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سياسة

على الغالف

«األخ األكبر» يراقبنا :الخصوصية منتهكة
خاصتانIncoNet - Data:
ثالثة أجهزة أمنية :األمن العام وقوى األمن الداخلي ومخابرات الجيش .وشركتان
ّ
 Managementوُ .virtual ispي َّ
رجح أنها تمتلك تقنيات «املراقبة الشاملة» ،وهي املصطلح املهذب لعمل
ّ
سيئ للغاية :التجسس على الناس ورصد تحركاتهم واختراق بياناتهم الشخصية من أي نوع كانت ،حتى
الحميمية منها .هذا ما تكشفه تسريبات «ويكيليكس» األخيرة عن لبنان ومصادر أخرى ،التي استندت

إليها «منظمة تبادل اإلعالم االجتماعي» ،في تقرير تحت عنوان «رسم خريطة املراقبة الرقمية الجماعية ّفي
لبنان» .هذا ال يعني ّأن الجهات الخمس املذكورة وحدها تمتلك مثل هذه القدرة ،إال أن التسريبات ّقدمت أدلة
تتصل بهذه الجهات تحديدًا ،وهي عبارة عن مراسالت مع شركات وفرق عمل لطلب إيضاحات ومعلومات
ُ
وتجارب على أجهزة وبرامج تستخدم ألغراض التجسس الشامل ،وفواتير بماليني الدوالرات لشراء مثل هذا

تسريبات ويكيليكس
إنهم يتجسسون علينا
 %36م ــن الـلـبـنــانـيــن ،امل ـش ــارك ــن في
اس ـت ـط ــاع ع ــن امل ــراقـ ـب ــة ال ــرق ـم ـي ــة فــي
لبنان ،يشعرون يأن الحكومة تراقبهم
على اإلنـتــرنــت .فيما يشعر  %19بأن
الشركات الخاصة تراقبهم ،في مقابل
 %11يشعرون بــأن أفــرادًا يراقبونهم.
النسبة الباقية ،%34 ،ليسوا متأكدين
من تعرضهم للمراقبة ،ليبقى السؤال
معلقًا :هل نحن مراقبون؟
الـ ـج ــواب ن ـع ــم ،ب ـح ـســب ت ـقــريــر "رس ــم
خــري ـطــة املــراق ـبــة الــرقـمـيــة الـجـمــاعـيــة
ف ــي ل ـب ـن ــان" ،ال ـ ــذي صـ ــدر أواخـ ـ ــر عــام
 2016باإلنكليزية عن "منظمة تبادل
اإلع ـ ــام االج ـت ـم ــاع ــي" (ب ـح ــث وكـتــابــة
ُ
محمد نجم) ،وترجم إلى العربية في
شباط  ،2017من دون تسليط الضوء
ع ـل ـي ــه جـ ــديـ ــا .يـ ـتـ ـن ــاول ه ـ ــذا ال ـت ـقــريــر
الدولة
"الجهات الفاعلة الرئيسية في ّ
ف ــي ح ـقــل امل ــراق ـب ــة ال ــرق ـم ـي ــة ،وي ــوث ــق
حــاالت استخدام تكنولوجيا املراقبة
ّ
ويسمي أيضًا الشركات التي
الشاملة،
ب ــاع ــت ت ـلــك األن ـظ ـم ــة والـ ـخ ــدم ــات في
خالل السنوات الخمس املاضية".
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام ،قــوى
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي ،م ـخ ــاب ــرات الـجـيــش،
ش ــرك ــةIncoNet - Data Management
املـعــروفــة ب ـ  IDMوشــركــة virtual isp
املــزودتــان لخدمات اإلنـتــرنــت ،تمتلك
برامج تجسس كشفت عنها تسريبات
لفواتير ضمن "ويكيليكس" وتقارير
َّ
أخ ــرى .ال يعني ذلــك أن هــذه الجهات
وحدها متورطة بالتجسس واملراقبة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،إال أن هـ ــذه ال ـت ـســري ـبــات
ك ـش ـفــت ع ــن ت ــورط ـه ــا ف ــي ش ـ ـ ــراء /أو
السعي لشراء أجهزة تنصت بماليني
الدوالرات ،وفق ما يكشف التقرير ،في
ظــل غـيــاب مـبــادئ توجيهية واضحة
ّ
وم ـ ـ ـحـ ـ ــددة تـ ـن ــظ ــم ه ـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات،
مـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا ت ـش ـك ــل تـ ـه ــديـ ـدًا ج ــدي ــا
لخصوصية الـنــاس ويـطــرح ضــرورة
وضع أنظمة صارمة لحماية البيانات
وتنظيم عمل األجهزة األمنية في هذا
اإلطار.
ي ــوض ــح م ـع ـ ّـد ال ـت ـقــريــر ،مـحـمــد نـجــم،
ّ
ل ــ"األخ ـبــار" أن "التجسس يحصل ّفي
كل البلدان ،لكن املخيف في لبنان أنه
يـحـصــل مــن دون دور قـضــائــي جــدي
لـلـجــم أي ت ـعـ ٍّـد عـلــى ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
لـلـمــواطـنــن املـكـفــولــة بــالــدس ـتــور ،وال
سيما الـحــق بالخصوصية" .ويشير
نـ ـج ــم إل ـ ـ ــى أن "ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود ق ــان ــون
لحماية البيانات الشخصية يساهم
بــزيــادة هــذا التعدي (عــن قصد أو عن
غير قصد) من قبل األجـهــزة املعنية".
ويلفت إلى "أننا مقبلون على مرحلة
البيانات البيومترية في لبنان ،سواء
الـبــاسـبــورات الـتــي بــدأ العمل بـهــا ،أو
دف ــات ــر الـ ـس ــوق وت ـس ـج ـيــل ال ـس ـي ــارات
الـتــي سـيـبــدأ الـعـمــل بـهــا قــريـبــا ،لذلك
يجب أن نعرف ماهية هــذه البيانات
ُ
وأي ــن ت ـخ ــزن وكـيـفـيــة حـمــايـتـهــا ومــن
لديه القدرة على الوصول إليها ،وما
هو دور القضاء في ذلك؟".

