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ملخص البحث

في القرن الحادي والعشرين ،وبسبب االعتماد المتزايد للدول المتقدمة على شبكات
اإلنترنت ،وبسبب ربط البنية التحتية على ىذه الشبكات ،برز الفضاء اإللكتروني ليشكل بعداً
جديداً وتحدياً أخر للدول .فالدول لم تعد تتحسب للهجمات التي قد تقع على إقليمها البري
والجوي والبحري فحسب ،وإنما أصبحت تتحسب لنوع جديد من الحروب ،وىو حرب

الفضاء اإللكتروني الذي يتخذ من شبكات اإلنترنت والحاسب اآللي مسرحاً لو.

وأصبح لهذه الحروب مسارح وساحات وفاعلين جدد ،وألغت ىذه الحروب من

الناحية الفعلية القيمة الدفاعية للحدود ،كما ألغت من الناحية القانونية العالقة بين السلم
والحرب ،وخلقت حالة من عدم االستقرار ،وزادت من حالة اإلنكشاف األمني  ،مما تتطلب
إعادة صياغة مفهوم األمن ليتماشى مع التطورات الجديدة في مفهوم الفضاء اإللكتروني.
وتتمتع ىذه الحروب بمجموعة من الخصائص تغري األطراف على المبادأة بالهجوم،

وتستخدم فيها أنواعاً معينة من األدوات واألسلحة ذات المزايا الخاصة والتي ال تحتاج إلى
تخزين وغير قابلة للضبط أو التخفيض أو النزع كاألسلحة التقليدية.
ولم تعد ىذه الحروب مجرد مشاىد من الخيال ،فقد وجدت ىذه الحروب تطبيقها في
الواقع بين الدول ،فقد شهد العالم حروب فضاء إلكتروني مرافقة لحاالت الصراع المسلح،
وحروب فضاء إلكتروني قائمة بذاتها.
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املقذمـــــة

بدأ عصر الفضاء اإللكتروني ،وأصبحت حروب الفضاء اإللكتروني حقيقة واقعة،
وأخذت مجموعة من الدول المتقدمة في مجال الحاسبات واالنترنت والفضاء اإللكتروني
تتحسب لهذا النوع من الحروب ،وأصبحت قادرة على شن ىذا النوع من الحروب ما يدمر
غيرىا من الدول .وحرب الفضاء اإللكتروني تتميز بمجموعة من الخصائص أىمها إنها حروب
سريعة أي أنها تحدث بسرعة الضوء ،وبالتالي خلقت مخاطر أمام صناع القرار في وقت
األزمات ،باإلضافة إلى ذلك فإن أىم ما يميز ىذه الحروب أنها ال تحتاج إلى ساحات معارك
تقليدية ،فالمصارف والرادارات و البنى التحتية يمكن الوصول إليها عبر الفضاء اإللكتروني،
والسيطرة عليها و وتدميرىا دون الحاجة إلى دحر الدفاعات التقليدية للدول.
وقد بدأت ىذه الدول تعد ساحات معارك الفضاء اإللكتروني ،وذلك من خالل اختراق
شبكات الدول األخرى و بنيتها التحتية ووضع ثغرات التسلل وزرع القنابل المنطقية ،وىذا

الطابع المتواصل لحرب الفضاء اإللكتروني يلغي الحدود الفاصلة بين السلم والحرب ،ويخلق
بعداً خطيراً في حالة عدم االستقرار.

وتنطلق اشكالية البحث من أن ىناك عالقة جدلية بين النمو السريع واالستخدام

الكثيف للتكنولوجيا والمعلومات وبين حرب الفضاء اإللكتروني ،ما جعل من قضية أمن
الفضاء اإللكتروني تلقى اىتماماً متزايداً من قبل الدول وجعل حرب الفضاء اإللكتروني تكاد
بديالً عن الحروب المباشرة بين الدول .وتطرح إشكالية البحث مجموعة من التساؤالت،

أىمها :

 -1ما المقصود بحرب الفضاء اإللكتروني؟ وماىي خصائصها؟
 -2ما ىي طبيعة ىذه الحرب؟ وما ىي أدواتها؟
 -3ىل طبقت حرب الفضاء اإللكتروني؟ وماىي الدول الفاعلة في ىذا ميدان الفضاء
اإللكتروني ؟
 -4ماىي استراتيجيات وعقائد حرب الفضاء اإللكتروني ؟ وما ىو مستقبل ىذه الحرب؟
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وجاءت فرضية البحث من فكرة اساسية مفادىا أن حروب الفضاء اإللكتروني اصبحت
حقيقة واقعة واصبح لها ساحاتها وادواتها واستراتيجياتها وعقائدىا ،واصبحت مجموعة من
الدول المتقدمة تتحسب لهذا النوع من الحروب .لذلك جاءت ىيكلية ىذا البحث ليوضح
ذلك في مبحثين ،المبحث األول ويتناول مفهوم وخصائص حرب الفضاء اإللكتروني،
والمبحث الثاني يتناول أدوات و تطبيقات حرب الفضاء اإللكتروني.

املبحث األول

مفهىم وخصائص حرب الفضاء اإللكرتوني

املطلة األول  :مفهىم حرب الفضاء اإللكرتوني

لقد أصبح الفضاء اإللكتروني مجاالً جديداً للفعل والتأثير والتغيير في النظام الدولي
والعالقات الدولية ،ومع االنتقال من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة االستخدام الكثيف
لتكنولوجيا المعلومات ،أصبحت قضية أمن الفضاء اإللكتروني تلقى اىتماماً متصاعداً على
أجندة األمن الدولي ،وزادت العالقة بين الحرب والتكنولوجيا وثوقاً مع إمكانية تعرض
المصالح اإلستراتيجية ذات الطبيعة اإللكترونية إلى أخطار تهدد بتحول الفضاء اإللكتروني إلى

ساحة للصراع والحروب الدولية(.)1

فقد دخل المجتمع الدولي في مرحلة جديدة تلعب فيها ىجمات الفضاء اإللكتروني
دوراً أساسياً سواء في تعظيم القوة أو االستحواذ على عناصرىا األساسية ،وأصبح التفوق في

مجال الفضاء اإللكتروني عنصراً حيوياً في تنفيذ عمليات ذات فاعلية على األرض وفي البحر
والجو والفضاء من خالل نظم التحكم والسيطرة(.)2

كل ذلك فرض إعادة التفكير في مفهوم األمن والذي امتد إلى حماية الدولة من
التعرض للهجوم العسكري إلى حماية المنشآت الحيوية للبنية التحتية من التعرض ألعمال
عدائية من خالل استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات .وأصبحت قضية أمن الفضاء
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اإللكتروني تدخل في استراتيجيات األمن القومي للعديد من الدول المتقدمة للعمل على
الحيلولة دون تعرض بيئتها التحتية الحيوية للخطر( .)3وزادت حالة االنكشاف األمني للدول

نتيجة العتمادىا المتزايد على الفضاء اإللكتروني في مختلف النشاطات مثل برامج

()4

الحكومة اإللكترونية والتي تصبح عرضة لالختراق والهجوم بالفيروسات وسرقة المعلومات

وإتالفها(.)5

وظاىرة حرب الفضاء اإللكتروني برمتها تكتنفها اليوم السرية الحكومية ،إلى الحد

الذي يجعل الحرب الباردة كأنها عصر من عصور االنفتاح والشفافية(.)6

وليس من السهل تقديم تعريف محدد للفضاء اإللكتروني ،فهناك من يرى أنو ذو طابع
افتراضي ،حيث يعرفونو بأنو ((تلك البيئة االفتراضية التي تعمل بها المعلومات اإللكترونية
والتي تتصل عن طريق شبكات الكومبيوتر)) .ويعرفو آخرون بأنو ((المجال الذي يتميز
باستخدام اإللكترونيات لتخزين وتعديل وتغيير البيانات عن طريق النظم المرتبطة والمتصلة

