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في لبنان

ّ
النوع من األجهزة والبرامج .تؤكد مصادر أمنية رفيعة (رضوان مرتضى) ّ
صحة املراسالت ،وتؤكد أيضًا
هذه األجهزة توفر إمكانية املراقبة
شراء أجهزة تنصت بماليني الدوالرات ،ولكنها تنفي نفيًا قاطعًا أن تكون ً
لالتصاالت ،سواء عبر الهواتف الخلوية أو الشبكات الرقمية ،مشيرة إلى ّأن قدرة هذه األجهزة
الشاملة
ّ
تنحصر بتعقب اتصاالت محدودة .األمر غير محصور بالجهات املحلية ،فالخصوصية منتهكة من جهات

ق ـطــاع األفـ ــراد فــي ال ـســوق اللبنانية،
أمــا شركة  Virtual-ISPامل ــزودة أيضًا
لخدمات اإلنترنت ،فقد تأسست عام
.2004
ي ـ ـشـ ــرح تـ ـق ــري ــر صـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن م ـخ ـت ـبــر
ّ
 Citizen Labأن أج ـه ــزة Blue Coat
 PacketShaperتوفر مجموعة واسعة
م ــن وظ ــائ ــف إدارة ت ـص ـن ـيــف حــركــة
امل ــرور ،بما فــي ذلـ ُـك تحديد ومراقبة
حــركــة املـ ــرور ال ـتــي أن ـش ـئــت بــواسـطــة
املئات من التطبيقات الشائعة وأنواع
حركة املرور والسماح ملسؤول الشبكة
َّ
بتصفيتها أو منعها .وبرغم أن هذه
األج ـه ــزة يـمـكــن أن تـسـتـخــدم بغرض
توفير أمن الشبكات وصيانتها ،ولكن
يمكن أيضًا استخدامها "لفرض قيود
ذات دوافـ ــع سـيــاسـيــة ت ـحـ ّـد مــن قــدرة
ال ــوص ــول إل ــى امل ـع ـلــومــات ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى م ــراقـ ـب ــة االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ال ـخ ــاص ــة
وت ـس ـج ـي ـل ـهــا" ،وفـ ــق ت ـقــريــر املـخـتـبــر.
ُ
وب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،تـ ـط ــرح أس ـئ ـل ــة كـثـيــرة
"ح ــول بـيــع تـكـنــولــوجـيــا االت ـص ــاالت"
"ث ـنــائ ـيــة االس ـت ـع ـم ــال" لـلـسـلـطــات في
الدول ،حيث لم يخضع استخدام هذه
التكنولوجيا للنقاش العام أو سلطة
القانون.

األجهزة الالقطة منتشرة

ً
ُيحكى عنها دائمًا ،فضال عن طبيعة
الـنـظــام املــافـيــويــة ...يجعلنا كــل ذلك
نشعر بالخوف والقلق على حياتنا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال ي ـم ـك ــن أن
نستسلم لفوبيا اإلرهاب واإلجراءات
األمنية االستباقية ،ونحن مدركون
لحجم االنـتـهــاكــات الـتــي قــد تحصل
ّ
م ــن خ ــال الـتـجـســس ،خـصــوصــا أن
ام ـت ــاك ب ــرام ــج وأجـ ـه ــزة الـتـجـســس
ج ــراء الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي ب ــات ال
يقتصر فقط على األجهزة األمنية".

