بحٌث ٌمكن للمخترق ان ٌقوم بطباعة
هذا الملف والحصول على محتوٌات النظام .
 - 4مراقبة االتصاالت  :بدون اختراق كمبٌوتر المجنً علٌه ٌتمكن الجانً من الحصول على معلومات سرٌة غالبا ما
تكون من المعلومات التً تسهل له مستقبال اختراق النظام وذلك ببساطة من خالل مراقبة االتصاالت من احدى نقاط
االتصال او حلقاتها .
 - 5اع تراض االتصاالت  :وكذلك بدون اختراق النظام ٌقوم الجانً فً هذه الحالة باعتراض المعطٌات المنقولة خالل
عملٌة النقل وٌجري علٌها التعدٌالت التً تتناسب مع غرض االعتداء وٌشمل اعتراض االتصاالت قٌام الجانً بخلق
نظام وسٌط وهمً بحٌث ٌكون على المستخدم ان ٌمر من خالله وٌزود النظام بمعلومات حساسة بشكل طوعً .
 - 6انكار الخدمة  :وٌتم ذلك من خالل القٌام بأنشطة تمنع المستخدم الشرعً من الوصول الى المعلومات او الحصول
على الخدمة وابرز انماط انكار الخدمة ارسال كمٌة كبٌرة من رسائل البرٌد االلكترونً دفعة واحدة الى موقع معٌن
بهدف اسقاط النظام المستقبل لعدم قدرته على احتمالها او توجٌه عدد كبٌر من عناوٌن االنترنت على نحو ال ٌتٌح
عملٌة تجزئة حزم المواد المرسلة فتؤدي الى اكتظاظ الخادم وعدم قدرته على التعامل معه .
 - 7عدم االقرار بالقٌام بالتصرف  :وٌتمثل هذا الخطر فً عدم اقرار الشخص المرسل الٌه او المرسل بالتصرف الذي
صدر عنه  ،كأن ٌنكر انه لٌس هو شخصٌا الذي قام بارسال طلب الشراء عبر االنترنت

ولٌس ثمة امن حقٌقً للمعلومات دون اعتماد حزمة خدمات او وسائل امنٌة فاعلة  ،وهنا ٌظهر مدى صحة خطة االمن ،
وهنا اٌضا تتمٌز المؤسسات فً تعاملها مع هذه المسالة  ،وبالعموم فان هناك خمسة انواع اساسٌة لخدمات األمن
تستهدف حماٌة خمسة عناصر رئٌسة فً مٌدان المعلومات وهً :
 - 1خدمات ( وسائل ) حماٌة التعرٌف  Identification and Authenticationهذه الخدمات تهدف الى التثبت من
الهوٌة وتحدٌدا عندما ٌقوم شخص ما بالتعرٌف عن نفسه فان هذه الخدمات تهدف الى التثبت من انه هو الشخص نفسه
ولهذا فان التعرٌف ٌعد الوسائل التً تحمً من انشطة التخفً والتنكر ومن هنا فان هناك نوعٌن من خدمات التعرٌف
االول تعرٌف الشخصٌة واشهر وسائلها كلمات السر وثانٌها التعرٌف بأصل المعلومات كالتثبت من أصل الرسالة .
 - 2خدمات ( وسائل ) السٌطرة على الدخول  : Access Controlوهذه الخدمات تستخدم للحماٌة ضد الدخول غٌر
المشروع الى مصادر االنظمة واالتصاالت والمعلومات وٌشمل مفهوم الدخول غٌر المصرح به ألغراض خدمات
االمن االستخدام غٌر المصرح به واالفشاء غٌر المصرح به  ،والتعدٌل غٌر المصرح به  ،واالتالف غٌر المصرح به
 ،واصدار المعلومات واالوامر غٌر المصرح بها ولهذا فان خدمات التحكم بالدخول تعد الوسائل االولٌة لتحقٌق
التخوٌل والتثبت منه .
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 - 3خدمات ( وسائل ) السرٌة  :Data and message Confidentialityهذه الخدمات تحمً المعلومات من
االفشاء للجهات غٌر المصرح لها بالحصول علٌها  ،والسرٌة تعنً بشكل عام اخفاء المعلومات من خالل تشفٌرها
على سبٌل المثال او من خالل وسائل اخرى كمنع التعرف على حجمها او مقدارها او الجهة المرسلة الٌها .
 - 4خدمات ( وسائل ) حماٌة التكاملٌة وسالمة المحتوى  :Data and message Integrityهذه الخدمات تهدف
الى حماٌة مخاطر تغٌٌر البٌانات خالل عملٌات ادخالها او معالجتها او نقلها وعملٌة التغٌٌر تعنً بمفهوم االمن هنا
االلغاء او التحوٌر او اعادة تسجٌل جزء منها او غٌر ذلك وتهدف هذه الوسائل اٌضا الى الحماٌة من انشطة تدمٌر
المعطٌات بشكل كامل او الغاءها دون تخوٌل .
 - 5خدمات ( وسائل ) منع االنكار  :Non-repudiationوهذه الخدمات تهدف الى منع الجهة التً قامت بالتصرف
من انكار حصول نقل البٌانات او النشاط من قبلها .
وتعد الخدمات الخمس المتقدمة مناطق الحماٌة االساسٌة فً حقل المعلومات  ،فالحماٌة ٌتعٌن ان تمتد الى التعرٌف ،
انشطة الدخول  ،السرٌة  ،سالمة المحتوى  ،منع عدم االنكار .

