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 إیران / سوریا / إسرائیل –نطاق الفضاء اإللكتروني في الشرق األوسط 

  2016سبتمبر    Treadstone 71بقلم جیف باردین، 

نطاق الفضاء اإللكتروني في الشرق األوسط تنفجر بصورة ھائلة مثل انفجار البیئة الطبیعیة الحالیة فیھ. الفضاء اإللكتروني یعج 

بالتغییر المستمر. جھات التھدید الفاعلة الجدیدة، والمالجئ االفتراضیة اآلمنة وزیادة مشاھدات المتطرفین تستدعي حمایة النطاقات 

 نة. االفتراضیة اآلم

ظھور شبكات التواصل االجتماعي في الشرق األوسط یوفر طریقة فاعلة في الوقت الفعلي ألعمال الدعایة، وسیطرة وتحكم غیر 

منظم. وھو غیر منظم ألن األداة التي نختارھا ھي شبكات التواصل االجتماعي. یقوم مستخدمو أدوات شبكات التواصل االجتماعي 

مع قبول المتابعین أو األصدقاء الذین یتطلبون معرفة مسبقة بأشیاء محددة أو إمكانیة الدخول  مثل تویتر وفیسبوك بإنشاء حسابات

على الدوائر المغلقة بناًء على السمعة. وقد ظھرت ھذه الطریقة بجالء أثناء ثورات الربیع العربي التي امتدت من شمال أفریقیا وحتى 

 دول الخلیج.  

جدیدة كلیاً لنشر المعلومات في اإلنترنت باإلضافة إلى العدید من طرق نشر المعلومات إلى طرق أدت العدید من أجھزة الدخول على 

الشرق األوسط. ھذه الطرق تفوقت على مراكز الدعایة الحكومیة ومنافذ السیطرة على المعلومات. وتغلبت على الوسائل التي منعت 

 واصل المتاحة من وجھة نظر الجھات التي حرمت ھذه الوسائل. حریة الرأي والتعبیر. وقضت على مخاطر اكتشاف وسائل الت

وازدھرت وسائل التواصل المتاحة وأیضاً أتیحت الفرصة للمتطرفین لعرض وجھات نظرھم وآرائھم. ھذه اآلراء كانت حبیسة منذ 

لتخطیط ھو اإلقبال على التواصل عبر سنوات من التخطیط. الشيء الممیز في ھذا اأمٍد بعید في زنازین قذرة إال أنھا تطورت ونمت 

الحر المفتوح المحمي بسریة وخصوصیة وبسرعة اإلنترنت. تستغل وكاالت االستخبارات في الشرق األوسط شبكات التواصل 

االجتماعي كنتیجة للربیع العربي. وقد أصبحت شبكات التواصل االجتماعي ھي اآلمر والمسیطر ووسائل التواصل وأجھزة كمبیوتر 

 ).2011ین (مجلة تقنیة الدفاع، ُمْضطََھدلل (C4ISR)ارات ورصد ومراقبة واستطالع واستكشاف واستخب

تعمل مواقع شبكات التواصل االجتماعي مثل فیسبوك وتویتر كأسلحة في حروب االتصاالت والدعایة. ألن التواصل عبر ھذه الوسائل 

  ھو رأس الحربة في الحشد واالستنفار والتطرف والتخطیط. یمكن النظر لھذه األسلحة جمیعھا على أنھا مخاطر وتھدیدات.   

 الشرق األوسط في البدایة منع استخدام ھذه األسلحة لكنھا غیرت منھجھا وطریقتھا.  حاولت الحكومات في جمیع أرجاء
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حكومات الشرق  ظھر بعدُ جدید في المفھوم والمعتقد في صورة مواقع التواصل االجتماعي التي أصبحت أھدافاً للتجسس واالختراق.

ق تھدف إلى اختراق ومنع وإعاقة التواصل واالتصاالت األوسط تخترق في الوقت الحالي مواقع شبكات التواصل االجتماعي بطر

والتخطیط لألنشطة. یمكن تلخیص منھج التعامل مع الفضاء اإللكتروني بصفة عامة كانعكاس مباشر لالضطرابات الحادثة في 

 الشرق األوسط والناتجة عن سنوات من الدكتاتوریة أدت إلى الكبت والقمع االضطھاد واالستبداد.   

 

في سوریا وإیران –تطور استراتیجیات الفضاء اإللكتروني   

یمكن اعتبار تنامي وسائل الحرب عبر الفضاء على عكس العوائق المالیة الضخمة في بناء الجیوش والقوات البحریة والقوات الجویة 

ش. یمكن أن تكون األھداف مجزئة اإللكتروني كوسیلة منخفضة التكالیف نسبیاً. كما أنھ لیست ھناك حاجة إلرسال القوات والجیو

بطبیعتھا. لیست ھناك حاجة لضرب دولة أخرى بالقنابل، فقد تكون النتائج محرجة على المستوى السیاسي، إال أن النتائج فعالة جداً 

فضول المعرفي وتترك الھدف یتساءل عما سیصیبھ الحقاً. التركیز األساسي على المعرفة الفنیة والتقنیة ورغبة فطریة شدیدة نحو ال

واالستكشاف كنقطة بدایة لبناء قاعدة إستراتیجیة حروب الفضاء اإللكتروني. أتت عملیة التطور الحالي بعد ھیكلة أولیة غیر منظمة 

 تحولت بالفعل إلى نموذج منظم وفاعل مدعوم أكادیمیاً ومن الحكومات:  نضجت و

 

 إمكانیة الدخول على اإلنترنت  .1

 الثغرات في مواقع األعداء والخصومتجربة واستكشاف  .2

 القرصنة كوسیلة بدائیة مع التشویھ العشوائي .3

 التطویر المستمر لمھارات القرصنة واالنتقال لمرحلة تھریب البیانات .4

 المؤسسات ذات البناء الھش القائم على التعالیم القومیة .5

 المشاركة في القضاء على األنشطة الممیزة .6

 عدد محدود من شركات أمن الفضاء اإللكترونيتأسیس  .7

 وضع المؤسسات األكادیمیة لمناھج تعلیم دفاعیة وھجومیة .8

 عقد مؤتمرات ألمن الفضاء اإللكتروني على المستوى المحلي .9
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 االستھداف الصریح والمعلن على مستوى العالم لألعداء بناًء على وجھات نظر سیاسیة ودینیة  .10

 في الفضاء اإللكتروني (للدفاع عن نفسھا) یة وضع الحكومات لبرامج دفاع .11

 وضع الحكومات لبرامج حكومیة في الفضاء اإللكتروني (للھجوم على األعداء) .12

 دمج المؤسسات ذات التركیب الھش مع الكیانات الحكومیة والمؤسسات األكادیمیة  .13

a.  استخدام المؤسسات ذات التركیب الھش كوكالء الستھداف األعداء بناًء على 

b. لویات الحكومة في متطلبات االستھدافأو 

c. المؤسسات االفتراضیة الخارجیة التي تعكس وكالء فعلیین 

 توسیع المؤسسات األكادیمیة للمناھج التعلیمیة على مستوى شھادات الماجستیر .14

 استحواذ المؤسسات األكادیمیة على األلعاب الممیزة .15

داء أثناء فترات االضطرابات الدینیة والسیاسیة أو القیام بإجراءات فاعلة في الفضاء اإللكتروني ضد األع .16