األمن مقابل الخصوصية

ُ
عامليًا ،ت َع ّد قضية حماية خصوصية
األفــراد من أكثر القضايا املطروحة،
خ ـص ــوص ــا فـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة

األم ـي ــرك ـي ــة وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـع ــد ص ـعــود
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي
ه ــي إشـكــالـيــة جــديــة ف ــي ا ّل ـعــالــم وال
تقتصر فقط على لبنان .مذاك ّ
غيرت
األج ـهــزة األمـنـيــة فــي الـعــالــم معادلة
األمـ ـ ـ ــن مـ ـق ــاب ــل الـ ـح ــري ــة إلـ ـ ــى األم ـ ــن
م ـقــابــل ال ـخ ـصــوص ـيــة .ت ـحــت ع ـنــوان
ُ َ
"فــوب ـيــا" اإلرهـ ـ ــاب ،انــت ـهــكــت امل ـبــادئ
الــديـمــوقــراطـيــة الـتــي وضـعــت قـيــودًا
قانونية وقضائية لألجهزة تمنعهم
مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز حـ ــد ال ـس ـل ـط ــة وض ـم ــان
حـ ــريـ ــة األف ـ ـ ـ ـ ــراد وخ ـص ــوص ـي ــات ـه ــم.
فـ ـ ــإذا كـ ــان ال ــوض ــع ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـتــي
تــزعــم أنـهــا "دي ـمــوقــراط ـيــة" وتضمن
"ال ـحــريــات الـعــامــة وال ـف ــردي ــة" مثيرًا
للقلق وال ـخــوف ،فكيف سيكون في
دول ،مـثــل ل ـب ـنــان ،تـفـتـقــر إل ــى الـحــد
األدنـ ـ ـ ــى مـ ــن الـ ـض ــواب ــط ال ـق ــانــون ـيــة
وتفتقر أساسًا إلى ثقافة عدم انتهاك
خصوصية الناس؟
َّ
يـقــول نـجــم إن "الـحـكــومــة اللبنانية
م ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـغـ ـطـ ـي ــة ان ـ ـت ـ ـهـ ــاك
الخصوصية ،وهي أعطت شيكًا على
ب ـي ــاض لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة لتحصل
على كــل داتــا االتـصــاالت واإلنترنت
م ــن دون أي تــدق ـيــق فـعـلــي م ــن قبل
الـ ـقـ ـض ــاء ،وه ـ ـ ــذا م ـخ ـي ــف وي ــؤس ــس
لزيادة التجسس والقمع اإللكتروني،
ما يؤثر سلبًا بنحو غير مباشر في
اإللكترونية".
كل نشاطاتنا
ّ
ال توجد معلومات موثقة قبل تشكيل
ل ـج ـنــة ال ـت ـح ـق ـيــق ال ــدولـ ـي ــة بـقـضـيــة
اغ ـت ـي ــال رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـســابــق
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري وإقـ ــامـ ــة املـحـكـمــة
ال ــدولـ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـن ــان ،ول ـكــن
منذ ذاك الحني تحصل أكبر عملية
تجسس واخـتــراق للخصوصية في
لبنان عبر تسليم "دات ــا" االتصاالت
كــام ـلــة ألشـ ـخ ــاص أج ــان ــب وج ـهــات
خارجية وأجـهــزة أمنية محلية .في
عام  2014تخلى مجلس الــوزراء عن
صالحياته بقبول أو رفــض طلبات
ال ـح ـصــول عـلــى ب ـيــانــات االت ـص ــاالت
ّ
وإعـطــائـهــا لــأجـهــزة األم ـن ـيــة ،شكل
هــذا األمــر خرقًا للدستور والقانون
" 140الـ ــذي ي ـنـ ّـص بــوضــوح فــي أول
ّ
م ــادت ــن فـيــه عـلــى أن املــراق ـبــة يجب
ـدد مـ ـح ــدد مــن
أن ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ع ـ ـ ـ ٍ
األش ـخــاص ،ولـفـتــرة زمنية مـحــددة،
ـاض"،
وأن تكون ممنوحة بموافقة قـ ٍ
كما يرد في التقرير.

