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الملف
جورج شاهني

العقيد مس ّلم :الدروس النظرية ال تكفي
إستعداد دائم ملواجهة أصحاب القدرات

ال يكفي عند مواجهة موجات نرش االخبار الكاذبة واملضللة الهادفة اىل بث الكراهية والعنرصية والحقد بني املواطنني مبا
ييسء اىل االفراد واملؤسسات ،الوقوف عند الدروس النظرية .فام يقود اىل الوهن لدى املجتمعات والشعوب واضعاف الشعور
الوطني واالنقياد اىل الفتنة ،يحتاج اىل قيام مؤسسات تتوىل الرصد ومالحقة املرتكبني ومعاقبتهم والحد من مخاطر اعاملهم

ذلك كله يجب ان يكون مصحوبا باالستعداد
الدائم لخوض املواجهات الصعبة بسبب القدرات
الخارقة التي جندها مرتكبو هذه الجرائم للنفاذ
منها اىل حيث يريدون.
عىل هذه الخلفيات ،حاورت "االمن العام" رئيس
شعبة العالقات العامة يف قوى االمن الداخيل
العقيد جوزف مسلم ،الذي قدم رشحا ملا يقوم به
مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية وحامية امللكية
الفكرية يف املديرية العامة لقوى االمن الداخيل
من جهود ملكافحة هذه الجرائم ،والحد من
اخطارها عىل الفرد واملجتمع.
■ ما هي الدوافع التي ادت اىل انشاء مكتب
مكافحة جرائم املعلوماتية يف قوى االمن الداخيل
ومنذ متى؟
□ انىشء مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية
وحامية امللكية الفكرية يف  2006/3/8بغية
مواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة
يف مجال املعلوماتية ومكافحة الجرائم املستجدة
وحامية قطاع املعلوماتية يف لبنان.
■ كيف يتعاطى املكتب لجهة مكافحة االخبار
الكاذبة وفوىض بث الكراهية واالضاليل وكيفية
رصد املخالفات املرتكبة عرب املنصات االلكرتونية
ومواقع التواصل ،وهل من معايري محددة؟
□ ال بد من االشارة اوال اىل انواع املخالفات التي
تشكل افعاال جرمية يالحقها مكتب الجرائم
ويكافحها ،وهي ترتاوح ما بني االبتزاز ،القدح
والذم ،انتحال صفة ،اساءة سمعة ،قرصنة ورسقة
وتعد عىل بريد الكرتوين ،وهي جميعها تصب يف ما
سميته فوىض بث الكراهية واالضاليل عىل مواقع
التواصل االجتامعي ،وتأثريها عىل االمن واالستقرار
والسالمة العامة .عند التقدم بأي شكوى ،تتناول

رئيس شعبة العالقات العامة يف قوى االمن الداخيل العقيد جوزف مسلم.

اي من هذه الحاالت ،يتعاطى املكتب معها من
باب اختصاصه ،وتتخذ االجراءات كافة بناء عىل
اشارة القضاء املختص وبالتنسيق معه ،استنادا
اىل القوانني اللبنانية املرعية االجراء التي تحكم
التعاطي مع الشكاوى التي يتقدم بها املدعون
املترضرون ان مبارشة لدينا ،او عرب التكاليف التي
ميكن ان تردنا من النيابات العامة املختصة عندما
ترفع القضية امامها.
■ ما هي االليات املعتمدة لبت الشكوى امامكم،
وهل من مهل محددة تتحكم بكيفية االبالغ عنها
وما هي املراحل التي تسلكها اىل النهاية املطلوبة؟
□ يتم تقديم شكوى من املدعي لدى النيابة
العامة املختصة التي تحيلها عىل مكتبنا الجراء
التحقيق الالزم ومخابرتها بالنتيجة ،حيث يتم
تنظيم محرض االستامع اىل املدعني او وكالئهم

