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 متهيد:

الدول، بل تطور ذلك  بنيمل يعد مفهوم احلرب يقتصر على الشكل التقليدي من خالل احلروب العسكرية اليت تنشأ 
ادت تكلفة دحيث از  احلروب السيربانية،وأخطر أنواعها  من أهمو  ،ضحى للحروب عدة أشكال وأنواعاملفهوم وأ

مليار دوالر أو  600أصبحت تكلف العامل سنواًي فاتورة ابهظة تزيد على و اهلجمات السيربانية بشكٍل متسارع، 
وإن خسائر تلك  لالقتصاد العاملي،% من الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، مما يهدد مبستقبل خميف 1ما يعادل 

وهو ما يعادل خسائر الوالايت املتحدة  ،مليار دوالر 600تُقدر بـــ  2017 – 2014اهلجمات ما بني عامي 
الوالايت ف جملس األمن الروسيوحبسب تصرحيات ، 20171كارثة طبيعية شهدهتا عام   16جراء األمريكية من 

ومن املتوقع أيضاً أن تتسبب العامل،  يف السيبانية اهلجمات % من75 املتحدة األمريكية تتحكم وحدها بنحو
 .2020تريليون دوالر حبلول هناية عام  3 تُقدَّر حبوايل قتصاد الدويللالتلك اهلجمات خبسارة 

 ستعاجل هذه الدراسة األمور التالية:

 بعض مفاهيم اجملال السيرباين. أواًل: -
 ."إسرائيل" يف السيرباين لألمن يةالتحت البنية أتسيس اتريخ :اثنياً  -
 ."اإلسرائيلي" السيرباين األمن إسرتاتيجية :اثلثاً  -
 .السيرباين اجملال يف" اإلسرائيلية" القدرات أبعاد :رابعاً  -
 ."االسرائيلي" السايرب تكنولوجيا جمال يف املتسارع التطور :خامساً  -
 .السيرباين األمن جمال يف" اإلسرائيلية" الشراكات: سادساً  -

                                                           
  وفقاً لبياانت رمسية صادرة عن مؤسسة”Open Thinking“. 
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 بعض مفاهيم اجملال السيباين:أواًل_ 

ضمن جمال افرتاضي من صنع اإلنسان والذي يعتمد على نظم الكومبيوتر وشبكات  مفهوم الفضاء السيباينيندرج 
جيوش احلديثة ف ذلك الفضاء على أنه الذراع الرابع للوص  اإلنرتنت وكم هائل من البياانت واملعلومات واألجهزة، ويُ 

:2يف الفضاء السيباين تنقسم إىل أربعة مستوايت وهي ةالعمليات العسكري ، كما أن  1بو د اخلامس للحر والبع

 مجع املعلومات االستخبارتية. -1
 "احلرب النفسية".عمليات تستهدف املعنوايت  -2
 عمليات هجومية. -3
 عمليات دفاعية. -4

جمموعة املوارد املتعلقة اليت تتكون من القوة  تلك هأبن" :حبسب جوزيف انيالقوة السيبانية مفهوم ف يُعر  بينما 
ابلتحكم والسيطرة على أجهزة احلواسيب واملعلومات والشبكات اإللكرتونية والبنية التحتية املعلوماتية واملهارات البشرية 

 :3القوة السيبانية هلا اجتاهني ومها وإن، "املدربة للتعامل مع هذه الوسائل

بنشر حيث ابت الفضاء اإللكرتوين مسرحاً لشن هجمات جتريبية ترتبط  وة الناعمة للدول:تدعيم الق االجتاه األول: -1
 املعلومات املضللة واحلرب النفسية والتأثري يف توجهات الرأي العام والنشاط السري واالستخبارايت.

 

                                                           
، 2019، اجلزائر، 1، العدد 10لسياسية، اجمللد مساعيل زروقة، الفضاء السيرباين والتحول يف مفاهيم القوة والصراع، جملة العلوم القانونية و اا  1

 . 1017ص
 ، على الرابط:2017أيلول  26نسرين الصباحي، احلروب السيربانية وحتدايت األمن العاملي، املركز العريب للبحوث والدراسات،   2

www.acrse.org/40594 
 ، على الرابط:2019حزيران  27وسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، دراسة بعنوان: احلرب السيربانية وتداعياهتا على األمن العاملي، امل  3

https://www.politics-dz.com/ السيربانية-احلرب %E2%80%AE- األ-علي-ياهتاوتداع / 



5 
 

 
 
 
 

ومحاية شبكاهتا الوطنية من خطر  فاع اإللكرتويننفاق يف سياسات الد  إلبتبين الدول لزايدة ااالجتاه الثاين: يتعلق  -2
 هديدات وبناء مؤسسات للحماية اإللكرتونية.الت  

 :1، وهمالذين ميتلكون القوة السيبانية الفاعلني نوعني مند جوزيف اني حيد  كما 

خل دا ة السيربانيةالسلطاستخدام قدرة كبریة على تنفيذ هجمات سيربانية وتطوير البنية التحتية و  متتلك :الدول -1
ملا هلا من مكانة على أساس التفوق التكنولوجي  ، االفرتاضيملالدولة هي الفاعل احملوري ابمتياز يف هذا العاها، فحدود

 .واملؤهالت اليت ترشحها لتبين هذه املكانة

 يستخدم هؤالء الفاعلون القوة السيربانية ألغراض هجومية ابألساس، إال أن قدرهتم :الدولغري من الفواعل   -2
على تنفيذ أي هجوم سيرباين مؤثر تتطلب مشاركة ومساعدة أجهزة استخباراتية متطورة، ولكن میكنهم اخرتاق املواقع 

ات اإلرهابية..."، جلنسيات، اجلماعة، ومن تلك الفواعل "الشركات متعددة ااإللكرتونية واستهداف األنظمة الدفاعي
 Facebook وفيسبوك Google جوجلأمثال  -لكربى ا التكنولوجيا شركات بعض كمثال على ذلك: تستحوذ

على  قواعد بياانت كبریة لعموم املستخدمني تؤثر من خالهلا ،- Twitterوتويرت  Microsoft ومايكروسوفت
 اقتصادايً، اجتماعياً وثقافياً". خمتلف األصعدة "سياسياً،

اذ القانون يف جامعة جورج واشنطن يف حبث فهي كما يوضحها د.بول روزنفياغ أست للحرب السيبانيةأما ابلنسبة 
:" هي حرب ذكية وأقوى من أي هجوم بري أو جوي وأكثر ذكاًء 2012له عن قانونية هذه احلرب الذي ُنشر عام 

لتلك احلرب أتثری  وأقل تكلفة، فهي ال حتتاج إىل معدات حربية وال جنود لكنها حتتاج إىل قدرات علمية عالية، و
 ، ومیكن القول 2إىل تدمری البنية التحتية لدولة ما مبا يف ذلك سدودها املائية أو مفاعالهتا النووية إذ قد تؤدي مدمر،

                                                           
 األمن السيرباين، املوسوعة السياسية، على الرابط اإللكرتوين: فارس قره،  1

https://political-encyclopedia.org/dictionary/ السيرباين20األمن%  
 .307، ص 2019سيد عبد النيب حممد، صراع األمم وحروب اجليل اخلامس، وكالة الصحافة العربية، مصر،  2
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"التجسس، الدعاية، احلرمان من اإلنرتنت، مخسة عناصر رئيسة: أبن تلك احلرب حبسب كينيث غريس تشمل 
 تعديل البياانت والتالعب هبا، تعطيل البنية التحتية احليوية".