بالبيئة التحتية الطبيعية ،ومن ثم فانو يشمل عملية االندماج ما بين اإلنترنت والمحمول وأجهزة
االتصاالت واألقمار الصناعية)) .وفي كل األحوال فان المقصود بالفضاء اإللكتروني كما يراه

الكثيرون مجال طبيعي ومادي(.)7

والفضاء اإللكتروني ىو مجموع شبكات الحاسوب في العالم وكل ما ترتبط بو وتتحكم
فيو ىذه الشبكات .وىو ليس اإلنترنت فقط ،فاإلنترنت شبكة مفتوحة مكونة من عديد من
الشبكات ،ومن أي شبكة على اإلنترنت تستطيع أن تتصل بأي كومبيوتر آخر متصل بأي
شبكة من شبكات اإلنترنت .أما الفضاء اإللكتروني فيشمل اإلنترنت إلى جانب العديد من
شبكات الحاسوب السرية األخرى التي ال يمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت .وبعض ىذه
الشبكات الخاصة تشبو شبكة اإلنترنت تماماً لكنها منفصلة عنو على األقل نظرياً .كما يشمل

الفضاء اإللكتروني الشبكات التجارية التي تقوم بمهام معينة من قبيل إرسال البيانات الخاصة

بالتدفقات المالية والمعامالت في األسواق المالية ومعامالت البطاقات االئتمانية .وبعض

الشبكات ىي نفسها نظم للتحكم ،بمعنى أنها ىي التي تسمح لألجهزة بمخاطبة غيرىا من
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األجهزة مثل لوحات التحكم التي تخاطب المضخات والمصاعد ومولدات الطاقة

والكهرباء(.)8

ويشير مصطلح حرب الفضاء اإللكتروني إلى اإلجراءات التي تتخذىا أي دولة
الختراق أجهزة الحاسوب أو الشبكات الخاصة بدولة أخرى لغرض السيطرة عليها أو التحكم
بها أو إتالفها أو تعطيلها عن العمل ،من خالل إرسال رسائل مكتوبة باللغة الرقمية الثنائية
المكونة من رقمي (.)0-1
وكانت حرب الفضاء غير واضحة المعالم في تسعينات القرن الماضي ،ألنها كانت
مختلطة مع الحروب النفسية و الدعائية ،في حين أن اتساع شبكة اإلنترنت فتح آفاق كبيرة
لألجهزة المخابراتية إلستغالل ىذه الشبكة في حروبها الدولية ،و التغلغل في أي شبكة من
شبكات اإلنترنت والسيطرة على ىذه الشبكة وتعطيلها أو تغيير البيانات عليها أو إتالفها أو
التحكم فيها من خالل الضغط على بضعة أزرار(.)9

واستخدم مفهوم حرب الفضاء على مستوى واسع في أجهزة اإلعالم ،ولكن مدلوالت

ىذا المسمى قد اتسعت كثيراً عما قبل ،فقد كان المفهوم مقصوراً على عمليات التشويش
على أنظمة االتصال والرادار وأجهزة اإلنذار ،بينما يكشف الواقع الحالي عن دخول شبكات
االتصال والمعلومات إلى بنية ومجال االستخدامات الحربية .باإلضافة إلى ذلك فإن إطالق
مسمى الحرب ،يعني استخدام جيوش نظامية وتحديد ميدان قتال محدد ،أما ىجمات حرب
الفضاء اإللكتروني فأن ميدان القتال فيها مفتوح كونها تتحرك عبر شبكات المعلومات
واالتصال المتعدية للحدود الدولية( .)11وقد دفع التطور في مجال الفضاء اإللكتروني إلى

بروز ترسانة غير تقليدية ألسلحة الكترونية ) (Cyber weaponمتعددة كالفيروسات
وىجمات إنكار الخدمة واالختراق وسرقة المعلومات والتشويش وشفرات التسلل والقنابل

المنطقية(.)11

واتجهت الدول لتعزيز دفاعاتها ضد خطر التعرض للهجمات اإللكترونية ،ولكنها

اتجهت إلى التحول من اتخاذ إجراءات وقائية ذات طابع دفاعي إلى االتجاه إلى تبني
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سياسات ىجومية ،ويحمل ذلك في طياتو مخاطر عسكرة الفضاء اإللكتروني ،خاصة وأن
القدرة على السيطرة على ىذا النوع من األسلحة ضئيلة بالمقارنة مع األسلحة التقليدية،
وىناك مسألة صعوبة تحديد األسلحة التي يمتلكها اآلخرون ومن ثم يصبح لدى المجتمع

الدولي قدرة سريعة على التدخل الحتواء التقدم في مجال ىذه األسلحة(.)12

وقد أدى تعدد أنماط استخدام الفضاء اإللكتروني وتداخلها ما بين ما ىو مدني وما
ىو عسكري إلى عدم وجود إجماع على تعريف محدد ودقيق لمفهوم حرب الفضاء
اإللكتروني ،فهناك من عرفها بأنها أعمال تقوم بها دولة تحاول من خاللها اختراق أجهزة
الكومبيوتر والشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف تحقيق أضرار بالغة أو تعطيلها ،بينما يعرفها

آخرون بأنها مفهوم يشير إلى نزاع يحدث في الفضاء اإللكتروني ويكون لو طابع دولي(.)13

وىناك ثالثة أمور في عالم الفضاء اإللكتروني تجعل من حرب الفضاء اإللكتروني أمراً ممكناً
وىي(:)14
 .1وجود ثغرات في تصميم اإلنترنت.

 .2وجود ثغرات في المعدات والبرمجيات.
 .3االتجاه لتوصيل المزيد من األجهزة والقطاعات على شبكات الفضاء اإللكتروني.
وتتأثر الحرب في الفضاء اإللكتروني بما يحدث في البيئات األخرى والنزاعات بين
األفراد والجماعات والصراعات بين الدول ،وألن الحروب الفعلية تستعمل شتى أنواع أسلحة
التدمير فإنها لم تتوانى عن استخدام الفضاء اإللكتروني لما لو من تأثير أمني وعسكري(.)15

إن مصطلح حرب الفضاء اإللكتروني يغطي مجموعة واسعة من اإلجراءات ،تتراوح بين
المجسات البسيطة المستخدمة لمحو المواقع على شبكة اإلنترنت ،والحرمان من الخدمة،
والتجسس ،والتدمير .وعلى نحو مماثل يستخدم لتغطية مجموعة واسعة من السلوكيات ،وىو

يعكس تعريفات قاموسية للحرب تتراوح بين الصراع المسلح إلى التسابق العدائي(.)16

وعلى الطرف اآلخر من النقيض ،يستخدم بعض الخبراء تعريفاً ضيقاً لحرب الفضاء
اإللكتروني" :حرب غير دموية" بين الدول تشتمل فقط على الصراع اإللكتروني في الفضاء
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السيبراني .ولكن ىذا يتجاىل الترابط المهم بين الطبقات المادية واالفتراضية للفضاء
اإللكتروني .وكما أظهر الفيروس (ستانكس نت) الذي أصاب البرنامج النووي اإليراني ،فإن
الهجمات التي تستخدم البرمجيات قد تسفر عن آثار مادية حقيقية(.)17

وىناك تعريف أكثر فائدة لحرب الفضاء اإللكتروني  :عمل عدائي في الفضاء
اإللكتروني تؤدي التأثيرات المترتبة عليو إلى تضخيم العنف المادي أو تعادلو .في العالم
المادي ،تفرض الحكومات ما يشبو االحتكار على نطاق واسع من استخدامات القوة ،ويتمتع
المدافع بمعرفة وثيقة بالتضاريس ،وتنتهي الهجمات إما بسبب االستنزاف أو اإلرىاق .وىنا

تفرض عملية تدبير الموارد ونقلها تكاليف باىظة(.)18

وبسبب حداثة التهديدات اإللكترونية ،والتطور السريع لهذه التهديدات ،وبسبب
النقص في المصطلحات الفنية المتفق عليها لوصف ىذه التهديدات ،فال يوجد ىناك فهم
كامل لهذه التهديدات ،فاألمن اإللكتروني غالباً ما يجري تبسيطو كحماية الشبكات وأنظمة

