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ي أوضاع مغالطات استخبارات الته
 أمن المؤسساتد�دات تقود إ� ثغرات �ض

تتبع المؤسسات تعریفات غیر دقیقة الستخبارات التھدیدات تؤدي إلى وضع تصورات ردیئة لبرامج استخبارات التھدیدات. توصل 
 لمغالطة أن استخبارات التھدیدات تحل الكثیر من المشاكل األمنیة.الشركات تعریفات الستخبارات التھدیدات تدعم عروضھم التي تروج 

تقوم وظائف استخبارات تھدیدات الفضاء اإللكتروني على قاعدة غیر مدعومة من المھنیة التقلیدیة لالستخبارات. تدعم العدید من البرامج 
 عات غیر واقعیة بناءً على نفقاتھم.جزء ضئیل من االحتیاجات االستخباراتیة، إال أن أصحاب المصلحة یحملون توق

لقد تطورت إمكانیات مجال أمن المعلومات بصورة ضئیلة مع االرتفاع الباھظ في النفقات والتطور المحدود في األوضاع بعد اكتشاف 
 الحقائق التي یتم التعریف بھا على أنھا إجراءات وقائیة.

" بناًء على فرضیة المشاھدة واالكتشاف والقبض تضمن حدوث تحسن بطيء عملیات الشراء المحمومة ألدوات "استخبارات التھدیدات
ا وعدم التوسع في البیانات. تركز صناعة البرامج االستخباراتیة على تعدد القدرات التكنولوجیة والمشاكل التاریخیة ألمن المعلومات عندم

 منیة. كانت الجدران الناریة وبرامج مكافحة الفیروسات تمثل صلب البرامج األ
 تغییر السلوكیات.التوصیات والفرص الموجودة في ھذا التقریر عن األوضاع تندرج تحت قسم 

ى الوصول إلى المؤسسات التي قد تكون أكثر تطوراً في فجوات البیانات متاح لھذا المقال. وقد بنینا األدلة بناءً على الدخول المباشر عل
، ومناقشات أثناء فصول التدریب على استخبارات الفضاء اإللكتروني واألنشطة الفعلیة لصناعة Fortune 500عدد من مؤسسات 

 برامج االستخبارات.

 ملحوظة: یتبع التقریر المذكور أعاله باستثناء الفقرات التحلیلیة وتحلیل البدائل أسلوب كتابة یتمیز بحرفیة التحلیل االستخباراتي.
 

 التصن�ف العام 
االنتشار ثانیة ما یدل على  0.36ملیون نتیجة في  11عند إجراء بحث عام على اإلنترنت عن "استخبارات التھدیدات" نحصل على 

 المتعمد للمصطلح والذي یھدف إلى تحقیق عائدات.
تستخدم شركات المعلومات وأمن الفضاء اإللكتروني ومؤسسات التدریب الشھیرة والشركات األخرى المصطلح بشكل متكرر لدرجة 

 أفقدتھ معناه الحقیقي. 
یباع المنتج على أمل أن استخبارات متاح بسھولة. تستخدم معظم الشركات المصطلح كما لو كانت االستخبارات شيء سھل الصنع، و
 التھدیدات ھي العالج الحاسم الذي سعى إلیھ كبار ضباط أمن المعلومات لسنوات. 

وھذه بشكل عام تسمیة مغلوطة ومتكررة عند صیاغة واستخدام الكلمات الرنانة والعبارات الشائعة التي تتغیر كل عام. تبني الشركات 
بناًء على المصطلحات الرنانة التي كانت مستخدمة باألمس وحتى أن أحداً ال یعلم أنھا كانت موجودة. أحد ھذه  سنوات من القدرات

 المصطلحات الرنانة ھو استخبارات التھدیدات.

 إلى أنھا:  Gartnerما ھي استخبارات التھدیدات؟ تشیر مؤسسة غارتنر 

ل بما في ذلك السیاق واآللیات والمؤشرات والتعقیدات والنصائح العملیة حول المخاطر استخبارات التھدیدات ھي المعرفة القائمة على الدلی
بتعامل المواطنین مع التھدید أو الخطر. والتھدیدات القائمة أو الناشئة للقواعد التي یمكن استخدامھا في اتخاذ قرارات مدروسة فیما یتعلق 

  3) ب 2013(غارتنر، 

 ھذا التعریف من وكالة االستخبارات المركزیة:  Solutionary (NTT)تستخدم شركة 
عند صیاغة المصطلح في أبسط صورة نجد أن االستخبارات ھي المعرفة الحالیة والمعرفة المسبقة بالعالم من حولنا وشروع 

صناع السیاسة األمریكیة في اتخاذ قرارات وإجراءات. توفر مؤسسات االستخبارات ھذه المعلومة بطریقة تساعد العمالء سواًء 
من أجل النظر في اعتبارات الخیارات البدیلة والنتائج.  كانوا زعماء مدنیین أو قادة عسكریین  

 االستخبارات
للحقائق وتحلیلھا وتقییمھا بسرعة ووضوح وعمل تقییم لنتائج ھي عملیة تتضمن االجتھاد والمثابرة وبشكل عام الجمع العشوائي والشاق 