تعتمدها وختوضها الدول يف مواجهة واليت من احملتمل أن  ،املستقبلاً حلروب طبيعي اً تطور  د  احلرب السيربانية تـُع  فتايل ابل
 ميزانية وزارة الدفاع األمريكية"طلب الزايدة األخریة يف  حيث أن   ،ها الكبریيف ظل اخنفاض تكلفتها وأتثری  ،بعضها

الستثمار احلرب  الكربى يربز األمهية 2021لتطوير القدرات اإللكرتونية واليت تقارب عشرة مليارات دوالر لعام 
 . 1السيربانية يف املدى املنظور"

 :2ساعدت على تنامي التهديدات هبا، ومن أبرزهاالسيبانية، واليت حرب فزة للسياقات أساسية حمعدة  هناك

األمر الذي اتسم معه خطر تعرض البنية التحتية للمعلومات هلجمات تزايد ارتباط العامل ابلفضاء اإللكرتوين:  -1
واليت تنال من  ،الدول لتحقيق أهداف تلك اجلهاتإلكرتونية، إضافًة إىل أنه ُيستخدم من قبل الفاعلني من غری 

 األمن القومي للدول.
مبا يعادل تكلفة بتكلفة زهيدة فقد يتم شن هجوم إلكرتوين قلة تكلفة احلرب السيبانية مقارنة بنظريهتا التقليدية:  -2

قد يتم يف  اهلجمات إضافًة إىل أن هذا النوع منمن خالل أسلحة إلكرتونية جديدة ومهارات بشرية، واحدة داببة 
 د.و أي وقت من األوقات سواء كان يف أوقات السلم أو احلرب أو األزمات، وال يتطلب تنفيذه سوى وقت حمد

 
 

                                                           
 للمزيد انظر:  1

https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf?fbclid=IwAR22bkjfuyP2uq50rHy7NEOp5DKTRH5q
3efKxxqLKxqN9vW650MPmGk2hQo 

  سابق.دراسة بعنوان: احلرب السيربانية وتداعياهتا على األمن العاملي، املوسوعة اجلزائرية للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، مرجع إلكرتوين  2

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf?fbclid=IwAR22bkjfuyP2uq50rHy7NEOp5DKTRH5q3efKxxqLKxqN9vW650MPmGk2hQo
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/02/budget_fy21.pdf?fbclid=IwAR22bkjfuyP2uq50rHy7NEOp5DKTRH5q3efKxxqLKxqN9vW650MPmGk2hQo
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وذلك من دون نشوء منط جديد من الضرر على خلفية اهلجمات اإللكرتونية ميكن أن تسببه دولة ألخرى:  -3
هتا احليوية، األنظمة اإللكرتونية يف مجيع منشآيد اعتماد الدول على احلاجة إىل الدخول املادي إىل أراضيها نتيجة تزا

 اهلجوم كمثال على ذلك: ا من مسات مدنية وعسكرية متداخلة،  للهجوم املزدوج ملا هل ما جعل هذه األخریة عرضةً 

كلفة إلكرتونية بسيطة ومن دون ى إىل أضرار كبریة يف البنية التحتية الفنزويلية مقابل تيرباين على فنزويال، الذي أد  الس  
 قليدية.استعمال أدوات احلرب الت  

بغرض تعزيز أسواق اإلنفاق العاملي على أتمني البىن التحتية ركات العاملة يف جمال األمن اإللكرتوين: بروز الشَّ    -4
 هم.السيربانية للدول، ابإلضافة إىل بروز فاعلني آخرين من شبكات اجلرمیة املنظمة والقرصنة وغری 

اتساع نطاق خماطر األنشطة العدائية اليت ميارسها الفاعلون سواء من الدول أو من غري الدول يف احلرب  -5
فقد تشن الدول اهلجمات اإللكرتونية عرب أجهزهتا األمنية والدفاعية، ومن املمكن للجماعات اإلرهابية  السيبانية:

 ء اإللكرتوين لنشر األفكار املتطرفة.كفاعل من غری الدول ممارسة القوة الناعمة على الفضا

جمموعة من " :ف أنهيُعر   الذي األمن السيباين، فقد مت وضع مصطلح وملواجهة احلرب السيربانية عالوًة على ما سبق
، كما "اإلجراءات املتخذة يف جمال الدفاع ضد اهلجمات السيربانية ونتائجها اليت تشمل تنفيذ التدابری املضادة املطلوبة

مجيع اإلجراءات التنظيمية الالزمة '':أنه تهملصطلح فاعترب هلذا اتعريفاً دقيقاً وزارة الدفاع األمريكية "البنتاغون"  متقد  
لضمان محاية املعلومات جبميع أشكاهلا املادية واإللكرتونية من خمتلف اجلرائم: اهلجمات، التخريب، التجسس 

قدرة النظام املعلومايت على مقاومة حماوالت " : األمن  السيرباين أنه يعين اإلعالُن األورويبيف حني اعترب ، "واحلوادث
 .1ت"االخرتاق اليت تستهدف البياان

 

 

                                                           
 األمن السيرباين، املوسوعة السياسية، مرجع إلكرتوين سابق. فارس قره،  1
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 :"إسرائيل" يباين يفنية التحتية لألمن السريخ أتسيس البات -اثنياً 

أول وحدة  ،1915يف تشرين الثاين/نوفمرب  Aharon aronsohnس املهندس الزراعي آهارون آرونسون أس    -
 "NILI - ينيل"ختدم وكالة جتسس بريطانية أطلق عليها اسم  ،استخبارات سرية يف فلسطني

 Netzah Yisrael lo Yeshaker عمال حيث كانت تعمل حتت غطاء األ ،اخلالدة لن تكذب" "وتعين "إسرائيل
 .1ها أثناء احتالل فلسطنيتتغلسااليت نذاك معلومات هامة لربيطانيا مت آوقد   ،"آرونسون"الزراعية لشركة 

 قرتاح االبعد  ،"Shai، املعروفة ابسم شاي "Sheruth Yediothدائرة املعلومات "شریوت يديعوت"  مت إنشاء -
لتأسيس وحدة معلومات  اانغاهلا عصاابت على قادة "Shaul Avigurشاؤول أفيجور" القائد يف املوساد الذي قدمه

 .2على مستوى فلسطني احملتلة
طلق عليها اسم شيفرة أُ  ،لكرتونية يف مدينة ايفاوحدة احلرب اإل بتأسيس "إلسرائيليا"قام اجليش  1948عام يف  -

