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تنبيه تأمين الدخول: 
SSL هجمات من نوع رجل في الوسط على االتصال بواسطة
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أهًلا، أنا 
الناشط! MITM هجوم رجل في الوسط

بوك  الفيس  حسابات  ه��ددت  السلطات  ب��أن  تقارير  أف��ادت 
للمواطنني في سوريا، عن طريق القيام بهجمات من نوع رجل في 
في  املستخدم   ،SSL نوع  من  التشفير  على   MITM املنتصف 

اآلمن على مواقع تلك الشبكات االجتماعية. الدخول 

فيما  موجزًا،  شرًحا  تقدمي  أجل  من  اإلرشادي  الدليل  هذا  تصميم  مت 
االتصاالت  على   MITM بهجوم  السلطات  قيام  كيفية  عن  يلي، 
الضرورية  التدابير  اتخاذ  في  مساعدتك  أجل  ومن  باملواقع،  املشفرة 

نفسك. حلماية 

حتتاج أن تكون على دراية بأن في استطاعة أي وكالة متلك البنية التحتية 
للكمبيوتر التي متر البيانات خاللها للوصول إلى اإلنترنت، أو تستطيع 
الدخول عليها، في األمة، أن تقوم بهجوم MITM، على أي اتصال باملواقع 

خارج هذه األمة، سواء كان مشفرًا بواسطة SSL أو غير ذلك.

التصفح  بروتوكول  باستخدام  بعيد،  مبوقع  تتصل  عندما  طبيعًيا 
البعيد  املوقع  وبني  بينك   بالكامل  مشفرًا  االتصال  يكون  اآلمن، 
بأن  تقارير  ظهرت  لكن  اآلمنة(.  األكباس  )طبقات   SSL باستخدام  
الوسط(،  في  )رجل   MITM بهجوم  يسمى  مبا  تقوم  كانت  السلطات 
في   ،SSL بواسطة  املشفر  االتصال  الناس  يستخدم  كان  عندما 
بذلك  القيام  السلطات  تستطيع   .]1[ بوك  الفيس  على  الدخول 
ميررها  التي  التحتية،  الكمبيوتر  بنية  على  الدخول  ميلكون  ألنهم 
الدليل  هذا  يستخدم  الطبيعية.  الظروف  في  املشفر  االتصال 
املهم مالحظة  من  ولكن  مثااًل،  بوصفه  بوك  الفيس  موقع  اإلرشادي 
يكمن  وال  الهجوم،  لهذا  معرضة  املواقع  وكل  املستخدمني  كل  أن 
هذا الضعف في منصة الفيس بوك، ولكن في طريقة توجيه حركة 

وتشفيرها. اإلنترنت  على  املرور 

 يحدث هجوم MITM كما يلي:
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نعرض فيما يلي طريقة تنفيذ هجوم رجل في الوسط:

تطلب اتصال إلى الفيس بوك مشفرًا؛. 1
تعترض السلطات هذا الطلب؛ إذ أنهم حتاول املرور عبر الكمبيوتر . 2

الذي يتحكمون فيه؛
تدعي السلطات أنهم الفيس بوك، ويقدمون لك شهادة زائفة، . 3

والتي تسبب ظهور شهادة موقعة ذاتًيا؛
تقبل أنت الشهادة الزائفة كاستثناء، وهذا يتمم إعداد االتصال . 4

املشفر معك.
كما تدعي السلطات أنها أنت وتطلب اتصال إلى الفيس بوك . 5

مشفرًا؛
يستكمل الفيس بوك إعداد االتصال املشفر مع السلطات املدعية . 6

أنها أنت؛
يصدر الفيس بوك حتديًا لك، للدخول على ملفك الشخصي على . 7

الفيس بوك؛
مترر السلطات هذا التحدي لك؛. 8
تقوم )أو جهاز الكمبيوتر خاصتك، لو كنت قد سجلت عليه . 9

اعتمادات دخولك( بتمرير اعتمادات دخولك إلى السلطات )التي 
التزال تعتقد بأنهم الفيس بوك الشرعي(. مبجرد حصولهم على 

االعتمادات، يستطيعون احلصول على تصريح الدخول املطلق على 
حسابك؛

حتفظ السلطات اعتمادات دخولك على إسطوانة و/ أو تفتح اتصال . 10
آخر على الفيس بوك احلقيقي وتُدخل اعتماداتك من أجل الدخول 

على ملفك الشخصي على الفيس بوك، كما لو أنهم أنت؛
مترر السلطات إلى الفيس بوك احلقيقي اعتمادات دخولك؛. 11
 يصدق الفيس بوك على صالحيتك للدخول على ملفك الشخصي . 12

على موقعه وتعيد صفحة ملفك الشخصي،
تعيد السلطات مترير صفحة ملفك الشخصي، لك )يستمر هذا . 13

طوال بقية جلستك على ملفك الشخصي على الفيس بوك، مع 

وجود السلطات مترر كل شيئ بينك وبني الفيس بوك احلقيقي، 
لكنها تستطيع »رؤية« كل شيئ تفعله، وهم جالسون »في 

وسط« االتصال(.

