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مجتمع وإقتصاد
تقرير
المصرفية.
تزداد القرصنة اإللكترونية في ظل انتشار استخدام اإلنترنت في جميع المجاالت ،وتحديدًا التعامالت ّ
الغنائم الناجمة عن عمليات االختراق والقرصنة هذه تزداد بوتيرة متسارعة ،إذ بلغ عدد العمليات المبلغ عنها،
التي تعرضت لها المصارف في لبنان ،نحو  233عملية إلكترونية ،ووصلت قيمة األموال المقرصنة عبرها إلى
نحو  26مليونًا ونصف مليون دوالر

«القراصنة» في لبنان :االستيالء على  26.5مليون دوالر

ّ
تعرضت
المصارف
في لبنان لـ
 7أنواع من
الهجمات
اإللكترونية

إيفا الشوفي
بلغ عدد عمليات القرصنة اإللكترونية
ال ـتــي تـعــرضــت لـهــا امل ـص ــارف حـصـرًا
مـنــذ ع ــام  2011حـتــى الـفـصــل الـثــالــث
مــن السنة الـحــالـيــة ،وفــق أرق ــام هيئة
التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان،
 233عملية ،وصلت فيها قيمة األموال
ال ـت ــي ت ـعــرضــت ل ـل ـقــرص ـنــة إلـ ــى نـحــو
 26مليونًا ونصف مليون دوالر ،من
ضمنها  15مـلـيــون دوالر بــن عامي
 2015و 2016طاولت القطاع املصرفي
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،وفـ ــق رئ ـي ـس ــة مـكـتــب
مكافحة الجرائم املعلوماتية وحماية
امللكية الفكرية ،املقدم ســوزان الحاج.
ت ـع ـكــس ه ـ ــذه األرق ـ ـ ـ ــام الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى،
إذ إن القيمة الفعلية للغنائم وعــدد
العمليات اإللكترونية ،باعتراف هيئة
الـتـحـقـيــق وم ـك ـتــب مـكــافـحــة ال ـجــرائــم
امل ـع ـل ــوم ــات ـي ــة ،أكـ ـب ــر ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ألن
هناك حــاالت لم يتم اإلبــاغ عنها إما
بدافع الحفاظ على السمعة أو يقينًا
باستحالة استعادة تلك األموال.

تطور العمليات المسجلة
مـنــذ ع ــام  ،2014ارت ـف ـعــت م ـعــدالت ما
ُي ـط ـل ــق ع ـل ـيــه ق ــان ــون ــا اسـ ــم ال ـجــري ـمــة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،مـ ــا وض ــع
املـعـنـيــن ف ــي املـ ـص ــارف واملــؤس ـســات
املــالـيــة واألج ـهــزة األمـنـيــة أم ــام سباق
مــع الـقــراصـنــة ال ـقــادريــن عـلــى تطوير
أدوات ـهــم وتكتيكاتهم ب ـمــوازاة تطور
وسائل املكافحة .في إطار هذا السباق

