بنادق وحرس وبوابات ومهووسون بالحواسيب:
رومانيا تعزز األمن الحاسوبي في المنشآت النووية
بقلم لورا غيل

(الصورة من :د .كاملا/الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

باستطاعة

هجمة إلكرتونية ما أن متسح
جميع املعلومات املخ َّزنة عىل
حاسوبك أو حتى أن ت ُحول دون تشغيله .ويكفينا
سوء هذا األمر .غري أن هجمة إلكرتونية عىل محطة
قوى نووية قد تقود إىل التخريب أو رسقة مواد
املعني بحامية
نووية .وميثل األمن الحاسويب،
ّ
البيانات الرقمية وحامية ال ُنظم والشبكات من
حاسم من جوانب
األفعال الكيدية ،جان ًبا
ً
األمن النووي.
ويقول دونالد دودينهويفر ،مسؤول أمن تكنولوجيا
املعلومات يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
“ما شهدته الحواسيب من تق ُّدم واستخدامها يف
جميع جوانب العمليات النووية أحدث تغ ًريا
يف النموذج األمني”“ .يجب أن يُنظر إىل أمن
املعلومات واألمن الحاسويب كجوانب من خطة
األمن النووي الشاملة”.
واستحوذت الحامية املادية عىل األمن النووي
منذ عهد بعيد  -وهو ما يُشار إليها يف العادة
بـ “البنادق والحرس والبوابات”  -غري أن املجرمني
اليوم تبنوا الحواسيب كوسيلة وأيضً ا كهدف
للهجامت .وقد تقود هجمة إلكرتونية إىل فقدان
معلومات األمن النووي ،وتخريب املنشآت
النووية ،وعند اقرتانها بهجمة مادية رمبا تقود
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إىل رسقة مواد نووية أو مواد مشعة أخرى .وتتوىل
الحواسيب يف الوقت الحارض دو ًرا أساس ًيا يف أمان
املرافق النووية وأمنها وإدارتها؛ ومن األهمية
الحيوية أن يتم تأمني جميع النظم عىل نحو مالئم
من أي اقتحامات كيدية.
وهنا يقول دودينهويفر“ :علينا جمي ًعا أن نكون
متأهبني لحامية أنفسنا من البيئة غري الحميدة
لإلنرتنت والحقبة الرقمية”“ .نحن جمي ًعا
نستخدم الحواسيب ،وعلينا جمي ًعا أن نزيد وعينا
بالتهديدات واملخاطر ووسائل الحامية” .ويزداد
وعي الرقابيني واملشغلني املعنيني باملنشآت النووية
وهم يسعون لتعزيز برامج األمن النووي لديهم.
ووفقًا لدودينهويفر تُع ُّد رومانيا حالة منوذجية.
وهنا تقول مادالينا ترونيو ،املنسقة يف وحدة اللوائح
واملعايري النووية ،اللجنة الوطنية ملراقبة األنشطة
النووية يف بوخاريست ،رومانيا“ :نحن نفهم أهمية
الحامية من جميع أنواع التهديدات التي قد تؤثر
يف أمان وأمن منشآتنا النووية وتشغيلها عىل نحو
موثوق ،ومنها التهديدات املحيقة باألمن الحاسويب
وأمن املعلومات”.
ويف عام  ،2012قام فريق من أخصايئ الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ببعثة الخدمة االستشارية
الدولية املعنية بالحامية املادية يف رومانيا .وز َّود

الفريق السلطات هناك بقامئة من التوصيات
لالستمرار يف تطوير إطار رقايب مالئم لحامية
املنشآت النووية من مختلف التهديدات ،ومنها
الهجامت اإللكرتونية.
وبعد ذلك بفرتة وجيزة ،بدأ فريق من الرقابيني
النوويني لدى اللجنة الوطنية ملراقبة األنشطة
النووية العمل عىل الئحة دخلت حيز النفاذ
يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2014وتركز الالئحة
املذكورة عىل حامية النظم واملعدات واملكونات ـ
ومنها الربامج الحاسوبية الخاصة باألجهزة
وأنظمة التحكم ـ ذات األهمية بالنسبة لألمان
النووي ،واألمن ،والضامنات ،والتصدي للطوارئ.
وإىل جانب الالئحة ،أصدرت اللجنة الوطنية
تبي تهديدات
ملراقبة األنشطة النووية وثيقة ِّ
الفضاء اإللكرتوين مع األخذ يف الحسبان التهديدات
الجديدة وحوادث األمن الحاسويب األخرية
يف الصناعة حول العامل.
وهنا تقول ترونيا“ :نحن نويل اهتام ًما للسياق العاملي
والتغريات التي طرأت عىل كل من التهديدات
كل ما يف وسعنا
والتدابري املضادة”“ .ونحن نبذل َّ
لضامن وقاية وحامية مالمئتني يف وجه حادثات األمن
النووي وأيضً ا استجابة فعالة ملثل هذه الحوادث
يف حال وقوعها”.
ويف تلك السنة ذاتها ،وافقت الحكومة الرومانية
عىل اسرتاتيجية وطنية لألمان واألمن النوويني،
تنصب عىل
وتشمل تلك االسرتاتيجية أهدافًا
ّ
التطوير املستمر لألمن الحاسويب يف القطاع النووي.

الناس :املشكلة والحل
تُظهر الدراسات أن غالبية حادثات األمن الحاسويب
تتس َّبب بها أخطاء برشية.
وهنا يقول دودينهويفر“ :الناس :تنمية القدرات
البرشية من أفضل مجاالت االستثامر”“ .لسنا بحاجة
إىل عامل ميلء بخرباء يف مجال األمن الحاسويب .نحن
بحاجة إىل عامل ميلء بناس مدركني ملخاطر األمن
الحاسويب والتدابري الدفاعية األساسية .نحن بحاجة
إىل قوى عاملة وقيادة مستنريتني”.

(الصورة من :اللجنة الوطنية مل راقبة األنشطة النووية)

ومن خالل الربامج التدريبية الوطنية ،والتعلم
عرب اإلنرتنت ،واجتامعات الخرباء وبرامج تدريب
املد ِّربني ،تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع
قيادات وأصحاب املصلحة عىل املستوى الوطني
يف الصناعة النووية لفهم التهديدات اإللكرتونية
بشكل أفضل وتطوير املامرسات الجيدة الكفيلة
بتعزيز األمن الحاسويب .ويقول دودينهويفر إن
الدورات التدريبية الوطنية تُع ُّد من أقيم األنشطة
التي تعقدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف
مجال األمن الحاسويب.
وهنا يقول دودينهويفر“ :يف الحامية املادية ،ميكن أن
ترى ما الذي تحميه وأن تتصور سينارهات الهجامت
املحتملة”“ .لكن يف الفضاء اإللكرتوين لدى املجرمني
عدد أكرب بكثري من األهداف ،منها أهداف ليست
يف املرفق نفسه ،وميكن أن تها َجم حتى يف منزلك.
يتعي علينا أن نفكر بالطريقة التي يفكر بها
َّ
املجرمون لنفهم بشكل أفضل كيفية الحامية من
الهجامت اإللكرتونية أينام كنا”.

وبفضل الدورات التدريبية التي عقدتها الوكالة
الدولية للطاقة الذرية وشاركت بها رومانيا منذ
عام  ،2013أقام هذا البلد شبكة مستدامة من
أصحاب املصلحة .ومن خالل هذه الشبكة ،يتقاسم
أصحاب املصلحة اآلن خرباتهم يف مجال األمن النووي
ويعملون م ًعا لبناء برامج قوية يف مجال الحاسويب
وأمن املعلومات.
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