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مؤتمر

اكد املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ان "السيادة الوطنية من دون حصانة االمن الرقمي منقوصة"، معتربا "اننا 
معنيون، ال بل ملزمون، حامية مؤسساتنا وقطاعاتنا وخصوصياتنا التي تنترش يف فضاء االنرتنت، يف ضوء الهجامت والخروق 

االرسائيلية السيربانية املنظمة التي تشن عىل لبنان كله ومن دون متييز" 

مؤتمر التوعية من المخاطر اإلسرائيلية عبر الفضاء السيبراني
اللواء إبراهيم: السيادة الوطنية بال حصانة األمن الرقمي منقوصة

داود رمال
aborami20@hotmail.com

احتضنت املديرية العامة لالمن العام يف مبناها 
املخاطر  من  املواطنني  "توعية  بعنوان  مؤمترا 
ودورها  السيرباين،  الفضاء  عرب  االرسائيلية 
برعاية  الوطن"  اعداء  لصالح  تجنيدهم  يف 
املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
وخرباء  جامعيني  واساتذة  قضاة  حضور  ويف 
االمنية  االجهزة  عن  ومندوبني  متخصصني 

واعالميني.
القى  العام. ثم  الوطني ونشيد االمن  النشيد 
كلمة  حنون  نبيل  العميد  املؤمتر  منسق 
له  يكون  "قد  السيرباين  الفضاء  بأن  استهلها 
العديد من  افرز  العديد من الحسنات، لكنه 
القطاع  طاولت  التي  والتحديات  املخاطر 
الدولة  مرافق  وسائر  خاص،  بشكل  االمني 
بشكل عام". وركز عىل "اهمية الوعي للخطر 
االخرتاقات  من  اللبناين  بالفضاء  املحدق 
االرسائيلية التي حصلت، او املحتمل حصولها، 

القدرة  واكتساب  عليها،  والرد  اليها  والتعرف 
السيرباين  الفضاء  وتحصني  مواجهتها،  عىل 
والبنية  والخدمات  املعلومات  اللبناين، السيام 
الحيوية،  القطاعات  لجميع  التابعة  التحتية 

ومكافحة الهجامت والتهديدات السيربانية".
ودعا اىل "حامية البنية التحتية للمعلومات 
السيرباين، من خالل عمل مشرتك  والفضاء 
يتناول تبادل الخربات والفوائد بني املعنيني 
والقانوين،  والتقني،  االكادميي،  القطاع  يف 
الرتويج  "اهمية  عىل  وشدد  واالعالمي". 
اىل  مشريا  السيرباين"،  لالمن  وطنية  لثقافة 
البرشية وتخصصها،  القدرات  بناء  "رضورة 
االمنية،  الجوانب  عىل  تحسينات  وادخال 
الخصوصية،  تتناول  اخرى  ومسائل 
والرسائل والربمجيات الضارة، وتنفيذ برامج 
السيربانية،  املخاطر  التوعية من  ومبادرات 

والحلول الناجعة".

يف  )نصها  كلمة  ابراهيم  اللواء  القى  ثم 
افتتاحية العدد(.

"طبيعة  ناقشت  للمؤمتر  االوىل  الجلسة 
والتطبيقات  والتقنيات  السيرباين  الفضاء 
الوقاية  واساليب  ومخاطرها  املستخدمة 
منها"، وتحدث فيها رئيسة القسم الحقوقي يف 
مركز املعلوماتية يف كلية الحقوق يف الجامعة 
اللبنانية الدكتورة جنان الخوري، ورئيس قسم 
االمن السيرباين يف جامعة AUST الدكتور اييل 

نرص، وادارها االعالمي ماجد ابو هدير.
عرضت  عمل  ورقة  الخوري  الدكتورة  قدمت 
الترشيعية،  الوجه،  املتعددة  االشكاليات  فيها 
السيرباين،  الفضاء  افرزها   التي  والتنفيذية، 
الحديثة،  التكنولوجية  الخدمات  وتطبيق 
ابرزها معايري امن  املعلومات، وتحديات االمن 
السيربانية ووسائلها،  للحدود، والحرب  العابر 
)او حرب السايرب الخفية والناعمة(، والجيش 
والتجسس  االلكرتونية،  واملراقبة  السيرباين، 
السيرباين، والقرصنة االلكرتونية، ومدى تهديد 
الوطني،  لالمن  االجتامعي  التواصل  مواقع 
السيرباين، ومدى جهوزية  ومدى ضبط االمن 
ارساء  مدى  عام  و"بشكل  السيرباين...  الدفاع 
بنية تحتية رقمية لالندماج يف البيئة الرقمية 
العاملية، ومدى بناء قدرات متخصصة وتوعية 

