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لبنان يف سباق مع الزمن. اذا تأخر او تعرث يف ظل التطور املتسارع يف مجال تكنولوجيا املعلومات، انكشفت دفاعاته امام الغزو 
السيرباين الذي يستهدفه، ليصبح اكرث عرضة لتهديدات باتت تشكل خطرا عامليا عىل الصعيد االمني  واالجتامعي واالقتصادي 
فيها  العام  العامة لالمن  املديرية  للوقاية، تشارك  لبنان  فاعلة يف  ثوان. مثة حركة  تنفذ خالل  الكرتونية  من خالل هجامت 

بفاعلية، ملواجهة املخاطر التي تلوح امامه يوميا 

تحقيق

عىل  املعلومات  ان  عىل  اوال  لنتفق 
احد  تشكل  باتت  والتي  انواعها،  اختالف 
واملؤسسات  الرشكات  اصول  واخطر  اهم 
تحتاج  االشخاص،  وحتى  والخاصة  العامة 
يف  كام  ورقية  كانت  سواء  حامية،  اىل 
التقليدي،  االرشيف  يف  املحفوظة  امللفات 
غالبية  حال  اصبح  مثلام  الكرتونية  او 
تطور  ظل  يف  الحايل  عرصنا  يف  معلوماتنا 
التخزين  واساليب  املعلومات  تكنولوجيا 
معلوماتنا  كانت  سواء  لها،  الرقمية 
املالية او املرصفية  او  او االمنية  الشخصية 

وغريها. 
اليومية  االعامل  فان  االمر  كذلك 
التشغيلية للرشكات واالشخاص  والعمليات 
االنرتنت  عىل  اسايس  بشكل  تعتمد  باتت 
دور  يأيت  وهنا  املعلومات.  وتكنولوجيا 

ورش عمل برعاية األمن العام لوضع استراتيجيا فّعالة
تكنولوجيا املعلومات: أخطار خفّية في موازاة التطور

خليل حرب
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هذه  بحامية  ليعنى  السيرباين  االمن 
املعلومات واالعامل. 

مستوى  عىل  دائرة  الكرتونية  حروب  مثة 
قراصنة  هناك  دولة.  كل  وداخل  العامل 

العصابات،  االفراد،  مستوى  عىل  )هاكرز( 
التابعة  الهيئات  او  املنظمة،  الجرمية  او 
لدول وحكومات، تعمل ليل نهار من اجل 
اهداف عدة، من بينها النيل من املعلومات 
الشخصية لالفراد او الجامعات، او محاولة 
الخدمات  لكل  املشغلة  االنظمة  اخرتاق 
الكهربائية  كالشبكات  للدول  االساسية 
البحري  والنقل  الجوي  الطريان  وخطوط 
ونظم املياه والقطاع املرصيف ودوائر االمن، 
عىل  للسطو  الكرتونية  فريوسات  ارسال  او 

بياناتها او تعطيلها او تخريبها بالكامل. 
املايل  االبتزاز  بينها  من  متعددة،  االهداف 
مامرسة  او  االقتصادي،  او  السيايس  او 
فعل عدايئ بهدف التدمري او التخريب، او 

التجسس عىل الدول والرشكات واالفراد. 
يحتل  لبنان  فيام  الحقائق  هذه  تتجسد 
دول  من  دولة   165 بني  من   119 املرتبة 
وفق  لالتصاالت،  الدويل  االتحاد  اعضاء 
يف  الدول  استعداد  قياس  مؤرش  تقرير 

مجال االمن السيرباين لعام 2017. 
وضابط  الجودة  ادارة  دائرة  رئيس  يقول 
للحدود يف  املتكاملة  االدارة  اتصال مرشوع 
االداري  الرائد  العام  لالمن  العامة  املديرية 
احمد فواز ان "املعلومات تشكل احد اهم 
الحكومة  او  املنظمة  او  املؤسسة  اصول 
وهي رضورية لعملها. لهذا تتحتم حاميتها 
يف هذا الفضاء السيرباين الواسع حيث تتقدم 
التكنولوجيا بشكل مستمر ومتسارع، وصار 
املعلومات  هذه  عىل  السطو  او  االخرتاق 
لشخص او مؤسسة، يشكل جرمية موصوفة". 
ويوضح الرائد فواز ان "مصادر الخطر ميكن 
منظامت  او  او عصابات  افراد  من  تأيت  ان 
لتحقيق  استخباراتية  اجهزة  او  اجرامية 

احد هذه االهداف او البعض منها: 

• عرقلة استمرارية النشاط االقتصادي لدولة 
او مؤسسة. 

