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بحث

تكاد ال تحىص حسنات شبكة االنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي التي سهلت مختلف مجاالت الحياة. يف املقابل استغلها 
كرث الرتكاب جرائم خطرة متنوعة. الواقع االلكرتوين العاملي شكل اىل جانب الواقع االقتصادي اللبناين املنهار، ارضا خصبة 

للعدوين االرسائييل والتكفريي ليك ينشطا يف مجال تجنيد عمالء لهام يف لبنان، تسهيال ملحاولة تنفيذ مخططاتهام 

يستغلون اإلنهيار االقتصادي ووسائل التواصل لتجنيد عمالء
األمن العام: توقيف شبكات للعدو اإلسرائيلي 

خالل الفرتة االخرية، نجحت املديرية العامة لالمن 
العام يف توقيف العديد من شبكات التعامل مع 
العدو االرسائييل، بينهم شبكة شارك اعضاؤها يف 
تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وامنية، 
لبنانية واجنبية، عىل االرايض اللبنانية منذ سنوات. 
تفاصيل هذا الصيد الثمني ستعلن عندما يسمح 

القانون ويأذن القضاء املختص بذلك.
"مخاطر شبكات التواصل االجتامعي عىل االمن 
القومي خصوصا يف تجنيد العمالء"، هو عنوان 
البحث العلمي الذي اعده رئيس مركز امن عام 
الرائد  العام  لالمن  العامة  املديرية  يف  الكورة 
سيمون البضن يف مناسبة ترقيته من رتبة نقيب 
حول  وحاورته  التقته  العام"  "االمن  رائد.  اىل 

هذا املوضوع.

هذا  اختيار  اىل  دفعتكم  التي  االسباب  ما   ■
املوضوع تحديدا؟

□ اسباب عدة مجتمعة. اولها كوين منذ الطفولة 
وما  والربمجة  االلكرتونية  التقنيات  عامل  اهوى 
ارسار  معظم  كون  االهم،  وهنا  ثانيها،  شابه. 
االشخاص والرشكات واملؤسسات واالدارات العامة 
والجيوش وسواها اصبحت يف عرصنا الحايل مخزنة 
ضمن اجهزة كومبيوتر او هواتف ومثيالتها متصلة 
باالنرتنت ال ميكن حاميتها من الرسقة او االخرتاق 
كون  ثالثها،  متخصصني.  اشخاص  قبل  من  اال 
وسائل التواصل االجتامعي اصبحت تشكل منصة 
او  ارهابية  او  عدوة  جهات  بكثافة  تستخدمها 
شبكات االجرام املنظم ألجل استهداف املراهقني 
يف  ميرون  الذين  واالشخاص  عموما،  والشباب 
اوضاع نفسية او اقتصادية صعبة كام هي حال 
لالسف،  ويا  اليوم  اللبناين  االقتصادي  الوضع 
الستدراجهم بأساليب خداعية نحو افعال جرمية 
العاملة،  الدعارة،  املخدرات،  كتعاطي  عديدة، 
التجسس، الخ. بالتايل، اصبحت الثقافة االلكرتونية 

عند مصادفة اي حالة مشبوهة تحمل يف طياتها 
افعاال مريبة، قبل ان ينتهي االمر يف الوقوع ضحية 
ابتزاز ما لتنفيذ جرائم التجسس او العاملة لصالح 

العدو االرسائييل او التكفريي مثال. 

العام  لالمن  العامة  املديرية  تتصدى  كيف   ■
العمالء  تجنيد  جرائم  الجرائم، السيام  تلك  لكل 

خصوصا؟ 
- يف هذا السياق، تنصب جهود املديرية العامة 

لالمن العام يف اتجاهني: 
االول، امني يتمثل برصد تلك الجرائم ومكافحتها 

تحت ارشاف القضاء املختص. 
الثاين، تثقيفي بالتعاون مع هيئات املجتمع املدين 
العامة  واملؤسسات  والوزارات  االعالم  ووسائل 

املختصة. 
يف ما ييل بعض االمثلة عن تلك االجراءات:

• استحداث شعب جديدة متخصصة برصد كل 
انواع الجرائم السيربانية وتعقبها ومكافحتها.

