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ورشة عمل عن المخاطر السيبرانّية في الجامعة اللبنانّية

اللواء إبراهيم: لنحِم لبنان إلكترونّيًا 
تحت عنوان "التعلم من بعد والتوعية عىل مخاطر االمن السيرباين"، برعاية املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم 
ورئيس الجامعة اللبنانية الربوفسور فؤاد ايوب، انطلقت من مبنى االدارة املركزية للجامعة اللبنانية يف املتحف ورشة عمل 

السابيع عدة، بهدف تعزيز حامية لبنان من االخطار السيربانية، السيام يف قطاع التعليم 

السيربانية  االخطار  تخطت  بعدما 
العسكرية، واصبحت  الحروب  بتهديداتها 
قادرة عىل افتعال ازمات يف شتى املجاالت 
اللواء  اعلن  ما  بحسب  استثناء،  دون  من 
عباس ابراهيم، افتتحت ورشة العمل يف 9 
كانون االول 2020، نظمها مركز االبحاث 
والدراسات يف املعلوماتية القانونية - كلية 
واالدارية،  السياسية  والعلوم  الحقوق 
بالتعاون مع املديرية العامة لالمن العام. 
العام  املدير  الورشة  راعي  قال  كلمته،  يف 
"ان  ابراهيم  عباس  اللواء  العام  لالمن 
ليس مستجدا وال طارئا،  السيرباين  الخطر 
بل يف اساس نشأته عام 1969 كان الهداف 
باطالق  القرار  يتخذ  ان  قبل  عسكرية 
فكانت  التواصل.  لخدمة  السيرباين  العامل 
عىل  االتصال  باب  فتحت  التي  الرشكات 
مرصاعيه، وهكذا صارت هذه التكنولوجيا 
الحيوية يف الفضاء وعرب االقامر الصناعية، 
الحاسوب  اجهزة  من  ضخم  عامل  ليليها 
هذا  فتح  وقد  االلكرتونية.  والذاكرات 
ووسائل  جديدة  الساليب  االفاق  التطور 
متطورة من العمل والتواصل عىل امتداد 
االمية رهنا  تعريف  االرضية، وصار  الكرة 
التكنولوجيا  وادراك  وتعلم  معرفة  مبدى 
القراءة  امية  كانت  ان  بعد  الرقمية 

والكتابة". 
تحتاج  ال  السيربانية  "االخطار  ان  واوضح 
حثيث  جهد  اىل  بل  لتعريفها،  عناء  اىل 
تخطت  ان  بعد  منها  الحد  كيفية  يف 
فهذا  العسكرية.  الحروب  بتهديداتها 
طبيعة  من  والخوارزمي  الرقمي  الخطر 
شتى  يف  ازمات  افتعال  عىل  قادر  امنية، 
ان  عن  عدا  استثناء.  دون  من  املجاالت 
سواء  تحصل،  التي  السيربانية  الخروقات 

عصابات  ام  دوال  عنها  املسؤول  اكان 
احداث  عىل  قادرة  افرادا،  وحتى 
بورصات  اقتصادية عرب مهاجمة  انهيارات 
او  معلومات  ورسقة  مالية  ومؤسسات 
عىل  قادرة  هي  كام  مضمونها،  يف  تغيري 
داخل  كام  الدول  بني  العالقات  توتري 
قطاعاته،  بكل  ولبنان،  الواحد.  املجتمع 
يعطي  ما  السيرباين،  الخطر  عني  يف  هو 
خصوصا  استثنائية،  اهمية  املناسبة  هذه 
هو  الحفل  هذا  من  االسايس  الهدف  وان 
مخاطر  من  للتوعية  عمل  ورشة  اطالق 
اللبنانية،  الجامعة  يف  السيرباين  االمن 
واجراءات الحامية يف العملية التعليمية". 
الهجامت  "اصبحت  ابراهيم:  اللواء  وتابع 
السيربانية اولوية عند امن الدول، واضحت 
غالبية الرصاعات الدولية ومصالحها اسرية 

