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�سيا�سات اال�ستخبارات والأمن ال�سيبراني
في تركيا
*أرسين جاهموت أوغلو

 تركيا،* باحث

 وهو، يتناول هذا البحث سياسات االستخبارات واألمن السيرباين يف تركيا:ملخص
موقعا بني الدول املتطورة أو اآلخذة يف التطور التي
تتبوأ
ً
ّ مهم؛ ألن تركيا
ّ موضوع
 ومن املعروف مثلاً أن مسؤويل األمن األعضاء.تتعرض ملثل هذا النوع من التهديدات
ّ يف تنظيم غولن اإلرهايب
 وإىل جانب،متكنوا من احلصول عىل بعض برامج التجسس
ّ مؤخرا قيام تشكيالت االستخبارات العاملية وبعض
منظامت اجلريمة
ذلك شهدنا
ً
ّ اإللكرتونية
املنظمة هبجامت سيربانية ضد الدولة الرتكية وبعض املسؤولني رفيعي
 وعندما نأخذ بعني االعتبار أن التهديدات التي واجهتها تركيا واهلجامت التي،املستوى
استهدفت أمنها الوطني حصلت يف الفرتة األخرية من خالل الفضاء السيرباين؛ يمكن
.اإلدراك بأنه جيب عىل وحدات الدولة ذات الصلة أن تقوم بعمل جا ّد يف هذا الصدد
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ABSTRACT The following article deals with the policies of intelligence and
cybersecurity in Turkey, especially because Turkey occupies a position among
developed, or developing, countries that are exposed to such threats. It is known, for
example, that the security officials affiliated with the Gulenist terrorist organization
managed to get some of the spyware programs. In addition, we have recently witnessed
the formation of global intelligence and some cybercrime organizations that organized
cyber attacks against the Turkish state as well as against some high-ranking officials.
Therefore, it can be seen that relevant State units must take serious actions in this
regard, especially when we take into consideration the threats Turkey has faced and
the recent attacks on its national security through cyberspace.
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المدخل:

ً
رئيسا م�ن حيث تأمين األمن الوطن�ي للدول؛
غ�دت االس�تخبارات الت�ي ت َُع�دّ
نش�اطا ً
عمًل�اً
أساس�يا ال يمكن االس�تغناء عن�ه -يف العالق�ات الدولية يف ح�االت السلم واحلرب-
ًّ
يف حتقي�ق األم�ن القوم�ي لل�دول ،إىل جانب األم�ن الداخيل .فالتاريخ ش�هد واليزال يش�هد
أعاملاً اس�تخباراتي ًة تجُ َمع فيها البيانات كافة يف حاالت السلم ،الس�تعامهلا يف حاالت احلرب،
واحلصول عىل بيانات جديدة عرب الطرق التقليدية أو احلديثة.

يمكنن�ا الق�ول إن احلصول على املعلومات االس�تخباراتية يف فرتات السلم أس�هل منه يف
فترات احلرب وأيسر ،والفعاليات االس�تخباراتية تكون أكثر إنتاجي ًة يف أوس�اط األمن التي
تتوفر يف الفرتات التي تسود فيها العالقات الطيبة .وهذه الفعاليات االستخباراتية ت َُسيرَّ بأدوات
تبعا الختالف رشوط العرص .ورغم أن االستخبارات اإلنسانية ( )HUMINTالتي
ختتلف ً
ُتع�دّ ّأم الفعالي�ات االس�تخباراتية ،حتافظ عىل أمهيته�ا منذ العصور القديم�ة ،فإن اإلمكانات
التكنولوجي�ة ،مث�ل ( ،OSINTو ،COMINTو ،SIGINTو )CYBINTينتشر
استعامهلا يو ًما بعد يوم .1
ٍ
ٍ
إستراتيجية أخذت مفهومها
الس�تخبارات
إنتاج
إضافة إىل هذه الفعاليات احلديثة ،هناك ٌ
ٍ
ٍ
ش�املة طويل�ة املدى ،ض�دّ التهديدات
وسياس�ات
للم�رة األوىل على يد أ.د.رشم�ان َك ْنت،
ُع�د يف الغالب
هت�دد األمن القومي .وه�ذه الطريقة التي ت ّ
اخلارجي�ة املوجودة/املحت ََمل�ة التي ّ
اس�تخبارات خارجية منذ فرتة احلرب الباردةُ ،أ ِّس�ست يف جهاز االس�تخبارات املركزية (يس
ِ
ٍ
آي إيه) األمريكية ،باعتبارها وحدة يعمل فيها َك ْنت ً
اس�تخباراتي ٍة
أعامل
واس�تعملت يف
أيضا،
َّ
مهم ًة
تتب�وأ مكان ًة ّ
رفيع�ة املست�وى .يعتقد َك ْنت أن االس�تخبارات اإلستراتيجية التي ال تزال ّ
يف أجه�زة االس�تخبارات العاملي�ة ،ذات ٍ
صلة بالسياس�ات اخلارجية التي تتبناه�ا الدول ،وال
س�جلها َك ْن�ت يف كتابه،
يمك�ن االس�تغناء عنها .وممّا يشير إىل هذه األمهي�ة هذه العبارة التي ّ
بعن�وان (االس�تخبارات اإلستراتيجية)" :إن كانت السياس�ة اخلارجي�ة درع اجلمهورية ،فإن
االستخبارات اإلسرتاتيجية أدا ٌة تستعمل هذه الدرع يف الوقت واملكان املناسبني". 2
ٍ
جدي�د الفعالي�ات املتعلق�ة
ويمك�ن الق�ول إن ال�دول يف وقتن�ا احل�ارض تتن�اول م�ن
باالس�تخبارات اإلستراتيجية ،وتعم�ل عىل تطبيقها باجلمع بينها بأس�اليب أكث�ر تكنولوجية
ريا يف أنواعها وأبعادها
(عىل غرار االستخبارات السيربانية) .3وقد تغيرّ ت التهديدات تغيرّ ً ا كب ً
وآلياهتا ،إثر انتش�ار اإلنرتنت يف السنوات األخرية عىل وجه اخلصوص ،واتساع جمال الفضاء
السيبراين ال�ذي يوصف بأن�ه " ُب ْعدُ احلرب اخلام�س" .4باملقابل تنتج الدول سياس�اهتا يف هذا
اإلطار من خالل تطوير إسرتاتيجيات أمنية قومية .وهذه السياسات يمكنها أن تكون هجومية
( )ofansifبقدر ما تكون دفاعية (.)defansif
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يأيت ظهور برنامج س�توكسنت ( )Stuxnetالذي ّ
عطل مئات أجهزة الطرد املركزي التي
تستخدمها إيران يف نش�اطاهتا النووية ،من بني أهم األسباب الداعية إىل تقييم األمن السيرباين
ٌ
مغلقة عىل الشبكات
عىل أنه مسألة هتم األمن القومي .ورغم أن أنظمة تشغيل املنشآت النووية
ترسب نتيجة ضعف داخيل .وممّا يشري إىل وجود صناعة لألسلحة
اخلارجية ،فإن هذا الفريوس ّ
ً
سيربانيا،
وسالحا
ناجحا،
السيربانية يف العامل ،برنامج ستوكسنت هذا ،الذي يعدّ
ً
سيا ً
ًّ
جتس ًّ
نشاطا ّ
هي�دف إىل اإلرضار الفيزيائ�ي أكثر م�ن احلصول عىل البيانات ،بحجم�ه الصغري ،وقدرته عىل
معينًا دون غريه) ،وحمتوياته املعقدة .5
إخفاء ذاته ،وإمكانية توجيهه( ،وإصابته نظا ًما ّ
موقعا بني ال�دول املتطورة أو اآلخ�ذة يف التطور التي
تتب�وأ ً
وم�ن اجلدي�ر بالذكر أن تركيا ّ
تتع�رض ملث�ل هذا الن�وع من التهدي�دات .ومن املعروف عىل س�بيل املث�ال أن مسؤويل األمن
األعض�اء يف تنظيم غولن اإلرهايب ،متكنوا من احلص�ول عىل برنامج التجسس ( )RCSالذي
ّ
التحكم عن بعد ،إث�ر إبرام اتفاقية مع رشكة هاكنغ تي�م ،Hacking Team 6
يمل�ك نظ�ام
ع�ام  ،2011مقاب�ل تسدي�د مبالغ جتاوزت مليون ليرة تركية  . 7إىل جانب ذلك ،ش�اهدنا يف
األيام األخرية األخبار التي تشير إىل قيام تش�كيالت االس�تخبارات العاملية ،وبعض منظامت
ٍ
ٍ
س�يربانية ضد الدولة الرتكية ،وبعض املسؤولني رفيعي
هبجامت
اجلريمة اإللكرتونية املنظمة-
املست�وى .وعندم�ا نأخ�ذ بعني االعتب�ار أن التهدي�دات الت�ي واجهتها تركي�ا واهلجامت التي
اس�تهدفت أمنها الوطني حصلت يف الفرتة األخرية عرب الفضاء السيرباين ،يمكن اإلدراك بأنه
جيب عىل وحدات الدولة ذات الصلة أن تقوم بعمل جاد يف هذا الصدد.
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الأمن الوطني التركي في فترة ما قبل حكومة حزب العدالة والتنمية:

ٍ
سياس�ات خمتلف ًة يف جم�ال أمنها الوطني،
ط�ورت تركي�ا ،كام هو احلال يف الدول األخرى،
ّ
ٍ
ٍ
وقامت بمراجعتها بصورة دورية .لكن الكثري من سياس�ات األمن الوطني التي وضعتها قيد
التنفي�ذ ،بقي�ت يف مرحلة احلرب الباردة وبعده�ا ،ضمن اخلطوط التي رس�مها حلف الناتو،
بحك�م موقعها يف هذا احللف .ومل تكن هذه السياس�ات
م�س�ؤول � ��و الأم � ��ن الأع�ض � ��اء ف � ��ي تنظي � ��م غولن
والسيام
مثمر ًة ،وظلت غري كافية لتوفري األمن الوطني،
ّ
الإرهاب � ��ي تمكن � ��وا م � ��ن الح�صول عل � ��ى برنامج يف أي�ام االنقالب�ات واالضطراب�ات السياس�ية املختلفة
التج�س�س ( )RCSالذي يملك نظام ّ
التحكم عن التي شهدهتا.

بعد �إث � ��ر �إبرام اتفاقية م � ��ع �شركة هاكنغ تيم
املوجهة ضدّ التهديدات الداخلية
كام أن السياس�ات ّ
ّ
تش�كل أح�د
 ،Hacking Teamع � ��ام  ،2011مقابل ت�سديد واخلارجي�ة يف جم�ال االس�تخبارات الت�ي
املج�االت األساس�ية يف األم�ن الوطن�ي ،مل تك�ن كافي ًة
مبالغ تجاوزت مليون ليرة تركية
من أجل تركي�ا ،ومل تستطع احلكوم�ات املختلفة انتهاج
ٍ
ٍ
ناجح�ة يف مكافح�ة التهدي�دات الت�ي
إستراتيجيات
واجهته�ا بسب�ب موقعه�ا اجليوس�يايس .وب�دلاً من ذلك ،س�اد الش�عور باحلاج�ة إىل تكثيف
والس�يام يف فرتة
االس�تخبارات الداخلي�ة أكث�ر من احلاج�ة إىل تصور التهدي�دات اخلارجية،
ّ
االنقالب�ات واملراح�ل التي ش�هدت االضطراب�ات السياس�ية ،واعت ُِقد أن املخاط�ر نابعة من
الداخل ،بل وأن أغلبها نابعة من الفروقات األيديولوجية واالعتقادات الدينية.
ٍ
سياس�ة ضدّ التهدي�دات اخلارجي�ة ال يقترص عىل االعتق�اد بكفاية
والسب�ب يف ع�دم انتهاج
الدراس�ات االس�تخباراتية التي جيرهيا حلف الناتو ،والتي تقوم عىل تصور التهديدات التي تطال
أمنه الذايت ،بل يتعداه إىل النقص احلاصل يف البنية التحتية واإلسرتاتيجية ،نتيجة العجز عن متابعة
التقنيات املتطورة والتهديدات املتغرية ،والفشل يف خلق الوعي حول إنشاء بنية مؤسساتية من أجل
رضرا لألمن
تشكيل استخبارات خارجية متطورة .وال ننسى أن األعامل اإلرهابية املختلفة األكثر ً
مهدت الطريق أمام تركيز تركيا عىل التهديدات الداخلية .فاهلجامت اإلرهابية التي ن ّفذها
الوطنيّ ،
حزب العامل الكردس�تاين منذ سنوات طويلة أرضّ ت باألمن الوطني ،إىل جانب األرضار الكبرية
الت�ي أحدثته�ا يف املجالني االقتص�ادي واالجتامعي .وكذلك الضعف األمن�ي الذي ظهر بسبب
التقصري الذي أحدثه التنافس الناتج عن غياب الثقة بني املؤسسات األمنية أحيا ًنا ،وسوء التنظيم
فيام بينها أحيا ًنا أخرى؛ وهذا أدى إىل ظهور املنظامت اإلرهابية.

حكومة حزب العدالة والتنمية و�سيا�سية الأمن الوطني:
وض�ع ح�زب العدال�ة والتنمي�ة ال�ذي وص�ل إىل السلطة ع�ام  2002حدًّ ا للمش�كالت
الت�ي ورثها من الفرتات التي س�بقته ،مثل األحداث غري القانونية الت�ي ُو ِصفت بـ(ا ُملظلمة)،
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والش�بكات اإلجرامية َّ
املنظ َمة ،وجرائم القت�ل املجهولة .كام أجرى ترتيبات قانونية يف خمتلف
التنصت ،ومراقبة اخلدمات االس�تخباراتية للدولة ،وعرقلة االس�تخبارات،
املجاالت ،مثلّ :
إضافة إىل السياسات األمنية ،مثل :مكافحة متويل اإلرهاب والتهريب.

غّي�رّ ت حكوم�ات حزب العدال�ة والتنمية نم�وذج األمن الوطني الرتك�ي ،وأقدمت عىل
ٍ
ري
يطبقها الكث ُ
خطوات ّ
مهم ٍة يف طريق تطوير سياس�ات مكافئة لسياس�ات األمن الوطني التي ّ
من الدول املتطورة ،وذلك من خالل اخلطوات التي اتخّ ذهتا الح ًقا لتطوير اّ
مهمت ومسؤوليات
جمل�س األمن القوم�ي ( )MGKالذي ُيعدّ ِّ
خمطط سياس�ة األم�ن القومي ،وإع�ادة هيكلتها.
ٍ
اضطراب�ات بسبب االنتش�ار املتزاي�د لإلره�اب الدويل،
باملقاب�ل ،ش�هدت بع�ض الفترات
والتهدي�دات الداخلي�ة واخلارجية الت�ي تعرضت هلا تركي�ا ،ووقفت بعض الزم�ر الداخلية،
مث�ل تنظي�م غولن اإلرهايب -الذي كش�ف عن حقيقت�ه يف أزمة جهاز االس�تخبارات الوطنية
( )MİTع�ام  2012-عقب ًة أمام عملية التح�ول الديموقراطي ،وخطوات التطور يف البالد.
ودفع�ت ه�ذه العقبات حكومة حزب العدالة والتنمية إىل تطوير سياس�اهتا يف األمن الوطني،
واختاذ خطوات من ش�أهنا حتقيق األداء األمثل للمؤس�سات األمنية يف الدولة .ويأيت يف مقدمة
ُ
تفعيل سياس�ات مكافح�ة اإلرهاب ،والتنسيق بني املؤس�سات األمنية ،وبناء
هذه اخلطوات،
يت حلامية النظام العام .وبنا ًء عىل ذلكُ ،أ ِّس�ست مستشارية األمن والنظام العام
هيكلٍ مؤس�سا ّ
( )KDGMيف بنية وزارة الداخلية عام  ،2010وبدأ هذا اهليكل املؤسسايت بتقديم إسهاماته
يف هذا املوضوع.
علاو ًة على ذلكُ ،أ ِعدّ ت أمثلة عن السياس�ات األمني�ة يف النظام ال�دويل ،والرتويج هلذه
واألهم من هذا كله ،هو إصدار كتاب بعنوان (الوثائق
اخلطوات بواسطة املنشورات املختلفة.
ّ
8
ُ
اإلستراتيجية اخلاص�ة بمكافح�ة اإلرهاب الوطن�ي والعاملي)  ،ال�ذي أ ِعدّ بغية اإلس�هام يف
سياس�ات احلكوم�ة يف مكافحة اإلرهاب .فكانت هذه الدراس�ة وس�يل ًة لتطوير إستراتيجية
مكافح�ة اإلرهاب تع�ادل إستراتيجيات ال�دول الغربية ،مث�ل الواليات املتح�دة األمريكية
وإنكلرتا وبلجيكا وهولندا ،واملنظامت الدولية ،مثل االحتاد األوريب واألمم املتحدة.