الشركات الخاصة تتجسس؟
ليست األجهزة األمنية فقط من يمتلك
أجـ ـه ــزة وب ــرام ــج يـمـكـنـهــا الـتـجـســس
ع ـلــى الـلـبـنــانـيــن ،ب ــل ه ـن ــاك شــركــات
خاصة أيضًا .يكشف التقرير أنه ُ"عثر
ع ـلــى تـنـصـيـبــات (ت ــرك ـي ـب ــات) بــرامــج
لشبكة  Blue Coat PacketShaperفي
مـجـمــوعـتــي ع ـنــاويــن ل ـبــروتــوكــوالت
اإلن ـت ــرن ــت ،أو  ،netblockمرتبطتني
ب ـ ـشـ ــرك ـ ـتـ ــن خ ـ ــاص ـ ـت ـ ــن مـ ـ ـ ـ ّ
ـزودتـ ـ ـ ــن
لـ ـخ ــدم ــات اإلنـ ـت ــرن ــت ه ـم ــا IncoNet
( Data Managementاملعروفة بـ )IDM
وشركة  ،Virtual ISP Lebanonحسب
تقرير ملؤسسة "مختبر املواطن" نشر
ع ــام  ،2013وهـ ــذه ال ـشــركــات امل ـ ـ ّ
ـزودة
لخدمات اإلنترنت جزء من  24شركة
خاصة ّ
مزودة لخدمات اإلنترنت التي
تـشـتــري إن ـتــرنــت قــانــونـيــا م ــن وزارة
االتصاالت".
 ،IDMه ـ ــي شـ ــركـ ــة مـ ـ ـ ـ ــزودة ل ـخ ــدم ــة
اإلن ـتــرنــت أنـشـئــت ع ــام  ،1995وتـقــدم
خ ــدم ــة ال ــوص ــول إلـ ــى اإلن ـت ــرن ــت إلــى
األفــراد والشركات .تقول الشركة على
موقعها إنها تستحوذ على  %60من
ق ـطــاع ال ـشــركــات وأك ـث ــر م ــن  %50من

يكشف تـقــريــر منظمة ت ـبــادل اإلع ــام
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ع ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ل ـب ـنــان
لالقطات "إمسي"  َ ،IMSI Catcherوهي
"أج ـه ــزة ت ـقــوم بـعـمــل شـبـيــه ب ــاألب ــراج
الـخـلــويــة ب ـغــرض اع ـت ــراض ات ـصــاالت
امل ـح ـمــول أو تـتـ ّـبــع حــركــة املـسـتـخــدم،
وه ـ ــي ت ـس ـت ـخ ــدم فـ ــي ل ـب ـن ــان بـحـســب
وثائق نشرتها الحكومة السويسرية
ّ
عــام  .2015بــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،أكــدت
األج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان أن ـه ــا
تستخدم هذا البرنامج منذ عام ،2009
ً
زاعـمــة أن هـنــاك حــاجــة لـهــذه األجـهــزة
الالقطة لكشف عمالء إسرائيليني".
 IMSI Catchersه ــي فـئــة م ــن أج ـهــزة
املراقبة التي تستخدمها أجهزة الدولة
ال ـك ـن ــدي ــة ،وهـ ــي ت ـت ـيــح ل ـهــا اع ـت ــراض
االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت م ـ ــن األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـن ـق ــال ــة
وتستخدم أساسًا لتحديد األشخاص
املجهولني املرتبطني بأجهزة محمولة
وتعقبهم.
يضيف الـتـقــريــر َّأن "مـ ـ ّ
ـزودي خــدمــات
اإلنـتــرنــت اللبنانيني تلقوا تعليمات
صدرت عن املدعي العام في  7حزيران
 2103ب ــوج ــوب "ال ـق ـيــام بـكــل م ــا يـلــزم
لـتـفـعـيــل وح ـفــظ مـلـفــات ال ــدخ ــول إلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت الـ ـت ــي تـ ـت ـ ّـم ع ـب ــر ال ـ ـخـ ــوادم
واملـ ّ
ـوج ـهــات الـتــابـعــة لـهــا ،ولتحضير
ن ـس ـخــة اح ـت ـيــاط ـيــة دوريـ ـ ــة م ــن نـظــام
حفظ البيانات لحمايتها من الفقدان،
ملدة عام على األقل"ّ .
ونصت التعليمات
على وجوب أن تتضمن البيانات التي
ّ
يتم جمعها وحفظها اســم املستخدم
وعـ ـ ـن ـ ــوان بـ ــروتـ ــوكـ ــول اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت IP
 addressواملــواقــع الـتــي تـ ّـمــت زيارتها
وال ـبــروتــوكــوالت املـسـتـخــدمــة ومــوقــع
املستخدم".
يـ ـلـ ـف ــت الـ ـتـ ـق ــري ــر أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى ب ـعــض
امل ـخ ــاوف ال ـجــديــرة بــاالهـتـمــام والـتــي
تـتـعـلــق ب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى تـكـنــولــوجـيــا
الـ ـقـ ـي ــاس الـ ـبـ ـي ــومـ ـت ــري فـ ــي جـ ـ ــوازات
السفر ،وفــي بيانات الالجئني إضافة
إلــى نشر كاميرات مراقبة في بيروت
تبث صورها عبر اإلنترنت إلى غرفة
الرصد الفوري .فجميع هذه البيانات
م ـع ــرض ــة ل ــاخـ ـت ــراق نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ع ــدم
وجود ضمانات لحمايتها.
(األخبار)