بارتكاب  تقوم  التي  االلكرتونية  املواقع  رصد   •
محاوالت  او  انواعها،  مبختلف  سيربانية  جرائم 
العدو االرسائييل او  لبنانيني من  تجنيد مواطنني 
عنها  القضاء  وابالغ  التكفريي،  االرهاب  شبكات 

بهدف حجبها من التداول.
مخاطر  عىل  مدة  منذ  توعية  حملة  اطالقها   •
تكون  ما  "حتى  شعار  تحت  السيرباين  الفضاء 
ضحية". شملت الحملة محارضات القاها ضباط 
من االمن العام يف مختلف املدارس والجامعات، 
االعالم،  وسائل  مختلف  عرب  اعالمية  حملة 
بالتعاون مع مختلف  نشاطات تثقيفية متنوعة 
هيئات املجتمع املدين وسواها. تم كل ذلك بقدر 

ما سمحت به الظروف العامة يف البالد. 
وتواصل  اتصال  وسيلة   21 من  اكرث  وضعها   •
اجتامعي يف خدمة املواطنني، ليال ونهارا، لالبالغ 
عن اي جرمية او خطر او اي حالة مشبوهة قد 
تصادفهم يك تتم متابعة املوضوع من الجهات 
اسايس  ملبدأ  تطبيقا  وذلك  املديرية،  يف  املعنية 
تطبقه املديرية العامة لالمن العام ومفاده كام 
يؤكد دامئا مديرها العام اللواء عباس ابراهيم يف 
لقاءاته مع العسكريني واالعالميني ان "املواطن 
وان  خدمته  يف  نكون  ان  وواجبنا  عملنا  رب 
نضحي من اجل ضامن امنه واستقراره عىل كل 

االرايض اللبنانية".

مثابة عمود فقري لحامية انفسنا، عائالتنا، ارسارنا 
ووطننا  مجتمعنا  لحامية  وكذلك  وخصوصياتنا، 

كمؤسسات امنية.

■ ما العناوين العريضة التي عالجتموها ضمن 
البحث؟

التقنية،  املواضيع  كل  مسهب  بشكل  عالجبنا   □
القانونية، االمنية، والنفسية ذات الصلة مبوضوعي 
من  العمالء  وتجنيد  االجتامعي  التواصل  شبكات 
العدو االرسائييل. من تلك العناوين: تعريف جميع 
انواع وسائل التواصل االجتامعي وميزاتها، احصاءات 
محلية ودولية ذات صلة بها، طرق استخدامها يف 
وتجنيد  واالمنية  والسياسية  االجتامعية  املجاالت 
العمالء، طرق التحليل النفيس ملستخدم اي وسيلة 
تواصل اجتامعي، االساليب التي تعتمدها اجهزة 
مخابرات العدو االرسائييل يف تجنيد العمالء، وسائل 
الحامية منها وطرق استدراجها لكشف مخططاتها 
وعمالئها، واقع القانون اللبناين ورأيه، دور املجتمع 
الثقافة  عموما ووسائل االعالم خصوصا يف تعزيز 
وختاما  واالرهاب،  التجنيد  ومكافحة  السيربانية 

استنتاجات وتوصيات.

مع  التعامل  جرائم  موضوع  الدخول يف  قبل   ■
العدو، ما التعريف العلمي لالمن القومي؟ 

□ ال يوجد يف العامل تعريف واحد وموحد لالمن 
تعريفا  دولة  كل  اعتمدت  بل  للدولة،  القومي 
السياسية  او  االمنية  اولوياتها  بها بحسب  خاصا 
او االقتصادية وسواها. اي ان كل التعريفات لها 
ابعاد سياسية تتبدل من وقت اىل آخر. يف هذا 
السياق، يسجل للمديرية العامة لالمن العام انها 
التي  العامل  يف  االمنية  املؤسسات  اوىل  بني  من 
وضعت منذ ما يقارب السنوات الخمس تعريفا 
علميا دقيقا وثابتا له. التعريف هو االيت: "االمن 
من  اللبنانية  الدولة  حامية  هو  اللبناين  القومي 

بالفردية،  يتسم  ال  داخيل،  او  كل خطر خارجي 
يهدد بشكل احتاميل او مبارش او غري مبارش، كال 
او جزءا من االركان الدستورية للدولة - اي االرض 
والشعب والسلطة السياسية - او احد مقوماتها 
االساسية. سواء حصل بافعال تخالف القانون او 
اهدافا  طياتها  يف  تحمل  لكنها  قانونية،  بافعال 
عقائدية او سياسية او اقتصادية او اجتامعية، غري 
فردية، مؤذية لتاريخ او حارض او مستقبل الدولة 

اللبنانية، بكل مقوماتها".

العدو  مخابرات  عىل  باختصار  تعرفنا  كيف   ■
الساحة  اخرتاق  اىل  دامئا  تسعى  التي  االرسائييل 

اللبنانية؟
االرسائييل  العدو  لدى  عام،  بشكل  للتوضيح   □

العديد من اجهزة االستخبارات، ابرزها ثالثة:
اوال: جهاز الشاباك، اي جهاز املخابرات الداخلية.

ثانيا: جهاز امان، اي جهاز االستخبارات العسكرية. 
هو يتضمن ما يعرف باسم وحدة 8200 املسؤولة 
عن التجسس االلكرتوين وقيادة الحرب االلكرتونية 

يف جيش العدو. 
مؤسسة  تعني  تسميته  املوساد،  جهاز  ثالثا: 
مهامت  يتوىل  الخاصة.  واملهامت  املعلومات 
والجواسيس،  العمالء  تجنيد  املعلومات،  جمع 
كيان  حدود  خارج  الرسية  العمليات  تنفيذ 
العدو االرسائييل، اي يف كل دول العامل. بالتايل، 
فان جهازي امان واملوساد يتشاركان يف عمليات 
التواصل  وسائل  مختلف  عرب  عمالء  تجنيد 
االجتامعي وسواها من الطرق، يف مختلف دول 

العامل ومنها لبنان.

