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معلومات عن فعاليات الندوة:
تضمن برنامج الندوة ما يأتي:

- فعاليات الندوة على مدار أربعة أيام  ، حيث خصص اليوم األول للندوة يوم  

الذى تضمن   27 / 5/ 1442هـ )املوافق 11/ 2021/1م( لفعاليات الجزء األول 

محاور تحدث فيها كل من:

الذاتية )ملحق )4(( حيث  )انظر سيرته  الفريدي    الدكتور  على عبيد    -

تناول سعادته املحور املوضح قرين اسمه في جدول رقم )1( وذلك بالبحث 

واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى 

على بعض األبحاث التى أجريت واملنشورة.

-  األستاذالدكتور عبد الرحمن بن سليمان  الطريري  )انظر سيرته الذاتية 

)ملحق رقم )4((، حيث تناول املحاور املوضحة في الجدول رقم )1( .

 - خصص اليوم الثانى يوم 28/ 1442/5هـ )املوافق 12 /2021/1م( لفعاليات 

الجزء الثانى الذى تضمن  محاور تحدث فيها كل من:

  -  الدكتور طالل سعد الحربي)انظر سيرته الذاتية )ملحق)4(( حيث تناول 

سعادته في املحاور املوضحة قرين اسمه في الجدول رقم )2( وذلك بالبحث 

واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى 

على بعض األبحاث التى أجريت واملنشورة.

 -   الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم مرزا )انظر سيرتها الذاتية )ملحق)4(، 

وقد تناول سعادته املحاور املوضحة قرين اسمه في الجدول رقم )2(.
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)انظر سيرتها  النبهان    إبراهيم  بن  الرحمن  عبد  بنت  نجالء  الدكتورة   -

، وقد تناولت سعادتها املحور املوضح قرين اسمها في  الذاتية )ملحق)4(( 

الجدول رقم )2(.

- خصص اليوم الثالث  يوم 29/ 1442/5هـ )املوافق 13 /2021/1م( لفعاليات 

الجزء الثالث الذى تضمن  محاور تحدث فيها كل من:

 -  الدكتور سعد حاج بكري)انظر سيرته الذاتية )ملحق)4(( حيث تناول 

بالبحث  )3( وذلك  الجدول رقم  املوضح قرين اسمه في  املحور  سعادته في 

واملناقشة والحوار مع الحاضرين، وعرض أحدث ما وصل إليه العلم واملبنى 

على بعض األبحاث التى أجريت واملنشورة.

-  لدكتور طالل سعد الحربي  )انظر سيرته الذاتية )ملحق)4(( ، وقد تناول 

سعادته املحور املوضح قرين اسمه في الجدول رقم )3(.

-  الدكتور هيثم بن عبد الله الحمود   )انظر سيرته الذاتية )ملحق)4(( ، وقد 

تناول سعادته املحاور املوضحة قرين اسمه في الجدول رقم )3(.

حضروا  الذين  وطنية  قضايا  مجموعة  أعضاء  من  وأسئلة  مداخالت    -  

فعاليات الندوة وتم توجيهها ملتحدثي الندوة بعد انتهائهم من التحدث وعرض 

املادة العلمية . 

العلمي.  الفريق  أقرها  والتي  الندوة  متحدثوا  بها  أوصى  التي  التوصيات   -

حيث خصص لها اليوم الثالث من الندوة.
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اليوم األول من الندوة يوم 27 / 1442/5 هـ 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

د. علي عبيد الفريديالهندسة االجتماعية :تعريفها،أنواعهااألول

أ.د. عبدالرحمن بن 

سليمان الطريري

أ.د. عبدالرحمن ابن 

سليمان الطريري

األصول الفكرية والعملية القديمة منها والحديثة الثانى

واملعاصرة للهندسة االجتماعية

األبعاد التربوية والثقافية واالجتماعية الثالث

واالقتصادية للهندسة االجتماعية

عالقة الهندسة االجتماعية بالوراثة الثقافية الرابع

والخصائص الفردية واملجتمعية

 أ.د. عبدالرحمن ابن 

سليمان الطريري

د. علي عبيد الفريديأساليب الهندسة االجتماعية املعتادة وغير املعتادةالخامس

مدير 
الندوة

اإلعالمي/يحي زيلعي

  ٧- من آليات الهندسة االجتماعية أوال : فعاليات اليوم األول 
من الندوة: جدول رقم )1( 

موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين
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ماهي الهندسة االجتماعية؟

املستخدمني  استدراج  بهدف  اإللكترونيون  املجرمون  يستخدمها  التي  التقنيات  من  نوع  هي 
اللذين لديهم قلة وعي إلرسال بياناتهم السرية، عن طريق إصابة حواسيبهم ببرامج ضارة، أو 

فتح روابط إلى مواقع مصابة.

)1—1(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

المحور األول )الهندسة االجتماعية:
 تعريفها، أنواعها(

الدكتور علي عبيد الفريدي

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث األول :

أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة 
الحاسب االلي جامعة حائل
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)سيناريو مفبرك( يطلب خاللها بعض المعلومات 
أو جمعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 أهم أنواعها:
-  التصيد:

إرسال  من خالل  اإلنترنت  على مستخدمي  يتحايلون  أشخاٍص  مجموعة  أو  شخٍص 
املستخدمني  لتجمع معلوماٍت عن حسابات  مٍة  أو إنشاء صفحات ُمصمَّ إلكتروني  بريد 
والبريد  الصفحات  هذه  وألّن  شخصّيٍة،  معلوماٍت  وأي  اإلئتمانّية  وبطاقاتهم  املصرفّية 
 بها املستخدمون وُيدخلون معلوماتهم 

ُ
اإللكتروني تبدو تابعًة لشركاٍت نظامّية فقد يثق

الشخصّية والحساسة.
 - اإلغراء بالطعم

يستخدم املخادع في هذا النوع غريزة الفضول عند اإلنسان. فقد يترك أحد األقراص أو 
ذاكرة الفالش في أحد املمرات أو مواقف السيارات.

 - املقايضة:
ينتحل املخادع شخصية ما ويطلب معلومات من الشخص املخدوع مقابل خدمة يعملها 
الحاسبات،  أعطال وصيانة  في  املخادع شخصية متخصص  ينتحل  كأن  له.  ينفذها  أو 
ويتصل باملخدوع على أنه يعمل لدى قسم الدعم الفني، ولكي يصلح األعطال في جهازه 
ال بد من تزويده بمعلومات مثل الرقم السري واسم املستخدم أو غيرهما من املعلومات 

املهمة.
الذريعة:

وهو أن يدعي الشخص املخادع أنه الشخصية الفالنية )هذه الشخصية يكون لها احترام 
اعتبارية عند الشخص املخدوع(، وذلك عن طريق تأليف  أو مصداقية أو صفة  أو مكانة 
قصة مفبركة )سيناريو مفبرك( يطلب خاللها بعض املعلومات أو جمعها بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة كأرقام الهوية الوطنية أو رقم الحساب البنكي أو البطاقة االئتمانية أو بعض 
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أواًل: املقدمة إذا انطلقنا من تعريف املجتمع بأنه تجمع بشري يعيش على بقعة أرض، ويجمع بني أبنائه 
روابط ثقافية، واعتقادية، ومصالح مشتركة اقتصادية، وأمنية، إضافة إلى عالقات النسب والعرق فإنه من املهم 
أن نعرف اآلليات، والعمليات التي تتم من خاللها وبها عملية انتماء الفرد للمجتمع الذي يولد فيه، وينشأ، 
ويترعرع، وبهدف اإلجابة على هذا السؤال يمكن القول افتراضًا أن عملية االنتماء تتحقق بصورة طبيعية دون 
تدخل من أحد كالوالدين واألقارب ومؤسسات املجتمع الرسمية أو غير الرسمية إال أن هذا االفتراض يسقط من 

أساسه إذا علمنا أن الفرد ذاته لم يوجد بالصدفة بل جاء للحياة بعالقة بني طرفني، 

)2—1(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

األصول الفكرية واألبعاد التربوية والثقافية 
واالجتماعية وعالقتها بالهندسة االجتماعية

اأ د. عبد الرحمن بن �سليمان الطريري:

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثاني :

أستاذ علم النفس/ جامعة الملك سعود
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وإذا كانت هذه هي الحقيقة املعاشة فال بد من القول إن انتماء الفرد ملجتمعه بما 
ال  والتقاليد  والعادات  والقيمية  الثقافية  املجتمع  ملكونات  تشرب  من  االنتماء  يعنيه 
العمر  مراحل  وعبر  عدة  أطراف  من  بجهود  يتحقق  إنه  بل  بالصدفة  يتم  أن  يمكن 
اتساقًا  اعتباره  الفرد من جرعات تغرس فيه لتشكل ما يمكن  يتلقاه  املختلفة بما 
وتجانسًا نسبيًا مع أفراد املجتمع اآلخرين وبما يترتب على ذلك من قبول وتوافق 

عام، واتزان داخل الفرد، وتماسك ومتانة اجتماعية.
ثانيًا: املفاهيم

أدبيات موضوع الهندسة االجتماعية تتزاحم في مصطلحات أخرى منها ما يعطي 
وبالرجوع  غيره،  عن  التميز  كل  ويميزه  معناه  في  يختلف  ما  ومنها  نفسه  املعنى 
والتربية  االجتماعية،  والتنشئة  االجتماعي،  التطبيع  مصطلحات  تبرز  لألدبيات 
االجتماعية، وتعديل السلوك، والهندسة النفسية وبهدف معرفة الفروق بني التعريفات 

نوردها كما يلي:
  ١- الهندسة االجتماعية:

التي  التقنيات  من  نوع      
املجرمون  يستخدمها 
استدراج  بهدف  اإللكترونيون 
الحذرين  التقنية غير  مستخدمي 
أو  السرية  بياناتهم  إلرسال 
اإلفصاح عن معلومات شخصية 
إال من  الحصول عليه  أو يصعب 
الضرر  يسبب  مما  هؤالء  خالل 

إن انتماء الفرد لمجتمعه بما يعنيه االنتماء ال يمكن أن 
يتم بالصدفة بل إنه يتحقق بجهود من أطراف عدة
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بسمعتهم  اإلضرار  أو  أجهزتهم،  في  لهم 
تقوم عليه  الذي  األساس  وأما  وتشويههم، 
فهو   والخداع،  التحايل  في  الهندسة  هذه 
على  بها  حصل  اختراق  عملية  على  بناء 
معلومات حساسة يهدد بها الضحية، وهذا 
وأبرز  البشر،  عقول  باختراق  يعرف  ما 

نتائج هذه الهندسة:
االبتزاز في األعراض.  -

سرقة الحسابات.  -

اإليقاع بني الناس.  -
افتقاد األمن والطمأنينة.  -

٢- التطبيع االجتماعي:
االجتماعية،  والهندسة  االجتماعية،  التنشئة  منها  كثيرة  املصطلح  هذا  مرادفات 
النفسية، وتعديل السلوك، وإن كان هناك شيء من  والتربية االجتماعية، والهندسة 
التمايز بني املصطلحني األخيرين واملصطلحات األولى حيث الهندسة النفسية، وتعديل 
السلوك تكون الحاجة لها أكثر حني القيام بإجراءات توجه نحو الفرد بغض النظر عن 

مدى توافق اإلجراءات مع ثقافة املجتمع وقيمه.
وأما التعريف الشامل لكل هذه املصطلحات:

النتيجة  لتكون  األفراد  بني  التفاعل  أساس  على  تقوم  وتربية  وتعلم  تعليم  عملية 
اكتساب األفراد منذ صغرهم، وعبر مراحل حياتهم قيما، وعادات، وتقاليد، واتجاهات 

مؤشرات يجمع الكل على أهميتها لوحدة 
وتماسك المجتمع
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املجتمع لتتمشى عملية القبول والتوافق بني الفرد ومجتمعه.األرقام السرية أو غيرها من املعلومات املهمة.
كما تعرف الهندسة االجتماعية بأنها:

عملية أو عمليات إعادة تشكيل عقول وشخصيات، وطريقة تفكير الناس ليفكروا 
ويشعروا، ويسلكوا بصورة مختلفة عن ذي قبل وبما يتعارض مع ما اعتادوا عليه، 
قيم،  واكتساب  املجتمع،  وتقاليد  وعادات،  لقيم،  رفض  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع 
التعريفني تجدر اإلشارة  وعادات جديدة واردة من خارج الحدود، وبناء على هذين 

إلى الحقائق التالية:
  ١- التعريف األول يمثل اإلرادة االجتماعية العامة لكل املجتمعات التي تسعى جاهدة 
لتتشكل  العامة  واألهداف  والسمات،  الخصائص،  نفس  الكتساب  أبنائها  لنمذجة 
لديهم عقيدة وطنية موحدة بما لها رموز، ومؤشرات يجمع الكل على أهميتها لوحدة 

وتماسك املجتمع.
أو منظمة  يتبناها فرد  املجتمع  إرادة داخلية من نفس  الثاني يمثل  التعريف   -٢  
تستدعي الظروف إحداث التغيير في املجتمع ليتسق مع التحوالت العاملية االقتصادية، 

والتقنية، واملعرفية، والثقافية، كما قد تكون إرادة التغيير 
لتحقيق  املفتوح  الفضاء  زمن  في  خاصة  الخارج  من 
مكاسب اقتصادية أو سياسية، أو ثقافية، وهذا ما حدث 
كسرت  التي  الحرة  التجارة  واتفاقية  العوملة،  زمن  في 

الحدود، وتدفقت كافة البضائع املادية، والناعمة.
البشرية  الطبيعة  مع  يتفقان  التعريفان  هذان   -   ٣   
التي أودعها الباري في اإلنسان، حيث متضادات امليل 
للمحافظة على القديم والتشبث به، وامليل للجديد واألخذ 

األطفال في الصغر يتشابهون لكن في مراحل النمو 
يبدأ االختالف يظهر بينهم في طريقة التفكير
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على  املولى  عنه  ما عبر  وهذا  به 
لسان الكفار في قوله تعالى )إنا 
على  وإنا  أمة  على  آباءنا  وجدنا 
تعالى  وقوله  مقتدون(،  آثارهم 
)ولوشاء ربك لجعل الناس واحدة 

وال يزالون مختلفني(.
تتضح  الفردية  الفروق   -٤   
في  األفراد  بني  يالحظ  فيما 
والفكرية،  املهنية،  تفضيالتهم 
والقيمية، واالعتقادية حتى يوجد 
يمثل  من  املجتمعات  بعض  في 

نموذجًا شاذًا خارجًا عن السياق االجتماعي.
٥- األطفال في الصغر يتشابهون لكن في مراحل النمو يبدأ االختالف يظهر بينهم 
في طريقة التفكير، االتجاهات، امليول، القيم، السلوك؛ نتيجة تأثير املكونات االجتماعية 