البيانات ،لكن زيادة عدد الهجمات على الشبكات المالية والحكومية و العسكرية ،جعل من

األمن اإللكتروني أسبقية في مجال االمن( .)21وأصبحت حرب الفضاء اإللكتروني بديالً عن
الحرب المباشرة بين الدول ،وأصبحت القدرة على القيام بهجمات الكترونية أداة سيطرة

ونفوذ إستراتيجية بالغة األىمية سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب ،بسبب زيادة عالقة
الفضاء اإللكتروني بعمل المنشآت الحيوية للدول – سواء كانت مدنية أو عسكرية – مما
أدى إلى إمكانية تعرضها لهجمات الكترونية تستهدف الشبكة كوسيط وحامل للخدمات أو
يشل عمل أنظمتها المعلوماتية ،مما يعرقل قدرتها على القيام بوظيفتها(.)21

وبالنسبة لساحة حرب الفضاء اإللكتروني فنجد أن ساحة حرب الفضاء اإللكتروني ىو
جهاز الحاسوب المحمول الذي يرتبط بكابل يربطو بأجهزة الخوادم ،واليوم أصبح الفضاء
اإللكتروني ساحة حرب تشهد كثيراً من المعارك الحاسمة في القرن الحادي والعشرين .وما
يجعل من ىذه األماكن ساحة لقتال قوات حرب الفضاء اإللكتروني ،ىو أن قوات حرب

الفضاء اإللكتروني تستطيع أن تدخل في قلب ىذه الشبكات وتسيطر عليها أو تدمرىا ،وإذا
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استولت على شبكة ما فأنو يمكنها أن تسرق كل معلوماتها أو ترسل إليها تعليمات بتحويل
األموال أو تسريب النفط أو إطالق الغاز أو تفجير المولدات أو إخراج القطارات عن قضبانها
أو صدم الطائرات أو إرسال كتيبة لتقع في كمين أو تفجير قذيفة في المكان الخطأ أو إخراج
األقمار الصناعية عن مداراتها ليذىب في غير ىدى في الفضاء السحيق أو إيقاف رحالت
الخطوط الجوية تماماً .وىذه األمور ليست افتراضات فقد حدثت مثلها أحياناً على سبيل
التجريب وأحياناً أخرى على سبيل حرب الفضاء اإللكتروني .فالمعلومات التي تتعامل معها
شبكات الحاسوب والتي تدير المرافق ووسائل المواصالت والمصارف يمكن استغاللها
ومهاجمتها في ثوان وال تستطيع الجيوش واألساطيل الدفاع عنها ألنها تقع في المجال الرقمي

للفضاء اإللكتروني(.)22

وبالنسبة لطبيعة حرب الفضاء اإللكتروني ،فإنها تتميز بطبيعة فريدة ،فإنها قد تشجع
على المبادرة إلى شن الهجوم ،وأكثر األىداف المحتملة التي تتعرض لها ىي األىداف

المدنية ،باإلضافة إلى ذلك فأن السرعة التي تتحرك بها والتي يمكن ضرب آالف األىداف
في أي مكان بالعالم قد تؤدي إلى نشوب األزمات الشديدة ،فالقوة التي حالت دون وقوع

الحرب النووية ىي قوة الردع ،لكنها ال تجدي في مجال حرب الفضاء اإللكتروني(.)23
املطلة الثاني  :خصائص حرب الفضاء اإللكرتوني

تدخل ىجمات حرب الفضاء اإللكتروني في إطار الحروب غير المتكافئة

) (Asymmetric Warكون الطرف الذي يتمتع بقوة ىجومية ويبادر باستخدامها ىو الطرف
األقوى ،بغض النظر عن حجم قواتو التقليدية وىو ما يؤثر في نظريات الردع االستراتيجي .وال
تستطيع الهجمات اإللكترونية التمييز بين المنشآت المدنية والمنشآت األخرى ذات الطبيعة
العسكرية ،وال تتطلب ىذه الهجمات لتنفيذىا سوى وقت محدد ،وتمثل حرب الفضاء
اإللكتروني أسلوباً عسكرياً غير نمطي إلدارة الصراعات المسلحة ،حيث يشترك فيها دول
وأفراد مدنيون عبر الفضاء اإللكتروني ،وأصبح من الصعب التمييز وتحديد مواقع المتحاربين
في ميدان ىذه الحرب ،وتتميز عملية استخدام حرب الفضاء اإللكتروني بسهولة االنتشار
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والقدرة على التأثير في األىداف الكترونياً كالبنية التحتية الحيوية والمؤسسات االقتصادية

والمالية والعسكرية( .)24ويمكن القول أن أىم خصائص حرب الفضاء اإللكتروني ىي(:)25

 أوالً  :إن حرب الفضاء حقيقة واقعة ،ويالحظ أن الواليات المتحدة وبعض الدول األخرى
قادرة على أن تشن من حروب الفضاء اإللكتروني ما يدمر غيرىا من الدول الحديثة.

 ثانياً  :إن حرب الفضاء اإللكتروني تحدث بسرعة الضوء ،فعندما تتدفق فوتونات الحزم
المهاجمة عبر األلياف الضوئية ،فان الوقت المستغرق لشن الهجمة وتأثيرىا يكاد يتعذر
قياسو ،مما يخلق المخاطر أمام صناع القرار في أثناء األزمات.
 ثالثاً  :إن حرب الفضاء اإللكتروني ىي حرب عالمية الطابع ،وفي نطاق أو صراع يستشري
العدوان اإللكتروني على مستوى العالم سريعاً ،ألن أجهزة الحاسوب واألجهزة الخادمة
المخترقة خفية أو التي تم السيطرة عليها في شتى أنحاء العالم سرعان ما تنظم إلى

الهجمات فتجر بالد كثيرة إلى الصراع سريعاً.
 رابعاً  :إن حرب الفضاء اإللكتروني ال تحتاج إلى ساحات المعارك التقليدية ،فاألنظمة
المختلفة التي يعتمد عليها الناس – من المصارف والمطارات والطائرات وبطاقات

االئتمان وشبكات الكهرباء والطاقة والبريد وصوالً إلى رادارات الدفاع الجوي وأنظمة
الصواريخ – يمكن الوصول إليها عبر الفضاء اإللكتروني والسيطرة عليها سريعاً أو تعطيلها
دون الحاجة إلى دحر الدفاعات التقليدية للدول.

 خامساً  :لقد بدأ عصر حرب الفضاء اإللكتروني ،وصارت الدول تتحسب من وقوع
الهجمات اإللكترونية فبدأت تعد ساحة المعركة وذلك بأن يحاول كل منها اختراق
شبكات الدول وزرع ثغرات التسلل والقنابل المنطقية وكل ىذا تم في وقت السلم ،وىذا
الطابع لحرب الفضاء اإللكتروني ىو الذي يطمس الحدود الفاصلة بين السلم والحرب


ويخلق بعداً جديداً في حالة انعدام االستقرار.