وإىل جانب اإلصالحات التي يتطلبها النموذج األمني املتغري يف تركيا ،والتي حت ّققت خالل
حكم حزب العدالة والتنمية ،حصلت تطورات إسرتاتيجية تتامشى مع احتياجات تركيا ،نذكر
من أمهها اإلصالحات التي طالت جمال االستخبارات .فعىل الرغم من ارتباط مستشارية جهاز
األمن الوطني برئاس�ة الوزراء ،باعتبارها املؤسسة الوحيدة املنتجة الستخبارات الدولة ،فإهنا
مل تتمكن يف أغلب األحيان من إقامة عالقات سليمة مع احلكومة حتى عام  .2005ووصلت
العالقات بني جهاز االستخبارات والسلطات السياسية املستوى املطلوب ،وحت ّقق التنسيق يف
الفعاليات حول األمن الوطني ،إثر تعيني أمره طانر يف منصب املستشار سنة  ،2005وإحداث
تغيريات ترشيعية من خالل إصدار بنود إضافية.9
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وعزز من قدرات�ه العملياتية،
مهم ًة اس�تباقي ًةّ ،
وبذل�ك تبنى جهاز االس�تخبارات الوطنية ّ
ٍ
ٍ
ً
إستراتيجية .ويف أعقاب ه�ذه املرحلة اجلديدة التي
اس�تخبارات
ريا يف إنتاج
وقطع
ش�وطا كب ً
يمكن تعريفها بمرحلة (إنتاج استخبارات مواكبة للعرص) ،استمر تطوير هذا اجلهاز بعد توليّ
حاقان فيدان منصب املستشار سنة  ،2010حتى أخذت الفعاليات االستخباراتية تصبح أكثر
فعالية يو ًما بعد يوم.
املهم اآلخر الذي شهده جمال االستخبارات هو العمل عىل مجع استخبارات األمن
والتطور ّ
الوطن�ي يف ح�وض واحد .إذ جمُ ِع بني عمل االس�تخبارات التقنية ،وفعاليات االس�تخبارات
ٍ
ٍ
واحد ،من خالل نقل القيادة العامة لألنظمة اإللكرتونية ()GESKOM
سقف
األخرى حتت
إىل بنية جهاز االستخبارات الوطنية يف شهر كانون الثاين /يناير من عام  ،2012وذلك لزيادة
كف�اءة إنتاج االس�تخبارات .10وبعد االنتق�ال إىل بنية جهاز االس�تخبارات الوطنية ،تطورت
مهمة
البنية التحتية التقنية للوحدة التي حتمل اس�م دائرة اس�تخبارات اإلش�ارة ،وهذه خطوة ّ
رغ�م كون هذا النظ�ام ال يعادل يف أعامله التقني�ة تلك األعامل التقنية الت�ي تنفذها األنظمة يف
الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة وإنكلرتا.

وو ّف�رت حكوم�ة حزب العدالة والتنمي�ة احلامية القانونية لتعزيز االس�تخبارات الوطنية،
ُسمى ً
أيضا
والوقاي�ة م�ن التهدي�دات كافة .فبعد عملية  7ش�باط /فرباير ع�ام  2012الت�ي ت َّ
ٍ
بتوجيه من رجب
املحاول�ة االنقالبية األوىل لتنظيم غولن اإلرهايب -بدأت دراس�ات ش�املة
طيب أردوغان رئيس الوزراء آنذاك .إذ ُأ ِ
صدر بند إضايف ملحق يف تاريخ  17ش�باط /فرباير
ين�ص عىل وج�وب طلب اإلذن من رئيس ال�وزراء يف أمر التحقي�ق الذي َيطال
ع�ام ّ ،2012
11
فعاليات االستخبارات الوطنية وعنارصها  .فكان ذلك عائ ًقا أمام الضعف الذي قد يصيب
جهاز االستخبارات نتيجة التحقيقات املبنية عىل إشعارات كاذبة أو أدلة غري ملموسة ،واحلدّ
من نقاط الضعف األمنية املحتملة ،ومن َث ّم حفظ األمن القومي.
مهم�ة أخرى يف جم�ال إصالح االس�تخبارات من خلال الترشيعات التي
وهن�اك خطوة ّ
عرف�ت باس�م قانون جهاز االس�تخبارات الوطنية ،الت�ي صدرت يف ش�هر نيسان/أبريل عام
 .2014فم�ن خالل وضع الترشيعات املذك�ورة قيد التنفيذ بموجب القانون رقم  ،6532تم
القي�ام برتتيبات قانونية ذات صلة بمجموعة واس�عة من ش�ؤون جهاز االس�تخبارات ،ومن
ذل�ك هيكليته�ا املؤس�ساتية ،وفعالياهت�ا الداخلي�ة واخلارجي�ة ،واحلقوق الفردي�ة ،واألعامل
اإلسرتاتيجية.12
وف ًق�ا هل�ذه املواد ُخ ِّط�ط لتنفيذ أعمال مكثف�ة يف جماالت ،مث�ل االس�تخبارات اخلارجية،
واس�تخبارات التقنيات (األمن السيرباين) ،واختبار أساليب االس�تخبارات املعارصة؛ لزيادة
ق�درة االس�تخبارات األمني�ة الوطني�ة ونوعيتها ،وتطوير األنش�طة االس�تخباراتية من خالل
متابع�ة التط�ورات التكنولوجية .كام ُأ ِشير إىل زيادة انتش�ار التمركز املناطقي لالس�تخبارات
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األمني�ة يف أنح�اء البالد كافة ،هب�دف التعامل مع االس�تخبارات الفورية بش�كل أرسع وأكثر
صح�ة .13والتجدي�د اآلخر الذي جاءت ب�ه الترشيعات رقم  ،6532ه�و إدراج وحدة إعاقة
االس�تخبارات يف عملي�ة اإلصلاح والتطوي�ر .وبحسب التعبير ال�وارد يف الترشيعات ذات
مف�ر من أن ت ّتخذ االس�تخبارات األمني�ة الوطنية خطوات يف ه�ذا االجتاه ،لتطوير
الصل�ة؛ ال ّ
املوجهة ضدّ تركيا يف الفرتة اجلديدة
أس�اليب تنظيامت االس�تخبارات الدولية يف اجلاسوس�ية ّ
التي نحن فيها بوساطة اإلمكانات التقنية والبيئة السيربانية.14

كما يتطل�ب األمر تطوير س�احة عم�ل لوح�دة االس�تخبارات اخلارجية املرتبط�ة بجهاز
االس�تخبارات الوطني�ة ،والقي�ام بنش�اط اس�تخباريت
مكث�ف ،إث�ر االضطرابات التي ش�هدهتا الفرتة األخرية و�ض � ��ع ح � ��زب العدالة والتنمي � ��ة الذي و�ص � ��ل �إلى
على الصعيدي�ن اإلقليمي وال�دويل ،واملخاط�ر األمنية ال�سلطة عام  2002ح ًّدا للم�شكالت التي ورثها من
الت�ي تتع�رض هل�ا احل�دود الرتكي�ة؛ بسبب النش�اطات الفت � ��رات التي �سبقته مثل الأحداث غير القانونية
اإلرهابي�ة .وبسبب العالق�ة القائمة بني االس�تخبارات
والسياسة اخلارجية ،كان اهلدف من الترشيعات األخرية التي ُو ِ�صف � ��ت ب ُ
ـ(المظلمة) وال�شب � ��كات الإجرامية
َّ
المنظ َم � ��ة وجرائم القتل المجهول � ��ة كما �أجرى
إسهام االستخبارات الوطنية يف إنتاج السياسة اخلارجية
وممارس�تها ،لتك�ون عملي�ة صن�ع الق�رار أكث�ر رسع�ة ترتيبات قانونية في مختلف المجاالت
وسالمة.15

مهام جهاز االستخبارات الوطنية وصالحياته ،وتوسيع نطاق أنشطته،
وفيام يتعلق بزيادة ّ
وتوس�يع احلقوق واحلري�ات الفردية ،تناولت الترشيعات ذات الصلة بش�كلٍ
واضح رضورة
ٍ
أخ�ذ املعايير الدولية بعني االعتبار .ورغم توس�يع نط�اق مهام جهاز االس�تخبارات الوطنية
خاضع للرقابة والتفتيش من قبل جلنة األمن واالستخبارات
ومسؤوليات ،فإنه يف الوقت نفسه
ٌ
التي ُأ ِ
نش�ئت يف جملس الش�عب الرتكي الكبري عام  .2014تتألف هذه اللجنة من س�بعة عرش
عضوا ،يمثّلون األحزاب السياس�ية األربعة املوجودة يف املجلس ،وتعقد اجتامعاهتا يف أوقات
ً
ُ
ِ
ٍ
حمددة .وهذه هي املرة األوىل التي أنش�ئت فيها آلية رقابة عىل مستش�ارية جهاز االس�تخبارات
الوطنية منذ تأسيسها ،و ُفتِح املجال أمام رقابتها من قبل جملس الشعب الرتكي الكبري باعتباره
ممثل إرادة الشعب.16