واخذ االدلة التي يف حوزتهم واجراء التعقبات
التقنية الالزمة بغية التوصل اىل نتيجة ايجابية.
يف نهاية هذا املسار يختم املحرض بناء عىل اشارة
القضاء املختص ويعاد امللف اىل مرجعه .هناك
تحقيقات ميكن ان تكون سهلة ،فتؤدي املعطيات
املتوفرة يف الدعوى او يف اثناء التحقيق اىل اكتشاف
الفاعلني فيها برسعة نظرا اىل توفر ادلة تساعد يف
ذلك ،خصوصا عندما تكون هوية املدعى عليهم
شبه معروفة .يف املقابل ،هناك دعاوى صعبة
ومعقدة قد ال تسمح التحقيقات االولية بالوصول
اىل ما نريده بالسهولة املحتملة .هذا االمر يؤدي
اىل اللجوء اىل عمليات استقصاء وتحريات ال ميكن
تقدير ما تحتاجه من وقت ،وهي عملية بقى
نهاياتها رهنا بجمع االدلة التي قد تحتاج احيانا اىل
تعقبات تقنية وفنية من اجل التوصل اىل معرفة
هوية املعتدي وتحديد املسؤوليات.

■ هل من فوارق او تصنيف يف التعاطي بني
مترضر وآخر ،هل من احصاءات؟
□ بداية ال بد من القول انه ليس هناك من حاالت
متجانسة او متشابهة ،وكل حالة مام نشهد عليه
تحيك عن نفسها ،لها اسباب قادت اليها .بالتأكيد،
ال معايري مختلفة من جانبنا غري تلك التي تفرضها
الحالة موضوع الشكوى .هذه االمور تقاس تارة
بالنسبة اىل نوع الجرم وما تسبب به ،وطورا
الظروف النفسية او املادية التي افرزتها .هذا ما
يفرض علينا االخذ يف االعتبار كل هذه املعطيات،
والتحرك برسعة التخاذ االجراءات املناسبة املؤدية
اىل رفع او وضع حد للرضر ،خصوصا يف جرائم
االبتزاز الجنيس .بالنسبة اىل عملية احصاء الحاالت
التي نعالجها ،ميكن القول انها يف تزايد مستمر
ومطرد من عام اىل آخر .يف الجدول املرفق بهذه
املقابلة ما يكشف عن تصنيفها ومدى تطورها،
مع االشارة اىل انها لقيت جميعها ما تستحقه من
عناية بكل ما يحيط بها ،توصال اىل بتها واستعادة
ما الصحاب الشكوى من حقوق.
■ اي من الوسائل هي االنجع لحامية املجتمع
من هذه الظواهر الخطرية والتخفيف من
انعكاساتها عىل الفرد واملجتمع؟
□ املساحة الكونية لوسائل التواصل االجتامعي
حيث ترتكب هذه الجرائم تحول دون الرقابة
الشاملة ويف شكل كامل .ال جيش الكرتونيا لدينا
ملواجهة حمالت التضليل التي تصل الينا من
مصادر مختلفة ،فنخضعها عىل الفور لعملية بحث
بواسطة برامج الكرتونية لرصدها وتقدير مخاطرها،

