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يف املايض كان نطاق سيادة الدولة مقترصا عىل ثالثة عنارص: االرض، البحر، والفضاء املادي. التطور التكنولوجي الهائل فرض 
وجود عنرص سيادي رابع هو الفضاء السيرباين الذي ال ميكن للدولة حاميته بالعسكر واالسلحة الحربية التقليدية، بل عرب وعي 

كل مواطن يستخدم االنرتنت والربامج الخاصة، وقوى امنية الكرتونية كالتي استحدثها االمن العام

عالم إفتراضي أخطاره وإيجابياته ال تحصى 
األمن العام اإللكتروني يتصّدى للحروب السيبرانّية

بحروب  يعرف  ملا  االهم  السالح  هو  االنرتنت 
تدار  التي  الناعمة  الحروب  اي  الخامس،  الجيل 
لالتصال،  مهمة  منصة  شبكته  شكلت  بعد.  من 
الحضارات  حوار  الثقافة،  االجتامعي،  التواصل 
يف  الجرائم  الرتكاب  املقابل  يف  ووسيلة  وغريها، 
واحزاب  دول  تستخدمه  وسالحا  املجتمع،  حق 
وسواها يف شن حروب عسكرية او اقتصادية او 

سياسية او نفسية. 
البحث  عنوان  السيربانية"  االلكرتونية  "الحرب 
رئيس  الشيخ،  نزيه  الرائد  اعده  الذي  العلمي 
عام  امن  مركز  يف  املسافرين  شعبة  يف  خدمة 
العريضة الحدودي التابع لدائرة امن عام عكار، 
يف مناسبة امتحان ترقيته من رتبة نقيب اىل رتبة 
العام"  "االمن  دورته.  طليع  حل  انه  علام  رائد، 

التقته وحاورته يف عناوين البحث. 

■ ما تعريف الحرب السيربانية؟
□ يختلط تعريف الحرب السيربانية مع مفاهيم 
متعددة، منها االمن السيرباين، الجرمية السيربانية، 
الفضاء السيرباين وغريها. لكل واحد منها تعريف 
عىل  االخر  عن  كامل  بشكل  يختلف  به  خاص 
الرغم من التشابك بينها. ال يوجد يف العامل تعريف 
بانها  تعريفها  ميكن  السيربانية.  للحرب  موحد 
رصاع ميدانه شبكة االنرتنت، يقوم عىل هجامت 
ذات دوافع سياسية او عسكرية او اقتصادية او 
اجتامعية، عىل املعلومات ونظمها، او عىل تعطيل 
الخدمات االساسية، او عىل رسقة البيانات الرسية 

وتعديلها. 

■ ما ابرز العناوين العريضة التي عالجتها ضمن 
البحث؟

□ نظرا اىل تشعب املوضوع، قسمت البحث اىل 
ثالثة فصول: 

• اول، متحور عىل رشح مفهوم الفضاء السيرباين، 
نشأة وتعريف الحرب السيربانية، امناطها، ادواتها، 

رئيس خدمة يف شعبة املسافرين يف مركز امن عام العريضة الحدودي الرائد نزيه الشيخ.

اللواء ابراهيم: 
املواطن رب عملنا ونحن 

في خدمته

SERVICE( وهو سالح وظيفته اغراق الشبكة 
الخدمة  الالزمة البطاء  البيانات غري  بسيل من 
خبيثة  برامج  الرسال  متهيدا  متاما،  توقفها  او 
وصول  ومنع  للشبكة  كامل  تخريب  اىل  تؤدي 

املستخدمني اليها.
 MAN IN THE( املنتصف  يف  الرجل   •
بني  االتصاالت  اعرتاض  وظيفته   )MIDDLE
جهتني من دون علمهام، وتعديل الرسائل املرسلة 

واملستلمة والتحكم بكل االتصاالت.

والحروب عىل  الهجامت  تلك  اخطار  ابرز  ما   ■
اي دولة؟

□ امام واقع عاملي يؤكد توجه معظم الحكومات 
الرشكات  وكذلك  وقطاعاتها،  اداراتها  مبختلف 
يف  واعتامدهم  الرقمي  العامل  نحو  واالفراد، 
او  يتلقونها  التي  والخدمات  اعاملهم  مختلف 
اي  ان  السيرباين،  الفضاء  ادوات  عىل  يقدمونها 
هجامت او حروب سيربانية يكون يف استطاعتها 
االمنية  الدولة  مفاصل  كل  تعطيل  او  رضب 
الجانب  التحتية، وصوال اىل  واالقتصادية والبنية 
السيرباين  الهجوم  ان  مثال،  والفكري.  االجتامعي 
الذي استهدف استونيا عام 2007 تسبب يف وقت 
الحكومية  االلكرتونية  املواقع  تعطيل  يف  واحد 
)االدارية واالمنية( والتجارية واملرصفية واالعالمية 
التواصل االجتامعي  وسواها. ناهيك بأن وسائل 