االلكرتونية ودورها يف  التهديدات  تصاعد 
زعزعة االستقرار العاملي. واسوأ ما يف هذه 
استدعاء  يف  نجحت  انها  الرقمية  االخطار 
االستنفار،  اىل  برمته  الدويل  املجتمع 
واالنخراط يف حرب ومواجهات الكرتونية، 
نعيشه،  الذي  الرقمي  العامل  شأن  شأنها 
عىل قاعدة ان الكل يريد ان يحمي نفسه 
مجاالت  يف  الخسائر  من  للحد  الكل  من 
والتعليم  واالخرتاعات  والتجارة  الصناعة 

يف حال نجاح الهجامت السيربانية". 
ادارة  اللبنانية،  "الجامعة  ان  واعترب 
موقعها  ومن  وطالبا،  ومختربات  واساتذة 
واساتذتها  نفسها  بحامية  معنية  الوطني، 
مواجهة  يف  التعليمية  وخططها  وطالبها 
كل  يستهدف  الذي  السيرباين  الخطر 
املعلومات.  وقاعدة  الخصوصية  بيانات 

اليوم.  الجله  اجتمعنا  ما  بالتحديد  وهذا 
قدرة  جراء  تغرّي  السيادة  مفهوم  حتى 
يريده  ما  استباحة  عىل  السيرباين  العامل 

بفضل التقدم التكنولوجي املذهل". 
"اننا  القول  اىل  ابراهيم  اللواء  وخلص 
منظومة  ايجاد  عن  مسؤولون  جميعا 
هنا  وانتم  للبنان،  الكرتونية  حامية 
واالجراءات  الحلول  ايجاد  عن  مسؤولون 
الالزمة لحامية الجامعة اللبنانية وبرامجها 
التعليمية، خصوصا يف ظل جائحة كورونا 
النتاج  يشء  ينقصنا  ال  بعد.  من  والتعلم 
معادالت رقمية. حتام كلفة ذلك ستكون 
بنا  تنزل  قد  التي  االرضار  من  بكثري  اقل 
هنا  لست  لها.  معرضون  بالطبع  ونحن 
التأكيد  الحذر وانبه، بل للتعاون معا مع 
العام  لالمن  العامة  املديرية  ان  عىل 
ستكون اىل جانبكم لتقديم كل املساعدة 
التقنية الالزمة لتحقيق االهداف التي من 

اجلها نحن هنا اليوم". 
رئاسة  اىل  بالشكر  ابراهيم  اللواء  وتوجه 
فؤاد  الربوفسور  برئيسها  ممثلة  الجامعة 
ساهم  من  وكل  التعليمية  وهيئتها  ايوب 
اعضاء  بالذكر  وخص  الورشة.  تنظيم  يف 
اللبنانية  الجامعة  من  املشرتكة  اللجنة 
القطاع  حامية  اىل  للوصول  العام،  واالمن 
واملؤسسات  والطالب  لبنان  يف  التعليمي 

من االخرتاقات السيربانية.
حضور  يف  العمل  ورشة  افتتاح  كان  ثم 
الدكتور  القانونية  املعلوماتية  مركز  رئيس 
الحقوق  كلية  وعميد  الخطيب  برهان 
الربوفسور  واالدارية  السياسية  والعلوم 
كميل حبيب وضباط من املديرية العامة 
الجامعة  عمداء  من  وعدد  العام  لالمن 

واساتذة وتالمذة عرب تقنية االونالين.
رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتية 
القت  سلوم  اودين  الدكتورة  القانونية 
كلمة االفتتاح، فقالت "ان التعلم من بعد 
اسلوب فرضته جائحة كورونا التي كشفت 
مع  املتداخلة  املعلوماتية  التحتية  البنية 
جهات  فخرقتها  اليومية،  حياتنا  مفاصل 
تزايد  اىل  وادت  الرقمي،  االجرام  تتقن 
الخبيثة  الربامج  وتوزيع  التصيد  اعامل 

ونرش االخبار الكاذبة". 

تحقيق
خليل حرب 

Khalilharb66@gmail.com

اللواء عباس ابراهيم متكلام.من افتتاح ورشة العمل.