والحد من انتشارها والتخفيف من نتائجها السلبية
وان توفرت املساعدة من املواطنني تكون العملية
اسهل بكثري للحد من انتشارها ومضارها .نحن
نواجه حاالت طارئة احيانا ميكن السيطرة عليها
بسهولة وبوسائل تقنية وتكنولوجية متطورة،
السيام عندما يسعى البعض مثال اىل استغالل صورة
او فيلم قصري او تسجيل صويت من دولة او حدث
ارهايب معني ويحاولون اسقاطها عىل الواقع اللبناين
يف لحظة ارتكاب املخالفة او الجرمية ،وهو امر متكنا
من مواجهته عرب كشف مصدرها الحقيقي .فقد
استغلت صور من احداث سوريا والعراق مثال ومن
ازمات اخرى بعيدة من لبنان وسعى مطلقوها اىل
ربطها بحادث وهمي يف لبنان ،وهو ما متكنا من
وقف مفاعيله مبا استطعنا من امكانات ،وبقي
االمر رهن تجاوب املواطنني مع الحقيقة التي
نكشفها ملنع اي تفاعالت قد تقود اىل االسوأ .مل
نتوقف عند وسائل املعالجة التقنية والتكنولوجية،
بل نظمنا حمالت توعية شاملة لتهيئة املواطنني
وتعريفهم بوسائل املواجهة .من هنا نصحنا،
وما زلنا ،بأن يعمد َمن يتلقى اي فيلم او صورة
خطرية او تسجيل صويت اىل رده اىل مصدره ،ففي
حال متت هذه الدورة بكاملها ميكننا ان نصل اىل
مطلقها ومنبعها االسايس ومحاسبته.
■ ما هي النامذج االكرث خطورة عىل امن الفرد
واملجتمع من تلك التي نفذها املكتب عىل سبيل
املثال ال الحرص؟
□ مثة فوارق كربى بني انواع الجرائم املرتكبة،
فمنذ انشاء املكتب تنوعت املخالفات وتطورت
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جدول مبخالفات تصنف افعاال جرمية يالحقها مكتب مكافحة جرائم املعلوماتية.

بفعل التطور التكنولوجي .ميكن القول ان
الجرائم االلكرتونية تزايدت نتيجة تكاثر املنصات
والحسابات الشخصية وزيادة عدد املتابعني
لها .من اخطرها تلك التي تطاول القارصات
والقارصين من شبابنا وشاباتنا .متابعاتنا كشفت
عن وجود مجرمني اكفياء يستطيعون استدراج
هذا الجيل اىل حيث يريدون عرب استغالل ثغر
ونقاط ضعف بخدع برصية او نفسية وعاطفية،
وبطرق واساليب متعددة تؤكد امتالكهم قدرات
خارقة احيانا تقود اىل التالعب باملشاعر .وهو ما
نبهنا منه يف حمالت التوعية بالتعاون مع ادارات
العديد من املدارس واملؤسسات الرتبوية توصال اىل
مرحلة محو االمية االلكرتونية ،واقناع املستهدفني
بعدم الخضوع لالبتزاز ،واهمية االبالغ الفوري بكل
جرأة عن اي محاولة من هذا النوع مام يقطع
الطريق عىل التامدي يف ارتكاب مثل هذه الجرائم.
■ ما هي القوانني املعتمدة ،وهل هي كافية وهل
ترى حاجة اىل املزيد منها؟
□ يتم االستناد يف التحقيقات التي تجرى يف مكتبنا
اىل قانون العقوبات وقانون اصول املحاكامت
الجزائية والقانون رقم  2018/ 81املتعلق
باملعامالت االلكرتونية والبيانات ذات الطابع
الشخيص .وهو قانون صدر خالل العام .2018
اذا اردنا مواكبة التقدم املحقق والتاميش مع
حجم التطورات التكنولوجية وشكلها .عليه ،ارى
انه من املستحسن ان نعيد النظر يف الكثري منها
بغية تعديلها وتطويرها ،خصوصا القانون االخري
ليتناسب مع حجم هذه التطورات وما فرضته
من تحديات نتلمس املزيد منها يوميا وبطريقة
متشعبة وواسعة من دون افاق محددة.
■ هل من آلية عمل ملتابعة شكاوى املعرضني
لالعتداء وكيفية التثبت من تنفيذها؟
□ كل الشكاوى والتكاليف التي ترد اىل مكتبنا
بناء عىل اشارة القضاء املختص يتم تسجيلها عىل
السجل الوارد ،وتعطى رقام ملحرضها قبل ان تأخذ
مسارها من تحقيق واستامع افادات وجمع ادلة
وتوقيفات مع ما يواكبها من مواجهة املتهم باالدلة
والقرائن املوجودة لدينا .عند توقيف الفاعل او
املشتبه به يحال فورا عىل املرجع القضايئ املختص
الصدار الحكم املناسب يف حقه.
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