النوعية الخاصة بالفئات العرقية، أو الدينية، أو الجنسية.
كائن  إلى  األساسية  الحاجات  عليه  تغلب  بيولوجي  كائن  من  الفرد  يتحول   -٦
اجتماعي تغلب عليه الحاجات، واالهتمامات االجتماعية، ويكتسب أدواره حسب ما 

يراه املجتمع حسب قوانينه الثقافية.
املمكن  االدوار  وطبيعة  نوع  تحدد  املجتمع  يرسمها  التي  االجتماعية  املسارات   -٧
بخصائصها  واألنثى  البيولوجية،  بخصائصه  فالذكر  الفرد،  قبل  من  ممارستها 
االأشطة  تحدد  كما  األدوار،  تحديد  في  االجتماعية  الثقافة  مع  تتكامل  البيولوجية 

تقديم خدماتها لكل الناس تمثل آلية مهمة 
من آليات الهندسة االجتماعية
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العامة، ونوع اللباس...الخ.
ثالثًا: آليات الهندسة االجتماعية

     ١- لعبت وما تزال تلعب األسرة دورًا بارزًا ومحوريًا في عملية التنشئة ممثلة 
في االبوين، أو أحدهما نظرًا ألنها املحضن األول الذي يجد الطفل نفسه فيه، وبقدر 
ما يتوفر لها من علم، ومعرفة، ودراية في التربية تكون التنشئة املناسبة، وبما يتوافق 
مع استعدادات املولود، ويحافظ على املوروث االجتماعي، وما يتناسب مع املستجدات 
الشاعر  عبر  وكما  املقصودة،  االجتماعية  الهندسة  يمثل  األسرة  ودور  الحياتية، 

العربي:
    وينشأ ناشئ الفتيان فينا    على ما كان عوده أبوه

الحروب وحماية  في  أهمية  والرماية من  الفروسية  به  كانت تحظى  ملا  ونظرًا       
وركوب  والرماية  السباحة  أوالدكم  )علموا  قوله  الخطاب  بن  عمر  عن  يروى  الحمى 

الخيل(.
والتطبيع  التنشئة  عملية  في  آلياته  العاملية  املجتمعات  من  مجتمع  لكل   -٢      
العربية في  البيئة  الذي يتمتع به، وفي  الثراء الحضاري  االجتماعي حسب مستوى 
السابق كان ملجالس شيوخ القبائل دور بارز في هذا الشأن، إذ من خالل القصص، 

واألشعار تبنى الشخصيات وتتشكل االهتمامات وطريقة التفكير.
   ٣- كما كان للشعر دوره في املناسبات في اكتساب القيم واملبادئ السائدة حتى 
أن كثيرًا من القصائد تمتدح الكرم وأهله، والشجاعة، وحماية العرض، واحترام الجار، 
ونصرة املستجير وحمايته، ولذا ورد في الحديث قوله )ص( إنما بعثت ألتمم مكارم 

أسهمت الثورة الصناعية في إحداث تغييرات كبيرة 
في بنية المجتمعات، وخلخلت الثقافات،
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االخالق.
    ٤- املدرسة كمؤسسة اجتماعية يفترض أن تقدم خدماتها لكل الناس تمثل آلية 
مهمة من آليات الهندسة االجتماعية، سواء كانت في صورتها البسيطة التي كانت 
الرسمية، ولذا  الحالية  أم في صورتها  أم في املساجد،  الطرقات،  تعقد دروسها في 
غالبًا  التي  والتوجيهات  بالتعليمات  االلتزام  وعليها  الرسمية  الجهة  تمثل  فاملدرسة 
تصدر من الجهات العليات وفق سياسات تستهدف خلق عقل جمعي بهدف املحافظة 

على تماسك املجتمع ووحدته.
الكثير من  اختراع  تم  واإلنسانية  الطبيعية،  أنواعها  كافة  املعرفة في  تقدم   ٥- مع 
تخاطب  أصبحت  والسينما  واملسرح،  والصحافة،  والتلفاز،  فاإلذاعة،  التأثير،  آليات 
األفراد واملجتمعات أينما كانت متجاوزة الحدود ، وإن كانت بعض املجتمعات تمارس 
التأثيرات  التشويش، واملنع من دخول املنتجات اإلعالمية بهدف حماية املجتمع من 
الحديثة  التقنية  لكن  االتجاهات،  وتوحيد  العقول  لحماية  منها  في سعي  الخارجية 

وتويتر،  جوجل،  في  متمثلة 
ونتفليكس، والتلفاز الواقعي، 
أفقدت  وغيرها  بوك،  وفيس 
املفترضة  الحماية  وسائل 
حتى  الصمود،  على  قدرتها 
أو  نومه،  غرفة  في  الفرد  أن 
وهو جالس مع عائلته أصبح 
وما  يقبل،  ما  ويتابع  يتلقى، 

التدعيم والتعزيز لكل ما هو مقبول ومفيدمن 
سلوك يصدر من الفرد
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يرفض وفق املعايير االجتماعية، ويعتبر دور وسائل اإلعالم هندسة اجتماعية غير 
مقصودة، مع أن الباحث الحالي يعتبرها مقصودة لتوظيفها كافة عوامل اإلغراء من 
صوت، ولون وحركة، وقوانني علم النفس ونظرياته، والتي أثبتت فاعليتها في التأثير 
على العقول واملشاعر وأنماط السلوك في اللباس، واملظهر الخارجي، واألكل والكثير 

من العادات الوافدة.
املجتمعات،  بنية  في  كبيرة  تغييرات  إحداث  في  الصناعية  الثورة  أسهمت   -٦    
وخلخلت الثقافات، والقناعات، حتى تحول ما كان مقبواًل ومحببًا مرفوضًا، وما كان 
مرفوضًا في السابق أصبح مقبواًل، وال عيب فيه، ومن األمثلة البارزة على دور التقنية 
النسائية، وحبوب  الصحية  الفوط  أساسيان  والسلوك مخترعان  العقول  تغيير  في 
منع الحمل إذ أسهمتا في خروج املرأة في الغرب إلى االنطالق لسوق العمل في كثير 

من املجاالت التي كانت للرجال.
أن  إال  واملرأة،  الرجل  من  لكل  الفسيولوجية  الخصائص  لبعض  الحلول  هذه  مع 
ملمارسة  الحاجة  تجعل  واتجاهات  وميوال،  ونفسية،  فسيولوجية،  هناك خصائص 
املؤسسات االجتماعية دورها في تشكيل االهتمامات بما يتوافق مع الخصائص لكل 
من الذكر واألنثى فعلى سبيل املثال امليل الواضح ملمارسة الرجال مهنة الهندسة نظرًا 
امليل  نجد  نفسه  الوقت  وفي  الصلبة،  واملادة  الخارجية  باألشياء  االهتمام  لخاصية 

الواضح في سائر املجتمعات إلى انخراط املرأة في مهنة التمريض والتدريس.
طرح الشعارات الكبيرة التي تدغدغ مشاعر الناس وتخاطب مصالحهم واحتياجاتهم 
وإن لم تحققها بالضرورة كما في الثورة الثقافية التي طرحها زعيم الصني ماوتسي 
لونج، حيث استطاع أن يعيد تشكيل العقول واملشاعر في أبناء وطنه، وما ينطبق على 
الصني ينطبق على االتحاد السوفيتي والثورة االشتراكية التي طرحت شعارات براقة 

التعلم بالقدوة كما تؤكد ذلك نظريات علم 
النفس )نظرية باندورا مثااًل(.
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كالعدل واملساواة والقضاء على االحتكار والطبقية، ووظفت املدارس ولجان الحزب 
واعضائه في بث األفكار والترغيب بها حتى تشكل جيل يؤمن بها ليس في االتحاد 
السوفيتي فحسب بل في دول أخرى حيث وجدت فئات آمنت بأطروحات الفلسفة 
العربي،  العالم  في  كما  أوطانها  في  اشتركية  أحزاب  تأسيس  وتبنت  االشتراكية 

وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا.
رابعًا: عمليات تربوية ونفسية تسهم في تحقيق الهندسة االجتماعية

    ١- التدعيم والتعزيز لكل ما هو مقبول ومفيدمن سلوك يصدر من الفرد.
    ٢- العقاب في حال السلوك غير املحمود بالتأنيب أو الحرمان أو السجن.

    ٣- عودة الفرد إلى البناء املعرفي املختزن في ذاكرته ملواجهة املواقف املستجدة.
    ٤- التعلم بالقدوة كما تؤكد ذلك نظريات علم النفس )نظرية باندورا مثااًل(.

خامسًا: شروط تحقق الهندسة االجتماعية
ومؤسسات  ثقافة  املجتمع  في  وتتوفر  فيه  الطفل  يولد  قائم  مجتمع  ١- وجود     

تحيط الطفل باهتمامها ورعايتها.
املهارات  واكتساب  التعلم  للطفل  تسمح  التي  الفطرية  والقدرات  االستعدادات   -٢   

الحياتية واالجتماعية.
  ٣- الطبيعة اإلنسانية للمجتمع وبما يميزه عن غيره من الكائنات خاصة ما يتعلق 

منها باملشاعر واألحاسيس ودفء التعامل عند كثير من الناس.
التغيرات  املجتمعات االنسانية مما يؤهلها ملسايرة  الديناميكية في    ٤- خاصية 

واملستجدات على املستوى اإلقليمي والعاملي.

ضعف المولود وعجزه مما يسهل تنشئته 
وتشكيله بالشكل الذي ترغبه االسرة والمجتمع
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ترغبه  الذي  بالشكل  وتشكيله  تنشئته  يسهل  مما  وعجزه  املولود  ضعف   -٥    
االسرة واملجتمع.

   ٦- خاصية مرونة الشخصية في مراحل النمو املختلفة تسهل عملية نقل املوروثات 
االجتماعية وتثبيتها عند الطفل.

   ٧- التفاعل االجتماعي أو ما يعرف بديناميات الجماعة من خالل األنشطة والفعاليات 
اليوم الوطني، أو  التي توجدها مؤسسات املجتمع سواء في املناسبات كاألعياد، أو 

حتى في األيام العادية كاملهرجانات، واألنشطة الرياضية، والجوالة وغيرها.
 سادسًا: أهداف وفوائد الهندسة االجتماعية

   الهندسة االجتماعية لها فوائد على مستوى الفرد، وعلى املجتمع ومنها:
    ١- تحقيق التجانس بني أفراد املجتمع.

املراد إحالله محل  الجديد  أو  القائم  الحياة  الناس وقبوله بأسلوب      ٢- ترويض 
القائم.

    ٣- تحقيق مكاسب ومنافع اقتصادية وسياسية.
    ٤- تمرير املعتقدات، وأنماط الحياة. 

    ٥- شعور الفرد باألمن النفسي واالجتماعي لشعوره بعدم االختالف عن اآلخرين 
)إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية(.

    ٦- االلتزام باألنظمة املقرة اجتماعيًا.
    ٧- الشعور باملسؤولية االجتماعية.

    ٨- تهذيب وتطويع الغرائز.
    ٩- بناء منظومة األخالق والقيم.

   ١٠- توجيه الذكاء الفطري وفق األساليب العلمية )برامج املوهوبني(.
   ١١- ضبط السلوك عن االنحراف )حرام، العيب(.

    ١٢- تعديل سلوك املنحرفني وذوي اإلعاقات واألمراض النفسية.
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أساليب الهندسة االجتماعية املعتادة عن طريق االنسان : الدخول لالماكن املحضورة- انتحال الشخصية 
اختالس النظر-  عن طريق التقنية: رسائل اصطياد الكترونية - تحديثات خبيثة- رسائل الخدع 

أساليب الهندسة االجتماعية الغير املعتادة:
-عن طريق املكاملات- -ذاكرة USB- -البطاقة االئتمانية- الخاتمة- -الثقة  -الفضول - الوقاية

-الوعي

)3—1(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

أساليب الهندسة االجتماعية المعتادة وغير المعتادة

الدكتور علي عبيد الفريدي

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثالث :

أستاذ مساعد في كلية علوم وهندسة 
الحاسب االلي جامعة حائل

/ httpS://www.arageek.com/l :املراجع
/  httpS://makkahnewSpaper.com/article/1086005
/httpS:// hemayagroUp.org/home

httpS:// me.kaSperSky.com/reSoUrce-center/threatS/malware-Social-engineering
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اليوم الثاني من الندوة يوم 28 / 1442/5هـ 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

دور علم النفس االجتماعي والتحليلي في الهندسة السادس

االجتماعية

د. طالل سعد الحربي

د. طالل سعد الحربي

د.عبدالرحمن بن عبد 

الكريم مرزا

أنماط املهندسني االجتماعينيالسابع

آليات عمل الهندسة االجتماعية الرقميةالثامن

د.عبدالرحمن بن عبد عالقة الدعاية بالهندسة االجتماعية الرقميةالتاسع

الكريم مرزا

تغيرات التقنية التي يستغلها املهاجمون لجمع العاشر

املعلومات

د. نجالء بنت 

عبدالرحمن النبهان
مدير 
الندوة

املستشار اإلعالمي/ماجد املالكي

ثانيا : فعاليات اليوم الثاني من الندوة:
جدول رقم )2( 

موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين
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علم النفس وعلوم الحاسب  .. عالقة علم النفس 

- علم النفس وعلوم الحاسب تخصصان يرتبطان بسمة محددة وهي تحديد خصائص معينة ملعالجة 

)الكمبيوتر(.  الدماغ  ملحاكاة  تقنية تسعى  أدوات  بناء  في  والثاني  األنسان  في  األول  بيانات محددة. 

ويعتبر هذا هو السبب في أن علم النفس مرتبط بشدة باللحظة التي يختار فيها األشخاص كلمات 

املرور الخاصة بهم مثاًل ]1[ . 

)1—2(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

المحور السادس )دور علم النفس االجتماعي 
والتحليلي في الهندسة االجتماعية(

 المحور الثاني عشر )أنماط المهندسين االجتماعيين(

الدكتور طالل �سعد احلربي :

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث األول :

دكتوراة في الجرائم اإللكترونية 
جامعة حائل
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- تعمل الهندسة االجتماعية من خالل التالعب بالعواطف مثل الخوف والفضول واإلثارة والتعاطف 
والجشع أو من خالل استغالل التحيزات املعرفية ]1[.

