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تحقيق
رضوان عقيل

إفتتاح غرفة العمليات اآلمنة بهبة دانمركية
اللواء إبراهيم :تطوير األمن السيبراني لدرء األخطار

يشكل االمن السيرباين واحدا من العنارص االساسية يف عمل االجهزة االمنية ومهامتها.
ادركت املديرية العامة لالمن العام مبكرا اهمية الولوج اىل هذا العامل ،واتخاذ
الخطوات الدفاعية االستباقية لجبه اخطار مجموعات القراصنة والجامعات االرهابية،
ومنعها من الدخول اىل داتا املعلومات لتخريبها او استثامرها يف عملياتهم

املالزم اول االزور يرشح طبيعة عمل غرفة العمليات االمنة.

يف االفتتاح العميد البيرسي ممثال اللواء ابراهيم والسفرية يول.

افتتحت املديرية العامة لالمن العام يف
نهاية العام الفائت مركز غرفة العمليات
االمنة ( )SOCبتمويل من الحكومة
الدامنركية ،يف حضور سفريتها مرييت يول
والعميد الياس البيرسي ممثال املدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ،وذلك يف
ارشاف من املركز الدويل لتطوير سياسات
الهجرة (.)ICMD
تتوىل هذه الغرفة تحصني البيئة العامة
لنظام املكننة واملعلومات الخاصة
بادارة الحدود ،وحاميتها من التهديدات
السيربانية عرب دعم االمن العام ورفع
قدرات عنارصه.
ارشف عىل املرشوع مديره مروان ابوديوان
واملستشار العميد املتقاعد املهندس داين
فارس ،وتم اعداد مجموعة من الضباط
والرتباء لهذه املهمة التي يشهدها اول
جهاز امني يف لبنان.
شارك يف االفتتاح رئيس دائرة االتصاالت
العقيد جامل قشمر ورئيس الدائرة
التقنية يف مكتب شؤون املكننة العقيد
فادي حرب ،وتحدث عن مهامت الغرفة
املالزمان اوالن عيل االزور وهنادي فهد.
والقى ابوديوان كلمة ركز فيها عىل اهمية
هذا "املرشوع الحيوي الذي كان محل
متابعة دقيقة من اللواء ابراهيم عىل مدار
اشهر عدة ،اىل ان خرجت خليته اىل العمل
وفق طرق حديثة يف تطبيق املعلوماتية".
وعبت السفرية يول يف كلمتها عن امتنانها
ّ
للتعاون مع املديرية العامة لالمن العام
يف انجاز هذا املرشوع واطالقه عرب "هذه
النخبة من مجموعة ضباط االمن العام
وعدد من العنارص" .وقالت" :بالفعل
كنا جميعنا امام تحد كبري للتوصل اىل
هذه الخالصة .يف الختام ،نشكر كل من
ساهم يف هذا املرشوع وانجاحه من خالل
التعاون القائم بني البلدين".
ثم القى العميد البيرسي كلمة باسم

اللواء ابراهيم ،قال فيها" :انه لرشف كبري
ان استقبلكم مع الوفد املرافق نيابة عن
املدير العام لالمن العام اللواء عباس
ابراهيم يف مناسبة افتتاح غرفة العمليات
االمنة التي تكرمت دولة الدامنرك بتمويلها،
وساهم املركز الدويل لسياسات الهجرة
يف تنفيذها بالتعاون مع مستشارين من
الدولة االسبانية .ان هذه املبادرة تعكس
مدى االهتامم الدويل والسيام االورويب،
يف دعم املؤسسات االمنية يف لبنان ومن
بينها االمن العام من خالل تعزيز االمن
يف البالد وتطوير تقنياته خصوصا عىل
الصعيد االمني السيرباين الذي خطت
فيه املديرية العامة لالمن العام خطوات
متقدمة لدرء اخطاره عىل لبنان ،ومن
خالل تقديم املساعدة للمؤسسات

اللواء ابراهيم:
املبادرة تعكس االهتمام
الدولي بدعم املؤسسات
االمنية في لبنان

الخاصة والعامة ،وبناء شبكة امان تحمي
االنسان وحقه يف تعامله مع التقنيات
العرصية بحرية ومن دون قلق .باسم
املدير العام لالمن العام اتوجه بالشكر
اىل دولة الدامنرك ودولة اسبانيا واملركز
الدويل لتطوير سياسات الهجرة ورشكتي

،Potech and Intertech Consulting
عىل ما قدموه من دعم مادي مع فريق
من ضباط االمن العام ،عىل امل االستمرار
يف التعاون من اجل مشاريع جديدة
تساعد يف ضامن امن لبنان واستقراره".
ختاما ،جالت السفرية الدامنركية والوفد
املرافق الذي ارشف عىل املرشوع وتدريب
العسكريني واطلعوا عىل اجهزة الكومبيوتر
والتجهيزات االخرى وكيفية تعاطي العنرص
البرشي معها .وقدم العميد البيرسي درعني
اىل السفرية الدامنركية وابوديوان.
يف هذا السياق ،التقت "االمن العام"
املستشار العميد املتقاعد املهندس داين
فارس ومدير املرشوع مروان ابوديوان،
واطلعت منهام عىل املرشوع اللذين واكبا
منذ لحظة والدته.