خارجية ،بتغطية من الحكومة أحيانًا ،كتسليم «داتا» االتصاالت كاملة إلى املحكمة األمنية (باإلضافة إلى
األجهزة األمنية املحلية) ،أو عبر عمليات خاصة ،كالتي كشفت عنها وثيقة ،نشرها موقع ،censoo.com
تفيد ّ
بأن وكالة األمن القومي األميركية اخترقت منذ فترة طويلة سنتراالت أوجيرو وتمكنت من التجسس
على الداتا الصادرة من لبنان وتصفيتها ومعالجتها

بيد األميركيين
اإلنترنت
داتا
َ
أوجيرو مخترقة
محمد وهبة
ت ـظ ـهــر وث ـي ـق ــة ،ن ـشــرهــا م ــوق ــع censoo.
ّ
 comأن وكــالــة األمــن القومي األميركية
اخ ـتــرقــت م ـنــذ ف ـت ــرة طــوي ـلــة س ـن ـتــراالت
أوج ـي ــرو ،وتـمـكـنــت مــن الـتـجـســس على
الــداتــا ال ـص ــادرة مــن لـبـنــان وتصفيتها
وم ـعــال ـج ـت ـهــا .ال ت ــوض ــح ه ــذه الــوثـيـقــة
إذا كـ ـ ــان مـ ـص ــدر هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــدرة نــات ـجــا
مـ ــن ب ــرن ــام ــج م ـع ـل ــوم ــات ـي ــة أو أجـ ـه ــزة
تكنولوجية متطورة أو مزيج من االثنني
ت ـحــت اخ ـت ـص ــار «ه ــام ــرك ــس» ،إال أنـهــا
ّ
تؤكد أن التجسس عبر «أوجيرو» أتاح
لها تصفية داتــا بحجم  ١٠٠ميغابيت،
خاصة بما تزعم أنه «الوحدة  »١٨٠٠في
حزب الله.
هذه الوثيقة ّ
مؤرخة في  ٢٤نيسان ٢٠١٣
بعنوان برنامج «سيغينت ديفلوبمنت
س ــوب ــورت  IIـ ـ قـ ــراءة بــرنــامــج اإلدارة».
الــوثـيـقــة مـخـتــومــة بـشـعــار وكــالــة األمــن
ال ـق ــوم ــي األمـ ـي ــرك ــي ف ــي داخ ـل ـه ــا كـلـمــة
« ،»SIGDEVأي إن هذه الوثيقة عرضت
ف ــي م ــؤت ـم ــر  SIGDEVالـ ـ ــذي ي ـح ـضــره
مـ ـمـ ـثـ ـل ــون ع ـ ــن وك ـ ــال ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
األميركية حول العالم .ويتضمن املؤتمر
م ـح ــاض ــرات وورش ع ـمــل واج ـت ـمــاعــات
ض ـمــن ط ــاول ــة دائ ــري ــة وسـ ــواهـ ــا ،ح ــول
ق ـ ـضـ ــايـ ــا اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ـ ـيـ ــة وت ـ ـ ـطـ ـ ــورات
التكنولوجيا في هذا املجال ،وهو يعقد
مـنــذ س ـن ــوات ع ــدي ــدة ف ــي إط ــار بــرنــامــج
»SIGNIT» Development Support
ال ــذي يحمل أكـثــر مــن نسخة اخـتـصــارًا
لعبارة «تطوير أنظمة الدفاع العسكرية
الستخبارات اإلشارة».
بتاريخ نشر هذه الوثيقة ،أي في نيسان
 ،٢٠١٣ك ــان عـمــر املــؤتـمــر تـســع سـنــوات،
وقـ ـ ــد ّ
ذي ـ ـلـ ــت ال ــوثـ ـيـ ـق ــة بـ ـعـ ـب ــارة «سـ ــري
ّ
ج ـ ـدًا» ،م ــع أن ـهــا ع ـب ــارة ع ــن ورق ــة مـعــدة
مل ـحــاضــرة خــاصــة شــاركــت فـيـهــا شركة
«بـ ــوز أل ــن هــام ـل ـ ّتــون» .ال ــورق ــة مكتوبة
بـلـغــة تـقـنـيــة م ـعــقــدة نـسـبـيــا ،م ــا يشير
إلــى أن هــذا االجتماع كــان يجمع خبراء
ومحللني تقنيني فــي مجال االتـصــاالت
واملعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة
وغيرهم.

