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استخبارات اإلشارات )SIGINT( للجميع
التوفر المتنامي الستخبارات اإلشارات في المجال العام

 ،)SIGINT( استخبارات اإلشارات التي ُتَعـرَّف باالختصار
هي المعلومات االستخبارية التي يتم جمعها من االتصاالت، أو اإللكترونيات، 

أو األجهزة األجنبية الُمصِدَرة لإلشارات،1 وقد اعتُِبَرت تقليديًا وظيفًة حكوميًة 
متأصلة. وتاريخيًا، وحدها الحكومة كانت تملك الوسائل المالية والسلطة 

القانونية إلجراء أنشطة استخبارات اإلشارات، ومن خالل خبراتنا، نجد أن 
الكثير من أعضاء الحكومة األمريكية ما زالوا يتبنون هذا الرأي حتى اليوم. 
لقد اختبرنا وجهة النظر هذه عن طريق إجراء مسٍح للسوق من أجل البحث 
عن أمثلٍة لكيفية تحدي التكنـولوجيـات الجـديـدة، واالبتـكـارات، والسلوكيــات، 

لمنظومــة التفرد الحكومّي القائمة. لقد قمنا بدراسة اتساع نطاق التكنولوجيات 
المتوفرة اليوم، والتي أفادت التقارير أنه سوف يتم نشرها في المستقبل القريب، 
من أجل فهم القدرات التي توفرها كلٌّ منها، والجمهور والسوق اللذان تخدمهما، 
وما التبعات التي قد تكون لكلٍّ منها بالنسبة للسياسات والممارسات الحكومية.

لقد كان هذا األمر جهدًا استكشافيًا، أكثر من كونه مسعى بحثيًا شاماًل. 
وقد اعتمدنا على موادَّ غير سّريٍة ومتاحٍة للعامة من أجل العثور على أمثلٍة 
فنا طرقًا قد تؤّثر هذه  عن القدرات التي تتحدى منظومة التفّرد الحكومّي. َعرَّ

القدرات واالتجاهات بحسبها على الحكومة األمريكية من جهة التهديدات 

الناشئة، والتبعات في السياسات، والتداعيات في مجال التكنولوجيا، واالعتبارات 
المتعلقة برأس المال البشرّي، واآلثار المالية. أخيرًا، َعرَّفنا بمجاالٍت للدراسة 

المستقبلية يستطيع القادة األمريكيون وقادة الحكومات المتحالفة االستجابة 
بموجبها لهذه التغييرات.

خالل مسحنا للسوق، عثرنا على أمثلٍة لقدرات استخبارات اإلشارات 
خارج الحكومة، وهي متوفرٌة للجميع. القدرات التي عثرنا عليها لها تطبيقاٌت في 

التوعية بأحوال المجال البحري؛ والمسح المحيطّي لطيف الترددات الراديوية 
)radio frequency [RF] spectrum mapping(؛ والتنّصت، والتشويش، 
واالستيالء على اتصاالت األقمار االصطناعية، ومراقبة الفضاء اإللكترونّي. 
معظم هذه القدرات متوفٌر تجاريًا، والعديد منها مجانّي، وبعضها غير قانونّي. 

ومن وجهة نظرنا، فإّن وجود األسواق القانونية وغير القـانونيـة علـى حـدٍّ ســواء، 
ووجـود القـدرات تنتج عنـه بيئـٌة أصبحت فيها استخبـارات اإلشـارات ذات طابع 

ديمقراطي، أي أنها أصبحت متوفرة للجميع.
لقد كان للقدرات التي وجدناها تداعيــاٌت بالنسبــة للحكومــة األمريكيــة 

وحلفائها. إنها تعزز بيئة التهديد عن طريق تزويد الخصوم بقدراٍت ما كان لها 
أن تكون متوفرًة بشكٍل آخر، وهي تنطوي على قدرة تهديد الممارسات الحالية 
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للحكومة األمريكية في ما يتعلق بشؤون ممارسات جمع المعلومات وتحليلها.
تملك الحكومة األمريكية فرصًة لالستجابة لهذه البيئة عن طريق تطوير 

إطار عمٍل قانونيٍّ يتناول السياسات ويكون ُمَنظِّمًا الستخبارات اإلشارات 
التجارية؛ كما تملك الحكومة فرصًة للنظر بإحداث تغييراٍت في استراتيجيتها 

االستثمارية؛ وتطوير قوى عاملٍة تستخدم هذه القدرات بشكٍل مناسب.
 geospatial( في منظورنا يوفر استخدام االستخبارات الجغرافية المكانية 
intelligence [GEOINT]( لألغراض التجارية دراسة حالٍة توضيحيٍة لكيفية 
تطور قدرٍة اتصفت تاريخيًا بأنها حكومية، إلى مشروٍع تجاريٍّ إلى حدٍّ كبير. 
لقد حّول استخدام االستخبارات الجغرافية المكانية لألغراض التجارية كيفية 
جمع الحكومات للصور الُملتَقطة بواسطة األقمار االصطناعية وتحليلها.2 
لقد أّثر على كمية القدرات التي تبنيها وتشّغلها الحكومة األمريكية وأنواعها 
في ما يتعلق بالتقاط الصور في الجو الرأسّي.3 أدى هذا األمر إلى وفوراٍت 
في التكلفة عندما يمكن استخدام أنظمٍة بديعٍة تتفرد بها الحكومة بشكٍل أكثر 

فعاليًة بأن توكل الوظائف التي ال تستلزم القدرة الكاملة التي لدى األنظمة 
الحكومية، إلى األنظمة التجارية ذات القدرة األدنى. وبينما ُتَعّد التطورات في 

استخبارات اإلشارات التي ال تملكها الحكومة محدودة النطاق، إال إنها قد 
ُتَمّكن من تغييراٍت مماثلة.