الرأي العام". 
يتعلق  الذي  هو  االهم  املوضوع  ان  واكدت 
البيانات،  قواعد  عىل  الوطنية  بـ"السيادة 
وتعاقدية،  امنية   تحديات  تربز  بحيث 
والتجسس،  التنصت،  عمليات  السيام 
ومركز  االذعان،  عقود  وفئة  السمع،  واسرتاق 
له،  تخضع  الذي  والقانون  البيانات،  حفظ 
اىل  اضافة  الدولية  املسؤولية  تشتت  بل  ال 
السيام  حداثة  االكرث  التكنولوجيا  مستجدات 
االشياء  وانرتنت   )Bitcoin( الرقمية  العمالت 

اىل  للولوج  القراصنة  يستخدمها  التي  الطرق 
االنظمة املعلوماتية.

الهجامت  احصاءات  عن  موجزا  وقدم 
انواع  وعدد  الفئة،  بحسب  االلكرتونية 
الصعيد  عىل  وفتكا  شيوعا  االكرث  الهجامت 

الشخيص واملؤسسايت، ولخصها يف االيت:
.)Ransomware( هجامت فريوس دفع الفدية •

• هجامت الربيد االلكرتوين عرب اعادة توجيه 
.)URL redirection( الـ يو  ار  ال

االلكرتونية  الدعايات  خالل  من  هجامت   •
.)Malvertising( الخبيثة

 USB( الهجامت من خالل الذاكرة املنقولة •
.")Flash Drivers

العدو  "اساليب  الثانية  الجلسة  وتناولت 
وتحدث  االشخاص"،  تجنيد  يف  االرسائييل 
وادارها  االمنية   االجهزة  عن  مندوبون  فيها 

االعالمي ابراهيم عوض.

"قد تنبه باكرا اىل خطورة واهمية املواجهة يف 
الفضاء السيرباين، حيث بارش منذ زمن تطوير 
قدراته السيربانية الهجومية والدفاعية، وفرض 
تكنولوجيا  عامل  يف  متقدما  موقعا  لنفسه 
املعلوماتية واالتصاالت بشكل عام، ويف مجال 
اصبح  بحيث  خاص  بشكل  السيرباين  االمن 
ضمن اهم خمس دول عامليا يف هذا املجال". 
اما يف العنوان الثاين، فرأى ان لبنان يعاين "تأخرا 
كبريا يف هذا املجال، ووفق  تقرير مؤرش االمن 
الدويل  االتحاد  اعده  الذي  العاملي  السيرباين 
عىل   118 املرتبة  يف  لبنان  يأيت  لالتصاالت، 
املستوى العاملي، واملرتبة 15 عربيا، يف حني ان 
عامليا،  الرابعة  املرتبة  يف  حلت  عامن  سلطنة 
التأخر،  اسباب  اهم  وعّدد  عربيا".  واالوىل 
ومنها: "عدم وجود جهد مؤسسايت واسرتاتيجيا 
موحدة للنهوض بهذا القطاع، ضعف التعاون 
يف  التأخر  املعنية،  القطاعات  بني  الداخيل 

واملؤسسات  الهيئات  انشاء  القوانني،  اصدار 
مثل  السيرباين  بالفضاء  تعنى  التي  الرضورية 
اىل  االفتقار  السيرباين،  لالمن  الوطنية  الهيئة 
املجال  يف  االبداع  لتحفيز  الرضورية  البيئة 
السيرباين، غياب حمالت التوعية عن املخاطر 
السيربانية". واعرتف بان وضع االمن السيرباين 
يف لبنان "شهد اخريا جهودا جادة عىل املستوى 
الرسمي، ومن بعض الجامعات واملؤسسات"، 
تنفذ  التي   الخطوات  اهم   ورأى من ضمن 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  لجنة  "انتهاء  حاليا: 
املعامالت  قانون  دراسة  من  النيايب  املجلس 
الشخيص،  الطابع  ذات  والبيانات  االلكرتونية 
واحالته اىل الهيئة العامة القراره، والعمل عىل 
وطنية  اسرتاتيجيا  لوضع  وطنية  هيئة  انشاء 
االجهزة  قدرات  وتطوير  السيرباين،  لالمن 
للدفاع  داخلية  اسرتاتيجيات  ووضع  االمنية، 