 .3التنصت على املكاملات بني الفلسطينيني وفك رموزها كانت مهمتها األساسية ،"bbitaR"األرنب 
 كان  إقامتها وقبل ،1953 ديسمرب/لاألو  كانون  28 يف "أمان"" اإلسرائيلية" العسكرية االستخبارات شعبة أتسست -

 ".اإلسرائيلي" اجليش يف العسكرية العمليات لقسم اتبعاً  كان  الذي ،(ممان) االستخباري القسم يسمى ما هناك
هي و  "،اإلسرائيلي" يشاجل يف كمبيوتر  وحدة أول هي"، MAMRAMأجهزة الكمبيوتر وإدارة السجالت " وحدة -

  للوحدة ةالرئيس ةواملهم ،1959 يوليومتوز/ 15 يف الوحدة ومت أتسيس اجليش، يف الكمبيوتر نظام الواقع يفمن صمم 
 

                                                           
، ودورها يف خدمة التكنولوجيا التجسسية "اإلسرائيلية"، مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات، بریوت، الطبعة 8200سرائيلية" فاطمة عيتاين، الوحدة "اإل 1

 .9، ص2019األوىل، 
2 J. peter Rousseau “the history and impact of unit 8200 on Israeli HI-TECH: Entrepreneurship” 
and Ronen Bergman, the Spies Inside Damascus, site of Foreign policy, 20/9/2013, 
https://foreignpolicy.com/2013/09/20/the-spies-inside-damascus/ 
3 Ibid 
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 ومراكز قاتللتطبي وكذلك التشغيلية، لالحتياجات املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية وتطوير تصميمتتمثل يف 
 .احلوسبة

أي  ،"2مسمى "شني ميمحتت  ،1948عام  "إسرائيل"أتسست الوحدة قبل إعالن نشأة : 8200الوحدة  -
information service  الدول العربية، بعد  وكانت مهمتها التنصت على مكاملات اهلواتف واالتصاالت يف

 لتكون لوحدة ا "اإلسرائيلية"ابرات املخثت حد  ، "إلسرائيل"واهلزمیة االستخباراتية  ،1973 أكتوبر/تشرين األولحرب 
جيا لو و عن املساعدات اخلارجية فيما يتصل بتكنبعيداً  ،األمن السيربايننيات تقتطوير متخصصة يف البحث العلمي و 

 . 1املعلومات اخلاصة
خترجت أول دفعة من الربانمج الفضائي الصهيوين للعمل يف وحدة جتسسية مهمتها رصد الدول  1997يف العام  -

 .9900 ة اسمق على هذه الوحدطل  ، وأُ بــ"إسرائيل"عربية واملناطق الساخنة احمليطة ال
بسبب التطور السريع يف جمال تكنولوجيا  بشكل أكرب برزت ضرورة أتمني ومحاية املعلومات على شبكة اإلنرتنت -

السلطة الرمسية حلماية املعلومات، داخل هيكلية جهاز  2002 عام يف أيضاً  "إسرائيل" أنشأتلذلك  االتصال،
 ملعلومات كوهنا ذات بعد حيوي واسرتاتيجي.وا للكمبيوتر التحتية البنية للحفاظ على الشاابك،

التهديد الوجودي  تدرك "اإلسرائيلية"إن سهولة احلصول على أدوات االخرتاق األمين والسايرباين جعل مراكز األحباث 
استدعى أن يقوم معهد أحباث األمن وهذا ما اإللكرتوين، يف موضوع احلرب يف الفضاء  "إسرائيل"اليت تتعرض له 

حتدايت  :حتت عنوان "حرب الفضاء اإللكرتوين بتنظيم يوم دراسي 2011عة تل أبيب عام لتابع جلامالقومي ا
رئيس "جلنة العلم" آنذاك "مئری شطريت" واليت كانت  فيه ثحتد   على الصعيد العاملي والسياسي والتكنولوجي"،

من دون  "إسرائيل"التسبب يف اهنيار نه ابإلمكان وأ، تتبع للكنيست، عن التشديد يف أتمني الفضاء االلكرتوين
  الفريق آنذاك، األركان رئيس قرر 2011 عام خاللو ، ةلكرتونيا بواسطة حرب الفضاء اإلدابابت وطائرات وإمن

                                                           
 ، على الرابط التايل:2/7/2017"..العني التجسسية الكربى "إلسرائيل"، موقع ميدان اجلزيرة اإللكرتوين، 8200هند عبد احلميد، الوحدة "  1

https://bit.ly/3kuWrQ7 
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 إدارة واألخرى الستخبارات،ا شعبة بقيادة إحدامها: اإللكرتوين الفضاء عن مسؤولتني هيئتني إنشاء أشكنازي غايب
 "."اإلسرائيلية الدفاع بوزارة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا قسمل التابعة الدفاع

فاظ على دور رايدي يف هذا يف احل ورغبتها السيبانية، تيف اجملاال االسرتاتيجية "اإلسرائيلية"رؤية ال وضوحإن 
، "اإلسرائيلية" يةالسيبان القضااي جوانب ومجيع سرتاتيجيةا ملعاجلة مديرية إنشاء 2012 عام يف استدعى ،اجملال

 يتعرض قد حموسب هو ما فكل لكرتوين،اإل الفضاء يف هلجمات مكشوفة "إسرائيل" نَّ أ :"حيث صرح نتنياهو
 واملياه ءالكهراب: مثل ،للغاية حيوية ومؤسسات مرافق أنظمة شلي قدوهذا األمر  ،ذلك الفضاء يف للهجمات

 ."واملواصالت واالتصاالت

 ،اجملالهذا  يف السيبانية األحداث مع تتعامل منفصلة تشغيلية سلطة تأسيسلإىل احلاجة ى تطور هذه الرؤية أدَّ 
 2016 عام يفلذلك  ،السيباين الفضاء عن للدفاع مطلوب املدين القطاع أجزاء مجيع بني الوثيق التعاون أن حيث

 ".السيباين لألمن الوطنية اهليئة" إنشاء مت

 دجمهما مت فقد تنافسي، حىت أو منفصل بشكل تعمال أن ينبغي ال الداعمتني حدتنيالو  هاتني نأب"إسرائيل"  أدركت
 التوجيهي املبدأ يتمثلو  ،2018 ينايركانون األول/  اإللكرتونية" يف الوطنية "املديريةُتدعى  واحدة مديرية يف

 توجد الوأيضًا ، واحدة هيئة توجد ال حيث الدفاع، شركاء دائرة وتوسيع الشراكات وإنشاء التعاون يف للمديرية
 ،بقوة نقف "متحدينوكان شعارها  ،اهلائلة التحدايت مع مبفردها التعامل ميكنها - حكومية وزارة أو وكالة

 "اإلسرائيلية" القيادة ، وتعزيز"اإلسرائيلي" اإللكرتوين الفضاء محاية األساسية ومهمتها ،نسقط" – منقسمون
 .1يةالعامل اإللكرتونية الساحة على صعيد