�سيا�سة حكومات حزب العدالة والتنمية في الأمن ال�سيبراني:

أعدّ ت دول عديدة بحو ًثا كثرية يف جمال األمن السيرباين الذي يشكل أحد األركان األساسية
لألمن الوطني ،وعززت سياساهتا بقفزات حمددة .وإىل جانب القيام بالدراسات االستخباراتية
املتط�ورة يف هذا املجال باس�تخدام إمكان�ات الفضاء السيبريُ ، )cyberspace(17ط ِّورت
إستراتيجيات ملكافحة التهديدات السيربانية الوطنية والدولية .وأصدرت اجلمهورية الرتكية
ً
أيضا ،وللمرة األوىل ،يف فرتة حكومة حزب العدالة والتنمية ،القانون رقم  5809يف عام 2005
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باس�م قانون االتصاالت اإللكرتونية ،يف إطار أمن االتصاالت الذي يش�كل جز ًءا من األمن
السيبراين  .18وبعد هذا القانون الصادر يف بنية مؤس�سة العل�وم والتكنولوجية واالتصاالت،
وال�ذي يتضمن الترشيع�ات القانونية املوجهة ضد جرائم املعلوم�ات واالتصاالت اخلليوية؛
أصبح�ت تركي�ا على ّبينة من أمهي�ة موضوع أمن االتص�االت عىل وجه اخلص�وص ،واألمن
السيرباين عىل وجه العموم.
والس�يام بعد
مهمة يف هذا املجال،
ويف الفترة الالحق�ة ،أقدم�ت تركيا عىل اتخّ اذ ق�رارات ّ
ّ
ظه�ور هتديدات س�يربانية عاملية( ،مث�ل اهلجوم السيرباين الكبري الذي تعرضت له إس�تونيا يف
ع�ام  .)2007وبن�ا ًء عىل القرار الصادر م�ن جملس األمن القومي ال�ذي جيتمع مرة كل مخس
سنوات ،والذي يعدّ وثيقة سياسة األمن القومي ،يف تاريخ  27ترشين األول /أكتوبر ،2010
�رر اعتب�ار التهديدات املحتملة من الفض�اء السيرباين "هتديدً ا لألم�ن الوطني" ،وإدراج هذا
ُق ِّ
واضحا من خلال الترصيح الصحفي الذي
املوض�وع يف األجن�دات اليومية للدولة .19وكان
ً
يعقب االجتامعات ذات الصلة أن األمن السيرباين أصبح أحد املوضوعات الرئيسة الجتامعات
جملس األمن القومي بعد ذلك التاريخ.

بع�د القرارات الص�ادرة من جملس األمن القوم�ي ،قامت احلكومة بداي ًة بدراس�ات ذات
صلة باألمن السيرباين ،وحتديد السياسات حول االحتياطات الواجب اتخّ اذهاُ .
وأ ِّسست هيئة
األم�ن السيرباين بالقانون رقم  3842الصادر من قبل جمل�س الوزراء يف تاريخ  11حزيران/
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يوني�و  ،2012م�ن أجل تطوير البني�ة التحيتية السيربانية ،وتعزيز األم�ن السيرباين الوطني يف
تركيا.20

وحدِّ دت السياسات الالزمة لألمن السيرباين ،بالتعاون بني الوزارات واملؤسسات األمنية
ُ
اعتبارا
يف ض�وء القرارات الت�ي تصدرها هيئة األمن السيربي التي بدأت جتتمع مرتني س�نو ًّيا
ً
وتوس�ع مستوى متثي�ل األعضاء يف هيئة األمن السيبراين ،حتى صار باإلمكان
من تأس�يسها،
ّ
تنفي�ذ األنش�طة بش�كل أكثر كف�اءة .تتألف هيئ�ة األمن السرياين م�ن رئيس هيئ�ة التحقيق يف
اجلرائ�م املالية ( ،)MASAKورئيس مؤس�سة العلوم والتكنولوجي�ا واالتصاالت ،ورئيس
مؤس�سة البحوث العلمية والتقنية الرتكية  ،TÜBİTAKورئيس قيادة أركان االستخبارات
اإللكرتونية وأنظمة املعلومات ،ومستشارين يف جهاز االستخبارات الوطنية ،ومستشارين يف
األم�ن والنظام العام ،ومستش�ارين يف وزارة النقل واملالحة واالتص�االت ،والدفاع الوطني،
ووزاريت الداخلية واخلارجية. 21

توس�عت صالحيات هيئ�ة األمن السيبري ومسؤولياهت�ا ،من قبيل حتديد سياس�ات
كما ّ
ُ
األم�ن السيرباين الوطني وتنفيذها وتنسيقها ،من خالل البنود واملواد املختلفة التي أ ِ
حلقت هبا
جراء التغيريات التي ّمتت عام  .2014وف ًقا لذلكُ ،و ِّسعت مهامها لتغطي محاية البنى التحتية
املحوري�ة ،ومراك�ز التدخل السيبراين ،وتطبيقات إنت�اج احللول الوطني�ة وتطويرها ،وأعامل
التوعية والتعليم ذات الصلة باألمن السيرباين.22
ّ
تش�ك ُل قي�ادة الدفاع السيرباين التي ُأ ِّس�ست يف بني�ة القوات املسلحة الرتكي�ة عام 2013

للحامي�ة م�ن اهلجمات السيربانيةً -
آلي�ة دفاعي� ًة إضافي ًة داعم� ًة لقوات حفظ النظ�ام ملكافحة
التهدي�دات السيربانية ،يف س�بيل دع�م األمن الوطن�ي يف تركيا .ويف العام ذات�ه بدأت اجلهود
للتطبي�ق يف املجال التنفيذي .وبموجب القرار الصادر من هيئة األمن السيرباينُ ،ك ِّلفت وزارة
بمهمة إعداد وتنسيق خطة العمل والسياسة واإلسرتاتيجية ذات
النقل واملالحة واالتصاالت ّ
الصلة بتعزيز األمن السيرباين الوطني .حيث ُأ ِعدّ ت خطة عمل وطنية توازي السياسات التي
وو ِّضحت السياسات التي ستطبقها احلكومة؛ وذلك ألول مرة خالل
تطبقها الدول املتطورةُ ،
األهم يف خطة العمل هذه هي
تس ّل�م بن عيل يلدرم منصبه الوزاري ع�ام  23. 2013والنقطة
ّ
إنشاء املركز الوطني للتدخل يف حوادث األمن السيرباين ( )USOMيف بنية رئاسة االتصاالت
الالس�لكية ،بغية التدخل يف مواجهة التهديدات السيربانية التي هتاجم البنية التحتية لإلنرتنت
يف تركيا .24وأس�فر االجتامع األول هليئة األمن السيرباين عن رشوع املركز الوطني للتدخل يف
ح�وادث األمن السيربي نش�اطاته يف بنية مؤس�سة العلوم والتكنولوجي�ا واالتصاالت يف 23
أي�ار /ماي�و  .2013واهل�دف اآلخر من إنش�اء هذا املرك�ز ،هو توفري االتص�ال والتنسيق بني
قوات حفظ النظام والقطاع اخلاص واملنظامت الدولية.
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علاوة عىل ذل�ك ،يحُ ّلل املركز الوطن�ي للتدخل يف حوادث األمن السيبراين حتليلاً فور ًّيا
التهدي�دات السيرباني�ة العاملي�ة ،كام ه�و احل�ال ل�دى "US-CERT" (United States-
 )Computer Emergency Readiness Teamيف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
و"UK-CERT" (United Kingdom-Computer Emergency Response
 )Teamيف إنكلرتا ،ويتو ّقع نقاط الضعف املحتملة ،وي ّتخذ االحتياطات والتدابري الالزمة،
ٍ
ّ
مؤسسات وأفرا ًدا يف سياق (البالغ اآلمن) .كام يعمل عىل استعامل أنظمة النت
وحيذر اجلميع
الضارة ،وتطبيقات
املستمر عن نقاط الضعف اليومية ،،مثل مواقع النت
املؤس�ساتية لإلبالغ
ّ
ّ
25
اخلليوي الكاذبة ( ،)Android ve iOSوامتدادات فيشينغ أتّاك ()Phishing attack
املزيفة يف الربيد اإللكرتوين ،والثغرات األمنية احلرجة يف أنظمة النقل واالتصاالت .26