 انخراط الجیش كأداة في السیاسة الخارجیة 

 إعالن الحكومة ألمن الفضاء اإللكتروني كواجب قومي ووطني .17

البحث عن الثغرات واكتشافھا ھو اإلغراء الذي یفتح الشھیة. بمجرد إیجاد ھذه الثغرات یجب اختبار وتقییم المھارات الجدیدة التي تم 

اكتشافھا وتوسیعھا لكي تصبح مھارات یمكن توثیقھا وتكرارھا وتكییفھا. إمكانیة تكییفھا نظراً لسرعة التغییر في شبكات مواقع 

 .  (TTPs)ي وأمن مواقع األعداء على اإلنترنت یتطلب التعلم والتغییر المستمر لألسالیب والتقنیات واإلجراءات التواصل االجتماع

(وحدة البرمجة في  (SEA)فعالة من خالل تشكیل الجیش السوري اإللكتروني أثبتت سوریا وإیران أن اإلجراءات السابق ذكرھا 

) 2014) (أشیان Ashiyane Digital Security Groupشیان لألمن الرقمي () ومجموعة أ2014الجیش السوري اإللكتروني، 

وال یمكن تجاھل مجموعات أخرى مثل فریق أمن قراصنة مدینة بابل اإلیرانیة، والمخترقون اإلیرانیون ورابطة القراصنة اإلیرانیین 

). ورغم اختالف 2014(مونكاستر، رة والخبیثة )، والفریق السوري للبرامج الضا2006والفریق اإلیراني المدمر والمخرب (سمیث 

الطرق التي اتبعتھا المجموعتان إال أن المجموعتین أتبعتا مساراً یعمل على دمجھما مع الحكومة والمؤسسات األكادیمیة. بدافع 

   عنیة.     الضرورة والدافع الوطني ما دفعھما إلى السیر مع الحكومة. اندمجت المجموعتان مع المؤسسات الحكومیة الم
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) والجیش عقد IRGCدمجت إیران برامج الحرب اإللكترونیة في األنشطة العسكریة. وقد حاول كل من الحرس الثوري اإلیراني (

مع الوالیات المتحدة لزیادة قدرات تجمیع اإلشارات واالتصاالت واالستخبارات. یقومون بذلك من خالل االستخدام المكثف اتفاق 

لأللیاف الضوئیة المدفونة واالتصاالت المؤمنة وتطویر المزید من الطرق اآلمنة الستخدام اإلنترنت وخطوط االتصاالت األرضیة 

الحسین والشریف من أجل الوصول إلى "شبكة اتصاالت إنترنت داخلیة ال یمكن اختراقھا ). تعمل جامعتا 2007(كوردسمان، 

 2007)." تزعم إیران أن ھذا النظام قد تمت تجربتھ میدانیاً أثناء مناورات والیة اقتدار في فبرایر 2007(كوردسمان، 

 ). 2007(االستخبارات األمریكیة، 

 

خطط التنمویة في البالد؛ وقد سعت السلطات إلى زیادة معدالت االلتحاق بالتعلیم االبتدائي وقد اعتبر التعلیم كأولویة قصوى في ال

طالب مقارنةً  8700% لتصل إلى 25). في الواقع ارتفعت معدالت التحاق اإلیرانیین بالجامعات األمریكیة بنسبة 2013(ماسلین، 

). أدى زیادة االنتباه للتعلیم العالي إلى زیادة أعداد 2013ماسلین، لطالب الدول األخرى في الشرق األوسط ( 25.65بزیادة نسبتھا 

  ). 2008علماء الحاسوب ومھندسي التكنولوجیا وھما العنصران الالزمان المتالك برنامج أسلحة فضاء إلكتروني متطورة (كارول، 

  

وردت عنھا تقاریر تربطھا بالھجمات التي  من المعروف أن مجموعة إیرانیة أخرى ھي الجیش اإلیراني للفضاء اإللكتروني، قد

جرت في الماضي على المؤسسات الغربیة. لیس من المعروف في العلن أن للحرس الثوري اإلیراني سیطرة على ھذه المجموعة إال 

). یستمر المقال 2012أن العدید من القادة اإلیرانیین قد أعلنوا عن مجھوداتھم بشكل استثنائي (المعھد الفرنسي للتحلیل االستراتیجي، 

من قادة الحروب اإللكترونیة في الباسیج. كما یشرح المقال أیضاً قوات شرطة الفضاء قائد  1500في التعریف بأسماء أكثر من 

اإللكتروني اإلیرانیة التي تأسست من أجل الحفاظ على منھاج وصوت ولغة الثورة في مواقع الویب ومواقع التواصل االجتماعي التي 

 تستضیفھا إیران على شبكة اإلنترنت.   

 

األكادیمي والتحول إلى عملیات في الفضاء اإللكتروني على التزام قومي بحمایة البنیة التحتیة الحیویة وأیضاً تطویر یدل التوسع 

 طرق العملیات العدائیة المضادة للعملیات العدائیة الھجومیة في الفضاء اإللكتروني التي تقوم بھا إیران.
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م جامعة الشریف دورات دراسیة تقلیدیة في أمن المعلومات والتكنولوجیا وتوسعت في ذلك وانتقلت إلى مواضیع متقدمة. تغطي  تُقدِّ

 بعض الموضوعات التي تدرسھا الجامعة: 

 CE 40-817األمن المتطور للشبكات  •

o  ،الجدران الناریةIDS/NIDS ،DoS/DDoSأمن التتبع، األمن الالسلكي، وأمن الویب ، 

o   (أي ملفات تعریف االرتباط، والخداع اإللكتروني، الخ)، وتحلیل الخصوصیة/الحركة على اإلنترنت، وإخفاء

)، وبرامج الدیدان/البرامج الخبیثة الضارة، ومصائد مخترقي الشبكات (Tor)الھویة (استخدام حصان طروادة/

)Honeypotsول نقل الصوت عبر اإلنترنت )، وتحلیالت األدلة الجنائیة على الشبكات، وأمن بروتوك

)VoIP ،2014) (خرازي ( 

 

عند إلقاء نظرة عن كثب على ھذا الموضوع نكتشف الحاجة لوضع خط أساسي لفھم األمن والخصوصیة باإلضافة إلى تصنیف 

 – 817أمن الشبكات المتطور صفحة  817حیوي قیاسي مع الھجوم الفوري على القراصنة وأعمال القرصنة. (خرازي، سي إي 

 ). 2012، محاضرة 902

یغطي البروفیسور خرازي في محاضرتھ الثغرات والتھدیدات ویعلق على ذلك بقولھ "ال یمكنك وضع تصمیم نظام أمني (خرازي 

 )2012ما لم تعرف من ھو عدوك" محاضرة، عام  902 – 817، أمن الشبكات المتطور الصفحات 817سي إي 

