
 التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
 
 

 alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز
     مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                  ٤ من ١                                          ٢٠٠٩ -آذار

 

  

  

  
  السمة األساسية حلروب العصر/ الصراع املعلومايت 

  
  
  

  

  

 

العماد حسن توركماين: تأليف   

٢٠٠٣األوىل للنشر والتوزيع ـ دمشق : الناشر   

  صفحة من القطع الكبري ٢٤٣:الصفحات
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السمة األساسية لحروب العصر / الصراع المعلوماتي  

 ١٧/١٠/٢٠٠٣ -ماراتيةصحيفة البيان اال/بيان الكتب/ريم الخوري: عرض 

  

  

  

  

  

  

 العماد حسن توركماني : تأليف

   ٢٠٠٣األولى للنشر والتوزيع ـ دمشق : الناشر

   صفحة من القطع الكبير ٢٤٣:الصفحات

إذ أصبح التطور التقني المتـسارع      ،  الوسيلة المثلى للسيطرة على الدول المستهدفة     لم تعد الحروب التقليدية     

ورفاهيتها، بل أيضاً إلخضاعها ووضع مقدراتها خاصة الشعوب الفقيرة منها تحت ليس فقط لخدمة اإلنسانية 

كتاب عن األولـى للنـشر فـي         حول هذا الموضوع بأبعاده المتعددة صدر        .سلطة األقوى علمياً وتكنولوجياً   

، »السمة األساسـية لحـروب العـصر      / الصراع المعلوماتي   «دمشق للعماد حسن توركماني وحمل عنوان       

رئيس هيئة األركـان العامـة للجـيش والقـوات المـسلحة            «اد توركماني من موقعه كرجل عسكري       والعم

، وفي هذا الكتاب يقـدم تـصوراته عـن          كتابين في الشئون العسكرية والحربية    كان وضع سابقاً    » السورية

تي وأدواتـه   ، موضحاً ماهية الصراع المعلوما    الحروب المستقبلية التي تعتمد المعلومة كحجر أساس لقيامها       

  . وأساليب خوضه، كما ينبه إلى أخطاره ويبحث في أساليب الوقاية والدفاع ضده حماية لألمن الوطني والقومي

الضرر الذي يمكن أن يلحق باقتصاد بلد ما جراء حدوث خلل جوهري في مقدمة كتابه يطرح الكاتب مثاالً عن 

،  في تنظيماته القيادية الحكومية أو مؤسساته ومصارفه       في األداء الوظيفي لمنظومة الحواسب الموجودة بكثافة      

 على ذاك البلد بـاعتراف      استخدام السالح النووي  إذ تعادل عواقب هذا الضرر العواقب التي يمكن أن يحدثها           

خبراء ومحللين عسكريين أميركيين وروس وصينيين، وهذا ليس مبالغة حتى لو أن الضرر لم يحدث تخريبـاً                 

نتائجه الكارثية يمكن أن تؤدي إلى ثورة اجتماعية تؤدي بدورها إلى خلل في النظـام               رياً، لكن   فيزيائياً أو بش  

، على عكس ما يحدث في البلدان المتقدمة معلوماتياً وتقنياً والتي تسعى لتحقيـق تفـوق                وسقوط الدولة بالتالي  

 إمكانية افتراض نمـاذج      على الدول األخرى، مع    آليات عمل متطورة للتحكم والسيطرة    مطلق وتسعى لوضع    

  . وحاالت بالغة اإلتقان لمختلف ردود الفعل والسلوك المتوقعة من الدول المستهدفة
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إن صـحَّ    «نواة الحرب المـستقبلية    الذي هو    بتعريف الكمبيوتر  بدأها   ثمانية أبواب قسم توركماني كتابه إلى     

 حيث تم االنتقال    ١٩٤٦ بدءاً من العام     اسبأجيال الحو ، وفي لمحة سريعة يعرض الكاتب موجزاً عن         »التعبير

 وصوالً إلـى    خمسة أجيال من استخدام الوسائل والمعدات الميكانيكية إلى استخدام المكونات الكهربائية وعبر           

 على نحٍو متسارٍع جـداً حتـى   الجيل السادس ـ الحالي من الكمبيوتر الذي تطور خالل أقل من نصف قرن 

  .  إلى أصغر حجم ممكن مع سعات تخزينية عالية تصل إلى مئات الجيجابايتوصلت أكثر الحواسب تطوراً

يعرض المؤلف لجذور هذا الصراع مستنداً لقول مفكـر ومنظـر           » الصراع المعلوماتي «في الباب األول من     