 االستخبارات ونشرھا للعمالء في التوقیت المناسب.
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). 2016وفوق كل ذلك یجب أن تكون العملیة التحلیلیة وفي التوقیت المناسب ومرتبطة باالحتیاجات والمشاكل السیاسیة. (مجلة سكیورتي، 
یذھب للقول أنھ بدالً من تقدیم استخبارات عسكریة أو سیاسیة للحكومات أصحاب المصلحة یجب أن  A1 NTT Securityقمة ھرم مؤسسة 
الي داخل قطاع أمن المعلومات قائم على تقدیم خدمات استخبارات التھدیدات ألصحاب المصلحة في المؤسسة بشأن یكون التركیز الح

 التھدیدات الرقمیة لنظم شركاتھم.
 2) ب 2016(مجلة سكیورتي  

 
 

 إساءة فهم التع��فات 
الوقت الحالي. النظرة القصیرة ھي أن كل ما نحتاجھ من أكثر المشاكل المتأصلة التي تعیق عمل العدید من المؤسسات في ھنا تكمن واحدة 

ھو استخبارات تھدیدات فنیة أو تقنیة من أجل حمایة المؤسسة. سوف نضیف إلى ھذه المغالطة مغالطة أخرى الحقاً. المغالطات التي تخلق 
 جوات في البرامج.  ثغرات ھائلة في أوضاع أمن الفضاء اإللكتروني لدینا تضمن الوصول إلى توقعات غیر منطقیة وف

تتراوح تعریفات االستخبارات في نطاقھا وعمقھا بناًء على من یستخدم المصطلح. نحن نمیل إلى أن نظل بالقرب من التعریفات المھنیة 
 التقلیدیة مثل التعریفات التالیة: 

األعداء (الھجمات الصبیانیة، وھجمات المبتدئین المنتج الناتج من جمع ومعالجة ودمج وتقییم وتحلیل وترجمة وتفسیر المعلومات المتعلقة ب
وجرائم الفضاء اإللكتروني وھجمات الدول والحكومات والقراصنة النشطاء واألنشطة السیاسیة والمتطفلین والقراصنة أصحاب القبعات 

ادیمیة) والعناصر العدائیة على الفضاء البیضاء / القبعات السوداء، وإرھابیي الفضاء اإللكتروني والمنافسین والتقاریر االستقصائیة واألك
 اإللكتروني أو التي من المحتمل أن تكون عدائیة أو مناطق العملیات الفعلیة أو المحتملة.

أحد ھیئات استقصاء األدلة واالستنتاجات القائمة على ما تم الحصول علیھ  A1) كما أن 2013(الحكومة، االستخبارات المشتركة،  
متطلبات المعروفة أو المحتملة للعمالء. وعادةً ما یستمد ذلك من معلومات سریة أو ال یقصد منھا أن تكون متاحة وتنقیحھ استجابة لل

كما أن البیانات والمعلومات التي یمكن الحصول علیھا من مصادر مفتوحة  A1 )2013(الحكومة،  لالستخدام من قبل من یحصلون علیھا.
 عندما توضع في عملیة تفكیك وتحلیل وإعادة تركیب وتخلیق تصبح معلومات استخباراتیة.

في المملكة  MWR InfoSecurityأصبح األمر محیر جداً. ما ھو التعریف الذي یجب علینا إتباعھ؟  من ناحیة اصطالحیة بحتة، فإن 
نموذجاً یعمل على تقسیم استخبارات  MWRالمتحدة یبدو أن لھا قبضة قویة في تعریف مصطلح استخبارات التھدیدات. تفترض 

، InfoSecurity(بناًء على االستھالك والعملیات االستراتیجیة والتكتیكیة والفنیة والتشغیلیة والتقنیة.  التھدیدات إلى أربع قطاعات ممیزة
 ) واضح ومحدد ومفصل جیداً وھو شيء یجب على المؤسسات أن تقرأ عنھ وتتعرف علیھ. 1(شكل  B3 MWR) نموذج 2015

 
ت التھدیدات. واستخبارات التھدیدات ھي فرع من االستخبارات. المشكلة في ھذا النموذج ھي تركیزه بشكل حصري على استخبارا

تستخدم استخبارات التھدیدات قدر محدد من المعلومات والبیانات التي یتم جمعھا في إنشاء االستخبارات التي یتم الجمع بینھا وبین 
ائم. في أغلب األحوال تكون البیانات ذات طبیعة المخاطر المؤسسیة بعد ذلك. ال تتضمن استخبارات التھدیدات البیانات الصحیحة بشكل د

نتیجة لالنحیاز المتأصل في التقنیات تكتیكیة وتقنیة أو فنیة ما یؤدي إلى فجوات ھائلة. في أحیان أخرى یكون ھناك انحراف في البیانات 
   تساع والنطاق وتفتقر أیضاً إلى المھنیة والحرفیة.التي یتم من خاللھا جمع وتصفیة وفلترة البیانات. وفي النھایة فإنھا تفتقر إلى العمق واال

 