■ اي وسائل يعتمدون عادة يف محاوالتهم تجنيد 
العمالء؟

□ هناك اسس عمل عدة ووسائل امنية تعتمدها 
اجهزة مخابرات العدو االرسائييل يف التجنيد. من 

ابرز مبادئ العمل مبدأ االرض االمنة ويقصد به 
اي  يف  مثال،  الحضوري  التجنيد  بعمليات  القيام 
مقابالت او اجتامعات ذات صلة عىل ارض دولة 
صديقة، اي يف اوروبا او امريكا او افريقيا وليس يف 
لبنان مثال الذي يعتربهم اعداء. او القيام بعمليات 
التجنيد بطرق غري حضورية، اي التجنيد من بعد  
عرب اتصاالت هاتفية او وسائل التواصل االجتامعي، 
خص  ما  يف  اما  قبلهم.  من  اعتامدا  االكرث  وهي 
طرق التجنيد واساليبه فهي كثرية ومتنوعة، لكنها 
نقاط ضعف  استغالل  عىل  مجملها  يف  تتمحور 
االشخاص، عرب االغراء باملال ملن تكون شخصيته 
جاهزة لبيع وطنه واهله مقابل املال، او ملن يكون 
يف ضائقة مالية خانقة، او عرب استدراج شخص اىل 
عالقات جنسية وتصويره ومن ثم تهديده بفضح 
امره اذا مل يقم باملهامت املطلوبة، بخاصة اذا كان 
رب عائلة ويخاف عىل سمعته بشكل كبري. وسوى 
ذلك من وسائل استغالل نقاط ضعف االشخاص 
واستدراجهم وابتزازهم، ويف الوقت نفسه منحهم 
منافع مالية او مادية معينة، اي يعتمدون سياسة 

االستغالل واالفادة معا.

جرمية  مع  اللبناين  القانون  يتعاطى  كيف   ■
التعامل مع العدو؟

□ تطرق العديد من القوانني اللبنانية اىل جرائم 
العدو  مع  االشكال  من  شكل  بأي  التعامل، 
الصادر  العقوبات  قانون  ابرزها  االرسائييل. 
اذار  من  االول  يف   340 رقم  االشرتاعي  باملرسوم 
تحت  الصادر  العسكري  القضاء  وقانون   ،1943

مقاطعة  وقانون  نيسان 1968،  الرقم 24 يف 13 
وقانون   ،1955 حزيران   23 يف  الصادر  ارسائيل 
تنظيم مكتب مقاطعة ارسائيل الصادر باملرسوم 
ان  كام  وسواها.   ،1963 نيسان   19 يف   12562
ابرز االفعال التي تعترب جرائم تعامل مع العدو 
االرسائييل بحسب تلك القوانني هي التواصل معه، 
التجسس لصالحه، خيانة لبنان لصالحه، الدخول 
اي  تأمني  يحتلها،  التي  الفلسطينية  االرايض  اىل 
مساعدة او مأكل او مرشب او مأوى ألي جاسوس 
من  اي  مع  االقتصادي  التعامل  لصالحه،  يعمل 
مقدار  القوانني  تلك  حددت  وسواها.  مواطنيه 
يصل  التي  الجرائم  تلك  من  جرمية  كل  عقوبة 

معظمها اىل حد االعدام.

■ ما هي طرق حامية املواطنني واملؤسسات من 
مثل تلك االفعال الجرمية؟

لحامية  الفقري  العمود  ان  قلنا  اذا  نبالغ  ال   □
السيربانية  الجرائم  من  وعائلته  لنفسه  الشخص 
هي  االوىل  اساسيتني:  ركيزتني  عىل  يقوم  عموما 
املعرفة والثقافة والتعلم قدر املستطاع يف املجال 
املستطاع  قدر  االحتياط  هي  الثانية،  السيرباين. 
االلكرتونية  االجهزة  ضمن  االرسار  وضع  من 
وابالغ الرشطة عن اي حالة مشبوهة او خطر ما. 
فالثقافة هي االساس النه ال توجد رشطة يف غرفة 
منزل او مكتب الشخص الذي يستخدم حاسوبه 
ينفذ  وقد  املجرم خفي  لتحميه، وألن  هاتفه  او 
جرميته وينتهي منها من دون ان تتنبه لها الضحية 
اال بعد اشهر او سنوات. كذلك يجب ابالغ الرشطة 

رئيس مركز امن عام الكورة يف املديرية العامة لالمن العام الرائد سيمون البضن.
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