السيرباين".
اما يف العنوان الثالث، فقال ان لبنان "موجود 
عىل خط مواجهة مبارشة مع العدو االرسائييل 
وقد  السيرباين،  الفضاء  استخدام  يتقن  الذي 
العاملية  الخارطة  عىل  رئيسيا  العبا  اصبح 
واالتصاالت  املعلوماتية  يف  الحديثة  للتقنيات 
السنوات  ان  اىل  واشار  السيرباين".  واالمن 
للفضاء  العدو  هذا  استخدام  "اثبتت  املاضية 
السيرباين ضد لبنان من طريق استخدام شبكة 
معهم،  والتواصل  العمالء  لتجنيد  االنرتنت 
واستهداف البنى التحتية لالتصاالت يف لبنان، 
وزرع عدد كبري من منظومات التجسس عىل 

امتداد االرايض اللبنانية".
املهندس  الدولة  امن  يف  العقيد  وتناول 
املخاطر  من  التوعية  موضوع  البستاين  سمري 
بداية  فركز  السيرباين،  الفضاء  عرب  االرسائيلية 
من  للتجنيد  املستهدفني  "االشخاص  عىل 
والعاملني  واالعالميني،  كالصحافيني  العدو 
الديبلوماسية،  والبعثات  السفارات  يف 
واملكاتب  الطريان  ومكاتب  والعسكريني، 
والرياضيني،  الفنانني  اىل  باالضافة  السياحية، 
الخارج،  اىل  بزيارات  يقومون  الذين  وخاصة 
واختالطهم باشخاص من جنسيات مختلفة". 
وشدد عىل "رضورة توعية املواطنني، وخاصة 
اجتامعات  او  مؤمترات  يف  يشاركون  الذين 

والحذر  ارسائيليني  مشاركني  تضم   قد 

واملامرسات   ،)Internet OF Things(
الفضىل يف القوانني املقارنة". 

وتحدث رئيس قسم االمن السيرباين يف جامعة 
AUST الدكتور اييل نرص عن الطرق العملية 
للهجامت االلكرتونية "التي من شأنها ان ترض 
الصعيد  عىل  ان  واملؤسسات،  االفراد  بسمعة 
املعنوي". واستفاض يف رشح احدث  او  املايل 

الركن  العميد  الجيش  قيادة  ممثل  تناول 
السيربانية  املواجهة  موضوع  قهوجي  انطوان 
عناوين  من  "انطالقا  االرسائييل  العدو  مع 
يف  االرسائييل  العدو  حجم  ثالثة:  رئيسية 
الفضاء السيرباين، وضع لبنان السيرباين، الخطر 
الذي يشكله العدو يف قطاع االمن السيرباين".

االرسائييل  العدو  ان  رأى  االول،  العنوان  يف 

اللواء عباس ابراهيم متكلام.مشاركون يف املؤمتر.
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عرب  التواصل  وعدم  معهم،  التواصل  من 
وسائل التواصل االجتامعي مع االرسائيليني، او 

قبولهم كاصدقاء عرب هذه الوسائل". 
الرائد  الداخيل  االمن  قوى  ممثل  وتحدث 

حسان السالك عن "اعتامد استخبارات العدو 
وعىل  العنكبوتية،  الشبكة  عىل  االرسائييل 
وسائل التواصل االجتامعي يف عملية التجنيد"، 
واعطى امثلة ومناذج، ودعا اىل "نرش التوعية 

اي  ملء  قبل  التأكد،  بوجوب  املواطنني  لدى 
الجهة  حقيقة  من  االنرتنت،  عرب  استامرة 
عند  املختصة  االمنية  االجهزة  وابالغ  الطالبة، 
االشتباه باي جهة خارجية يتم التواصل معها، 
بغض النظر عن مدى تطور العالقة مع هذه 
الجهة، والتنبه من التطبيقات  املشبوهة عرب 
الهواتف الذكية، والتنسيق، وتبادل املعلومات 
بني  املوضوع   بهذا  املتعلقة  التطورات  حول 
االجهزة االمنية، واصحاب الخربات من تقنيني 