القذرة والجواسیس وأیضاً  واألعمال الداخلیةرصنة المنظمة وغیر المنظمة، وأعمال التجسس، تغطي المحاضرة القراصنة وجرائم الق

مع االعتراف باقتباس مواد مصدر البحث من جامعة كولومبیا وجامعة جورج واشنطن. في الواقع تشیر كل  طرق الھجوم التقلیدیة

  بتة والمعترف بھا. محاضرة من المحاضرات إلى المصادر الغربیة للمواد العلمیة المث

مثل معظم المحاضرات الجامعیة من ھذا النوع ھذه المحاضرة مصحوبة بمعامل عملیة. یغطي البروفیسور خرازي األنشطة المعملیة 

 والمصاید. WireSharkمثل اختراق المنافذ، وتقییم األعمال الالسلكیة باستخدام 

إنشاء موقعي استضافة كاذبین على بیئة التشغیل المصائد ھي نوع من المصائد مفتوحة المصدر. حیث یتم تكلیف الطلبة بمھمة 

Windows  وLinux  باستخدامNmap  وHping .یُطلب من الطلبة تتبع أنشطة  في إجراء مسح على مواقع االستضافة االفتراضیة
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). من 2014، 2، كراسة واجبات األمن المتطور للشبكات 817تسجیل الدخول ومقارنة النتائج مع مصاید العسل (خرازي سي إي 

خالل اإلعدادات التي تم تقدیمھا نجد أن سوریا لیست على درجة عالیة من التطور ولكنھا تتعلم من حلیفتیھا روسیا وإیران. تمثل 

الجامعة السوریة االفتراضیة وجامعة تشرین نموذجین للبرامج األكادیمیة التي تسعى لفھم العملیات التي تتم في الفضاء اإللكتروني 

 ثقیف القوى العاملة من أجل حمایة البنیة التحتیة الحیویة السوریة. وتعلیم وت

 )Capture the Flagمھام القبض على العلم (

 2014. تضمنت مسابقة عام Capture the Flag (CTF)ترعى جامعة الشریف في الوقت الحالي وقائع مسابقات القبض على العلم 

وعلم وفن كتابة الرسائل بطریقة خفیة ال یمكن اكتشافھا وعلم التشفیر واألدلة القبض على العلم في مجاالت تغطي ھجمات الویب 

 ).2014الجنائیة واألكواد اآلمنة والھندسة العكسیة واالستطالع واالستكشاف (جامعة الشریف، 

طرق وأسالیب ووسائل التجسس التقلیدیة، تدرب جامعة الشریف الطالب من خالل عملیات وتمت ترجمتھا باستخدام مصطلحات 

عدائیة في الفضاء اإللكتروني، واستخدام طریقة الخداع واإلنكار وطرق وأسالیب استقصائیة وإجراءات وقائیة ودفاعیة في الفضاء 

المسابقة مسابقة دولیة في طریقة تعاملھا ویتم نشر جمیع اإللكتروني وجمع معلومات استخباراتیة في الفضاء اإللكتروني. ھذه 

) ومراجعتھا وتحلیلھا. ھذه األبحاث المكتوبة توفر مادة تعلیمیة للجمیع بعد CTFاألبحاث المكتوبة (نتائج أنشطة القبض على العلم 

 ق:فری 1173حوالي  2014نتائج في مسابقة  10. تشمل أعلى CTFانتھاء أنشطة القبض على العلم 

 

  2014لعام  CTFنتائج جامعة الشریف في مسابقة القبض على العلم  1جدول 
 

 الترتیب الفریق  الدولة  التصنیف

 
 Dragon Sector 1 الصین 1467.569

 
 Plaid Parliament الوالیات المتحدة األمریكیة  1370.145

of Pwning 

2 



 
 

Copyright 2015 Treadstone 71 LLC© 

 
 More Smoked روسیا 1027.791

Leet Chicken 

3 

 
 StratumAuhuur 4 ألمانیا 815.703

 
 penthackon 5 المملكة المتحدة 683.298

 
 tomcr00se 6 الوالیات المتحدة األمریكیة  650.838

 
 int3pids 7 أسبانیا 587.065

 
 Samurai 8 الوالیات المتحدة األمریكیة  574.472

 
 BalalaikaCr3w 9 روسیا  530.757

 
  Eindbazen 10 ھولندا  523.207

 

فرق  10في األسفل) على أنھ ما زال أمامھا طریق طویل تقطعھ لكي تحقق درجات أعلى  2تدل درجات الفریق اإلیراني (جدول 

. إال أن نفقات وحجم وحدة الحرب اإللكترونیة في الفضاء اإللكتروني التي تصرف على قوات حرس الثورة 1الموضحة في الجدول 

). توضح 2011ملیون دوالر أمریكي (جیمس أ لویس،  76شخص بمیزانیة  2400فیھا إلى اإلسالمیة والتي یصل عدد العاملین 

القدرات واإلمكانیات اإلیرانیة بناًء على ھجوم شامون على المملكة العربیة السعودیة زیادة في القدرات واإلمكانیات مدفوعة بسیاسة 

 خارجیة. 
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انتشر فیروس شامون عبر أجھزة الكمبیوتر وأجھزة الشبكات المشتركة وقام بمسح األجھزة وسجالت التشغیل الرئیسیة لألجھزة 

لمنعھا من التشغیل. یقال أن ھذا البرنامج قد استمد طرق عملھ من البرامج الخبیثة السابقة التي بقیت في میدان المعركة على الفضاء 

 حمولة الھجوم. اإللكتروني بدون تشفیر

نتائج الفریق اإلیراني: 2جدول   

respina 1 125 0 340 0 150 340 500 400 0 1,855 

arch 2 100 0 100 0 158 310 525 240 0 1,433 

hithaegl 3 125 0 0 0 510 0 530 240 0 1,405 

baghali 4 125 0 350 0 150 320 0 410 50 1,405 

dalt0n 5 125 0 0 0 480 100 200 430 0 1,335 

jolbakz 6 25 0 0 0 150 0 560 440 50 1,225 

neridah 7 100 0 0 0 150 0 520 420 0 1,190 

caspian 8 150 0 105 0 150 320 200 200 0 1,125 

aaa 9 50 0 0 0 180 105 540 200 0 1,075 

geek 10 75 0 100 0 150 200 0 440 0 965 

# Team Trivia Crypto Stegano Forensic Web Reverse Sec Misc bonus Total 

نضج النموذج في كٍل من سوریا وإیران للمرحلة التي كانت تعمل فیھا مجموعات أشیان في جیش الفضاء اإللكتروني اإلیراني، 

والجیش اإللكتروني السوري على إحباط رغبة الشباب المراھقین في التعزیز الصریح والواضح والذي من المفترض أن تكون 

األوضاع. یستخدم العدید من المؤسسات االفتراضیة الخارجیة التي تحاكي الكیانات الفعلیة نتیجتھ حكومة جدیدة منتظرة تھیمن على 

 كوكالء في الفضاء اإللكتروني. تعد حماس وحزب هللا نموذجین على الوكالء الذین یوفرون الدعم األساسي الملموس إلیران. 