أهمية فهم عالقة علم النفس بالهندسة االجتماعية 
- من أكبر أسباب الهجوم اليوم على املنظمات ، أو الحكومات ، أو األفراد هو تجاهل بعض الحيل من 
املهاجمني ، واملقصود هنا حيل الهندسة االجتماعية ، باإلضافة إلى ذلك أن الحيل واألالعيب النفسية 

هي بنفس الخطورة لتمكني أولئك املهاجمني من الوصول إلى بياناتنا وقد تكون األخطر ]1[.
- من الناحية النفسية هناك أداة قوية تسمى الثقة ، تزيد هذه الثقة من مستوى الراحة لدينا مما 
يسمح لنا بالتحدث والعمل بحرية أكبر. ولكن ماذا لو تمكن شخص ما من تطوير أسلوب أو طريقة 

الستخدام هذه الثقة في طرق غير قانونية ، سوف تجعل هذه الطريقة اإلنسان جزءا من معادلة الثقة 
عرضة للخطر ، وهنا يعرف ما تكلموا عنه الزمالء وهو الهندسة االجتماعية. الهندسة االجتماعية 
يعتمد عليها الهاكرز أو املهاجمون بشكل كبير جدًا. في تقرير جرائم األنترنت لعام 2018 الصادر 
عن مكتب التحقيقات الفيدرالي ]FBi ]3 أفاد 26379 شخصًا بأنهم وقعوا ضحية لهجوم هندسة 

اجتماعية مما كلف 50 مليون دوالر خسائر في عام واحد فقط ]3[.
التالعب  واستخدام  االجتماعية  الهندسة  تقنيات  على  السيبراني  األمن  هجمات  اليوم  تعتمد   -
النفسي لخداع األشخاص للحصول على معلومات حساسة أو منح الوصول بشكل غير شرعي 

إلى نظام أمن]1[ .
تعتمد الهندسة االجتماعية على علم النفس. هناك حوافز ودوافع مختلفة في األشخاص   -

الذين يسمحون للمهندسني االجتماعيني بأخذ ضحيتهم إلى العمل
األبعاد النفسية

مع هذا الفهم لعلم نفس املهندسني االجتماعيني والهندسة االجتماعية ، يمكننا اآلن إلقاء نظرة على 
ناقالت الهجوم النفسي األربعة التي يستخدمها املهندسون االجتماعيون للهجوم على الضحايا. 

هجمات األمن السيبراني على تقنيات الهندسة االجتماعية 
واستخدام التالعب النفسي لخداع األشخاص
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الهندسة االجتماعية هي فن بقدر ما هي مهارة فنية. في حني أن هناك تقنيات أكثر شيوًعا ، فإن 
لهذه  النفسي  األساس  وبسبب   ، ذلك  ومع  املهاجم.  خيال  على  فقط  يقتصران  وتنفيذها  تنوعها 
الهجمات ، يمكن تقسيمها إلى أربع نواقل الهجوم نفسي. تصبح جميع نواقل الهجوم األربعة ]4[  

أكثر تعقيًدا للغاية إذا كان املهاجم داخل املنظمة املستهدفة:
أواًل الالمباالة ، أو اإلهمال أو التهور:

إنفاذ  أو  استخدام  أو  تنفيذ  في  الالمباالة  لالستغالل بسبب  قاباًل  املتهور  الهجوم  ناقل  يصبح 
اإلجراءات الدفاعية املضادة املناسبة. غالًبا ما تكون املرحلة األولى من هجوم شامل أكثر تعقيًدا. 

يتصاعد الهجوم مع توسع معرفة املهاجم حول الهدف.
ثانيًا منطقة الراحة:

غالًبا ما تحدث عمليات االستغالل هنا ألن املستخدم في بيئة يشعر بالراحة فيها ، وبالتالي يكون 
مستوى إدراكه للتهديد أقل. يمكن أن تكون األمثلة النموذجية ملنطقة الراحة مكتب املستخدم ، أو 

الكافتيريا ، وما إلى ذلك. للوصول 
عادًة  يتطلب  هذا  الهجوم  ناقل  إلى 
استغالل واحد أو أكثر من ناقالت 
الهجوم األخرى. هذا هو السبب في 
األمن  مجال  في  كمحترفني  أننا 
على  للحفاظ  بجد  نعمل  أن  يجب 
 ، مستمر  الطبقات  متعدد  دفاع 
يهاجمون  ما  غالًبا  املتسللني  ألن 

بعمق. 
ثالثًا املتعاون )املساعد( : 

الهجوم  ناقل  استخدام  يتم   

يصبح ناقل الهجوم المتهور قاباًل لالستغالل بسبب الالمباالة في 
تنفيذ أو استخدام أو إنفاذ اإلجراءات الدفاعية المضادة المناسبة
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املساعد على أساس أن الناس سيحاولون بشكل عام أن يكونوا متعاونني ، حتى لو كانوا ال يعرفون 
من يساعدون. هناك نوعان رئيسيان للهجوم املباشر هنا:

- نهج مباشر: مثال على هذا ما قدمه بوب هيالري في مؤتمر ]SanS ]4 يوضح ذلك جيًدا. حيث 
أطلق عليه تقنية الصندوق الكبير. مثل أن يقترب املهاجم من األبواب املؤمنة والتي تحتاج لكلمة مرور 
من أجل الدخول ويقوم املهاجم بحمل صندوق كبير يوهم فيه أحد املوظفني أنه غير قادر على فتح 
الباب ، و يبدأ املهاجم عمله عندما يرى موظًفا محتماًل يقترب من األبواب. بينما يجتهد املهاجم لحمل 
الصندوق إلى تلك األبواب ، عندها يرى املوظف ذلك ويحاول مساعدة املهاجم من خالل السماح له / 
لها بالدخول. هنا يقع املحظور حيث قام املوظف الذي لديه الصالحية بالسماح بدخول شخص غير 

مصرح له الدخول لهذا املبنى. 
طريقة أخرى أقل دراماتيكية 
هي  نفسه  الشيء  لفعل 
بأنه  املهاجم  عندما يتظاهر 
يقف على بعد خطوات قليلة 
فقط من موظف آخر يدخل 
الذي  اآلمن  نفسه  الباب  من 
للتو.  شرعي  موظف  فتحه 

عادة ما يقوم املوظف بمسك الباب للشخص التالي ، وهو في هذه الحالة هو املهاجم.
- النهج املباشر - انتحال الهوية ، وهنا كأن يستخدم أحدهم »الخوف« للحصول على معلومات 

حساسة بأن ينتحل املهاجم دور موظف دعم فني أو مدير إدارة أخرى ذى سلطة أعلى.
ثالثًا الخوف 

غالًبا ما يكون »ناقل هجوم الخوف« هو أكثر أنواع الهجمات النفسية عدوانية. أساسه يقوم على 

يبدأ المهاجم عمله عندما يرى موظًفا محتماًل يقترب من 
األبواب. بينما يجتهد المهاجم لحمل الصندوق إلى تلك األبواب
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مهاجمة املستخدم بطريقة يقوم املستخدم بتزويد املهاجم باملعلومات أو الوصول املطلوب بسبب 
وضع املستخدم في حالة من القلق والضغط والتوتر والخوف. غالًبا ما يستخدم هذا الهجوم انتحال 
الهوية ، ومزج العناصر من جميع نواقل الهجوم السابقة. أحد األساليب الشائعة هو التظاهر بأنه 
فرد ذو أهمية عالية داخل منظمة املستخدم. هناك العديد من األساليب املستخدمة في ناقل الهجوم 

هذا ، ولكن معظمها إن لم يكن جميعها تستخدم اإلقناع املعزز بالخوف.
- مثال على الهجوم القائم على الخوف هو استخدام تقنية املطابقة. هنا يضع املهاجم املستخدم 
في موقف غير مريح لكونه املستخدم الوحيد الذي ال يساعده كما فعل اآلخرون في املاضي. غالًبا 

ما يتم استخدام هذا النوع من ضغط األقران إلعادة تعيني كلمة املرور أو تغيير اسم املستخدم 
.

- يحدث هذا عندما يشعر املستخدم أنه نظًرا لحدوث هذا السلوك في املاضي ، فإن مسؤوليته 
الشخصية منتشرة أو منتشرة بني جميع املستخدمني اآلخرين الذين فعلوا ذلك من قبله. يساعد ذلك 

في تخفيف الضغط الواقع على املستخدم ويزود املستخدم بمبررات املوافقة على طلب املهاجم.
املهندسني  أنماط   

االجتماعيني
اختالف  من  الرغم  على   - 
عن  االجتماعية  الهندسة  هجمات 
أن نمطها شائع  إال   ، بعضها بعضا 
النمط  في مراحل متشابهة. يتضمن 

الشائع أربع مراحل
الهدف  حول  املعلومات  جمع   -

؛ 
تطوير العالقة مع الهدف ؛   -

غالًبا ما يكون »ناقل هجوم الخوف« هو أكثر 
أنواع الهجمات النفسية عدوانية
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استغالل املعلومات املتوفرة وتنفيذ الهجوم  -
الخروج دون آثار  -

تتبع جميع هجمات الهندسة االجتماعية نمًطا مألوًفا ، مقسًما إلى سلسلة من الخطوات.   -
ذلك النمط غالبًا يرتبط بنوع الهجوم الذي استخدمه املهاجم .

الجواب نعم‹. كما ذكرت  الهندسة االجتماعية؟  سؤال مهم هل هناك نمط شائع مرتبط بهجوم 
جارتنر ]6[  في ورقة بعنوان »تحديث اإلدارة: كيف يمكن للشركات الدفاع ضد هجمات الهندسة 
االجتماعية« املنشورة في 16 مارس 2005 ، فإن أي عمل إجرامي له نمط مشترك. مثل هذا النمط 

واضح في الهندسة االجتماعية ، ويمكن التعرف عليه والوقاية منه. 
النفسية مجهولة مرتبطة بالسلوك البشري ، ألن كل شخص هو عالم مختلف  - غالبًا الظواهر 
تماًما عن اآلخر ]1[. وعلى الرغم من ذلك ، فإن جميع الناس لديهم أكثر مياًل ألنماط تأثير مشتركة 
معينة ، كما هو الحال في الهندسة االجتماعية. هناك حوافز ودوافع مختلفة في األشخاص الذين 

يسمحون للمهندسني االجتماعيني بأخذ ضحيتهم إلى العمل.
املصادر
 grande, c.l. and gUadrón, r.S., 2015, novemBer. Social engineering: the Silent attack. in 2015 ieee -
.ieee .)6-thirty FiFth central american and panama convention )concapan XXXv( )pp. 1
 del pozo, i. and itUrralde, m., 2015. ci: a new encryption mechaniSm For inStant meSSaging in -
k;.538-moBile deviceS. procedia compUter Science, 63, pp.533
i n t er n et c r i m e r ep ort,” FBi, 2018. ]online[. availaBle: httpS://www.FBi.gov/newS/ 2018” -
 ]StorieS/ic3-releaSeS-2018-internet-crime-report-042219. ]acceSSed: 2020
.rightS, r.F., 2003. gloBal inFormation aSSUrance certiFication paper -
 B. atkinS and w. hUang, “a StUdy oF Social engineering in online FraUdS,” open J. Soc. Sci., vol. 1, -
.no. 3, pp. 23–32, 2013
.arana, m. how mUch doeS a cyBerattack coSt companieS? open data SecUrity 2017, 1–4 -
 Breda, F.; BarBoSa, h.; moraiS, t. Social engineering and cyBer SecUrity. in proceedingS oF the -
international conFerence on technology, edUcation and development, valencia, Spain, 6–8 march 2017

غالًبا ما يتم استخدام هذا النوع من ضغط األقران 
إلعادة تعيين كلمة المرور أو تغيير اسم المستخدم
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 تنبني آليات الهندسة االجتماعية الرقمية بشكل أساسي على محاولة خداع الضحية وكسب ثقته في تقديم 
متعددة  آليات  وهناك  التام.  برضاه  املحتالني  إلى  املالية  املبالغ  تحويل  أو  به،  الخاصة  األساسية  البيانات 
ومختلفة يمكن أن تستخدم في تحقيق تلك الغاية من ضمنها إيهام املستهدف  بأنه أحد الفائزين أو أمام فرصة 
ذهبية لتحقيق مكاسب مادية مميزة، أو بأنه يجب عليه اتخاذ إجراءات معينة لضمان استمرارية صالحية 
حسابه في إحدى التطبيقات التي يستخدمها أو لتفعيل خدمة أساسية. أو أن أحد معارفه يقترح عليه تنزيل 

ملف أو برنامج ما لالستمتاع باملشاهدة أو االستفادة من التطبيق 

)2—2(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

المحور الخامس
آليات الهندسة االجتماعية الرقمية:

الدكتور عبد الرحمن مرزا:

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثاني :

أستاذ علوم الحاسب المشارك بجامعة 
الملك سعود 
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معارفه  أحد  أن  أو  »الجديد«،   
يطلب منه املساعدة والعون الطارئ 
تنفيذ عملية شراء بسبب  أو في 
عدم توفر طريقة للدفع او فقدانها، 
إلى  املبلغ  تحويل  طلب  وبالتالي 
حساب املحتال أو بيانات البطاقة 
الصديق  يقوم  أن  أو  االئتمانية. 

)املحتال( باالستفسار عن رساله وصلته عن طريق جهاز الشخص املستهدف، 
ومن ثم طلب االطالع على الرقم الذي وجد هذا املستهدف أنه قد وصل إليه أيضا 

بهدف االستيالء على حساب التواصل االجتماعي الخاص به. 
ويمكن التفصيل في ذلك بالتالي:

أرسلت  التي  اإللكتروني  البريد  تدعي رسالة  فربما  »فائز«  بأنك  إخطارك   
لك بأنك أحد الفائزين في إحدى املسابقات التي قمت باملشاركة بها في يوم ما، 
صاحب  املستخدم  ألنك  أو  عشوائي  بشكل  اختياره  تم  الذي  الشخص  أنك  أو 
الرقم املميز في الدخول على موقع إحدى الشركات العاملية وتم اختيارك الستالم 
جائزة نقدية كبيرة، وعليك تقديم معلومات الحساب البنكي الخاص بك وغير ذلك 
من البيانات الشخصية حتى يتمكنوا من تحويل الجائزة لك. هذه هي »عمليات 
التصيد الجشع« حيث حتى لو كانت ذريعة القصة واهية، فإن الناس يريدون ما 
السيطرة  ليتم عندها  بالتخلي عن معلوماتهم،  أجله  تقديمه ويسقطون من  يتم 

الناس يريدون ما يتم تقديمه ويسقطون من 
أجله بالتخلي عن معلوماتهم
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على حساباتهم البنكية أو سرقة هوياتهم واستغاللها في أغراض غير شرعية 
أخرى أو بيعها في السوق السوداء. 

كدعاية  عليك  تعرض  ربما  وكبيرة،  سريعة  مكاسب  تحقيق  فرص  عرض   
جراء استخدامك إلحدى تطبيقات الشبكات االجتماعية أو من خالل رسالة بريد 
إلكتروني تعرض عليك إمكانية تحقيق مكاسب مميزة من خالل االشتراك مع 
إحدى شركات االستثمار املالي التي لديها إمكانيات مميزة ملضاعفة رأس املال 
الخاص بك، ومن ثم إقناع املستهدف بتحويل املبلغ إلى حساب الشركة )الوهمية( 
أو أنهم سيتولون إنشاء حساب جديد لك، وضرورة تزويدهم ببيانات الحساب 
البنكي الخاص بك حتى تستطيع تحويل املبالغ التي ترغب في استثمارها، ومن ثم 
قيامهم بتحويل األرباح إلى حسابك، وإلكمال عملية الربط ما عليك سوى تزويدهم 

البنك  من  املرسلة  باألرقام 
على جوالك. 