 ما �ي المهن�ة؟ 
مع األسف فإن معظم ما یتم إنتاجھ ھو بیانات وفي أفضل األحوال معلومات. وھذا یبدأ بسوء الفھم بشأن ما ھي البیانات مقارنةً 

مع تجاھل صعوبة عملیة خلق االستخبارات، مع بالمعلومات على عكس االستخبارات العادیة. ھذا المصطلح مكون رئیسي للمبیعات 
الجمع الشاق للبیانات واالنتباه للتفاصیل عند إنتاج  عرض البیانات والمعلومات كمعلومات كافیة للتدخل. خلق االستخبارات عملیة تتطلب

دام الطرق التحلیلیة والصبر والمثابرة البیانات والمعلومات والطرق الھیكلیة والفنیة والوعي بالتفكیر الحرج واالنحیاز المعرفي. واستخ
   اللذان یصاحبان خلق المعرفة. في ھذا البحث نطلق على ھذه العملیة مصطلح المھنیة.

دعونا ال نخلط بین المھنیة كونھا جزء من االستخبارات العسكریة. یعتقد الكثیرون أن المھنیة عسكریة في شكلھا ووظیفتھا. وھذا غیر 
 صحیح.
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االستخبارات التي أتحدث عنھا متأصلة في قدرات وإمكانیات وكالة االستخبارات المركزیة التي اكتسبتھا عبر سنوات من  مھنیة وحرفیة
 التجربة والخطأ والخطایا واالنتصارات.

  كتابات شیرمان

في الماضي كان السید كنت تعتبر ولفترة طویلة ھو األب الروحي للتحلیل االستخباراتي ولطرق التحلیل االستخباراتي المعترف بھا 
والمستخدمة في الوقت الحالي. یجب تطبیق معاییر كنت التحلیلیة ومعتقداتھ وممارساتھ في الوقت الحالي في إطار وظائف تھدیدات 

تحدد كتابات ریتشاردز جیھ ھویر جونیور كخبیر في وكالة االستخبارات المركزیة  A1) 2007كتروني. (دافیس، استخبارات الفضاء اإلل
عام مشاكل التفكیر الحرج واالنحیاز المعرفي واألسالیب التحلیلیة والتنظیمیة المستخدمة في الوقت الحالي أیضاً. یمكن  45على مدار 

 ت أمن المعلومات من أجل إنشاء مجال استخبارات التھدیدات.تطبیق كتابات كال الرجلین على مجھودا

استخدامھا یمكن المؤسسات من الرؤیة وراء المفھوم المحدود لمصطلح "المشاھدة واالكتشاف والقبض" مع االنتقال إلى جمع البیانات 
وتحلیلھا وخلق األعمال االستخباراتیة واستخدامھا في منع أعمال األعداء وفي بعض األحیان التنبؤ بھا. كما أن ھذه المھنة ھي إطار 

 ستخبارات الذي یجب أن تقوم علیھ صناعة البرامج العسكریة وغیر العسكریة. العمل المحدد لال

ترتبط العدید من المغالطات التي نواجھھا كاختصاصیین في مجال أمن الفضاء اإللكتروني باالفتقار إلى فھم ما یجب التسلح بھ لكي تصبح 
 ویاً. مراكز العملیات األمنیة ال ینتشر فیھا أخصائیي االستخبارات.  محترف في مجال االستخبارات. ھذین الشیئین لیس بینھما ارتباطاً ق

الكثیر  یشعرال ینتشر فیھا المحللین الذین یتمتعون بمھارات الفنون التي وضع علومھا شیرمان كنت ووثقھا ریتشاردز ھیور. في الواقع 
  وقت بشكل عام.أن ھذه المھنة مھنة بغیضة ومضیعة لل من أخصائیي أمن الفضاء اإللكتروني

ھذا االستنتاج مستوحى من العدید من المشاركات حول العالم مع أخصائیي أمن الفضاء اإللكتروني. عندما نذھب لھم في مقر عملھم من 
ة أجل المساعدة في صناعة برنامج استخباراتي فإننا نواجھ على الفور بمقاومة إن لم یكن التركیز على األنشطة الفنیة والتقنیة منخفض

 المستوى.

إال أن الكثیرین لیس لدیھم أدنى فكرة أو یحیطون بشكل جید بالحاجة لبرنامج استخباراتي مصنوع بشكل جید من أولھ إلى آخره على 
صنع من أسفل ألعلى. لم یكن لدى الكثیرین برامج تدریبیة في مجال التحلیل االستخباراتي أو المھنیة. عكس البرامج التقلیدیة التي ت

محللو االستخبارات على أرض الواقع لتدریبات شاقة ھیكلیة ومركزة متخصصة في مجال التحلیل االستخباراتي. الوظیفة یخضع 
مكافحة األساسیة ألي مؤسسة استخباراتیة. ھي أنھم یتعلمون كیفیة التفكیر والكتابة واإلیجاز. ألنھم یدرسون األدوات التحلیلیة ومشاكل 

 A1) 2007لخداع ومھارات التحلیل واإلنذار والتحذیر. (الوكالة، ومفھوم اإلنكار وا التجسس
المغالطة األخرى ھي أن جنود االستخبارات العسكریة السابقین وفریق العمل في وكالة األمن الوطني على درجة عالیة من المھنیة. غني 