والفضاء اإللكتروني ال حدود لو ،حيث يتشارك كل الفاعلين بما فيهم الدول من

اإلستخدام الشخصي إلى البرامج اإلقتصادية إلى التطبيقات العسكرية ،كلها تعتمد على
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الفضاء اإللكتروني .وعلى العكس من التهديدات التقليدية الملموسة والممكن التنبؤ بها،
فإن تهديدات الفضاء اإللكتروني يمكن أن تأخذ شكل و مصدر إفتراضي و تفرض أخطاراً
ال يمكن التنبؤ بها(.)26
يضاف إلى ذلك صعوبة التعرف على ىوية المعتدي أو المهاجم في حرب الفضاء
اإللكتروني ،ومن الطرق التي يمكن إتباعها لتحديد ىوية المعتدي استخدام برامج اقتفاء األثر
العكسي ،ولكن ىذه البرامج قد توصل إلى جهاز خادم ال يتعاون لمعرفة الهوية أو قد يكون
المعتدي قد اتخذ من االحتياطات ما يكفي لطمس أثر االعتداء أو معالم المصدر(.)27

ويمكن استخدام أسلحة حرب الفضاء اإللكتروني بسرعة وسهولة وبدون الفهم الكامل
للتفاقم التصاعدي الذي قد ينجم عنها ،فعلى الرغم من أن الحرب قد تبدأ في الفضاء
اإللكتروني بال جنود وبال إراقة دماء ،إال أنو في بعض األحيان ال تظل كذلك طويالً ،فقيام
الدول بزراعة األسلحة اإللكترونية في شبكات البنية التحتية في غيرىا من الدول يجعل فتيل

الحرب سهل االشتعال أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الحروب ،وبالنسبة ألثر أسلحة

الفضاء اإللكتروني ،فإن أثر أسلحة الفضاء اإللكتروني يقل عن أثر األسلحة النووية ،لكن
استعمالها في ظروف معينة قد يحدث أضراراً فادحة ،وقد يشعل فتيل حرب واسعة .ويمكن
قياس القوة في مجال حرب الفضاء اإللكتروني من خالل تقييم ثالثة عوامل  :األول :

الهجوم ،أي قدرة الدولة على شن ىجمات الكترونية على الدول األخرى .الثاني  :القدرة على
الدفاع ،ويعني قياس قدرة الدولة على اتخاذ إجراءات عند تعرضها للعدوان لصد ىجمة أو
تخفيف آثارىا .والثالث  :االعتماد ،ويعني مدى اتصال الدولة باإلنترنت واعتمادىا على
الشبكات واألنظمة التي قـد تكون عرضة لألخطار في حالة وقوع حرب الكترونية( .)28ومع
تطور حرب الفضاء ظهرت لنا عقائد أىمها عقيدة التعادل وىي سياسة التعامل مع ىجمات
حرب الفضاء اإللكتروني وكأنها معادلة ألي ىجوم من نوع آخر ،بما فيها الضربات الموجهة

باألسلحة المعتادة ،ومن ثم الرد بالطريقة التي تختارىا الدولة التي تعرضت لالعتداء بحسب
حجم الضرر الذي لحق بها وغيره من العوامل المتصلة بالعدوان .ومن أىم اإلشكاليات التي
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تواجو المجتمع الدولي في طريقة التعامل مع األسلحة اإللكترونية ،فيما يتعلق بالجدل حول
مدى اعتبار األسلحة اإللكترونية مثل األسلحة التقليدية ،وإمكانية أن تخضع لقيود اتفاقيات
الحد من التسلح ،وىناك تساؤالت حول اعتبار الهجوم اإللكتروني ىجوماً مسلحاً وفقاً
للقانون الدولي والذي يشترط تحديد المسؤول عن الهجوم ،إال أنو في حالة استخدام أسلحة
الفضاء اإللكتروني فأنو يصعب تحديد المسؤول .وتواجو األسلحة اإللكترونية مشكالت في
استخدامها حيث تكون ىجماتها عشوائية وذلك النطالقها عبر الحدود الدولية ،بما قد تعمل
على اإلضرار بطرف ثالث وبأمن الفضاء اإللكتروني بشكل عام ،كما أن االتفاقيات الدولية ال

تحرم الهجمات اإللكترونية على الدول أو على البنية التحتية لهذه الدول(.)29

املبحث الثاني

أدوات و تطبيقات حرب الفضاء اإللكرتوني

املطلة األول  :أدوات حرب الفضاء اإللكرتوني

يتمثل استخدام أدوات حرب الفضاء اإللكتروني في القيام بعمل تخريبي عبر قطع
كابالت االتصاالت أو تدمير أنظمة االتصاالت أو األقمار الصناعية أو استخدام األسلحة
اإللكترونية المتقدمة كالفيروسات في تدمير األنظمة المعلوماتية لمنشآت حيوية بشكل يؤثر
في وظيفتها ،ويهدد أمن الدولة أو السكان(.)31

ومن أدوات حرب الفضاء ىي البرامج الخبيثة ،ويستخدم لفظ ) (Malwareأي
البرامج الخبيثة لإلشارة إلى مجموعة واسعة من البرمجيات كالفيروسات والديدان وحيل تصيد
المعلومات .وتحاول ىذه البرامج استغالل العيوب الموجودة في البرامج األخرى واألخطاء
التي يقع فيها مستخدمو الحاسوب قبل الدخول إلى المواقع المصابة بالعدوى الفيروسية أو
فتح مرفقات الرسائل البريدية .والفيروسات ىي برامج يتم تمريرىا من مستخدم إلى آخر عبر
اإلنترنت أو الوسائط المحمولة مثل وحدات التخزين الصغيرة  .Flash driversأما الديدان
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فال تتطلب تمرير برنامج إلى مستخدم آخر ألنها قادرة على نسخ نفسها ذاتياً باستغالل عيوب

معروفة ثم تزحف كالديدان عبر اإلنترنت .أما حيل اصطياد المعلومات )(Phishing Scams
فتقوم على خداع مستخدم اإلنترنت لإلدالء بمعلومات مثل أرقام الحسابات المصرفية
وشفرات المرور وذلك عن طريق إنشاء رسائل بريد إلكتروني ومواقع زائفة توىم المستخدم

بأنها متعلقة بعمليات تجارية حقيقية كما في حالة المصرف الذي يتعامل معو(.)31

وقد يقوم محاربو الفضاء اإللكتروني بإنشاء (ثغرة تسلل) أي إنها نفس فكرة حصان
طروادة ،وثغرة التسلل  Trapdoorsىي برنامج حاسوب غير مرخص يضاف إلى برنامج ما
ألغراض خبيثة يسمح بالولوج غير المرخص بو إلى شبكة أو برنامج حاسوبي ،فغالباً بعد أن
يقوم رجال الفضاء اإللكتروني باختراق النظام أو الشبكة ألول مرة فإنهم يتركون وراءىم ثغرة
تسلل للسماح لهم بالدخول في المستقبل بطريقة أسرع وأسهل ويشار إليو أيضاً باسم
) (Trojanنسبة إلى حصان طروادة ،وىو استلهام للخدعة التي قام بها محاربو اإلغريق

القتحام طروادة عندما تظاىروا باالنسحاب تاركين وراءىم تمثاالً لحصان خشبي ،وقد اختبأت
داخلو قوة من المحاربين األشداء وتسللوا إلى طروادة واحتلوا المدينة(.)32

وأحياناً تسمح ثغرات التسلل لمقاتلي الفضاء اإللكتروني بالدخول إلى أجزاء معينة من

الشبكة ال يسمح لهم بالدخول إليها عادة ،وعندما يخترقون برنامجاً ما وال يزال قيد التطور
فأنو ال يسرق نسخة منو فحسب بل قد يضيف إليو شيئاً ما ،وأحياناً تسمح لهم ثغرات التسلل
بالوصول إلى الجذر ) ،(Rootومعنى ذلك أن لديهم السلطات والصالحيات التي يتمتع بها

مصمم البرنامج أو مدير الشبكة ،وإنهم يستطيعون إضافة ما يشاؤون من برمجيات ويمحون
أي دليل على وجودىم .وقد يذىب مقاتلي الفضاء اإللكتروني إلى ما ىو أبعد من استغالل
ثغرات التسلل ،وذلك من خالل زرع قنبلة منطقية ) (Logic Bombوىو تطبيق من تطبيقات
الحاسوب أو سلسلة من التعليمات تسبب توقف النظام أو الشبكة عن العمل و/أو حذف كل

