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المقدمة
نسبة لإلنتشار الواسع لمتعامالت اإللكترونية ،أصبح التحول من المعامالت الورقية إلى التعامالت اإللكترونية
أكثر سيولة وأقل تعقيدا ولكن التحدي يكمن في تنفيذ ىذه التعامالت من حيث المصادقة والتأمين ،ويمكن النظر
إلى تقنية التوقيع الرقمي كآلية لممحافظة عمى سالمة ونسبة األمان في التعامالت اإللكترونية .وحيث إن االعتماد
عمى اإلنترنت لتبادل المعمومات والتواصل في تزايد مستمر ،فإن المخاوف األمنية أصبحت أكثر أىمية ،فالحاجة
ماسة إلى اليوية الرقمية أو التوقيع الرقمي والذي سيعمل عمى تفعيل تعامالتنا واتصاالتنا بطريقة أكثر جودة
وبنسبة أمان عالية.
فمن المالحظ أنو عند إجراء المعامالت إلكترونيا ،ال يوجد طريقة يمكن من خالليا تأكيد ىوية من قام بإرسال أو
تسمم المعاممة ،ومن ىنا تأتي إمكانية استخدام التواقيع الرقمية لممصادقة اإللكترونية عمى مصدر الرسائل أو
المعامالت ،فالتوقيع اإللكتروني يؤكد اليوية الحقيقية لممرسل واألىم من ذلك يمكن استخدامو لمحفاظ عمى سالمة
البيانات ،حيث إن تعديل الرسائل أو المعامالت بعد التوقيع أمر غير وارد مما يشكل أحد مصادر قوة وتميز
التواقيع اإللكترونية كحل فعال لممصادقة والتوثيق.
وبالنظر ألىمية أمن وسالمة التعامالت اإللكترونية ومدى الضرر والحرج الذي قد تقع فيو العديد من القطاعات
الحكومية والخاصة عند تعرض معامالتيا ووثائقيا لمقرصنة أو االستخدام غير المسؤول فإن توافر التواقيع
الرقمية بأسعار في متناول الجميع وبطريقة مناسبة لمتطبيقات واألعمال كافة أصبح ضرورة ،حيث إن ىناك
ضغطا مستم ار لحماية قطاع األعمال بشكل عام من األنشطة الوىمية وسوء االستخدام ،خاصة أن مستوى
المخاطر ىو نفسو بالنسبة لقطاعات األعمال كافة بغض النظر عن حجم القطاع ،وىذا األمر يحتم ضرورة
تطوير سالمة إجراءات التعامالت اإللكترونية لجميع القطاعات وتنفيذىا بفعالية لتحقق مردودا اقتصاديا أعمى.
فمثالً ،الخدمات المصرفية اإللكترونية تتطمب نسبة أمان عالية حتى تتمكن من بناء ثقة العمالء عند استخداميم
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الخدمات اإللكترونية ولكن مع األسف فإن حاالت االحتيال المصرفي في تزايد مستمر رغم أن العديد من البنوك
قام بتطوير آلية الدخول لمخدمات البنكية كتأكيد إدخال رقم سري يتم إرسالو عبر األجيزة المحمولة أو غيرىا من
األجيزة ،ولذلك فإن عددا كبي ار من البنوك العالمية توجو نحو تبني اآلليات القائمة عمى التوقيع اإللكتروني أو
الخواص البيومترية لزيادة نسبة األمان في الوصول لمتعامالت البنكية اإللكترونية.
كما أن استخدام التواقيع اإللكترونية سيساعد عمى الحد من االعتماد عمى استخدام الورق في تعامالتنا كافة
وسيعمل في السياق نفسو نحو الجيود الرامية إلى تعزيز مفيوم البيئة الخضراء ،فاستخدام التواقيع اإللكترونية لو
فوائد أخرى ستسيم إن شاء اهلل في تحمل المسؤولية المشتركة تجاه البيئة والمجتمع.