                                                           
1, Yigal Unna  ,National Cyber Security in Israel ,The institute for national security studies 
Pb170,May 2019.. 
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 :"اإلسرائيلي"يباين إسرتاتيجية األمن الس -اثلثاً 

 :1على ثالث طبقات الوطنية" السيبانيةة املديرية وفق رؤي" "،اإلسرائيلي"رتاتيجية األمن السيباين سا" تعتمد

 :السيربانيةألمنية يف العمليات ا البنية التحضریية التكنولوجية هي الطبقة األساسية واألولية اليت تقوم عليهاو  املتانة، 
 لذلك من األفضل حتضری األرضية النوعية  ،االستثمار يف هذه الطبقة أرخص وأقل تكلفة من الطبقات التاليةيعترب و 

 من األكل قبل اليدين غسل من ، نوعوقد مت تشبيهها "بطبقة النظافة، بشكل فعال يف الطبقات األخرى ةللمسامه
 ."جيدة بصحة البقاء أجل

 :التعايف بغرض متعددة ونوعية، سيناريوهات يعتمد العمل يف هذه الطبقة على افرتاض حدوث اهلجمات وفق  املرونة
 من األضرار. ، وحتقيق أقل قدرمنها أبسرع وقت ممكن

 :دفاعي ضد القائمني واملؤسسات واهليئات األخرى اليت تشرتك يف إطار  "اإلسرائيليهي طبقة اجليش " الدفاع
 لكرتونية الوطنية بدور املساعدة والتوجية.وتعمل املديرية اإل ،ةيربيابهلجمات الس

 يف اجملال السيباين: "اإلسرائيلية"أبعاد القدرات _ رابعاً 

بصناعة األول يتمثل  إىل جمالني، "إسرائيل"يف  اقتصاد اإلنرتنتينقسم  البعد االقتصادي السيباين: .1
، وأما اجملال وإنتاجها وبيعها ياتوير أجهزة وبرجم، ويشمل تطICTتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

نت وخدماهتا، وقد أسهم والذي يتعامل مع منتجات اإلنرت  E-Business التجارة اإللكرتونيةاآلخر فهو 
قد شهد منواً خالل  وهذا االقتصاد، 2009مليار شيكل يف عام  50بقيمة  "سرائيلإ"نرتنت يف اقتصاد اإل

  رايدة أنظمة أكثر من لواحد اً موطن "إسرائيل" تعد، ومن جانب آخر 2شيكل مليار 85بنحو  2015عام 

                                                           
1 Ibid,Pb171. 

اور عمل الدولة العربية يف عصر ربيع حممد حيىي، "إسرائيل" وخطوات اهليمنة على ساحة الفضاء السيرباين يف الشرق األوسط: دراسة حول استعدادات وحم 2
 .68، ص2013("، جملة رؤى اسرتاتيجية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبوظيب، 2013-2002اإلنرتنت 



12 
 

 
 
 

 مااتنياإفيااتر  "إسرائيل"رئيس املكتب اإللكرتوين الوطين يف  حصر حيث  ،العامل يف اً ازدهار  التكنولوجية األعمال .2
رد اقتصادي ننا ال ننظر للقدرات اإللكرتونية كتهديد جيب ختفيفه فحسب، بل كمو "إ: 2016يف عام 

 يبلغ إمجايل سوقي رأمسالوب انسداك، بورصة يف "إسرائيلية" شركة 79تداول  يتميف هذا السياق  ،"جتب رعايته
  حيث يقدر نصيب الفرد من صادرات إسرائيل للسلع واخلدمات التكنولوجية عالية املستوى ،1دوالر مليار 88

 488 ـيبلغ نصيب الفرد بينما ،أمريكياً  دوالراً  1.246 قيمته ما% من حمموع الصادرات_ 46_واليت تبلغ 
 التكنولوجيا شركات وقد حققت ،2العامل دول بقيةيف  دوالراً  295و ،األمريكية املتحدة لوالايتدوالراً يف ا

 .3صفقة 170 من دوالر مليار 2.5 ومجعت ،2020 عام من الثاين الربع يف جناحاً  "اإلسرائيلية" الفائقة
تقرير صادر عام ذُكر يف INCD لألمن السيرباين"  "اإلسرائيلية" ملديريةوفقًا ملوقع "او  ،من جانب آخر

، بعض املؤشرات االقتصادية "2018-2013ألعوام " اإلسرائيلية" يبانيةالس صناعةال"بعنوان:  2019
 : 4ومنها ما يلي

  2013خالل فرتة  بشكل كبری "اإلسرائيلي" رأس املال يف جمال األمن السيباين عملنشاط زاد- 
 جولة متويل. 501مليار دوالر خالل هذه الفرتة مع  3.9، وبلغ إمجايل التمويل 2018

 

                                                           
1 Israeli Companies on the NASDAQ, The website of the Israeli Ministry of Economy and Industry, 
On the date 17/9/2020: 
 https://itrade.gov.il/thailand/israeli-companies-on-the-nasdaq/#  
2 J. peter Rousseau, “the history and impact of unit 8200 on Israeli HI-TECH: Entrepreneurship”, 
pb.6 
3 The Israeli tech investments locomotive not halted due to the COVID-19 Crisis, The website of 
the Israeli Ministry of Economy and Industry, On the date 20/9/2020: 
 https://itrade.gov.il/thailand/the-israeli-tech-investments-locomotive-not-halted-due-to-the-
covid-19-crisis/ 
4 On the site of Israel National Cyber Directorate (INCD), of the link retrieved in a date 6/9/2020: 
https://www.gov.il/en/departments/news/cyber_industry 

https://itrade.gov.il/thailand/israeli-companies-on-the-nasdaq/
https://itrade.gov.il/thailand/the-israeli-tech-investments-locomotive-not-halted-due-to-the-covid-19-crisis/
https://itrade.gov.il/thailand/the-israeli-tech-investments-locomotive-not-halted-due-to-the-covid-19-crisis/
https://www.gov.il/en/departments/news/cyber_industry
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 مبا يرتاوح  "اإلسرائيلي"ت يُقد ر إمجايل إيرادات الشركات اخلاصة )الشركات الناشئة( يف سوق اإلنرتن
 .2018-2017مليون دوالر للفرتة  600-500بني 

 مليارات دوالر  3العامة العاملة يف صناعة اإلنرتنت من  "اإلسرائيلية"الشركات  اقرتب إمجايل إيرادات
 .2017عام 

  2017مليار دوالر يف  6 - 5.5ما بني  "اإلسرائيلية"يُقدر نشاط التصدير يف صناعة اإلنرتنت ،
ت ذات الشركات اليت تعمل يف جماال -ذات الصلة ابإلنرتنت  "اإلسرائيلية"ر انتج الشركات يُقد  و 

و  Radwareو  Allotمبليار دوالر )وتشمل بشكل أساسي:  -صلة ولديها حلول إلكرتونية 
Verint  وNice  وElbit  وIsrael Aerospace Elta  و(Rafael. 