وكوننا من هذا العامل، فنحن امام مسؤولية 
لبنان  لحامية  الكلمة   معنى  بكل  وطنية 
او  رقمية  حروب  اي  من  ومؤسساته 
القيادة  تستطيع  سيربانية  اخرتاقات 
اىل  فاالنتساب  قدراتنا.  عىل  والسيطرة 
قادرة  سيربانية  قوة  حيازتنا  يعني  العرص 
املعتدي  عىل  الرد  وكذلك  الدفاع،  عىل 
متى استلزم االمر. هذا االمر مطروح عىل 

القرن  مطلع  ومنذ  "العامل  ان  اىل  واشار 
لصالح  جذري  بشكل  تغري  العرشين 
يحتاج  الذي  املعقد،  الخوارزمي  العامل 
انتم  استثنائيا  برشيا  ذكاء  اليه  الولوج 
توجب  الوطنية  وهويتكم  اهله،  من 
طاقاتكم  بكل  فيه  االنخراط  عليكم 
شعبكم  وعن  وطنكم  عن  دفاعا  الذهنية 
ال  االلكرتونية  الهجامت  ألن  وجامعتكم، 
فام  تقليديون،  جنود  احباطها  يستطيع 
اضعف  البندقية  ان  هو  محسوما  صار 
االسلحة يف وجه الكمبيوتر، وان املدفعية 
مصدر  من  هجوم  عىل  الرد  ميكنها  ال 
دور  تغري  املعنى  بهذا  مجهولنَي.  ومكان 
ويف  والحامية  الدفاع  يف  التقليدي  الدولة 
حاجة  يف  وصارت  املعتدي،  عىل  الهجوم 
االختصاص،  مراكز  مع  جدية  اىل رشاكات 

والجامعات  السلطة  يف  املعنيني  جميع 
والتكنولوجي  العلمي  البحث  ومراكز 

اللبنانية".
الذي  الخطر  "ان  ابراهيم  اللواء  تابع  
الحروب  ان  هو  اليه  عنايتكم  لفت  اود 
قواعد  تنظمها  والبحرية  والجوية  الربية 
ال  الساعة  حتى  لكن  الدويل،  القانون 
السيرباين  العامل  فضاء  تنظم  قواعد  توجد 
التقليدية  الحروب  من  خطورة  اكرث  وهو 
اخرتاق  تبقى عاجزة عن  والتي  املعروفة، 
املخاطر  ان  حني  يف  الخصوصيات، 
يف  يصدها  او  يكبحها  يشء  ال  السيربانية 
انتهاك الخصوصية وهي احد اهم الحقوق 
الرتكيز عليه  البرشية. لذلك فان ما يجب 
عىل  املعلوماتية  الربامج  مجموع  هو 

انواعها". اختالف 

اللواء ابراهيم: الخروقات 
السيبرانية قادرة على 

توتير العالقات بني الدول 
وفي املجتمع 
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العامل  ان  العام"  لـ"المن  سلوم  وقالت 
التطور  من  يستفيد  رقمي  "احتيال  امام 
االستقرار  انعدام  حالة  ومن  التقني 
بفعل  واالقتصادي  واالجتامعي  الصحي 
االنتشار الرسيع للوباء الذي دفع بالناس 
تأمني  بهدف  االنرتت  شبكة  استخدام  اىل 
النشاط  "امام  انه  واعتربت  حاجاتهم". 
االمنية  االجهزة  بدأت  املفرط  االحتيايل 
ومتطورة  جديدة  اسرتاتيجيات  تضع 
معظم  ركزت  كام  واملالحقة.  للحامية 
املنظامت الدولية جهودها لحامية الفضاء 
االفرتايض السيام تلك العاملة مبارشة عىل 
الدويل  االتحاد  ومنها  السيرباين  االمن 

لالتصاالت". 
االسرتاتيجيا  تطرقت  لبنان  "يف  اضافت 
الوطنية لالمن السيرباين اىل هذا املوضوع 
لالمن  كان  وقد  اهميته.  عىل  مشددة 
يف  دور  اللبنانية  وللجامعة  اللبناين  العام 
اقرار هذه االسرتاتيجيا بحيث تم التعاون 
االكادميي  العلمي  البحث  بني  والتالقي 
عىل  املحافظة  واولوية  االمنية  والحاجة 
االهم  القاعدة  ان  ذلك  الوطنية،  السيادة 
تضافر  عىل  تقوم  السيرباين  االمن  يف 
املعنيني بسالمة هذا  الجهود بني مختلف 