• السطو عىل معلومات. 
• التالعب باملعلومات )الداتا(. 

البنى  استهداف  عرب  وفوىض  خوف  اثارة   •
التحتية لدولة. 

• الحاق اذى مايل برشكة. 
او  الدينية  املعتقدات  متس  اخبار  نرش   •

السياسية. 
• تحقيق اهداف عسكرية معينة. 

جهة  او  مؤسسة  او  شخص  من  انتقام   •
حكومية، او طلب فدية". 

يقول  السيرباين"،  العامل  عىل  مفتوح  "البلد 
الهاكرز هم يف حالة  ان  فواز، يف حني  الرائد 
مقاومتهم  عىل  يعملون  ومن  مستمر،  تطور 
)اشخاص، مؤسسات او اجهزة( هم يف سباق 
املستمر  التطور  اىل  نظرا  ايضا،  معهم  دائم 
املستمرة  والحاجة  واساليبه،  االخرتاق  لعلم 

اىل تحديث اساليب الدفاع. 
تحديد  "صعوبة  التحديات  اخطر  بني  من 
ميكن  االخرتاق  الن  الجرمية،  انطالق  مواقع 
او  رشكة،  او  مقهى،  او  منزل،  من  يتم  ان 
من داخل البلد او خارجه، ومن املؤسسة او 
خارجها، ما يعني ان الحدود االفرتاضية لبلد 
معني والتي يتطلب حاميتها من االخرتاق او 
وتحديا  صعوبة  اكرث  تكون  رمبا  االستهداف، 
ما  بحسب  الجغرافية"،  الحدود  من  وخطرا 

اشار اليه الرائد فواز. 
لالمن  العامة  املديرية  عن  مثاال  يعطي 
حوزتها،  يف  معلومة  كل  عىل  "املؤمتنة  العام 
وخدمايت".  امني  لعملها،  مجالني  متلك  والتي 
النيل  يحاولون  قد  "املخرتقني  ان  اىل  ويشري 
املتعلقة  والشخصية  االمنية  املعلومات  من 
ال  ان  يجب  والتي  املؤسسات  او  باالشخاص 
يطلع عليها سوى االطراف املعنيني بها. يف حني 
العامة  املديرية  فان  الخدمايت،  الشق  يف  انه 
الحدود  ادارة  العام، نظرا اىل عملها يف  لالمن 
او بطاقات  السفر  واملسافرين واصدار وثائق 
يف  وغريها،  والتصاريح  والتاشريات  االقامة 
حوزتها معلومات شخصية وتفاصيل وعناوين 
ان  ميكن  وخروج،  دخول  حركة  وتواريخ 
جرمية  نيات  يحملون  لقراصنة  هدفا  تكون 

كارثية  نتائج  اىل  يؤدي  مبا  استغاللية،  او 

رئيس دائرة ادارة الجودة يف االمن العام الرائد االداري احمد فواز.

الخبري يف املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة باول وزنياك.

لعل عملية "كاربانك سايربغانغ" من اشهر االخرتاقات لالمن السيرباين، اذ استغرق االعداد لها نحو 
عامني وشملت 30 دولة بينها روسيا والواليات املتحدة واليابان وسويرسا ونحو 100 مرصف. بلغت 

حصيلتها مليار دوالر، ومتت يف العام 2015 عرب رسائل االحتيال يف الربيد االلكرتوين للمصارف. 
وفق احد الخرباء، فان القراصنة اخرتقوا الكومبيوترات واحدا تلو االخر، وكانوا يرسلون االموال اىل 

اجهزة الرصاف االيل يف وقت محدد، فتخرج منها بشكل اوتوماتييك ويتسلمها احد رشكائهم فورا. 
يف حزيران عام 2015، اعلنت الحكومة االمريكية ان قراصنة متكنوا من رسقة بيانات قرابة اربعة ماليني 
موظف فيديرايل، بينهم عمالء الجهزة االستخبارات االمريكية. اتهمت الصني بالضلوع يف الهجوم االكرب 