ستخبارات ولكن الدورات تركز بصورة كبیرة على عن القول أنھم لیست لدیھم القدرات أو لم یحصلوا على دورات دراسیة في مجال اال
العملیات العسكریة والطبیعیة. تدرب وكالة األمن الوطني كوادرھا من جامعي المعلومات على جمع المعلومات والمحللین على تحلیل 

  .البیانات في أغلب األحوال. ولن یلتقي االثنان أبداً. لدینا معرفة مباشرة بھذه الطرق
بروتوكول العمل ھو تصنیف وفصل المھام كأولویة قصوى على حساب استمرار الجھود والفھم. الھدف ھنا ھو اإلشارة إلى أن ھذه 

المھارات مركزة على نحٍو كبیر في العدید من المجاالت المختلفة المرتبطة باالستخبارات. سواء كانت طبیعة ھذه االستخبارات تعتمد 
امل البشري، ال تشمل الطرق النطاق الشامل لمھنة االستخبارات التقلیدیة. ما وجدناه ھو أن تبني ھذه الطرق على االستخبارات أو الع

أسرع بكثیر وفھمھا للنموذج أكثر شموالً من أخصائیي أمن الفضاء اإللكتروني. بصفة عامة فإن القدرة على تكییف ومالئمة ودمج نموذج 
 ساء نظراً لخلفیاتھم.الحرفیة ال یناسب ھؤالء الرجال والن

 

 األزمات اليوم�ة
نحن نقضي عدد ساعات ال حصر لھا في إعداد التقاریر الیومیة واالستجابة للحوادث الیومیة والتعامل مع المشاكل الیومیة. یطلق 

 االستخبارات. الكثیرین على االجتماعات الیومیة التي نقوم بھا ونحن واقفین والتي یتبعھا تعقب الكثیر من البیانات مصطلح 
وفي كل شھر  لقد قمنا بعمل تقاریر بأرقام مسلسلة نقوم فیھا بتسلیم تقریر یومي عن التھدیدات وفي كل أسبوع تقریر مجمع عن األسبوع

 تقریر مجمع عن الشھر وھكذا.
نمضي الكثیر من الوقت في جمع البیانات الحالیة ومكافحة المشكالت الیومیة وال نصل على اإلطالق للمرحلة التي نقوم فیھا بأداء أعمال 

 وھذا یؤثر علینا بالسلب بصورة كبیرة.ذات طبیعة استخباراتیة 
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ل البیانات بناءً على جمعھا تاریخیاً. جمیع البیانات التي یتم ھذه المغالطة في عملیاتنا تضمن أننا لن نمتلك على اإلطالق القدرة على تحلی
جمعھا بیانات حدیثة. مجال البیانات مجال وقتي. ال یتم ترتیب البیانات بالطریقة التي تیسر تحلیلھا على المدى الطویل. وبالطبع ھناك 

ھنا ھي أن التقاریر قصیرة األمد یتم اإلبالغ عنھا كمنتج  حاجة لموازنة بین التحلیل طویل األمد وبین التقاریر قصیرة األمد. المغالطة
 تحلیل استخباراتي بینما ھي على األغلب استعادة للبیانات مفتوحة لمصدر وتقاریر الشركات المتاحة بالفعل.

 

 جعل العدو �عرف ما نعرفه
. القوائم (TTPs)ت وأسالیب وإجراءات األعداء تقاریر الشركات التي لھا أسماء لطیفة تغطي على الوثائق العریضة التي توثق تكتیكا

على نشر التقاریر المذكورة. توضح  (IoCs)التفصیلیة لمؤشرات األعداء معرضة للخطر. تعمل القوائم التفصیلیة لمؤشرات األعداء 
 التقاریر إمكانیات الشركات بالتفصیل وتؤكد شجاعتھم في كشف األعداء. یتم الكشف عن أخطاء األعداء وإعالنھا بكل فخر.

ع بمستویات ثقة تذكر التقاریر قائمة بالعدید من االستنتاجات بدون تفاصیل، مع مناقشة بسیطة لالحتماالت والقلیل من االتصاالت التي تتمت
 . یترك القارئ لكي یثق ثقة تامة في التقریر من مظھره.مرتفعة، وبدون مناقشة ثغرات عملیة جمع وإنتاج وتحلیل البیانات

ینظر للتقاریر على أنھا مطلقة في منھجھا إال أن صیاغة مھنیة المنطق قد تكون ضعیفة. مسح االستنتاجات التي تبالغ في تبسیط المشكلة 
مة الممیزة للتقاریر. ویعمل تكرار عبارات التوریة المستخدمة في إقناع القارئ یضغط بقوة على الحاجة لشراء المنتجات من ھذه ھي الس

 الشركات.

 ھذه التقاریر كتبت من أجل السوق وبیع المنتجات والخدمات، ال تناقش التقاریر احتمال االحتیال واإلنكار. 

