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مجتمع وإقتصاد

على الغالف

التنصت على االتصاالت« :كوتا» لكل جهاز أمني
خصوصية المواطنين اللبنانيين في
مرمى األجهزة األمنية« .ويكيليكس»
عن امتالك هذه
تتداول معلومات ّ
األجهزة لتقنيات تمكنها من التجسس.
فهل كل ما نفعله مراقب؟ وما
قصة «الفايروس الجاسوس» الذي
يخترق هاتفك ويرصد كل تحركاتك
ومحادثاتك؟ هل هناك هواتف سهلة
االختراق وأخرى أكثر تحصينًا؟ في ما
يأتي أجوبة من مصادر معنية بهذا
النوع من األعمال األمنية

رضوان مرتضى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة تـتـجـســس علينا.
ّ
ٌ
يتخوف منه أغلب اللبنانيني،
واقع
ٌ
الــذيــن بــات قسم كبير منهم مقتنع
بـ ــأنـ ــه مـ ــراقـ ــب عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـس ــاع ــة
م ــع تـ ـط ـ ّـور ع ـم ــل األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
اللبنانية في حربها على اإلرهــاب.
تسريبات موقع «ويكيليكس» تعزز
مساع
هــذه املـخــاوف ،إذ كشفت عن
ٍ
م ــن ق ـبــل ج ـه ــاز األم ـ ــن الـ ـع ــام وف ــرع
امل ـع ـلــومــات واس ـت ـخ ـب ــارات الـجـيــش
بــاإلضــافــة إل ــى شــركـتــن خــاصـتــن،
ُ
الم ـت ــاك ت ـق ـن ـيــات وب ــرام ــج تـخـضــع
الـلـبـنــانـيــن ل ـ ـ «امل ــراق ـب ــة ال ـشــام ـلــة»،
واستثمار ماليني ال ــدوالرات لشراء
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ت ـج ـســس قـ ـ ــادرة عـلــى
تسجيل كــل حركة وسكنة تحصل،
س ـ ـ ـ ـ ــواء أك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ع ـ ـبـ ــر االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
ال ـ ـخ ـ ـلـ ــويـ ــة أم مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال وسـ ــائـ ــل
ً
التواصل الرقمي .فهل فعال تمتلك
األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــذه
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة؟ وه ـ ـ ــل ب ـ ـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون
مـكـشــوفــن أمـ ــام األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة؟