يف تاريخ الواليات املتحدة. 
قبل اكرث من ثالثة اعوام، اعلنت مجموعة تسمي نفسها "شادو بروكرز" اخرتاق وكالة االمن القومي 
االمرييك،  والحصول عىل انظمة اخرتاق وقرصنة الكرتونية، وما سموه اسلحة سايربية تتضمن برامج 
تشغيل استخدمتها الواليات املتحدة يف تخريب الربنامج النووي االيراين، وعرضوا ما يف حوزتهم للبيع 

يف مقابل 580 مليون دوالر.
اما مجموعة "غلوبال هيل" فانها مسؤولة عن تخريب موقع الجيش االمرييك عىل االنرتنت، وتدمري 
املعطيات واملعلومات الخاصة بـ155 موقعا الكرتونيا، اضافة اىل تجارة املعلومات غري الرشعية، وتقدر 

االرضار الناجمة من اعاملها مباليني الدوالرات.
عصابة "تيمبويزون" نجحت يف اخرتاق املوقع الرسمي لحلف شامل االطليس  والفايسبوك، ويف رسقة 
املعلومات الشخصية لرئيس الوزراء الربيطاين االسبق طوين بلري من خالل اخرتاق بريده االلكرتوين، 

اضافة اىل الهجوم عىل رشكة "ريرسش ان موشني" التي طورت هواتف بالكبريي. 
لكن مجموعة "انونيموس" ال تزال االكرث شهرة يف السنوات االخرية عىل مستوى العامل. فقد تكررت 

هجامتها عىل ارسائيل، كام هاجمت وزارة الدفاع االمريكية وهددت بتدمري الفايسبوك. 
القرصنة، مع 81 مليون حادث  العام 2014 شهد اعىل مستوى من  يف مطلق االحوال، يعتقد ان 
الكرتوين امني، منها 12 الف هجمة امنية تخريبية، واكرث من 100 حادث امني جرى التحقيق فيها 

بحسب رشكة "آي يب ام". 
من بني اشهر اسامء القراصنة عىل مستوى العامل: كيفن ميتنيك، كيفن بولسن، ادريان المو، ستيفن 

وزنياك، ويد بالنكنشيب، مايكل كايل، روبرت تابان، موريس وسفني جاشان.

اشهر القراصنة وأهم االختراقات 

االمن العام مؤتمن
على كل معلومة 

في حوزته 

الخطر مصدره 
افراد او عصابات 

او اجهزة استخباراتية
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ومتابعتهم  ابتزازهم  بينها  من  الناس  عىل 
تشكل خطرا عىل  انها  اي  واستهدافهم،  امنيا 
من  املتأيت  بالخطر  ناهيك  واموالهم.  حياتهم 
باالشخاص،  متعلقة  امنية  معلومات  ترسب 
ذات  جهات  لصالح  الدول،  او  املؤسسات، 

دوافع اجرامية.
العامة  املديرية  ان  القول  اىل  فواز  يخلص 
"لها  املؤسسات،  من  كغريها  العام،  لالمن 
مفتوحة  وشبكات  لالتصال  داخلية  شبكات 
عىل الفضاء السيرباين، ولهذا قد تكون عرضة 

لخطر التسلل اىل شبكاتها وانظمتها". 
من اجل ضامن توافر واستمرارية عمل نظم 
ورسية  الحامية  وتعزيز  وشبكاتها  املعلومات 
وحامية  وخصوصيتها  الشخصية  البيانات 
الفضاء  يف  املخاطر  من  واملواطنني  املؤسسة 
لتطوير سياسات  الدويل  املركز  قام  السيرباين، 
االتحاد  من  ممولة  مشاريع  اطار  يف  الهجرة، 
بتنظيم  العام،  االمن  مع  بالتعاون  االورويب، 
نشاطات وورش عمل يف مجال االمن السيرباين، 
شملت ضباطا وعنارص من قطاعات متخصصة 
بتكنولوجيا املعلومات او امن الشبكات عىل 
من  قادة  ضباط  اىل  اضافة  التقني،  املستوى 
توعية  دورات  جانب  اىل  املكاتب،  جميع 
العام  االمن  قطاعات  جميع  من  لعسكريني 
التي  واالخطار  السيرباين  باالمن  لتعريفهم 

الفردية  املستويات  عىل  يواجهونها  ان  ميكن 
والشخصية والعملية ضمن املؤسسة.  

