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االفتتاحّية

املدير العام
اللواء عباس ابراهيم

ألن الحديث عن السيادة واالستقالل واالمن الوطني مل يعد ممكنا 
من دون االخذ جديا يف االعتبار موضوع االمن السيرباين، ال بد 
من التوقف مليا وبعناية شديدة امام االخطار البالغة الدقة التي 
يشكلها االمن الرقمي التي ُتضاف اىل مجموعة اخطار منطلقة 
من منصتي العدوين االرسائييل والتنظيامت االرهابية، اللذين ال 

يزاالن يرضبان لبنان ونتصدى لهام بطاقاتنا القصوى. 

ال اخفيكم رسا ان الوقائع اثبتت الحاجة امللحة اىل ايالء هذا 
الشق االمني عناية استثنائية لحامية الدولة ومؤسسات القطاعني 
الحيوية، وقبل كل يشء، حامية حياة  العام والخاص واملرافق 
اللبنانيني وحرياتهم الخاصة. العكس من ذلك، يعني ان السيادة 

الوطنية من دون حصانة االمن الرقمي منقوصة. 

االمن  خطر  امام  برمتها  العامل  دول  االخري  العقد  كشف 
السيرباين، ورسعة تطور آلياته القادرة عىل شل قطاعات كاملة 
يف الدولة واالسواق واعطابها، ناهيك بأن الجرائم االلكرتونية 
اىل ارتفاع مستمر، يف ظل عجز االمن يف معناه املادي البحت 
والتقليدي عن كبحه. كلام انخرط العامل يف الفضاء االلكرتوين، 
وهو مضطر اىل مواكبته واالنخراط فيه يك يتامىش مع العرص 
والحروب  االخطار  معدالت  ارتفعت  الحديثة،  واالقتصادات 

الناتجة من الهجامت السيربانية. 

كبري، يف ظل  عناء  اىل  الخطر  التدليل عىل هذا  يحتاج  ال  قد 
الحديث والوقائع الثابتة عن بلوغ هذا الخطر اىل حد التأثري 
او  البلد  االنتخابات يف هذا  نتائج  الناخبني وتعديل  اراء  عىل 
من  تضمنه  وما  ذاتها  الدميوقراطية  جوهر  عىل  اثر  ما  ذاك، 
خصوصياتنا  يهدد  صار  الخطر  هذا  ان  يدرك  كلنا  استقرار. 

النظم  يف  املقدس  امللكية  حق  وحتى  الشخصية  وحرياتنا 
السياسية التي تعتنق مذهب الحريات االقتصادية. كل ما هو 
قاعدة بيانات )داتا( صار هدفا يرتاوح بني حدي االبتزاز املادي 

او االستيالء والتدمري. 

دام  ما  لالستهداف  عرضة  فرد  كل  يصبح  الواقع  هذا  امام 
يستعمل الهاتف الذيك او الكومبيوتر. لذلك فإننا معنيون، ال بل 
ملزمون، حامية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنترش 
يف فضاء االنرتنت. هذا االلتزام يرتقي اىل حد الواجب، يف ضوء 
الهجامت والخروقات اإلرسائيلية السيربانية املنظمة التي تشن 
عىل لبنان كله ومن دون متييز. كذلك االمر يف ظل ما نجحت 
يف تحقيقه املنظامت االرهابية لجهة تطويع انتحاريني وشبكات 
وخاليا، مهمتها تعميم الخراب والقتل واسقاط الدولة اللبنانية 
عىل خط النار املمتد من سوريا حتى ليبيا. نحن يف هذا الصدد 
التي  الشبكات  من  العرشات  ـ  نزال  وال  ـ  واحبطنا  اسقطنا 
تسعى يوميا اىل تجنيد عمالء للعمل لصالح العدو االرسائييل. 

وهي الحرب االخطر التي نخوضها يف ايامنا هذه.

يوما بعد يوم، يتأكد لنا وجوب ايالء االمن السيرباين ما يستلزمه 
 ،servers الخوادم  الحواسيب،  لحامية  رضورية  عناية  من 
واملعلومات  الشبكات  اإللكرتونية،  االنظمة  الذكية،  الهواتف 
عدة  اشكاال  تتخذ  التي  الرقمية  والهجامت  االعتداءات  من 
 ،phishing التصيد   ،malware الخبيثة  الربمجيات  مثل 
الفدية   application attacks، هجامت  التطبيقات  هجامت 
ممتلكات سياسية، عسكرية  تستهدف  ransomware، وهي 
او البنية التحتية للدولة، كام تستهدف االفراد والرشكات غالبا 

للحصول عىل معلومات رسية او لدافع مادي.