إضفاء الطابع الديموقراطّي أم االستخدام لألغراض 
التجارية؟

)SIGINT( لقد استهللنا هذا الجهد بنّية دراسة استخدام استخبارات اإلشارات 
لألغراض التجارية، لكننا وجدنا بسرعٍة أن االستخدام لألغراض التجارية لم 
يكن مصطلحًا مناسبًا لوصف التغييرات التي نجدها في قطاع التكنولوجيا. 
سوف يؤدي اقتصار بحثنا على القدرات التي يكون لها سوٌق تجارية، إلى 
استبعاد القدرات التي ما زالت غير قانونيٍة في الواليات المتحدة، ولكنها مع 

ذلك متوفرٌة لكل َمن هو مستعٌد لدفع ثمنها. من الصحيح أّن السوق التجارية 
ننا نقوم بذلك — إال إنه من  الستخبارات اإلشارات تستحق الدراسة — واإ
غير الكافي أن ُنجِرَي توصيفًا لكامل التغييرات في التكنولوجيات المتصلة 

باستخبارات اإلشارات والتي هي اآلن متوفرٌة لكل َمن هو راغٌب ومستعٌد ألن 
يدفع ثمنها. وعلى امتداد هذا التقرير، نناقش ما إذا كانت كل قدرٍة على حدة، 

قانونيًة أم غير قانونية، وكيف لهذا التمييز أن يؤّثر على الحكومة األمريكية.
 يصف مصطلح إضفاء الطابع الديموقراطّي الحالة التي يكون فيها الشيء
متوفرًا لكل َمن يرغب به. لقد وجدنا أّن إضفاء الطابع الديموقراطّي يناسب بيئة 

استخبـارات اإلشـارات بشكٍل أكبر، ويبّين الشكـل رقـم 1 التمييز بين القــدرات 
ضفاء الطابع  التي تتفرد بها الحكومة، واالستخدام لألغراض التجارية، واإ

الديموقراطّي.
لقد اكتشفنا، عبر التكنولوجيات التي تم فحصها، أّن القدرات غير 

الحكومية في الفضاء الخارجّي — حتى الوقت الحاضر— تجاريٌة على 
الدوام. وفي هذه األثناء، فإن القدرات التي ال تتعلق بمجال الفضاء، مثل 

أنظمــة الفضــاء اإللكترونــّي واألنظمــة األرضيــة، قــد تكــون تجاريــًة أو غيــر 
مشروعٍة أو ُمَصمََّمًة للهواة )]do-it-yourself [DIY(. تشمل القدرات 

الُمصّمَمة للهواة أجهزًة يمكن بناؤها بحدٍّ أدنى من الخبرة التقنية وباستخدام 
مكّوناٍت منخفضة التكلفة.

قدرات استخبارات اإلشارات )SIGINT( التي أُضِفَي 
عليها الطابع الديموقراطّي

لقد اعتمدنا المعلومات المتاحة للعامة وذات المصدر المفتوح من أجل بحثنا، 
 ويصف هذا القسم أنواع القدرات التي اكتشفناها. لم نهدف إلى التعريف بكل

التكنولوجيات المتوفرة؛ قد توجد تكنولوجياٌت إضافيٌة في برامج األبحاث 
والتطوير التي لم تصبح عامًة بعد، وقد تكون هناك بعض التكنولوجيات 

الحكومة (الحكومات) هي التي تبني القدرة وتشغلها، أو

القدرة متوفرٌة للشراء في األسواق القانونية  قدرٌة يمكن استخدامها
لألغراض التجارية

 قدرٌة ُأضِفَي عليها
الطابع الديموقراطّي

أّن القدرة تبنيها وُتَشّغلها جهٌة مزودٌة تجارية، ولكْن يمكن 
الوصول إليها من ِقَبل الحكومة (الحكومات) فقط

القدرة متوفرة، بشكٍل قانونيٍّ أو غير قانونّي، للشراء أو مجانًا لَمن 
يرغب بها، ويشمل ذلك توفرها على هيئة ما هو ُمَصّمٌم للهواة 

(DIY)

 قدرٌة تتصف بالتفرد
الحكومّي

الشكل رقم 1. التعريفات
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المتوفرة مما لم يتمكن بحثنا من العثور عليه. بعض القدرات التي اكتشفناها 
أنشئت في بلداٍن أجنبية، وهي تشمل قدراٍت ما زالت قيد التطوير في روسيا 
سرائيل. في هذا القسم، نناقش أواًل القدرات التجارية المفهومة بشكٍل جّيٍد  واإ

والُمعَتَمَدة على نطاٍق واسع، ويلي ذلك القدرات الناشئة )وتشمل ما هو متوفٌر 
في األسواق الرمادية ]الموازية[ أو المشكوك في قانونيتها(، وننتهي بالقدرات 

غير المشروعة الموجودة خارج األسواق القانونية.
بعض مجاالت التكنولوجيا التي عّرفنا بها ليست جديدة، ولكننا وجدنا 

أنها أكثر تطورًا بشكٍل ملحوٍظ من القدرات التي توفرت سابقًا للمستهلكين غير 
الحكوميين. مثاًل، بينما ُيجرى بشكٍل روتينّي، َمسٌح محيطيٌّ لطيف الترددات 
 الراديوية )RF spectrum mapping( بهدف تحليل تغطية الهواتف الخلوية،

دين بالهوائيات المحمولة  وبينما قد توفرت التكنولوجيا األساسية للهواة الُمَزوَّ
وأجهزة تحليل الطيف، فإنها لم تتوفر تجاريًا في ما يتعلق باألقمار االصطناعية 

التي توفر تغطيًة عالمية. ذلك الوضع على وشك أن يتغير.
يميز الممارسون، ضمن مجتمع استخبارات اإلشارات )SIGINT( بين 

المكونات الخارجية لإلشارات )signal externals( والمكونات الداخلية 
لإلشارات )signal internals(. توفر المكونات الخارجية لإلشارات معلوماٍت 

من نوع قوة، وتردد، وتعديل اإلشارة، ويمكن استخدامها لتحليل التدفقات 
المرورية، واألنماط المرورية، والنشاط الشبكّي. إّن معلوماٍت كهذه يمكن على 
سبيل المثال استخدامها لتحسين إدارة الشبكة. في المقابل، تكشف المكونات 

الداخلية لإلشارات عن المحتوى الُمرَسل الذي يتم نقله، وقد تستلزم فكًا 
للتشفير أو ترجمًة للغة. لقد وجدنا أّن ِكال النوَعين من القدرات متوفٌر وأّن 

العمالء المختلفين يطلبون أنواعًا مختلفًة من استخبارات اإلشارات. 

التوعية بأحوال المجال البحرّي
 التوعية بأحوال المجال البحرّي هي األكثر نضجًا من بين التطبيقات التجارية

 الستخبارات اإلشارات )SIGINT( التي عثرنا عليها. إّن التوعية بأحوال المجال
 البحرّي هي الفهم الفعال أليٍّ من السفن أو األجسام في المجال البحرّي التي 
من شأنها التأثير على األمن، أو السالمة، أو االقتصاد، أو البيئة.4 في أوائل 

 Automatic Identification( التسعينات، تم تطوير نظام تحديد الهوية اآللّي 
System [AIS]( ليكون نظام تتّبٍع آليٍّ محموٍل بواسطة السفن، يساعد 

على تفادي حدوث االصطدام في المناطق الساحلية التي تكثف فيها حركة 
 International Maritime( المالحة. فرضت المنظمة البحرية الدولية

Organization( منذ عام 2002 استخدام نظام تحديد الهوية اآللّي على 
سفٍن مختارة، ووسعت عدد السفن التي تتطلب هذا النظام مع الوقت. حاليًا، 
أصبح نظام تحديد الهوية اآللّي إلزاميًا على متن كل السفن الدولية التي َتِزن 
أكثر من 300 طن، وعلى كل سفن الركاب. في األصل، كانت المحطات 

األرضية الواقعة على طول الشواطئ تتلقى إرساالت نظام تحديد الهوية اآللّي 
التي تبثها السفن. إّن البدء باستخدام النمط التجارّي من الكشف بواسطة نظام 

تحديد الهوية اآللّي عن طريق األقمار االصطناعية وّسع التغطية لتشمل 
أعالي المحيطات. 

