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احلرب وتكنولوجيا املعلومات

  

مجال حممد غيطاس:  املؤلف

دار ضة مصر: القاهرة: بيانات النشر

)٢٠٠٦(الطبعة األوىل 

٢٧٠: تعدد الصفحا

  مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية: عرض

ومن ) البيانات(يعرف املؤلف املعلومات بأا نتاج يتشكل من الظواهر واحلقائق احملسوسة 

التعليمات املطلوبة لفهم وتفسري هذه البيانات وإعطائها معىن، مث يكتسب هذا النتاج أمهيته من 

ذا كله جيعل املعلومات متميزة وخمتلفة متاماً عن التكنولوجيا وأدواا، وه. الوظيفة اليت يقوم ا

وإن كان كل ما نفعله مع املعلومات يعتمد على التكنولوجيا املستخدمة يف املالحظة وجتميع 

  .البيانات وتركيزها وختزينها والسرعة يف معاجلتها

النوع للمعلومات اليت جيري توليدها هناك انفجاراً واسع النطاق يف الكم وويشري املؤلف إىل أن 

، وهي معلومات ما تلبث أن تتكامل بشكل حيوي متصل وتوظيفها بال انقطاع على مدار الساعة

يف احلياة اليومية للفرد واموعة واملؤسسة واتمع ككل، األمر الذي قاد البشرية إىل عصر 

شكاهلا إىل أعلى مستويات التعقيد فيها املعلومات، أو العصر الذي تمارس فيه احلياة من أبسط أ



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٦من ٣                                      ٢٠١٠- تشرين الثاين

، القائم على استقاء البيانات من حركة األحداث بناًء على معلومات وفقاً للمفهوم السابق

  .والظواهر واحلقائق وحتويلها إىل معلومات، مث توظيفها على الفور

مهول من املعدل  وزاد من أمهية املعلومات أن التكنولوجيا اليت ترتبط ا وختدمها قد رفعت بشكل

الذي تعاجل وتنقل به البيانات من شكلها اخلام إىل مرحلة املعلومات ذات املعىن والقيمة، مما 

ضاعف من تأثري املعلومات على كل جماالت احلياة، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وعسكرياً 

واسعاً أمام انتشار حروب ومن مث غير عصر املعلومات كل شيء، وفتح اال ، وعلمياً وعملياً

  .املعلومات

، ليزيل خلطاً يقع فيه "حروب املعلومات"و" احلروب يف عصر املعلومات"ويفرق املؤلف بني 

احلروب اليت تستخدم هو " احلروب يف عصر املعلومات"ويرى املؤلف أن املقصود بـ . كثريون

من حيث القوة    ري مسبوقةفيها تكنولوجيا املعلومات كأداة متد أطراف الصراع بوسائل غ

اليت رمبا تستهدف أشياء ال عالقة هلا باملعلومات،  والسرعة والدقة يف تنفيذ العمليات العسكرية

ترى املعلومات نفسها حقال أو كياناً منفصالً ومستقالً، إما كسالح يف " حروب املعلومات"لكن 

  .حد ذاته، وإما كهدف يف حد ذاته

استخدام املعلومات أو اهلجوم على املعلومات كشكل من شري إىل إن مصطلح حرب املعلومات ي

أي فعل أو نشاط يستهدف حرمان العدو من معلوماته أو "وميكن تعريفها بأا  أشكال احلرب،

استغالهلا أو إفسادها أو تدمريها هي ووظائفها، ويف الوقت نفسه محاية النفس من هذه األنشطة 

  ".واألفعال

القاً من هذا التعريف على عدد من النقاط،، أوهلا أن حرب املعلومات هي أي ويؤكد املؤلف، انط

تفجري شبكة وعلى سبيل املثال فإن . هجوم ضد توظيف أو تفعيل املعلومات لدى اخلصم

  .التليفونات واملعلومات الرئيسية بالقنابل والضربات اجلوية يدخل يف نطاق حرب املعلومات

يستهدف محاية املعلومات يدخل يف نطاق حرب املعلومات، وانطالقاً والنقطة الثانية أن أي فعل 

محاية شبكة التليفونات وحتصينها وإجراءات الدفاع عنها متثل جزءاً من من املثال السابق نفسه فإن 