الدین القسام المصالح اإلسرائیلیة والغربیة وتزعم أنھا ضربة العدید تستھدف مؤسسات في الفضاء اإللكتروني مثل كتائب الشھید عز 

ملیون دوالر (كتائب الشھید عز الدین  55.4وتسببت في خسائر قیمتھا  2013من المواقع اإلسرائیلیة بمساعدة مجھولین في عام 

 ).2013القسام، 

عبر البرید اإللكتروني من األعضاء الذین یقومون بتوثیق  شملت مشاركة الجیش اإللكتروني السوري في ھذا الھجوم تلقي تعلیمات

 ).Treadstone 7 ،2014استخدام األدوات واألھداف (
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 القوة اإلسرائیلیة الضخمة في الفضاء اإللكتروني 

جوریون منھجاً ألمن وضعت الجامعات اإلسرائیلیة مثل جامعة تل أبیب ومعھد الدفاع اإلسرائیلي في الفضاء اإللكتروني وجامعة بن 

الفضاء اإللكتروني واالستخبارات. یركز منھج جامعة بن جوریون على األمن التقلیدي للفضاء اإللكتروني باإلضافة إلى دورات 

 دراسیة في علوم التشفیر وأمن الشبكات وأمن نظم التشغیل واستكشاف الھجوم وھندسة نظم األمن وتنمیة الوعي األمني.

والھندسة  Linuxمعھد الدفاع اإلسرائیلي في الفضاء اإللكتروني اسم على مسمى ألنھم یقومون بتدریس دورات في نظام التشغیل 

ومشاریع التطویر والحوكمة واإلدارة واألمن. الدورة الوحیدة  windowsاألمنیة والعمارة األمنیة وزیادة األمان في برنامج التشغیل 

 نھج ھي دورة أسالیب القرصنة. التي تحید عن ھذا الم

تُدرس جامعة تل أبیب ھذه المراجع إال أنھ ال یوجد دلیل واضح وصریح على ھذا المنھج وھذه البرامج. في الواقع ال یوجد شرح 

المناھج  للعملیات الدفاعیة الصریحة التي تتم على الفضاء اإللكتروني، وأعمال االستخبارات التي تتم على الفضاء اإللكتروني / أو

 العدائیة على الفضاء اإللكتروني وال یمكن العثور على أي من ذلك في أي مكان. 

 لیس من المعتاد التشویش على ھذه المعلومات كطریقة لحمایة مواد الدورة الدراسیة ومن ثم إمكانیات الطلبة حدیثي التخرج.

من خالل تأسیس مجتمع ناشئ متعطش لذلك. تجد العدید من كانت إسرائیل منذ أمد بعید على رأس ھرم أمن الفضاء اإللكتروني 

(ثمانیة آالف ومئتان) التي تركز على   8200الشركات الناشئة جذورھا في قوات ومؤسسات الدفاع اإلسرائیلیة مثل مؤسسة 

 االستخبارات في الفضاء اإللكتروني وعملیات التجسس والتخریب.   

ة على مستوى العالم في مجال أمن الفضاء اإللكتروني بالتوازي مع وادي السلیكون والعدید من تعد إسرائیل واحدة من المواقع الرائد

 مجاالت ومناطق البحث األخرى في الوالیات المتحدة وفي أنشطة التطویر وإنشاء الشركات.

 تركز االستثمارات الضخمة من الوالیات المتحدة على مراكز التفوق واالمتیاز في بیر شیفا.

بقوة في رأس المال اإلسرائیلي وقامت بتأسیس محور بیر شیفا  Lockheed Martinو  IBMو  EMCستثمرت شركات مثل فقد ا

إسرائیل. وقد جذب رئیس الوزراء استثمارات وبذل طاقة ھائلة في تسویق ھذا المجال من خالل كمحور ألمن الفضاء اإللكتروني في 

 ومسابقة اإلبداع اإلسرائیلي في مجال الفضاء اإللكتروني. CyberSparkالمكتب القومي للفضاء اإللكتروني، وإطالق 
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ء في ثالث مجاالت رئیسیة:یعمل المكتب الوطني للفضاء اإللكتروني على تقدیم المشورة لرئیس الوزرا  

 تطویر الدفاع وبناء قوة وطنیة في مجال الفضاء اإللكتروني .1

 تعزیز ریادة إسرائیل في مجال الفضاء اإللكتروني .2

 )2011تطویر العملیات التي تدعم أول مھمتین  (المكتب الوطني للفضاء اإللكتروني،  .3

 توضح االلتزام بالدعم من طرف آلخر:  3611نظرة عن كثب على القرار رقم 

) تطویر التنسیق والتعاون بین الھیئات الحكومیة والجھات المسئولة عن الدفاع والھیئات األكادیمیة والھیئات الصناعیة 16المادة 

 ).2011تب الوطني للفضاء اإللكتروني، الفضاء اإللكتروني (المكوالشركات والھیئات األخرى التي لھا عالقة بمجال 

بجالء المتطلبات الالزمة من أجل إنشاء منھج وطني كامل وشامل ألمن الفضاء اإللكتروني. كما ھو الحال مع  16توضح المادة 

 غالبیة الوثائق اإلسرائیلیة من ھذا النوع لیس ھناك ذكر مباشر للعملیات الھجومیة في الفضاء اإللكتروني.

تركز على العامل  504تركز على اإلشارات الخاصة باالستخبارات؛ والوحدة  8200ھناك بعض الدالئل على أن الوحدة ومع ھذا 

على عملیات المراقبة والمسح باستخدام الرادیو؛ كما تركز الوحدة  5114البشري في االستخبارات واالستقصاء؛ كما تركز الوحدة 

على حرفیة  15)، كما تركز الوحدة باھاد 2011وعلى اللغة (األمن الدولي،  ھاتزفار على االستخبارات مفتوحة المصدر

 أمن نظم الحاسوب وأمن الوثائق السریة.  IDF، كما تستھدف وحدة أمن المعلومات (.Wikimapia, n.d)االستخبارات 

 عملیات الفضاء اإللكتروني على أرض الواقع

فیما لقد كان ھناك تیار متواصل من ھجمات الفضاء اإللكتروني التي یتم تنفیذھا في الشرق األوسط خالل السنوات القلیلة الماضیة. 

یلي قائمة ووصف لھذه الھجمات بناًء على الدول الثالث التي نغطیھا في ھذا الفصل وذلك بناًء على البیانات التي تم جمعھا من 

Hackmageddon )www.hackmageddon.com(. 

تاركاً على واجھة الموقع  2011سبتمبر  26قام الجیش السوري اإللكتروني بالقرصنة على الموقع الرئیسي لجامعة ھارفارد في 

بأنھ قام بتعطیل موقعي البورصة في كل من  IDFوقع ھجوم یعزى لفریق  2012ینایر  17رسالة تدل على أنھ كان ھناك. في 

 تحدة. السعودیة ودولة اإلمارات العربیة الم

http://www.hackmageddon.com/
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ینایر من نفس العام أعلنت مجموعة  20یقف في مواجھة قوات الدفاع اإلسرائیلیة لكن ھذا غیر مؤكد. في  IDFمن المفترض أن 

أنھا قامت بالسیطرة على العدید من مواقع الویب اإلیرانیة وأعلنت عن شریط فیدیو یوضح  TheJ0k3rSالقرصنة اإلسرائیلیة 

 الھجوم والقرصنة.