جزء كبري من الحروب اليوم تشن عىل الفضاء السيرباين، وعرب 
نسخ معلومات ورسقتها، او تعطيل انظمة شديدة الحساسية. 
صار كافيا ان تشن حكومة ما هجمة سيربانية منظمة الخرتاق 
االخرية  لرتد  عدوها،  هي  تفرتضها  دولة  عند  عسكرية  قاعدة 
بحرب عسكرية او امنية. االكرث سوءا يف هذا االطار ان مجموعات 
صغرية والهداف ايديولوجية، او افرادا مميزين مبهارات رقمية، 
مؤسسات  اساسات  رضب  عىل  االدىن  الحد  يف  قادرين  صاروا 
قالقل  احداث  اقىص  وكحد  وتجارية،  اقتصادية  نظام  تشكل 
او  اقليمية  اضطرابات  وتأخذ صفة  تتطور  قد  النطاق  واسعة 
دولية. بني االمرين امست سيادة اي دولة يف حاجة اىل اعتبار 

االمن السيرباين ركنا يف عقيدتها االمنية. 

جاء  ودقتها،  وعلميتها  بدراستها  املوثوق  االحصاءات  بحسب 
لبنان يف املرتبة املتقدمة عامليا لجهة تعرضه لهجامت سيربانية، 
اختالس  لعمليات  تعرضوا  اشخاص  استهداف  لجهة  خصوصا 
 Mobile« البيانات املرصفية الخاصة بهم، من خالل ما يسمى
banking Trojans«، وهي برامج مخصصة للولوج اىل اجهزة 
الخلوي والكومبيوترات وتتضمن قدرات تقنية عالية وتسمى 

"احصنة طروادة" نسبة اىل حصان طروادة التاريخي.
هذا الواقع يستدعي ورشة تقنية تعتزم املديرية العامة لالمن 
العام الرشوع يف اطالقها وفقا ملا تجيزه الصالحيات، ويف اطار 
االلتزام الكامل والحريف بالنص القانوين لجهة حامية الحريات، 
وذلك عرب تخصيص شعبة تحدد علميا مخاطر االمن السيرباين، 
املخاطر،  لتقييم  الدولية  املعايري  افضل  اعتامد  خالل  من 
املتعلقة  التهديد  املعلومات ومؤرشات  تبادل  قاعدة  وتوسيع 

باالمن الوطني مع سائر املؤسسات االمنية اللبنانية.
التلكؤ عن هذا الواجب يعني قبوال باستباحة السيادة الوطنية، 

التأكيد  يجب  ما  وخصوصيتهم.  اللبنانيني  لحرية  وانتهاكا 
التوظيف  بحسن  رهنا  يبقى  النجاح  ان  االطار  هذا  يف  عليه 
الوزارات  تويل  ان  عىل  والفني،  التقني  والتعليم  والتدريب 
الذكاء  كون  الرقمي،  التعليم  ملناهج  القصوى  عنايتها  املعنية 
الصناعي والتجاري والعلمي ال ميكن مواكبته باملناهج القدمية 
الخربة  قلييل  يرحم  ال  االنرتنت  عامل  بها.  املعمول  والربامج 
القوي صارت قاعدته  االقتصاد  ان  االلكرتونية. كام  واملهارات 

االساس تقوم عىل املعرفة الرقمية.

كاملة  صناعة  ان  القول  مبالغة  هو  وال  احد،  عىل  خافيا  ليس 
لتتكيف  البرشية  املهارات  تطوير  تقوم عىل  الحديث  عاملنا  يف 
بازاء الخطر السيرباين، لكن دامئا مثة يشء ما يستدعي التوقف 
استباق  االلكرتونيون  املهاجمون  أال وهو كيف يستطيع  عنده، 
برامج التطوير ما يساعدهم عىل النجاح؟ تقديري للجواب هو 
ان املهاجمني يعرفون ما يريدون، يف مقابل ُمستهَدفني ال يعرفون 
امرا من اثنني او كليهام معا: ماذا يواجهون، او كيف يدافعون؟ 
االستثامر  امليادين  منا كمسؤولني يف شتى  يستدعي  الحالني  يف 
من  ميكننا  مبا  االلكرتونية"،  "السالمة  او  السيربانية"  بـ"السالمة 
ادعاء تحقيق "االمن املعقول"، ألن ال امن مثاليا يف عامل تحكمه 
شهيات مفتوحة للسيطرة والتحكم ومنه عدّوان ما توقفا للحظة 

عن استهداف لبنان هام: ارسائيل والتنظيامت االرهابية.

الذي  املؤمتر  ابراهيم يف  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  * كلمة 

نظمته املديرية العامة لالمن العام تحت عنوان: "توعية املواطنني عىل 

لصالح  تجنيدهم  السيرباين، ودورها يف  الفضاء  االرسائيلية عرب  املخاطر 

اعداء الوطن" يف 27 حزيران 2018. 

حصانة األمن الرقمي*