في عام 2005، بدأ عدٌد من الكيانات الحكومية والتجارية بتجريب 
استخدام أجهزة استقبال بث األقمار االصطناعية من أجل كشف اإلرساالت 
التي يبثها نظام تحديد الهوية اآللّي. ومنذ عام 2008، نشرت عدة شركاٍت 

 ،)ORBCOMM( وأوربكوم ،)exactEarth( تجاريٍة مثل إكزاكت إرث
وسباير )Spire(، كوكباٍت من األقمار االصطناعية مزودًة بأجهزة استقبال 
بث أنظمة تحديد الهوية اآللّية. توفر هذه الشركات منَتجاِت التوعية بأحوال 
المجال البحرّي التي تستند إلى بيانات األقمار االصطناعية المزودة بأجهزة 

استقبال بث أنظمة تحديد الهوية اآللية لديها )satellite AIS(، والتي ترافقها 
في كثيٍر من األحيان مصادُر أخرى للبيانات. إنها توفر أيضًا بيانات تغذيٍة 
صادرٍة عن األقمار االصطناعية المزودة بأجهزة استقبال بث أنظمة تحديد 
الهوية اآللية للُمستخِدمين والموزِّعين الذين قد يمزجون بيانات أنظمة تحديد 

الهوية اآللية مع مصادَر أخرى لتوليد منتجاتهم الخاصة.
هذه التطورات مهمٌة لعدٍد من األسباب. لقد ُصمَِّمت األقمار االصطناعية 

المزودة بأجهزة استقبال بث أنظمة تحديد الهوية اآللية في األصل من أجل 
تتّبع السفن الُممَتِثَلة في المياه المزدحمة، ولكنها تسمح اآلن بإمكانية دمج 

فنا بها أكثر  تعد مجاالت التكنولوجيا التي َعرَّ
تطورًا بشكٍل ملحوٍظ من القدرات التي توفرت 

سابقًا للمستهلكين غير الحكوميين.
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بيانات نظام تحديد الهوية اآللّي مع الصور الُملَتَقَطة بواسطة التصوير 
البصرّي ونظام الكشف وتحديد المدى الراديوّي )الرادار( ومصادر أخرى 

للبيانات. يمكن للبيانات الُمدَمَجة، السيما إذا كانت هذه البيانات تستخدم أدواٍت 
عالية الدقة لتحديد الموقع الجغرافّي، أن تدمج معلوماٍت من أجهزة استشعاٍر 

َدٍة مختلفٍة من أجل تتّبع السفن الُممَتِثلة والسفن “المظلمة”  مختلفٍة وجهاٍت مزوِّ
— وهي السفن التي تختار أال تبث إشارات نظام تحديد الهوية اآللّي لديها، 
أو تلك التي تبث إشارًة مزيفة )منحولة( من نظام تحديد الهوية اآللّي لديها. 

 open( عندما ُتَضمُّ معلوماٌت استخباراتيٌة أخرى مستَمدٌة من مصادَر مفتوحة 
source intelligence [OSINT](، يمكن الكشف عن رؤى إضافية. إن 
العديد من األقمار االصطناعية التجارية الحالية أو الُمَخطَّط لها، والُمَعدَّة 

ّن كوكبًة  اللتقاط الصور تشتمل على حمولٍة من نظام تحديد الهوية اآللّي، واإ
واحدًة على األقل من األقمار االصطناعية الُمَعدَّة لالتصاالت والتي تتحرك 
في مداٍر منخفٍض حول األرض )]low Earth orbit [LEO( سوف يكون 

فيها حمولٌة من نظام تحديد الهوية اآللّي.
تستخدم شركٌة إسرائيليٌة هي ويندوورد )Windward ]“في اتجاه الريح”[( 

هذا التحليل الُمدَمج المتعدد المصادر. توفر ويندوورد استخباراٍت بحريًة 
للعمالء عن طريق دمج معلومات أنظمة تحديد الهوية اآللية مع الصور 

وغيرها من مصادر البيانات الحالية والتاريخية، وتطبيق خوارزميات الذكاء 
االصطناعّي من أجل تحديد أنماط الحياة وتوفير اإلنذارات بشأن األنماط 

السلوكية الشاذة.5 ُتسَتخَدم هذه التحليالت في التوعية بأحوال المجال 
البحرّي ومن أجل استخداٍم أكثر فعاليًة لمنصات المراقبة األخرى ومنصات 
االعتراض. تطور ويندوورد كذلك تطبيقاٍت لالستخدام في األسواق المالية.6

 RF( المسح المحيطّي لطيف الترددات الراديوية
)Spectrum Mapping

 RF signal( ولقد وجدنا أمثلًة تجاريًة على رصد إشارات الترددات الراديوية
 monitoring( خارج مجال التوعية بأحوال المجال البحرّي. ففي عام 2013،

أطلـقـــت غــوغــل )Google( قـــاعـــدة البيــانــات المسـمــاة سبكــتروم داتــابــيس 
)Spectrum Database( مجانًا للعالم، مما يسمح أليٍّ شخص أن يّدعَي 

حقًا في الطيف غير الُمسَتخَدم من الترددات الراديوية )الذي ُيسمى أيضًا 

بالفضاء األبيض(. يسمح هذا العرض المجانّي لُمستخِدٍم ما بتحديد ما إذا 
اًل في قاعدة البيانات  كان الطيف الُمسَتخَدم في منطقٍة جغرافيٍة معّينٍة ُمَسجَّ

)ويكون بالتالي قد ُسِمَح به بواسطة أحد تنظيمات حكومة الواليات المتحدة(7 
ل )مما يمكن أن يشير إلى وجود استخداٍم خفّي(. هذه القدرة  أو غير مسجَّ

مفيدٌة داخل الواليات المتحدة فقط. بالنسبة للمسح المحيطّي لطيف الترددات 
الراديوية الذي يستطيع الوصول إلى أماكن أبعد، تستدعي الحاجة قدراٍت 

