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الرصد ،املراقبة املستمرة ،حتليل املخاطر ،اإلستجابة...

مركز األمن املعلوماتي لـ«إنوي» يفرض نفسه كدرع لصد
الهجمات اإللكترونية باملغرب
إنــه أحــد التهديــدات األكــر خطــورة والــذي يؤثــر عــى اســتقرار واســتمرارية املقــاوالت
واملؤسســات يف كل بقــاع العــامل .إنــه تهديــد شــامل  -قــد يكــون محــدد الهــدف أو عشــوائيا -
ال تســلم منــه أي منطقــة بالعــامل ،وال أي تجــارة ،وال أي قطــاع.

يعد «مركز
العمليات األمنية»
( ،)SOCالذي
دخل حيز اخلدمة
منذ سنة ،األول
من نوعه باملغرب
والوحيد حلد اآلن.

كل عــام ،تتعــرض ماليــن البيانــات ،غالبــا مــا تكــون رسيــة جــدا ،للقرصنــة بســبب الهجــات
املعلوماتيــة ( )cyber-attaquesاملختلفــة واملتنوعــة .كــا أن هــذه الهجــات ،التــي تكــون
دامئــا جــد متطــورة وغــر متوقعــة ،تؤثــر ســلبا عــى اســتمرارية الخدمــات الحيويــة يف مجــاالت
اس ـراتيجية مــن قبيــل الدفــاع والنقــل واملاليــة والصحــة.
يف  ،2018كلفــت الهجــات املعلوماتيــة االقتصــاد العاملــي خســائر بلغــت  445مليــار دوالر.
وحســب املنتــدى االقتصــادي العاملــي ،فــإن هــذه الهجــات هــي خامــس خطــر يهــدد العــامل
يف  ،2019بعــد األخطــار املرتبطــة بالتغ ـرات املناخيــة والكــوارث الطبيعيــة.
واملغـــرب ليـــس مبنـــآى عـــن هـــذا التهديـــد ،فاقتصـــاده املنفتـــح واملتصـــل يعـــد هدفـــا
محتم ــا للهج ــات املعلوماتي ــة .إذ ت ــم يف  2017تس ــجيل أك ــر م ــن  80أل ــف هج ــوم م ــن
صن ــف «( »DDoSأي ال ــذي يس ــتهدف تعطي ــل خ ــادم أو خدم ــة أو بني ــة تحتي ــة بإغراقه ــا
بالبيان ــات) .ويف  ،2018تع ــرض  400موق ــع للتج ــارة اإللكرتوني ــة لهج ــات .وت ــم إحص ــاء أك ــر
م ــن  3مالي ــن محاول ــة قرصن ــة أو هج ــوم معلوم ــايت.
وعيـــا منـــه بهـــذه الحقائـــق ،كان «إنـــوي» ،امللتـــزم مبواكبـــة التحـــول الرقمـــي لالقتصـــاد
الوطنـــي ،أول فاعـــل يعـــرض عـــى كل املقـــاوالت واملؤسســـات الوطنيـــة حلـــوال لألمـــن
املعلومـــايت ( ،)cyber-sécuritéوذلـــك بالرشاكـــة مـــع رواد عامليـــن يف املجـــال.
إن ــه ع ــرض كام ــل وقاب ــل للتعدي ــل ،ت ــم إع ــداده م ــن ط ــرف كف ــاءات مغربي ــة ،ويضم ــن
مواكب ــة ومس ــاعدة مس ــتمرة.
والقلـــب النابـــض لهـــذه اآلليـــة هـــو «مركـــز العمليـــات األمنيـــة» ( )SOCأو مركـــز األمـــن
املعلوم ــايت التاب ــع لـ«إن ــوي» ،ال ــذي يرتك ــز ع ــى رشاك ــة م ــع « »Symantecالرائ ــد العامل ــي يف
مج ــال األم ــن املعلوم ــايت.
مكـــن التحالـــف بـــن «إنـــوي» و« »Symantecالـــركات املغربيـــة مـــن خدمـــة لألمـــن
املعلوم ــايت ذات مس ــتوى عامل ــي ،وذل ــك م ــن خ ــال امل ــزج ب ــن الخ ــرة املحلي ــة لـ«إن ــوي»… ،
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مركز األمن املعلوماتي لـ«إنوي» يفرض نفسه كدرع لصد الهجمات اإللكترونية باملغرب
… والريـــادة العامليـــة لـــ« »Symantecمـــن جهـــة ثانيـــة .ويضمـــن هـــذا االتحـــاد القـــوي
للمقـــاوالت املغربيـــة أفضـــل درجـــات األمـــن املعلومـــايت.
يعـــد «مركـــز العمليـــات األمنيـــة» ( ،)SOCالـــذي دخـــل حيـــز الخدمـــة منـــذ ســـنة ،األول
م ــن نوع ــه باملغ ــرب والوحي ــد لح ــد اآلن .وه ــو بني ــة تحتي ــة متقدم ــة ج ــدا وق ــادرة ع ــى
رص ــد وتحلي ــل وإع ــداد ال ــرد ،طيل ــة  24س ــاعة وط ــوال أي ــام األس ــبوع ،ع ــى كل التهدي ــدات
املعلوماتيـــة والهجـــات الخارجيـــة ،والفريوســـات التـــي ميكـــن أن تصـــل إىل األنظمـــة
املعلوماتيـــة لزبنـــاء «إنـــوي» مـــن املقـــاوالت.