أو  مشكلة  وجود   
صالحية  لتمديد  حاجة 
يتطلب  بك  الخاص  الحساب 
معلوماتك  من  »التحقق« 
املرسل  الرابط  فوق  بالنقر 
اإللكتروني  البريد  عبر  لك 
مع ضرورة تقديم معلوماتك 
لتغيير  الحاجة  أو  األساسية 

إقناع المستهدف بتحويل المبلغ إلى حساب الشركة 
)الوهمية( أو أنهم سيتولون إنشاء حساب جديد لك،
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املرسلة  الرسالة  تكون  وقد  فورا،  السر  كلمة 
تدعي أنها مرسلة من مسؤول تقنية املعلومات 
في املنظمة التي تعمل بها أو مدير النظام إلحدى 
الحسابات الشخصية الرقمية الخاصة بك. ويبدو 
املوقع الذي تم الوصول إليه بعد النقر على الرابط 
واملحتوى  الشعارات  جميع  مع  للغاية  حقيقيًا 
الصحيح )في الواقع، تم نسخ التنسيق واملحتوى 

البريد  تثق في  يبدو شرعًيا، فأنت  الفعلي(. ونظًرا ألن كل شيء  للموقع  الدقيق 
اإللكتروني واملوقع املزيف وتقدم أي معلومات يطلبها املحتال. وغالًبا ما تتضمن 
في  فشلت  إذا  سيحدث  ملا  تحذيًرا  االحتيالي  التصيد  عمليات  من  األنواع  هذه 
التصرف قريًبا ألن املجرمني يعرفون أنه إذا تمكنوا من إقناعك بالتصرف قبل 
أن تفكر، فمن املرجح أن تقع في محاولة التصيد االحتيالي. وعوضا عن إرسال 
البيانات  هذه  تسلم  فأنت  الدخول،  لتسجيل  السري  والرمز  الشخصية  بياناتك 
إلى املحتالني، ليقوموا عندئذ بمصادرة حساباتك والتحكم بها واستغاللها في 

مهاجمة معارفك.
الشبكات  تطبيقات  إحدى  خالل  من  رسالة  أو  صديق  من  إلكتروني  بريد   
اإللكتروني  البريد  كلمة مرور  اختراق  املحتالني من  أحد  تمكن  فإذا  االجتماعية، 
لشخص ما أو هندستها اجتماعًيا، فسيكون بإمكانه الوصول إلى قائمة جهات 
االتصال الخاصة بهذا الشخص. وبمجرد أن يمتلك املجرم حساب أحد الضحايا، 

المجرمين يعرفون أنه إذا تمكنوا من إقناعك 
بالتصرف قبل أن تفكر



الهندسة االجتماعية الرقمية
 وتحدياتها في المملكة 

العربية السعودية 

29

إلى  االجتماعية  الشبكات  من خالل  أو  إلكتروني  بريد  رسائل  إرسال  يستطيع 
أو ترك رسائل على جميع صفحات أصدقاء الضحية.  جميع معارف الشخص 

وباالستفادة من ثقتك بهذا الصديق وفضولك، ستعمل هذه الرسائل على:
 توجيهك بالنقر على الرابط املرفق الذي يدعي أنه يحتوي على مشهد شيق أو 
مضحك أو برنامج مفيد، وألن الرابط يأتي من صديق وأنت فضولي، فستثق في 
الرابط وتقوم باختياره فقط لتقوم بعملية تحميل برنامج ضار يتمكن املحتال من 
خالله االستيالء على جهازك وجمع بيانات االتصال الخاصة بمعارفك وخداعهم 

تماًما كما تم خداعك.
ما، وقد  بلد  أن »صديقك« عالق في  السرعة، بحجة  املساعدة على وجه   طلب 
تعرض للسرقة والضرب وهو في املستشفى وهو بحاجة إليك إلرسال األموال 

دفع  من  يتمكن  حتى 
والعودة  العالج  تكاليف 
وتزويدك  الوطن،  إلى 
برقم الحساب الذي يجب 

تحويل املبلغ إليه. 
إرسال  طلب   
جوال  إلى  املرسل  الرقم 
انتشر  حيت  الضحية 
سرقة  تحديدا  مؤخرا 
آب  الواتس  حسابات 

تحميل برنامج ضار يتمكن المحتال من خالله 
االستيالء على جهازك
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بأنهم  يبدو  ممن  تصلهم  رسائل  خالل  من  املستخدمني،  من  بكثير  الخاصة 
معارفهم املسجلون لديهم، ويتم ذلك بعد االستيالء على حساب أحد األصدقاء 
أما  على حسابتهم،  االستيالء  بهدف  إما  معارفه،  مع جميع  التواصل  وإمكانية 
املطالبة باملساعدة املالية وتحويل املبالغ إلى حسابات املحتالني. وبمجرد ارسال 
وتحويله  آب  الواتس  حساب  سرقة  املحتال  يستطيع  الجوال،  إلى  املرسل  الرقم 

وكامل بيانات االتصال السابقة على جهازه الخاص.

المحور الرابع عشر
عالقة الدعاية بالهندسة االجتماعية الرقمية

في ظل انتشار تطبيقات التواصل االجتماعي املتعددة، ولسهولة القيام بوضع 
إضافة  يتم  أن  بسهولة  املمكن  فمن  التطبيقات،  تلك  بعض  خالل  من  الدعايات 
ال  التي  االستثمارية  الفرص  أو  السريعة  املكاسب  تحقيق  بإمكانية  تعد  دعايات 
تعوض، أو أن أول عدد من املستخدمني في التسجيل في املوقع الذي تم إضافة 
رابطه ضمن الدعاية سوف يتم منحهم جوائز ومزايا قيمة. وقد تكون هذه الدعايات 
خاصة بمحتالني قاموا باستغالل سهولة نشر دعاياتهم من خالل بعض تطبيقات 

التواصل االجتماعي مثل تويتر. 

وضع الدعايات فمن الممكن بسهولة أن يتم إضافة 
دعايات تعد بإمكانية تحقيق المكاسب السريعة 
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 مقدمة ألهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية ملواكبة التطورات التقنية املتسارعة واملؤثرة على أمن املعلومات 
ُيعتبر أمن املعلومات من األمور بالغة االهمية نظرًا الزدياد حجم وخطر التهديدات اإللكترونية عامليًا. فعلى 
املستوى الوطني، تعتبر اململكة في املرتبة الخامسة على مستوى العالم وفي املرتبة األولى على مستوى الشرق 
األوسط في عدد الهجمات اإللكترونية التي تتعرض لها. حيث أظهرت أحد اإلحصاءات مؤخرًا تعرض أنظمتنا 

الوطنية ألكثر من ١2٠ ألف هجمة الكترونية يوميًا تتراوح في درجة خطورتها وتعقيدها وتطورها التقني. 

)3—2(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

التغيرات التقنية التي يستخدمها 
المهاجمون لجمع المعلومات واألكثر 

تأثيرًا على أمن المعلومات

د. جنالء بنت عبد الرحمن النبهان:

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثالث :

أستاذ علوم الحاسب المشارك بجامعة 
الملك سعود 
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امللك  الشريفني  الحرمني  خادم  بقيادة  الرشيدة  حكومتنا  استجابت  وقد 
سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن سلمان – حفظهم الله – لحماية بالدنا من هذه املخاطر بدعم البنية 
التحتية الرقمية كجزء من رؤية اململكة ٢٠٣٠، كما تم إنشاء الهيئة الوطنية 
السيبراني بهدف  السيبراني كجهة مختصة ومرجعية وطنية لألمن  لألمن 
تعزيز حماية املصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة 

والقطاعات ذات األولوية والخدمات واألنشطة الحكومية. 

ولعل من أولى ثمار 
واالهتمام  الدعم  هذا 
اململكة  تقدم  هو 
السعودية  العربية 
مركزًا   40 العام  هذا 
الترتيب  سلم  في 
البنية  ملؤشر  العاملي 
الرقمية  التحتية 
وتقنية  لالتصاالت 
الذي  املعلومات 
تصدره األمم املتحدة لقياس تطور الحكومة اإللكترونية يعد تتويجًا لجهود 
يليق  التي تتشارك في صناعة حاضر جديد  الحكومية  القطاعات  عدد من 

عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في 
صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة
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بمكانة اململكة وتطلعها للريادة عامليًا في ظل رؤية اململكة ٢٠٣٠، حيث احتلت 
اململكة املركز ٢٧ عامليًا واملركز ٨ بني مجموعة دول العشرين في إصدار عام 

.٢٠٢٠
أثرها  وتعظيم  الرقمية  التحتية  البنية  في  العظيمة  التطورات  هذه   ومواكبة 
واألفراد  واملسؤولني  الوطنية  القطاعات  جميع  من  الجهود  تظافر  يتطلب 
املعلومات كلما  أمن  أهمية  تزداد  كما  الجهود.  هذه  مع  للتكامل  املجتمع  في 
زادت أهمية النظام ووظائفه والبيانات التي يتم حفظها ومعالجتها من خالله 
إدارية وتقنية وتدريبية وتوعوية متكاملة لتحقيق األمن  مما يتطلب خططا 

السيبراني ألنظمتنا اإللكترونية. 
التغيرات  هي  السيبراني  األمن  يواجهها  التي  التحديات  أبرز  من  ولعل 

في  املتسارعة  التقنية 
سبل الحماية أو االختراق 
على  ملواكبتها  والحاجة 
من  املستويات  جميع 
األنظمة  تحديث  خالل 
والتكامل  الثغرات  وسد 
والخطط  السياسات  مع 
وسرعة  التوعوية 
االستجابة من خالل خطط 
وشاملة.  مالئمة  طوارئ 

من أبرز التحديات التي يواجهها األمن السيبراني هي 
التغيرات التقنية المتسارعة في سبل الحماية أو االختراق
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فيما يلي نلقي الضوء على أبرز املخاطر املعلوماتية التي تنتج عن التغيرات 
التقنية املتسارعة وتتطلب معالجتها ومنع استخدامها من املهاجمني.

 التطورات التقنية هي سالح ذو حدين
تقدم التقنية املزيد من األدوات سواء لالختراق او الحماية من االختراق. فلسوء 
الحظ، تمثل هذه التطورات التقنية سالحًا ذو حدين بحيث يتم استغاللها من 
كال الطرفني املهاجم واملدافع عن النظم االلكترونية. فعلى سبيل املثال، تمثل 
التطورات الكبيرة في القدرات الرقمية مثل سعة التخزين وسرعة املعالجة التي 

اليوم  منها  نستفيد 
املتقدمة  أنظمتنا  في 
لكسر  كبيرا  تحديا 
البيانات  تشفير 
إليها  والوصول 
أضيف  وتدميرها. 
تقنيات  ذلك،  إلى 
على  والتعرف  التتبع 
واألشخاص  األنماط 
األمان  من  كنوع 
يمكن  النظام  في 
قبل  من  استغاللها 

تحديا كبيرا لكسر تشفير البيانات 
والوصول إليها وتدميرها
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املخترقني إللحاق الضرر باألفراد والنظام. 
 العوامل الزمنية ملواكبة التطورات التقنية 

والبد من مواكبة هذه التطورات التقنية بما يسمح بتحقيق التوازن بني الحماية 
أو  اإلدارية  التغييرات  تكون  أن  يمكن  ولألسف  املتوقعة.  والهجمات  املطلوبة 
الهجمات.  مع سرعة  يتوافق  ال  بما  بطيئة  اإللكترونية  األنظمة  في  التوعوية 
حيث يتعني على القطاعات عند تطبيق أي تقنية أمنية جديدة استيفاء عدد 
من اإلجراءات واملوافقات والتقييمات الداخلية التي تتطلب االتفاق والتنسيق 
من  وتغيرها  طويلة  بيروقراطية  شراء  عملية  الحاالت  بعض  في  وتستلزم 
عمليات تدريب للعاملني على التقنيات الجديدة وتنبيه للمستخدمني وموائمة 
مع األنظمة األخرى. في غضون ذلك وإذ لم يتم اختصار هذه العمليات زمنيًا، 
فإننا نمنح للمهاجم الفرصة الكاملة الستخدام التكنولوجيا الجديدة لإلضرار 

بأنظمتنا. 
 تحديات متزايدة مع ظهور 
تقنيات الذكاء االصطناعي 
املتقدمة  والحوسبة 
الالسلكية  والشبكات 
جعلت التطورات في الذكاء 
والحوسبة  االصطناعي 
الالسلكية  والشبكات 
وأكثر  أسرع  التكنولوجيا 

تحديات متزايدة مع ظهور تقنيات الذكاء 
االصطناعي والحوسبة المتقدمة
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موثوقية وأتاحت جيال جديدا من التطبيقات والخدمات الرائعة، لكنها تأتي مع 
تهديدات جديدة لألمن السيبراني. ويستفيد املتسللون من افتقار الناس إلى 
فهم كيفية عمل التقنيات الجديدة ، فضاًل عن الثغرات غير املكتشفة في أمان 
األنظمة األحدث. ويحذر الخبراء من أن الشركات والحكومات يجب أن تتوقع 
طرًقا جديدة للقرصنة لصد الجيل التالي من الهجمات. وقد شهدت األعوام 
األخيرة عدًدا استثنائًيا من حوادث األمن السيبراني الكبرى. فقد هز سيل 
الوكاالت الحكومية والشركات  البيانات  من االختراقات والخروقات وتعرض 

الخاصة على حد سواء ، وعادة ما يكون الضحايا من املستهلكني أو املواطنني. 
واخترقت أنظمة مثل ioS كان ُيعتقد سابًقا أنها ال يمكن اختراقها. اجتاحت 
هجمات برامج الفدية الوكاالت الحكومية في جميع أنحاء الواليات املتحدة، مما 
أدى إلى إضعافها أليام متتالية. وأصبح املتسللون مؤخرا مبتكرين بشكل 
متزايد مع التقنيات التي يستخدمونها للوصول إلى البيانات الحساسة. ففي 
كثير من الحاالت ، تعتبر التقنيات الجديدة التي وصلت للتو إلى السوق نعمة 
للمتسللني ، الذين يستفيدون من عدم فهم الناس لكيفية عمل هذه التقنيات ، 

فضاًل عن الثغرات غير املكتشفة في أمان األنظمة الجديدة. 
السيبرانى  لألمن  تهديدا  ظهورها  يشكل  ناشئة  تقنيات   ٧ أكثر   

الحديث 
فيما يلي سبع تقنيات ناشئة تشكل تهديدات لألمن السيبراني الحديث.