احدى  تعد  السيرباين،  العامل  ادوات  من  وسواها 
اهم الوسائل التي تستخدمها الشبكات االرهابية 
عمالء  تجنيد  محاولتهام  يف  االرسائييل  والعدو 
شهدها  التي  الثورات  من  العديد  ان  كام  لهام. 
العامل كانت صنيعة جيوش الكرتونية تعمل عىل 
وسائل التواصل االجتامعي بحيث تستغل نقاط 
بهدف  عليه  الناس  لتحريض  ما  نظام  ضعف 
اسقاطه او زعزعته البتزازه الحقا. هذا ما يعرف 
بالحرب الناعمة من بعد، علام ان اخطارها شاملة 

لكل القطاعات.

■ ما هو الواقع اللبناين عىل الصعيد السيرباين؟
عام  السيرباين  لالمن  اسرتاتيجيا  لبنان  اقر   □
2019، اال انه ال يزال متأخرا عن معظم بلدان 
املنطقة والعامل يف مجال حامية فضائه السيرباين، 
اللبناين  السيرباين  الفضاء  يتبني ان حامية  حيث 

وتحصينه ال يزاالن مجرد جهود لبعض املؤسسات 
االمنية واملبادرات الرسمية املتفرقة عىل صعيد 
يتطلب  االنرتنت  عامل  مع  التعاطي  ان  الدولة. 
ثقافة معلوماتية معينة، يك ال يكون املستخدم 
فريسة سهلة ألي تجسس او رسقة او سواها من 
الجرائم. اذا كانت الحكومة ابرز املعنيني بحامية 
عبء  ان  اال  دولة،  اي  ضمن  املعلومات  امن 
تعميم تلك الثقافة، التي تشكل محور الحامية، 
يقع ايضا عىل عاتق كل فئات املجتمع وقطاعاته، 
باملدارس  مرورا  املنزل،  داخل  باالهل  بدءا 
املسؤولية  وسواها.  االعالم  ووسائل  والجامعات 

ثقافية يف الدرجة االوىل والكل معني بها.

■ اي دور يقوم به االمن العام عىل صعيد الحامية 
من الجرائم السيربانية؟

□ اولت املديرية العامة لالمن العام هذا املوضوع 
او  االمني  الصعيد  عىل  سواء  استثنائيا،  اهتامما 
وعرب  والجامعات  املدارس  يف  خاصة  التثقيفي، 

وسائل االعالم.  من ابرز ما قامت به:  
• استحداث شعبة امنية جديدة متخصصة يف رصد 
التي  السيرباين  الفضاء  جرائم  ومكافحة  وتعقب 
والرسمية  الخاصة  واملؤسسات  املواطنني  تطال 
االمن  مثابة  اللبنانية. هي  السيادة  نطاق  ضمن 
وتفكيك  رصد  يف  نجحت  وقد  االلكرتوين،  العام 
عرشات الشبكات االرهابية وشبكات التعامل مع 

العدو االرسائييل من خالل الفضاء السيرباين.
اتصال  وسيلة   20 يقارب  ما  املديرية  وضعت   •
وتواصل يف خدمة املواطنني، وعممتها تكرارا عرب 
وسائل االعالم لالبالغ عن اي خطر او جرمية عادية 

او سيربانية، قد تطالهم او يعلمون بها.
التوعية  2019 حملة  ايار  املديرية يف  اطلقت   •
عىل مخاطر الفضاء السيرباين تحت شعار "حتى ما 
تكون ضحية"، شملت محارضات تثقيفية القاها 
والجامعات،  املدارس  يف  العام  االمن  من  ضباط 
وبثت افالما وثائقية عرب مختلف وسائل االعالم 
وسواها من النشاطات التوعوية. غري ان ظروف 
موقتا.  الحملة  استمرار  عرقلت  كورونا  جائحة 
اضافة اىل غريها من الجهود والنشاطات االخرى 
السيربانية  املعارف  اىل رفع مستوى  التي تهدف 
لدى املواطنني يف موازاة حاميتهم امنيا. فكام يؤكد 
دامئا املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
ان املواطن هو رب عملنا ونحن يف خدمته بكل 

قدراتنا وامكاناتنا.

اسلحتها، اسرتاتيجياتها، اضافة اىل نبذة عن واقع 
السباق اىل التسلح السيرباين بني اهم دول العامل.