  .إجراءات حروب املعلومات
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ية، وهي ، ولكنها ليست النهاأداة من أدوات احلرب الشاملةوالنقطة الثالثة أن حرب املعلومات 

تتشابه إىل حد كبري مع احلرب اجلوية من جهة أا شكل أو أداة من أدوات احلرب، لكنها ال 

. وسيلة من وسائل إدارة هجوم استراتيجي شاملتضع اية للحرب، وإمنا تستخدم باعتبارها 

  :وتشمل أنشطة حرب املعلومات ما يلي

املعلومات الدقيقة لدى العدو، واملودعة  اليت تستهدف القضاء على أنشطة احلرب اإللكترونية-

  .داخل بنيته املعلوماتية بغض النظر عن احلاجة إىل التدمري املادي هلذه البنية

  ).الدعاية(اليت تستخدم املعلومات للتأثري على تفكري واجتاهات العدو  العمليات النفسية-

عدو حول القدرات ، والذي يستهدف تضليل العمليات اخلداع العسكري باملعلومات-

  .والقوات والنوايا

قواعد  -شبكات املعلومات اخلاصة -اإلنترنت(اهلجمات عرب الفضاءات اإللكترونية-

  ).شبكات الكهرباء - شبكات االتصاالت -نظم املعلومات - البيانات

اليت تستهدف منع العدو من أن يعلم أي شيء عن القدرات والنوايا  اإلجراءات األمنية  -

  .ةالعسكري

املوجهة إىل عناصر نظم املعلومات لدى  أنشطة التدمري املادي بالقنابل واألسلحة التقليدية-

  .العدو

  

ويشري الدكتور مجال غيطاس إىل أنه ال يبدو حىت اآلن أن هناك عقيدة عسكرية حمددة معلنة 

ب واضحة األدوات لدى اجليوش واملؤسسات العسكرية تتعلق مبا ميكن أن يطلق عليه حرو

وهجمات املعلومات، أو اإلفساد املباشر ملعلومات العدو من دون تغيري مرئي أو حمسوس يف 

وبشكل عام ميكن القول إن الفكر . الكيانات املادية اليت تكمن أو تقيم فيها هذه املعلومات

العسكري احلديث ال يتعامل مع حروب املعلومات باعتبارها مهام منفصلة قائمة بذاا، ولكن 

  .م بدجمها كلية داخل عقيدة احلرب الشاملة أو مبادئهايقو
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األول هو أدوات تعقب يقسم الكاتب منظومة أدوات حرب املعلومات إىل مستويني أساسيني، 

  .ومجع املعلومات، والثاين أدوات إفساد وتعطيل املعلومات

وتنقسم أدوات تعقب ومجع املعلومات بدورها إىل قسمني أساسيني، أوهلما األدوات اليت تستخدم 

جلمع املعلومات من خارج نطاق البنية األساسية املعلوماتية للعدو، واملتمثلة يف شبكات االتصاالت 

األدوات ويشمل القسم األول . واملعلومات وقواعد البيانات ونظم املعلومات والتحكم والسيطرة

، وإن كان دورهم قد تطور إىل زرع اجلواسيس وعناصر املخابراتالتقليدية املعروفة، مثل 

وهناك وسائل . املستشعرات واألجهزة املتقدمة إلمداد األسلحة الذكية باملعلومات الالزمة لتدمريها

، والطائرات دون االستطالع احلديثة مثل األقمار الصناعية، والرادارات العمالقة، والتصوير اجلوي

  .طيار

والقسم الثاين من أدوات تعقب ومجع املعلومات هو املستخدم لتعقب ومجع املعلومات من داخل 

. البنية املعلوماتية األساسية للعدو، وهي حتتاج إىل وسائل خمتلفة ومستحدثة تناسب طبيعتها

نقاط الضعف األمنية يف  استغالل البوابات اخللفية، ويقصد ا الثغرات أووتشمل هذه الوسائل 

، وهي تتيح ملنتجيها الوصول إىل اإللكترونية   شبكات ونظم املعلومات املختلفة، والرقائق

التلصص على شبكات وهناك أيضاً . املعلومات اليت تتعامل فيها األجهزة املوضوع ا الرقائق

فك التشفري اليت ، وكذلك عمليات االعتراض واملعلومات، باختراق دفاعات الشبكات يف صمت