التزييف العميق “deepfake” باستخدام الذكاء االصطناعي 

قفزات كبيرة في السنوات األخيرة بحيث تسمح 
لألشخاص بالتالعب بالفيديو والصوت
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يعتبر »التزييف العميق« للصوت والفيديو والذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء 
االصطناعي من قبل املتسللني النتحال هوية أطراف آخرين من أخطر األدوات 
األخيرة  السنوات  في  كبيرة  قفزات  تقنية    deepFake التقنية. حيث حققت 
بحيث تسمح لألشخاص بالتالعب بالفيديو والصوت بطريقة تبدو حقيقية 
جًدا -. فعلى سبيل املثال لهذه التقنية يمكن ألي شخص على دراية بفالتر 
بدائًيا من  تعتبر إصداًرا  التي   inStagram أو  Snapchat على الوجه  تبديل 
ومع  حقيقية.  تبدو  قد  فيديو  مقاطع  إلنتاج  استخدامها    deepFake تقنية 
التزييف العميق والذي يجعل تمييزها من الصعب  زيادة تعقيد ودقة تقنية 
بصرف النظر عن الشيء الحقيقي ، ويشعر خبراء األمن السيبراني بالقلق من 
استخدام املتسللني لهذه التقنية في عمليات التصيد واالحتيال، حيث يتظاهر 
ولذا،   خاصة.  معلومات  يسلمون  الضحايا  لجعل  آخر  كشخص  املتسللون 

على  الشركات  بعض  تعمل 
الذكاء  تستخدم  برمجيات 
االصطناعي بطريقة عكسية 
الكتشاف التزييف العميق ، 
لكن هذه الجهود ال تزال في 

املراحل األولى من التطوير.
الحوسبة  استخدام   

الكمية لكسر التشفير 
الكمية  للحوسبة  يمكن 

ويشعر خبراء األمن السيبراني بالقلق من استخدام 
المتسللين لهذه التقنية في عمليات التصيد واالحتيال
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كسر التشفير بسهولة.  وقد أعلنت google أنها حققت »تفوًقا كمًيا« من 
خالل بناء جهاز حاسب كمي فعال - وهو إنجاز تم وضعه نظرًيا ولكن التقنية 
ال تزال وليدة وليس لها العديد من التطبيقات العملية حتى اآلن. ومع ذلك، أثار 
اإلعالن مخاوف فورية للمراقبني األمنيون ، الذين يقولون إن أجهزة الحاسب 
الكمومية يمكنها بسهولة كسر التشفير املستخدم حالًيا في املنتجات التي 
بطاقات  معامالت  أو   Blockchain مثل  وآمنة  مغلقة  أنها  على  إليها  ُينظر 
االئتمان. بينما لم يتم استخدام أجهزة الحاسب الكمومية لتحقيق هذه الغاية 

أن  يمكن  التكنولوجيا  أن  من  الخبراء  يخشى  اآلن،  املتسللني حتى  قبل  من 
تستمر في التقدم في السنوات القادمة ، مما يهدد مجموعات البيانات املشفرة 

التي تحميها مؤسسات مثل البنوك لعقود.
5G شبكات 

 تتيح شبكات 5g سرعات أعلى ومجموعة من نقاط الضعف الجديدة التي 
يحذر منها خبراء األمن السيبراني حيث يسمح التحول إلى الجيل الخامس من 
الشبكات املتسللني طرًقا جديدة الستهداف األنظمة التي تستخدم الشبكة. قد 
تجعل السرعة املتزايدة أجهزة 5g أكثر عرضة لهجمات ddoS ، والتي تهدف 

إلى إغراق خوادم الضحايا بحركة املرور من أجل التغلب عليها وإغالقها. 

 انترنت األشياء
حيث  األمنية.  التحتية  للبنية  جديدة  تهديدات  األشياء«  »إنترنت  يشكل 

أصبح لدى المتسللين القدرة على اكتشاف 
نقاط الضعف في شبكات إنترنت
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تعتمد هذه التقنية على تمكني األجهزة الصغيرة والكبيرة من حولنا بقدرات 
واسع.  نطاق  على  واإلنترنت  بعضا  بعضها  مع  االتصال  وقدرات  حوسبية 
املتسللني  لدى  أصبح  عامليًا،  وقبولها  األشياء  إنترنت  تقنية  النتشار  نظًرا 
القدرة على اكتشاف نقاط الضعف في شبكات إنترنت األشياء واستخدامها 
التي  الشبكة  املتسللون  اخترق  لذلك،  وكمثال  واألفراد.  بالشركات  لإلضرار 
تستخدمها سفن الشحن الخاصة بشركة verizon وتمكنوا من تتبع املكان 
الذي كانت الشركة تشحن فيه البضائع األكثر قيمة ومن ثم توجيه الهجمات 

إليها.

استعانة الشركات والمنظمات الحكومية بمصادر 
خارجية لتطوير أنظمتها
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األمن  أنظمة  على  للتغلب  االصطناعي  الذكاء  استخدام   
السيبراني

 يستخدم املتسللون الذكاء االصطناعي للتغلب على أنظمة األمن السيبراني 
التي  للذكاء االصطناعي  والتنوع  الكفاءة  واملتنامية في  العالية  للقدرات  نظًرا 
تتيح االلتفاف على دفاعات األمن السيبراني حيث يمكن للقراصنة استخدام 
البرامج التي تعتمد على الذكاء االصطناعي لفحص الشبكات بسرعة للعثور 
على نقاط الضعف، أو وظائف النص التنبئي النتحال شخصية املطلعني وخداع 

املهاجمني  مقدرة  نتخيل  ان  ومجرد  الحساسة.  املعلومات  لتسليم  األهداف 
يجعلنا  الهجوم  من  كجزء  االصطناعي  والذكاء  اآللي  التعلم  استخدام  على 

ندرك حجم املخاطر املترتبة على ذلك. لقد رأينا عالمات مبكرة على ذلك

 OutsOurcinG خطر االستجابة باملطورين من خارج املنظومة 
خارجية  بمصادر  الحكومية  واملنظمات  الشركات  استعانة  نموذج  يعتبر 
البالغة  األمور  من  التقنية  الوظائف  من  االحتياج  تغطية  أو  أنظمتها  لتطوير 
االلكترونية وتكاملها، حيث   األنظمة  املعلومات واستدامة  أمن  الخطورة على 
تزداد احتماالت االختراق مع تعدد األطراف التي تقوم بطوير األنظمة ويتسع 
نطاق الضحايا املحتملني للقراصنة الستهدافهم وفًقا لتقرير صدر مؤخًرا 

عن شركة األمن 
الخدمات  من  املزيد  وتحويل  الرقمي  التحول  مع  املتزامنة  األخطار   

احتماالت االختراق مع تعدد األطراف التي تقوم بطوير 
األنظمة ويتسع نطاق الضحايا المحتملين للقراصنة
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الحساسة إلى خدمات الكترونية يستفيد منها العمالء عبر االنترنت 
تسعى جميع القطاعات إلى نقل املزيد من خدماتها إلى خدمات إلكترونية، 
مع  االلكترونية  للهجمات  إضافية  وأهدافا  متزايدا  أمنيا  تهديدا  يمثل  مما 
الكفاءة التي يحققها اإلنترنت من حيث سرعة االتصال وسعة البيانات. فقد 
أصبح »سطح الهجوم« أوسع بحيث يكفي قيام املتسلل جهازا واحدا متصال 
باإلنترنت ملؤسسة ما للوصول لألجهزة األخرى على نفس الشبكة بشكل 

أفقي.

 الفرص والحلول ملواجهة هذه التحديات
الله سبحانه وتعالى ثم  بالنظر لجميع ما سبق نجد أن اململكة بفضل 
لتطوير  متكاملة  ثابتة وخطط  الرشيدة، تسير بخطى  بجهود حكومتنا 
التقنية  والتطورات  التحديات  هذه  ومواجهة  الرقمية  التحتية  البنية 
املتسارعة. ويشمل تطوير البنية التحتية التشريعات والسياسات وتبني 
أحدث التقنيات واإلنفاق على األنظمة االلكترونية، واألهم من ذلك التعليم 
والتدريب والتطوير البرامج التوعوية لجميع فئات املجتمع للتكامل مع هذه 
الجهود وهي العنصر األصعب تحقيقًا ولكن بفضل العديد من العوامل 
اإليجابية املميزة للمجتمع السعودي كمجتمع شاب متطور ومتعلم ومثقف 
التطلعات والوقوف  الفرص مواتية لتحقيق  وشغوف بالتقنية فإن جميع 

بمواجهة هذه التحديات.

تطوير البنية التحتية التشريعات والسياسات وتبني 
أحدث التقنيات واإلنفاق على األنظمة االلكترونية
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اليوم الثالث  من الندوة يوم  29/ 1442/5هـ 

اسم املتحدثموضوع املحوراملحور

الحادي 

عشر

د. سعد حاج بكريسيكولوجية العقل البشري ومهارة اإلقناع

د. طالل سعد الحربي

د. هيثم بن عبدالله 

الحمود

الثاني 

عشر

طرق كشف البرامج الرقمية الضارة للهندسة 

االجتماعية والفيروسات املعطلة لآلمان

الثالث 

عشر

الهندسة االجتماعية وشبكات التوصل االجتماعي 

وتأثيرها على الفرد واملجتمع

د. هيثم بن عبدالله سلبيات وإيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية الرابع عشر

الحمود

أساليب الهندسة االجتماعية املعتادة وغير املعتادةالخامس

مدير 
الندوة

اإلعالمي الدكتور أحمد النجار

ثالثا : فعاليات اليوم الثالث من الندوة:
جدول رقم )3( 

موضوعات محاور اليوم األول لفاعليات الندوة وأسماء المتحدثين
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التفكير  من  ُتمكنه  والتي  بها،  يتمتع  التي  الذهنية  واملهارات  البشري  بالعقل  ُهنا  املطروح  املوضوع  يهتم 
واإلسهام في املعارف امُلختلفة. ويرى املوضوع أن التفكير يتأثر أيضًا بتوجهات اإلنسان، وأن هذه التوجهات 
ُيمكن أن تكون ناتجة عن جانب فكري، أو عن جانب نفسي. وعلى هذا األساس يطرح املوضوع مسألة اإلقناع 
املوضوع هذه  وُيناقش  أو مهارات نفسية.  فكرية  آخر عبر وسائل  إلى توجيه طرف  فيها طرف  التي يسعى 

الوسائل واملهارات، ويدعو إلى استيعابها، وُيؤكد قبل ُكل ذلك وبعد على االلتزام بمكارم األخالق.

)3—1(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

العقل البشري ومهارة اإلقناع

�سعادة د. �سعد حاج بكري

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث األول :



الهندسة االجتماعية الرقمية
 وتحدياتها في المملكة 

العربية السعودية 

44

امُلقدمة
العقل  بني  ُمثمرًا  تفاعاًل  نرى  فلعلنا  حولنا،  من  الحياة  مشهد  إلى  نظرنا  إذا 
البشري الذي منحه الله تعالى لإلنسان من جهة، والطبيعة التي أحاطه الله تعالى 
بها من جهة أخرى. ففي »عقل اإلنسان« جملة من الصفات واملزايا التي تجعله 
باحثًا دائمًا عن »االكتشاف«؛ وقادرًا على »اإلبداع«؛ ومصدرًا مولدًا »للُمبتكرات«؛ 
وبانيًا »للُمخترعات«. هو الذي يستطيع طرح املسائل، وتحليل ما يرتبط بها من 
موضوعات؛ وهو امُلتمكن من إيجاد الحلول، وُمحاكمة الخيارات. وهو القادر على 

اكتساب »املعرفة امُلتراكمة« ممن سبقوه إليها؛ وهو امُلتمكن من »نقل املعرفة« إلى 
املصالح« مع  والتعاون وتبادل  »التواصل  الذي يستطيع  من يبحثون عنها. وهو 

اآلخرين؛ والعمل على بناء »امُلجتمعات«.
لم تكن ُمنجزات اإلنسان التي نراها من حولنا لتتحقق من خالل صفات »عقله« 
»الطبيعة«  مع  واملزايا  الصفات  هذه  تفاعل  عبر  تحققت  إنها  بل  فقط،  ومزاياه 
هذه  فخصائص  والعطاء«.  لإلنجاز  »ميدانًا  دائمًا  كانت  الطبيعة  فهذه  املحيطة؛ 
الطبيعة ُتبني أنها ثرية باملوارد، وغنية باألسرار، وحافلة بامُلحفزات التي تتفاعل 
مع عقل اإلنسان، لتكون النتيجة معطيات ُمتجددة بدأت واستمرت عبر العصور، 
وتمتد حاليًا، بال حدود، نحو ُمستقبل يحمل آمااًل عريضة. ولعلنا نتذكر ُهنا اآلية 
الكريمة التي تقول »وما أوتيتم من العلم إال قليال«، ففي هذه اآلية »تحفيز« على 

املزيد من التعلم، و«معلومة« ُتفيد بأن اكتشاف الجديد دائمًا ُمتاح. 
فيه  والتأمل  حوله  ما  إلى  بالنظر  أي  »بالتفكير«،  اإلنسان  عقل  عطاء  يتفّعل 

تبادل المصالح« مع اآلخرين؛ والعمل
 على بناء »الُمجتمعات
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إلى  وصواًل  وُمحاكمتها،  األفكار  توليد  إلى  االنتقال  ُثم  »حقائقه«،  واستيعاب 
استخالص النتائج والسعي إلى االستفادة منها. تهتم هذه الورقة بعقل اإلنسان 
والعمليات الذهنية التي تمكنه من التفكير، والتوجهات التي تتحكم في مسيرة هذا 
التفكير وُتؤثر في استخالصه للنتائج، حيث تشمل هذه التوجهات جانبًا »فكريًا 
intellectUal« ُيمثل قناعات اإلنسان، وجانبًا »نفسيا pSychological« يتأثر 

بمزاجه الشخصي. وُتركز الورقة أيضًا على مهارات اإلقناع وقدرتها على التأثير 
في توجهات اإلنسان بجانبيها »الفكري والنفسي«، وتأثيرها بالتالي على نتائج 

التفكير.
التفكير والعمليات الذهنية

الذهنية  العمليات  تحديد  في  األخرى  املراجع  من  عدد  إلى   ]1[ املرجع  يستند 
األساسية على أنها ثالث عمليات موضحة في الشكل )1(. تتضمن هذه العمليات: 
JUdgment؛  صفاته  وتمييز  »؛   apprehenSion املطروح  املوضوع  على  »التعرف 
واستخالص النتائج بشأنه inFerence«. وفيما يلي عرض للمعنى املقصود بكل 

من هذه العمليات الثالث: 
- عملية »التعرف« على املوضوع: وتشمل السعي إلى تكوين »فكرة« أو أفكار في 

الدماغ حول املوضوع املطروح ُتعطي تعريفًا به.
- عملية »تمييز« املوضوع: وتشمل بيان الصفة أو الصفات التي ُتميز املوضوع 

املطروح وُتبني جوانبه امُلختلفة.  
- عملية »استخالص النتائج« أو تحديد »الُخالصة« امُلفيدة للموضوع املطروح؛ 

وتتضمن إبداء األسباب أو األدلة التي أدت إلى النتائج امُلستخلصة. 