منطقة النقب الغريب واحدة من قواعد متتلك يف  "إسرائيل"شــار إىل أن يُ املعلومايت السيباين: و  األمين البعد .3
، وتقوم هذه القاعدة "اإلسرائيلية"ابالســتخبارات العسكرية  8200التابعة للوحدة  بىالتنصت الك

ابلتنصت على احملاداثت اهلاتفية والتسلل إىل عناوين الربيد اإللكرتوين للحكومات واملنظمات الدولية والشركات 
ث إىل السفن املتحركة يف لبكما تتنصت على عمليات إرسال ا  ملنظمات السياسية وكذلك األفراد،األجنبية وا

تجســس، وتغطي القاعدة منطقة جغرافية واسعة من البث يف الشرق للمركزا كستخدم  املتوسط واألمحر، وتُ  البحر
حتول قدراهتا إىل ما يساوي وحدات التنصت الكربى املوازية هلا يف العامل، لك فهي األوسط وآسيا وإفريقيا، وبذ

% من 90": أبن "ايئري كوهني"قائد الوحدة األسبق  حيث يقول "،ئيليةإسرا"طبقًا ملا تزعمه مصادر 
والتوجد عملية استخباراتية كبى واحدة  ،املعلومات االستخباراتية "اإلسرائيلية" أتيت عن طريق الوحدة

 .1الوحدة"تلك ال تشارك فيها 
 

                                                           
 .72ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 1
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رائد وهو ما يُدعى "ي البياانت على الفضاء السيرباين هو حتد ؤثريت تالمن جانب آخر إن أحد التحدايت 
الشركات الكبى عوضًا عن  شركات املعلومات والتكنولوجيا فمن املتوقع أن تصبح، "التطور العاملي

البنية احلكومية لعصر "مشروع  بتأسيس 1997منذ عام   "إسرائيل"قامت  ولذلك  شركات النفط والطاقة،
مت أتسيس السلطة الوطنية  2002ت الدولة، ويف عام ، هبدف توفری خدمات تصفح آمنة ملؤسسا"اإلنرتنت

، وهي مسؤولة عن توجيه الكياانت اليت تقع ضمن "الشاابك"ألمن املعلومات التابعة جلهاز األمن العام 
 وهذا التطور التقين ، املزعومة "اإلرهابية"اختصاصاهتا يف جمال محاية بنية احلواسيب احليوية أمام التهديدات 

من السيباين "اإلسرائيلي" ال يساهم فقط ابحلفاظ على البعد األمين الداخلي، بل يساهم يف لصناعة األ
، وهذه السمعة السيئة اليت زعزعة استقرار الشعوب اليت تعمل حكوماهتا مع شركات التقنية "اإلسرائيلية"

 الكائنة (Narus" )انروس" تؤكده أحد الفضائح العاملية يف هذا اجملال، فشركة "اإلسرائيلية"تالزم الشركات 
 ورسائل املعلومات ماليني حتليل يف قد سامهت ،"كوهني  أوري" "اإلسرائيلي" ملؤسسها املتحدة، الوالايت يف

 لوكالة الفرصة أاتحت مث  (،AT&T" )يت أي أند يت" شركة االتصاالت األمريكية بعمالء اخلاصة الربيد
  .1"انروس" لـ عاملية فضيحة يف تسبب ما كاملة،  عليها ع( ابالطالNASA(انسا  األمریكي القومي األمن

أسســت هيئة األركان العامة يف اجليش "اإلسرائيلي"  2003يف آذار/مارس عام البعد العسكري السيباين:  .4
، هبدف توفری استجابة فورية حلاالت Teleprocessing"شعبة املعاجلة عن بعد" شــعبة حتمل اســم 

 أتسيس، و"اإلسرائيلي"انية معادية، وهبدف الربط بني نظم احلواســيب العســكرية ابجليش التعرض هلجمات سيرب 
احتفلت  2013، ويف مطلع آذار/ مارس "إسرائيل"شــبكات معلومات مشرتكة جلميع هيئات الطوارئ يف 

حيمل اسم  انتس" عن برانمج مستقبليغ سيسها، وخالل االحتفال حتدث "بينرور عقد على أتمبالشعبة  تلك
  "اإلسرائيلي"، وهو عبارة عن مسریة تغيری وتنسيق هتدف إىل حتسني مدى جاهزية اجليش "كود املستقبل"

 
                                                           

 ، على الرابط التايل:20/9/2020"..العني التجسسية الكربى "إلسرائيل"، اسرتد يف 8200هند عبد احلميد، الوحدة " 1
https://bit.ly/3kuWrQ7 

https://bit.ly/3kuWrQ7
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 "ايب أشكنازيغ"، وجتدر اإلشارة إىل أن 1للعمل يف جمال الفضاء السيرباين، وخاصةً يف ظل املتغریات يف املنطقة
قتال اسرتاتيجي تقين، وأتسيساً على هذا الوصف مت الفضاء السيرباين كمجال  2009كان قد وصف عام 

كهيئة أركان للتنســيق وتوجيه العمليات السيربانية، وأتسست هذه اإلدارة   إدارة الفضاء السيباين"تدشني "
، ويشارك فيها مندوبون من شعبة االستخبارات IDF Cyber Warfare Unit 8200 ةضمن الوحد

 أنه أصبح من بني أول  "اإلسرائيلي"أعلن اجليش  2013، ويف شباط/فرباير 2دالعسكرية وشعبة املعاجلة عن بع
إلدارة العمليات املتقدمة يف جمال حرب   Digital war room غرفة حرب رقميةاجليوش اليت تؤسس 

الفضاء الســيرباين، هبدف متكني اجليش من العمل بشكل سلس يف الفضاء السيرباين وإعطاء صورة حلظية 
( TEHILAللتطورات احمليطة، من خالل التعاون مع مشروع البنية احلكومية لعصر اإلنرتنت ) واضحة

( للخدمات احلكومية اإللكرتونية، والسلطة الوطنية ألمن املعلومات التابعة (E-Governmentومشروع 
مركز أعصاب الدولة "غرفة احلرب الرقميــة" أبن  "اإلسرائيلي"جلهاز األمن العام )الشاابك(، ويعترب اجليش 

حيث ســيكون مبقدورهــا القيام بعمليات اعرتاض وتوجيه وتشغيل يف الفضاء السيرباين  يف عمليات احلماية،
 ابلتنسيق مع مجيع وحدات اجليش.

