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ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE SZPIEGUJĄ
WROGÓW ZA POMOCĄ SUPERNARZĘDZIA
Jak podała agencja Reutera, Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) korzystały z supernarzędzia
hakerskiego Karma w celu szpiegowania swoich wrogów za pomocą włamywania się na iPhone'y.
Jedną z poszkodowanych jest Tawakkol Karman, jemeńska laueratka Pokojowej Nagrody Nobla.
Według doniesień Reutera w ramach tzw. Projektu Raven dla ZEA mieli pracować byli funkcjonariusze
amerykańskiej agencji wywiadowczej NSA. Ich zadaniem było włamywanie się do produkowanych
przez Apple'a telefonów należących do aktywistów, dyplomatów i przywódców wrogich Emiratom
państw. Robili to z użyciem narzędzia Karma, którego istnienie nie było wcześniej publicznie wiadome.
Działania ZEA można według Reutera datować od 2016 roku. Pierwszymi celami operacji byli emir
Kataru i jeden z ważniejszych urzędników tureckich, a także laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z
Jemenu, która zajmowała się działaniami na rzecz ochrony praw człowieka. Informacje te Reuters
uzyskał od pięciu osób zaangażowanych w wymienione działania. Agencja zaznaczyła, że nie są oni
obywatelami ZEA.
W ramach Projektu Raven z Amerykanami mieli współpracować przedstawiciele służb bezpieczeństwa
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Samo narzędzie opisane zostało jako użyteczne w przypadku
chęci uzyskania zdalnego dostępu do iPhone'a bez konieczności skłonienia celu działań operacyjnych
do samodzielnej jego aktywacji przez kliknięcie w zainfekowany link. Karma gotowa ma być do użycia
po wpisaniu do programu numeru telefonu oﬁary bądź jej adresu e-mail. Narzędzie nie może być
użyte do szpiegowania urządzeń z Androidem ani też do podsłuchiwania połączeń telefonicznych podała agencja.
Według informacji Reutera w 2016 i 2017 roku Karma miała być wykorzystywana przez ZEA do
pozyskiwania zdjęć, wiadomości e-mail i SMS szpiegowanych osób, a także danych o ich lokalizacji.
Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia hakerzy pracujący na zlecenie kraju mieli także wejść w
posiadanie haseł zapisanych w telefonach celów, co pomogło im uzyskać dostęp do kolejnych
informacji na ich temat.
Agencja podkreśliła, że obecnie nie wiadomo, czy narzędzie pozostaje w użyciu. Według informacji
podanych przez źródła, aktualizacje bezpieczeństwa wydane przez Apple'a w 2017 roku zmniejszyły
efektywność działania Karmy.
Według specjalistów z zakresu zagadnień cyberwojny narzędzia takie jak Karma, które pozwalają na
jednoczesne szpiegowanie setek posiadaczy iPhone'ów, cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku

oprogramowania. Były doradca ds. cyberbezpieczeństwa poprzedniego prezydenta USA Baracka
Obamy Michael Daniel uważa, że obecnie cyberbroń tego rodzaju może rozwijać nie więcej niż 10
państw, w tym Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone.
Zarówno rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych ZEA, jak i przedstawiciele ﬁrmy Apple
odmówili Reuterowi komentarza w związku z doniesieniami.
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