ماذا تفعل؟
توجد عدة خطوات مهمة تستطيع إجراءها، حلماية نفسك من تلك 

الهجمات.
.

في  احملفوظة   SSL شهادات  كل  مسح  عليك  ينبغي  األولى:  اخلطوة 
متصفحك. نعرض فيما يلي بعض اإلرشادات إلجراء ذلك على بعض 
]رجاء مالحظة أن أسماء القوائم واأليقونات قد  املتصفحات الشهيرة 

تختلف قلياًل عبر نظم التشغيل اخملتلفة ونسخها املتنوعة[.

فايرفوكس:
اضغط على قائمة »حترير« الواقعة أعلى الصفحة في الركن األيسر من 
حوار  في  »متقدم«  أيقونة  على  اضغط  »تفضيالت«.  اختر  متصفحك. 
التفضيالت، ثم اختار عالمة »تشفير«. على هذه العالمة اضغط مسافة 
كل  واختار  »أخرى«  عالمة  اختار  الشاهدات«.  »شاهد  املسمى  الزر  على 
أسفل  إلى  التمرير  ثم  األولى  على  النقر  طريق  عن  املذكورة  الشهادات 
القائمة ثم اضغط shift مع النقر على املدخل األخير. ثم أنقر زر »مسح«.

كروم:
اضغط أيقونة املفتاح في الركن األمين أعلى املتصفح. اضغط على رابط 
»‹حتت الغطاء« على اجلانب األيسر، بعد حتميل صفحة »التفضيالت« على 
SSL« ›HTTPS/ /املتصفح، ثم يجب أن ترى القسم بعنوان »التصفح اآلمن

في  احململة  الصفحة  أسفل  في  الشهادات،«  »إدارة  مسمى  بزر   ›SSL
املنطقة الرئيسية على املتصفح. انقر هذا الزر. اختار الشهادة/الشهادات 

حتت »شهادتك« ثم انقر زر »مسح«.

سفاري:
افتح تطبيق الباحث وانقر »تطبيقات«، ثم »مرافق«. نفذ تطبيق »الدخول 
على سلسلة املفاتيح« واختار فئة »شهادات« على اجلانب األيسر. اختار 
Shift في  زر  واضفط على  إلى أسفل،  ومرر  األولى،  بالنقر على  شهادات 
القائمة  إلى  اذهب  ثم  األخيرة.  الشهادة  على  الضغط  مع  الوقت  نفس 

أعلى الشاشة، واختار »حترير« و«مسح«.

إنترنت إكسبلورر:
اضغط على »بداية« وافتح »لوحة التحكم«. اختار من هناك »الشبكة 
زر  »محتوى«  عالمة  حتت  اإلنترنت«. ستجد  و«خيارات  اإلنترنت«  ووصالت 
»الشهادات«. انقر عليه ثم اختار عالمة »سلطات شهادات أصول موثوق 
بها«. اختار الشهادات التي تريد مسحها و انقر زر »إزالة«، ثم »نعم« في 

مربع احلوار الذي يظهر، ثم »موافق« و«موافق« لالنتهاء.

باستخدام  املواقع  إلى  العودة  املتصفح،  بدء  إعادة  الثانية:  اخلطوة 
التصفح اآلمن والحظ األخطاء.

لكافة املتصفحات:
قم اآلن بزيارة املواقع مرة أخرى، عن طريق كتابة الرابط في شريط املكان 
 .SSL لتشفير   »//:https« البروتوكول  حتديد  من  تأكد  متصفحك.  في 

أنها  على  الوسط«،  »في  القابعة  السلطات،  لك  تظهر  باختصار، 
االتصال  يكون  أنت.  أنها  احلقيقي  بوك  للفيس  وتدعي  بوك،  الفيس 
الزائفة  هويتك  بني  واالتصال  مشفر،  الزائف  بوك  الفيس  وبني  بينك 
وبني الفيس بوك احلقيقي مشفر أيًضا. لكن مبا أن السلطات هي التي 
أعدت أحد أطراف كل اتصال مشفر، فإنهم يستطيعون فك شفرة 
االتصال  إلى  ومتريرها  تشفيرها،  إعادة  قبل  واحد  اتصال  من  البيانات 
وبني  بينك  وإيابًا،  ذهابًا  البيانات  متريرهم  أثناء  الطريقة،  وبهذه  اآلخر. 
الفيس بوك احلقيقي، قاموا بفك شفرة البيانات ومن ثم يستطيعون 
رؤية كل شيئ تقوم به. إضافة إلى ذلك، ميلكون اآلن اعتمادات دخولك 
دون  شخصيتك،  منتحلني  بوك  الفيس  على  النشر  ويستطيعون 
أن السلطات  وإيابًا. يعني ذلك  البيانات ذهابًا  احلاجة لوجودك لتمرير 
الفيس بوك، ومعرفة  تستطيع اإلطالع على ملفك الشخصي على 
تبادلتها معهم.  التي  الرسائل  واإلطالع على كل  من هم أصدقائك، 

ميكنهم أيًضا انتحال هويتك وحرمانك من الدخول على حسابك.