فارس :هدف املشروع
الدفاع عن شبكة االمن العام
■ كيف ولد املرشوع؟
□ جاءت والدة املرشوع من باب الحاجة
من اجل استعامل املعلوماتية يف شكل
يومي ومكثف بات يوجب تأمني الحيطة
واالمان لحفظ املعلومات .تاليا ،هناك
غرفة العمليات االمنية االلكرتونية ،وهي
مكان مركزي نستطيع من خالله مراقبة كل
العمليات التي تحصل ليس يف شكل روتيني،
بل مراقبة اي خرق تتعرض له.
■ ما هو املقصود بالخرق؟
□ يقصد بالخرق كل معلومة يتم تداولها
ضمن املديرية العامة لالمن العام .علام انه
يتم التداول يف املديرية مبعلومات دقيقة،
كام بوثائق رسمية صادرة عن الدولة
عدا عن جوازات السفر والتأشريات .كل
هذه الوثائق الرسمية تتعلق باملواطنني
او االشخاص الذين يأتون اىل البلد ومن
الرضوري حاميتهم .هذا حيز كبري من عمل
االمن العام ،وهو تداول يومي يتم عىل
مدار الوقت ويف جميع املكاتب والدوائر

العميد املتقاعد داين فارس.

واملراكز االقليمية والحدودية .هذه عملية
متواصلة وتعمل كخلية يف كل االوقات،
وقد اصبحت هذه الخلية الكرتونية ومل

تعد ورقية .يف السابق ،كان يتم العمل
بواسطة االمن الورقي وتوضع هذه امللفات
يف خزائن مقفلة .مبدأ االمن هو نفسه
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ال يتغري ،لكن الوسائل هي التي تغريت
واصبحت لدينا ملفات الكرتونية .ليس
املهم اين نضعها بل مراقبة كيفية انتقالها
عىل الطريق .عىل سبيل املثال ،نرسل امللف
اىل الحدود الكرتونيا ويرسل اىل مكان آخر،
والعسكري الذي يخدم يف نقطة حدودية او
غريها يتواصل مع املركز للسؤال عن جواز ■ هل االمن العام هو اول جهاز يف لبنان
يعتمد هذا املرشوع؟
سفر مثال اذا تم الشك بسمة معينة.
□ نعم ،االمن العام هو اول جهاز امني
يف لبنان يعتمد طريقة هذا املرشوع .نحن
■ كيف تتم مواكبة العمل االلكرتوين؟
□ هناك عمل الكرتوين دائم ،يبدأ من الورق نواكب هذا التطور وال نقول اننا تأخرنا يف
ويصل اىل الوسيلة االلكرتونية .تاليا ،يحصل هذا الحقل .من خالل هذه العملية ،خضع
هنا تبادل يف املعلومات عىل شكل تبادل العاملون يف هذا املركز ،من ضباط ومفتشني
الربيد لكن بطريقة الكرتونية .اذا كانت ومأمورين ،لدورات استمرت اشهرا عدة ،ومل
هذه االمور متاحة من دون وجود مراقبة ،يكن تدريبهم سهال .حصل تدريب متخصص
فان مخاطر قد تحدث عىل اساس انه يف بكل عسكري وفق الوظيفة املعينة يف هذه
كل عمل توجد هذه املخاطر ،لذا يجب الهيكلية ،علام ان مثة تدرجا يف املسؤوليات
دراسة املخاطر وتقييمها .وبقدر ما سهلت والتقنيات ايضا .النظام املوجود الذي تدرب
االعامل االلكرتونية العمل ،ارتفعت نسبة العسكريون عليه ميكنهم من التقاط الخرق،
هذه املخاطر .هناك عىل الدوام توازن بني ومعرفة ما يقوم به القراصنة .من مهمة
تسهيل العمل ورسعة املخاطر التي ترافقها.
وبقدر ما يعمل االمن العام ،توجد يف املقابل
عصابات وجامعات ارهابية تعمل من اجل
الخرق للحصول عىل معلومات .اخريا ،بارش
املرشوع عمله من لحظة افتتاحه رسميا.