تقنية التوقيع الرقمي:
يتم عن طريق صيغة رياضية خمق مفتاحين مختمفين ولكنيما مرتبطين رياضيًا ،المفتاح الخاص ( Private
 )keyوالمفتاح العام ( ،)Public keyاألول والذي ال يعرفو سوى المرسل يستخدم لتشفير البيانات والثاني
يستخدم لفك شيفرة الرسالة و يكون معروف لدى الشخص المستقبل أو لدى جيات موثوقة لموصول إليو في حال
استدعت الحاجة.
إذا أراد أحدىم ارسال ممف الكتروني موقع رقمياً ،تقوم برمجيات خاصة موجودة لدى الموقّع بإنشاء قيمة ىاش
عن طريق تطبيق وظيفة ىاش عمى البيانات األصمية ،ثم تشفيرتمك القيمة باستخدام المفتاح الخاص لممرسل،
وأخي اًر ُيرفق التوقيع (قيمة ىاش بعد التشفير) مع الرسالة .ولمتحقق من صحة التوقيع ،يستخدم المستقبل المفتاح
العام الموافق لممفتاح الخاص لممرسل لفك شيفرة التوقيع ،فإن نجحت عممية فك شيفرة التوقيع ،فيذا يعني أن
المرسل قد وقَّع الرسالة بالفعل ،وكخطوة ثانية تقوم برمجيات المستقبل باحتساب نتيجة ىاش جديدة لمرسالة
األصمية بواسطة نفس وظيفة الياش المستخدمة في خمق التوقيع الرقمي ،فإن تطابقت قيمة ىاش لمتوقيع الذي
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فكت شيفرتو مع قيمة ىاش التي تم احتسابيا من ِقَبل برمجيات المستقبل ،فيذا يعني أن ممف الرسالة سميم ولم
يتعرض ألي تخريب أثناء االرسال.

خوارزميات التوقيع الرقمي
إن لمتوقيع الرقمي ثالث خوارزميات تمثل مراحل عممية التوقيع الرقمي وىي-:
 .1إنتاج أو توليد المفتاح الخاص واختياره من مجموعة من المفاتيح وتتضمن المفتاح الخاص أو السري لممستخدم.
 .2عميمة إنتاج التوقيع واعطائو المفتاح الخاص.
 .3التحقق من صحة المفتاح ثم قبولو أو رفضو.

مراحل التوقيع الرقمي شكل رقم 1

النتيجة العامة ليذه العممية تسمى التوقيع الرقمي.
إن التوقيع الرقمي يستخدم لخمق نوع من األساس لممفتاح العام بحيث يكون ىذا المفتاح لممستخدم مرتبط بوثيقة
وىوية رقمية محددة تصدرىا سمطة معينة ،وبالتالي فإنو من خالل ىذه العممية ترتبط بشكل وثيق معمومات
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خاصة عن المستخدم (االسم ،العنوان ،رقم الياتف  )..بمفتاح عام فيصبح ىذا المفتاح العام نوع من أنواع
التعريف أو اليوية الخاصة لممستخدم.
التواقيع الرقمية تستخدم عادة لتنفيذ التواقيع اإللكترونية بينما العكس ليس صحيحاً ألن ليس كل التواقيع
اإللكترونية تستخدم التواقيع الرقمية.
لمتوقيع الرقمي في بعض البمدان مثل الواليات المتحدة واإلتحاد األوروبي أىمية قانونية .إن القوانين المتعمقة
بالتوقيع اإللكتروني ليست واضحة بينما يتعمق بتعمية أو تشفير التوقيع الرقمي وبالتالي تبقى قانونية ىذه التواقيع
غير محددة وغير واضحة.

مزايا استخدام التوقيع الرقمي:
 oالتأكد من وثوقية المرسل:

بفضل وجود زوج من المفاتيح،عام وخاص ،ال يمكن تزوير التوقيع الرقمي إال في حال معرفة المفتاح

الخاص لممرسل.
 oالتأكد من وثوقية الرسالة:

مقارنة نتائج الياش تؤكد ما إذا تم التالعب بالرسالة بعد التوقيع أم حافظت عمى محتواىا نفسو.

 oااللتزام:

إن نتيجة وثوقية استخدام المفتاح الخاص عند انشاء توقيع رقمي من ِقَبل المرسل ُيمزمو باالعتراف بمحتوى

ال لمتنكر ليا.
الرسالة وال يدع لو مجا ً
 oالمصداقية:

بالرغم من أن الرسائل تتضمن معمومات عن كيان أو محتوى الرسالة فإن في معظم الوقت ال تكون ىذه
المعمومات دقيقة ،وبالتالي فإنو بالتوقيع الرقمي يمكن المصادقة عمى مصدر ىذه الرسالة.
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بمعنى أن التوقيع الرقمي يثبت صحة المرسل وليس صحة البيانات الموجودة بالرسالة
أىمية ىذه المصادقة تظير جميًا في المستندات المالية ،عمى سبيل المثال إذا قام فرع لبنك ببعث رسالة إلى الفرع
الرئيسي يطمب فييا تغيير حساب معين ،قإذا لم يتأكد الفرع الرئيسي أن مصدر مرسل الرسالة مصرح لو بإصدار
ىذه المعمومات فتغيير ىذا الحساب يعتبر خطأً فادحاً.
 oعامل الثقة والنزاىة:
يمكن لباعث أو متمقي الرسالة أن يكون بحاجة لمتأكد أو الثقة بأنو لم يتم المساس بالمعمومات خالل عممية
اإلرسال .وبما أن عممية التشفير تخفي مضمون الرسالة فإنو ال يمكن التغيير فييا ،إذا كانت الرسالة موقعة رقمياً
فإن إي تغيير فييا سيشكك يمصداقية التوقيع.
 oارتباط التوقيع الرقمي بختم التاريو والتوقيت الصحيح:
إن بروتوكوالت التوقيع الرقمي ال تعطي تأكيداً واضحاً عن التاريخ والوقت الذي تم فييما توقيع الممف إن الموقع
قد أو قد ال يضع ختم التاريخ عمى الممف أو يمكن أن يكون الممف نفسو متضمناً التاريخ ،ولكن قارئ ىذا الممف
يمكن أن يشك بمصداقية وصحة ىذا التاريخ.
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سمطات المصادقة :Certification authorities
من أجل التأكد من وثوقية توقيع رقمي ما ،عمينا معرفة المفتاح العام لصاحب التوقيع ،والتثبت من تطابقو مع
المفتاح الخاص لممرسل.
إن الحل األفضل في ىذه الحالة (في حال عدم معرفتنا لممفتاح العام لمجية المرسمة) ىو االستعانة بطرف ثالث
موثوق بو ،ليزودنا بالمفتاح العام لتمك الجية مما يزيد من التأكد من صحة توقيعيا الرقمي ،ذلك الطرف يدعى
سمطة المصادقة.

أنواع الشهادات الرقمية
•

شهادات هيئة التوثيق:

ىذا النوع من الشيادات يصدر من ىيئة التوثيق مباشرة وعادة ما يكون لحماية البريد اإللكتروني.
•

شهادات الخادم:

ىذا النوع من الشيادات يصدر من خادم الشبكة ( )web serverأو خادم البريد ()mail server

لمتأكد

من أمان إرسال واستقبال البيانات.
•

شهادات ناشر البرامج:

تستخدم لمتأكد من أن البرامج الخاصة بناشر معين برامج آمنو .
) (X.509معيار الشيادة الرقمية
ىو معيار عالمي أصدره اتحاد االتصاالت الدولي ( )ITUلتوحيد شكل وبنية ( )formatالشيادة الرقمية .أكثر
الشيادات الرقمية حاليا تتبع ىذا المعيار .
الفرق بين التوقيع الرقمي والشيادة الرقمية:
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في التوقيع الرقمي ال يوجد ضمان أن المفتاح العام ىو ليذا الشخص بالفعل مثال يستطيع خالد أن ينشئ لو
مفتاحين عام وخاص ثم ينشر مفتاحو العام عمى أساس أنو أحمد فمو أراد شخص أن يرسل رسالة سريو ألحمد
سوف يشفرىا باستخدام المفتاح العام الذي نشره خالد وبالتالي سوف يستطيع خالد فك تشفير الرسالة واالطالع
عمييا  .أي أنو في التوقيع الرقمي ال يوجد ربط بين الشخص بالفعل ومفتاحو العام لذلك ظيرت الشيادة الرقمية
والتي تربط بين الشخص ومفتاحو العام حيث تحتوي الشيادة عمى صاحب الشيادة ومفتاحو العام وموقعو من
طرف موثوق فيو يثبت ذلك.