ھل یمكن تزییف أو تلفیق البیانات قبل استحواذ الشركات علیھا؟ من المحتمل أن طرق الجمع التي یستخدمونھا خاطئة أو وجود أخطاء 
الشركات من تحدید مصداقیة وموثوقیة المصدر؟ ھل ھناك أي انحیاز في التقنیات  في المستشعرات أو سوء تفسیر؟ كیف تمكنت

 المستخدمة أو التحلیل البشري للبیانات التي یتم جمعھا؟ ھل یستخدم األعداء أسالیب لخداع الشركات والوصول بھا لمستویات ثقة ثابتة كل
وھي طرق الخداع المعروف أن روسیا تستخدمھا في ھذا األمر؟ طرق الخداع الروسیة، ذلك بینما ھم یخدعون الشركات باستخدام 

فھ االعتقاد لدینا أن اإلجابة على ھذا السؤال ھي نعم، یتم خداع الشركات والوصول بھا لمستویات ثقة زائفة. عندما نقوم باإلبالغ عما نعر
القدیمة. على العكس نحن  TTPsراز األنشطة التي تعكس عنھم، یطور أعدائنا طرقاً جدیدة لإلنكار وخداعنا كل ذلك بینما ھم یواصلون إب

نسعى ونضلل تماماً كما كان الحال في األزمنة القدیمة. حصان طروادة والعمالء المزدوجین والخداع التكتیكي ھي إستراتیجیة تحول 
 A1) 2014مسار المعارك. (ھامس 

البیانات التي یمكن تحویلھا إلى استخبارات. عملیة التحفیز تؤدي إلى ممارسة الخداع من أجل تحفیز عمل معین طریقة أساسیة في تخلیق 
، ولكن منذ تفعیل األمر الثاني والثالث. أحد التكتیكات القدیمة التي كانت جمع البیانات لیس فقط في الموجة األولى فیما یعرف بالبركة

میل من الحدود البحریة  12نفاثة المقاتلة على مقربة من مسافة تستخدمھا القوات الجویة األمریكیة ھي التحلیق بدائرة من الطائرات ال
 للدولة التي یتم مھاجمتھا.

 من أجل جمع البیانات. RC-135تحلق الطائرات النفاثة على شكل دوائر تتكرر بینما تقترب طائرة 

ذ على البیانات وتضيء مواقع إطالق ثم تحلق طائرة نفاثة أو أكثر على مكان الحریق وتعبر الحدود. ویتم تشغیل رادار االستحوا
 لكي تجمع البیانات. RC-135الصواریخ كل ذلك یحدث بینما طائرة 

یتم جمع كنز دفین من المعلومات بینما أجھزة تشویش الرادیو تمأل موجات الھواء. تعود الطائرات النفاثة إلى أدراجھا ثم تتالشى عملیة 
الجمع ببطء. الھدف ھنا واضح. تم جمع البیانات، رائع. یستخدم أعدائنا نفس التكتیكات في بیئة الفضاء اإللكتروني من أجل تحدید مدى 

ستعداداتنا وإمكانیاتنا الفنیة والتقنیة والطرق الدفاعیة لدینا.اجاھزیة   

 ما �ي االضطرابات؟ 
االشتباك الحقیقي مع تقاریر التھدیدات الخاصة بالشركات ھو أن ھذه التقاریر في الواقع منشورة في العلن. حرب الفضاء اإللكتروني 

لدردشة والمواقع الشخصیة من أجل جمع أجزاء المعلومات معاً والتي علینا. یمحو األعداء والخصوم المدونات والمنتدیات وغرف ا
 تستخدم في اإلضرار بالحكومات والمؤسسات التجاریة واألفراد. 
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 أنھم یستخدمون طرق االحتیال في استخالص البیانات الحساسة بمعدالت غیر مسبوقة.
، وبرامجھم الخبیثة والدورات التدریبیة العملیة IoCوكل  TTPوعند اكتشافھم تشعر شركات أمن الفضاء اإللكتروني إلى نشر كل 

الضرر الناتج عن ھذه العملیة ھو عملیة استخباراتیة خالصة. المدھش حقاً ھو أن الحكومات ال للقراصنة األفراد على مستوى العالم. 
 ء التفاصیل. تطلب من الشركات إخفا

 إذا كانت واحدة منھا سوف تعلن عن ھذه البیانات فقد نقرأ تقاریر عن تھم الخیانة.  
تعمل التقاریر على تعزیز مبیعات الشركات بینما تخبر األعداء 

 الخاصة بھم. TTPsبما نعرفھ عنھم وعن 
العدید من ھذه التقاریر تذكر تقاریر الشركات األخرى حول 

ریر مرجعیة وتمثل مغالطة تعزز وتقوي نفس الموضوع كتقا
استنتاجاتھم بطریقة خاطئة (ھذا ظاھر بوضوح في التقاریر 

  ).Rocket Kittenحول مجموعة قراصنة 
یعمل ھذا السلوك على توجیھ العدو باستمرار نحو الطرق 
المبتكرة التي ال یمكن اكتشافھا للمسح واالختراق وحجب 

 البیانات.
Figure 2 Admiralty Code - Hansen 

یقومون بتغییر ھذه الطرق مراراً 
وتكراراً في ضوء الحجب المستمر 

لتقاریر الشركات، وكان توقیت 
العدید منھا إما قبل مؤتمرات أمن 

الفضاء اإللكتروني المعروفة 
 مباشرةً أو أثنائھا.