ب�دأ املرك�ز الوطني للتدخل يف ح�وادث األمن السيرباين  USOMباإلس�هام احلقيقي يف
حيز التنفيذ ،وصان البني�ة التحتية السيربانية
األم�ن السيبراين الوطني يف تركيا ،بع�د أن دخل ّ
27
م�ن عدد كبير من التهدي�دات .وبفضل هذا املركز ،ك�ان تأثري هجوم برجمة الفدي�ة العاملي
 WannaCryالذي بدأ يف تاريخ  12أيار /مايو  2017عىل تركيا قليلاً باملقارنة مع الدول
28
يتنب�أ باألرضار التي يسببها التهديد املذك�ور عىل نظام الويندوز
األخ�رى ؛ ألنه اس�تطاع أن ّ
املفت�وح ،فأبل�غ الرشك�ات واملؤس�سات الت�ي من املحتم�ل أن تك�ون هي اهلدف ،عبر نظام
اإلنرتنت ،وحال دون وقوع األرضار النامجة عن هذا التهديد.
ُ
وأ ِ
نش�ئَت كذلك ِف َرق التدخل يف حوادث األمن السيرباين  )SOME( 29يف بنية مؤس�سة

العل�وم والتكنولوجي�ا واالتص�االت ،لتعم�ل بالتنسيق م�ع  .USOMواهلدف م�ن الوحدة
املنقسم�ة إىل قسمنيِ :ف َرق التدخل يف حوادث األمن السيرباين القطاعي واآلخر املؤس�سايت-
ه�و توفري اإلمكانية والقابلية لدى مؤس�سات الدولة أو القطاع اخل�اص حلامية نفسها يف حال
تعرضه�ا لتهديد س�يرباين ف�وري .وجيري إع�داد دليل توجيهي حلامي�ة وتنظيم البني�ة التحتية
ّ
30
السيربانية من قبل فرق التدخل يف حوادث األمن السيربي .
وحدِّ ثت
كام ُأ ِعدّ ت خطة عمل األمن السيرباين من قبل هيئة األمن السيرباين عام ُ ،2013

حت�ت عنوان (خطة عمل استراتيجية األم�ن السيبراين  ،)2019-2016ونرشها يف اجلريدة
الرسمية بتاريخ  19متوز /يوليو  31 . 2016وشملت هذه األعامل تقديم التقييامت يف جماالت
واس�عة ،مثل :جم�االت التغطي�ة املتقدّ مة للفض�اء السيبراين ،والتهديدات اليومي�ة والدائمة،
واملصطلح�ات اخلاصة باألمن السيرباين ،والبنى التحتية املحورية واجلوهرية ،واهلجامت التي
ترك�ز عىل اهل�دف ،وأمن املعلوم�ات ،والتجسس السيرباين ،وأعامل البح�ث والتطوير AR-
 GEوإنتاج احللول ،ودورات التوعية الوطنية.32

تطورا اًّ
مهم يف جم�ال األمن السيرباين يف إطار التع�اون الدويل .فدخلت
لق�د ش�هدت تركيا
ً
يف عضوية مركز التكامل يف الدفاع السيرباين يف إس�تونيا ( )CCDCOEيف  3ترشين الثاين/
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نوفمبر  ،2015وحصل�ت عىل إمكانية املش�اركة املبارشة يف أعمال املركز .و ُيعتق�د أن زيارة
رئيس اجلمهورية رجب طيب أردوغان إىل مقر  CCDCOEخالل زيارته إىل إستونيا يف 23
ترشين األول /أكتوبر عام  ،2014كان هلا أثر كبري يف العضوية املذكورة .33
ُأ ِّس�س مرك�ز التكام�ل يف الدفاع السيبراين ( )CCDCOEيف مدينة تالني يف إس�تونيا يف
بني�ة حلف النات�و ،ويق�دّ ُم -إىل جان�ب التنسيق األمني
السيبراين يف حل�ف النات�و وال�دول األعض�اء في�ه-
ٍ
خدم�ات التدري�ب للدول األعضاء ،وإج�راء تطبيقات
يف جم�ال األمن السيرباين بش�كلٍ
دوري كل عام ،وإنتاج
ٍّ
إستراتيجيات موجهة للتهدي�دات السيرباني�ة اليومية.
ومن أهم إنج�ازات املركز ،نرشه ُكت ِّي ًب�ا بعنوان (تالني)،
ال�ذي ُأ ِع�دّ وف ًقا للقواع�د القانونية التي س� ُت َّت َبع يف حال
تعرض الدول هلجوم س�يرباين ،رغ�م أنه ال حيمل صبغة
رسمية .34

ت�ش � � ّ�ك ُل قيادة الدفاع ال�سيبراني الت � ��ي �أُ ِ ّ�س�ست في بنية
القوات الم�سلح � ��ة التركية عام  2013للحماية من
إ�ضافية ً
آلية دفاعي � � ً�ة � ً
الهجم � ��ات ال�سيبرانيةً � -
داعمة
لقوات حفظ النظام لمكافحة التهديدات ال�سيبرانية
في �سبيل دعم الأمن الوطني في تركيا

اجتامعا يف مستش�ارية الصناعات الدفاعية
وعق�دت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية
ً
( ،)SSMبرئاسة رئيس الوزراء بن عيل يلدرم يف  29ترشين األول /أكتوبر  ،2016واتخّ ذت
ق�رارات يف األمن السيبراين ،واألعامل املتعلقة بسياس�ات الصناعة الدفاعي�ة الوطنية .35ويف
تقرر إحداث
إط�ار الربنامج ّ
املسمى بربنام�ج مركز حتليل اجلريمة السيرباني�ة َّ ،SİSAMER
مرك�ز عملي�ات الدفاع السيرباين يف بنية القوات املسلحة الرتكية إلىى جانب منح الصالحيات
ملستش�ارية الصناع�ات الدفاعي�ة .وينتظ�ر م�ن املرك�ز املذك�ور ال�ذي ُأ ِ
نش�ئَت بنيت�ه التحتي�ة
التكنولوجية بإرشاف مؤسسة اهلندسة والتقنية الدفاعية ( ،)STMأن يتصدّ ى للهجامت التي
تستهدف األمن السيربي الوطني حلظة وقوعها.
ويف ش�هر ترشين الثاين /نوفمرب من نفس العام ،أصدر رئيس اجلمهورية تعليامته إىل هيئة
الرقاب�ة العام�ة ( )DDKبإجراء بح�ث يف تطبيقات األمن السيرباين يف الع�امل ،وبيان نواقص
تركي�ا يف ه�ذا املوض�وع ،وتقدي�م احللول لت�دارك تلك النواق�ص .فكان من الضروري قيام
املؤس�سات واملنظمات املوجودة يف اخل�ارج واجلامعات بااللتقاء مع املؤس�سات اخلاصة التي
تعم�ل يف جمال األمن السيرباين بعد حتديد الوضع القائم لرتكيا ،ثم بيان املقرتحات الالزمة.36
تم تناول موضوع األمن السيرباين يف األعامل السابقة هليئة الرقابة العامة ( .)DDKففي
وق�د ّ
التقرير رقم  3/2013يف تاريخ  21ترشين الثاين /نوفمرب  2013املعدّ يف هذا اإلطارُ ،قدِّ مت
مقرتحات واس�عة النطاق ،ومنها البن�ى التحتية املحورية ،والبيانات احلساس�ة ،وجتارب أمن
املؤسسات العامة ،والتوعية يف أمن املعلومات العامة .ويؤكد اجلزء األخري من التقرير املذكور
مهمة نامجة عن البنية التحتية املحورية
أن املؤسسات العامة يف عموم تركيا تشهد مشكالت أمنية ّ
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والضع�ف الفردي اخلطري .ويتوقف التقرير عن�د أمهية تنظيم تدريبات هتدف إىل رفع مستوى
الوع�ي واخلربة ل�دى األفراد .37وهناك عمل آخر ُأ ِعدَّ يف الفترة القريبة املاضية ،يعرض أمهية
توفري األمن السيرباين العام .حيث ُو ِّقع عىل التعميم املنش�ور يف الصحف الرسمية يف تاريخ 3
ضم اهليئات واملؤس�سات العامة إىل الش�بكة االفرتاضية
كانون األول /ديسمرب  2016حول ّ
العام�ة )Kamunet( 38؛ م�ن قب�ل رئيس ال�وزراء بن
�أُ ِ ّ�س� � ��س مرك � ��ز التكام � ��ل ف � ��ي الدف � ��اع ال�سيبران � ��ي
عيل يلدرم ،وإبالغه املؤس�سات املعني�ة .39وهكذا حت ّقق
( )CCDCOEف � ��ي مدينة تالين ف � ��ي �إ�ستونيا في االتصال بني املؤس�سات العامة ضمن ش�بكة أكثر أمنًا،
بنية حلف الناتو ويق ّد ُم �-إلى جانب التن�سيق الأمني وبدأ العمل عىل توفري شبكة اصطناعية أكثر أمنًا يف وجه
ال�سيبران � ��ي في حلف الناتو وال � ��دول الأع�ضاء فيه -اهلجمات السيربانية ،تك�ون االتص�االت املعنية وتبادل
البيانات فيها حمجوبة عن النت.