عقد مكتب اإلدارة الوطنیة للفضاء اإللكتروني اإلسرائیلي أول مھمة إرھاب لھ في الفضاء فاعیة تستھدف التدریب في حركة د

 .2012ینایر  25اإللكتروني وأطلق علیھا "إطفاء األنوار" وتحاكي الھجمات على البنیة التحتیة المھمة في 

على العدید من المواقع الحكومیة واإلعالمیة اإلیرانیة وتنشر علیھا علم  IDFكأحد المھام المحتملة في ھذا التدریب تسیطر وحدة 

 ینایر. 26إسرائیل في 

استجابة لتركیز جامعة تل أبیب على أمن الفضاء اإللكتروني من قبل ھیئة الدفاع الوطني عن الفضاء اإللكتروني، یخترق قراصنة 

مجھولین من الشرق األوسط الموقع ویتركون صوراً لحرق العلم األمریكي والعلم اإلسرائیلي. وعلى الرغم من اعتبار ھذا النوع من 

أعلنت بعض الجھات من إیران  2012السیاسي منھ كان كبیراً. وفي فبرایر  نالھجوم نوعاً من التشویھ إال أن حرج اإلسرائیلیی

 مسئولیتھا عن الھجوم. 

و  Stuxnetفبرایر أعلنت إیران أن منشآتھا النوویة محصنة من ھجمات الفضاء اإللكتروني في ضوء الھجمات السابقة من  13في 

Duqu ) مارس).  7مع إعالن القائد األعلى للثورة اإلیرانیة السید علي خامنئي عن تشكیل مجلس أعلى للفضاء اإللكتروني 

ثم عقدت إیران أول مؤتمر حول أمن الفضاء اإللكتروني وقد كان السید بھروز كامالیان من مجموعة آشیان األمنیة الرقمیة المتحدث 

 الرئیسي في ھذا المؤتمر.

وھي دولة حلیفة لدولة ربیجان دولة أذعراض عضالتھ الجدیدة في الفضاء اإللكتروني یھاجم الجیش اإللكتروني اإلیراني ومع است

 إسرائیل ویترك رسالة عن كونھا خادمة للیھود.

رانیین أعقب ھذا الھجوم ھجوم من الحلیف اإلیراني جیش حزب هللا للفضاء اإللكتروني على موقعین الثنین من المصلحین اإلی

 المناھضین للحكومة.

أغسطس. تعرض موقع شركة أرامكو السعودیة للضرب من  15مرتبط بالدول المستھدفة ھو ھجوم شامون في  2012أھم ھجوم في 

) وقام بمحو األقراص الصلبة وسجالت Windowsجھاز یعمل بنظام النوافذ ( 30000قبل فیروس یكرر نفسھ انتشر على أكثر من 
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لرئیسیة لألجھزة وقام بتعطیلھا. تعقید ھذا البرنامج الخبیث الضار وضع إیران على الخریطة كقوة في مجال الحرب بدء التشغیل ا

 ). 2013اإللكترونیة التي ال طائل من ورائھا (أكوھیدو، 

من الھجمات ضد ، بدأت إیران في إظھار مخالبھا في مجال التجسس والتخریب اإللكتروني. حیث وقعت سلسلة 2013ومع بدایة عام 

البنوك الرئیسیة الكبرى في الوالیات المتحدة في صورة تكرار رفض الخدمة واستخدم في ھذا الھجوم مراكز بیانات من جمیع أنحاء 

تم تصمیمھ من أجل تعطیل عمل مضادات الفیروسات  ’itsoknoproblembro‘العالم مصابة ببرنامج خبیث یعرف باسم 

إیران قامت بقرصنة أجھزة الكمبیوتر غیر المصنفة في البحریة األمریكیة في محاولة للتجسس في ). یذكر أن 2013(بیترسون، 

 . 2013الفضاء اإللكتروني في سبتمبر 

لألخبار على موقع تویتر وقام بنشر تقریر إخباري  أسوشیتد برسمن صد ھجوم قرصنة شدید القوة على حساب وكالة  SEAتمكن 

 2013سبتمبر  2كاذب عن انفجار وقع في البیت األبیض تسبب في انخفاض قصیر األجل في أسعار أسھم البورصة األمریكیة. في 

بدائیة. شھد عام بالقرصنة مرة أخرى على موقع البحریة األمریكیة في تدریب من أجل تشویھ ذكرى سیناریو األنشطة ال SEAقام 

الرسمیة أعقبھا قرصنة على حساب الجیش اإلسرائیلي على موقع تویتر یحذر من تسریب  ISDعلى مدونة  SEAقرصنة  2014

 نووي في مفاعل دیمونة.

 

 تنامي النضج 

من خالل ھذه دلت سلسلة ھجمات القرصنة على تنامي نضج إمكانیات القرصنة واستخدام أحمال المواقع المستھدفة. من الواضح 

على التكییف مع نفس  SEAالنوعیة من الھجمات ومن الطرق المستخدمة فیھا أن إیران قد تطورت تطوراً كبیراً یتجاوز قدرات 

المنھج الشامل مثل اإلسرائیلیین. یكفي أن نقول أن السوریین قد سیطروا مبكراً على میدان المعركة الداخلیة. فقد كان الھدف خالل 

  المبكرة من الحرب اإللكترونیة ھو:  ھذه المراحل

 القیام "بضربة مؤثرة" ضد العدو المتوقع •

 إحراج الموقع المستھدف من خالل إظھار المشاكل األمنیة •

 جذب انتباه العامة لقضیة ما أو "اضطھاد" أو كیان ما •
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 تحدي / رفض استخدام خادم موقع الویب غیر الرسمي من قِبل أحد المؤسسات  •

 خفض ثقة عامة الناس في أمن أحد النظم ومدى جدارتھ لالستخدام في أغراض حساسة •

 إجبار النظام المستھدف على الخروج من الخدمة إلى حین إمكانیة تأمینھ / تحلیلھ، وتنسیقھ من جدید وإعادة بناؤه وتقویتھ •

سیس "مصداقیة لدى رجل الشارع" مع أقران القراصنة / المخترقین  أو فقط بمجرد أن من یقوم بالتشویھ یجد في تأ •

 التشویھ "متعة"

بصرف النظر عن الھدف فإن المھارات والخبرات التي یتم اكتسابھا خالل ھذه المسابقات تعمل على زیادة المجموعات المشاركة 

 وزیادة الجرأة لدیھا. 

 الفضاء اإللكترونيأسلحة 

وأیضاً  Duquو  Stuxnetھناك العدید من أنواع األسلحة المستخدمة في حروب الفضاء اإللكتروني. فقد شھد العالم أسلحة تشبھ 

Flame  وShamoon وقد قادت األسلحة التي ما زالت مستخدمة في میدان معارك الفضاء اإللكتروني إلى تعدیالت وتطورات .