ه ـ ــل ك ـ ــل م ـ ــا ن ـف ـع ـل ــه م ـ ــراق ـ ــب؟ وه ــل
بإمكان ضابط أو عسكري في أحد
األج ـه ــزة األمـنـيــة وض ــع أي مــواطــن
تحت املراقبة أو الدخول إلى هاتفه
واختراق خصوصيته؟
ّ
تزدحم األسئلة عندما يتعلق األمر
ب ـك ـشــف خ ـصــوص ـي ـت ـنــا ،وال سـيـمــا
أن غالبية املــواطـنــن ال تــزال تجهل
دهــالـيــز الـعــالــم الــرق ـمــي .وال ـخــوض
ف ــي غ ـم ــار ه ــذه امل ـس ــائ ــل ي ــدخ ــل في
دائ ـ ـ ــرة امل ـ ـح ـ ـظـ ــورات بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،ل ـكــون ه ــذا املـلــف
ُيـ ـ َـعـ ـ ّـد م ــن «أسـ ـ ـ ــرار الـ ــدولـ ــة ال ـع ـل ـيــا»
الـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ــاألم ــن الـ ـق ــوم ــي .إال
ّ
أن مـ ـص ــادر أم ـن ـي ــة رف ـي ـع ــة كـشـفــت
جانب عوالم
لـ «األخبار» بعضًا من
ّ
التجسس املجهولة .ورغم أنها نفت
نفيًا قاطعًا تــوافــر إمكانية املراقبة
ال ـش ــام ـل ــة ل ــاتـ ـص ــاالت ،سـ ـ ــواء عـبــر
الهواتف الخلوية أو العالم الرقمي،
ّ
أوض ـح ــت املـ ـص ــادر أن ال ـس ـبــاق في
هــذا العالم يخضع لتطور مستمر،
ّ
كــاشـفــة عــن متابعة دائـمــة يـتــولهــا
ضباط اتصاالت.
لـ ــم تـ ـن ــف املـ ـ ـص ـ ــادر ن ـف ـس ـه ــا شـ ــراء
أجـهــزة تنصت بماليني ال ــدوالرات،
ّ
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا اعـ ـتـ ـب ــرت ّ أن قـ ـ ـ ــدرة ه ــذه
األج ـ ـهـ ــزة ع ـل ــى ت ـع ــق ــب االتـ ـص ــاالت
ّ
محدودة ،إذ إن ّ«األجهزة املوجودة
ب ــإم ـك ــان ـه ــا تـ ـع ــق ــب أرقـ ـ ـ ــام هــات ـف ـيــة
م ـع ــدودة ال ت ـت ـجــاوز الـعـشــريــن في
الحد األقصى ضمن بقعة جغرافية
ّ
مـ ـحـ ـص ــورة» .وأوضـ ـح ــت أن ه ـنــاك
«ك ــوت ــا» أرق ـ ــام هــات ـف ـيــة ل ـكــل جـهــاز
أم ـ ـنـ ــي ي ـم ـك ـن ــه الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــت ع ـل ـي ـه ــا،
ّ
مشيرة إلى أن استخبارات الجيش
مسموح لها بمراقبة عشرين رقمًا،
ف ـي ـم ــا ُي ـس ـم ــح ل ــأم ــن الـ ـع ــام وف ــرع
امل ـع ـل ــوم ــات بــال ـت ـنـ ّـصــت ع ـبــر مــركــز
ّ
تحكم على  ١٢رقمًا في ٍّ
حد أقصى!
ّ
الف ـتــة إل ــى أن بـعــض ه ــذه األج ـهــزة
امل ـس ـت ـخ ــدم ــة مـ ــوجـ ــود أيـ ـض ــا ل ــدى
املــاف ـيــا الــدول ـيــة ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا

ّ
أجهزة التجسس يمكنها تعقب عدد قليل من األرقام الهاتفية في بقعة محصورة

المصادر األمنية:
تواصلنا مع فريق
 hacking teamولم
نشتر األجهزة

في أعمالها غير الشرعية.
ّ
ت ـش ـي ــر امل ـ ـصـ ــادر األمـ ـنـ ـي ــة إل ـ ــى «أن
ال ــرق ــاب ــة ال ـش ــام ـل ــة ع ـل ــى اتـ ـص ــاالت
الـهــواتــف الـخـلــويــة مــوجــودة بنحو
كــامــل لــدى الــدولــة الـســوريــة» ،ولكن
كلفة تحقيق ذلك في لبنان «تتجاوز
املـ ـلـ ـي ــار دوالر» .وف ـ ــي ّ
ردهـ ـ ـ ــا عـلــى
تسريبات ويكيليكس لفواتير تؤكد
ضلوع األجهزة األمنية في املراقبة
الشاملة وإعطائها صالحية شــراء
أجـهــزة تنصت بماليني ال ــدوالرات،
ال تنفي املـصــادر أن تكون األجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ق ـ ــد تـ ــواص ـ ـلـ ــت م ـ ــع ف ــري ــق
 hacking teamل ــاسـ ـتـ ـفـ ـس ــار عــن
بـ ــرامـ ــج ت ـج ـس ــس ت ـت ـع ـلــق ب ــإص ــاب ــة
ّالهواتف املحمولة ّ واعتراضها ،إال
أنـهــا أصــرت على أنــه لــم يـجـ ِـر شــراء
ّ
أي م ــن ه ــذه األجـ ـه ــزة ،م ـع ـت ـبــرة أن
الـ ــدولـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ـي ـســت بـحــاجــة
لدفع املبالغ الطائلة للحصول على
ُ
ّ
التنصت
أجـهــزة تـنـ ّـصــت تـتـيــح لـهــا
على االت ـصــاالت الهاتفية الـعــاديــة،
ّ
ب ــاع ـت ـب ــار أن كـ ــل جـ ـه ــاز ب ــإم ـك ــان ــه،
ع ـبــر ال ـق ـض ــاء ،ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن
لـ ـل ــدخ ــول ومـ ــراق ـ ـبـ ــة ات ـ ـص ـ ــاالت أي
ّ
ّ
مواطن عند االشتباه فيه .وأكدت أن
ّ
تتنصت
جميع األج ـهــزة اللبنانية
بـ ّـط ــريـ ـق ــة سـ ــريـ ــة وقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة .غ ـيــر
ّ
أن ـهـ ّـا لـفـتــت إل ــى أن ال ـت ـحـ ّـدي األكـبــر
يتمثل بالقدرة على التجسس على
االتصاالت واملحادثات التي تجري
في العالم االفـتــراضــي .وكشفت عن
ُ
جـهــود ضخمة تـبــذل لـلــوصــول إلى
إم ـكــان ـيــة تـعـقــب جـمـيــع االت ـص ــاالت
وامل ـع ـلــومــات ال ـتــي ي ـجــري تـبــادلـهــا
ف ــي ال ـعــالــم االف ـت ــراض ــي ع ـلــى كــامــل
األراضي اللبنانية.
ت ـق ـلــل املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة م ــن أهـمـيــة
الحديث عن رقابة شاملة باالستناد
إلى مسألة حصول املحكمة الدولية
على الداتا الكاملة لالتصاالت لكل
ّ
امل ــواطـ ـن ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن .تـ ـق ــول "إن