الشهادة الرقمية لمتحقق من الهوية Authentication
لنفرض أن أحمد يريد أن يرسل رسالة لخالد لكي يثبت أحمد لخالد بأن المرسل ىو بالفعل أحمد فانو سوف يوقع
المختصر الحسابي ( )hashبالمفتاح الخاص فيو ويرسل الرسالة األصمية والمختصر الحسابي المشفر
لخالد في الطرف اآلخر يقوم خالد بفك تشفير المختصر الحسابي باستخدام المفتاح العام ألحمد الموجود في
شيادتو الرقمية والمتاحة كما ذكرت مسبقا عمى دليل عام (مخزن الشيادات الرقمية) ثم يقوم بإجراء نفس
المختصر الحسابي الذي أجراه احمد عمى الرسالة بعد ذلك يقارن المختصرين الحسابيين إذا تطابقا فيذا يعني
انو بالفعل المرسل ىو أحمد .وبيذا ضمنت الشيادة الرقمية التحقق من اليوية .وتسمى العممية السابقة بالتوقيع
اإللكتروني.

الشهادة الرقمية لضمان السرية)(Confidentiality
لنفرض أن أحمد يريد أن يرسل لخالد رسالة سريو فمكي يضمن سريتيا سوف يقوم بتشفير الرسالة بالمفتاح العام
ألحمد ولن يفك التشفير إال بالمفتاح الخاص ألحمد (حيث أن المفتاح العام والخاص مربوطة يبعضيا أي انو إذا
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شفرت رسالة بالمفتاح العام لشخص فانو ال يفك تشفير ىذه الرسالة إال بالمفتاح الخاص لنفس الشخص) وبيذا
ضمنت السرية.

إدارة الشهادات الرقمية
يستطيع الشخص أن يختار ىيئة التوثيق ( )CAالتي يريد إصدار شيادتو منيا وبعد إصدار الشيادة يمكنو تنزيل
و تخزين الشيادة والمفتاح العام ()public keyعمى كمبيوتره .بالنسبة لييئات التوثيق يوجد بعضيا تأتي مع
متصفح االنترنت في وقت تنزيمو ويكون موثوق فييا( انظر صورة .)2

شكل رقم  2ىيئات التوثيق في متصفح االنترنت
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سياسة الشهادة الرقميةCertificate Policy:
ىي مجموعة من القواعد والسياسات اإلدارية والتي تطبق عند إدارة الشيادة الرقمية في جميع مراحل حياتيا[.]3

دورة حياة الشهادات الرقمية:
ىناك بعض األحداث التي تؤثر عمى فعالية الشيادة الرقمية مثل إضافة جياز ( )hardwareجديد عمى
الكمبيوتر أو تحديث برنامج وغيره لذلك أصيح لمشيادة الرقمية حاالت تمر فييا منذ إصدارىا.
•اإلصدار:
وىي أول مرحمة وتشمل التأكد من ىوية الشخص قبل اإلصدار .ويعتمد التأكد عمى نوع الشيادة المصدرة ففي
الشيادات الرقمية التي تصدر لمبريد االلكتروني يتم التأكد من ىوية الشخص بطمب إرسال رسالة من بريده
االلكتروني فقط أما الشيادات الرقمية المستخدمة لمعمميات المالية فتتطمب إجرآت اخرى لمتأكد من اليوية  .بعد
التأكد من اليوية يتم إرسال الطمب لييئة التوثيق وتوافق عمى إصدار الشيادة.
•

اإللغاء:

يستطيع الشخص أن يمغي شيادتو قبل تاريخ انتيائيا عندما يفقد المفتاح الخاص بالشيادة أو ينتشر ألنو بعد
انتشار المفتاح الخاص تبطل فعالية الشيادة وىي الثقة بالطرف اآلخر )Authentication(.ويتم إضافة الشيادة
الممغاة إلى قائمة الشيادات الممغاة.
•

االنتهاء:

لكل شيادة تاريخ انتياء بعد ىذا التاريخ تصبح الشيادة غير صالحو لالستخدام والبد من إصدار شيادة جديدة
ويمكن أن تكون الشيادة الجديدة ليا نفس المفتاح العام والخاص لمشيادة المنتيية.
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التعطيل المؤقت:

يمكن لمشخص أن يوقف أو يعطل استخدام الشيادة لفترة زمنية ال يحتاج فييا الستخدام الشيادة حتى ال تستغل
من قبل أشخاص آخرين.