«مركزنا آلية
مستقلة معززة
باخلبرة احمللية
وتشمل خدماته
املغرب برمته».

واله ــدف األس ــمى له ــذا املرك ــز ه ــو ض ــان مراقب ــة مس ــتمرة تس ــمح بإع ــادة تش ــغيل أي
نظ ــام معلوم ــايت يتع ــرض للهج ــوم ،ويف أق ــر م ــدة ممكن ــة.
«إننــا ســعداء بعــرض التطــور الحاصــل منــذ انطالقنــا يف مجــال األمــن املعلومــايت قبــل عــام.
ومركزنــا آليــة مســتقلة معــززة بالخــرة املحليــة وتشــمل خدماتــه املغــرب برمتــه» يقــول ســامي
االندلــي ،املديــر املســؤول عــن التســويق الخــاص باملقــاوالت ووحــدة التخزيــن الســحايب
والدفــاع املعلومــايت ،الــذي يضيــف أن هــذا املركــز «سيســاهم بفعاليــة يف حاميــة املقــاوالت
املغربيــة مــن الهجــات املعلوماتيــة ،وســيعزز نطــاق الدفــاع املعلومــايت باململكــة».
يف نهايــة الســنة األوىل من نشــاطه ،أســس «مركز العمليــات األمنية» التابع لـــ«»inwi Business
أول «مرصــد وطنــي لألمــن املعلومــايت» وأنشــأ نرشتــه الوطنيــة ،وهــي وثيقــة مرجعيــة ترصــد
وتحلــل أهــم نقــط الضعــف والهجــات املعلوماتيــة املســجلة باملغــرب .وبفضــل ماليــر
البيانــات التــي يتــم جمعهــا ،واألحــداث التــي يتــم تحليلهــا كل شــهر مبســاعدة املنصــات
املتخصصــة يف التهديــدات املعلوماتيــة ،والحســابات املعقــدة والربــط بــن األحــداث ،تنجــز
هــذه النــرة قامئــة محينــة تتضمــن نقــط ضعــف الشــبكات املعلوماتيــة باملغــرب ،والثغ ـرات
األمنيــة واملحــاوالت الهجوميــة املبلــغ عنهــا وتلــك املحتملــة.
وتعتمــد هــذه النــرة كذلــك عــى نشــاط فريــق « »CERTالتابــع لـــ« »Symantecيف كل بقــاع
العــامل ،وهــو مصــدر للمعلومــات الدقيقــة والخــرة الكبــرة .وســتكون هــذه النــرة ،التــي
تعتــر أداة لليقظــة االس ـراتيجية ،متاحــة ،عــا قريــب ،عــى موقــع «.»inwi.ma
«إن إنشــاء هــذا املرصــد وهــذه النــرة الوطنيــة يــروم تحقيــق هــدف مــزدوج  :أوال ،إطــاع
مجمــوع املقــاوالت باملغــرب عــى أهــم الهجــات ونقــط الضعــف التــي تــم رصدهــا بفضــل
تحقيقاتنــا .ثانيــا ،العمــل معــا عــى إيجــاد الوســائل األكــر مالءمــة للتصــدي لهــا عــى املــدى
الطويــل» يقــول عــادل زاري ،مديــر «مركــز العمليــات األمنيــة» لـ«إنــوي» ،الــذي يتابــع أنــه
بهــذه الطريقــة «يقــدم  inwi Businessردودا محــددة الهــدف ،فعالــة ،ومالمئــة لإلشــكاليات
التــي تطرحهــا التهديــدات املعلوماتيــة التــي تواجههــا كل املقــاوالت واملؤسســات».
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