  



 

Copywrite 2016 Treadstone 71 LLC© 
 

قد تفقد الشركات التي قامت باختراق المنتدیات وغرف الدردشة لدى األعداء وطرق التواصل واالتصال الجدیدة مع االستعانة بوسائل 
 الدخول من أجل معرفة المزید عنھم، قد تفتقر إلى "التغیر المستمر" بسبب تقاریر الشركات.

ددات الرادیو ومعرفة أمور عن العدو بما فیھا الترددات البدیلة، وإجراء تغییر أقصد بمصطلح التغیر المستمر الطرق القدیمة في تغییر تر
على ھذه الترددات عندما یكون المطلوب بث إذاعي. الطرق الحدیثة الیوم أكثر دینامیكیة بكثیر ألن االتصاالت في كثیر من األحین تكون 

 مشفرة والتغییر طفیف جداً.

ي تخلق ثغرات  المغالطات اليت
، قبول متفُق علیھ وتصنیف رنا سابقاً، نحن نعتقد أن المغالطات في استخبارات التھدیدات تنبع من االفتقار إلى قاموس مصطلحاتكما ذك

العمالء لحلول الشركات من أجل توفیر استخبارات فعلیة، فإن تقاریر الشركات یتم التعامل معھا على أنھا ذات قیمة حقیقیة بدون التحقق 
لمعلومة، وضع المؤسسات لالستخبارات في إطار أمن المعلومات مرات كثیرة تكون االستجابة للحادث أو التعامل معھ من المصدر أو ا

 والفھم الدقیق لماھیة مھنة االستخبارات، وعدم قدرة المؤسسات على رؤیة ما وراء اإلجراءات الدفاعیة البحتة من أجل أمن المعلومات.
 دقیقة وتخلق ثغرات متأصلة في البرامج األمنیة. نحن ندرك أن ھذه المغالطات غیر

 

 تغي�ي السلوك
 ما الذي یمكننا القیام بھ من أجل إصالح مسار المغالطات التي نختار إتباعھا باستمرار؟

یجب أوالً ( وبغیر تحدید واضح لألولویات) 
علینا تثقیف الجمیع في مجال تقنیة المعلومات 

 C- Suiteوأمن المعلومات وحزمة برامج 
حول التصنیف القیاسي لالستخبارات. وھذا 

یوفر فھماً مشتركاً وقاموس مصطلحات 
 أساسي تُبنى علیھ االتصاالت.
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أنھ لیس أكثر من مجرد مصدر للبیانات. یجب تقییم البیانات للتأكد من التعامل مع كل تقریر من تقاریر الشركات على ثانیاً، یجب علینا 
). 2) (شكل NATO Admiralty Codeمصداقیتھا وموثوقیتھا ومدى مناسبتھا. للقیام بذلك یمكننا استخدام شفرة الناتو األدمیرالیة (

، الخ.). ھذا الكود یساعد المؤسسات A1 ،B2، B3المستخدمة في ھذه المقالة من أجل تقییم مصادر المعلومات ( A1) 2015(ھانسون، 
على تقییم مصادر البیانات ومصداقیة المعلومات التي یوفرھا ھذا المصدر. یجب تقییم كل شركة باستخدام ھذا الكود أثناء توثیق سھولة 

 یك. استخالص البیانات، ومدى مناسبتھا للمشاكل األمنیة لمؤسستك وأھمیتھا في حل المشاكل األمنیة لد
 

ثالثاً، ابدأ بتنمیة وزیادة برامج برنامجك االستخباراتي. تضیف طرق تعلم إخفاء الھویة وجمع البیانات مفتوحة المصدر وإدارة وتخطیط 
نتاج وظائف االستخبارات وتحلیلھا والكتابة التحلیلیة والتصنیف كل ذلك یضیف قیمة وقتیة لمؤسستك. إدراك أن عملیة الجمع وإدارة 

   بارات لیست ھي االستجابة للحوادث والتعامل معھا أو مكون رئیسي لمراكز العملیات األمنیة.االستخ
 ھذه مھارات ممیزة ویجب مشاركتھا إال أن دفنھا في ھذه المجاالت خطأ.

 
مشكلة تقنیة وفنیة  وقد واجھنا ذلك لسنوات (وما زلنا نفعل) إدراج أمن المعلومات تحت مجال تقنیة المعلومات والتعامل معھ على أنھ

فقط. ینبغي علینا أال نرتكب نفس الخطأ مع االستخبارات. وظائف االستخبارات تحتاج إلى تعامل مباشر مع أصحاب المصلحة في 
 المؤسسة.

ألعداء في الخاصة با TTPsرابعاً، إیجاد عملیات قیاسیة من أجل السعي وراء األعمال الضارة داخل بیئة تقنیة المعلومات لدیك. استخدام 
قیادة أعمال "المالحقة واالكتشاف" مع إدراك أن لھا قیمة كبیرة ولیست وظیفة استباقیة. ألنھم بالفعل داخل الشرك ویجب التخلص منھم. 

 یجب على المؤسسات القیام بذلك من أجل التطھیر السلیم.