سياسات  لتطوير  الدويل  املركز  يف  الخبري 
ورش  يف  ساهم  الذي  وزنياك  باول  الهجرة 
العمل والتدريب، اشار اىل ان نشاطات املركز 
الدويل لتطوير سياسات الهجرة شملت ضباطا 
واالمن  والجيش  العام  االمن  من  وعنارص 
اىل  مشريا  املدين،  والدفاع  والجامرك  الداخيل 
اوال  الوعي  االوىل  الخطوات  يف  نعزز  "اننا 

باالمن السيرباين، بهدف الوصول اىل اسرتاتيجيا 
االمن السيرباين". 

خالل  العمل  ورش  فان  وزنياك،  وبحسب 
عدة  قضايا  شملت   2018 الثاين  ترشين 
وامنها،  كقوة  املعلومات  عناوينها:  بني  من 
املعلومات،  بأمن  مرتبطة  ومخاطر  اهداف 
واالجراءات  )الهيكلية  التنظيمي  العمل 
الجميع،  مسؤولية  االمن  واالدوات(،  واالدوار 
يف  السيرباين  االمن  السيربانية،  التهديدات 
تأمني  تحديدا،  الرشطة  جهاز  ويف  بولونيا 
الشبكات، العمالت الرقمية )مثل البيتكوين(، 
امن اجهزة الهواتف، الشبكات املنزلية، الربيد 

االلكرتوين، واالنظمة املرصفية. 
ان  اذ  ترفا،  تعد  "مل  املسألة  ان  وزنياك  يؤكد 
الناس  تستهدف  الهاكرز  عمليات  من   %70
اكرث  تكون  ما  عادة  عملياتهم  الن  العاديني 
سهولة". ويتحدث عن جهات يف دول شديدة 
الصني،  بينها  من  القرصنة  مجال  يف  التطور 
وايران.  وارسائيل  روسيا  املتحدة،  الواليات 
ويعترب ان اي دولة يف العامل معرضة لهجامت 

الهاكرز اذا اتخذ القرار. 
ما من احد يف مأمن، يقول وزنياك، "اذ مل يعد 
االمر متعلقا باجهزة الكومبيوتر الشخصية فقط، 
اذ ان هناك الهواتف الذكية، وهناك كومبيوترات 
واملوسيقى  والحرارة  واالنارة  االضاءة  تشغيل 
اىل  ومنها  اليها  التسلل  ميكن  كلها  املنازل،  يف 
خصوصيات الناس يف بيوتهم او اماكن عملهم". 
لهذا يعترب الخبري االورويب ان االمر بات يتطلب 
تعاونا بني مختلف دوائر الدولة، وليس فقط 
املتخصصة،   "IT"املعلومات تكنولوجيا  اقسام 
وتشمل  تتوسع  واملخاطر  االهتاممات  الن 
الجميع، اذ يف امكان الهاكرز تنفيذ هجومه مبا 
عنا  يبعد  بلد  من  تقريبا  الضوء  يعادل رسعة 

االف الكيلومرتات. 
الهاكرز  لهجوم  "االستعداد  ان  اىل  ويلفت 
نفسه  الهجوم  اما  احيانا،  عامني  يتطلب  قد 
فيمكن ان يتم خالل ثوان قليلة. احيانا، من 
قد  الهاكرز،  ملواجهة  السيرباين  االمن  خالل 
نتمكن من تقليص خسائر جهة ما اىل مئات 
االف الدوالرات بدال من ماليني الدوالرات، او 
قد نتمكن من انقاذ ارواح العديد من الناس 
شائعات  نرش  االخرتاق  من  الهدف  كان  اذا 

واخبار مضللة للمواطنني يف بلد ما". 

مستمر  السباق 
بني الهاكرز ومن 

يقاومهم 

لبنان مفتوح 
السيبراني العالم  على 

امن  استراتيجيا 
سيبراني للبنان هي 

الهدف املطلوب 

احدى ورش العمل.