البيانات الموجودة على الشبكة ،وأن الجيش األمريكي ىو الذي اخترع القنابل المنطقية.
وىناك أدوات أكثر تقدماً من القنابل المنطقية يمكنها أن تبدأ بتوجيو أوامر لمعدات الحاسوب
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لتقوم بشيء معين يؤدي إلى تدميرىا ،كأن تأمر شبكة الكهرباء بتوليد حمل كهربائي زائد يؤدي
إلى حرق الدوائر الموجودة في محوالتها أو تجعل لوحات التحكم في الطيران تدفع الطائرة
إلى السقوط المفاجئ ،وبعد ذلك تمحو كل شيء ثم تمحو نفسها أيضاً(.)33

ومن أدوات حرب الفضاء اإللكتروني االخرى ،إرسال طوفان من طلبات االتصال

الكترونياً باألجهزة الخادمة التي تدعم معظم صفحات اإلنترنت المستخدمة ،وإغراق األجهزة

بهذه الطلبات ،وبالتالي تتعطل نتيجة عدم احتمال الحمل الشديد ،وعجز عدد آخر من
األجهزة الخادمة نتيجة لتكدس نبضات واستدعاء صفحات ال يمكن الولوج إليها أساساً
وبالتالي تسبب عجزاً عن إجراء أي معامالت مصرفية أو الدخول إلى مواقع الصحف أو
االنتفاع بالخدمات التي توفرىا الحكومة .أو عندما يقوم مستخدم الحاسوب بفتح صفحة على
اإلنترنت فقد تؤدي إلى تنزيل برنامج يحول ىذا الحاسوب إلى جهاز ُمستلب وخاضع للتحكم

عن بعد ،ويمكن للمرء أن يفتح رسالة بريد إلكتروني فيبدأ معها تنزيل البرنامج الذي يتحكم
في الحاسوب ،وفي بعض األحيان يبقى الحاسوب المستلب كامناً في انتظار األوامر ،بينما
يقوم في أحيان أخرى بالبحث عن أجهزة أخرى لمهاجمتها ،وعندما ينشر عدواه إلى أجهزة
أخرى تقوم ىذه األجهزة بنقل العدوى إلى أجهزة أخرى لتنشأ الظاىرة المعروفة باسم (العدوى
الدودية) بمعنى أن العدوان يستشري ويتغلغل كالديدان من جهاز واحد إلى آالف أو ماليين

األجهزة ،وكل ذلك يمكن حصولو في بضع ساعات فقط(.)34

ومن أدوات حرب الفضاء اإللكتروني األخرى ،إنشاء شبكات تجبيرية (مسلوبة
اإلرادة) ) ،(Botnetوىي شبكة من أجهزة الحاسوب التي تجبر على العمل وفقاً ألوامر
مستخدم بعيد غير مرخص لو باستخدامها ،وعادة ما يتم ذلك من دون علم أصحاب الشبكة
أو مديرىا ،وتستغل ىذه الشبكة المكونة من أجهزة الحاسوب الروبوتية في الهجوم على أنظمة
أخرى ،وعادة ما يتحكم في الشبكة المسيرة حاسوب واحد أو أكثر ،وكثيراً ما يشار إلى
أجهزة الحاسوب المتصلة بالشبكة المسيرة بكلمة ) (Zombiesأي مسلوبة اإلرادة،
وتستخدم الشبكات المسيرة ألغراض عديدة ،مثل إغراق الشبكات بالرسائل .ومن األدوات
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اآلليات األخرى لحرب الفضاء اإللكتروني ىي آلية تخطي الحاجز ()over flow Buffer
وىي عبارة عن كتابة خطأ في شفرة الحاسوب يسمح لمستخدم غير مرخص لو بالدخول إلى
شبكة معينة .ويتمثل ىذا الخطأ في عدم وضع حد لعدد الحروف والرموز التي يمكن إدخالها
من جانب مستخدم غير موثوق بو فيتمكن ىذا األخير من إدخال تعليمات إلى نظام البرنامج.
ومن األدوات األخرى ىو قطع خدمة اإلنترنت عن طريق اإلغراق الموزع )(Ddos
) ،(Distributed Denial of Servicesوىو أسلوب من األساليب األساسية لحرب
الفضاء اإللكتروني يستخدم إلغراق مواقع معينة على اإلنترنت أو جهاز خادم أو راوتر
) (Routerبطلبات للبيانات تفوق طاقة الموقع على الرد أو المعالجة ،ونتيجة لهذا الطوفان
تعجز التحركات المشروعة عن الوصول إلى الموقع فيصبح في حكم المغلق ،وتستخدم
الشبكات المسيرة لتنفيذ ىذه الهجمات ومن ثم توزعها على آالف األجهزة المصدرة للرسالة
والتي تعمل معاً في أن واحد .وىناك آلية أخرى وىي آلية التشفير ) (Encryptionوىي
خلط المعلومات بطريقة ال يمكن قراءتها لمن ليس لديو مفتاح فك الشفرة ،ويؤدي تشفير
التحركات (البيانات الكامنة) إلى منع كل من يعترضها أو يحاول سرقتها من قراءتها(.)35

املطلة الثاني  :تطبيقات حرب الفضاء اإللكرتوني

إن الفضاء اإللكتروني الذي يتألف من أجهزة كمبيوتر وأنشطة إلكترونية ذات صلة

يشكل بيئة معقدة من صنع اإلنسان ،والخصوم من البشر يتسمون بالعزيمة والذكاء .من
الصعب تحريك الجبال والمحيطات ،ولكن من الممكن تشغيل أو إغالق أجزاء من الفضاء
اإللكتروني بكبسة زر .ومن المؤكد أن تحريك اإللكترونات عبر العالم أرخص وأسرع كثيراً من

تحريك سفن ضخمة لمسافات طويلة .األمر الذي يسمح للجهات الفاعلة غير الحكومية

والدول الصغيرة بلعب دور كبير بتكاليف زىيدة .ويزعم (جوزيف ناي) أن انتشار القوة بعيداً
عن الحكومات يُـ َعد من أعظم التحوالت السياسية التي طرأت على العالقات الدولية .ويشكل

الفضاء اإللكتروني مثاالً ممتازاً .فالدول الكبيرة مثل الواليات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا
لديها قدرة أعظم من غيرىا من الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية على السيطرة على
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البحر والجو والفضاء ،ولكن من غير المنطقي أن نتحدث عن الهيمنة في العالم السيبراني.
فمن الواضح أن االعتماد على األنظمة اإللكترونية المعقدة لدعم األنشطة العسكرية
واالقتصادية يخلق نقاط ضعف جديدة في الدول الكبرى تستطيع الجهات الفاعلة غير

الحكومية استغاللها(.)36

وبدأت الواليات المتحدة تعمل على وضع خطط معقدة تمهيداً لهذا النوع من حروب

الفضاء اإللكتروني ،وبدأت قيادة حرب الفضاء األمريكية واألجهزة المرتبطة فيها بالعمل على
وضع المخططات وتجهيز القدرات الالزمة لتحقيق الهيمنة في الفضاء اإللكتروني .ولما كانت
الواليات المتحدة ىي التي اخترعت اإلنترنت وىي الرائدة اليوم في مجال التجسس
اإللكتروني وصنع أدوات حرب الفضاء اإللكتروني ،فهي اليوم أصبحت تحمل شيئاً من
الغطرسة إلى الحد الذي يجعلها تفترض أنو ال يوجد من يقدر على إخضاعها إلى حرب فضاء
إلكتروني .فالواليات المتحدة تعتقد بأن أسلحة حرب الفضاء اإللكتروني تعتبر ميزة أمريكية

ويجب استغالل ىذه التقنية لتعويض ضعف انتشار القوات األمريكية على مستوى العالم

انتشاراً واسعاً ،ولتعويض التطور الهائل في األسلحة التقليدية الموجودة في يد الخصم
المحتمل.
وتعد روسيا والصين من أكثر الدول تمكناً في مجال القوة اإللكترونية والقادرة على
توفير أقصى حد من درجات األمن اإللكتروني ،وىو ما فرض على الواليات المتحدة تبني
سياسات دفاعية ضد األخطار المحتملة وحماية نظم المعلومات وتعزيز األمن اإللكتروني