كيفية الحصول عمى الشهادة الرقمية المستخدمة لغرض حماية البريد المثالي:
.1

اذىب إلى احد المواقع اإللكترونية التي تمنح الشيادات عمى سبيل المثال comodo.

.2

قم بتعبئة البيانات المطموبة ( االسم األول ،االسم األخير ،عنوان البريد اإللكتروني ،البمد ،الرقم السري

إللغاء الشيادة.

شهادات المفتاح العام :Public key certificates
تقوم سمطة المصادقة باصدار شيادات يكون موضوعيا المفتاح العام لجية معينة أو شخص ،يممك بالمقابل
المفتاح الخاص ،يمكن الحصول عمى تمك الشيادات مجاناً وعند الطمب.
يتخذ المشترك في شيادة المفتاح العام توقيع رقمي يمكنو االعتماد عميو لتأمين رسائمو التي تحتاج إلى وثوقية،
وبإمكان ذلك المشترك أيضاً استخدام المفتاح العام المذكور في الشيادة لمتأكد من صحة التوقيع الرقمي أي التأكد
بأنو قد تم انشاءه من ِقَبل المفتاح الخاص المقابل .ومن ثم تقوم سمطة المصادقة أيضاً بتوقيع الشيادة رقمياً
المعرف
لتأكيد وثوقيتيا أكثر ،الذي يمكن التأكد من صحتو باستخدام المفتاح العام ،الخاص بسمطة المصادقة ،و َّ
في شيادة أخرى من ِقَبل سمطة مصادقة أخرى (يمكن أن تكون عمى مستوى أعمى بالرتبة).
المعرف أيضاً في شيادة أخرى وىكذا...
وتمك الشيادة األخرى يمكن توثيقيا بدورىا بواسطة المفتاح العام،
َّ
إن ىذه اليرمية بتسمسل سمطات المصادقة يمنحيا مزيداً من الضمان والثقة.

التوقيع الرقمي (حلول فعالة للمصادقة والتوثيق واآلمان)

الدكتور:كمال الدين يوسف يسن

km77_it@yahoo.com

إن استخدام التوقيع الرقمي يفتح لنا فرص واسعة في مجاالت عديدة ،مثل تبادل البضائع ،طمب قروض ،تفويض
الخ ...كل األمور التي كانت تتطمب توقيع ورقي أصبح باالمكان ممارستيا عبر الشبكة وأصبح اجراء الصفقات
التجارية أسيل ،أسرع ،أكثر أمانًا وأقل تكمفة.

متطمبات التوقيع الرقمي
إن لمتوقيع الرقمي متطمبات معينة مسبقة لو والتي بدونيا يصبح ىذا التوقيع بدون أي قيمة قانونية.
 .1قيمة الخوارزميات :بعض مفاتيح الخوارزميات غير آمنة وقد تم إثبات خرق البعض منيا.
 .2قيمة التنفيذ :تنفيذ وتطبيق خوارزميات مع أخطاء لن يؤدي إلى أي نتيجة.
 .3المفتاح الخاص يجب أن يبقى سري وبالتالي فإنو إذا عرضو أحد الفرق فإن ىذا الفريق يستطيع أن
يصدر ويقمد أي توقيع.
.4إن عمى المستخدمين وعمى برامجيم أن تكون متبعة لمبروتوكول بحرفيتو .ييذه األحوال يمكن من
خاللو إثبات من إرسل الرسالة والتأكد من صحة مضمونيا.