مبتكرة. وقد أدت األسلحة ذات األحمال غیر المشفرة إلى الھندسة العكسیة لألحمال كسالح فعلي یتم االستیالء أو االستحواذ علیھ 

ذكر تقریر حول استبیان عن (األسلحة  2003داء لتقنیات فریدة من نوعھا. في عام خالل العملیات الحربیة ما أدى إلى اكتشاف األع

 دولة على مستوى العالم شاركت في بعض جوانب إنتاج أسلحة و/أو ذخائر 98شركة على األقل في  1134) أن صغیرة الحجم

 .  صغیرة الحجم

 

للوالیات المتحدة واالتحاد السوفیتي السابق والصین وألمانیا وبلجیكا والبرازیل من األسلحة صغیرة كما أن الصادرات الضخمة 

الحجم أثناء الحرب الباردة كانت على نطاٍق تجاري من أجل دعم الحركات اإلیدیولوجیة. وقد حافظت ھذه األسلحة صغیرة الحجم 

منھا حالیاً في متناول تجار األسلحة أو الحكومات الصغیرة التي تقوم بتحریك على مكانتھا خالل العدید من النزاعات وأصبح العدید 

 ھذه األسلحة بین مناطق النزاعات حسب الحاجة. 

) على انتشار نفس نوعیة األسلحة صغیرة الحجم في الخطط والطائرات Anonymous( أنونیموستدل األنشطة السابقة لمجموعة 

 االفتراضیة.  
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 Low) بتوزیع إصدار متجدد من األداة Anonymous( أنونیموسمدفوعة إلى حد كبیر بأنشطة أیدیولوجیة، وقد قامت منظمة 

Orbit Ion Cannon (LOIC) المستخدمة على نطاق واسع في ھجمات رفض توزیع الخدمة (DDoS). 

ضد  DDoSفي "عملیاتھا العدائیة المستمرة" وحمالت  أنونیموس ھي السالح الرئیسي الذي استخدمتھ منظمة LOICوقد كانت أداة 

مؤسسات صناعة األفالم والتسجیالت، وأیضاً مؤسسات أخرى متورطة في أنشطة مناھضة للتجسس. ھذا التطبیق أنشأه في األساس 

وقد تم استخدامھ في العدید من الھجمات الشاملة على مدار سنوات بما في ذلك حمالت منظمة  Praetoxمستخدم یعرف باسم 

أو مظاھرات االنتخابات اإلیرانیة العام ) أو الحكومة االسترالیة Church of Scientologyضد الكنیسة العلمویة ( أنونیموس

 الماضي.

كمشروع مفتوح المصدر وتم إنشاء إصدار من  Source Forgeعلى  Windowsتم إطالق شفرة برنامج التشغیل  2009في ینایر 

الكود الذي یمكن تطویره وتحدیثھ واستخدامھ في النزاعات  متعدد المنصات بعد ذلك بفترة. ھذا اإلصدار یتیح نشر Javaبرنامج 

 منخفضة الحدة مع احتمال تغطیتھ بصورة كبیرة من قبل وسائل اإلعالم.

لألداة. تتیح ھذه المیزة  "Hive Mind"في العام الماضي قام مطور آخر باختراق الشفرة وأضاف میزة جدیدة تعرف باسم 

، والذي یمكن التحكم فیھ من خالل قناة botnetللمستخدمین بمنع السیطرة على التطبیق بعد عملیة التثبیت وجعلھ یتصرف كعمیل 

IRCأنشطة  . ھذه الطریقة لنشر األسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم تتیح لألفراد الذین لھم نفس األفكار والعقلیة الذھنیة المشاركة في

DDoS  من قبل حكومات دول الشرق األوسط  أنونیموسبناًء على أیدیولوجیتھم مع منح السیطرة للمصادر المركزیة. حجب منظمة

 یرجح إمكانیة التأثیر وتوجیھ ھجمات مباشرة ضد األعداء الذین یعملون كوكالء جھالء یستخدمون كأداة في السیاسة الخارجیة.     

واألسلحة الخفیفة مسئولة عن غالبیة حاالت وفیات المعارك في الحروب المعاصرة ولھا دور في الكثیر من  األسلحة صغیرة الحجم

 الجرائم والعنف المدني الذي تتعرض لھ المجتمعات الھشة في جمیع أنحاء العالم (كالر).

 لیاً.األسلحة صغیرة الحجم مسئولة في الوقت الحالي عن جمیع األنشطة الضارة حول العالم حا

وسوف یستمر ذلك في المستقبل القریب كما سیكون آفة معظم الحكومات وأي شخص ال یتفق مع إحدى المجموعات التي لدیھا القدرة 

على القیام بالثأر فعلیاً في العالم االفتراضي ورصد ومراقبة ومنع حق االعتراض أو أن یكون للشخص أیدیولوجیة مختلفة. األسلحة 

 الحجم تعمل أیضاً كأرضیة تدریب لدول مثل سوریا وإیران.االفتراضیة صغیرة 
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األسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم طرق مثالیة إلحداث اضطرابات على اإلنترنت. ألنھا متاحة على نطاق واسع ومنخفضة 

الحمل وسھلة التعامل معھا، التكالیف ھذا لو كانت لھا تكلفة بالفعل على اإلطالق، ألنھا تمثل ضغط ھائل وسھلة االستخدام وسھلة 

وربما تكون لھا استخدامات شرعیة عسكریة أو شرطیة أو مدنیة (كالر). ھذه األسلحة االفتراضیة خفیفة األثر ویمكن استخدامھا من 

  قبل الشباب الغض صغیر السن جداً الذین یفتقرون الخبرة الفنیة ولعبوا دوراً كبیراً في النزاعات االفتراضیة مؤخراً.

، فما زالت األسلحة صغیرة الحجم موجودة في أیدي المشاركین، یمكن استخدام كن وبمجرد انتھاء أحد النزاعات االفتراضیةل

األسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم بسھولة في بدء النزاعات التي قد یكون لھا طابع شخصي كبیر. ألنھا تخلق فائضاً من األسلحة 

 SEAثقافة القرصنة ودائرة ال تنتھي من النزاعات االفتراضیة. وقد استفادت منظمة أشیان و االفتراضیة صغیرة الحجم وتؤسس ل

في تعلم تكتیكات وأسالیب  أنونیموسوالجیش اإللكتروني اإلیراني من النزاعات االفتراضیة لمنظمات االختراق األخرى مثل منظمة 

وبروتوكوالت جدیدة. وقد استفادت ھذه المجموعات أیضاً من خالل االستحواذ على األسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم من میدان 

    الحرب اإللكترونیة في الفضاء اإللكتروني.