بأبعاده المختلفة(.)37

وفي العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،قامت الواليات المتحدة األمريكية
بتطوير نوع جديد من األسلحة وىي أسلحة الفضاء اإللكتروني ،وبدأت في استخدامو في
صورة منهجية اعتماداً على تقنيات جديدة ،وأنشأت قيادة عسكرية لخوض ىذا النوع الجديد

من الحروب (حروب الفضاء اإللكتروني  ) Cyber space warباستخدام أحدث

التقنيات(.)38
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وكتب العقيد (مايك تانكسلي  )Mike Tanksleyفي مقال لو في مجلة تايم ،عن
خوض الواليات المتحدة صراعاتها المستقبلية باستخدام قدرة أقل من القوة بحيث تجبر
أعدائها على الخضوع من دون أن تطلق طلقة واحدة بإستخدام محاربو الفضاء اإللكتروني
وسيطرتهم على العدو وشل حركتو وتدميرىم لنظم التحكم والسيطرة وإصدارىم أوامر زائفة
لجيوش العدو ،ويصف (مايك تانكسلي) أثر استخدام ىذه التكتيكات بأنو سيضع حداً
للصراع قبل أن يبدأ ،من خالل زرع قنبلة منطقية تظل خاملة داخل أنظمة العدو حتى تأتي
اللحظة المطلوبة فتنشط وتبدأ بالتهام بياناتو ،وىذه القنابل يمكن أن تهاجم أجهزة الحاسوب
التي تتحكم في نظام الدفاع الجوي أو الطيران أو المصارف ...الخ( .)39وفي عام  2111تم
إنشاء مكتب خاص بالبيت األبيض لتنسيق التعامل مع مشكلة األمن اإللكتروني ،ونتيجة
لذلك تم وضع اإلستراتيجية الوطنية لتأمين الفضاء اإللكتروني التي وقعها الرئيس األمريكي
(جورج دبليو بوش) عام  .2113وفي عام  2117قام الرئيس األمريكي (جورج دبليو بوش)
بإصدار المبادرة الوطنية الشاملة لتأمين الشبكات ( ،)PDD54وىي وثيقة سرية تضم
الخطوات الواجب إتباعها لتعزيز الدفاعات الحكومية ضد حرب الفضاء اإللكتروني ،وطالب
بوش بتدبير مبلغ ( )51مليار دوالر على مدى خمسة سنوات للمبادرة الوطنية الشاملة لتأمين

الشبكات(.)41

وفي الوقت الذي بدأ فيو (جورج دبليو بوش) رئاستو الثانية كانت أىمية حرب الفضاء
اإللكتروني قد صارت واضحة تماماً للبنتاغون ،من خالل إنشاء قيادة لحرب الفضاء
اإللكتروني ،تشترك فيها أفرع القوات المسلحة على أن تظل خاضعة للقيادة اإلستراتيجية،
وفي تشرين األول  2119فتح باب االنضمام إلى قيادة حرب الفضاء اإللكتروني األمريكية
والتي تشمل عدة أفرع رئيسة بالجيش .و تولى أحد جنراالت الجيش األمريكي رئاسة ىيئة
عسكرية جديدة في الواليات المتحدة األمريكية تعرف بقيادة (حرب الفضاء اإللكتروني)،

مهمتها استخدام تقنيات المعلومات واالنترنت كسالح للحرب .وتقوم قيادة حرب الفضاء

اإللكتروني في الواليات المتحدة األمريكية بتجهيز ساحة حرب الفضاء اإللكتروني بما يطلق
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عليو القنابل المنطقية ) (Logic bombsوثغرات التسلل ) ،(Trapdoorsووضع متفجرات
افتراضية في الدول األخرى في وقت السلم(.)41

وتسيطر على الواليات المتحدة بشأن موضوع حرب الفضاء اإللكتروني النظرية القائلة
بأن الفضاء اإللكتروني (نطاق) أو ساحة تدور فيها رحى الحرب ويجب أن تهيمن عليها
الواليات المتحدة .ويالحظ أن ضرورة اتخاذ الواليات المتحدة المبادرة في حرب الفضاء
اإللكتروني ىي مسألة تمليها عدة عوامل منها  :أن التحركات التي تتم في الفضاء اإللكتروني
تتم بسرعة لم تشهدىا حرب من قبل ،الفضاء اإللكتروني يسمح بدرجة كبيرة من المناورات
العملياتية وبسرعات تقترب من سرعة الضوء وتتيح دائماً للقادة فرصاً مختلفة للتأثير بسرعة لم

يمكن ألحد أن يتصورىا من قبل .كما تالحظ اإلستراتيجية أن المرء أن لم يسارع بالتحرك
فربما ال يستطيع التحرك ألن الهدف الذي كان ضعيفاً من قبل قد يحل محلو ىدف آخر وقد

يتم تزويده بدفاعات جديدة دون سابق إنذار ،مما يجعل عمليات الفضاء اإللكتروني أقل

فاعلية .أي أن المرء لو انتظر الجانب اآلخر ليبدأ بالهجوم عليو في الفضاء اإللكتروني ،فقد
يكتشف أن غريمو في لحظة الهجوم نفسها لم يحذف قنابلو المنطقية أو فصل األىداف عن
مسارات الشبكة التي أراد المرء استخدامها للوصول إلى ىذه األىداف.
ودعا الرئيس باراك أوباما أثناء حملتو االنتخابية إلى وضع معايير جديدة صارمة لتوفير
األمن السيبراني وضمان قدرة البنية األساسية الحرجة على الصمود في مواجهة الهجمات ،كما
وعد بتعيين مستشار لألمن السيبراني الوطني والذي سيكون تابعاً لو مباشرة ومسؤوالً عن وضع

الخطة السياسية الالزمة وتنسيق جهود الوكالة الفيدرالية .لكن لم تكن ىذه بالمهمة السهلة،
وذلك ألن القسم األعظم من البنية األساسية المطلوبة غير خاضع للسيطرة الحكومية

المباشرة( .)42وقد أوضح الرئيس (باراك اوباما) عام  2119في المبادرة الوطنية الشاملة ألمن
الفضاء اإللكتروني ،بأن األمن اإللكتروني ىو أحد التحديات الوطنية الجادة التي تواجو األمة

األمريكية .ووافق الرئيس (اوباما) عام  2119على قبول التوصيات التي توصلت اليها مراجعة

سياسة أمن الفضاء اإللكتروني ،والتي تضمنت إنشاء فرع تنسيق تنفيذي ألمن الفضاء
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اإللكتروني ،والذي سيضمن إستجابة موحدة منظمة للحوادث المستقبلية ألمن الفضاء
اإللكتروني ،وإنشاء قوة لحماية أمن الفضاء اإللكتروني ،وىذه المبادرة بنيت على المبادرة
الوطنية الشاملة ألمن الفضاء اإللكتروني في عهد الرئيس (جورج دبليو بوش)( .)43وقد ميّز
الرئيس (باراك اوباما) أىمية الفضاء اإللكتروني ،وحدد ىيكلية ومصادر األمن اإللكتروني

القائم ،وأعلن عن إنشاء مركز الفضاء اإللكتروني لإلشراف على تهديدات الفضاء اإللكتروني
المتصاعدة ،وأمر الرئيس (اوباما) بمراجعة شاملة لسياسات وىيكليات أمن الفضاء
اإللكتروني(.)44

وقبل أيام من الحملة العسكرية على ليبيا في مارس  2111قامت الواليات المتحدة
بتحريك ترسانتها اإللكترونية صوب ليبيا وتجري الواليات المتحدة سنوياً محاكاة التعرض
لحرب الفضاء اإللكتروني وتم تخصيص ( )511مليون دوالر في ميزانية عام 2112
لمواجهة التهديدات اإللكترونية وتطوير أسلحة وأدوات لحرب الفضاء اإللكتروني(.)45