ه ــذه ال ــدات ــا ت ـع ـنــي م ــن ات ـص ــل بمن
وتوقيت االتصال واملكان الجغرافي
ل ـح ـظــة ح ـص ــول االتـ ـص ــال ف ـقــط مــن
دون م ـض ـم ــون االتـ ـ ـص ـ ــال" .وت ـن ـفــي
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر األم ـ ـن ـ ـيـ ــة وجـ ـ ـ ــود ب ــرام ــج
ُ
ل ــدي ـه ــا ت ـت ـي ــح اخ ـ ـتـ ــراق ال ـح ـســابــات
وأج ـهــزة الكمبيوتر وال ـهــواتــف من
ّ
دون اك ـت ـش ــاف ـه ــا ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
كـشــف الـ ـ « ،»Trojanأي الـجــاســوس
اإللـكـتــرونــي ،يسير ملــن لــديــه معرفة
م ـح ــدودة ف ــي عــالــم الـكـمـبـيــوتــر ،إال
ّ
أنها أوضـحــت أن اخـتــراق الهواتف
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى بــرنــامــج «آن ــدروي ــد»
أك ـ ـثـ ــر سـ ـه ــول ــة ف ـ ــي ظ ـ ــل اس ـت ـح ــال ــة
اخ ـت ــراق ه ــوات ــف «اآليـ ـف ــون» لـكــونــه
ّ
مجهزًا بنظام حماية عالي الفعالية،
بــاسـتـثـنــاء حــالــة اب ـتــاع املـسـتـخــدم

