
 

 

 كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت في افتتاح مؤتمر حول
  لهندسة في بيروتالعالي ل معهدال"، ينّظمه : تحدّيات وتوّقعات "أمن الفضاء اإللكترونّي أو السيبرانيّ 

لهندسة في العالي ل معهدالفي ، 2016تشرين األّول )أكتوبر(  5و 4، يوَمي  األميركّيةالّلبنانّية والجامعة 
  للفرنكوفونّية.  بدعٍم من الوكالة الجامعّيةبيروت، 

 

الّلبنانّية يسعدني أن أفتتح اليوم هذا المؤتمر الهاّم الذي تنّظمه الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية والجامعة . 1
أهاًل  صاالت السلكّية والالسلكّية.معالي الوزير بطرس حرب، وزير اإلتّ  يوسف برعايةاألميركّية وجامعة القّديس 

 كم من قدامى كلّية الحقوق والعلوم السياسّية في جامعة القّديس يوسفبكم معالي الوزير في جامعتكم كون
هذا المؤتمر البعد األكاديمّي والوطنّي الذي يستحّقه. ال يسعني  ورين. حضوركم بيننا يشّرفنا وُيسبغ علىالمشه

رة سنوات طويلة بما بخب ي بيروت، معهدنا المزّودلهندسة فالعالي ل معهدالإال أن أرّحب بكم وبكّن جميًعا في 
رئيس الوكالة برّحب إّنها الطريق السليمة أل. 1913ا في العام هقاموا بتأسيس Lyon" ليون "ن ومدينة أّن اليسوعّيي

 ،الذي يقود de Gaudemar  Jean-Paulالبروفسور جان بول دو غودمارالسّيد و  ،الجامعّية للفرنكوفونّية
. هذه الوكالة نفسها، هنا الوكالة الجامعّية للفرنكوفونّية الدولّية والرائعة سفينةبراعة، وبكّل منذ أكثر من سنة 
ا من أجل ظهر دعمهكيف تُ تعرف ، ، مدير المكتب Sabourin بشخص السّيد سابورينو  بالذات في بيروت،

 أحداث فرنكوفونّية علمّية ومفتوحة على المسائل والمواضيع األكثر حساسّية واألكثر محاكاًة لمجتمعنا إجراء
 .موضوع اليوممثل 

 أجلاس لما يمكن أن يعطيه الرقمّي من حسّ   de Gaudemarأعرف كم أّن السّيد الرئيس دو غودمار . 2
يثير إعجابنا عدد من  ،على ذلك، حين ننظر عن كثب عالوةً  التعليم العالي. تنمية المعرفة وباألخّص 

ة ليست على في هذا المؤتمر، إشارة إلى أّن الفرنكوفونيّ المشاركين المحاضرين من المؤّسسات الفرنكوفونّية 
. إذا أنهيُت قائمتي من كلمات الترحيب إجتماعيّ ا يمكن أن يكون عامل تنمية وتحّول مّ ع تغاضىاستعداد أن ت

 نعمة   من حرم نفسيانّية األميركّية، سوف أمن دون أن أذكر اسم الدكتور جوزيف جبرا، رئيس الجامعة اللبن
أيًضا من قدامى جامعة القّديس  أّنه هوالسّيد جو جبرا  ولئك الذين ال يعرفون أل أقولابتسامة جّذابة. فكرّية و 
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 دليله الفرصة لي وأترك أن يرّدد، كما يحبّ  نتماءهذا االخور بف ة وهوة الحقوق والعلوم السياسيّ كليّ  من يوسف،
  هذا الشعور بالفخر.أسباب ب

األميركّية وأّن اللبنانّية جامعة القّديس يوسف والجامعة بل نعمل مًعا،  لكوننا رتياحالأشعر با حال، على أيّ . 3
الشعور المشترك في  هولكنّ الّلغة، سواء كانت فرنسّية أو إنجليزّية ليست عائًقا لتبعدنا عن بعضنا البعض، 

اإلدارة الذكّية لتكنولوجيا المعلومات والعديد  اهتماماتالبتكار و السعي لتحقيق التمّيز واو  تحقيق المهّمة نفسها
على ايجاد فرصة عظيمة للقيام بالبحوث المشتركة وتبادل الخبرات  نادأن تساع هامن المواضيع األخرى يمكن