• ثان، متحور عىل رشح مناذج عمالنية وواقعية 
او  لهجامت  الدول  بعض  مواجهة  كيفية  عن 
حروب سيربانية، امنية او اقتصادية او سياسية او 

اجتامعية، سبق وتعرضت لها. 
• ثالث ينقسم اىل شقني: الشق االول متحور عىل 
الواقع اللبناين عىل الصعيد السيرباين، الصعوبات 
املوجودة، الجهود املبذولة والنتائج املحققة حتى 
العامة  املديرية  دور  عىل  الثاين  ومتحور  اليوم. 
لالمن العام يف حامية الدولة ومؤسساتها العامة 
تحقق ضمن  وما  الهجامت،  هذه  من  والخاصة 
اضافة  الصعد،  هذه  عىل  انجازات  من  املديرية 
اىل الربامج التي اطلقتها بهدف توعية املواطنني 
تالمذة  السيام  السيرباين  املجال  يف  وتثقيفهم 
البحث  ختام  يف  الجامعات.  وطالب  املدارس 

ادرجت اقرتاحات وتوصيات.  

او  الهجامت  يف  تستخدم  التي  االدوات  ما   ■
الحروب االلكرتونية او السيربانية؟

□ القيام مبثل تلك الهجامت او الحروب ال يتطلب 
سوى امكانات بسيطة جدا:

 1969 العام  اىل  بدايته  تعود  التي  االنرتنت   -1
عندما انشأت ادارة الدفاع االمريكية مرشوع شبكة 
متعهدي  مع  االدارة  وصل  اىل  تهدف  معلومات 

القوات املسلحة وعدد من الجامعات. 
املحمولة  الحواسيب  ان  الحاسوب:   -2
الذكية  الهواتف   ،)LAPTOPS(
اللوحي  والكومبيوتر   )SMARTPHONES(
تحت  تندرج   )TABLET  COMPUTER(

تسمية الحاسوب. 
الحرب  هذه  يديرون  السيربانيون:  الجنود   -3
يرتدون  ال  لكنهم  لها،  جنود  مثابة  ويعتربون 
بزات عسكرية وغري مجهزين بالعتاد العسكري 
علم  يف  والخربة  بالذكاء  يتمتعون  التقليدي. 

الكومبيوتر واالنرتنت، وميتلكون مهارات عالية 
يف لغات الربمجة وانظمة التشغيل ويستغلون 
او  شبكة  اي  يف  الخرتاقها  الضعف  نقاط 
حاسوب. تم االصطالح عىل تسميتهم قراصنة 
االنرتنت، وهو يف االصل كان معنى ايجابيا قبل 
وسائل  عليه  تركز  سلبي  معنى  اىل  يتحول  ان 

االعالم حاليا. 

■ ما هي فئات قراصنة االنرتنت؟
 Ethical(  الهاكر االخالقيون او القبعات البيض □
عىل  العمل  يف  مهاراتهم  يستغلون   )hackers
من  وبطلب  باذن  االنظمة  مختلف  اخرتاق 
االمنية  املناعة  مدى  معرفة  بهدف  اصحابها 
املعلوماتية لها وكشف ثغرها اذا وجدت. بالتايل، 
الهاكر  ايضا  هناك  واخالقي.  مرشوع  عملهم 
 Black Hat( السود  القبعات  او  اخالقيون  الال 
hackers(. يستغلون مهاراتهم ومعارفهم بهدف 
السيرباين،  التجسس  او  التخريب  او  التدمري 
وغري  القانونية  غري  االفعال  من  ذلك  وسوى 
 Grey Hat( الرمادية القبعات  االخالقية. هاكر 
السابقني.  الفريقني  من  مزيج  هم   )Hackers
يخرتقون االنظمة من دون اذن او علم اصحابها 
لكن ليس بهدف الرسقة او االبتزاز، بل الكتشاف 
ثغر فيها ومن ثم يتواصلون مع اصحابها لطلب 

بدل مادي يف مقابل اعالمهم بتلك الثغر.

الهجامت  يف  تستخدم  التي  االسلحة  ما   ■
والحروب السيربانية؟

والفريوسات  الحاسوبية  الربمجيات  تعد   □
االلكرتونية من اهم االسلحة املعتمدة يف الحرب 
السيربانية. هي اسلحة غري مرئية لديها القدرة عىل 
التدمري وال تحتاج اىل خدمات لوجستية معقدة، 
اي  قبل  ومن  مكان  اي  من  اطالقها  ميكن  كام 

شخص. من تلك االسلحة: 
 DENIAL OF( الخدمة  من  الحرمان   •

بحث