ذلك  مواجهة  في  ضعيفة  املشفرة،   SSL اتصاالت  كل  أن  الحظ 
األخرى  املواقع  أن  املتقن؛ فكن حذرًا  غير   ،MITM نوع من  الهجوم 
التي متنح الدخول عبر التصفح اآلمن إلى محتواهم أو خدماتهم، 
قد تكون أيًضا معرضة للخطر من ِقَبل السلطات، وتشمل: تويتر، 
رجاء  علييهم.  تقتصر  ال  ولكن  إلخ،  ويوتيوب،  وجيميل،  وجوجل، 

االحتراس.
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فيمكنك أن تتأكد أن الشهادة آتية من موقع مشروع، وحتقق متصفحك 
منها كما ينبغي، لو لم تتلقى أي حتذير. ]رجاء مالحظة أن الهجوم األكثر 
املعرضون  املستخدمني  دائًما  نشجع  لذلك،  حتذيٍرا.  يثير  ال  قد  تعقيًدا، 

.]Tor للمخاطرة، أن يتصلوا باإلنترنت عبر شبكات تور

فال تقبل الشهادة، وال تنشئ »استثناًء«، لو ظهرت لك رسالة خطأ  على 
شاشتك، حتذرك من أن الشهادة موقعة ذاتًيا، أو لم ميكن التحقق منها. 

قد يبدو مربع احلوار اخلطأ مثل الصورة أدناه.

ستحتاج إلى استخدام تكنولوجيا إضافية من أجل التواصل على الفيس 
بوك، دون تدخل السلطات، وذلك للمضي قدًما. الحظ أن استخدام أحد 
شرعية  من  التحقق  مع  حتى  ممتازة،  فكرة  يعد  اآلتية  التكنولوجيات 
شهادات SSL خاصتك على الفيس بوك، ألنهم يقدمون درجة أعلى من 

احلماية لهويتك ونشاطاتك.

https://www.accessnow.org/policy-activism/ الرابط:  هذا  إلى  اذهب 
التعليمات  من  للمزيد   ،press-blog/removing-untrusted-certificates
عن كيفية حذف الشهادات غير املوثوق بها، مبا في ذلك دليل إرشادي مرئي 

خطوة بخطوة عن كل متصفح.

استخدم تور Tor في االتصال مبواقع الشبكات االجتماعية.

الشبكات  مبواقع  لالتصال  طريقة  أأمن  هو   Tor نظام  عبر  االتصال 
االجتماعية، رجاء الرجوع إلى دليل »حماية أمنك على اإلنترنت«، للحصول 
على معلومات عن تثبيت تور، واستخدامه. الحظ أن االتصال عبر تور قد 
الشبكات  مبواقع  لالتصال  طريقة  كثيرًا  أأمن  لكنه  بطيًئا،  يكون 

االجتماعية.

استخدم بروكسي التصفح اآلمن خارج منطقة اخملاطر في االتصال.

بطيًئا  تور  كان  لو  لالتصال،  اآلمن  التصفح  بروكسي  استخدام  ميكنك 
 .MITM للغاية. ال تعد تلك الطريقة آمنة من هجمات احلكومة من نوع
فهي تعتمد على عدم اعتراض السلطات لالتصال املشفر، الذي يظنون 
بل  بوك،  بالفيس  تتصل  يرونك  فلن  شيئ.  في  يهمهم  ال  تفاعاًل  أنه 
سيرونك تتصل بعنوان بروتوكول إنترنت أو نطاق غير مألوف لهم. مبجرد 
الفيس  على  الدخول  تطلب  بالبروكسي،  مشفر  اتصال  على  حصولك 
اتصالك مبثابة شيئ  السلطات  ترى  أن  املستبعد  أنه من  مبا  ولكن  بوك، 
يريدون الهجوم عليه بنظام MITM، فلن يروا طلب الدخول على الفيس 
ويرسل  عنك،  باإلنابة  بوك  الفيس  إلى  الطلب  البروكس  سيرسل  بوك. 
الردود من الفيس بوك إليك عبر اتصال مشفر. احترس كذلك  من أن أي 
بروكسي تستخدمه، يستطيع مراقبة حركتك، فانتقي بروكسي تثق به 

أو بروكسي يستبعد اهتمامه على اإلطالق باتصاالتك.