خدماتٍ التدريب للدول الأع�ضاء و�إجراء تطبيقات

وقد حتدّ ث بن عيل يلدرم يف املؤمتر الوطني املعلومايت
ب�شكل ٍ ّ
دوري كل عام
في مجال الأمن ال�سيبراني ٍ
ال�ذي نظمته اجلمعي�ة املعلوماتي�ة الرتكي�ة ( )TBDيف
تاري�خ  8كان�ون األول /ديسمرب  2016حول الش�بكة االفرتاضية العامة ،فذكر أن السياس�ة
خيص األمن السيرباين سُت�رُ اجع يف الفرتة القادمة .ويف هذا السياق،
تطبقه�ا احلكومة فيام ّ
الت�ي ّ
وطرح أفكاره ح�ول تعزيزه يف املستقب�ل قائلاً " :غدت
�م األم�ن السيرباين الوطني احل�ايل،
َ
َق ّي َ
ً
أش�واطا يف ه�ذا املجال،
مسأل�ة األم�ن السيبراين اليوم مسأل�ة أمن الوط�ن ،وعلينا أن نقطع
40
ونخطو خطوات نحو احللول املحلية والوطنية بحلول عام . "2017
املفصل�ة ح�ول برنام�ج الش�بكة االفرتاضي�ة العام�ة يف التقري�ر
وج�اءت التوضيح�ات ّ
(الريبورتاج) ال�ذي قدّ مه وزير النقل واملالحة واالتصاالت أمحد أصالن إىل صحيفة مي ّل َّيت،
حيث بينّ أن اهلدف من املرشوع هو وضع حركة البيانات واالتصاالت بني املؤسسات العامة
ّ
ضم مجيع املؤس�سات يف هذا اإلطار حتى هناية عام
يف ظروف آمنة ،وأش�ار إىل أنه من
املخطط ّ
 .2017كام ذكر أصالن أن أحد أهم أهداف املرشوع هو تطوير خوادم الشبكة اخلاصة للشبكة
االفرتاضية العامة  KamuNetمن خالل جهاز التشفري الوطني أو مفاتيح التشفري .41
بع�د خط�ة عمل الدف�اع السيرباين األوىل التي أعدّ هت�ا تركيا عام  ،2013ب�دأت ت ِ
ُقدم عىل
خط�وات حقيقي�ة ،فاتخّ �ذت االحتياط�ات الش�املة ملواجه�ة التهدي�دات السيرباني�ة الوطنية
والدولي�ة ،حت�ى أصبحت دولة أكثر أمنًا يف جم�ال الفضاء السيرباين الوطن�ي مقارنة بالفرتات
وط�ورت تركي�ا آلي�ات الدف�اع السيبراين م�ن خلال إنش�اء كيان�ات ،مث�ل املركز
املاضي�ة.
ّ
الوطن�ي للتدخل يف ح�وادث األمن السيربي ( ،)USOMوف�رق التدخل يف حوادث األمن
السيبري ( .)SOMEول�و أخذن�ا باحلسبان أن تركي�ا كانت من بني ال�دول الضعيفة يف جمال
الدف�اع السيبراين حتى عام  ،2013ألمكننا التخمني بأهنا س�تكون يف وض�ع أفضل يف الفرتة
اجلديدة.42
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الخاتمة:

ِ
التغريات املستمر َة التي تش�هدها
ينبغ�ي أن تواك�ب اجلهود املبذولة لضمان األمن الوطني
ج�راء تطور التكنولوجيا،
التهدي�دات الداخلية واخلارجية .فاتس�اع نطاق الفضاء السيرباينّ ،
يمهدان الطريق أمام والدة اإلرهاب السيرباين.
وانتش�ار النش�اطات اإلرهابية يف هذا املجالّ ،
فن�رى منظمات إرهابية مثل داع�ش تستعمل عنارصه�ا يف املجال السيرباين م�ن أجل إطالق
وشن هجوم عىل أهدافها املختارة من الدول أو املنظامت الدولية .43
دعايات منظمةّ ،
كما أن ضع�ف الوعي باملجاالت التي يمك�ن لإلرهاب أن يمتد إليها ،يش�كل اليوم نقاط
ضع�ف أمنية .فهج�وم س�توكسنت  Stuxnetيف إيران حدث نتيجة ضع�ف ّ
املوظف ،وهذه
احلقيق�ة يمكنه�ا أن تك�ون بمثابة ٍ
مه�م يف موضوع ضع�ف وعي األف�راد واملجتمعات
درس ٍّ
44
باألمن السيرباين وأمن البيانات احلساس�ة  .واهلجامت التي ش�هدهتا الفرتات الالحقة ،مثل
رد أكتوب�ر  Red Octoberوفلام  Flameودوكو  Duquبصفته�ا مثالاً عىل (التهديدات
املهمة . 45
املستمرة املتطورة)ُ -تعدّ من مشكالت األمن السيرباين ّ

انطال ًق�ا من ه�ذه النقطة ،ومع األخذ بعين االعتبار هذه األن�واع من التهدي�داتُ ،ي ْنت ََظر
م�ن إستراتيجية األم�ن الوطني التي ست َ
ُنش�أ يف الفترة القادم�ة أن تكون أكثر ش�مولية .ففي
ه�ذا السي�اق ،ج�اء املسؤول�ون يف حكوم�ة ح�زب العدال�ة والتنمي�ة على ذكر إع�ادة هيكلة
والس�يام بعد حماولة  15متوز  2016االنقالبية ،وب�دأت اإلجراءات املطلوبة
االس�تخبارات،
ّ
يف املؤس�سات ذات الصل�ة .46واالحتامل قائم للرتكيز أكثر على األعامل الكريبتولوجية عقب
ِ
ِّ
االتصال التي اعتمده�ا تنظيم غولن اإلرهايب ،مثل
برامج
ح�ل جها ِز االس�تخبارات الوطنية
َ
برناجمي بايلوك  ByLockوإيغال  ،Eagleوتأس�يس رئاسة االستخبارات اخلارجية املوجودة
يف بنية جهاز االس�تخبارات الوطنية ،باعتبارها مؤسسة منفصلة ،مثل (يس آي أي ،وام ،)16
واقتصار مسؤولية جهاز االستخبارات الوطنية عىل االستخبارات الداخلية فقط.
ؤس�س جملس اس�تخبارات تابع لرئاس�ة اجلمهورية ،متا ًما مثل
و ُيت ََو َّق ُ�ع يف الوقت ذاته أن ُي َّ
مديرية االس�تخبارات الوطنية بالواليات املتحدة األمريكية ،وأن يعمل جهاز االس�تخبارات
الوطنية وأجهزة االستخبارات األخرى ،حتت تنسيق هذا املجلس الذي يعمل عمل (السقف).
يضم االستخبارات األمنية الوطنية ،س ُت َّت َخذ القرارات يف اإلسرتاتيجيات
ومع تشكيل حوض ّ
األمنية بصورة أكثر فاعلية .ومن املمكن أن تغدو مستشارية األمن والنظام العام ()KDGM
الت�ي ال تق�وم بوظيف�ة عملية بحسب الترشيع�ات احلالية؛ واح�د ًة من املؤس�سات الفاعلة يف
حيز
إنتاج االستخبارات اإلسرتاتيجية ،إثر دخول حزمتها اإلصالحية االستخباراتية اجلديدة ّ
التنفي�ذ ،وأن تكتسب ق�درات عملية مثل (األمن السيرباين) باملعن�ى الفني ،بمقتىض مجلة من
الرتتيبات القانونية.
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49
48
47
مهم ًة
وسيكون إنشاء بنية مؤسساتية تعادل أجهز ًة مثل  NSAو GCHQو ّ CSE
خاص ًة
يف جمال االس�تخبارات احلديثة .وهذا النوع من األجهزة املوجودة لدى الدول املتقدّ مة ّ
ممي�زة يف خمتل�ف املجاالت ،مث�ل االتص�االت والكريبتولوجيا واس�تخبارات
تق�وم ببحوث ّ
اإلش�ارة ،واألم�ن السيرباين( :أم�ن املعلومات ،أم�ن البيانات احلساس�ة ،أمن البن�ى التحتية
احلرج�ة) .وق�د خط�ا  GCHQخط�و ًة نموذجي ًة يف ه�ذا االجتاه ،فأنش�أ يف األش�هر املاضية
وحدة بنية حتتية أسماها املركز الوطني لألمن السيرباين ( ،)NCSCالذي يجُ ري بحو ًثا يف أمن
املعلوم�ات والبيان�ات احلساس�ة .50فتم بذلك إع�داد أرضية عمل أكثر فاعلي�ة يف جمال األمن
ريا يف هتديداته وساحات انتشاره.
ريا كب ً
السيرباين الذي يشهد تغي ً