وجاء الهجوم اإللكتروني بفيروس (ستانكس نت) على برنامج إيران النووي عام

 2111ليمثل نقلة مهمة في مجال تطور أسلحة الفضاء اإللكتروني( .)46ويمثل النموذج
اإليراني حالة فريدة لتحول الفضاء اإللكتروني لساحة قتال بأشكال متعددة في إطار المواجهة
بين الواليات المتحدة وإيران ،فقد استخدم الفضاء اإللكتروني في شن ىجمات تخريب
للبرنامج النووي اإليراني للعمل على تعطيلو ،ففي  17فبراير  2112أعلنت االستخبارات

اإليرانية أن فيروس (ستانكس نت) أصاب ما يقدر بستة عشر ألف جهاز كومبيوتر(.)47

وفي عام  2117تعرضت (استونيا)؛ إحدى جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق،
والتي تتميز بتوافر خدمات اإلنترنت فيها وانتشار الشبكات ذات السرعة العالية واستخدام
تطبيقات اإلنترنت في مجال الحياة اليومية؛ إلى ىجوم من مجموعة واسعة من األجهزة لتعطيل
خدمة اإلنترنت فيها ،ويتلخص ىذا الهجوم في كونو طوفاناً مبرمجاً من الحركة المصممة عبر

شبكة اإلنترنت بغرض تعطيل الشبكات عن العمل أو خنقها وىي موسعة أو منسقة ،بمعنى أن

آالفاً أو مئات اآلالف من أجهزة الحاسوب الموزعة في أماكن مختلفة من العالم تستغل في
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إرسال نبضات االستدعاء اإللكترونية إلى مجموعة من مواقع اإلنترنت المستهدفة ،ويطلق
على أجهزة الحاسوب المهاجمة لفظ ) (robotic networkأي شبكة مسيرة (مسلوبة
اإلرادة) مكونة من مجموعة من أجهزة الحاسوب الخاضعة للتحكم عن بعد في ىذه األجهزة
المستلبة ،وتتبع تعليمات تم إدخالها إلى األجهزة دون علم أصحابها ،وصاحب الجهاز ال
يعرف متى أستلب جهازه ومن قام باستالبو .وسرعان ما بدأت الشبكات المستلبة في
(استونيا) في استهداف عناوين األجهزة الخادمة التي تدير شبكات االتصال الهاتفية في
البالد ،ونظام التحقق من ىوية مستخدمي البطاقات االئتمانية ،وقد بدأ مصرف ىانز بانك
) (Hans bankفي الترنح وتأثرت التجارة واالتصاالت .وزعمت (استونيا) أن أجهزة التحكم
النهائية كانت في روسيا ،وان الشفرة الحاسوبية المستخدمة في ىذه العملية كانت مكتوبة
باأللفبائية السالفية ،من جانبها أنكرت الحكومة الروسية باستياء شديد أن لها يداً في حرب
الفضاء اإللكتروني على استونيا ،كما رفضت طلباً دبلوماسياً رسمياً من استونيا بمساعدتها في
تعقب المعتدين على الرغم من وجود اتفاقية ثنائية بين البلدين(.)48

وعندما احتدم الصراع على بعض األقاليم الصغيرة المتنازع عليها بين جورجيا (وىي
إحدى جمهوريات االتحاد السوفيتي) وبين روسيا األم ،في تموز  ،2118قامت جورجيا بغزو
(أوسيتا الجنوبية) وسارع الجيش الروسي بإخراج الجورجي من إقليم (أوسيتا الجنوبية) ،وفي
نفس الوقت الذي تحرك فيو الجيش الروسي تحرك محاربوه اإللكترونيون أيضاً .فقبيل اندالع

القتال في عالم الواقع وفي المراحل األولية ،وجو محاربو الفضاء اإللكتروني الروس ضربات

لتعطيل خدمة المواقع الحكومية الجورجية ،واخترقوا جهاز الخادم الخاص بموقع الرئيس
لتشويهو بوضع صور تقارن بين الرئيس الجورجي (ميخائيل ساكاشفيلي) و (أدولف ىتلر) ،ومع
اندالع القتال البري اشتدت الهجمات اإللكترونية في حدتها ودرجة تعقيدىا( .)49وفي شهر

آب  2118عندما تحركت القوات الروسية إلى داخل جورجيا ،ىاجم المتخصصون في
اختراق أنظمة الحاسب اآللي مواقع الحكومة الجورجية على شبكة اإلنترنت في األسابيع التي
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سبقت اندالع الصراع المسلح .وىذا الصراع بين روسيا وجورجيا يمثل أول الهجمات

السيبرانية (اإللكترونية) التي تصاحب صراعاً مسلحاً .مرحباً في القرن الحادي والعشرين(.)51

وقد اتجو حلف الناتو بعد عجزه عن مواجهة الهجمات على استونيا عام 2117

وجورجيا عام  2118إلى تكوين وحدة للدفاع اإللكتروني مقرىا (تالين) عاصمة إستونيا ،كما
تم تطوير المفهوم االستراتيجي للحلف بحيث أصبح الفضاء اإللكتروني منطقة لعملياتو ،ومن
مهامو تطوير قدراتو الدفاعية اإللكترونية بما يشمل مساندة ودعم حلفائو الذين يتعرضون
لهجمات الكترونية(.)51

وفي تموز  2119أرسلت كوريا الشمالية رسالة مشفرة إلى ( )411ألف حاسوب
حول العالم وىي محملة بفايروس للسطو على الشبكات ،وتضمنت الرسالة مجموعة من
التعليمات التي تجعل الحاسوب يبدأ في إرسال النبضات المطالبة باالتصال بقائمة من مواقع
اإلنترنت الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية وحكومة كوريا الجنوبية وعدد من الشركات

الدولية ،وعندما يتم تشغيل األجهزة فإنها تنظم إلى الهجوم .فتعرضت المواقع األمريكية
لحمل بلغ مليون طلب في الثانية مما أدى إلى اختناق األجهزة الخادمة ،فتعطلت األجهزة
الخادمة للخزانة العامة والخدمة السرية وىيئة التجارة الفيدرالية ووزارة النقل وبورصة نيويورك
وموقع ىيئة البريد بواشنطن .ويبدو أن ىجوم كوريا الشمالية ىو لم يكن مجرد عدوى دودية

انطلقت في غياىب اإلنترنت وسمح لها باالنتشار ،بل أن ىناك من يتحكم في الهجوم ويوجو
ويعدل قائمة األىداف .وقد أعلنت كوريا الشمالية عن مخططات إلنشاء قيادة للحرب
اإللكترونية بحلول عام  ،2112ولو شنت كوريا الشمالية ضربة الكترونية فان خيارات الرد
عليها ستكون قليلة نسبياً ،فليس من الممكن تشديد العقوبات أكثر مما ىي عليو اليوم ،كما
أن أي عمل عسكري غير وارد على اإلطالق ،كما أن احتماالت الرد بالطريقة نفسها محدودة
للغاية ،ألن كوريا الشمالية ليس لديها الكثير مما يستحق المهاجمة من جانب الواليات
المتحدة أو كوريا الجنوبية(.)52
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( )1ىذه الوقائع تشير إلى أنها أول صدام علني بين الدول في عالم الفضاء اإللكتروني ،وىناك
أمثلة أخرى لعمليات قامت بها الصين وتايوان و(إسرائيل) وغيرىا .وقـد أطلـق الـبعض علـى
حادثـة اسـتونيا مصـطلح ) (WWIوىــو مختصـر ) (Web War Oneأي الحـرب األولــى
عل ــى الش ــبكة العنكبوتي ــة وال ــذي يتط ــابق م ــع المختص ــر الش ــهير للح ــرب العالمي ــة األول ــى
) (WWIمختصر ).(World War One
( )2وبالنسبة للصين ،فقد عملت الصين على االستثمار في التقنيات الجديـدة ومنهـا تقنيـة بنـاء
الش ــبكات للتعام ــل م ــع س ــاحة ح ــرب الفض ــاء اإللكترون ــي ،وبنهاي ــة عق ــد التس ــعينات ك ــان
الخبراء اإلستراتيجيون الصينيون قد اتفقوا على فكرة مفادىا أن الصين يمكـن أن تسـتخدم
حــرب الفضــاء اإللكترونــي تعويض ـاً عــن قصــورىا العســكري الكيفــي مــع الواليــات المتحــدة

األمريكيـ ــة .وبحلـ ــول عـ ــام  2113أعلنـ ــت الصـ ــين عـ ــن إنشـ ــاء وحـ ــدات حـ ــرب الفضـ ــاء
اإللكتروني ،وىاتان الوحدتان ىما المسؤولتان على الهجـوم والـدفاع علـى شـبكة اإلنترنـت.