واكادمييني".
العام  لالمن  العامة  املديرية  ممثل  وتناول 
النقيب جهاد فحص موضوع "اساليب العدو 
ان  معتربا  االفرتايض"،  التجنيد  يف  االرسائييل 
االنرتنت "ساحة تجنيد اضافية مهمة"، متوقفا 
العامل  عرب  االرسائيلية  التجنيد  وحدات  عند 

االفرتايض، مركزا عىل:
"1 ـ حستوف، او وحدة االستخبارات املختصة 
باستخالص املعلومات من  املصادر املفتوحة. 
التجسس  عن  املسؤولة   8200 وحدة   -  2

االلكرتوين وقيادة الحرب االلكرتونية". 
العمل  عصب  تشكالن  "الوحدتني  ان  وقال 
االفرتايض".  العامل  يف  االرسائييل  االستخبارايت 
االفرتايض،  الفضاء  التجنيد يف  انواع  اىل  واشار 
وانه "ينقسم اىل ثالثة اقسام: التجنيد املبارش، 
التجنيد غري املبارش )املنحى السلبي وااليجايب(، 

التجنيد الشبيك البسيط واملعقد".
التي  املحاوالت  عن  مناذج  عّدد  وبعدما     
"التأكيد  اىل  العدو االرسائييل، خلص  بها  قام 
املشبوهة  الحسابات  كشف  رضورة  عىل 
االرسائيلية  الجهات  مع  املرتبطة  والوهمية 
واملدونات  املواقع  وحظر  امنيا،  ملتابعتها 
االنرتنت  شبكة  عىل  االرسائيلية  والتطبيقات 
االفرتاضية  الساحة  وتحصني  اللبنانية، 
التطبيع  ملكافحة  دعائية  بحمالت  اللبنانية 
مؤمترات  وعقد  كلها،  وباشكاله  االرسائييل 
املخاطر  حول  الجمهور  العالم  توعوية 

والعواقب القضائية جراء هذا العمل".
  وتطرقت الجلسة الثالثة اىل "تحصني املواطن 
التوعية"،  يف  االعالم  ودور  والقانون  باملعرفة 
الحجار  شفيق  وسيم  القايض  فيها  وتحدث 
املرشف عىل مركز املعلوماتية يف وزارة العدل، 
سليامن،   لور  لالعالم  الوطنية  الوكالة  ومديرة 

وادارها االعالمي جورج علم.

عالجت سليامن  "دور االعالم يف التوعية من 
املخاطر  ان هذه  ورأت  االرسائيلية"،  املخاطر 
واالمنية  االقتصادية  املخاطر  وابرزها  كثرية 
والعسكرية واالجتامعية والصحية والسياسية 
والدعائية. واسهبت يف رشح هذه  واالعالمية 
املخاطر، لتقول ان "الرسائيل اطامعا يف لبنان 
االعالم  ان  واكدت  والغاز".  املياه  يف  السيام 
االرسائييل يقوم بدور متقن يف تشويه صورة 

مع انتهاء اعامل املؤمتر، عقدت جلسة ختامية صدرت عنها التوصيات التالية:
"1 ـ انشاء هيئة وطنية لالمن السيرباين تضم ممثلني عن املؤسسات املعنية يف الدولة لوضع 

اسرتاتيجيا دفاعية  لالمن السيرباين، ومتابعة تنفيذها.
2 ـ اجراء مراجعة شاملة للقوانني املختصة املرعية االجراء لبيان مدى كفايتها لحامية املواطن 
والوطن من االعتداءات السيربانية الضاربة لالمن الوطني، واستحداث قوانني تتالءم والتحديات 

التي يفرضها الفضاء السيرباين.
3 ـ استخدام انظمة امن املعلوماتية، والتقيد بالسياسات الحامئية املوضوعة من قسم امن 

املعلومات يف املؤسسات الرسمية والخاصة.
4 ـ تطوير البنية التحتية الرقمية لالدارات الرسمية، وتفعيل التعاون بني الوزارات املختصة، 

واالجهزة االمنية، ومع القطاع الخاص، لتعزيز الحامية السيربانية.
5ـ  رضورة تقديم الدولة الدعم وتخصيص ميزانية مالية لتمويل البحوث العلمية يف هذا املجال.

السبق  تفضيل  وعدم  االعالميني،  عند  الذاتية  الرقابة  وتعزيز  االلكرتوين،  االعالم  ترشيد  ـ   6
الصحفي عىل الحس الوطني.