فضائية.
ُأنِشئت شركٌة أمريكيٌة اسمها هوك آي HawkEye360( 360 ]“عين 
الصقر 360”[( )أو HE360( عام 2015 لمحاولة إطالق “أول كوكبٍة من 
َلة عن طريق القطاع الخاص،  األقمار االصطناعية الصغيرة في العالم، الُمَموَّ
والتي سُتدَفُع للتحليق في تشكيٍل سوف يكون قادرًا على جمع البيانات وتوليد 
التقارير حول اإلشارات الالسلكية التي تم تحديد موقعها الجغرافّي”.8 تخطط 

هوك آي 360 لنشر كوكبٍة تجريبيٍة مؤلفٍة من ثالثة أقماٍر اصطناعيٍة 
ألغراض تطبيقات استخبارات اإلشارات )SIGINT( في أواخر عام 2017. 
سوف تتلقى أقمار هوك آي 360 االصطناعية إشارات نظام تحديد الهوية 

اآللّي )AIS(، وتزعم هوك آي 360 أيضًا أّن كوكبتها “سوف تجمع معلوماٍت 
تتعلق بإشاراٍت راديويٍة محددٍة حول العالم من أجل توفير مسٍح محيطيٍّ عالي 

الدقة لطيف الترددات الراديوية، وتوفير تحليالٍت يمكننا موائمتها لتناسب 
حاجات عمالئنا”.9 بحسب ما جاءت به شركة هوك آي 360، فإّن اإلشارات 

التي تخطط لجمعها وتحليلها ليست متوفرًة حاليًا في القطاع التجارّي. إْن كانت 
ناجحًة في الجمع، والمسح المحيطّي، والتحليل التنبؤّي، فإّن شركة هوك آي 

360 سوف توفر عرضًا استخباراتيًا غير مسبوٍق للعمالء من القطاع التجارّي 
والعمالء المتمثلين بالحكومات األجنبية على حدٍّ سواء.10

القدرة التجارية المعروضة لرصد إشارات التردد الراديوي مهمٌة ألسباٍب 
عدة. فمن شأنها السماح للجهات الفاعلة التجارية بكشف اإلشارات وتبيين 

خصائصها وتحديد موقعها الجغرافّي، مما يدعم التطبيقات الُمَعدَّة للتعرف إلى 
أنماط النقل في ممرات المالحة التي تشهد ازدحامًا مروريًا، أو عن طريق 

إنشاء خرائَط لمناطق التداخل الطيفّي.11 يمكن أيضًا استخدام تحديد الموقع 
الجغرافّي بواسطة باعث اإلشارات من أجل تحديد موقع مصادر التداخل، 

شين الُمَتَعمِّدين. ويشمل ذلك المشوِّ
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يسمــح التنصــت لُمستخِدٍم ما بالوصــول إلى بيــاناٍت ُمرَسَلٍة بواسطــة األقمـار 
االصطناعية أو غيرها من الوسائل. لقد كان التنصت عن طريق األقمار 

االصطناعية في السابق مجال الحكومات وبعض الهواة من المتخصصين، 
لكننا وجدنا أمثلًة عامًة عديدًة ألدواٍت متوفرٌة تجاريًا أو يمكن الوصول إليها 

من ِقَبل الُمستخِدمين، بحيث يتمكنون من بنائها بأنفسهم بحدٍّ أدنى من التكلفة 
والخبرة التقنية.

أحد األمثلة على التنصت عن طريق األقمار االصطناعية كان استخدام 
البرنامج الروسّي المسمى سكاي غرابر )SkyGrabber “]القابض على 

السماء[”(، الذي كانت كلفته 26 دوالر أمريكّي، من ِقَبل المخربين )القراصنة( 
اإللكترونيين في العراق من أجل التقاط تغذيات الفيديو في الطائرة بدون طياٍر 
 المسماة بريداتور )Predator( )Predator drone “الحيوان المفترس”( التي
َت المتمردون على التغذية غير  يستخدمها الجيش األمريكّي عام 2009. َتَنصَّ
المشفرة للفيديــو التي ُسِحَبت من طــائرات بريداتـور بــدون طيــار عبر األقمار 

االصطناعية التجارية الُمِعدَّة لالتصاالت.13 المفاجئ أّن نقاط ضعٍف في 
التشفير كهذه ما تزال موجودًة بالنسبة لبعض أنظمة األقمار االصطناعية 
التجارية. تعالج الحكومة هذا القصور عن طريق إلزام إجراء التشفير في 

االتصاالت العسكرية التي تعتمد على األنظمة التجارية، لكّن ما سوى ذلك من 
حركة مروٍر غير حكوميٍة عبر تلك األنظمة قد يظل ُعرضًة للضعف.

يعد التنصت شكاًل سلبيًا من استغالل اإلشارات، لكّن أشكااًل أخرى 
دة التجارية. لقد  أكثر نشاطًا من التداخل تؤثر أيضًا على الجهات المزوِّ

أصبح التشويش السبب األولّي إلضعاف خدمات األقمار االصطناعية والحط 
منها. يحدث التشويش عندما ُيغِرُق المهاجم أو يتغلب على إشارة، أو جهاز 
إرسال، أو جهاز استقبال، عن طريق التداخل مع اإلرساالت الشرعية.14 قد 
يكون هدف الُمَشوِّش القمر االصطناعّي، أو محطًة أرضية، أو طبقًا أرضيًا 

 يملك المسح المحيطّي لطيف الترددات الراديوية تطبيقات أماٍن إضافية.
 The Defense Advanced( تملك وكالة مشاريع األبحاث الدفاعية المتطورة

 )DARPA( التي ُتَعرَّف باالختصار ،)Research Projects Agency
برنامجًا هو راديوماب )RadioMap(، مهمته توفير التوعية بأحوال استخدام 

الطيف في الزمن الحقيقّي في منطقٍة محليٍة ما.12 تصف وكالة مشاريع 
األبحاث الدفاعية المتطورة تطبيقاٍت للمسح المحيطّي للترددات الراديوية تشمل 

خرائَط لالستخدام في الزمن الحقيقّي من أجل الوصول النشط إلى الطيف، 
والتوعية باألوضاع السائدة بالنسبة للوحدات التكتيكية الصغيرة، ودعم أنظمة 

الحرب اإللكترونية. سوف يوّسع المسح المحيطّي للترددات الراديوية الذي 
يستعين باألقمار االصطناعية، من النوع الذي تخطط له شركة هوك آي 

360 التغطية من المحلية إلى العالمية.