األجهزة األمنية :برامج بماليين
الدوالرات
يستند تقرير "رســم خريطة املراقبة
الــرقـمـيــة الـجـمــاعـيــة ف ــي ل ـب ـنــان" إلــى
املـعـلــومــات املـتــاحــة مــن التسريبات
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت أخ ـ ـي ـ ـرًا .يـ ـق ــول ن ـجــم:
"كـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة لـ ـلـ ـنـ ـم ــط ،نـ ـعـ ـتـ ـق ــد بـ ــأن
ال ـت ـج ـس ــس ي ـح ـصــل أكـ ـث ــر م ــن ذل ــك،
لكننا ال نستطيع أن نثبت ذلك".
ّ
بحسب التقرير ،إن املديرية العامة
لــأمــن ال ـع ــام وق ــوى األم ــن الــداخـلــي
يـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم ــان بـ ـ ــرامـ ـ ــج FinFisher
الـتـجـسـسـيــة لـنـشــاطــات املــراق ـبــة في
لـبـنــان ،مستندًا إل ــى تـقــريــر "مختبر
املــواطــن"  ،Citizen Labوهــو مختبر
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـحـ ــوث الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة

األمن العام وقوى األمن الداخلي يستخدمان برامج  FinFisherالتجسسية

ت ـ ــورونـ ـ ـت ـ ــو" ،وقـ ـ ـ ــد ُس ـ ـ ّـج ـ ــل ان ـ ـخـ ــراط
املــديــريــة الـعــامــة لــأمــن الـعــام وقــوى
الرت ـبــاط ـه ـمــا
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ن ـظ ـرًا ِ
بـمـخـ ّـدم بــريــد بـسـجــات تحمل اســم
نطاق كال الوكالتني".
لكن ما هي برامج FinFisher؟
في تقرير ملختبر  ،Citizen Labيوجد
شرح أن هذا البرنامج ّ
طورته شركة
"غاما الدولية" ،ويجري تسويقه على
أن ــه أداة قــويــة لـلــوصــول إل ــى أجـهــزة
كمبيوتر املجرمني واإلرهابيني سرًا.
بمجرد استهداف جهاز الكمبيوتر
الخاص بالشخص املعني ،ال يمكن
كشف البرنامج من قبل أي برنامج
ملكافحة الفيروسات والتجسس .أما
قـ ــدرات ه ــذه الـبــرنــامــج ،فـهــي :سرقة
كلمات املــرور من أجهزة الكمبيوتر
الـ ـخ ــاص ــة بـ ــاألش ـ ـخـ ــاص ،مـ ــا يـتـيــح
الوصول إلى حساباتهم اإللكترونية
ال ـخــاصــة والـتـنـصــت عـلــى املـكــاملــات
الهاتفية ومكاملات سكايب ،إضافة
إلى تشغيل كاميرا جهاز الكمبيوتر
الـخــاص بهم وميكروفون لتسجيل
املـ ـح ــادث ــات وال ـف ـي ــدي ــو م ــن ال ـغــرفــة
املوجودين فيها.
ي ـش ـي ــر ال ـت ـق ــري ــر إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي "عـ ــام
 ،2015ن ـش ــرت ويـكـيـلـيـكــس رســائــل
إلـكـتــرونـيــة مـسـ ّـربــة بــن األم ــن الـعــام
وش ـ ـ ِـرك ـ ــة ه ــاك ـي ـن ــج ت ـي ــم (Hacking
 )Teamللمراقبة الهجومية ،أظهرت
ّ
أن ال ـتــواصــل ب ــن الـ ّفــريـقــن ب ــدأ في
أوائل عام  ،2012إال أنه غير الواضح
إذا م ــا ن ـش ــأت ع ــاق ــة ع ـمــل بينهما
فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف أو ال" .يـتـضــح
ف ــي ت ـســري ـبــات "وي ـك ـي ـل ـي ـكــس" ألكـثــر
مــن مـلـيــون وثـيـقــة تـعــود إل ــى شركة
هاكينغ تيم ،وفــق ما ينقل التقرير،