7ـ  حض املواطنني عىل ابالغ االجهزة االمنية املختصة عند تلقيهم اي تواصل يثري الشبهات.
8ـ  ادراج مخاطر الفضاء السيرباين يف مناهج الجامعات االكادميية، والكليات العسكرية، ومعاهد 

التدريب االمنية، واستحداث اختصاصات يف هذا املجال.
9ـ  اهمية تنظيم ورش عمل متخصصة عىل املستوى الوطني لبناء القدرات البرشية.

السيرباين،  الفضاء  استخدام  املواطنني من مخاطر  لتنبيه  اعالمية  توعية  اطالق حمالت  ـ   10
ورضورة حامية بياناتهم الشخصية لعدم خرقها من العدو االرسائييل".

التوصيات

و"هو  خصوصا،  ولبنان  عموما  العريب  العامل 
ال  حد  اىل  االوراق،  ويخلط  الحقائق  يشوه 
القاتل  بني  التمييز  عىل  قادرا  املتلقي  يعود 

والضحية". 
االرسائيلية  الوكالة  محاولة  عن  وتحدثت 
البحر  انباء  رابطة وكاالت  اىل  الدخول  لالنباء 
االبيض  املتوسط، من خالل مسعى عرب  دول 
هذه  يف  العضو  لبنان  "لكن  اورومتوسطية 

افشال  االعضاء  اخرين من  الرابطة متكن مع 
هذا املخطط".

ودعت اىل "اعتامد رشعة سلوك مهني ملواجهة 
عىل  وتقوم  لبنان،  عىل  االرسائيلية  املخاطر 
مبادىء منها عدم نرش اي خرب تريد ارسائيل 
الصحفي  السبق  تفضيل  وعدم  له،  الرتويج 
برقابة  االعالمي  وتقيد  الوطني،  الحس  عىل 
ذاتية عىل كل ما يقوله او ينرشه، وعدم اتاحة 
املجال امام نرش الشائعات املغرضة، وتنشيط 
االعالم الخارجي البراز صورة لبنان السلمية - 
السياحية، ودحض االفرتاءات االرسائيلية التي 

تروج صفة االرهاب للبنان".
   تناول القايض الدكتور وسيم شفيق الحجار 
االرسائيلية"،  املخاطر  من  "التوعية  موضوع 
توعية  عىل  مشددا  مفيدة  اقرتاحات  وقدم 
السيرباين،  الفضاء  يف  املخاطر  حول  املواطن 
االرسائييل،  العدو  عن  الناجمة  تلك  والسيام 
وتجميع  بالتجنيد،  املتعلقة  وتلك  وانشطته، 
"تدريب  اىل  ودعا  االخبار.  ونرش  املعلومات، 
للعدو  املبتكرة  الوسائل  عىل  االمنية  االجهزة 
النواحي  من  السيام  السيرباين،  الفضاء  عرب 
واملوارد  التجهيزات  وتوفري  والقانونية،  الفنية 

الالزمة لعملها". 
قانون  مرشوع  اقرار  يف  "االرساع  عىل  وحض 
الطابع  والبيانات ذات  االلكرتونية،  املعامالت 
حول  خاصا  بابا  يتضمن  والذي  الشخيص، 
شاملة  مراجعة  واجراء  املعلوماتية،  الجرائم 
قانون  يف  الواردة  القانونية  للمواد  مفصلة 
لبيان  العسكري،  القضاء  وقانون  العقوبات، 

مدى كفايتها لحامية املواطن".
املواقع  عرب  املستمر  "االعالن  اىل  ودعا 
عن  اللبنانية  للدولة  الرسمية  االلكرتونية 
الفضاء  عرب  العدو  ينفذها  التي  االعامل 
ودراسة  منها،  املواطنني  لتحذير  السيرباين 
واالعامل  السيرباين،  الفضاء  يف  العدو  انشطة 
وتوجيه  لبنان،  وجه  يف  املنفذة  الجرمية 
مشاركة  يف  االفراط  عدم  نحو  االشخاص 
منها،  الحساسة  السيام  معلوماتهم،  يف  الغري 
اىل  انتباههم  ولفت  السيرباين،  الفضاء  عرب 
الواردة  االلكرتوين  الربيد  ورسائل  االتصاالت 
من الغرباء، وتوجيههم نحو حامية حساباتهم 
اعتامد  عرب  االجتامعي  التواصل  وسائل  عىل 

كلامت رس للدخول تكون قوية".

الجلسة االوىل.والعميد نبيل حنون.

الجلسة الثالثة.