وضمنت  Stuxnetد المرتبطة ببرنامج كان ھناك قلق في الماضي من أن منظمة أنونیموس قد استحوذت على الكثیر من األكوا

استحواذ الدول على الكود أیضاً. طبقاً لبعض "الخبراء" فإن ھذا البرنامج الخبیث یعتبر إلى حد كبیر حدوداً مجھولة لمنظمة 

و  Visaأنونیموس، "والتي بنت سمعتھا على اختراق مواقع الحكومات والشركات متعددة الجنسیات على اإلنترنت، مثل شركتي 

MasterCard  ،2011وھو ما یعتبر تھدیداً لحریة التعبیر (ھالیداي".( 

 للنیل منالمشكلة ھي أنھ ال أحد بالفعل یعرف إمكانیات وقدرات منظمة أنونیموس التي ھي عبارة عن شبكة مفككة تجمعوا معاً 

األھداف الجماعیة والقیام بھجمات بناًء على أیدیولوجیة مشتركة أو معتقد مشترك. تستخدم منظمة أنونیموس تقنیات الجیل الثاني من 

لتأسیس تصمیم مجتمعي لجھودھم المركزة. كما أنھم یستخدمون تقنیات الجیل الثاني من الویب لالرتقاء  Web 2.0الویب 

 بمجھوداتھم لمستویات جدیدة.

 الطرق التي تستخدمھا منظمة أنونیموس تمثل حجرات دراسة افتراضیة للمؤسسات السوریة واإلیرانیة الحكومیة وغیر الحكومیة.

واألسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم األخرى توفر قاعدة من أجل  Stuxnetاألسلحة االفتراضیة صغیرة الحجم المتبقیة التي تركتھا 

 ونضجھ بمرور الزمن. LOICالرتقاء بھا إلى حٍد بعید بنفس طریقة االرتقاء بسالح القیام بھجمات جدیدة یمكن ا
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الطرق التي ال رابط بینھا للقیام بعملیات قرصنة تقوم بھا منظمة أنونیموس تمثل مدى إلطالق نیران الحرب في الفضاء اإللكتروني 

 وتعمل كأرضیة اختبار وإثبات لكفاءة األسلحة. 

حة الحرب اإللكترونیة الحالیة رؤیة ومنظوراً حول تنامي تعقیدات ومدى فداحة الھجمات. ألن التطفل والتصید قد توفر لنا قائمة أسل

یعمالن معاً على توفیر اختراق أولي لألھداف. بمجرد استطالع األھداف یتم تنزیل أحمال جدیدة على الموقع المستھدف تم تصمیمھا 

لومات استخباراتیة تم جمعھا لھذا الغرض. قد تكون األحمال الجدیدة ما ھي إال أسالیب خصیصاً للموقع المستھدف بناًء على مع

 لتطویر االستخبارات في الفضاء اإللكتروني. قد تتضمن األحمال طرق استخبارات وتخریب. 

قد تستھدف األحمال نظم تشغیل وأجھزة معینة. یمكن أن تعمل األحمال كأداة أولیة في جمع البیانات متضمنة داخل برنامج خامل یتم 

تنشیطھ في حالة النشاط الفعلي أو حروب الفضاء اإللكتروني. قد تكون األحمال قاتلة من منظور حركي ألنھ ینتج عنھا حصیلة فعلیة 

لفضاء اإللكتروني. قد یكون لألحمال أیضاً أثر غیر قاتل أو ضار أو حركي نتیجة رفض دخول األعداء على أسلحة نتیجة النشاط على ا

 الحرب اإللكترونیة الخاصة بھم. 

ھاجمت أسلحة الفضاء اإللكتروني أسماء نطاقات النظم وبوابات البروتوكوالت وبروتوكوالت اإلنترنت األساسیة. وقد استخدمت 

Botnets  تنفیذ عملیات ھجوم لتكرار رفض الدخول على الخدمة. وتم استھداف نظام فيSCADA  وأیضاً البنیة التحتیة الحیویة

) في إیران استخدام ھذه األسلحة أثناء ألعاب وحروب القبض CTFاألخرى. یوضح أحد االختبارات على أنشطة القبض على العلم (

 على العلم.

 تھاموقف الوالیات المتحدة واستعدادا

الوالیات المتحدة في موقف جید كواحد ممن یملكون قدرات حروب الفضاء اإللكتروني إن لم تكن الرائدة في ھذا المجال. توضح 

على میزانیة الكونجرس لالستخبارات الوطنیة خمس مبادئ رئیسیة إرشادیة تمت صیاغتھا في جمیع  2013تعدیالت العام المالي 

 بنود المیزانیة:

 الوالیات المتحدة بقوة عمل ماھرة ومدربة؛احتفاظ  •

 تركیز الوالیات المتحدة بشكل أكبر على التكامل والتعاون؛ •

 دعم ومساندة اإلمكانیات الذكیة التي تدعم العدید من المھام؛ •

 تطویر االستخبارات المعادیة؛ و •
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 ).2012حمایة االستثمارات الرئیسیة للمستقبل (برنامج االستخبارات الوطني،  •

على الرغم من وجود بعض االستقطاعات والتوفیر المحدود داخل المیزانیة فإن المجاالت الرئیسیة المستمرة في النمو تمثل مجاالت 

داخل نطاق دورة حیاة االستخبارات في الفضاء اإللكتروني، وأمن الفضاء اإللكتروني واالستخبارات المعادیة والعلوم والتقنیات التي 

مھام محددة وجمیع التقنیات التي لھا مكونات تدخل في الفضاء اإللكتروني. تتطلب المیزانیة إظھار التزام محدد بقدرات تركز على 

 وإمكانیات الحرب في الفضاء اإللكتروني. 

ت الحرب یحدد للحكومة األمریكیة توجھھا في تطویر وتنمیة قدرا (PPD20)والمتعلق بالتوجھات السیاسیة  20األمر الرئاسي رقم 

وعملیات  بوضوح العملیات الھجومیة الفاعلة في الفضاء اإللكتروني، PPD20اإللكترونیة والحفاظ علیھا. یحدد القرار الرئاسي 

الفضاء اإللكتروني التي لھا عواقب خطیرة والتعامل مع األنشطة الخبیثة المستمرة في الفضاء اإللكتروني كمجاالت ومناطق تنمیة 

 ).2013(البیت األبیض، 

تركز قدرات العملیات الفاعلة في الفضاء اإللكتروني على عملیات الفضاء اإللكتروني ضد األعداء والتي قد تسبب أضرار تتراوح 

). عملیات الفضاء اإللكتروني التي لھا عواقب خطیرة تتطلب موافقة رئاسیة بینما 2013من خفیفة إلى ضارة (البیت األبیض، 

بیثة المتواصلة على الفضاء اإللكتروني یقصد بھا الھجمات المعادیة التي تھدف إلى تخفیف أثر الھجوم وعقاب االستجابة لألنشطة الخ

). یستدعي كل من القرار الرئاسي 2013الجھة المھاجمة بناًء على ضعف كفاءة دفاع الشبكة أو تفعیل القانون (البیت األبیض، 

PPD20  ،وتعدیل المیزانیة الخاصة باالستخبارات الوطنیة بتطویر مشاركة البیانات عبر المؤسسات الفیدرالیة والمؤسسات الشریكة

  .وھذا أحد الجوانب المھمة الناجحة والمتكاملة لحروب الفضاء اإللكتروني

 من خالل التعاون مع المجتمع األكادیمي. یجب على الوالیات المتحدة االستمرار في تطویر القوى العاملة ذات التعلیم الجید

تنفیذ العدید من البرامج الخاصة بأمن الفضاء اإللكتروني وعملیات الفضاء اإللكتروني واستخبارات الفضاء اإللكتروني وزیادتھا 

میع ائیي تجوجود برامج تدریب تجاریة لتدریب مقاتلي حروب الفضاء اإللكتروني وأخص .على مستوى الطلبة ومستوى الخریجین

برامج دورات التدریب الخاصة باستخبارات الفضاء اإللكتروني متاحة للحكومة والھیئات العسكریة  البرامج مفتوحة المصدر.