ابوديوان :مهمة الغرفة
حماية االمن العام
■ كيف جرت تدريبات فريق العمل؟
□ حصل املشاركون كافة عىل تدريبات
حساسة جدا .ليس من الرضورة
الكشف عن تفاصيل التدريبات التي
تلقوها ،بدءا من التدريبات االدارية
العامة ملعرفة كيفية ادارة املركز وفق
عمليات امنة ،وصوال اىل التدريبات
املتخصصة .علام ان جميع االفراد ال
يتدربون عىل كل املسائل .املطلوب
يف النهاية تطبيق ما تعلموه من اجل
الحفاظ عىل ضامن رسية العمل الذي
يتم عىل شكل شبكة من املراحل وفق
مهامت عدة .يتمتع اعضاء املركز
بخلفية يف املعلوماتية ليك يتمكنوا
من فهم املهامت التي تنتظرهم ،وقد
شاركوا يف امتحانات ودورات حتى
وصلنا اىل ما وصلنا اليه.

العاملني يف املركز مواجهة هؤالء ،وهذه
مسرية طويلة يف املفهوم االمني .ال يوجد امن
مئة يف املئة بل توجد نسب امنية ،لذا عىل
املجموعة ان تعمل بجدية ملواجهة االخطار
وينبغي ان يعمل افرادها مبثابرة عالية
ودامئة ،علام ان خلفية اختصاصاتهم تأيت
من حقل الكومبيوتر واملعلوماتية .يهدف
املرشوع اىل الدفاع عن شبكة املديرية العامة
لالمن العام ،وحصلنا عىل ضامنة دولية لعدم
الوقوع يف اي ثغرة وفق قواعد عاملية ،وحامية
التبادل ،وتطوير قدرات الدولة اللبنانية.
هذا اول مرشوع ينفذ يف لبنان ،وال بد من
االشارة اىل ان املؤسسات االمنية ليست
جزرا معزولة واالماكن االسرتاتيجية موجودة
يف البلد .يرتب هذا املوضوع عىل االجهزة
االخرى تحفيز قدراتها لالستفادة من هذه
التجربة .ترتتب عىل وجود مثل هذا املرشوع
يف االمن العام ،مسؤولية كبرية تشكل الحجر
االساس لتصبح املجموعة اساسا صالحا لكل
االجهزة االمنية االخرى.

مشاركون.

■ ما الذي يضمن عدم خرق هذه
املجموعة؟
□ املؤسسة هي الضامنة .عندما تقوم
دولة مثل الدامنرك وتقدم هبة دقيقة
وحساسة ،تكون ضامنتها كبرية من خالل
ثقتها باملؤسسة وفق تاريخ من التعاون
بني الجهتني .طلبنا من الحرس املدين
االسباين ارسال خرباء يف االمن السيرباين من
اجل التأكد من االعامل التي نقوم بها.

القرار  1701عىل دعم الدولة اللبنانية بعد
طلب من مجلس الوزراء .طور الدامنركيون
مساعداتهم وتعاونهم مع لبنان ،وحصلنا
منهم عىل هذه الهبة الكبرية .الدامنرك
تتعاون مع كل االجهزة االمنية اللبنانية
وخصوصا العاملة عىل الحدود ،من
االمن العام اىل الجيش وقوى االمن
الداخيل ومديرية الجامرك ،وتدعمها يف
مجاالت عدة منذ العام  .2018جاء هذا

■ كيف ط ّور االمن العام قدراته يف هذا
الحقل؟
□ هذا املرشوع اشبه ببرئ ال قعر لها ،وهو
مسرية متواصلة من العمل والتطوير .اش ّبه
هذه العمل مبدينة تزنرها مجموعة من
االسوار وهناك باب واحد لهذه املدينة.
لنفرتض دخول جواسيس عدة اىل هذه
املدينة ،من مهمة العاملني يف هذا املركز
ان يلتقط الجاسوس الذي يدخل اليها مهام
اتخذ من احتياطات ،ومن مهمة املركز ان
يوقفه ومينعه من ادخال الفريوس ايضا،
فيام يحمي املركز كل املديرية.

مدير املرشوع مروان ابوديوان.

■ متى بدأت العالقة مع الدامنرك؟
□ الدامنرك واملانيا هام اول دولتني قامتا
بتطوير ضبط الحدود االمنة ،وعملتا بعد

املالزم اول فهد.

املرشوع انطالقا من موافقة الحكومة عىل
االسرتاتيجيا الوطنية لالمن السيرباين يف
لبنان .لكن ،ال بد من االضاءة عىل الجهة
املنفذة للمرشوع وهي املركز الدويل
لتطوير سياسات الهجرة ( )ICMPDالذي
بدأ عمله عام  2014يف لبنان ،ويحصل عىل
متويل من الدول املانحة لتنفيذ مشاريعه
مع االجهزة االمنية اىل الدفاع املدين
والصليب االحمر وغريهام.
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