يت�م يف هذه املؤس�سات إح�داث برامج توعية يف األم�ن السيرباين .فم�ن املعروف أن
كما ّ
أكبر التهدي�دات السيربانية التي تتعرض هلا تركيا نابعة من مش�كلة الوعي وغياب التوعية يف
ه�ذا املج�ال . 51ومن َث ّم ينبغي س�دّ ه�ذه الثغرة ،والتوعي�ة يف إطار أمن املعلوم�ات يف تركيا،
ّ
(بغض النظر عن التسلسل اهلرمي) .وجتدر اإلش�ارة
والس�يام يف أعامل املؤس�سات احلساس�ة
ّ
ُدعى
ت
خمتلفة
سيربانية
هجامت
بطريقة
تتم
للمؤسسات
احلساس�ة
البيانات
عىل
احلصول
إىل أن
َ
ّ
(اهلندسة االجتامعية)  ،52تستهدف املؤسسات املغلقة عىل الشبكة اخلارجية .53

إضاف�ة إىل االهتمام بمثل هذا الن�وع من التهدي�دات ،ينبغي االهتامم اجل�اد بالبنية التحتية
للن�ت ،والبن�ى التحتي�ة احلساس�ة ،مث�ل :أنظمة امل�اء ،والكهرب�اء ،والغ�از ،وامل�دن الذكية،
واملصارف ،واملش�ايف .كام ينبغي أخذ االحتياط�ات الالزمة قبل فوات األوان من أجل أمن ما
يسم�ى إنرتنت األش�ياء ، )Internet of Things( 54وأمن األنظم�ة الذكية التي ُيت ََو َّقع أهنا
س�تصل إىل أربع�ة أضع�اف عدد س�كان الع�امل احل�ايل بحلول ع�ام  .2020و ي�أيت يف مقدمة
اخلط�وات الكربى التي ينبغي اختاذها يف هذا املجال -توطني اإلنتاج وأعامل البحث والتطوير
املتقدمة .وجتدر اإلشارة هنا إىل األعامل التي قامت هبا الدولة يف الفرتة األخرية يف هذا املجال،
والسيام يف جمال الصناعة الدفاعية.
ّ
وم�ن املع�روف ً
أهم القضاي�ا التي ت ّتخ�ذ مكا ًنا هلا بني
أيض�ا أن قضي�ة األمن الوطني م�ن ّ
إسرتاتيجيات اجلمهورية الرتكية الطويلة األمد .ومتابعة البحوث ،واألساليب األمنية احلديثة،
ج�دا أكثر فعالية من أجل
مهمة ًّ
وخل�ق الوعي بالتهديدات املتغرية ،ومن َث ّم حتديد سياس�ات ّ
حتقيق أهداف حكومة حزب العدالة والتنمية لعامي  2023و.2071

الهوامش والمصادر :

OSINT: Open Source Intelligence, COMINT: Communication Intelligence, 1 .1
IMINT: Imagery Intelligence, SIGINT: Signal Intelligence, CYBINT: Cyber
.Intelligence
 2 .2شرمان َكنْت ،االستخبارات اإلستراتيجية( ،المترجم :كمال أق قايا) ،مطبعة أندوستري ،أنقرة  ،1968ص.6
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 3 .3تتم استخبارات األمن القومي للدول عن طريق الفضاء السيبراني للفعاليات االستخباراتية التي
تس ّيرها المؤسسات الخاصة بغية الحصول على الضرائب التجارية .كما يُستع َمل مفهوم االستخبارات
السيبرانية من أجل المعلومات التي تتضمن تقييمات ومقترحات حول التهديدات السيبرانية المحتملة.
 4 .4غوكهان بيرقدار" ،االستخبارات السيبرانية :مطلب جديد من متطلبات البعد الخامس للحرب" ،مجلة
اإلستراتيجيات األمنية ،اإلصدار  ،10العدد  ،20ص.147 - 120
 5 .5شيدا توركاي" ،حقوق الحرب السيبرانية ومعضلة التطبيق" ،مجموعة كلية الحقوق في جامعة
إسطنبول ،اإلصدار  ،71العدد  ،2013 ،1ص.1228-1177
عدها المتخصصون شرك ًة تنتج
ي
إيطاليا.
مقرها
 6 .6هاكيكنغ تيم  Hacking Teamشركة للبرمجيات،
َ ّ
برمجيات ألهداف االستخبارات السيبرانية تما ًما مثل  ،Gamma Groupو ،Amesysو.Trovicor
ٍ
" 7 .7أتالي جان ثعلب باي لوك" ،جريدة صباح 12 ،تشرين الثاني /نوفمبر .2016
 8 .8مستشارية األمن والنظام العام ،الوثائق اإلستراتيجية الخاصة بمكافحة اإلرهاب الوطني والعالمي،
منشورات  ،KDGMأنقرة .2013
 9 .9انظر :قانون جهاز االستخبارات الوطنية وخدمات استخبارات الدولة رقم ( ،2937البند اإلضافي5397 :
من المادة الثالثة .)2005 .07 .03 -
" 1010القانون رقم  ،"...6532جهاز االستخبارات الوطنية( ،https://www.mit.gov.tr ،تاريخ زيارة الموقع:
 11آذار /مارس .)2017
 1111انظر :القانون رقم  ،2937المادة ( - 26التعديل :المادة .)2012 .02 .17 6278- /1
" 1212قانون جديد خاص بجهاز االستخبارات الوطنية" ،ملِّ َّيت 17 ،نيسان .2014
 1313انظر :القانون رقم " ،6532مقاومة االستخبارات واالستخبارات الخارجية"( ،الملحق :المادة 6532 /1
 .)2014 .04 .17المعدل :المادة .)2014 .04 .17 6532- /3
 1414انظر :القانون رقم  ،2937المادة ( - 6البند األول
ّ
" 1515القانون رقم  ،"...6532جهاز االستخبارات الوطنية( ،https://www.mit.gov.tr ،تاريخ زيارة الموقع:
 16شباط /فبراير .)2017
" 1616حول لجنة األمن واالستخبارات" ،مجلس الشعب التركي الكبيرhttps://komisyon.tbmm.gov. ،
( ،trتاريخ زيارة الموقع 18 :شباط /فبراير .)2017
 1717الفضاء السيبراني ( )cyberspaceهو االسم الذي يطلق على الوسط الذي تجتمع فيه جميع شبكات
وأنظمة المعلوماتية حول العالم وتتفاعل فيما بينها .وفي العمليات الحربية العسكرية يُستع َمل
مفهوم الفضاء السيبراني بأنّه البعد الخامس بعد البعد البري والبحري والجوي والفضائي.
" 1818قانون االتصاالت اإللكترونية" ،الصحيفة الرسمية( ،https://www.resmigazete.gov.tr ،تاريخ
زيارة الموقع 14 :شباط /فبراير .)2017
" 1919االجتماع الذي عقد بتاريخ  27تشرين األول /أكتوبر  ،"2010األمانة العامة لمجلس األمن القومي،
( ،https://www.mgk.gov.trتاريخ زيارة الموقع 18 :شباط /فبراير .)2017
" 2020هيئة األمن السيبراني" ،مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت،https://www.btk.gov.tr ،
(تاريخ زيارة الموقع 18 :شباط /فبراير .)2017
" 2121هيئة األمن السيبراني" ،مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت،https://www.btk.gov.tr ،
(تاريخ زيارة الموقع 21 :أيلول /سبتمبر .)2017
" 2222قانون رقم  6518بتاريخ  ،"2014 .02 .06الصحيفة الرسميةhttps://www.resmigazete. ،
( ،gov.trتاريخ زيارة الموقع 28 :آذار /مارس .)2017
" 2323إستراتيجية األمن السيبراني الوطني وخطة عمل  ،"2014 - 2013مؤسسة العلوم والتكنولوجيا
واالتصاالت( ،https://www.btk.gov.tr ،تاريخ زيارة الموقع 16 :نيسان /أبريل .)2017
 2424أُغلِقت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت في  15تموز  2016بموجب القرار الذي اتخذه مجلس
رئاسة الوزراء بعد انقالب  15تموز الذي ّ
وض َّم مركز التدخل في حوادث األمن
نفذه تنظيم غولن اإلرهابيُ ،
السيبراني ( )USOMإلى مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت.
 2525فيشينغ أتّاك  :Phishing attackنوع من الهجمات السيبرانية ،يأتي بمعنى هجوم التص ّيد .فالفيروس
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الأبحاث  -الدرا�سات �أر�سين جاهموت �أوغلو