 والتجاریة.
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قد ال تدعي ھذه البرامج والدورات التدریبیة بشكل صریح أنھا برامج مخصصة للھجمات على الفضاء اإللكتروني كجزء من المنھج 

أسالیب اإلنكار والخداع والھدم والتخریب واالختراق والتالعب وأیضاً القدرة على تدمیر أنظمة  ال أن ھذه الدورات تُعلمالدراسي إ

  الكمبیوتر والمعلومات. ھذا البرنامج المختلط یضمن قوى عاملة مدربة.

مدى أنشطة القبض على العلم وحروب الفضاء اإللكتروني یضمن إجراء اختبارات شاملة على األسلحة ووجود برامج تدریب على 

األسلحة والعمل على توفیر "مخزون قطع غیار" للبرامج واألجھزة المستخدمة. قدرات وإمكانیات حروب الفضاء اإللكتروني في 

 انیة المصادقة علیھا كنظم أسلحة حرب إلكترونیة. حاجة إلى عملیة تسلیح شاملة قبل إمك

تمویل الوالیات المتحدة لحروب الفضاء اإللكتروني یدل على التزامھا بالتسلیح من أجل الفضاء اإللكتروني. االختالف عن التسلیح 

في المخزون نظراً لسرعة تغیر بیئة الفضاء اإللكتروني. وھذا  الفعلي ھو أن أسلحة الفضاء اإللكتروني قد یكون لھا فترة عمر قصیرة

یتطلب اشتراطات متغیرة للتطویر باستمرار على عكس دورات الحیاة الفعلیة في السابق التي قد تستغرق سنوات لتطویر ونشر األسلحة. 

ن الضغط على أزرار لوحة المفاتیح بدون وقد ینظر أیضاً لمقاتلي حروب الفضاء اإللكتروني على أنھم جزء من عملیة التسلیح أل

أسلحة قد یعمل على اختراق وتدمیر وتخریب وإتالف النظام المستھدف. یمكن تسلیح مقاتلي الحروب اإللكترونیة فقط من خالل التدریب 

  والتعلیم والمھارات العملیة.  

إمكانیة إصدار األوامر والسیطرة على واختبار وسائل ینبغي أن یكون لدى نظام أسلحة حرب الفضاء اإللكتروني للوالیات المتحدة 

حمایة محددة وطرق توصیل وأفراد مدربین وتكتیكات وأسالیب وبروتوكوالت ومحددات ھجومیة مختلفة ومنصات إطالق (القیادة 

 ).2009اإلستراتیجیة للوالیات المتحدة، 

 الملخص 

ني وتنسیق الجھود من أجل تدریب وتثقیف القوة العاملة كل ھذه عوامل تسھم انتشار اإلنترنت وانتشار قدرات أسلحة الفضاء اإللكترو

في سباق التسلیح الحالي على الفضاء اإللكتروني. سواء كانت ھذه الدولة ھي سوریا أو إیران أو دولة إسرائیل فال بد من التخطیط 

وب الفضاء اإللكتروني بشكل كامل.على المدى البعید بأھداف وغایات واضحة من أجل تطویر ونشر ودمج قدرات حر  

 أعداء الوالیات المتحدة یؤسسون وبشكل سریع البنیة التحتیة الالزمة من أجل زیادة قدراتھم المعلوماتیة وأظھروا براعتھم في ذلك.

متاحة حسب یجب على الوالیات المتحدة إنشاء برنامج شامل لحروب الفضاء اإللكتروني من أجل ضمان دمجھ وتشغیلھ بالوظائف ال

 الطلب مع إمكانیة الدخول علیھ من جمیع أنحاء العالم.
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یجب على الوالیات المتحدة االستمرار في تطویر القوة العاملة ذات التدریب الجید المصرح لھا بالدخول على األدوات والمنشآت 

مع القدرة على جمع البیانات وترتیبھا وتنظیمھا وإنتاجھا مع تحلیلھا وتحویلھا إلى إجراءات الالزمة لتنفیذ أھداف السیاسة الخارجیة. 

یمكن تنفیذھا وتطبیقھا على المستویین االجتماعي والثقافي، وینبغي اعتبارھا كعامل رئیسي في مجال الحرب اإللكترونیة. وظیفة 

  االستخبارات ھي وضع أسس الخطوات واإلجراءات المستقبلیة.

 استخدام الطرق وحقوق الملكیة الفكریة الخاصة بالوالیات المتحدة.أعداء الوالیات المتحدة في الشرق األوسط كثیرین ویتعلمون 

والبرامج التي ترعاھا الحكومة،  CTFالتجارب البدائیة وأنشطة القراصنة النشطاء إلى مھام القبض على العلم  ومن خالل سیناری

اء اإللكتروني بمعدالت سریعة. برامج الوالیات المتحدة في حاجة ألن تكون دقیقة وقائمة على أساس التغیر یزداد نضج عملیات الفض

والتطور السریع وإمكانیة التكیف من أجل الحفاظ على معدل السرعة والبقاء على قمة التكنولوجیا. یجب أن تكون البرامج إلزاماً 

اء العملیة التعلیمیة التي تدیر الفصول الدراسیة داخل المدارس وحتى الدراسات الجامعیة قومیاً مع خلق برامج تعلیمیة تعمل على إثر

بالتوازي مع برامج فیدرالیة، وثقافة مدرسیة ولغویة، ودینیة ومناھج تعلیمیة تقنیة وفنیة من أجل رفع كفاءة استھداف األعداء في 

   الخصوم المعروفین ولیس فقط مجرد المادة المعرفیة والخبرة العملیة فقط.الشرق األوسط. ھذا النوع من المناھج یمكننا من فھم 

یجب أن یتسع نطاق مشاركة المعلومات لیتجاوز الكیانات الفیدرالیة إلى المؤسسات الخاصة مع الخبرات والمھارات من أجل إتباع 

 أھداف سیاسة خارجیة في حدود وقواعد المشاركة.

الوالیات المتحدة في موقف ومنزلة جیدین یمكناھا من تنفیذ ھذه اإلجراءات اإللزامیة. ألن القیام بذلك یضمن القدرة على االستجابة 

 ورد الفعل السریع بكفاءة على تھدیدات الفضاء اإللكتروني الحالیة والمتوقعة من الشرق األوسط. 
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