التنصت، والتشويش، واالستيالء على أنظمة األقمار 
االصطناعية

لقد ُصممت األقمار االصطناعية في األساس دون اعتباٍر جديٍّ لآلليات 
الدفاعية. إّن العديد من األنظمة الموروثة أو األنظمة التجارية الجديدة ُعرَضٌة 
للضعف أمام نوٍع واسٍع من التداخل الذي يطال اإلشارات، إما ألّن الدفاعات 

لم تكن متوفرًة في زمان اإلطالق، أو ألنه تم النظر إلى ارتفاع التكاليف 
استنادًا إلى التهديد الُمَتَصوَّر. لقد استغلت الحكومات والجهات الفاعلة غير 

الحكومية هيكلية اتصاالت أنظمة األقمار االصطناعية لسنوات. وجد بحثنا أّن 
القدرات التجارية تنتشر بسرعٍة بحيث تستغل إشارات األقمار االصطناعية.

 إّن الشكل األقل تهديدًا واألكثر انتشارًا من أشكال استغالل اإلشارات هو
 التنصت، الذي يوفر أيضًا القدرة الوحيدة التي ُتَعّد بوضوٍح من ضمن استخبارات

اإلشارات )SIGINT(، أكثر من كونها من قدرات الحرب اإللكترونية. 

لقد كان التنصت عن طريق األقمار االصطناعية في السابق مجال الحكومات وبعض الهواة من 
المتخصصين، لكننا وجدنا أمثلًة عامًة عديدًة ألدواٍت إما متوفرٌة تجاريًا أو يمكن الوصول إليها من 

ِقَبل الُمستخِدمين، بحيث يتمكنون من بنائها بأنفسهم بأقل قدٍر من التكلفة والخبرة التقنية.
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الستقبال بث األقمار االصطناعية. لقد كانت األقمار االصطناعية التجارية 
ضحيًة للتشويش الُمَتَعمَّد ألكثر من ثالثة عقود. في أحد األمثلة األقدم، عام 

1986، استخدم رجٌل أجهزًة متوفرًة تجاريًا العتراض، وتشويش، واستبدال بث 
 )Home Box Office [HBO[( القمر االصطناعي التابع لهوم بوكس أوفيس

برسالته الخاصة.15 
خالل القسم األكبر من األعوام الثالثين الماضية، تفادت الجهات 

دة التجارية تعديل أقمارها االصطناعية بحيث تتعامل مع التشويش  المزوِّ
الُمَتَعمَّد )في مقابل التداخل غير الُمَتَعمَّد(، بحجة التكاليف المرتفعة، أو 
ألنها كانت تأمل ببساطٍة أن تتراجع حوادث التشويش. لكّن التشويش في 
الواقع أصبح اآلن يحدث بوتيرٍة أعلى، السيما في منطقة الشرق األوسط 

على أثر الربيع العربّي )Arab Spring(، واالضطرابات السياسّية في إيران. 
اليوم، تقول شركتان هما عربسات )Arabsat( ونايلسات )Nilesat( أّن 

التداخل المرتبط بالربيع العربّي وصل إلى نقطٍة أصبح يؤّثر فيها ماديًا على 
إيراداتهما. وقد أعلن ُمَشغِّل أسطول األقمار االصطناعية التجارية يوِتلسات 
)Eutelsat( عام 2013 أنه بدأ بوضع قدرٍة تجريبيٍة لمكافحة التشويش في 

أحد أقماره االصطناعية القادمة التي ُيعَتَزم إطالقها لتستقر فوق منطقة الشرق 
األوسط، وهو قراٌر دفع إليه التداخل الُمَتَعمَّد المتزايد في المنطقة.16

يتمثل أكثر أشكال التخريب )القرصنة( اإللكتروني إثارًة للقلق الذي 
يتعلق باألقمار االصطناعية في االستيالء على رابط القياس عن ُبعد والتتبُّع 
والقيادة )TT&C( في محاولٍة للسيطرة على القمر االصطناعّي نفسه. في عام 

2009، اكُتِشَفـت ثغراٌت أمنيٌة في تكنـولوجيات االتصاالت بواسطة األقمار 
االصطناعية، كانت قد سمحت للمخربين )القراصنة( اإللكترونيين بإغالق 

أنظمة القيادة والتحكم، ومكنتهم من سرقة البيانات. ُيعَتَقُد أّن هذه الثغرات كان 
قد بدأ استغاللها منذ أوائل عام 2007 من ِقَبل مخربين )قراصنة( إلكترونيين 

من الروس ربما كانت ترعاهم الحكومة.17
في عام 2015، أثبت باحٌث في شؤون األمن أنه، بمبلٍغ قدره 1,000 
دوالر أمريكّي، يمكن ألحٍد ما أن يبنَي جهازًا إلرســال بياناٍت منحولٍة للقمر 
االصطنـاعّي غلوبــال ستار )GlobalStar(. ُيسَتخَدم نظــام غلوبــال ستــار 
“لرصــد البنيــة التحتية الصنــاعية المهمــة مثــل خطــوط األنــابيب، أو لتـتبع 

المتنزهيــن سيرًا على األقــدام وغيرهم مــن المغــامرين الذين يستخدمون جهــاز 
التتبع المتاح للمستهِلكين الذي يوفره غلوبال ستار.”18 قال الباحث أنه يستطيع، 

باستخدام جهازه، رصد أّي جسٍم يجري تتبُُّعه على شبكة غلوبال ستار “لعدة 
أميال” في محيط موقعه.19 

 )SIGINT( إّن إضفاء الطابع الديموقراطّي على استخبارات اإلشارات
ظاهٌر بوضوٍح على امتداد جميع مجاالت أنظمة األقمار االصطناعية — 

التنصت، والتخريب )القرصنة( اإللكترونّي، والتشويش.

مراقبة الفضاء اإللكترونّي
لقد كانت مراقبة الفضاء اإللكترونّي موضوعًا للدراسة الموسعة. استكشف 

العديد من زمالئنا في مؤسسة RAND ما َسمَّوه “األسواق السوداء والرمادية 
)الموازية( ألدوات التخريب )القرصنة( اإللكترونّي ]و[ خدمات التخريب 

)القرصنة( اإللكترونّي” في تقريرهم عام 2014، وعنوانه “أسواٌق ألدوات 
جرائم الفضاء اإللكترونّي والبيانات المسروقة: بازار المخربين )القراصنة( 

 Markets for Cybercrime Tools and Stolen Data:( 20”اإللكترونيين
Hackers’ Bazaar(. كتبوا:

إّن سوق المخربين )القراصنة( اإللكترونيين — 
التي كانت يومًا مشهدًا متنوعًا لشبكاٍت ظرفيٍة 

متكتمٍة من األفراد الذين لم يكن يدفعهم في 
األساس إال ما هو أكثر بقليٍل من الغرور وحب 

الشهرة — برزت لتصبح ملعبًا لمجموعاٍت 
لها دوافُع مالية، وهي عالية التنظيم، ومتطورة. 
من بعض الجهات، يمكن للسوق السوداء أن 
تكون ُمرِبَحًة أكثر من االتجار غير القانونّي 
بالمخدرات؛ الروابط المؤدية إلى الُمستخِدمين 