تشكيل "اإلدارة الوطنية  "اإلسرائيلية"أعلنت احلكومة  2011مايو أاير/ 18يف البعد االجتماعي السيباين:  .5
لصد االعتداءات  مؤسسات البنية احليويةرباين" هبدف توسيع القدرات الدفاعية للبالد وقدرات للفضاء السي

السيربانية اليت تُنفذها دول أجنبيــة أو عناصر "إرهابية"، وأتسســت هذه اإلدارة بناء على توصيات طاقم خاص 
من  د، والذي يُع"ن يسرائيليتسحاق ب"برائســة رئيس اجمللس القومي للبحوث والتنمية اللواء احتياط 

  "اإلسرائيلية"، وأعلن رئيس احلكومــة "إسرائيل"الشخصيات املؤثرة على صعيد تنظيــم جمال الفضاء الســيرباين يف 

                                                           
 .70ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 1
 ، عرب الرابط: 29/7/2020أمری أورن، ساحة القتال اجلديدة جبيش الدفاع على شبكات احلواسيب، هآرتس، اسرتد يف  2

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1182490 

http://www.haaretz.co.il/misc/1.1182490
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عرضة هلجمات ســيربانية میكنها أن حتدث  "إسرائيل"بنيامني نتنياهو أنه تبىن مجيع توصيات الطاقم، معترباً أن 
 إلكرتونياً  بيئياً  نظاماً  "إسرائيل" أنشأت ، وعلى صعيد آخر1البنية التحتية احليوية يف البالدشلاًل  ملؤسسات 

 البشري املال رأس يف االستثمار أن مفهوم على بناءً  والصناعية، األكادميية واألوساط احلكومة يضم
وكما تعمل ، 2الوقت مع مرور وحتقيق التفوق اجلودة عالية محاية على للحفاظ ضروراين والصناعة

 مجيع من واألجنبية "اإلسرائيلية" والتطوير العلمي، عرب ترغيب الشركات البحث يف "إسرائيل" على االستثمار
  لقانون الرئيسية األداة وهو والتطوير البحث سرائيلية" عرب صندوقللعمل من األراضي "اإل الصناعة قطاعات
 املعتمدة، وقد والتطوير البحث برامج من٪ 50 إىل٪ 20 بنسبة مالية منحاً  يقدم والتطوير، حيث البحث

 .3األحيان حسب املنطقة بعض يف٪ 60 إىل تصل
 يف األكادمیية األوساط هي قطاع التكنولوجيا لتطوير ةالرئيس الركيزة البعد التعليمي _ األكادميي السيباين: .6

 ، " of TechnologyIsrael Institute  –Technion" التخنيون معهد وضعحيث  ،"إسرائيل"
 يف جديدة تقنيات لتطوير كبریة  أمهية ،أبيب تل وجامعة القدس يف العبية واجلامعة ،للعلوم وايزمان ومعهد
 السنوات منذ "اإلسرائيلية" والشركات اجلامعات بني وثيقة روابط هناك كانت  هبم،كما اخلاصة البحث أقسام
 .4األوىل

وهو مؤسســة حكومية ختضع ملسؤولية وزارة ، ومي لألحباث والتنمية"مت تدشــني "اجمللس الق 2004يف عام 
 يف موضوعات التخطيط والتنسيق  "اإلسرائيلية"العلوم والتكنولوجيا، هبدف تقدمي االستشارات إىل احلكومة 

                                                           
 .70ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 1

2 Yigal Unna, The institute for national security studies, Ibid, pb 172. 
3 Research and Development is the Key to Future, The website of the Israeli Ministry of Economy 
and Industry, On date 20/9/2020: 
 https://itrade.gov.il/thailand/research-and-development-is-the-key-to-future/  
4  Meir Valman, The Shared Tech Roots Of Silicon Valley and Israel's Startup Nation, Forbes,Sep 
24, 2019, on the link: https://www.forbes.com/sites/startupnationcentral/2019/09/24/the-shared-
tech-roots-of-silicon-valley-and-israels-startup-nation/#4b1bbb3e6f3d  

https://itrade.gov.il/thailand/research-and-development-is-the-key-to-future/
https://www.forbes.com/sites/startupnationcentral/2019/09/24/the-shared-tech-roots-of-silicon-valley-and-israels-startup-nation/#4b1bbb3e6f3d
https://www.forbes.com/sites/startupnationcentral/2019/09/24/the-shared-tech-roots-of-silicon-valley-and-israels-startup-nation/#4b1bbb3e6f3d


17 
 

 
 
 

  2013ام ـتبدأ اعتباراً من عوريون أهنا سـغأعلنت جامعة بن  2012واملوازنة اخلاصة ابألحباث والتنمية، ويف 
، يف سم هندسة نظم املعلوماتإدراج جمال الفضاء السيباين ضمن مقررات املرحلة النهائية واملاجستري بق
حباث اليت ستدخل ضمن رتكز األإطار مبادرة ابلتعاون مع وزارة الدفاع واإلدارة الوطنية للفضاء السيرباين، وت

 :املقررات
  .ساليب كشف االعتداءات السيربانيةأ  -
 .الفریوسات والربجميات اخلبيثة ماية ضداحل -
 .محاية الشبكات ونظم التشغيل -

 Academic) تؤهل للمرة األوىل هاكــرز أكادمييني "اإلسرائيلية"تعين هذه اخلطوة أبن املؤسسة األكادمیية 
Hackers ،)مات يدرسون كيف میكنهم مهامجة النظم التكنولوجية لدول معادية والدفاع عن الدولة من اهلج

برانمج تدرييب وطين للشباب يف جمال احلرب عن  "اإلسرائيلية"أعلن رئيس احلكومية  2013، ويف عام 1السيربانية
 ىشــریًا إىل أن الربانمج أييت عل، ومdigital Iron Dome ابلقبة احلديدية الرقميةواصفًا إايه  ،السيبانية

 من إيران وجهات أخرى، ويســتهدف الربانمج اجلديد الذي هلجمات أتيت "إسرائيل"خلفية تعرض النظم احليوية يف 
عاماً، ليحصلوا على دورات  18-16الشباب واملراهقني من أعمار  ،Magshimim Le‘umitيطلق عليه 

 اإللكرتوين للتدريب" غيلز سايرب" برانمج عرب "إسرائيل" ابإلضافة إىل ذلك تسعى، 2سنوات 3تدريبية تستمر 
 املهن يف والعمل اجليش يف اإللكرتونية التهديدات حملاربة إعدادهن هبدف الثانوية، دارسامل فتيات لتجنيد

  البتكارا لربط اً جسور  تبين _ واليت "سنرتال انشيون آب ستارت" منظمة عن نقالً و  ،التقنية عاليةالتكنولوجية

                                                           
 .71ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 1

2 On the site of The Jerusalem Post, Netanyahu: We are building a digital Iron Dome, of the link 
retrieved in a date 6/9/2020: 
https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-Were-building-a-digital-Iron-Dome 
 

https://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Netanyahu-Were-building-a-digital-Iron-Dome
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 مايت" سنرتال انشيون آب ستارت" مبنظمة البشرية املوارد برامج مديرة حسبالتكنولوجي ابلعامل _، و  "اإلسرائيلي"
 8200 لوحدةا متحاانتا الجتياز املتطورة التقنية املهارات لتعلم الفتيات استقطاب يف يكمن هدفهم فإن ،زوايغ