عملية »التعرف« تشمل السعي إلى تكوين »فكرة« أو 
أفكار حول الموضوع المطروح ُتعطي تعريفًا به
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من  املزيد  ُنلقي  وسوف 
العمليات  هذه  على  الضوء 
الذهنية الثالث من خالل طرح 
 »logic »املنطق  مع  توافقها 
من جهة، ومع »نظرية املعرفة 
 theory oF knowledge:
جهة  من   »epiStemology

أخرى.
ُيعتبر »املنطق logic« دلياًل أساسيًا للتفكير. وُيعّرف على أنه »دراسة امُلسببات 
التي ُتؤدي إلى استنباط نتائج تتمثل في معرفة ُمفيدة في موضوع ُمعني« ]2[. 
»تمييز«  وإدراك  املطروح؛  املوضوع  على  »بالتعرف«  يبدأ  املنطق  فإن  ذلك  وعلى 
أدلة  أو  ُمسببات  عبر  عنه«  امُلعبرة  النتائج«  »استخالص  في  البحث  ُثم  صفاته؛ 
املنطق يتوافق  النتائج. وهكذا نجد أن عمل  ُتقدم »الحجة« على استخالص هذه 
مع العمليات الذهنية األساسية الواردة فيما سبق والتي شملت »التعرف، والتمييز 
واستخالص النتائج«.  ولعله ُيمكن القول بناء على ذلك أن »املنطق مبني في عقل 

اإلنسان عبر العمليات الذهنية األساسية التي يستطيع القيام بها«.
الذي   »ariStotle »أرسطو  وضعها  التي  تلك  هي  للمنطق  صياغة  أقدم  ولعل 
عاش في القرن الرابع قبل امليالد. وشملت هذه الصياغة العمل على االستناد إلى 
»حقائق« كأدلة وُمسببات الستنباط »نتائج« في مجاالت ُمختلفة. ويشهد املنطق 

المنطق يبدأ »بالتعرف« على الموضوع 
المطروح؛ وإدراك »تمييز« صفاته
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 SymBolic صياغات أخرى ُمتعددة اليوم، بما في ذلك صياغات »رمزية ورياضية
mathematical &« ُتستخدم في مجاالت كثيرة، بينها »الدوائر اإللكترونية« التي 

تحظى بتطبيقات عديدة تتضمن علومًا ُمتقدمة »كالذكاء االصطناعي« ]3[. 
الحرفية  غير  العربية  الترجمة  التعبير  هذا  وُيمثل  املعرفة«،  »نظرية  إلى  ونأتي 
فبدايتها  اإلغريق،  لغة  إلى  امُلركبة  الكلمة  هذه  تعود   .»epiStemology« للكلمة 
»epiSteme« تعني »املعرفة«؛ ونهايتها »logoS« تعني »السبب« أو »الدليل«. وُتعبر 
الترجمة الحرفية للجمع بني الكلمتني »epiStemology« عن »سبب املعرفة« أو »دليل 
املعرفة«. وقد استبدلت هذه الترجمة، على نطاق واسع، بتعبير »نظرية املعرفة«، أو 
»علم املعرفة«، من ُمنطلق أن أي نظرية تبحث دائمًا في »األسباب« وما يرتبط بها. 
وتشمل نظرية املعرفة البحث في: »طبيعة natUre« املعرفة؛ و«مصدرها origin«؛ 
الذهنية  العمليات  إلى  أي  املنطق،  إلى  األمر  و«حدودها limitS« ]4[، ويحتاج هذا 

األساسية.
األساسية  الذهنية  والعمليات  جهة،  من  املعرفة  نظرية  بني  الربط  ُيمكن  ولعله 
لإلنسان. فعملية »التعرف« على املوضوع املطروح هي تعرف على »طبيعة املعرفة« 
التي يحملها هذا املوضوع. أما عملية »التمييز« ففيها البحث في صفات املوضوع 
املطروح. وتتوافق عملية التمييز هذه مع جانب »مصدر املعرفة« في نظرية املعرفة. 
وتأتي عملية »استخالص النتائج« عند البحث في »السببية« على أساس حقائق 

الخبرات السابقة.
تصيغ نظرية املعرفة قبولها »ملصدر املعرفة«، واملوثوقية التي ُيقدمها عبر أدلة 
ترتبط بمحورين رئيسني: محور »امُلحاكمة الذهنية امُلجردة rationaliSm«؛ ومحور 

ُيمكن الربط بين نظرية المعرفة من جهة 
والعمليات الذهنية األساسية لإلنسان
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»امُلحاكمة الذهنية التجريبية empiriciSm«. تأتي امُلحاكمة الذهنية امُلجردة بأدلتها 
سواء في تثبيت معرفة أم  إنكارها ُكليًا أم جزئيًا عبر عمليات »التعرف والتمييز 
علم  في  الحال  كما هو  امُلجرد  املنطقي  التفكير  النتائج« من خالل  واستخالص 
أدلتها عبر  التجريبية  الذهنية  امُلحاكمة  الجانب اآلخر، تطرح  »الرياضيات«. وفي 
امُلالحظة  ولكن من خالل  النتائج«،  واستخالص  والتمييز  »التعرف  ذات عمليات 
وُيعطي  الطبيعة«.  »علوم  في  الحال  هو  كما  التجارب،  وإجراء  الواقع  أرض  على 

الشكل )2( صورة ألدلة املعرفة على أساس ُكل من هذين املحورين.

الشكل  في  ُيالحظ 
ثالثا  ُهناك محورا  أن 
ذاك  إنه  املعرفة،  ألدلة 
الذي يجمع بني أدلة ُكل 
الذهنية  امُلحاكمة  من 
وامُلحاكمة  امُلجردة 
التجريبية،  الذهنية 
وهو املحور الذي يجب 
أن يتبناه الجميع، تبعًا 
لطبيعة املوضوع املطروح. وهكذا نجد أن العمليات الذهنية األساسية التي تشمل 
أيضًا  تتوافق  »املنطق«،  مع  واملتوافقة  النتائج«،  واستخالص  والتمييز  »التعرف 
وحدودها«،  ومصدرها  املعرفة  »طبيعة  تشمل:  التي  املعرفة  نظرية  ُمتطلبات  مع 

توافق مع ُمتطلبات نظرية المعرفة التي تشمل 
»طبيعة المعرفة ومصدرها وحدودها«
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ومحاور أدلتها التي تتضمن: »امُلحاكمة امُلجردة والتجريبية وامُلشتركة«. وال غرابة 
في هذا التوافق ألنها جميعا تعود إلى عقل اإلنسان وما أودع الله به من إمكانات. 

- توجيه التفكير
بناء على ما سبق، ُيمكن القول إنه في حال طرح ُمشكلة ُمحددة على مجموعة 
من األشخاص، فإن النتائج امُلستخلصة ستأتي ُمتماثلة عندما يكون »التعرف« 
عليها ُمتكاماًل، وتحديد »صفاتها« واضحًا من قبل الجميع. هذا القول صحيح في 
حاالت، وغير صحيح في حاالت أخرى. هو صحيح تمامًا في املسائل العلمية التي 
ُتقدم حقائق ال لبس فيها. وهو صحيح  لدراسات موضوعية وحاسمة  تخضع 
الدارسني  توجهات  تكون  عندما  الحياة  وقضايا  االجتماعية  املسائل  في  أيضًا 
وأمزجتهم بشأنها ُمتماثلة. أما إذا اختلفت هذه التوجهات، فإن النتائج ستختلف، 
ألن التفكير في مرحلة استخالص النتائج يكون موجهًا، وال يعتمد على عمليات 
والفكرة  أيضًا.  الذاتي  التوجه  يعتمد على  بل  الخصائص فقط،  التعرف وتحديد 
القضايا غير الحاسمة علميًا، هي عمليات تخضع  الذهنية في  العمليات  ُهنا أن 
لالختالف، ألنها تتأثر بقناعات اإلنسان وتوجهاته ومزاجه الشخصي ]5[، حيث 
ترتبط هذه التوجهات بجانب »فكري« من جهة وجانب »نفسي« من جهة أخرى. 

وُيعطي الشكل )3( صورة ُتمثل ذلك.
إذا أردنا أن نوضح ما سبق بمثال، فلعلنا نطرح ُمشكلة التدخني على عدد من 
األشخاص. تقول مرحلة »التعّرف« على هذه امُلشكلة، إن التدخني عادة؛ وُتضيف 
أيضًا بأن هذه العادة ُممتعة للبعض ألنها تتمتع بأثر »نفسي« عليهم، لكنها في 
أثرها »الفكري« ُمكلفة وُمضرة لصحة اإلنسان، ُتفسد تدريجيًا جهازه التنفسي، 
صحته.  اعتالل  إلى  فيها،  استمر  إن  وُتؤدي،  جسده،  في  أخرى  أجهزة  وربما 

أن التدخين عادة ُممتعة للبعض، لكنها في أثرها 
»الفكري« ُمكلفة وُمضرة لصحة 
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الواقع  أرض  على  ونشهد 
األثران  كيف يتصارع هذان 
النفسي  األثر  اإلنسان  في 
بالتدخني  »استمتع  له  يقول 
الفكري  واألثر  تأبه«؛  وال 
يقول له »إياك والتدخني، إنه 
ونشهد  تدريجيًا«.   يقتلك 

على أرض الواقع أيضًا كيف يتغلب األول على الثاني عند البعض، وكيف يحدث 
العكس ذلك عند البعض اآلخر.

 مثال ُمشكلة التدخني سابق الذكر هو لحالة خاصة يتصارع فيها التوجه الفكري 
مع التوجه النفسي، لكن ُهناك حاالت يتوافق فيها التوجهان ليوجها التفكير معًا 
في أثر ُمشترك على التفكير. وربما نجد في حاالت الكوارث الطبيعية، والتعاطف 

مع الناس الذين ُيعانون منها مثال على توافق التوجهني الفكري والنفسي. 
اإلقناع الفكري  -

تتكون املسألة املطروحة، في موضوع »اإلقناع الفكري«، أو لعلنا ندعوها »بلعبة 
اإلقناع الفكري«، من »طرفني«، ُيفترض أن يكون أحدهما »إيجابيًا«، بمعنى ساعيًا 
وذلك طوعيًا،  بتنفيذ عمل معني،  االقتناع  نحو  اآلخر وتوجيهه  التأثير على  إلى 
ودون إجبار. في هذا اإلطار، تتضمن مهارات اإلقناع جانبًا فكريًا وآخر نفسيًا. 
وقد نجد في بعض الحاالت أن الجانب »الفكري« هو األساس املطلوب لإلقناع، أو 

ُهناك حاالت يتوافق فيها التوجهان ليوجها التفكير 
معًا في أثر ُمشترك على التفكير
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قد نجد في حاالت أخرى أن الجانب »النفسي« هو األساس، أو قد نجد في حاالت 
ثالثة أنه ال ُبد من أخذ »الجانبني معًا« في االعتبار. وسوف نطرح ما يتعلق بُكل 

من هذين الجانبني في هذا البند وفي البند التالي.
إذا بدأنا بالجانب الفكري، فقد نجد أن الطرفني على »اختالف فكري« أو نجدهما 
على »توافق فكري«. كما سنجد أيضًا أن »الطرف اإليجابي« يهتم بإقناع الطرف 
اآلخر »بالتقارب« ألن التقارب ُهنا هو هدف اإلقناع، سواء اختلف الطرفان فكريًا 

أو اتفقا. ولعلنا نبدأ ُهنا بطرح امُلالحظتني التاليتني: 
- ُيؤدي »التباعد« عند اختالف الطرفني فكريًا إلى »صراع بينهما«، وهذا أمر غير 

محمود ويجب تجنبه.
- وُيؤدي »التقارب« عند اختالف الطرفني فكريًا إلى االتفاق على وجود اختالف، 
والسعي إلى تجنب الصراع، وحل مشاكل تضارب املصالح، بل والعمل على »تبادل 

املصالح«، واستفادة الطرفني من ذلك.
هي  للطرفني،  ُمربحة  الطرفني  بني  العالقة  تجعل  التي  العقلية،  امُلحاكمة  هذه 
وسيلة إقناع ُتخاطب املصلحة في السعي إلى »تجنب الصراع« والعمل على »تبادل 

املصالح«.
أو  التباعد  طرح  عند  التالي  نجد  الطرفني،  بني  فكري  »توافق  وجود  حال  وفي 

التقارب بينهما:
- ُيؤدي »التباعد« عند اتفاق الطرفني فكريًا إلى »امُلنافسة بينهما«، وهذا أمر قد 

يجلب ضررًا إلى الطرفني.
أمر  وذلك  »التعاون«  إلى  أيضًا،  فكريًا  الطرفني  اتفاق  عند  »التقارب«،  وُيؤدي   -

محمود يستفيد منه الطرفان. 

التقارب ُهنا هو هدف اإلقناع، سواء اختلف 
الطرفان فكريًا أو اتفقا
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وُيبني  التقارب.  صالح  في  نتائج  ُتعطي  كسابقتها  عقلية  ُمحاكمة  أيضًا  هذه 
الشكل )4(، بناء على ما سبق، مسألة اإلقناع الفكري بني طرفني سواء كانا ُمتفقني 

فكريًا أم ُمختلفني.
- اإلقناع النفسي

ال تختلف »لعبة اإلقناع النفسي« عن سابقتها في وجود طرفني أحدهما إيجابي 
به. وفي بيان  الطرف اآلخر وإقناعه بتنفيذ ما يرغب  التأثير »نفسيًا« في  ُيريد 
مسألة التأثير واإلقناع النفسي هذه، سوف نلجأ إلى بيان مهارات اإلقناع النفسي 

الست التي توصل إليها األكاديمي »روبرت سيالديني roBertS cialdini«. تشمل 
هذه املهارات التالي ]6[:

- مهارة »التبادل« في العطاء، على أن يكون الطرف اإليجابي هو امُلبادر بالعطاء، 
كي يحث الطرف اآلخر على عطاء ُمقابل، ُيتوقع في الغالب أن يكون أكبر من عطاء 

امُلبادر.
إيجاد  إلى  اإليجابي  الطرف  أن يسعى  أي  والتوافق«  »االنسجام  إبراز  مهارة   -
النظر.  عوامل ُمشتركة مع الطرف اآلخر، بحيث ُيساعد ذلك في تقريب وجهات 

ومن أمثلة هذه العوامل: التقارب في السن، والهوايات امُلشتركة، وغير ذلك.
- مهارة إبراز »املرجعية«، أي مرجعية الطرف اإليجابي وعلمه وخبرته في شؤون 
املوضوع املطروح. وُيستحسن أن يكون إبراز هذه املرجعية عن طريق طرف ثالث، 

كي يكون األمر أكثر موضوعية.
القائم  االجتماعي  االنتشار  أو  اآلراء«  »إلجماع  اإليجابي  الطرف  إبراز  مهارة   -

ُيستحسن أن يكون إبراز هذه المرجعية عن طريق طرف 
ثالث، كي يكون األمر أكثر موضوعية
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في صالح املوضوع املطروح، فذلك ُيعطي اطمئنانًا أكبر للطرف اآلخر. ولعله من 
امُلناسب ُهنا ذكر مسألة السعي إلى تفعيل االنتشار االجتماعي و«إجماع اآلراء«، 
بقوة  املوضوع  الُثالثية »عرض  لذلك. وتشمل هذه  امُلستخدمة كوسيلة  والُثالثية 
تفعيل  ُثم  commUnication؛  اآلخرين  مع  التواصل  عبر  ونشره  advocacy؛ 

.]Social moBility« ]7 االنتشار عبر الحراك االجتماعي
املهارة في  امُلستهدف، وُتستخدم هذه  »لندرة«  اإليجابي  الطرف  إبراز  - مهارة 
بيع بعض السلع الخاصة، حيث يقال للطرف اآلخر ال تستطيع الحصول سوى 
على اثنتني من هذه السلعة في املرة الواحدة. والغاية ُهنا هي أن ُيؤدي ذلك إلى حث 

امُلشترين على امُلبادرة بالشراء. 
- مهارة »التناسق وااللتزام« في شخص الطرف اإليجابي، حيث يبعث ذلك على 

الثقة فيما يطرحه وما يدعو 
إليه.