 - 3الخالصة والتوصٌات
فً بٌئة االعمال االلكترونٌة عموما  ،واعمال الهواتف الخلوٌة االلكترونٌة علٌنا ان ندرك حقٌقة ان الحماٌة القانونٌة تعدل
باه مٌتها بل تفوق وفرة البنى التحتٌة وخطط االستثمار  ،وتحقٌق الحماٌة القانونٌة لٌس متٌسرا دون وجود نظام قانونً
فاعل لمواجهة مخاطر امن المعلومات فً هذه البٌئة ومواجهة مخاطر االعتداء على خصوصٌة سرٌة بٌانات االفراد
والمؤسسات  .ولحٌن تحقق وجود هذا النظام لٌس مطلوبا من المؤسسات والبنوك االنتظار  ،بل ثمة فرصة الن تبنً
استراتٌجٌاتها القانونٌة الفاعلة وتقتحم سوق العصر الرقمً بوسائله الجدٌة  ،سٌما انه سوق ال ٌحتمل االنتظار كثٌرا
ولٌس بٌن الكبار فٌه من ال ٌخطط بشكل جدي وٌستفٌد من فرص االستثمار المبكر فً الوسائل الجدٌدة  .بل لٌس فً
كباره من ٌتردد .
اننا فً هذه المناسبة ندعو الى الوقوف امام التشرٌعات القائمة فً النظام القانونً واعادة قراءة قدرتها على التواؤم مع
متطلبات هذه االعمال تمهٌدا الصدار حزمة معتبرة ومتكاملة من القواعد التً تفً بتنظٌم اعمال الهواتف الخلوٌة او
الوس ائل الالسلكٌة االلكترونٌة  .وفً الوقت نفسه  ،فان المصارف العربٌة مدعوة لتبنً استراتٌجٌات عمل واضحة ،
تغطً االبعاد االستثمارٌة والتقنٌة والقانونٌة ( تحدٌدا االمنٌة ) الستخدامات الهواتف الخلوٌٌة والوسائل الالسلكٌة فً
العمل المصرفً  .وان اهم واعظم الحلول فعالٌة تلك التً تراعً الواقع القائم وتدرك جٌدا احتٌاجاته دون الوقوع فً
منزلق الحلول والتدابٌر الجاهزة .

المحامً ٌونس عرب
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