أنه "في شباط  ،2015تواصل املكتب
(األمن العام) مع هاكينج تيم ،طالبًا
تفاصيل عن برنامج الشركة الجديد
غاليليو ( )Galileoلنظام التحكم عن
ُبعد وعــن ميزاته وثمنه والشخص
املمكن التواصل معه وعن معلومات
ّ
إض ــاف ـ ّـي ــة .وك ـش ـفــت الــت ـســري ـبــات عن
ـرض تـجــريـبــي
دل ـي ــل ع ـلــى إجـ ـ ــراء ع ـ ـ ٍ
لـلـفـكــرة فــي ب ـي ــروت .وأجـ ــرى املكتب

فواتير صادرة عن
شركة هاكينغ تيم
إلى مخابرات الجيش
بقيمة مليون يورو
لشراء نظام «غاليليو»

ات ـص ــاالت مــع كــل مــن شــركـتــي غاما
غ ـ ـ ـ ــروب )Gamma) Groupوهــاكـيـنــغ
تـيــم لـلـمــراقـبــة الـهـجــومـيــة ،إذ تشير
ّ
الـتـســريـبــات إل ــى أن شــركــة هاكينغ
بعرض تجريبي لبرنامج
تيم قامت
ٍ
غاليليو ِلنظام التحكم عن ُبعد ،جرى
فـيــه الـتــركـيــز عـلــى إصــابــة ّ الـهــواتــف
املحمولة واعتراضها .ووقــع املكتب
ـت الحق عقدًا بقيمة  450ألف
في وقـ ٍ
يــورو مــع شركة هاكينغ تيم يمكنه
من قرصنة  50فردًا".
ل ــم يـقـتـصــر األمـ ــر عـلــى ج ـهــاز األم ــن

ّ
العام ،إذ يرد في التقرير أن مخابرات
الجيش أجــرت مثل هــذه االتصاالت
أي ـضــا ،فـقــد "كـشـفــت الـتـســريـبــات عن
فــوات ـيــر صـ ــادرة عــن شــركــة هاكينغ
تيم موجهة إلــى مـخــابــرات الجيش
الـلـبـنــانــي ،بـلــغ مـجـمــوعـهــا أك ـثــر من
م ـل ـيــون يـ ـ ــورو ،مـسـتـحـقــة ع ــن ش ــراء
نظام غاليليو للتحكم عن ُبعد إلى
معدات أخرى .ولكن لم ُت َّ
جانب ّ
حدد
ٍ
األه ـ ـ ــداف أو امل ـح ـت ــوى ال ـخــاض ـعــان
للمراقبة".
إذًا ما هو برنامج Galileo؟
ت ـقـ ّـدم شــركــة "هــاكـيـنــغ تـيــم" برنامج
"غ ــال ـي ـل ـي ــو" ع ـل ــى أن ـ ــه أداة ل ـت ـجــاوز
التشفير ،جمع البيانات من أي جهاز
ومــراق ـبــة األفـ ــراد املـسـتـهــدفــن أينما
ـون خــارج
كــانــوا ،حتى عندما يـكــونـ ُ
ـراق ــب.
ن ـط ــاق امل ــراق ـب ــة الـ ـخ ــاص ب ــامل ـ ِ
يـمـكــن م ــن خ ــال ال ـبــرنــامــج التحكم
باملستهدفني ومراقبتهم مهما كانت
أنـ ـ ــواع أج ـه ــزت ـه ــم ،وهـ ــو ب ــرن ــام ــج ال
يمكن رص ــده مــن قـبــل املـسـتـخــدم أو
ب ــرام ــج مـكــافـحــة الـتـجـســس كـمــا أنــه
ال يؤثر على أداء الجهاز املــراقــب أو
بطاريته.
تعليقًا عـلــى ه ــذه املـعـلــومــات ،يقول
ناشط حقوقي إن "هناك ما يكفي من
املبررات الستخدام األجهزة األمنية
وسـ ــائـ ــل تـ ـجـ ـس ــس ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن رص ــد
ً
عمالء إسرائيل ،وصوال إلى استباق
الـهـجـمــات اإلرهــاب ـيــة ،وه ــي نجحت
في هذا األمر أكثر من مرة ،وتمكنت
من تجنيب البلد هجمات ّ
عدة .لكننا
ب ــامل ـق ــاب ــل ن ـع ـي ــش فـ ــي ب ـل ــد ت ـشــوبــه
صــراعــات كثيرة وتــدخــات خارجية
واتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ألجـ ـ ـه ـ ــزة دول ع ــرب ـي ــة
وأجنبية بالتجسس على اللبنانيني