استخدم أفضل إعدادات اآلمان على الفيس بوك.

سيقلل تضييق نطاق إعدادات خصوصيتك على الفيس بوك، من فرص 
مشاهدة السلطات التصاالتك عبر املوقع، لو توصلوا إلى حساب شخًصا 
آخر، على بعد خطوتني منك. رجاء االطالع على دليل »كيف تنظم على 

الفيس بوك بآمان«، واستخدمه 
http://www.movements.org/how-to/entry/organize-on-facebook-securely/

البدائل
ال يوجد حالًيا موقع شبكة اجتماعية آمن بالكامل ومناسب، على نحو 
نظم  ثالث  األقل  على  يوجد  لكن،  النشطاء.  الستخدامات  مثالي، 
للشبكات االجتماعية حتت اإلنشاء في الوقت احلالي، وقد تزداد فائدتهم 

في نشاطات التنسيق واحلشد، في املستقبل القريب.

كرابجراس
http://tiny.booki.cc/?crabgrass 

يعد كرابجراس منصة تعاونية وموقع شبكة اجتماعية يبنيه النشطاء 
الفنيني-   النشطاء  من  مجموعة   –  RiseUp طور  النشطاء.  أجل  من 

منصة كرابجراس.

دياسبورا
https://joindiaspora.com/ 

مفاهيم  حول  تدور  المركزية،  اجتماعية  شبكة  منصة  دياسبورا  تعد 
التحكم األكبر للمستخدمني وخصوصيتهم. يطورها الطلبة في الوقت 

احلالي، في جامعة نيو يورك، معهد كورانت للعلوم الرياضية.

جوجل +
https://plus.google.com/

 جوجل + هي منصة الشبكة االجتماعية اجلديدة من جوجل. فهي تقدم 
أنه  الفيس بوك في إعدادات اخلصوصية. كما يبدو  حتكم أكثر دقة، عن 
يسمح بامللفات الشخصية غير املتصلة بهوية املستخدم احلقيقية. يعد 
جوجل + حالًيا في إصدار محدود، ورغم أنه يشاع عنه أنه منصة أفضل 
الستخدامات النشطاء، فاليزال الوقت مبكرًا كي نستطيع التهكن مبدى 

مالئمته لهذا النوع من االستخدام.

املراجع
 EFF، اإللكترونية  اجلبهة  بوك، مؤسسة  الفيس  نوع هجمات MITM، ضد  ]1[ هجوم سوري من 

http://www.eff.org/deeplinks/2011/05/syrian-man-middle-against-facebook مايو 2011.
]2[ سوريا تعذب النشطاء من أجل كلمات مرور الفيس بوك، نيوزر، 

http://www.newser.com/story/118234/syria-torturing-activists-for-facebook-passwords.html، مايو 2011.
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إبريل 2011.

مخاطر استخدام الفيس بوك ومواقع الشبكات االجتماعية 
األخرى.

حتتاج أن تدرك أن املوقع ال يزال يشكل مخاطرة في استخدامه، حتى لو 
وصلت  لو  متصفحك.  في  بوك  للفيس   SSL شهادات  من  حتققت 
السلطات إلى حساب شخًصا آخر تتواصل معه، فقد يرون تعليقاتك 
اتخذت  بينما تكون قد  أنه  أن تتذكر  من منظور هذا الشخص. رجاًء 
اخلطوات املالئمة لضمان جتنب التجسس على اتصاالتك عندما تنشر 
اجملموعات،  أو  األفراد  ممارسات  بواسطة  نواياك  تنكشف  فقد  تعليًقا، 

غير اآلمنة، الذين حتاورت معهم.

األفراد  السلطات  احتجزت  حيث  حلاالت  تقارير  عن  أيًضا  سمعنا 
بوك،  الفيس  على  النشطاء  دخول  اعتماد  على  للحصول  وعذبتهم، 
وتويتر، واملنصات االجتماعية األخرى. يجب أن تعي أن حسابات الفيس 
بوك وتويتر اخلاصة بالنشطاء اآلخرين الذين تتفاعل معهم قد تكون 
املاضية  نشاطاتك  من  أي  السلطات  تعرف  قد  ثم  ومن  أمنة،  غير 

واملستقبلية، عبر تلك املنصات االجتماعية.

تنبيه تأمني الدخول: هجمات من نوع رجل في الوسط على االتصال بواسطة 
SSL مرخص مبوجب رخصة االبداعات املشتركه إسناد رقم 3.0

على  في  تعمل  إنسان  https://www.accessnow.org Access هي منظمة حقوق  أكسس 
تعزيز احلقوق الرقمية وحمايتها، عبر التكنولوجيا، والقوانني، والتأييد.
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