بناء   ،)5( الشكل  وُيبني   
مهارات  سبق،  ما  على 
اإلقناع النفسي التي ُتساعد 
الطرف اإليجابي على إقناع 
الطرف اآلخر الذي يستهدفه 

بما يرغبه ويتطلع إليه.
- الُخالصة

ُنفكر،  أن  جميعًا  علينا 
فالعقل البشري هدية ثمينة 

مهارة »التناسق وااللتزام« في شخص الطرف 
اإليجابي، حيث يبعث ذلك على الثقة فيما يطرحه
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نستفيد  وأن  البشري،  للعقل  الذهنية  العمليات  نفهم  أن  علينا  العاملني.  رب  من 
منها في التفكير املنطقي املوضوعي. علينا أن نفهم توجهاتنا الفكرية والنفسية 
وأثرها في التفكير. علينا أن نسعى إلى التقارب مع اآلخرين واالبتعاد عن الصراع 
منها  الفكرية  اإلقناع  مهارات  نمتلك  أن  علينا  والتعاون.  التفاهم  على  والحرص 
والنفسية. وقبل ُكل ذلك وبعد، علينا بامُلحافظة على »مكارم األخالق« في ُكل ما 

نقوم به، ففيها رضى رب العاملني، والحياة معها تتمتع بالسعادة واالطمئنان.
  7. املراجع
mental operationS, wikipedia .1  

 httpS://en.wikipedia.org/wiki/mental_operationS

:logic, Britannica .2
 httpS://www.Britannica.com/topic/logic

:logic deSign: compUter technology, Britannica .3
httpS://www.Britannica.com/topic/epiStemology

:epiStemology, Britannica .4
httpS://www.Britannica.com/topic/epiStemology

5. سعد علي الحاج بكري، نتفق في التفكير ونختلف في النتائج، صفحة الرأي، صحيفة االقتصادية، 
24 ديسمبر 2020. 
 article_1998266.html/24/12/httpS://www.aleqt.com/2020
 .r. cialdini, pre-SUaSion: a revolUtionary way to inFlUence and perSUade, 2016  .6
additional material on the internet: httpS://www.yoUtUBe.com/watch?v=2SF5ekv3Fmo(
   .)httpS://www.yoUtUBe.com/watch?v=9gp_rv8vB-U&t=1268S

 advocacy, commUnication and Social moBilization For tB control: a gUide to  .7
 developing knowledge, attitUde and practice SUrveyS, world health organization

.)who(, geneva, Switzerland

علينا أن نفهم العمليات الذهنية للعقل البشري وأن 
نستفيد منها في التفكير المنطقي الموضوعي
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-البرمجيات الضارة وانواعها
-ماهي أفضل البرامج التي تساعد بالكشف عن البرامج الضارة 

-بعض املعايير للمساعدة في الحصول على أفضل حماية من الفيروسات ]8[
برامج  مع  تعارض  ما  إذا  مفيد مطلًقا  غير  األكثر شمواًل  الفيروسات  مكافحة  أن حل   

نّ
يتبني قد  -املوثوقية: 

أخرى يتم تشغيلها على حاسوبك. إذا أدت هذه التعارضات إلى خلل أو تعطيل مؤقت في عمليات الحماية من 
الفيروسات، فهذا قد يجعلك عرضًة للخطر.

)2—3(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

طرق كشف البرامج الرقمية 
الضارة للهندسة االجتماعية 
والفيروسات المعطلة لألمان

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثاني :

الدكتور طالل �سعد احلربي:
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ذا  االستخدام:  -قابلية 
اليومي  التشغيل  كان 
لبرامج مكافحة الفيروسات 
يتطلب مهارات خاصة، فقد 
للكثير  عملي  غير  يكون 
ومن  املستخدمني.  من 
منتج  أي  يؤدي  أن  املحتَمل 

مكافحة  منتجات  من 
التي  الفيروسات 
استخدامها  يصعب 
أسئلة  يطرح  والذي 
معقدة على املستخدم 
اتخاذ  منه  يتطلب  أو 
إلى  صعبة،  قرارات 
حدوث  فرص  زيادة 
بعض  وفي  »خطاء 
من  كان  إذا  الحاالت، 
تشغيل  جًدا  الصعب 
مكافحة  برنامج 

إذا كان من الصعب جًدا تشغيل برنامج مكافحة 
الفيروسات، فقد يقوم المستخدم بتعطيله ببساطة
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الفيروسات، فقد يقوم املستخدم بتعطيله ببساطة.
دائمة لجميع  الفيروسات حماية  أن يقدم حل مكافحة  الشاملة: يجب  -الحماية 
مجاالت الحاسوب وجميع أنواع امللفات وكل عناصر الشبكة التي قد تكون عرضًة 
يكون  أن  ويجب  األخرى.  الضارة  البرامج  أو  الحاسوب  فيروسات  من  للهجوم 
البرنامج قادًرا على كشف التعليمات البرمجية الضارة وكذلك على حماية جميع 

القنوات أو املداخل إلى الحاسوب، بما فيها البريد اإللكتروني واإلنترنت.
-جودة الحماية: سواء أكنت تحتاج إلى برامج مكافحة فيروسات خاصة بـ ابل أو 
ويندوز، فيجب أن يكون قادًرا على العمل في بيئة هجومية متغيرة باستمرار - في 
ظل فيروسات الحواسيب الجديدة والفيروسات املتنقلة وفيروسات أحصنة طروادة 
تتضمن  وقد  املعروفة،  السابقة  الضارة  البرامج  من  تعقيًدا  أكثر  تكون  قد  التي 

طرًقا جديدة لتجنب إجراءات برامج 
مكافحة الفيروسات. وتعتمد جودة 

الحماية جزئًيا على التالي:
البرامج  كشف  عمليات  -فعالية 

الضارة
-وتيرة التحديثات وانتظامها

من  اإلصابات  إزالة  على  -القدرة 
الحاسوب

الحماية  توفير  في  -الكفاءة 
على  كبير  تأثير  بدون  للحاسوب، 

يجب أن يكون قادًرا على العمل في بيئة هجومية 
متغيرة باستمرار في ظل فيروسات الحواسيب الجديدة 
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أدائه
-تحديث البرامج باستمرار

-استخدام برامج الحماية والحرص على تحديثها
-تشفير محركات األقراص

املصادر
 grande, c.l. and gUadrón, r.S., 2015, novemBer. Social engineering:-
 the Silent attack. in 2015 ieee thirty FiFth central american and

.ieee .)6-panama convention )concapan XXXv( )pp. 1
 del pozo, i. and itUrralde, m., 2015. ci: a new encryption mechaniSm-
 For inStant meSSaging in moBile deviceS. procedia compUter Science, 63,

k;.538-pp.533
 i n t er n et c r i m e r ep ort,” FBi, 2018. ]online[. availaBle: 2018”-
httpS://www.FBi.gov/newS/StorieS/ic3-releaSeS-2018-internet-crime-

 ]report-042219. ]acceSSed: 2020
 rightS, r.F., 2003. gloBal inFormation aSSUrance certiFication-

.paper

 B. atkinS and w. hUang, “a StUdy oF Social engineering in online-
.FraUdS,” open J. Soc. Sci., vol. 1, no. 3, pp. 23–32, 2013

 arana, m. how mUch doeS a cyBerattack coSt companieS? open data-
.SecUrity 2017, 1–4

 Breda, F.; BarBoSa, h.; moraiS, t. Social engineering and cyBer-
 SecUrity. in proceedingS oF the international conFerence on

 technology, edUcation and development, valencia, Spain, 6–8 march

2017
-kaSperSky. )2018, novemBer 20(. كشف البرامج الضارة والفيروسات املعطلة 
retrieved JanUary 09, 2021, From httpS://me.kaSperSky.com/ لألمان. 

reSoUrce-center/preemptive-SaFety/antivirUS-malware-detection
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- املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي
- حقائق عن املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

التواصل  العربية السعودية في شبكات وسائل  - ملاذا يستهدف املهندس االجتماعي فرد ومجتمع اململكة 
االجتماعي؟

- دورة حياة هجوم املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي
- أهداف املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

)3—3(
عرض المتحدثون في 

الندوة:

الهندسة االجتماعية وشبكات 
التواصل االجتماعي وتأثيرها 

على الفرد والمجتمع

الهندسة االجتماعية الرقمية  وتحدياتها في المملكة العربية السعودية 

المتحدث الثالث :

د. هيثم عبد اهلل احلمود:
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التواصل  وسائل  شبكات  في  االجتماعي  املهندس  من  أنفسنا  نحمي  كيف   -
االجتماعي؟

املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي
للقيام  بالناس  النفسي  التالعب  السيبراني هي  األمن  االجتماعية في  الهندسة 
في  االجتماعي  املهندس  براعة  جيدًا  ونعلم  سرية،  معلومات  إفشاء  أو  بأعمال 
محاوالته الختراقه العقول والتأثير عليها من خالل استهدافهم في منصات شبكات 

االجتماعي  التواصل 
ال  املثال  سبيل  على 
)فيسبوك،  للحصر 
انستغرام(  تويتر، 
هذه  تمثله  ملا  نظرًا 
املنصات من معلومات 
وحساسة  شخصية 
عن مستخدميها وذلك 
هذه  شعبية  بسبب 
لدى  الكبيرة  املنصات 

كافة شرائح املجتمع.
حقائق عن املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

لماذا يستهدف المهندس االجتماعي فرد 
ومجتمع المملكة العربية السعودية
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أثبتت األبحاث والدراسات العلمية حسب موقع وزارة الطاقة االمريكية أن الهندسة 
االجتماعية هي أسهل طريقة للمهاجمني لتحقيق أهدافهم وأن ٩٨٪ من الهجمات 
مركز  قام   ٢٠١٧ يونيو  في شهر  االجتماعية.  الهندسة  على  تعتمد  السيبرانية 
فيرم الب بالتعاون مع وزارة الطاقة االمريكية بعمل تجربة افتراضية باستخدام 
الهندسة االجتماعية وهي عبارة عن إرسال » تصيد« بالبريد إلكتروني توضح 
فيه ان هناك موعدا لتسليم شحنة بواسطة شركة الشحن األمريكية يو بي اس 
لعدد ٢٧٤٨ من العاملني في املركز وقد تلخصت التجربة في أنه ٢٧٪ من العاملني 

على  بضغطهم  وذلك  الوهمي  الهجوم  هذا  ضحايا  بط أصبحوا  ا لر ا
االلكتروني املفخخ.  

فرد  االجتماعي  املهندس  يستهدف  ملاذا 
في  السعودية  العربية  اململكة  ومجتمع 

شبكات وسائل التواصل االجتماعي؟
- لها مكانة خاصة لجميع 

املسلمني 
بسبب ما حابا الله سبحانه 
مكانة  من  البلد  هذا  وتعالى 
ًا خاصة لجميع املسلمني نظر 

الشريفني  الحرمني  لوجود 
على أراضيها وإنها مهبط الوحي ومصدر 

إليها  يتوجه  قبلة  أنها  كما  النبوية  الرسالة 

أسهل طريقة للمهاجمين لتحقيق أهدافهم وأن ٩٨٪ من 
الهجمات السيبرانية تعتمد على الهندسة االجتماعية



الهندسة االجتماعية الرقمية
 وتحدياتها في المملكة 

العربية السعودية 

62

جميع املسلمني يومي ًا في صلواتهم.  
- غالبية ساكنيها من الشباب  

غالبية  بسبب  وذلك  االجتماعي  للمهندس  مغرية  تعتبر  الله  حماها  بالدنا 
ساكنيها من الشباب حيث تبلغ نسبة الشباب في اململكة العربية السعودية ٦٧٪ 
من إجمالي السكان في اململكة، ومن املعروف أن هذه الفئة العمرية تعتبر عماد كل 
بلد حضاري يتطلع لنهضة صناعية وعمرانية واقتصادية وكما أن هذه الغالبية 

من الشباب، هي األكثر من مستخدمي شبكات وسائل التواصل االجتماعي.  

الدينية  الروابط   -
واألسرية القوية 

الدينية  الروابط   
في  القوية  واألسرية 
السعودي  املجتمع 
التخاذ  األعداء  وسعي 
دور املهندس االجتماعي 
التواصل  شبكات  في 
للسعي  االجتماعي 
هذه  جميع  تفكيك  في 
تمزيق  بغرض  الروابط 

املجتمع.  

نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية ٦٧٪ من 
إجمالي السكان في المملكة
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أسباب شخصية
ألسباب شخصية يتخذها املهندس االجتماعي اما بغرض سرقة الفرد مالي ًا 

ما اختراق لحساباته االلكترونية.
دورة حياة هجوم املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي

املرحلة األولى
تقصي الحقائق - االستنتاج – يمكن للمهندس االجتماعي استخدام مجموعة 
متنوعة من األساليب بهدف الحصول على معلومات حساسة عن املستهدفني، 

وبمجرد جمعها وحصوله 
عليها، يتمكن بعد ذلك من استخدامها لبناء عالقة خاصة مع الضحية إلنجاح 

هذا الهجوم.
املرحلة الثانية

الوثوق - يقوم املهندس االجتماعي في استغالل رغبة الضحية في تكوين الثقة 
من أجل تطوير عالقة بينهما، وخالل ذلك يتمكن املستهدف »املهندس االجتماعي« 

من كسب ثقة الضحية.