ل ـل ـط ـعــم .وت ـع ـنــي املـ ـص ــادر ب ــذل ــك أن
ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف م ـب ــاش ــر
ُ
ـرس ــل
ل ـص ــاح ــب الـ ـه ــات ــف ،أي أن ت ـ ِ
الجهة الــراصــدة له رابطًا أو صورة
عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وب ـ ـم ـ ـجـ ـ ّـرد ال ـض ـغ ــط
عليها ُي ّ
فعل الجاسوس اإللكتروني.
ُ
وبــالـتــالــي ،يـصـبــح بــإمـكــان الـجـهــاز
األم ـنــي سـحــب كــل الــداتــا املــوجــودة
ع ـل ــى ال ـه ــات ــف وال ـت ـح ـك ــم بــال ـهــاتــف
ع ـ ــن ُب ـ ـعـ ــد ل ـ ــدرج ـ ــة إجـ ـ ـ ـ ــراء اتـ ـص ــال
ّ
مـنــه .ت ــرى امل ـصــادر األمـنـيــة أن «كــل
بـ ــرامـ ــج ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال
يـمـكــن اخ ـتــراق ـهــا ،لـكــونـهــا مــربــوطــة
ـارج ،إال فــي
بـ ـسـ ـي ــرف ــرات فـ ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ـ َ
حـ ــال ـ ـتـ ــن :األولـ ـ ـ ـ ــى أن ُيـ ـ ــدخـ ـ ــل إل ــى
السيرفر ،أما الثانية فهي اعتراض
ال ـ ــدات ـ ــا فـ ــي الـ ـ ـه ـ ــواء وفـ ـ ــك رم ــوزه ــا
ع ـب ــر ال ـ ـ ـ  .»Interceptionوك ـش ـفــت
ُ
ّ
أن ك ــل الـتـطـبـيـقــات ال ـتــي تـسـتـخــدم
عـ ـل ــى أجـ ـ ـه ـ ــزة الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر س ـه ـلــة
االخـ ـت ــراق إذا م ــا ك ــان االس ـت ـه ــداف
ّ
فــرديــا ،لكنها لفتت إلــى أن إمكانية
اخ ـ ـتـ ــراق ال ـس ـي ــرف ــر األسـ ــاسـ ــي ألي
ّ
تطبيق مستحيلة .وأشارت إلى «أن
ال ـج ـهــد األم ـن ــي ال ـي ــوم يـنـصــب على
اخ ـتــراق الـهــواتــف الـخـلــويــة لكونها
األك ـثــر اسـتـخــدامــا مــن قـبــل عناصر
ّ
التنظيمات اإلهابية» ،الفتة إلى أن
تطبيق التيليغرام املستخدم على
نطاق واسع من قبل عناصر تنظيم
«الدولة اإلسالمية» و«القاعدة» ،لم
تتمكن من ّ
فك الرموز الختراقه ،وهذا
مــا ُيتيح لعناصر هــذه التنظيمات
ال ـتــواصــل بـسـهــولــة كـبـيــرة مــن دون
ّ
تعقبهم أحيانًا كثيرة .أما عن نجاح
األجهزة األمنية في تفكيك عدد من
ّالخاليا اإلرهابية ،فكشفت املصادر
أن ـهــا تعتمد فــي ذل ــك عـلــى مقاطعة
املـعـلــومــات وتحليلها ،مـشـيــرة إلــى
ّ
أن الخطأ البشري لعنصر واحد في
الخلية يسبب غالبًا فضح أمر باقي
أفراد الخلية.

«ن ّجار»...

عرصنة القهوة اللبنانية

قدمت عالمة القهوة الرائدة «ن ّجار» ،خالل معرض «هوريكا»
الذي يقام يف مركز بيال بني  4و 7نيسان الجاري ،ابتكارها الجديد
« »NAJJAR RAQWAالذي يع ّد ثورة يف عامل القهوة اللبنانية.
من خالل هذا املنتج العرصي ،تنعش «ن ّجار» مفهوم «الركوة»
التقليديّة ،لتق ّدم مقاربة حديثة يف إعداد القهوة اللبنان ّية
تحض فنجان
بواسطة أ ّول ركوة أوتوماتيكية فريدة من نوعهاّ ،
قهوة لبنانياً مثالياً بأسهل الطرق ويف أقل من دقيقة واحدة.
تعتمد  NAJJAR RAQWAالتي ت ّم إطالقها تحت شعار «لبنانيّة
كل كبسولة
وعأصولها» ،عىل نظام إبداعي يح ّول ،بكبسة ز ّرّ ،
 CAFÉ NAJJAR RAQWAإىل فنجان من القهوة اللبنانيّة
رس هذه التجربة الجديدة يف الكبسوالت التي
األصيلة .ويكمن ّ
كل منها عىل  ٥غرامات من أجود أنواع حبوب بن أرابيكا
يحتوي ّ
املح ّمصة واملطحونة واملع ّبأة بإحكام يف أكياس مفرغة من الهواء
للحفاظ عىل نكهتها الطازجة واللذيذة.
وتتمتع  NAJJAR RAQWAمبزايا عدة ،من بينها التحكّم
األوتوماتييك بدرجة الحرارة لغيل املياه ،ونظام أوتوماتييك
للتنظيف السهل والتخلّص من الكبسوالت.

