
املدير العاماالفتتاحّية
اللواء عباس ابراهيم

ابواب الغرب عىل  انها فتحت  الرقمية  الثورة  من ميزات 
الرشق، والعكس صحيح. كام انها ربطت بني الشامل وبني 
بعض.  عن  بعضهام  بعيدين  العاملان  عاد  وما  الجنوب، 
حتى.  يتخيلها  احد  يكن  مل  تسهيالت  االنرتنت  عامل  قدم 
متطورة  بربامج  حياتنا محصورة  اضحت  املقابل،  لكن يف 
لعامل محكوم بذكاء من ميلك مفاتيحه، وبراعة من ُيحسن 

إدارته، التحكم بكل التفاصيل وادقها.

االنرتنت غّي طرق عيشنا بشكل مذهل. رصنا جزءا  عامل 
التعارف واملصادقة وكربى  الحوسبة، حتى صار  من عتاد 
صفقات البيع والرشاء تتم عرب عامل االلياف هذا. واذا كان 
صحيحاـ  وهو كذلكـ  انه نقل وسائل الرفاهية نقلة نوعية 
الخاصة،  حياتنا  تفاصيل  كشف  ايضا  انه  اال  واستثنائية، 
تراجع  اىل  ادى  بيوتنا ومدارسنا وامكنة عملنا، ما  ودخل 

وتاليش القدرة عىل صون الخصوصية وحاميتها. 

ابرز ما احدثته الثورة الرقمية انها راحت تتحكم مبصائر 
واقدار الدول واالمم، وهذا ال يستدعي هلعا عىل االطالق، 
العامل  هذا  يدور يف  ملا  استثنائيا  تنبها  يستدعي  ما  بقدر 
بالتحريض  ناهيك  وفكرية،  واقتصادية  امنية  حروب  من 
عىل جرائم الكراهية والتمييز وتطويع انتحاريني، عدا عن 
التوسع يف تجارة الرقيق وتوريط كثيين يف دوائر االدمان.
العامل عىل  يتفق  التي  الرقمية واخطارها،  الثورة  سلبيات 
الكثي منها، دفع باملديرية العامة لالمن العام اىل اطالق 
مبادرة للتوعية من مخاطر الفضاء السيرباين، ليس بهدف 
القطيعة معه، ألن يف ذلك رضبا من الجنون، ومن يختار 
مثل وجهة كهذه يتخذ قرارا بالعيش يف الجانب املظلم، 
من  االخطبوط،  لهذا  والقوة  الضعف  مكامن  ابراز  امنا 
اجل تحقيق هدفني: توعوي ـ تربوي ، وامني نحمي من 

خاللهام لبنان ومؤسساته وشعبه من هذه املخاطر.

مختلف  عىل  وترحيب  اهتامم  من  الحملة  القته  ما 
ما  جراء  االهيل  املستويني  عىل  خصوصا  املستويات، 
املنازل  اىل  الكرتوين  تسلل  من  االرس  وتعانيه  عانته 

يجتمع  مبادرات  يستوجب  االطفال،  يطاول  صار 
املديرية  مع  املدين  واملجتمع  الرتبية  قطاع  فيها 
واالرشاد  التوعية  حملة  ملتابعة  العام   لالمن  العامة 
وخوادمها  االلكرتونية  االنظمة  حامية  كيفية  حول 
تستهدف  التي  املنظمة،  الهجامت  من  والشبكات 
يعرف  الذي  لبنان  واملؤسسات، ومن خاللهام  االفراد 
التجسس  لشبكات  االستهداف  دائرة  يف  انه  الجميع 

االرهابية.  الصهيونية واملنظامت 

دون  من  يشء  كل  لتطال  موجهة  السيربانية  التهديدات 
اىل  وصوال  اليومية،  الشخصية  الحياة  من  بدءا  استثناء، 
تجنيد عمالء وارهابيني، وكلها مخاطر تتطور بشكل خطي 
ورسيع. احبط االمن العام خالل السنوات املاضية عرشات 
لصالح  لبنانيني  تجنيد  اىل  تهدف  كانت  التي  العمليات 
الحرب  هذه  االرسائييل.  والعدو  االرهابية  الجامعات 

الصامتة بيننا وبني اعدائنا هي حرب مفروضة.

الحملة واهدافها سيرتكزان عىل حامية مواردنا  ان جهد 
االلكرتونية من الهجامت الرسية التي تنطوي عىل رسقة 
والجنيس،  املادي  االبتزاز  الشخصية،  التعريف  معلومات 
واملراسالت  االئتامن  بطاقات  املرصفية،  الحسابات 
االلكرتونية. اذ ال ميكننا ان نغفل ماهية االخطار املحدقة 
اىل  وصوال  العنف  من  بدءا  االنرتنت،  عامل  يف  باالطفال 
جميعها  االمنية  االجهزة  اوقفت  وقد  الجنيس.  االبتزاز 
عددا كبيا من مهددي امننا االجتامعي. كل شخص مهدد 
الذي  السيرباين،  االمني  االستهداف  دائرة  يف  بالوقوع 
اصبحت مخاطره متقدمة جدا يف ميادين تقنيات رسقة 
الوطني  االمن  مستهدفة  العالية،  القيمة  ذات  البيانات 
والتجارية  واالقتصادية  واملرصفية  املالية  والقطاعات 
الجميع   بني  الوطني  التعاون  فإن  هنا،  من  والتعليمية. 
صار ذا اهمية بالغة لتعزيز اطر التوعية من جهة، وبناء 

فضاء سيرباين آمن من جهة اخرى. 
ناصية  عىل  االنتظار  صالحنا  من  وليس  يسبقنا  العامل 

التطور.

الحرب املفروضة