 إنَّ أفضل األفضل هو قهر الجيش المطلوب من دون          : سنة ٢٥٠٠الذي قال قبل    » سون زي « عسكري صيني   

قادة عظام قهروا دوالً ومدناً وشـعوباً بوسـائل نفـسية            ذلك يحوي تاريخ البشرية أمثلة كثيرة عن         إلى. قتال

من المهم جداً، أحياناً، نشر دعايـات  : في كتابه ـ حول الفن العسكري » ميكافيللي« يقول  .. ومعنوية عديدة

. الدهاء غالباً ما يقود إلى النجـاح      إن   .أثناء المعركة حول قتل القائد المعادي أو فرار قسم من قطعات العدو           

يقدم الكاتب عدداً من األمثلة التاريخية التي توضح نجاح حروب استخدم أحد أطرافها المعلومة لدحر وإلحـاق                 

كتابية وصوتية وبيانية وضوئية    الهزيمة بالطرف اآلخر، واليوم تبدو، وعلى نحٍو عملي أهمية المعلومات من            

  . م بها واالستفادة منها في التحكم وكسب المعركة وإمكانية التحكوالكترونية

عتبر المجال العسكري من أكثر المجاالت استخداماً للمعلومة وأكثره حفاظاً وتكتّماً حولها، ومراعاة لسريتها،              ي

، لكن األغراض االلكترونيـة العـسكرية       وهو من أكثر المجاالت استخداماً لتقانات المعلومات وأكثرها تطوراً        

تـّم  ، وعلى ذلك سنلحظ كيف أن في أميركـا وحـدها            لقراصنة الحواسب جذابة  » أهداف«ريئات  أصبحت د 

 مليارات دوالر إضافية لوزارة الدفاع من أجل حماية بنيتها التحتية من المعلومات من االختراق               ٣تخصيص  

  . والحصول على األسرار العسكرية األميركية

 الصريحة أو التقليدية في الصراع المعلوماتي، يتوجب الحديث         من ناحية ثانية، وحيث ال وجود لفكرة الحرب       

أسـلحة  :  هـي خمسة أنواععن سالح يستخدم في هكذا صراع هو السالح المعلوماتي الذي قسمه الكاتب إلى           

، أسلحة معلوماتية برمجية، معلوماتية جهازيـة، األسـلحة المعلوماتيـة ذات            »خوارزمية«معلوماتية رياضية   

، ويمكن استخدام األسلحة المعلوماتية التي تنتمـي        ة، أسلحة معلوماتية كيميائية بيولوجية خاصة     الظواهر الشاذ 

وألن لكل سالح سالح مضاد له بالضرورة، فإن السالح المعلومـاتي يمكـن             . بشكل مركب إلى أنواع مختلفة    

 على الشبكة العنكبوتية والتي يمكن أال تخرب قاعدة بيانـات العـدو   مواجهته بالقرصنة أو نشر الفيروسـات    

: فحسب، بل وتقتنص معلوماته السرية بالكامل أيضاً من هذه البرامج، التي وصـفها توركمـاني بالمدسوسـة               

بنـاًء علـى    ... »برنامج حصان طروادة، القنبلة المنطقية، المصيدة البرمجية، دودة البرامج، دودة الشبكة          «

تأثيراته وعواقبـه فـي مختلـف       : واقع وليس خياالً   وعلى حد تعبير الكاتب فإن السالح المعلوماتي هو          ذلك،

المجاالت، سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ملموسة ومؤثرة على نحو كبير وعميق، لذلك فإن اسـتخدام هـذا         

ط التأثير التقليدية يـستخدم     السالح هو الواسطة األساسية لخوض الصراع المعلوماتي الذي وعلى خالف وسائ          
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 وعلى ضوء هذه الوسائط التي تكشف دولنا وأمننا .يأخذ طابعاً سرياً أو خفّياَفي زمن السلم وإن كان استخدامه 

   .كيف يمكن مواكبة العلم من جهة، وحماية أنفسنا من جهة ثانية؟؟وأسرارنا، 

متخذة لحماية الوسط المعلوماتي للمجتمـع أو الدولـة أو          إن األمن المعلوماتي هو مجموعة اإلجراءات ال      : يقول المؤلف 

. والتي تؤمن مقاومة ومنع وتالفي عواقب التأثير المعلوماتي ـ النفسي، والمعلوماتي ـ الفني للطرف المعني    المؤسسة

المعلومات من جهة ألن تأثير المعلومات الخطرة تؤدي إلى ضياع          :  قضية حيوية وهامة للغاية    األمن المعلوماتي وتأمين  

القيمة في الدولة المستهدفة، ومن جهة ثانية تتيح للمعلومات السلبية والكاذبة االنتشار في المجتمع والتأثير عليه بـشكل                  