ساتنا ومجتمعاتنا هتمام مؤسّ ا  ثيري حول موضوع رئيسيّ  همقارباتد وتعدّ  عهفي تنوّ  ة. هذا المؤتمروالثروات العلميّ 
 كاديمي المشترك.العمل األعليه د لما يمكن أن يكون جيّ  مثال   لهو

استخدام أفضل وسائل اإلعالم  يكمن فيلهذا المؤتمر  الرئيسيّ  همّ المباشرة، أكثر وهكذا، وفي مصطلحات  .4
 ، نظًراأسىو  ل إلى دموع  تتحوّ  قدغالًبا ما  رفاهيةشخاص كثيرين، إال أّن هذه الأ رفاهية من أجلة اإللكترونيّ 

أسبوعين أّن عاصمة عربّية في الخليج  قبلفي الجريدة  تُ قرأ .ةالهجمات اإللكترونيّ  شهدهتالذي  التطّور وتيرةل
ة التي ، وذلك للتمّكن من الحّد من الهجمات السيبرانيّ الرقميّ  داولالت عنالمؤّقت التوّقف طلبت إلى المصارف 

كانت تطّوق عمليًّا األسواق المالّية وتمنعها من القيام بعملها بشكل  صحيح. وهكذا، مع ظهور الهجمات 
ألمن. في ما يتعّلق با اضروريًّ أصبح ا جديدً ا نهجً  من الواضح أنّ المستمّرة،  مةالمتقدّ المستهدفة والتهديدات 

ة، سات الماليّ لمؤسّ على اة لكترونيّ الهجمات اإل البيانات ضدّ  لحماية أمن مةمالئ ة لم تعدالتقليديّ  التقنّيات
أصحاب  من غير المألوف أن نسمع سف ليسلأل .لخ، إتوزيعلة لة، والعالمات التجاريّ سات الرعاية الصحيّ مؤسّ و 

 رحلة عبر العالما من القراصنة نجح في القيام بّن قرصانً ا  و  ُسِلَبت أموالهم يقولون إنّ ة الحسابات والخرائط الرقميّ 
من صديق  لكترونيّ رسالة بالبريد اإل تلق  ا لم ي. من منّ إفتراضّيةبواسطة بطاقة  تذاكر مدفوعةب زّوًدا معالميّ 
ة اليوم مادّ  نفسها تصبح هذه البيانات ؟ هبياناتفقد جزًءا كبيًرا من  وأُسِلب  حساب بريده اإللكترونيّ  نّ أ يعلن

 العمالت الصعبة السترجاع المال من ون الكثير منبطلّ ويت ن محترفون في السرقةلالبتزاز حين ينتزعها مجرمو 
 .عنوة وهما أخذ

التدابير الفّعالة في ما  ذاإللكترونّي يتفاقم بسرعة، كيف السبيل إلى اّتخا اإلجراميّ  هذا العمللدى رؤية . 5
ذات صلة يتعّلق باألمن اإللكترونّي ؟ أنا متأّكد أّن أعمال هذا المؤتمر والمداخالت القائمة على أسس خبرات 
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حضارتنا  طرح علىأسئلة رئيسّية تُ في الحماية الرقمّية ستجلب األجوبة الصحيحة على نماذج على بالموضوع و 
 الحالّية.

 اتزامنً  ،فللتكيّ  القابلو  الشخصيّ بأكملها في الدفاع لديكم ة ة األمنيّ تحويل البنية التحتيّ  المثالي في الحلّ يكمن 
 الهجمات هذهكتشاف م ليس فقط ا. هذا من شأنه أن يسمح لكمحّددة تهديدات   م ومع أصحابكمحيطمع 

اليوم  هار أن نكرّ  مبتذلة نحبّ  كلمةمجّرد  حسن الحظّ  يتمنّ  ليس، اإلنترنت. لذلكمواجهة مجرمي  بل، هاوتحليل
 .واقعّية وملموسةة لمشاكل جّد يّ أوغير فرنكوفون إعطاء حلول جّيدة فرنكوفونّية تصبو إلى ةحقيقيّ ها أمنية ولكنّ 

 

 هذا المؤتمر.عمال أتمّنى الحّظ الجّيد أل