مقارنة بين التوقيع الرقمي والتواقيع األخري
يستخدم اليوم وعمى نطاق واسع أنماط متعددة من التواقيع  ،أوليا وأشيرىا وأكثرىا تداول التوقيع الحيوي أو
التوقيع التقميدي العادي الذي يعتمد عمى حركات اليد وىو بيذا الشكل يعتبر مبرئي لمزمة ومعتدماً ولدية طرق
لمتثبت منو واثبات مرجعيتو لمصدره  ،ومن مساوئ ىذا النوع من التواقيع سيولة تقميدة وتزويرة .
كما يستخدم أيضاً مايعرف بالتوقيع االلكتروني وىو توقيع يعتمد باألساس عمى التوقيع العادي ويتم إدخالة الى
الوسائط االلكترونية عن طريق بعض وحدات االدخال مثل الماسحات الضوئية.

التوقيع الرقمي (حلول فعالة للمصادقة والتوثيق واآلمان)

الدكتور:كمال الدين يوسف يسن

km77_it@yahoo.com

مقارنة التوقيع الرقمي بالتواقيع االخرى تثبت تفوقا واضح لو حيث ان التوقيع الرقمي اليمكن تزويرة النو ال يعتمد
عمى حركات اليد واليقوم بو االنسان  ،التوقيع الرقمي عبارة عن جزء صغير من البيانات المشفرة والموثوقة
تزيل بو الرسائل والمعامالت لصحة نسبتيا الى مصدرىا ،كما ان األنظمة التي يعتمدىا التوقيع الرقمي تراعي
أعمى مضامين السالمة واألمن في نقمو وتوزيعة .
باالضافة الى ذلك فان التوقيع الرقمي بدأ يستخدم األن وعمى نطاق واسع في كل المعامالت االلكترونية لما
يشكمو من إعتمادية وموثوقية ومالئمة عالية مع البيئة االلكترونية والرقمية المتمثمو في معامالت البنوك والتجارة
االلكترونية والحكومة االلكترونية والمعامالت الشبيو.

التوقيع الرقمي في التشريعات المقارنة
يعرف الفقو التوقيع اإللكتروني بأنو" :ىو الذي يقوم عمى مجموعة من اإلجراءات والوسائل الذي يتيح استخداميا
عن طريق الرموز أو األرقام إخراج رسالة إلكترونية تتضمن عالمة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة إلكترونياً
يجرى تشفيرىا باستخدام خوارزم المفاتيح واحد معمن واآلخر خاص بصاحب الرسالة
وىناك تعريف آخر لمتوقيع اإللكتروني وىو :مجموعة من اإلجراءات التقنية التي تسمح بتحديد شخصية من
تصدر عنو ىذه اإلجراءات وقبولو بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبتو .ولقد ركز التعريف األول
عمى الوسيمة التي يتم بيا إنشاء التوقيع ،كما أبرز النتيجة المترتبة عمى ذلك وىو إخراج رسالة إلكترونية تتضمن
عالمة مميزة لصاحب التوقيع اإللكتروني ،كما ركز عمى التوقيع الرقمى وأنو أحد صور التوقيع اإللكتروني الذي
يقوم عمى تشفير المفتاح العام والخاص ،بينما لم يحدد التعريف الثاني صور التوقيع التي يمكن أن تكون توقيعاً
إلكترونياً بل اكتفى بذكر أنيا مجموعة من اإلجراءات التقنية ،وىو ما يجعل التعريف ال يقف في وجو أى تطور
تقنى مستقبمى في صور التوقيع اإللكتروني .كما أبرز وظائف التوقيع اإللكتروني التي يجب أن تسعى إلييا
اإلجراءات التقنية المعترف بيا وىى تحديد ىوية الموقّع والتعبير عن إرادتو بالموافقة عمى مضمون السند الذي
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وقع عميو.
ولقد تصدت أكثر من منظمة لتعريف التوقيع اإللكتروني من خالل قوانين التجارة اإللكترونية أو من خالل قوانين
وضعت خصيصا لمتوقيع اإللكتروني ،ومن ىذه المنظمات :لجنة األمم المتحدة لمتجارة الدولية المعروفة
باألونسترال وأيضا االتحاد األوروبي إحدى المنظمات اإلقميمية .