الفضاء واملجتمع االنساين".
اللبنانية  الجامعة  رئيس  قال  جهته،  من 
التحول  مع  انه  ايوب  فؤاد  الربوفسور 
دون  من  علينا  فرض  "الذي  الرقمي 
الجامعة  استنفرت  لقد  مسبق.  استعداد 
االوىل:  جبهتني،  عىل  طاقاتها  اللبنانية 
تأمني بيئة رقمية سلسة، ميكن من خاللها 
التعليمية  الهيئة  بني  فاعل  تواصل  ضامن 
التعلم  عملية  انجاح  فيه  ملا  والطالب، 
استهدفت نرش  الثانية، فقد  اما  بعد.  من 
الوعي حول امان املنصات والتعامل معها 
بطريقة سليمة من افراد الهيئة التعليمية، 

حيث نظمت ورش عمل لهذه الغاية". 
بخطوة  الجامعة  تقوم  "اليوم  اضاف: 
تطلق،  حيث  املجال  هذا  يف  اضافية 
من  سلسلة  العام،  االمن  مع  بالتعاون 
املحارضات عىل االنرتنت تستهدف الطالب 
معارفهم  تعزيز  بغية  اسايس،  بشكل 
عىل  ومساعدتهم  السيرباين،  االمن  حول 

بـ  الخاصة  املشبوهة  النطاقات  اسامء 
حيث   ،Googleو  Microsoft Teams
اجهزة  عىل  ضارة  برامج  تنزيل  يتم 
طلب  عرب  وخداعهم  بالنطاق،  املتصلني 
التي  بهم،  الخاصة  الدخول  بيانات 

السيربانيون".  املجرمون  يستلمها 
القانونية  املعلوماتية  مركز  رئيس  اما 
"ان  اىل  فاشار  الخطيب  برهان  الدكتور 
التهديدات قد تطاولنا جميعا عرب قراصنة 
املعلومات Hackers والجرمية السيربانية، 
فالقراصنة ينشطون ويتطورون ويبتكرون 
للخروقات  جديدة  اساليب  لحظة  كل 
العمالء  وتجنيد  االلكرتوين،  واالبتزاز 

واالعامل االرهابية واملخدرات". 
الطالب  وتحصني  "التوعية  اىل  ودعا 
االيدي  مكتويف  نبقى  ال  وان  واملجتمع، 
ملواجهة  الحامية  وسائل  ونطور  فنتطور 
االسرتاتيجيا  تطبيق  خالل  من  االخطار، 

الوطنية لالمن السيرباين". 
دفعتنا  اماننا  املاثلة  "التحديات  اضاف: 
نستكمل  وسوف  االنتظار،  عدم  اىل 
خالل  من  السنة  مدار  عىل  الحملة  هذه 
بالتعاون  واالساليب  الوسائل  من  العديد 
انطالقا  العام  لالمن  العامة  املديرية  مع 

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية واالدارية رئيس الجامعة اللبنانية الربوفسور فؤاد ايوب.
الربوفسور كميل حبيب.

رئيسة القسم الحقوقي يف مركز املعلوماتية القانونية يف رئيس مركز املعلوماتية القانونية الدكتور برهان الخطيب.
الجامعة اللبنانية الدكتورة اودين سلوم.

العقيد جامل قشمر.

ابراهيم: الهجمات  اللواء 
االلكترونية ال يحبطها 
الجنود والبندقية هي 

االضعف امام الكمبيوتر 

الجامعة  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  من 
واالمن العام". 