تـ ـتـ ـضـ ـم ــن الـ ــوث ـ ـي ـ ـقـ ــة مل ـ ـحـ ــة ع ـ ــام ـ ــة ُع ــن
االستراتيجية وتقنية العمل الــذي قـ ّـدم
ل ـ «ال ــزب ــون» .ويفهم منها أنـهــا خالصة
ً
ع ـم ــل ي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـم ــاده ب ــوص ـف ــه م ـث ــاال
ُ
طبق فــي لبنان وأفغانستان ،غير أنها
ت ـت ـح ــدث بــال ـت ـف ـص ـيــل عـ ــن ل ـب ـن ــان وع ــن
عمليات التجسس على «داتا اإلنترنت»
الصادرة عنه إلى الخارج عبر سنتراالت
ّ
«أوجيرو» وموزعاتها.
ّ
تقول الوثيقة إن فريق العمل تمكن من
االتصال بالبوابات الرئيسية لإلنترنت
فــي لبنان ومــن تصفية املعطيات التي
جمعت من هذه العملية .وقد أدت عملية
جمع «الــداتــا» وتصفيتها إلــى حصول
وكالة األمن القومي األميركية على ١٠٠

الخرق ال يمكن ان
يحصل عن بعد
ّ
ويتطلب وجود عميل
في «أوجيرو»
ّ
تسميه «الوحدة
ميغابايت خاصة بما
١٨٠٠ال ـتــاب ـع ــة ل ـحــزب ال ـل ــه» ،وال ـص ــادرة
مــن لـبـنــان إل ــى ال ـخ ــارج .وق ــد ج ــرت هــذه
العملية من خالل االتصال بموزع رأس
ّ
ب ـيــروت لــإنـتــرنــت ،وه ــو أح ــد املــوزعــن
االثـنــن األســاسـيــن فــي لبنان واملتصل
بــالـكــابــل الـبـحــري ال ــذي ينقل الــداتــا من
لبنان إلى الخارج وبالعكس.
َّ
تشير الوثيقة إلى أن آلية االتصال جرت
ً
ب ــ«خ ـف ـي ــة» ،أي إنـ ــه كـ ــان ت ـس ـلــا خـفـيــا،
بواسطة عملية «ريكس كوايندو» التي
نـ ـف ــذت مـ ــن خـ ـ ــال «هـ ــامـ ــركـ ــس» (ل ـي ــس
واضحًا ما إذا كانت هذه التسمية تتعلق
ببرنامج معلوماتية أو بجهاز تنصت
مـتـطــور أو بـمــزيــج مــن االث ـن ــن) .وليس
ذل ــك فـحـســب ،ب ــل أت ــاح ــت ه ــذه العملية
االت ـص ــال بـمــركــز الـتـحـكــم األس ــاس ــي في