فبحسب مؤسسة راند الوالايت املتحدة األمريكية، تفعله ما  معسياسة تتشابه  ، وفق"كمربجمني  اجليش يف والعمل
الفتيات داخل معسكر الكشافة للحصول على "شارة األمن السيباين" حيث متنح مايصل  يتم تدريب وحتضري

ليصار إىل حتديد الفتيات ، 1مليون فتاة فرصة لتعلم محاية أنفسهم وجمتمعهم يف الفضاء اإللكرتوين 1.8إىل 
  لقومي األمريكي.وخصوصاً يف جمال محاية األمن ا األبرز لضمهم إىل جماالت األمن السيبانية املتقدمة

دورًا مهمًا للغاية يف رفع مستوى  "اإلسرائيلية"تؤدي وسائل اإلعالم  :ةالسيباني والقوة الناعمة البعد اإلعالمي .7
 "اإلسرائيلية"االسرتاتيجية  ماهری يفمبخاطر احلرب السيربانية، وتبحث عن سبل مبتكرة إلشراك اجل الرقمي" وعي"ال

على ســبيل املثال الدور الذي تؤديه يف هذا  املزعوم" اهلاكر الســعودي"أظهرت قضية  اجلديدة يف هذا اجملال، وقد
هاكر "بعشرات التقارير حول قيام  "اإلسرائيلية"خرجت وسائل اإلعالم والصحف  2012الصدد، ففي مطلع عام 

ويف  ،"ائيليةاإلسر "( بسرقة مئات اآلالف من بياانت بطاقات االئتمان ox. Omarيدعى ) سعودي مزعوم"
الذين أعلنوا جناحهم يف  "اإلسرائيليني"الوقت نفســه شنت محلة مضادة مستعينة مبجموعة من قراصنة االنرتنت 

ووجه اإلعالم القيام بعمليات سرقة مضادة تستهدف بياانت مئات اآلالف من السعوديني ومواطين دول عربية، 
اجلديد ابلصورة اليت تدل على اختالق القضية أو استغالهلا  رأي العام حنو خماطر هذا اجملالال "اإلسرائيلي"

رئيس شعبة القانون وتكنولوجيا املعلومات  "يورام هاكوهني"ومن املمكن العودة إىل الكلمة اليت ألقاها اخلبری ، إعالمياً 
 : ث أشــار إىل أن  حي، 2012ت يف كانون الثاين/يناير سينبوزارة العدل أمام "جلنة املعلومات والتكنولوجيا" ابلك

                                                           
1 Lara Schmidt, Cybersecurity Badge: One Big Step for Girl Scouts, Potentially Giant Leap for 
Women, Rand, August 3, 2017, on the site: https://www.rand.org/blog/2017/08/cybersecurity-
badge-one-big-step-for-girl-scouts-potentially.html 
 

https://www.rand.org/blog/2017/08/cybersecurity-badge-one-big-step-for-girl-scouts-potentially.html
https://www.rand.org/blog/2017/08/cybersecurity-badge-one-big-step-for-girl-scouts-potentially.html
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مبدى أمهية ملف محاية املعلومات  "اإلسرائيلي""قضية اهلاكر السعودي تسببت يف رفع مستوى وعي الرأي العام 
"إسرائيل"  مكانءً على ما سبق أصبح بناو ، 1"بصورة تفوق أي ميزانية كان من املمكن رصدها لتحقيق هذا الغرض

ًا جدًا يف السياسة اخلارجية وترويج احملتوى، حيث أن الرسائل الفعالة عب مهميف الفضاء اإللكرتوين عنصرًا 
 لتحقيق أهدافها يف اإلنرتنت هي أداة رئيسية ميكن أن تساعد "إسرائيل" يف حشد الدعم الدويل الكايف

 .2ها وإدانة مجيع عمليات املقاومة ووصفها ابلعمليات "اإلرهابية"استمرار بقائ
أن جمال الفضاء الســيرباين يكشــفها أمام خماطر أساسية ابرزة، ومن  "إسرائيل"تدعي السيباين: البعد االسرتاتيجي  .8

بينها خماطر تعرض البنية احليوية واملؤسسات األمنية العتداءات تتعلق أبدائها لوظائفها، ابإلضافة إىل إمكانية تضرر 
تقف أمام أعداء لديهم دوافع واضحة ومعلنة لالعتداء  أهنا "إسرائيل"تزعم  االقتصاد، وعلى خالف الكثری من الدول

عليها يف مجيع اجملاالت املمكنة، وأن هؤالء األعداء يســعون إىل حتقيق قدرات سيربانية هجومية، ابإلضافة إىل 
، وبناًء عليه تعمل "إسرائيل"احتمال دخول املنظمات "اإلرهابية" إىل جمال العمليات اهلجومية اليت تستهدف 

، من شأهنا أن تؤدي إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية اسرتاتيجية قومية حلماية الفضاء السيباينخریة على بلورة األ
، وتستخدم مجيع الكياانت املشاركة يف جمال الدفاع السيباين وتســتخدم إطارًا لعملاملوارد،  منابحلد األدىن 

ك الذي تقوم به الكياانت املختلفة أو لنشاط كل كيان يتعرض هذه االسرتاتيجية كخط إرشادي، سواء للعمل املشرت 
 .3لالعتداء وحتديد مسؤولياتـه

 

                                                           
 .72ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 1

2 Leo Hochberg, Eliza Campbell, The potential cyber consequences of Israeli annexation of 
Palestinian territory, 20/7/2020, on the link:  
https://www.mei.edu/publications/potential-cyber-consequences-israeli-annexation-palestinian-
territory 

 .72ربيع حممد حيىي، مرجع سابق، ص 3

https://www.mei.edu/publications/potential-cyber-consequences-israeli-annexation-palestinian-territory
https://www.mei.edu/publications/potential-cyber-consequences-israeli-annexation-palestinian-territory
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خلق نوعًا من " يف السنوات األخرية التكنولوجيا الفائقة يف "إسرائيلفإن منو هذه  ابإلضافة إىل ما سبق
هذه الفجوة عب برانمج ة ردم حماولني املوهوبني، مما استدعى التنافس يف الطلب الكبري على املوظف

"cyber4s"، " فوفقاً لتقرير حديث صادر عن Start-Up Nation Central  أبستارت 
 ،Scale-Up Velocity بواسطة تطوير البانمج مت، "اإلسرائيلية" االبتكار وسلطة سنرتال نيشن

 يشاجل يف حلياةا مهنة ومديرية ، INCD"اإلسرائيلية" الوطنية اإللكرتونية املديرية مع ابلشراكة
 يف املقاتلني اجلنود بتدريبالبانمج  سيقومو  - الرائدة "اإلسرائيلية" التكنولوجيا وشركات ،"اإلسرائيلي"

لرفدهم إىل قطاع شركات التكنولوجيا يف حماولة  اإلنرتنت على من اخلدمة املسرحني  و  "اإلسرائيلي" يشاجل
 .1"إسرائيل"يف  لتحقيق تقدم يف جمال حتدايت رأس املال البشري