 وفي نهايـة    لتقسيم المجتمع والتناحر بين أفراده    ويؤدي ألحداث ومشكالت تؤدي بدورها      يضعف روح المقاومة    سلبي  

فإن باإلمكان تنفيذ الحماية النفسية للمجتمع من التأثيرات المعلوماتية ضـمن إطـار             رغم ذلك،   . األمر إضعافه وتدميره  

منظومة تدابير التأمين المعنوي ـ النفسي المتشكلة أو الموجودة، ومن الضروري في ظروف انتشار تقانة المعلومـات   

 واالتجاهات األساسية لتطبيقهـا،     في مجال الصراع اإليديولوجي والنفسي إعادة النظر في عدد من القواعد والمتطلبات           

كما أن تغيير األهداف والقوى والوسائط المستخدمة وإمكانيات التأثير على الحالـة            . ومضمون وأشكال وأساليب تنفيذها   

النفسية لألشخاص وللجماعات وللمجتمع يتطلب بدوره توسيع إطار منظومة التأمين المعنوي ـ النفسي وتحويلها إلـى   

  . لوماتية ـ نفسيةمنظومة حماية مع

وألنه ال بد ـ في ضوء الحديث عن صراع وفي منطقة الشرق األوسط بشكل خاص ـ من الحديث عن العـدو األول    

للحديث عما تمتلكه إسـرائيل مـن أجـل خـوض حـرب             أفرد باباً كامالً    » الصراع المعلوماتي «إسرائيل، فإن مؤلف    

سرائيلي جهة خاصة مكلّفة بالتنظيم والتخطيط والقيادة المركزيـة         في الوقت الحاضر ال يوجد في الجيش اإل       : معلوماتية

للصراع المعلوماتي غير أن هذا ال يعني بأن إسرائيل ال تلي االهتمام الكافي لمسائل الـصراع المعلومـاتي باسـتخدام                    

 الـصراع   عبر أجهزة االستخبارات األساسية فيها والتي تخـوض بأشـكال مختلفـة           اإلمكانيات الموجودة في جيشها     

، المعهـد   »شـاباك «جهاز األمن العـام     » آمان«إدارة االستخبارات العسكرية،    : ، من هذه األجهزة   المعلوماتي وتنظمه 

هذه األجهزة تقوم بجمع المعلومات عـن الـدول العربيـة والـدول             . »الموساد«المركزي للمخابرات والمهام الخاصة     

وتقوم بدراسة أحدث وسائط الصراع المسلح وما تقدمه السوق الدولية          األخرى وعن نواياها وحالة قواتها المسلحة، كما        

  . من أسلحة وأعتدة قتالية لصالح حل مسألة الصراع المعلوماتي 

ومع وجود قاعدة علميةـ فنية وتقنية في إسرائيل وبالتعاون الوثيق مع الواليات المتحـدة األميركيـة تـتمكن القيـادة                    

االسـتخدام المركـب     ضد الدول العربية وإنمـا       العمليات المعلوماتية النفسية  يس فقط   اإلسرائيلية من تحضير وتنفيذ ل    

 ـ الفني، وحماية أجهزتها ومواطنيها بالطريقة ذاتها من االختراق وتـأثيرات   ألحدث وسائط وطرق التأثير المعلوماتي

يع فإن ما يلحظ في لغة كتابه       رجل عسكري من طراز رف    » العماد حسن توركماني  «وألن مؤلف الكتاب    . الحرب النفسية 

: فهو منطقي في تحليل كٍل من أبواب كتابه، طرح األسئلة واإلجابة عنها ب             : طغيان النبرة العسكرية الحازمة الالزمة    

يوحي بنوع مـن الفـرض أو   وهذا إن كان في جانبه الظاهري . الخ ....يلزم ما يلي، يجب ما يلي، تنفيذ المهام التالية        

 ـ كي ال ينسى أن ما يقرأه كُتب بيد رجل عسكري ـ فهو من جهة ثانية يعطي للكتـاب طابعـاً     القارئالقسرية على 

علمياً بحتاً وتنظيرياً يفيد بالدرجة األولى أولئك العاملين في مجال التقانة العسكرية واألمنية منها على الخصوص، وليس                 

ت أكثر إثارة وتشويقاً خاصة في عالم التقنيـات المتطـورة   القراء العاديين الذين يتوقون ـ في الغالب ـ إلى موضوعا  

    .والتي تصبح يوماً بعد آخر جزءاً ال ينفصل عن بنية حياتهم، وتركيبة أفكارهم، وصلب أعمالهم