النهائيين مباِشرٌة بشكٍل أكبر، وألّن التوزيع 
حول العالم يتم بالواسطة اإللكترونية، تكون 

المستلزمات مما ال ُيعَتّد به.21
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اليوم، يتم تسويق أدوات التخريب )القرصنة( اإللكترونّي بين المستهلكين 
بشكٍل مفتوح، مما يطرح مشاكَل مرِهقًة أمام االستخبارات ووكاالت إنفاذ 
القانون. في وقٍت سابٍق من هذا العام، نقلت مجلة بلومبرغ بزنس ويك 

 Edward( أنه بعد تسريبات إدوارد سنودن )Bloomberg Businessweek(
Snowden(، “أصبح كل بلٍد تقريبًا على وجه األرض راغبًا في تطوير وكالة 

أمٍن قوميٍّ )NSA( مصغرٍة خاصٍة به.”22 هناك شركٌة اسمها هاكينغ تيم 
)Hacking Team “فريق التخريب ]القرصنة[ اإللكترونّي”( تقدم تراخيَص 

سنويًة قيمتها 200,000 دوالر أمريكّي لنظاٍم لديها اسمه نظام السيطرة عن 
ُبعد )]Remote Control System [RCS(، وهو عبارٌة عن أداٍة “يمكنها 

التنصت على كل شيء ]على حاسوب هدٍف ما أو هاتفه[ بشكٍل ال يمكن 
مالحظته”. بحسب ما أفادت بعض التقارير، كان من بين عمالئهم وكاالٌت 
حكوميٌة أمريكية، ووكالة االستخبارات الروسية )FSB(، وحكومات البحَرين، 

ومصر، وأثيوبيا، والمغرب، وتركيا، والمملكة العربية السعودية.23
زعم بعض المخربين )القراصنة( اإللكترونيين أنهم وجدوا نقاط ضعف، 
تسمى ثغرات، يمكنها السيطرة على أّي هاتٍف بدون ِعلم الُمسَتخِدم، أو بدون 

أن يكون الُمسَتخِدم مضطرًا للنقر على أّي رابط. هذه الثغرات، التي تُباع 
أحيانًا لقاء ما يزيد على مليون دوالر أمريكّي لكلٍّ منها، تزعم أنها قادرٌة 

على التسلل إلى العملية الصامتة التي تجري بواسطة خدمة الرسائل القصيرة 
)SMS( التي كانت الهواتف المحمولة تستخدمها لتحميل التحديثات وأداء 

المهمات اإلدارية في الخلفية من غير ِعلم الُمستخِدمين.24
ٌب بهم أيضًا  األفراد والمجموعات من الذين يملكون مااًل أقل لإلنفاق ُمَرحَّ

 في السوق التجارية للمراقبة اإللكترونية. تُبيِّن وثائُق مسروقٌة من شركَتين
للبرمجيات التجسسية، هما فليكسي سباي )FlexiSpy(، وريتينا-أكس 

)Retina-X(، أّن عشرات اآلالف من العمالء، “أناٌس عاديون — محامون، 
ومدرسون، وعمال بناء، وأهالي، وعشاٌق غيارى — قد اشتَروا برمجياٍت 

خبيثًة من أجل رصد هواتَف محمولٍة أو حواسيب” و“ربما يكونون قد دفعوا 
ما يتراوح بين 50 دوالر أمريكّي و200 دوالر أمريكّي فحسب، لقاء اشتراٍك 

 شهريٍّ أو سنويٍّ في البرمجيات التجسسية.”25 بعبارٍة أخرى يستطيع أّي شخص،
بتكلفٍة متدنية، أن يرصد اتصاالت شخٍص آخر دون مسوغ قانوني أو سلطٍة 

قانونيٍة لِفعِل ذلك.
 تبّين التطورات األخيرة أّن العوائق التقنية أمام إجراء مراقبٍة أوسع نطاقًا

 للفضاء اإللكترونّي، والتي تسمى الجمع بالجملة، قد تكون في انخفاض. في
 عام 2016، قام باحٌث اسمه نيكوالس ويفر )Nicholas Weaver( في

 International( المعهد الدولّي لِعلم الحواسيب التابع لجامعة كاليفورنيا-بيركلي
Computer Science Institute at the University of California-
Berkeley(، بتصميم وبناء نظام ُمَصغٍَّر لمراقبة الفضاء اإللكترونّي بتكلفٍة 

َتِقّل عن 900 دوالر أمريكّي خالل أسبوٍع واحد. اّتسم نظام ويفر بقدراٍت 
تشمل جمع البيانات بالجملة، وقابلية إجراء وظائف البحث، وتتبع ملفات 

 تعريف االرتباط، والتعرف إلى الُمسَتخِدمين المجهولي الهوية، والقدرة 
على حقــن برمجيــاٍت خبيثٍة في حواسيَب ُمسَتهَدفـــة. بحسب مــا قالــه ويفر، 

فإّن التكنولوجيات الُمسَتخَدمة لبناء أنظمة المراقبة “عاديٌة جدًا وأساسيٌة جدًا، 
إنها من التكنولوجيا المفهومة بشكٍل جّيٍد جدًا”. قال، “علينا أن نتصرف على 
أساس أّن كل شبكٍة السلكيٍة مفتوحٍة أو فندٍق في منطقة واشنطن )العاصمة( 
ُيحَتَمل أن تكون ُمخَتَرَقة. ونظرًا للتكلفة المتدنية لتجهيٍز كهذا، فال حاجة في 

األصل ألن يبقى في مجال خدمات االستخبارات الخارجية.”26 
 يوفر قطاع استخبارات اإلشارات )SIGINT( المتعلق بالفضاء اإللكترونّي
 DIY( للعمالء قدراٍت صلبًة بأسعاٍر متنوعٍة أو تكنولوجياٍت ُمّصمََّمٍة للهواة
technologies(، وحتى اآلن، يظهر أّن البائعين وعمالءهم غير متهّيبين 
من أن يكون استخدام هذه الحلول ضد أهداٍف غافلٍة عن هذا األمر، في 

الواليات المتحدة، ما زال غير قانونّي.