ُ ّ
امل ـث ـي ــر ،ن ــظ ــم أول م ــن أمـ ــس "مـلـتـقــى
مكافحة الجريمة اإللكترونية الثاني"،
ح ـيــث ت ــم ال ـك ـشــف ع ــن ح ـجــم األم ـ ــوال
املختلسة الضخمة ،بلسان الجهتني
األكـثــر اطــاعــا عليها :مكتب مكافحة
ال ـجــرائــم املـعـلــومــاتـيــة فــي ق ــوى األمــن
الــداخ ـلــي وه ـي ـئــة الـتـحـقـيــق الـخــاصــة
لدى مصرف لبنان.
عـ ـ ــام  ،2011ت ـل ـق ــت ه ـي ـئ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
الـخــاصــة ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان تـقــريـرًا
واحـ ـ ـدًا ب ـم ـعــام ـلــة "م ـش ـب ــوه ــة" بـقـيـمــة
 5500دوالر .في العام التالي ،لم تصل
أي ش ـكــوى إل ــى ال ـه ـي ـئــة ،أم ــا ف ــي عــام
 2013فـقــد سـ ّـجـلــت الـهـيـئــة  8تـقــاريــر
ب ـم ـعــامــات بـلـغــت قـيـمـتـهــا  895ألــف
دوالر .في عام  ،2014ازدادت التقارير
بشكل حــاد ليبلغ عــددهــا  51شكوى
توزعت بني طلبات مساعدة وتقارير
بمعامالت "مشبوهة" ،وبلغت قيمتها
ّ
التطور األبــرز حصل
 5ماليني دوالر.
ف ــي عـ ــام  2015ع ـنــدمــا وص ـل ــت قيمة
األم ــوال الـتــي تعرضت للقرصنة إلى
 12مـلـيــون دوالر فــي ع ــام واح ــد عبر
 84عملية .عــدد الـشـكــاوى والقضايا
الواردة إلى الهيئة ازداد سنويًا ليصل
ه ــذه ال ـس ـنــة ف ــي فـصـلـهــا ال ـثــالــث إلــى
 89قضية بلغت قيمة األمــوال فيها 8
ماليني ونصف مليون دوالر.
ي ـش ــرح أنـ ـط ــوان مـ ـن ــدور ،ن ــائ ــب مــديــر
مـســاعــد فــي هيئة التحقيق الخاصة
ل ــدى م ـصــرف ل ـب ـنــان ،وض ــع الـتـقــاريــر
الــواردة إلى الهيئة بشكل ّ
مفصل منذ
بداية السنة حتى الفصل الثالث منها.

ي ـت ـبـ ّـن أن ال ـه ـي ـئــة تـلـقــت ه ــذه الـسـنــة
 139قضية مــن امل ـص ــارف ،منها 119
قـضـيــة ع ـبــارة عــن تـقــاريــر بمعامالت
"مشبوهة" و 20طلب مساعدة .بلغت
قيمة العمليات املنفذة نحو  3ماليني
و 700ألف دوالر ،لم تتمكن الهيئة من
استرجاع سوى  833ألف دوالر منها،
أي ما نسبته .%28.50

تصنيف العمليات وأنواعها
تـ ـع ــرض ال ـه ـي ـئ ــة ت ـص ـن ـيــف ال ـق ـضــايــا
ال ــواردة إليها ليظهر أن العدد األكبر
م ــن الـعـمـلـيــات امل ـن ـفــذة وغ ـيــر املـنـفــذة
يـ ـ ـن ـ ــدرج ضـ ـم ــن ف ـئ ـت ــن أس ــاسـ ـيـ ـت ــن:

تم استرداد  833ألف دوالر
فقط من أصل  3ماليين
و 700ألف دوالر
الفئة األول ــى هــي  ،BEC1أي عمليات
إلـكـتــرونـيــة تـتــم عـبــر اخ ـت ــراق الـبــريــد
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ل ـل ـم ـصــرف أو ال ـع ـم ـيــل،
إذ ي ـ ـقـ ــوم املـ ـق ــرص ــن بـ ــالـ ــدخـ ــول إل ــى
البريد اإللكتروني للعميل أو ينشئ
بــريـدًا إلكترونيًا مشابهًا لــه ويراسل
املـصــرف لطلب إج ــراء عملية تحويل
مــن حـســابــه إل ــى حـســاب آخ ــر ،ليتبني
الحـقــا أن العميل األســاســي لــم يطلب
إجـ ـ ــراء أي عـمـلـيــة ت ـح ــوي ــل .ب ـلــغ عــدد
العمليات املنفذة  29عملية مقابل 46
عملية غير مـنـفــذة ،وعـلـيــه ،تستغرب