أوجـيــرو املــوجــود فــي رأس النبع ،فيما
ّ
أت ـي ــح ل ـفــريــق ال ـع ـمــل أن ي ـن ـشــئ م ــوزع ــا
خــاصــا رديـفــا يتيح جمع املعلومات أو
داتــا اإلنترنت ومعالجتها وتصفيتها.
وب ـن ـت ـي ـج ــة ذلـ ـ ـ ــك ،ج ـ ـ ــرى الـ ـ ــدخـ ـ ــول إل ــى
حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات امل ـ ـش ـ ـتـ ــركـ ــن وعـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــم
األساسية على الشبكة.
بـحـســب الــوث ـي ـقــة ،ف ــإن ك ــل حــركــة الــداتــا
واملعلومات املتعلقة بما ّ
تسميه «الوحدة
 »١٨٠٠جمعت مــن خــال هــذه العملية،
وإن ربــط املعلومات املحصلة بالوحدة
جرى بعد  ٢٤ساعة من إجراء االتصال،
أي بعد  ٢٤ساعة من بدء التجسس .وقد
أشار محلل تقني لدى الوكالة ،إلى أنه،
بنتيجة هذا البرنامج ،باتت هناك قدرة
أكيدة لدى فريق العمل ،على التدقيق في
أي عنوان ( .)IP Addressوتقول الوثيقة
إن ــه ف ــي ال ـس ــاب ــق ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك ال ـق ــدرة
ع ـلــى تـنـفـيــذ م ـثــل ه ــذا االتـ ـص ــال خــافــا
للتطور الحاصل بنتيجة «هامركس».
وتضيف أن هــذه العملية نفذت سابقًا
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ح ـيــث جـ ــرى االت ـص ــال
بالشبكة الـتــي يستعملها كـبــار الـقــادة
ال ـع ـس ـك ــري ــن وال ـس ـي ــاس ـي ــن وامل ــدن ـي ــن
أيضًا.
ُ
ل ــم ت ـع ــرف م ـ ـ ّـدة ال ـت ـج ـســس ال ـ ــذي قــامــت
ب ــه ال ــوك ــال ــة ع ـب ــر ع ـم ـل ـي ـت ـهــا املـ ــذكـ ــورة،
ّ
ول ـ ــم تـ ـع ــرف مـ ـ ـ ّـدة االت ـ ـصـ ــال ب ـم ــوزع ــات
«أوج ـ ـي ـ ــرو» ،وال ع ــن تــوق ـيــت االت ـص ــال
والـتـجـســس ،إال أن التقنيني فــي لبنان
يؤكدون أن عملية كهذه أتاحت للوكالة
الـحـصــول عـلــى كــل ال ــدات ــا املـنـقــولــة عبر
ّ
امل ـ ــوزع وغ ــرف ــة الـتـحـكــم ،وع ـلــى األرج ــح
أنها أتــاحــت لهم الــدخــول إلــى كــل الداتا
املتصلة بعمل شبكة اإلنترنت في لبنان.
وليس ذلــك فقط ،بل يمكن التساؤل عن
تقصير «أوج ـي ــرو» فــي حـمــايــة الشبكة
اللبنانية من خرق كهذا ،وخصوصًا أنه
يجر االستثمار فــي الشبكة الحالية
لــم
ِ
منذ فترات طويلة ،فيما يــزداد الحديث
بــن التقنيني عــن استعمال الشبكة من
أج ــل مـنــافــع خــاصــة وأن ـه ــا ،عـلــى فــرض
حسن ّ
النية ،أهملت لهذا الهدف.
إزاء هـ ــذا الـ ـخ ــرق ال ـه ــائ ــل ،ي ـب ــرز س ــؤال
أس ــاس ــي ع ــن كـيـفـيــة ح ـص ــول االت ـص ــال
ّ
باملوزع وغرفة التحكم ،إذ إن هذا األمر،
ُ
تقنيًا ،ال يمكن أن يحصل عن بعد ،وفق
رأي الخبراء التقنيني ،بل يجب أن يكون
هناك عميل ميداني ّ
سهل لهم هذا األمر،
وبالتحديد عميل في «أوجيرو».
وبالنسبة إلى حجم الضرر الواقع على
لبنان بنتيجة هذا الخرق االستخباراتي
األم ـيــركــي ،ف ــإن ال ــدات ــا امل ـشــار إلـيـهــا في
ه ــذه الـعـمـلـيــة ال يـمـكــن ح ـصــرهــا ،وهــي
تتعلق بالرسائل البريدية اإللكترونية
وب ـح ـس ــاب ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــن ع ـل ــى م ــواق ــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي م ــن فــاي ـس ـبــوك
ووات ــس آب وانـسـتـغــرام وس ــواه ــا… كل
الرسائل والتسجيالت والصور وغيرها
من أنواع الداتا املستهلكة باتت مكشوفة
لــوكــالــة األم ــن الـقــومــي األم ـيــركــي ،ال بل
إن الـتـحــويــات املـصــرفـيــة والـحـســابــات
املــرتـبـطــة بـهــا هــي أي ـضــا انـكـشـفــت… ال
يمكن تـعــداد وحصر حجم الــداتــا بهذه
التطبيقات والتحويالت ،فهناك الكثير
ال ـك ـث ـي ــر م ـم ــا ان ـت ـش ـل ـتــه ال ــوك ــال ــة ب ـهــذه
العملية مــن حـســابــات اللبنانيني على
مواقع اإلنترنت والتطبيقات املستعملة.