والعلوم  الحقوق  كلية  عميد  تحدث  ثم 
اللبنانية  الجامعة  يف  واالدارية  السياسية 
الكلية  ان  فاكد  حبيب،  كميل  الربوفسور 
التي  الكليات  من  كانت  انشائها،  "منذ 
الوطن  بهموم  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
واملواطن، مل تتأخر عن ضم مركز الدراسات 
اليها،  القانونية  املعلوماتية  يف  واالبحاث 
الذي  الوطني،  الدور  الهمية  منها  ادراكا 
اساليب  تطوير  يف  به  يضطلع  ان  ميكن 
واالدارية،  الحقوقية  املجاالت  يف  العمل 
اوال،  املعلوماتية  عىل  االعتامد  خالل  من 
يعرف  بات  ما  يف  الحقا،  واالتصاالت 

بتقنيات املعلومات واالتصاالت". 
الصدار  الجزايئ  املرشع  "تدخل  اىل  ودعا 
اما  املعلوماتية،  جرائم  ملعالجة  قوانني 
بترشيع قوانني خاصة تحدد بشكل واضح 
ودقيق عنارص هذه الجرائم، واما بتعديل 
فصل  وضع  عرب  العام  العقوبات  قانون 
املعلوماتية.  يتعلق مبكافحة جرائم  خاص 
يف  االرساع  من  بد  ال  السياق،  هذا  ويف 
قضاة  من  متخصصة  عامة  نيابة  انشاء 

تحقيق ومحاكم". 

تتوجه ورشة العمل التي تستمر اربعة اسابيع موزعة عىل املحافظات، اىل اساتذة الجامعة 
اللبنانية وطالبها عرب تقنية microsoft teams او zoom وتنقسم اىل اربعة محاور:

- املحور االول يعرض فيه رئيس مركز املعلوماتية القانونية الدكتور محمود رمال تقنيات 
البحث والحامية عىل موقع مركز املعلوماتية القانونية.

- املحور الثاين تقدمه رئيسة قسم التوثيق يف مركز املعلوماتية الدكتورة منى االشقر جبور، 
وتتناول فيه موضوع االمن السيرباين واجراءات الحامية يف العملية التعليمية.

- املحور الثالث يتطرق اىل التوعية عىل مخاطر االمن السيرباين مع رئيس دائرة االتصاالت يف 
املديرية العامة لالمن العام العقيد املهندس جامل قشمر واملالزم اول املهندسة مالك رشف.

املشاركني  مع  للنقاش  واسعة  مساحة  فيها  تخصص  عامة  مناقشة  يتناول  الرابع  املحور   -
وفرصة لتبادل االراء مع االمنيني واالكادمييني.

تعترب قاعدة بيانات مركز املعلوماتية القانونية االكرب واالغنى يف لبنان والوحيدة املجانية، 
بحسب الدكتور برهان الخطيب. فهي تضم معظم النصوص القانونية الصادرة يف الجريدة 
الرسمية منذ العام 1918، وتحتوي عىل نحو 90 الف نص مع مجموعة الترشيعات واالحكام 
العدلية واالدارية يف مختلف املواضيع )حواىل 40 الف حكم(، وتضم ايضا املحارض الكاملة 
اعتبارها  قاعدة متكاملة ميكن  املحاسبة، وهي  لديوان  االستشارية  واالراء  النواب  ملجلس 

الذاكرة القانونية للبنان. 
يبلغ عدد املستخدمني ملوقع املركز www.legiliban.ul.edu.lb حواىل 40 الف مستخدم 

يدخلون اليه شهريا اكرث من 250 الف مرة.

4 محاور و4 اسابيع

مركز املعلوماتية القانونية

السيربانية  الجرائم  مخاطر  من  الحد 
تستهدف  او  تستهدفهم  ان  ميكن  التي 
ذكرت   القومي.  واالمن  االجتامعي  االمن 
 ،Microsoft Security Intelligence
 - ايار  خالل  واجه  قد  التعليم  قطاع  ان 
االشكاالت  من   %61 نحو   2020 حزيران 
عام  عدا  هذا  الضارة،  بالربامج  تتعلق 
من  التعليمية  املؤسسات  له  تعرضت 
والتعدي  الطالب  لخصوصية  انتهاكات 
املخاطر،  افدح  من  ولعل  البيانات،  عىل 
التي   ،Zoom Bombing ظاهرة  بروز 
متثلت يف مقاطعة الفصول الدراسية وبث 

مواد بذيئة واباحية خاللها". 
العديد من  انه "تم تسجيل  اىل  اشار  كام 