التداعيات بالنسبة للحكومة األمريكية
إّن إضفاء الطابع الديموقراطّي على استخبارات اإلشارات )SIGINT( له 

إن القدرات التي كانت يومًا متوفرًة حصرًا 
للدول القومية الخصمة الندة أصبحت اآلن 

متوفرًة ألّي خصٍم يرغب في استخدامها.
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تداعياٌت بالنسبة للحكومة األمريكية. لم نجد أمثلًة ألنظمٍة يمكن لها أن تحل 
محل القدرات الحكومية القائمة، لكّن األنظمة الحالية غير الحكومية بوسعها 
توفير مصادَر غير سريٍة من أجل َنظم قائمٍة بجامعي المعلومات ومحلليها، 
وتسهيل تبادل المعلومات مع الشركاء األجانب. يمكن استخدام األنظمة غير 

 U.S. Department of( الحكومية مثاًل، من ِقَبل وزارة الدفاع األمريكية
 U.S. Department of( ووزارة األمن الداخلّي األمريكية ،)Defense

Homeland Security( من أجل تحسين التوعية بأحوال المجال البحرّي. 
باإلضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القدرات التي وجدناها — وفي بعض 

الحاالت، التي كانت قد اسُتخِدَمت من قبل بالفعل — ضد الحكومة األمريكية 
والحلفاء.

تشمل البيئة العملياتية اليوم عددًا أكبر من الجهات الفاعلة على امتداد 
السوق، ِممَّن يملكون القدرة على الوصول إلى قدراٍت أكثر تقدمًا في استخبارات 

اإلشارات مما كان متوفرًا في السوق من قبل. إن القدرات التي كانت يومًا 
متوفرًة حصرًا للدول القومية الخصمة الندة أصبحت اآلن متوفرًة ألّي خصٍم 

يرغب في استخدامها. هذا األمر يزيد من المخاطر بالنسبة لألنظمة الحكومية، 
كما إنه يثير مخاوَف جّديًة بالنسبة للخصوصية. ينبغي على الحكومة أن 

تنظر في كيفية احتمال استغالل أدوات استخبارات اإلشارات غير الحكومية 
من ِقَبل الخصوم، وما هي المخاطر بالنسبة ألمن العمليات لدى الحكومة 
)security [OPSEC]( operational(، والخصوصية الفردية، وما هي 

التدابير التي يتعين على الحكومة والحلفاء اتخاذها من أجل التخفيف من هذه 
المخاطر.

تمّيز الحكومة األمريكية بين قدرات الجمع السلبية وأجهزة اإلرسال 
النشطة، ألّن الوكاالت والمكونات العسكرية المختلفة تملك سلطاٍت محددًة 

بالنسبة لمجموعٍة واحدٍة من المهمات أو ألخرى. خارج الحكومة، وجدنا أّن هذه 
الفروق ُتِهمُّ الُمستخِدمين بدرجٍة أقل، فهم يركزون بداًل من ذلك على النتيجة 

التي يرغبون في تحقيقها. بالتالي، يشمل بحثنا قدراٍت قد تعتبرها الحكومة حربًا 
إلكترونيًة أو عملياٍت في الفضاء اإللكترونّي، ال استخبارات إشارات.

إننا ُنعرف عدة مجاالٍت تدعو الحاجة فيها لبحٍث ونقاٍش إضافيَّين من 
أجل إنشاء حلوٍل قانونية، وتنظيمية، وحلوٍل في السياسات والعمليات ورأس 

المال البشري، لتحديات قدرات استخبارات اإلشارات التي ُأضِفَي عليها الطابع 
الديموقراطّي. إّن مجاالٍت كهذه تُنِتج األسئلة البحثية التالية:

•  كيف سيتم تطبيق عمليات حظر رصد األشخاص األمريكيين عند استخدام 
أنظمة استخبارات اإلشارات )SIGINT(، والبيانات التي ال تسيطر عليها 

الحكومة؟
•  ما هي القيود التي سوف ُتَطبَّق على أنواع المعلومات الُمَتبادَلة مع 

الحكومات األجنبية، وشركات األعمال، والمنظمات غير الحكومية وجودة 
هذه المعلومات؟

•  كيف يمكن للقدرات الناشئة التجارية والتي ُأضِفَي عليها الطابع 
الديموقراطّي أن تتدخل في العمليات العسكرية، واالستخباراتية، وعمليات 

إنفاذ القانون، وما هي المقاربات التخفيفية التي يجب تنفيذها؟
•  ما هي المعايير التي ينبغي على الحكومة استخدامها، من خالل سلطات 

 ،)U.S. Department of Commerce( وزارة التجارة األمريكية
لتنظيم أّي قدرات استخبارات اإلشارات )SIGINT( تحصل على تراخيص 
إطالٍق فضائّي وأيها ال تحصل عليها؟ هل ينبغي على الحكومة أن تنّظم 
ن كان كذلك،  بشكٍل مشابٍه قدرات استخبارات اإلشارات غير الفضائية، واإ

فكيف يتم األمر؟ 
•  ما هي اآلليات الدفاعية )ويشمل ذلك السياسات واإلجراءات( التي ينبغي 
على مجموعة االستخبارات )Intelligence Community( تنفيذها من 

أجل حماية ضباط االستخبارات من استخدام الخصوم لهذه القدرات؟

إّن إضفاء الطابع الديموقراطّي على استخبارات اإلشارات جاٍر بالفعل، 
 لكّن هذه التغييرات لم تَُقر أو تُفَهم على نطاٍق واسٍع من ِقَبل الحكومة األمريكية.

 geospatial intelligence( إن تطـويــر استــخبــاراٍت جغــرافيــٍة مكــانيــة 
[GEOINT[( تجاريٍة يوضح أّن المصادر التجارية يمكن لها أن تكمل القدرات 

الحكومية. بوسع استخبارات اإلشارات التجارية أن تكمل استخبارات اإلشارات 
ن كانت ستفعل ذلك بطرٍق مختلفٍة على األرجح. إّن  الحكومية بشكٍل مشابه، واإ

تطوير قدراٍت في استخبارات اإلشارات خارج الحكومة يوفر، على حدٍّ سواء، 
مخاطَر على األمن األمريكّي وفرصًا للوكاالت األمريكية المستعدة للتحرك.
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عن هذا المنظور
ــٌة  ــي وظيف ــارات )SIGINT( ه ــتخبارات اإلش ــة أّن اس ــّي فرضي ــور التحليل ــذا المنظ ــدرس ه ي
حكوميــٌة متأصلــة، وذلــك عــن طريــق الكشــف عــن المقاربــات والتكنولوجيــات غيــر الحكوميــة 
ــن بإجــراء أنشــطة اســتخبارات اإلشــارات. نستكشــف أربعــة  ــن العاديي ــي تســمح للمواطني الت
مجــاالٍت مــن التكنولوجيــا تزدهــر فيهــا اســتخبارات اإلشــارات غيــر الحكوميــة: التوعيــة بأحــوال 
المجــال البحــرّي؛ المســح المحيطــّي لطيــف التــرددات الراديويــة؛ التنصــت، والتشــويش، 
ــك  ــّي. نوفــر بعــد ذل ــة الفضــاء اإللكترون ــة؛ ومراقب ــى أنظمــة األقمــار االصطناعي واالســتيالء عل
ــة،  ــوٍل قانوني ــاء حل ــل إنش ــن أج ــن م ــاٍش إضافيَّي ــٍث ونق ــا لبح ــة فيه ــو الحاج ــاالٍت تدع مج
البشــرّي، فــي مــا يتعلــق  المــال  السياســات والعمليــات ورأس  وتنظيميــة، وحلــوٍل فــي 