ّ
يشفر
الذي يتس ّرب إلى النظام المستهدف بواسطة ملفات أو امتدادات مزيفة عبر البريد اإللكتروني
البيانات ويطلب الفدية أو يعمل في النظام باعتباره برمجة جاسوسية.
 2626مركز التدخل في حوادث األمن السيبراني (( ،USOM)، https://www.usom.gov.trتاريخ زيارة
الموقع 22 :أيار /مايو .)2017
 2727برمجة الفدية هذه ( )ransomwareالمعروفة بأسماء من قبيل  WannaCryأو  WanaCrypt0rأو
ّ
تشفر األنظمة التي تطالها ،وتطلب فدية
 ،WanCryوالتي تأثرت منها حوالي  150دولة حول العالم،
تتراوح بين  300إلى  600دوالر لفك الشيفرة .هذا النوع من الفيروسات التي تشكل تهدي ًدا سيبرانيًّا
عالميًّا ،تظهر بأسماء مختلفة ،وتستمر في كونها تهدي ًدا أمنيًّا .من أجل معلومات أوفى ،انظرLarge-" :
Scale Petya Ransomware Attack in Progress, Hits Europe Hard"، Trend Micro ، 27
حزيران /يونيو ( ،2017تاريخ زيارة الموقع 21 :أيلول /سبتمبر :)2017
https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/large-scaleransomware-attack-progress-hits-europe-hard/?_ga=2.83339794.566050990.150
.744935074.1502645555-2645555
" 2828مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت :مركز التدخل في حوادث األمن السيبراني اكتشف العجز
وعمل على الوقاية من األضرار" ،مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت BTK، https://www.btk.
( ،gov.trتاريخ زيارة الموقع 17 :أيار /مايو .)2017
" 2929مركز التدخل في حوادث األمن السيبراني وفرق التدخل في الحوادث السيبرانية المؤسساتية"،
مؤسسة العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت ( ،BTK، https://www.btk.gov.trتاريخ زيارة الموقع18 :
شباط /فبراير .)2017
 3030وزارة النقل والمالحة واالتصاالت -المديرية العامة لالتصاالتِ ،فرَق التدخل في الحوادث السيبرانية
المؤسساتية :تأسيسها ودليل إدارتها ،أنقرة ،تموز /يوليو .2014
" 3131إستراتيجية األمن السيبراني الوطني خالل األعوام  ،"2019 - 2016وزارة النقل والمالحة واالتصاالت،
( ،https://www.udhb.gov.trتاريخ زيارة الموقع 17 :شباط /فبراير .)2017
" 3232إستراتيجية األمن السيبراني الوطني خالل األعوام ."2019 - 2016
" 3333زيارة أدروغان المحورية من أجل األمن السيبراني" ،نشرة سيبرانية،https://siberbulten.com ،
(تاريخ زيارة الموقع 13 :آذار /مارس .)2017
Tallinn Paper: The Law of Cyber Targeting, CCDCOE, https://ccdcoe.org/ 3434
multimedia/tallinn-paper-law-cyber-targeting.html, (accessed date: 11 February
2017); In order to get its Turkish version which have been translated by National
Security Council, look at: National Security Council. https://www.mgk.gov.
tr/index.php/siber-savasa-uygulanacak-hukuk-hakk-nda-tallinn-el-kitab)uluslararas-siber-guevenlik-hukuku#, (accessed date: 17 February 2017
" 3535البيان الصحفي الجتماع اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية" ،مستشارية الصناعات الدفاعية
( ،SSM، https://www.ssm.gov.trتاريخ زيارة الموقع 19 :شباط /فبراير .)2017
" 3636رئيس الجمهورية أردوغان أصدر تعليماته" ،خبر ( ،https://www.haber7.com.tr ،7تاريخ زيارة
الموقع 14 :أيار /مايو .)2017
ُ
نجزت
" 3737تقييم األوضاع المحلية والدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ،وأعمال الرقابة التي أ ِ
في إطار األمن المعلوماتي وحماية البيانات الشخصية" ،الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية التركية/
هيئة الرقابة العامة( ،https://www.tccb.gov.tr ،تاريخ زيارة الموقع 11 :أيار /مايو .)2017
(Kamunet " 3838الشبكة االفتراضية العامة)" ،وزارة النقل والمالحة واالتصاالت( ،تاريخ زيارة الموقع2 :
نيسان /أبريل .https://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/KamuNetweb.pdf :)2017
" 3939ضم المؤسسات والهيئات العامة إلى  ،"Kamunetصحيفة رسميةhttps://www.resmigazete. ،
( ،gov.trتاريخ زيارة الموقع 16 :شباط /فبراير .)2017
" 4040حزب العدالة والتنمية" ،تويتر 8 ،كانون األول /ديسمبر https://www.twitter.com/ ،2016
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( ،Akpartiتاريخ زيارة الموقع 11 :نيسان /أبريل .)2017
" 4141درع افتراضي حول المؤسسات العامة" ،ملِّ َّيت 12 ،حزيران /يونيو .2017
 4242حاقان حكيم ،وأوغوزهان باشي بيوك" ،الجرائم السيبرانية وإستراتيجيات تركيا في مجال األمن
السيبراني" ،مجلة األمن الوطني واإلرهاب ،اإلصدار  ،4العدد  ،2013 ،2ص.158-135
James Scott ve Drew Spaniel, “The Anatomy of Cyber Jihad”, Institute for 4343
Critical Infrastructure Technology (ICIT), https://icitech.org/icit-brief-theanatomy-of-cyber-jihad-cyberspace-is-thenew-great-equalizer, (accessed date:
.)15 May 2017
 4444لو أخذنا بعين االعتبار أن الفيروس  Stuxnetينتقل إلى النظام عن طريق (فالشة) ،ألمكننا القول إن
هذا الوضع ناجم عن ضعف الموظف.
 4545مراد أقين ،وشرف صاري أوغلو" ،التهديدات المستمرة المتطورة" ،كتاب التبليغات الخاصة بالمؤتمر
الدولي التاسع للكريبتولوجيا واألمن المعلوماتي( ،مجلة األمن المعلوماتي ،تشرين األول /أكتوبر ،)2016
ص.87 - 79
" 4646إشارة من أجل هيكلة االستخبارات" ،وطن 2 ،آب /أغسطس .2016
سست عام  1952في الواليات المتحدة
 4747وكالة األمن الوطني ( :)National Security Agencyأ ُ ِّ
األمريكية.
ُ
سس عام
 4848مقر االتصاالت الحكومية ( :)Government Communications Headquartersأ ِّ
 1946في المملكة المتحدة .ويعمل في الغالب في مجال االستخبارات اإللكترونية.
سست عام  1946في
 4949هيئة أمن االتصاالت ( :)Communications Security Establishmentأ ُ ِّ
كندا.
“Britain to Enter New Era of Online Opportunity”, NCSC, https://www.ncsc.
.)gov.uk, (accessed date: 18 February 2017
" 5050تقرير حول وضع التهديدات السيبرانية للفترة تشرين األول /أكتوبر -كانون األول /ديسمبر ،"2016
( ،STMتاريخ زيارة الموقع 22 :كانون الثاني /يناير :)2017
https://www.stm.com.tr/documents/file/Pdf/Siber %20Tehdit %20Durum %205151
Raporu %20Ekim- %20Aral %C4 %B1k %202016.pdf
المهمة عبر التواصل
المهمة وغير
 5252هجمات الهندسة االجتماعية طريقة للحصول على المعلومات
ّ
ّ
مع أشخاص في وحدات االتصاالت المؤسساتية ،وانتهاز الضعف الشخصي.
 5353حاقان يشار" ،التهديدات الموجهة لألمن السيبراني المؤسساتي والتدابير الوقائية منها" ،مجلة
العلوم والتكنولوجيا /جامعة دوزجه ،اإلصدار  ،3العدد  ،2015 ،2ص .507 - 488
 5454إنترنت األشياء ( :)Internet of Thingsاسم يطلق على كافة األشياء القادرة على أخذ المعلومات
وتوجيهها ،والتواصل مع الماكينات أو األشخاص.
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