التوقيع الرقمي في قواعد األونسترال
وضعت لجنة األمم المتحدة لمتجارة األلكترونية (األونسترال) القواعد الموحدة بشأن التوقيعات اإللكترونية وىي :
1.عدم تحديد نوع الطريقة التي يتم بيا استخدام التوقيع اإللكتروني ،فاتحاً المجال إليراد أية طريقة تراىا الدول
مالئمة من ترميز أو تكويد أو تشفير أو أية طريقة أخرى تكون مناسبة.
2.أن التعريف ركز عمى أن أية طريقة لمتوقيع يجب أن تحقق وظائف التوقيع من تحديد ليوية الشخص الموقع
والتعبير عن إرادتو بالموافقة عمى مضمون رسالة البيانات ،ومن المؤكد أن كل توقيع أيا كانت الطريقة
المستخدمة في إنشائو يجب أن يحقق تمك الوظائف .

التوقيع الرقمي في التشريعات الدولية
تم تعريف التوقيع اإللكتروني في القانون األمريكي :في المادة  8/102بأنو" :التوقيع الذي يصدر في شكل
إلكتروني ويرتبط بسجل إلكتروني.
تعريف التوقيع اإللكتروني في قانون المعامالت اإللكترونية الموحد حيث عرف بأنو ":صوت أو رمز أو إجراء
يقع في شكل إلكتروني يمحق (يرتبط منطقياً) بعقد أو سجل آخر (وثيقة) ينفذ أو يصدر من شخص بقصد التوقيع
عمى السجل.
ويالحظ أن التعريفات لم تشر بشكل مانع جامع لصور التوقيع اإللكتروني ،بل أشارت إلى بعض صوره مثل
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األصوات أو الرموز ،كما أن التعريفات لم تربط التوقيع بشكل مادى محدد بل أشارت إلى كونو مرتبطًا بسجل
ارتباطاً منطقياً.
وتعرف القوانين األمريكية السجل اإللكتروني بأنو :أي عقد أو أي سجل آخر جرى إنشاؤه أو إرسالو أو استقبالو
أو تخزينو بالوسائل اإللكترونية.

التوقيع الرقمي في توجيهات االتحاد االوروبي
يعرف االتحاد األوروبي نوعين من التوقيع اإللكتروني ووضع لكل نوع تعريفاً محدداً ىما :
.1التوقيع اإللكتروني :معمومات عمى شكل إلكتروني متعمقة بمعمومات إلكترونية أخرى ومرتبطة بيا ارتباطًا وثيقاً
ويستخدم أداة لمتوثيق.
 .2التوقيع اإللكتروني المعزز :ىو توقيع إلكتروني يشترط فيو أن يكون :
 مرتبطا إرتباطاً فريداً من نوعو مع صاحب التوقيع. قاد اًر عمى تحقيق تحديد صاحب التوقيع والتعرف عميو باستخدامو. تم إيجاده باستخدام وسائل يضمن فييا صاحبو السرية التامة.-مرتبطاً مع المعمومات المحتواة في الرسالة حيث أنو يكشف أي تغيير في المعمومات .

الحماية التكنولوجية لمتوقيع الرقمي
تقوم عممية حماية التوقيع اإللكتروني عمى تشفير المعمومات أي تحويميا إلى صيغة رياضية لمنع األشخاص
غير المرخص ليم من االطالع عمى المعمومات أو فيميا .وتستخدم المفاتيح في تشفير المعمومة .وتعتمد قوة
وفعالية التشفير عمى عاممين أساسيين ىما " :الخوارزمية وطول المفاتيح مقد ار بالبت .وعممية فك التشفير تعنى
إعادة تحويل البيانات إلى صيغتيا األصمية التي يمكن عن طريقيا اإلفصاح عن التوقيع اإللكترونيالمعتمد.
يرتبط التشفير بالتوقيع اإللكتروني ارتباطاً وثيقاً ،فالتشفير ىو التغيير في البيانات بحيث ال يتمكن من قراءتيا

التوقيع الرقمي (حلول فعالة للمصادقة والتوثيق واآلمان)