املرحلة الثالثة
ذلك  بعد  يمكن   - التالعب 
قبل  من  بالضحية  التالعب 
املهندس االجتماعي »املوثوق 
به«لكشف معلومات خاصة 
سبيل  على  حساسة(  أو 

يقوم المهندس االجتماعي في استغالل رغبة الضحية 
في تكوين الثقة من أجل تطوير عالقة بينهما
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أو  املرور)  كلمات  املثال، 
تنفيذ

مثل  مالية  إجراءات 
وهذا  بنكية(  )تحويالت 
العمل يكون نهاية الهجوم أو 

بداية املرحلة األخيرة.
املرحلة الرابعة  

التنفيذ - بمجرد أن يكمل الضحية هذه املهمة التي طلبها املهندس االجتماعي، 
فإن دورة حياة هجوم املهندس االجتماعي قد اكتملت.  

املصدر 
 wilcoX, heidi & Bhattacharya, maUmita & iSlam, md raFiqUl.

.))2014
 Social engineering throUgh Social media: an inveStigation on

.enterpriSe SecUrity

.23_5-45670-662-3-978/10.1007

أهداف املهندس االجتماعي في شبكات وسائل التواصل االجتماعي:
التواصل  وسائل  في شبكات  يستخدمها  كثيرة  أهداف  االجتماعي  للمهندس 

االجتماعي للتأثير على الفرد او املجتمع ومنها:

أهداف كثيرة يستخدمها في شبكات وسائل 
التواصل االجتماعي للتأثير على الفرد او المجتمع
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احدى منصات  في  العاطفة  وتر  واللعب على  الضحية  مع  تكوين صداقات   1-
التواصل االجتماعي وذلك لكسب ثقة الضحية.

-2 تأليب املهندس االجتماعي للضحية من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
على معتقده ووطنه أو حتى أسرته.

على  الحصول  بعد  الفتيات  وخصوصًا  للفرد  االجتماعي  املهندس  ابتزاز   3-
معلوماتهم السرية والخاصة. 

وطبية  علمية  ألبحاث  أو  حساسة  وأمنية  سياسية  ملعلومات  الوصول   4-
متقدمة.

-5 محاولة اختراق املواقع القيمة واملفيدة بغرض اإلضرار بها او بأصحابها.
التواصل  وسائل  شبكات  في  االجتماعي  املهندس  من  أنفسنا  نحمي  كيف 

االجتماعي؟
عدد من األساليب والتعليمات التي يجب علينا األخذ بها حني استخدامنا لشبكات 

وسائل التواصل االجتماعي للحيلولة دون الوقوع ضحية للمهندس االجتماعي:
- تجنب التواصل مع األشخاص املجهولني.

عن  اإلفشاء  عدم   -
والسرية  الخاصة  املعلومات 
في شبكات وسائل التواصل 

االجتماعي.
بالروابط  الوثوق  عدم   -
املصدر  االلكترونية مجهولة 

ابتزاز المهندس االجتماعي للفرد وخصوصًا 
الفتيات بعد الحصول على معلوماتهم السرية
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وغالبًا تكون تحت مسميات 
وموضوعات جاذبة.

- التأكد من تفعيل التحقق 
حني  بخطوتني  الهوية  من 
برامجك  على جميع  الدخول 
في شبكات وسائل التواصل 

االجتماعي.

الشبكات  خالل  من  البنكية  أو  الشخصية  حساباتك  على  الدخول  تجنب   -
الالسلكية العامة )واي فاي(. 

- التوعية الدورية للمجتمع بمخاطر املهندس االجتماعي وحجم اآلثار السلبية 
التي من املمكن أن يسببها.

سلبيات وإيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية
أجندة   املحور الرابع عشر - سلبيات وإيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية 

- من هو املهندس االجتماعي؟
- أساليب املهندس االجتماعي لالحتيال على ضحاياه؟

- إيجابيات الهندسة االجتماعية الرقمية
- سلبيات الهندسة االجتماعية الرقمية

االصطياد االلكتروني هو الحصول على المعلومات 
الخاصة »شخصية أو مالية« بمستخدمي االنترنت
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من هو املهندس االجتماعي؟
ألخذ  املهاجمون  يتخذها  التي  املتبعة  الوسائل  أكثر  هي  االجتماعية  الهندسة 
الهاتفية،  باملكاملات  ام  االنترنت  باستخدام فضاء  الضحايا سواء  من  املعلومات 
ويلزم املهندسون االجتماعيون الحصول على معلومات قليلة عن الضحايا لكي 
يتم كسب ثقتهم ومن ثم استدراجهم للحصول على معلومات خاصة وسرية عنهم 
بغرض سرقة بياناتهم البنكية او حتى استغالل هذه املعلومات البتزاز الضحايا 

لتنفيذ ما يتم امالؤه عليهم من قبل املهاجمني )املهندسون االجتماعيون(.
أساليب املهندس االجتماعي لالحتيال على ضحاياه؟

phiShing -
االصطياد االلكتروني

هو الحصول على املعلومات 
الخاصة »شخصية أو مالية« 
عن  االنترنت  بمستخدمي 
اإللكترونية  الرسائل  طريق 
أو مواقع االنترنت التي تبدو 

وكأنها من جهة رسمية.  
BaitinG -

اإلغراء
إلغراء  شيء  تقديم 
املستخدم النهائية للحصول 
يترك  كأن  بياناته  على 

الهندسة االجتماعية هي أكثر الوسائل المتبعة 
التي يتخذها المهاجمون ألخذ المعلومات
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املهاجم فالشا يحمل عنوان »ملفات مهمة« ليأخذها الضحية وهو في الحقيقة 
يحمل ملفات تجسس 

Quick prO QuO -
املقايضة

في هذا النوع ينتحل املهاجم شخصية ما لطلب معلومات من الضحية مقابل 
خدمة ينفذها له، كأن ينتحل صفة موظف في الدعم الفني ويطلب من الضحية 

بيانات الدخول. 

tailgating -
اتباع الخطى

في هذا النوع يقوم املهاجم بالدخول ألماكن غير مصرح له بالدخول إليها 
وذلك بتتبع الشخص املخول له بالدخول كما أنه قد يقتنص الفرصة بالدخول 

من األبواب الخلفية للموظفني 
preteXting -

االدعاء
في هذا النوع يقوم املهاجم بخلق نوع من الثقة بينه وبني الضحية، وذلك 
مهمة  معلومات  على  للحصول  الضحية  لدى  معروفة  شخصية  بانتحال 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
املصدر

-httpS://ShmS.Sa/aUthoring/95061أساليب-الهندسة-االجتماعية-

يقوم المهاجم بالدخول ألماكن غير مصرح له بالدخول 
إليها وذلك بتتبع الشخص المخول له بالدخول
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Social-engineering-remiX/view

سلبيات الهندسة االجتماعية الرقمية
هناك الكثير من السلبيات في الهندسة االجتماعية الرقمية ومنها:

١- االستغالل املعلوماتي
بعد اإليقاع بالضحية والكشف عن معلوماته في الحوسبة السحابية وفي 
يتم  االلكتروني وبسبب هذا االستغالل قد  البريد  أو في  الحاسوب  أجهزة 
الدخول إلى مبان عسكرية محصنة أو جهات حكومية أو نشر وثائق رسمية 

ذات حساسية عالية.
٢- عدم الخصوصية 

أو  ترفيهية  برامج  نشر 
لتالعب بالوجوه الشخصية 
كبير  عدد  لجمع  وذلك 
عن  الحقيقية  الصور  من 
املستخدمني وتخزينها في 
مراكز بيانات لدى الشركة 
ثم  ومن  للبرنامج  املالكة 

بيعها ملستفيدين آخرين.
٣- االختراق االلكتروني

املهندس  يخترق  قد   
حساب  االجتماعي 

بعد اإليقاع بالضحية والكشف عن معلوماته في الحوسبة 
السحابية وفي أجهزة الحاسوب أو في البريد االلكتروني
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الضحية في برامج املراسالت الفورية وإيهامه بأنه صديق له وأنه في حاجة 
للمال او بعض املستندات الرسمية عن شركته الخاصة وقد يتم إرسالها له 

دون التحقق من هويته.
٤- االبتزاز

بنشر  ابتزازه  يتم  قد  العاطفية  بمشاعره  والتالعب  الضحية  ايهام  بعد 
معلوماته الخاصة في شبكة اإلنترنت إن لم يتم تنفيذ ما يرغبه املهندس 

االجتماعي. 

ايجابيات الهندسة 
االجتماعية الرقمية

املهم  من 
بالهندسة  االملام 
لها  ملا  االجتماعية 
في  إيجابيات  من 

أمور عدة ومنها:
الهندسة  تعتبر   -١
االجتماعية مهمة لدى 
وخصوصا  األطباء 
النفسيني منهم، وذلك 
العامل  على  للعمل 

بعد ايهام الضحية والتالعب بمشاعره العاطفية قد يتم 
ابتزازه بنشر معلوماته الخاصة في شبكة اإلنترنت
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النفسي لدى املرضى لحثهم على أخذ الدواء أو التمارين املخصصة لهم أو 
إلخراجهم من االكتئاب املوجود لديهم.

٢- ومشابه للحالة السابقة الهندسة االجتماعية يستخدمها رجال الدفاع 
العالية وذلك  البنايات  للتأثير على من يقوم بمحاوالت االنتحار من  املدني 

إلقناعه وحثه على التراجع عن فكرة االنتحار.
الفرد وذلك بتحليل سلوكه  ٣- تقوم على تقديم تصور كامل عن دوافع 
التواصل  وسائل  شبكات  خالل  من  معينة  مواضيع  عن  وآرائه  تفكيره 
االجتماعي، ونلحظ ذلك تقوم به عدة دول قبل املوافقة على تقديم الشخص 

لتأشيرة دخوله لتلك الدولة 
األمن  استتباب  يعزز  مما 

فيها.
االستباقي  الفكر   -٤
حياتنا،  في  ضروري 
الهندسة  أهمية  وبإدراكنا 
لنا  يتيح  االجتماعية 
وطرق  مخاطر  معرفة 
هجوم واحتيال املهندسني 
لضحاياه  االجتماعيني 
تنفيذ  في  ينجح  أن  قبل 
ووقوعها  مخططاته 

علينا.

يستخدمها رجال الدفاع المدني للتأثير على من يقوم بمحاوالت 
االنتحار من البنايات العالية وذلك إلقناعه وحثه على التراجع
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1 التوصية األوىل :
االجتماعية  الهند�سة  االقت�سار على م�سطلح  بدالاً من  االجتماعية  للهند�سة  ال�سمويل  اعتماد املفهوم 

الرقمية ملا يف ذلك من فائدة يف التعامل مع املو�سوع من كافة االآليات .

التوصية الثانية :
ت�سميم منوذج هند�سة اجتماعية وطني ينطلق من مبادئ وثقافة وقيم املجتمع مع االأخذ يف االعتبار 

امل�ستجدات احلديثة التي ال تتعار�ض مع املبادئ االإ�سالمية .

التوصية الثالثة :
ملواجهة  املعنية  املوؤ�س�سات  كافة  فيه  تتظافر  االجتماعية  بالهند�سة  يخت�ض  وطني  م�سروع  تبني 

التحديات الوافدة .

التوصية الرابعة :
العمل على توطني التقنية من خالل توفري منتجات برجمية وطنية موثوقة بحيث تكون بديلة للربجميات 

ال�سائع ا�ستخدامها عامليا يراعى فيها �سيا�سات اخل�سو�سية .

التوصية اخلامسة :
ا�ستمرار تطوير  . مع  العام واجلامعي  التعليم  ال�سيرباين يف مقررات  االأمن  التوعوية عن  الربامج  دمج 

الربامج االأكادميية ومراجعتها وحتديثها مبا يخدم االحتياج الوطني يف كافة تخ�س�سات التقنية .

التوصية السادسة :
اإن�ساء جمعية تعنى بالهند�سة االجتماعية يكون اأع�ساوؤها من ذوي االخت�سا�ض يف الهند�سة االجتماعية 

وعلم النف�ض واالأمن ال�سيرباين والتقنية وغري ذلك من التخ�س�سات ذات العالقة .

التوصية السابعة :
االجتماعي بطريقة جتعلهم موؤهلني  التوا�سل  النف�سية مل�ستخدمي مواقع  ال�سحة  العمل على تعزيز 

لعدم االن�سياق وراء انتهاك خ�سو�سيتهم الرقمية .
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8 التوصية الثامنة :
املعا�سرة  املتغريات  �سوء  يف  االجتماعية  الهند�سة  عن  امل�ستقبلية  والدرا�سات  االأبحاث  وت�سجيع  دعم 

واملتوقعة .

التوصية التاسعة :
ت�سميم برامج توعوية وتثقيفية تنا�سب جميع الفئات العمرية وبثها على جميع و�سائل االإعالم ومواقع 

التوا�سل االجتماعي .

التوصية العاشرة :
تكثيف اجلهود من قبل جميع موؤ�س�سات* *التعليم بجميع مراحلها الدرا�سية لتوعية وتثقفيف الطلبة 

والطالبات مبفاهيم وباأ�ساليب ومبخاطر الهند�سة االجتماعية . 

مع و�سع حوافز وجوائز الأف�سل امل�ساريع املنفذة التي حتد من خماطر الهند�سة االجتماعية .

التوصية احلادية عشرة :
و�سع تعليمات م�سددة من قبل املوؤ�س�سات احلكومية وال�سركات لعدم التهاون باملعلومات مع اإعطائهم 

دورات مكثفقة عن االأمن ال�سيرباين وخطورة الهند�سة االجتماعية .

التوصية الثانية عشرة:
انتهاك  عن حماوالت  لالإبالغ  �ساخنة  توا�سل وخطوط  و�سائل  بتوفري  بالدولة  املعنية  اجلهات  تقوم  اأن 

اخل�سو�سية من قبل املهند�سني االجتماعيني .

التوصية الثالثة عشرة :
ت�سجيع املواطنني واملقيمني باإبالغ اجلهات املخت�سة عن اجلرائم االلكرتونية .

التوصية الرابعة عشرة :
القيا�ض الدوري لوعي و�سلوك املجتمع يف تعاطيه مع الهجمات االلكرتونية التي ت�ستخدم الهند�سة 

االجتماعية ب�سفة خا�سة والهجمات االلكرتونية ب�سفة عامة .

التوصية اخلامسة عشرة:
تعزيز دور االأ�سرة باالهتمام بالتن�سئة االجتماعية وال�سحة النف�سية الأبنائهم وغر�ض القيم يف نفو�سهـــــم ، 

واإك�سابهم املهارات احلياتية واالجتماعية التــــــي متكنهم من جمابهة خماطر الهند�سة االجتماعية .