حة المصدر بانتظام. وكما ھو الحال مع النقطة الثالثة خامساً، تطویر طرق داخل نموذج المخاطر المؤسسیة من أجل جمع البیانات مفتو
سالفة الذكر یجب علینا تنمیة ھذه الوظیفة لكي نتمكن من جمع البیانات والمعلومات وتطویر االستخبارات المرتبطة بأصحاب المصلحة 

ا مع التركیز على جمیع مصادر وبالمؤسسة. التمسك بأولویات متطلبات االستخبارات وخلق متطلبات المعلومات وترتیب أولویاتھ
المعلومات بما في ذلك جمع المعلومات مفتوحة المصدر. وتطویر طرق إدارة المھام التي تقود أھداف جمع المعلومات عن طریق 

 الرصد.   

كتابة مالحظة أن العدید من تقاریر الشركات القائمة على اشتراكات توفر معلومات وبیانات عامة وعادیة في طبیعتھا. بشكل دوري 
االستخبارات جزء من التقریر. وفي بعض األحیان یدرج فیھا جزء متعلق بمؤسستك. في أغلب األحوال تكون التقاریر مكتوبة لمرة واحدة 

 .أنماط الصیاغة والتنسیقید من ویتم توزیعھا بالعد

سادساً، عمل نموذج ألعدائك وقدراتھم یرتكز على الھدف. زیادة جمع المعلومات لتشمل كل ما ھو مصدر لدى أعدائك. الطریقة الوحیدة 
یاتھا على لفھم ما یھدد مؤسستك ھو فھم عدوك بشكل كامل وفھم دوافعھ وقدراتھ ومھاراتھ وإال فسوف تستمر المؤسسة في لعب مبار

 أساس الدفاع بدون عبور خط منتصف الملعب مطلقاً. وھذه وصفة لخسارة مؤكدة.

سابعاً، اكتب تقریر تحلیل استخباراتي مختصر. لیس لدى أصحاب المصلحة الكثیر من الوقت. أن تجعلھم یسعون وراء اإلجابات یضمن 
 تقریر التحلیل االستخباراتي.لمساعدتك في كتابة  3لك الفشل. استخدم الدلیل في شكل 

ثامناً، ضع خطة إستراتیجیة یعقبھا خطة برنامج لالستخبارات داخل مؤسستك. حدد ما فیھا وما لیس فیھا. أصدر رؤیة ومھمة مع المبادئ 
ى الموافقة اإلرشادیة. طور مجموعة من األھداف التي لھا ثالث أو أربع غایات من أجل تحدید كیفیة تحقیق ھذه األھداف. احصل عل

 واتبع الخطط.   

حدد جوالت استماع لفروع النشاط لدیك وأصحاب المصلحة في المؤسسة. أحصل على اإلذن بحضور اجتماعاتھم مع إدراك أنك تاسعاً، 
. ال تستمع لكي ھناك من أجل االستماع والتعلم. ال تعرض خدماتك واستمع إلى ملخصات واكتسب المعرفة بأصحاب المصلحة لدیك

ھز رداً. احصل على ھذه المعلومة وعد بھا إلى مؤسستك للمساعدة على االرتقاء ببرنامجك. قد تعتقد أنك تعرف شركتك لكن معرفتك تج
 بأستاذك تضمن لك التفوق واالمتیاز.

 الزم لتنفیذه.عاشراً، أتح لمؤسستك الوقت من أجل تنفیذ وظائف استخباراتیة. حدد ما ھو المھم لمؤسستك وما ھو اإلطار الزمني ال



 

Copywrite 2016 Treadstone 71 LLC© 
 

أتح لمؤسستك االستخباراتیة الوقت لكي تتعلم.  B1) 2008ضع أسس برامج تعلیمیة كعملیة لتحسین األداء ولیس تقییم الخطأ. (غابارد، 
 ارتكاب األخطاء ھو المراحل األولى للنضج المتوقع. 

طة التخاذ قرارات والوصول ألصحاب المصلحة لمعرفة فقط ال ترتكب نفس األخطاء مراراً وتكراراً. امنح مؤسستك االستخباراتیة السل
 المتطلبات والتعریف باإلمكانیات.

یادة حدد أھدافاً وغایات عملیة ویمكن تحقیقھا فعلیاً. وسع األھداف عند تحدید الوظیفة التي یمكن أن تؤدي إلى الفشل الذي ال داعي لھ. الق
مؤسسة لمحللین. اعرف المستوى المناسب لمؤسستك. عن إضافة وظیفة استخباراتیة لوالمستوى المناسب للقیادة الزمان من أجل إدارة ال

لم تكن بھا ھذه الوظیفة من قبل على اإلطالق تحكم في التوقعات. من الناحیة العملیة فریق العمل المدرب جیداً وقیادة المجموعة  التي
 یمكن أن تضیف قیمة كبیرة لمؤسستك.