الهيئة حصول عمليات منفذة ضمن
هذه الفئة التي يمكن كشفها بسهولة،
إذ إن ــه ت ــم إلـ ــزام امل ـص ــارف بــاالتـصــال
هــاتـفـيــا بــالـعـمـيــل ق ـبــل إج ـ ــراء عملية
ت ـحــويــل ل ـل ـتــأكــد م ــن ص ـحــة الـعـمـلـيــة
والحساب املرسل إليه.
ّأم ـ ــا ال ـف ـئــة ال ـثــان ـيــة وهـ ــي  ،CEC1أي
ان ـت ـهــاك ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي للشركة
املـ ـ ـ ّ
ـوردة ،إذ ي ـقــوم املـقــرصــن بــاخـتــراق
ّ
الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي لـ ـلـ ـم ــورد الـ ــذي
يـتـعــامــل مـعــه الـعـمـيــل ويـطـلــب إج ــراء
ّ
ليتبي الحقًا أن
تحويل إلــى حسابه
الحساب مخترق .املستغرب فــي هذه
الـفـئــة ه ــو أن ع ــدد الـعـمـلـيــات املـنـفــذة
يفوق بنسبة  %95عدد العمليات غير
املنفذة ،إذ بلغ عــدد العمليات املنفذة
حـتــى الـفـصــل الـثــالــث مــن ه ــذه السنة
 36مقابل عمليتني فقط غير منفذتني.
باتباع وجهة األموال املقرصنة ،يظهر
أم ــر م ـش ـتــرك وه ــو أن الـنـسـبــة األك ـبــر
مـ ــن الـ ـتـ ـح ــوي ــات ت ـت ــم إل ـ ــى م ـص ــارف
فــي بــريـطــانـيــا ،الـتــي تلقت  38عملية
ت ـح ــوي ــل ب ـق ـي ـمــة  1.3م ـل ـي ــون دوالر،
تليها هونغ كونغ بـ  12عملية تحويل
بمجموع  1.6مليون دوالر.

أبرز الهجمات اإللكترونية على
المصارف
ت ـعـ ّـرضــت املـ ـص ــارف ف ــي ل ـب ـنــان خــال
فـ ـت ــرة  2016 - 2015لـ ـ ـ  7أنـ ـ ـ ــواع مــن
ال ـه ـج ـمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وف ــق مكتب
مكافحة الـجــرائــم املعلوماتية .النوع
األول من الهجمات هو الـ ،DDoS attack