وفي الوقت الذي أعلنت فيو الصين عن إنشاء وحدات حرب الفضاء اإللكتروني ،تعرضت

الواليات المتحدة ألسوأ عملية تجسس إلكترونـي أطلـق عليـو اسـم (مطـر العمالقـة Titan

 )Rainوفيهــا تــم ســحب مــا يتــراوح مــن ( )21-11تيــرا بايــت مــن المعلومــات مــن شــبكة
البنتاجون وشركة المقاوالت الدفاعية ( لوكهيـد مـارتن  ) Lockheed Martinوغيرىـا مـن
المواقــع العســكرية .وبحلــول عــام  2117بــدا أن الحكومــة الصــينية منخرطــة فــي سلســلة
واسعة من عمليات اختراق الشبكات األمريكيـة واألوربيـة ،ونسـخ وتصـدير وإتـالف كميـات

كبي ــرة م ــن البيان ــات( .)53وق ــد اتهم ــت الوالي ــات المتح ــدة الص ــين مـ ـراراً وتك ــراراً ب ــاختراق

شبكاتها اإللكترونية ،حيث اتهمتها باختراق نظم المعلومات ألقمارىا الصناعية في الفضـاء
الخــارجي ،لكــن مســؤولي االســتخبارات األمريكيــة ال يعتبــرون أن الصــين ىــي التهديــد األول
للواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي مجــال حــرب الفضــاء اإللكترونــي ألنهــم يعتبــرون الــروس

أفضل منهم ،بل ويفوقون الواليات المتحدة في قدراتهم(.)54
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اخلامتـــــــة

مما تقدم نجد أن حروب الفضاء اإللكتروني انتقلت من مجرد فكرة خيالية إلى تطبيق
مادي ملموس وأصبحت بعض الدول المتقدمة في مجال الحاسبات واألنترنت والفضاء
اإللكتروني قادرة على شن ىجمات على غيرىا من الدول ،وأصبح الفضاء اإللكتروني أحد
أبرز القضايا على الصعيد الدولي ،وفرض إعادة التفكير في مفهوم االمن .فقد أدى التطور
الكبير واالستخدام الكثيف للتكنولوجيا إلى وزيادة اعتماد الدول على شبكة اإلنترنت إلى
زيادة احتماالت تعرض الدول لهجمات وحروب الفضاء اإللكتروني ،وساعد على ذلك وجود
عيوب في تصميم اإلنترنت والمعدات والبرمجيات واإلتجاه المتزايد لتوصيل القطاعات
والخدمات والبنى التحية على شبكات الفضاء اإللكتروني ،و لجأت الدول المتقدمة إلى ىذه
ٍ
لمجموعة من األسباب ،أىمها محاولة تجنب العمل العسكري المباشر،
النوع من الحروب،
ومحاولة تقليل الخسائر المادية والبشرية التي تترتب على العمل العسكري المباشر ،وتجاوز

الرأي العام الداخلي و الدولي ،فضالً عن أن ىذه الحروب ال تحتاج إلى ساحات معارك كبيرة

مثل المعارك التقليدية.

وتتميز ىذه الحروب بأنها ال تحتاج إلى ساحات معارك تقليدية ،وتمتاز بالسرية التامة،
وأنها تشجع على شن الهجوم ،فهي تتحرك بسرعة الضوء ومن الصعوبة تقفي اثر المعتدي،
كما أنها ال حدود لها ،حيث يتشارك االفراد والدول الفضاء اإللكتروني ،وىذا الطابع المميز
اطمس الحدود الفاصلة بين حالة السلم وحالة الحرب ،وخلقت مجاالً لعدم االستقرار في
العالقات الدولية.
وخلقت ىذه الحروب نوعاً من التحديات أمام الدول ،من حيث طريقة التعامل مع ىذه

الحروب ،ومدى اعتبار األسلحة اإللكترونية مثل االسلحة التقليدية ،ومدى إمكانية أن تخضع
لقيود وإتفاقيات ،ومدى إمكانية اعتبار الهجوم اإللكتروني ىجوماً مسلحاً وفقاً لقواعد القانون
الدولي العام.
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ولعل أكبر أسرار عالم حرب الفضاء اإللكتروني يتلخص في أن بعض الدول بينما
لديها القدرة على خوض حرب الفضاء اإللكتروني ولكنها ليست متفوقة في الدفاع
اإللكتروني ،فالبنية التحتية (بما في ذلك الطاقة الكهربية والتمويل واالتصاالت السلكية
والالسلكية والرعاية الصحية والنقل والمياه والدفاع واإلنترنت) عرضة لألخطار بسبب ارتباطها
واعتمادىا على شبكات اإلنترنت .وفي مجال الفضاء اإللكتروني ،فالغلبة لتلك الدول التي
التعتمد بصورة كبيرة على الفضاء اإللكتروني ،أو تلك الدول التي تستطيع فصل شبكاتها عن
اإلنترنت.
وىناك مجموعة من الدول الفاعلة في مجال الفضاء اإللكتروني ،في مقدمتها الواليات
المتحدة والصين وفرنسا ،إال أنو توجد عشرين دولة أخرى لديها بعض القدرات في ىذا
الصدد مثل إيران وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان .وقد شهد العالم نماذج عديدة من
حروب الفضاء اإللكتروني ،مثل ىجوم الصين على الواليات المتحدة عام  ،2117وىجوم

روسيا على إستونيا عام  ،2117وعلى جورجيا  ،2118وىجوم كوريا الشمالية على الواليات
المتحدة عام  ،2119وىجوم الواليات المتحدة على مفاعل ايران النووي عام .2111
إن الحكومات تتعلق باألمل في ردع حروب الفضاء اإللكتروني تماماً كما تعمل على
ردع الهجمات النووية أو غيرىا من الهجمات المسلحة .بيد أن الردع يتطلب فرض تهديد أو
رد فعل قوي في مواجهة المهاجمين .وىذا النوع من الردع يصبح أكثر صعوبة في عالم حيث
تجد الحكومات صعوبة بالغة في تحديد مصدر ىجمات الفضاء اإللكتروني ،وما إذا كانت
قادمة من دولة معادية أو مجموعة إجرامية تتخفى في ىيئة حكومة أجنبية .وبالتالي فقد أصبح
الفضاء اإللكتروني مصدراً رئيسياً النعدام األمن.
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Abstract
In the twenty first century, due to the increasing reliance of
developed countries on the Internet networks, and infrastructure's link
with these networks. Cyberspace has emerged to form a new
dimension and another challenge for the countries. Countries are no
longer afraid of attacks that might occur on land, air or sea territory
only, but they become alarmed by a new kind of war, a cyberspace
war that take the Internet networks and computer as a scene of war.
These wars have new effective theaters and arenas that ceased
the actual defensive value-border point of view. Furthermore, it
legally terminate the relationship between war and peace creating a
state of instability and increased state of security disclosure. Which
require a reformulation of the concept of security in line with new
developments in the concept of cyberspace.
These wars has a range of features motivating parties initiating
attack using certain types of tools and weapons with special
properties that do not need to store and cannot be controlled,
reduced or removed just like traditional weapons.
These wars are not just scenes of fiction, but they have been
applied in reality among nations. World has witnessed cyber space
wars that accompanied to with states of an armed conflict, and cyber
space war by itself.
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