  .متثل مستوى راقياً جداً من املهارات التقنية

الدعاية املباشرة وضخ املعلومات املضللة أو غري أما أدوات إفساد وتعطيل املعلومات فتشمل 

بعناية لتعصيل وإفساد  املكتملة، أو استخدام األسلحة العادية يف شن هجمات ضد أهداف منتقاة

، واالختراق املباشر فريوسات احلاسب بأنواعها املختلفةوهناك أيضا . ما ميلكه العدو من معلومات

واهلجوم بفيض من الرسائل والطلبات تفوق قدرة احلاسب للشبكات إلفساد ما ا من معلومات، 

، وكذلك هجمات االختناق املروري على االستجابة، مما حيدث شلالً واياراً يف قدرته على العمل

. عتمد على خنق طرق مترير املعلومات بكثافة مرور معلوماتية ومهية أو كاذبةاإللكتروين، اليت ت

اليت تصيب احلاسبات واملعدات نفسها،  املاكينات وامليكروبات فائقة الصغرويضاف إىل ذلك 
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وقنابل النبضات  مدافع موجات الراديو عالية الترددوليس برامج ونظم العلومات، وكذلك 

تدمر الشرائح اإللكترونية والدوائر الكهربية، وهي متثل املكون احليوي الكهرومغناطيسية، اليت 

  .ألي بنية أساسية معلوماتية

، حاالت عدة لتطبيقات حروب املعلومات يف كتابه، منها حالتا العراق وكوسوفايتتبع الكاتب 

يف ، ويبحث تطورات حروب املعلوماتكما حياول تقدمي مقاربات علمية وشروح تبسيطية لفهم 

النظام العصيب الرقمي للجيوش واملؤسسات العسكرية، الذي يفرد له قسماً كبرياً من كتابه، ذي 

الستخدامات " مناذج حية"كما يعرض لنظم املعلومات العسكرية واحلربية، ويقدم    طبيعة فنية،

ملية ، وعلى ع٢٠٠٣مركزاً على غزو العراق عام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف احلروب، 

اغتيال سامل احلارثي، أحد قيادات تنظيم القاعدة، اليت نفذا قوات أمريكية عن طريق القصف 

  .الصاروخي للسيارة اليت كان احلارثي يستقلها يف منطقة مأرب باليمن

، مشرياً إىل باستخدام األلعاب اإللكترونية واحملاكاةويشرح الكاتب آليات التدريب العسكري 

ان اليت استخدمها اجليش األمريكي، واليت باتت من أهم وسائل التدريب على محاكيات الطري

أسلوب احملاكاة يف تدريب القادة والضباط كذلك فقد استخدم . الطريان املدين والعسكري

  .٢٠٠٣و ٢٠٠١األمريكيني يف مراحل اإلعداد حلريب أفغانستان والعراق عامي 

وجيا املعلومات واالتصاالت كانت العامل احلاسم يف احلروب تكنولوال يغفل املؤلف اإلشارة إىل أن 

مل تكن بال أخطاء ، واا أت الكثري من املعارك والصراعات لصاحل من ميلكوا، لكن هذا ال يعين أا األخرية

  .، وأن أداءها كان أقل من املتوقع، ويف بعض األحيان كان خميباً لآلمالأو نقاط ضعف

ؤكد املؤلف أن االستخدام الفعلي لألسلحة يف احلروب اليت تتالقى فيها القوى واإلرادات ويف خامتة كتابه ي

واملهارات ميكن أن تفضي إىل نتائج ختتلف كثرياً عما جرى التخطيط له، ألن احلروب ال تزال تنشب بني 

والثقايف والسلوكي جمموعات من البشر، يشكل كل منها كياناً أو جمتمعاً بذاته، مبا له من الزخم احلضاري 

فقد والنفسي، وإذا كانت اجليوش هي طليعة اتمع احملارب فإا بالقطع ليست اية املطاف يف الصراع، 

ينكسر اجليش ويهزم حتت وطأة التكنولوجيا، لكن يبقى اتمع مبا لديه من موروث ثقايف وعقائدي وحضاري 

.ناحية العسكرية البحتة يف ميدان القتالقادراً على امتصاص ما أحدثته التكنولوجيا من ال