أي هجمات الحرمان من الخدمة ،وهي
عبارة عن إغــراق خــادم املصرف بعدد
كبير من الطلبات الوهمية حتى يقف
عن العمل .مصرفان اثنان كانا عرضة
لـهــذا الـهـجــوم ،وف ــي إح ــدى الهجمات
ّ
تـبـ ّـن أن الـهـجــوم اإللـكـتــرونــي تــم من
خ ــال م ـشــاركــة مـحـلـيــة م ــع مجموعة
"أن ــون ـي ـم ــوس" ال ـعــامل ـيــة ،وت ــم تــوقـيــف
الشخص املقرصن ال ــذي أع ــاد تمثيل
عملية القرصنة.
النوع الثاني من الهجمات استهدف
ق ـ ــرصـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات الـ ـه ــاتـ ـفـ ـي ــة
ّ
للمصارف ،وتـقــول الـحــاج إن غالبية
ت ـ ـط ـ ـب ـ ـي ـ ـقـ ــات امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــارف ت ـ ـعـ ــرضـ ــت
للقرصنة .جراء هذه الهجمات ،توقفت
 3تطبيقات عائدة لثالثة مصارف عن
العمل ،ما أدى إلــى خسائر بقيمة 15
ألف دوالر ناتجة من سرقة األموال من
هذه الهجمات .تحصل هذه الهجمات
ج ــراء نـجــاح املـقــرصــن بـتـجــاوز مسار
الدفع واالحتيال على النظام وسرقة
األمـ ــوال بـسـبــب ضـعــف فــي الـ ـ source
 codeالعائد للتطبيق ،وقد قام مكتب
مكافحة الجرائم املعلوماتية بتوقيف
جميع املقرصنني.
 4مـصــارف تـعـ ّـرضــت لسرقة الـ ـ ATM
ع ـب ــر االحـ ـتـ ـي ــال ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام وخ ــرق
املعلومات الخاصة بالزبائن وسحب
األمـ ــوال مــن الـ ـ  ATMثــم ت ـطــورت إلــى
هجمات على خ ــوادم ال ـ  ATMبحيث
ُيـعـطــى أمــر بــإفــراغ األم ــوال املــوجــودة
داخلها مثلما حصل فــي دول عديدة
م ـثــل روسـ ـي ــا وه ــول ـن ــدا وأرم ـي ـن ـيــا…
ال ي ـع ـل ــن م ـك ـت ــب م ـك ــاف ـح ــة الـ ـج ــرائ ــم
املـ ـعـ ـل ــوم ــاتـ ـي ــة ع ـ ــن حـ ـج ــم ال ـخ ـس ــائ ــر
الـنــاتـجــة م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــات .وتـقــول
ّ
ال ـ ـح ـ ــاج فـ ـق ــط إن "قـ ـيـ ـم ــة الـ ـخـ ـس ــارة
تمتلكها املصارف".
كذلك تعرضت  5مصارف لهجوم يقوم
ع ـلــى اس ـت ـن ـســاخ امل ــوق ــع اإلل ـك ـتــرونــي
للمصرف (cloning of banks and forex
 )websitesوت ـعــديــل بــرمـجـتــه بحيث
يدخل العمالء جميع معلوماتهم على
امل ــوق ــع الــوه ـمــي ،وبــال ـتــالــي يسلمون
القراصنة كلمات مــرورهــم .الخسائر
الناجمة عن هــذه العمليات بلغت 50
ألــف دوالر ،ويـتــوقــع املكتب أن تــزداد
ه ــذه الـعـمـلـيــات ،علمًا بــأنــه تــم إغــاق
املواقع الوهمية.
 20عملية متعلقة باستخدام بطاقات
م ـق ــرص ـن ــة لـ ـلـ ـش ــراء عـ ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت
ت ـع ــرض ــت ل ـه ــا امل ـ ـص ـ ــارف ،ووص ـل ــت
الخسائر الناجمة عنها إلى مليوني
دوالر تمت بغالبيتها شــراء بطاقات
سفرّ .أمــا الهجوم السادس فهو نشر
ب ــرم ـج ـي ــات خ ـب ـي ـثــة ()MALWARE
ه ــدفـ ـه ــا سـ ــرقـ ــة ق ـ ــاع ـ ــدة املـ ـعـ ـل ــوم ــات
العائدة لزبائن املصرف ،وقد أصابت
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـي ــروس ــات  100ش ــرك ــة عـبــر
س ــرق ــة امل ـع ـل ــوم ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ـهــا.
إضــافــة إل ــى الـ ـ  RANSOMWAREأو
برنامج الفدية بحيث يقوم املقرصن
بتشفير خــوادم املـصــارف والشركات
ويـطــالــب بـفــديــة مـقــابــل فــك التشفير.
وقد بلغ عدد هذه الجرائم  45جريمة
ن ـت ــج م ـن ـه ــا خ ـس ــائ ــر ب ـق ـي ـمــة م ـل ـيــون
دوالر .ت ـتــوقـ ًـع ال ـح ــاج أن ي ـ ــزداد هــذا
النمط ،الفـتــة إلــى أن مكافحة ظاهرة
نـشــر الـفـيــروســات تـحـتــاج إلــى أعـتــدة
وتدريبات خاصة.
ّأما الهجوم األخير فهو االحتيال عبر
اختراق البريد اإللكتروني للمصرف
وللشركات املوردة والعمالء ،وقد ّ
كبد
امل ـص ــارف خـســائــر بقيمة  10ماليني
دوالر! ورغم جميع الجهود املبذولة،
ال يزال هذا النوع من القرصنة يزداد
ألن امل ـقــرصــن ال يـحـتــاج إل ــى خـبــرات
تقنية متقدمة جدًا لتنفيذه.