الدكتور:كمال الدين يوسف يسن

km77_it@yahoo.com

سوى الشخص المستقبل وحده باستخدام مفتاح فك التشفير ،وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاتو لدى
المرسل والمستقبل ،ويستخدم في عمميتى التشفير وفك التشفير ،ومن ىنا تتبين العالقة بين التوقيع
اإللكتروني والتشفير فالتوقيع اإللكتروني ىو ختم إلكتروني مشفر يممك مفتاحو صاحب التوقيع.
إن تقنية التشفير تعطي قوة لموثيقة اإللكترونية المشفرة من جية الحجية والقوة في اإلثبات حيث تقوم بعض
تقنيات كبرنامج  Privacy Paarett good PPGبحماية البيانات وصعوبة فك وكسر الشفرة ،وىذا يعطى
الوثيقة اإللكترونية التي تم استخدام تقنية التشفير فييا قوة في اإلثبات والنفى ،فإن من المعمول عميو في اعتبار
قوة الحجية وعدميا مدى ما يعترى ىذه البينة من عوامل لمتغيير والتحريف والتزوير ،فإنو إذا ما كان القيام بذلك
صعبًا كان ذلك أقوى في اعتبار الحجية والعكس بالعكس.

الحماية القانونية لمتوقيع الرقمي
إن ازدىار المعامالت اإللكترونية متوقف عمى كم الضمانات التي تحوز عمييا ىذه المعامالت وخاصة لو أخذنا
في االعتبار أنيا تتم آلياً أو إلكترونياً بين أشخاص ال يعرفون بعضيم البعض وال يمتقون ،فيي تجارة عن بعد أو
باألحرى معامالت وتعامالت عبر شبكة اإلنترنت ،األمر الذي ال يستبعد فيو وقوع التزوير أو التالعب في
التوقيع اإللكتروني ،من ىنا كان من الضرورى االىتمام بتوافر الضمانات الالزمة إلضفاء الثقة لدى المتعاممين
بالتوقيع اإللكتروني فقد سعت كثير من التشريعات إلى اتخاذ وسائل تضمن ثقة المتعاممين مع وسائل االتصال
الجديدة ،فيناك من اقترح ما يعرف بنظام (غير الثقة) بحيث يوجد مفتاحان :مفتاح عام ومفتاح خاص ،ويحمل
كل مفتاح عالقة رياضية غير مفيومة ،ويبقى المفتاح الخاص مع المستخدم أو العميل بحيث ال يستعممو إال
يعد ذلك قرينة عمى أنو شخصيا استعمل المفتاح.
ىو ،فإذا استعممو في أيو عممية قانونية وصدر منو توقيع ّ
ولمواجية تقنيات القرصنة اإللكترونية ابتكر العمماء تقنيات متقدمة ألمن المعمومات المتبادلة عمى الخط ومنيا
سالسل التشفير التي شيدت المزيد من التطور بما يضمن األمان لممتخاطبين عبر الشبكات اإللكترونية بحيث ال
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تنفك رموز رسائميم وتعاقداتيم إال من الجية التي تمتمك المفتاح المزودة من قبميا .إال أن التشفير ىذا استمزم
وضع قواعد تشريعية ومعايير محددة تضمن االستفادة من الفوائد واإليجابيات وفي ذات الوقت تضمن إنسياب
المعمومات واالتصاالت .وتعرف عممية التشفير بأنيا (تحويل المعمومات إلى صيغة غير مفيومة لمنع األشخاص
غير المرخص ليم من االطالع عمى المعمومات أو فيميا).
ويرتبط التشفير بالتوقيع اإللكتروني ارتباطاً وثيقاً ،فالتشفير ىو التغيير في البيانات بحيث ال يتمكن من قراءتيا
سوى الشخص المستقبل وحده ،باستخدام مفتاح فك التشفير ،وفي تقنية المفتاح العام يتوفر المفتاح ذاتو لدى
المرسل والمستقبل ،ويستخدم في عمميتى التشفير وفك التشفير ،ومن ىنا تتبين العالقة بين التوقيع
اإللكتروني والتشفير فالتوقيع اإللكتروني ىو ختم إلكتروني مشفر يممك مفتاحو صاحب الختم .إن تقنية التشفير
تعطى قوة لموثيقة اإللكترونية المشفرة من جية الحجية والقوة في اإلثبات ،ولذا فإن من المعول عميو في اعتبار
قوة الحجية وعدميا مدى ما يعترى ىذه البينة من عوامل التغيير والتحريف والتزوير ،فإنو إذا كان إمكان القيام
بذلك صعبا كان ذلك أقوى في اعتبار الحجية والعكس بالعكس.
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