، التي على الرغم من مكافحة التجسسوأخیراً، ورغم أنھا غیر شاملة، جھز مؤسستك للخطوات التالیة. تتضمن ھذه الخطوات التالیة 
النظر إلیھا في الوقت الحالي على أنھا منطقة مرتفعة المخاطر في المؤسسات، إال أن اعتقادي أننا سوف نتبنى بالفعل مبادئ معینة 

سواء على المستوى السلبي أو النشط. في ، بمكافحة التجسسفي الواقع، تستخدم العدید من المؤسسات طرقاً مرتبطة  مرتبطة بھذه المھنة.
 لمكافحة التجسس في قائمة تركز على الفضاء اإللكتروني وھي: ، أدرجنا الوصایا العشر 2011

1.  ً  كن مھاجما
a.  الكثیر من األحوال یختفون عن مرأى ال تخف من جمع المعلومات مع إخفاء ھویتك عن أعدائك. في

 الجمیع. یجب علیك فقط أن تعرف أین تنظر.
b.  في الفضاء اإللكتروني. أعرف أن أعدائك  مكافحة التجسساستخبارات الفضاء اإللكتروني ھي أساس

 یعدون مؤسستھم للقیام بھجوم معادي على أساس اإلنكار والخداع.
 احترم مھنتك .2

a. اتي. وغادر المنطقة األمنیة المریحة لدیك.تعرف على التحلیل االستخبار 
b. .تعلم من خالل دورات التفكیر الحرج. لم یفت األوان على اإلطالق 

 امتلك الشارع .3
a. .أسس لك تواجداً على نفس مواقع أعدائك 
b. .اخلق لك شخصیات عدیدة عند القیام بذلك 

 اعرف تاریخك .4
a.  حتماً" ال تأثیر لھ.القول المأثور "اعرف تاریخك أو التاریخ یكرر نفسھ 
b.  .اعرف ما الذي قام بھ أعدائك لكي یقرروا ما الذي ینبغي علیھم فعلھ 

 ال تتجاھل التحلیل .5
a.  .التحلیل ال ینبع من الخادم ولكنھ یكمن في المھارات البشریة 
b.  إلى حین أن یصبح الذكاء االصطناعي حقیقة واقعیة معنا، سوف یظل العقل البشري یعمل كأفضل حل

 االستخباراتي (في حالة تدریبھ بشكل احترافي).  للتحلیل
 ال تكن محدود أو ضیق األفق.  .6

a.  شارك البیانات حتى لو كنت مضطراً لذلك عبر القنوات الخلفیة. نحن ال ندافع عن انتھاك قواعد الشركات
 من خالل مشاركة البیانات الحساسة.

b. .المقایضة مطلوبة 
ب العاملین معك.  .7  دّرِ

a. .افھم احتیاجاتك وافھم توقیت ھذه االحتیاجات واسَع لزیادة میزانیات التدریب 
b. .أفضل استثمار یمكنك القیام بھ ھو في نفسك 

 ال تنحرف عن المسار. .8
a. "ادفع مسیرتك برفق نحو االجتماعات من أجل تأسیس "جوالت استماع 
b. .توضیح ماھیة االستخبارات وما لیس فیھا 

 ال تبق مدة طویلة جداً  .9
a.  .التوثیق الكامل ألعمالك مع تغییر مھام االستھداف بشكل دوري لكي تظل على درایة بأحدث المستجدات 
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b. تغییر المھام من أجل معرفة جمیع الجوانب االستخباراتیة 
 B2) 2011ال تستسلم أبداً (باردین،  .10

a. .الصبر والمثابرة مطلوبان 
b. عد االشتباك التي تعیق عملنا. أعداؤنا ال یعملون وفق نفس قوا 

سنة مضت، ما زال أمن الفضاء اإللكتروني في بدایاتھ  15تماماً كما ھو الحال مع القصور الحادث في مجال أمن المعلومات على مدار 
ب عدم الخلط بین واالستخدام الخاطئ للمصطلحات. یج لدینا الكثیر من المغالطات، والتعریفات غیر الدقیقةویساء فھمھ على نحو كبیر. 

مجال االستخبارات وبین مجال األمن ویجب أال یشوش علینا التقاریر السیئة والمنحازة. الطریقة الوحیدة لتغییر المشاكل المتأصلة في 
لمركزیة االستخبارات في الوقت الحالي ھي قیادة التغییر داخلیاً مع إجبار السوق على التغیر والتحول. وقد أدركت وكالة االستخبارات ا

ھذا منذ سنوات مضت وسعت جاھدة من أجل خلق وإیجاد مجال التحلیل االستخباراتي. یمكن أن یكون إطار عمل االستخبارات ھو 
 المعیار األساسي للتخطیط االستراتیجي االستخباراتي وصناعة البرامج وینبغي أن یكون كذلك.  

جة للخدمات والمنتجات. وقد قلت دائماً أن أفضل استثمار یمكنك القیام بھ في حیاتك وھذا یأتي مع النقد البناء المتكرر من الشركات المنت
ھو االستثمار في نفسك. یجب على المؤسسات أن تضع في اعتبارھا القیام بنفس الشيء. تثقیف وتعلیم فریق العاملین معك. وصناعة 

 برنامجك. وقیادة التغییر من الداخل. 

 المقال انظر الجزء األوللإلطالع على ملخص لھذا 

 جیف باردین 
Treadstone 71 
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