ــة. ــبة للحكوم ــدة بالنس ــدرات الجدي ــذه الق ــا ه ــي توفره ــات الت بالتحدي
 Cyber( ــي واالســتخبارات ــز سياســات الفضــاء اإللكترون ــرَِي هــذا البحــث ضمــن مرك أُج
 RAND( للدفــاع الوطنــّي RAND التابــع لمعهــد أبحــاث )and Intelligence Policy Center
National Defense Research Institute(، وهــو مركــٌز لألبحــاث والتطويــر يعمــل بتمويــٍل 
فيدرالــّي، وبرعايــة مكتــب وزيــر الدفــاع )Office of the Secretary of Defense(، وهيئة األركان 
 ،)Unified Combatant Commands( ــن الموحــدة ــادة المقاتلي المشــتركة )Joint Staff(، وقي
 defense( ووكاالت الدفــاع ،)Marine Corps( وقــوات مشــاة البحريــة ،)Navy( وقــوات البحريــة
agencies(، ومجموعــة اســتخبارات الدفــاع )defense Intelligence Community(. للمزيــد 
مــن المعلومــات حــول مركــز سياســات الفضــاء اإللكترونــّي واالســتخبارات، الرجــاء زيــارة الموقــع 
)معلومــات  بالمديــر  االتصــال  أو   www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel اإللكترونــّي: 

االتصــال متوفــرٌة علــى الصفحــة اإللكترونيــة(.
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عن المؤلفين
ــة  ــي مؤسس ــم اإلدارة ف ــي ِعل ــٌة ف ــي أخصائي ــاوم )Cortney Weinbaum( ه ــي واينب كورتن
 )Intelligence Community( االســتخبارات  مجموعــة  فــي  عامــاً   14 أمضــت   .RAND
ــات،  ــين السياس ــوم بتحس ــت تق ــث كان ــاع )Department of Defense(، حي ــي وزارة الدف وف
والممارســات، والتكنولوجيــات. فــي الســابق، قامــت بمهمــة ضابــط اســتخباراٍت ومديــر برامــج، 
ــع  ــاس والتوقي ــتخبارات القي ــة، واس ــرددات الراديوي ــع الت ــٍة لجم ــر أنظم ــت بتطوي ــث قام حي

 .)electromagnetic measurement and signature intelligence( الكهرومغناطيســّي 
ســتيفن برنــر )Steven Berner( هــو مهنــدٌس أول فــي مؤسســة RAND. قــاد نشــاطات 
 National( المكانيــة  الجغرافيــة  لالســتخبارات  الوطنيــة  الوكالــة  فــي   RAND مؤسســة 
ــتراتيجيٍة  ــع اس ــك وض ــَمَل ذل ــوام، وَش ــعة أع ــدة تس Geospatial-Intelligence Agency( لم
ــة  ــتخبارات الجغرافي ــة لالس ــة الوطني ــج الوكال ــي برام ــر ف ــاث والتطوي ــٍق لألبح ــة طري وخارط
المكانيــة. يملــك الســيد برنــر أكثــر مــن 40 عامــاً مــن الخبــرة فــي برامــج األقمــار االصطناعيــة 
والفضــاء الجــوّي التــي تعالــج التداخــل فــي مجــاالت التكنولوجيــا، والسياســات، واألمــن القومــّي.
بــروس ماكلينتــوك )Bruce McClintock( هــو محلــٌل مســاعٌد للسياســات فــي مؤسســة 
RAND، وقائــد لــواٍء متقاعــٌد مــن القــوى الجويــة األمريكيــة )U.S. Air Force(. قــام بمهمــة 
 ،)Air Force Space Command( مســاعٍد خــاص لقائــد قيــادة الفضــاء التابعــة للقــوى الجويــة
والمســؤول الدفاعــّي األول وملحــق وزارة الدفــاع فــي الســفارة األمريكيــة فــي موســكو، روســيا. 
هــو قائــٌد طيــار لديــه أكثــر مــن 3,500 ســاعة طيــراٍن فــي 35 نوعــاً مختلفــاً مــن الطائــرات، 

باإلضافــة إلــى عمليــات األمــن القومــّي المتعلقــة بشــؤون الفضــاء. 

حقوق الطبع والنشر اإللكترونّي محدودة

هذه الوثيقة والعالمة )العالمات( التجارية الواردة فيها محميٌة بموجب القانون. يتوّفر هذا التمثيل للملكية الفكرية الخاصة 

ح به لهذا المنشور عبر اإلنترنت. ُيصّرح  بمؤسسة RAND لالستخدام ألغراض غير تجارية حصرّياً. يحظر النشر غير المصرَّ

الوثيقة لالستخدام الشخصّي فقط، شريطة أن تظل مكتملًة دون إجراء أي تعديٍل عليها. يلزم الحصول على  بنسخ هذه 

تصريٍح من مؤسسة RAND، إلعادة إنتاج أو إعادة استخدام أي من الوثائق البحثية الخاصة بنا، بأي شكٍل كان، ألغراٍض 

تجارية. للمزيد من المعلومات حول إعادة الطباعة وتصاريح الربط على المواقع اإللكترونية، الرجاء زيارة صفحة التصاريح 

                                                                       www.rand.org/pubs/permissions : في موقعنا اإللكترونّي

مؤسسة RAND هي منظمٌة بحثية تعمل على تطوير حلوٍل لتحّديات السياسات العامة وللمساعدة في جعل المجتمعات 

في أنحاء العالم أكثر أمناً وأماناً، وأكثر صحًة وازدهاراً. مؤسسة RAND هي مؤسسٌة غير ربحية، حيادية، وملتزمٌة بالصالح 

العاّم.

ال تعكس منشورات مؤسسة RAND بالضرورة آراء عمالء ورعاة األبحاث الذين يتعاملون معها. ®RA عالمٌة تجاريٌة 

مسجلة.

             www.rand.org/t/PE273 للمزيد من المعلومات حول هذا المنظور التحليلي، يرجى زيارة الموقع

 www.rand.org C O R P O R A T I O N

Arabic Translation
“SIGINT for Anyone: The Growing Availability of Signals 
Intelligence in the Public Domain”
PE-273/1-OSD

http://www.rand.org/nsrd/ndri/centers/intel
http://www.rand.org/pubs/permissions
http://www.rand.org/t/PE273
http://www.rand.org