  :"االسرائيلي"السايب  جمال تكنولوجيا التطور املتسارع يف -خامساً 

 ،رباين "اإلسرائيلي"ياجملال السيف سلسلة تكوين  الدائرة األوىل السيربانية للتقنيات "اإلسرائيلية" قواتال شكلت -
 والوحدات Talpiot و MAMRAM و 8200 "اإلسرائيلي" اجليش وحدات من اخلرجيني نأيف حني 

، من خالل ابستمرار تتوسع اليتو  الثانية، الدائرة يشكلون "اإلسرائيلي" يشاجل داخل األخرى التكنولوجية
 مكتب ينشط حيث، للقطاع اخلاص والشركات اإللكرتونية واخلدمات التقنيات تقدم اليت الكياانت إنشاء

-CERT السيربانية لألحداث االستعداد فريق مبوجبه يعمل والذي ،2012 عام منذ "اإلسرائيلي" اإلنرتنت
IL ، اإللكرتونية الناشئة الشركات من املئات ضمفت الدائرة الثالثةأما  ،التعايف وخطط احلكومة تقييمات ويقود  

 
 

                                                           
1 By Einat Paz-Frankel, SCALE-UP VELOCITY’S PROGRAM TRAINS NEWLY 
DISCHARGED IDF SOLDIERS FOR CYBERSECURITY CAREER, startupnationcentral, 
on the link: https://www.startupnationcentral.org/news/scale-up-velocitys-program-trains-newly-
discharged-idf-soldiers-for-cybersecurity-career/ 

https://www.startupnationcentral.org/news/scale-up-velocitys-program-trains-newly-discharged-idf-soldiers-for-cybersecurity-career/
https://www.startupnationcentral.org/news/scale-up-velocitys-program-trains-newly-discharged-idf-soldiers-for-cybersecurity-career/
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التطور الكبری واملتسارع يف صناعة  هذان  أبمیكن القول وابلتايل  ،1احملاربني قدامى أنشأها اليت" اإلسرائيلية"

ينسب إىل عدم وجود حدود وضوابط متنع رواد هذه التقنيات وهم يف الغالب ذو خلفيات األمن السيرباين 
النهاية يف مصلحة األمن كوهنا تصب يف للشركات واملشاريع اخلاصة   من تقدمي كل اخلربات واملعلومات عسكرية

 القومي السيرباين إلسرائيل.
يرباين اسرتاتيجي على تشكيل حتالف س -يف سبيل مواجهة التهديدات الوجودية لكياهنا  -عمل "إسرائيل" ت -

لضمان مشاركة واسعة من دول ومنظمات  "اإلسرائيلية"احلكومة  سياسة الرتغيب اليت تتبعها عرب ،اداخله
املستوى يل حيث عملت على بناء جممع تقين عا ،يربمبجال تكنولوجيا املعلومات والسا ومؤسسات خاصة تعىن

وهذا ما  ،اخلاص القطاع وشركات األكادمیية واملؤسسات اجليش يف املهارات أفضل جيمعيف صحراء النقب 
 تقوم "إسرائيل" غری العامل يف أخرى دولة توجد ال إنه:" األمریكية بوست واشنطن لصحيفة تقريرأشار إليه 

 "إسرائيل" ترتيب أن مضيفاً  واخلاصة، احلكومية ألكادمیيةوا العسكرية اجملاالت يف اإللكرتونية خرباهتا بني ابلدمج
مع هذا اجمل ققحي ،2املتحدة الوالايت بعد الثاين هو اخلاصة اإللكرتوين األمن شركات قطاع يف االستثمار يف

 إلكرتونياً  مركزاً  "يلإسرائ"عل من الشراكة الدولية وجي نوعاً من CyberSpark  والذي يطلق عليه التقين
 ."يف الوالايت املتحدة األمريكية "نوادي السيليكو ـــ "وشبيهاً ب اً يعامل

 لكن ،من القرن املاضي الثمانينيات إىل "اإلسرائيلية" االستثماري يف التكنولوجيا املال رأس صناعة أصول تعود -
 إدارة هواليت تشب ،(العربية ابللغة مبادرة( Yozma إنشاء مع 1993 عام يف جاءت األساسية التحول نقطة

 أمواالً  "اإلسرائيلية" احلكومة تقوده الذي الربانمج هذا قدم ،األمريكية املتحدة الوالايت يف الصغریة األعمال
 ،األوىل مرحلته يف صناديق 10 طالقا إىل وأدى ،اليت قد تتعرض هلا "إسرائيل" تملةاحمل التهديداتمع  متطابقة

  3.3  إىل دوالر مليون 58 من "إسرائيل" يف الستثماريا املال رأس متويل إمجايل قفز ،Yozma بفضلو 
                                                           
1 Report by IVC Research Center Ltd, The Israeli Cyber Technology Cluster, January 2016, 
pb.11 

 ، على الرابط التايل:15/5/2016 مدينة إلكرتونية بصحراء النقب، موقع اجلزيرة نت، مقال بعنوان "إسرائيل" تبين 2
 https://bit.ly/3cJDXZB  

https://bit.ly/3cJDXZB
https://bit.ly/3cJDXZB
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 اً وذلك وفق ،"إسرائيل" يف تعمل نشطة إلكرتوين أمن شركة 436 اً حالي يوجدو ، 20001-1991 بني مليار
  اً مركز  40 يوجدو  ،2016 عام يف شركة 379 من بزايدة ،IVC أحباث مركز من الشهر هذا صدر لتقرير

 9348 ــــر بقد  ما يُ  هافي أما حاليًا فيوجد ،2"إسرائيل" يف السيرباين األمن جمال يف روالتطوي البحث لتطوير
 وذلك حسب موقع  ،الدفاعية ومحاية البىن التحتيةاالت املصرفية و اجمل خمتلف يف شركة تكنولوجيا عالية التقنية

IVC Research Center العامل وفيما  قد عملت على تصدر قائمة الشركات على مستوى، وأيضًا
 :الناشئة "اإلسرائيلية"أهم الشركات يلي 

 مجيع العاملني كانوا من ،Team8 جمموعة شركات يف األوىل الشركة هي Illusive Networks شركة .1
  .8200 الوحدة يف احملاربني قدامى

2. Check point software Technologies ltd :  وهي تقوم 1993شركة شيك بوينت :
وقد مت أتسيسها من قبل  ،ودعم جمموعة من املنتجات واخلدمات ألمن تكنولوجيا املعلوماتبتطوير وتسويق 

 .8200ــ وحدة ال
3. Axonius inc   من البياانت تدمج حيث السيرباين األمن أصول إدارةتعمل يف : 2017أسست عام 

 وأتمينهاهتا إدار من  األمنية العمليات وفرق IT املعلومات تكنولوجيا متكنيابإلضافة إىل  املتصلة األجهزة مجيع
 .Schneider Electric و The New York Times الشركة عمالء يشملو  ،واسع نطاق على

4. BigID2016:  بياانت لتتبع اآليل التعلم خوارزميات تستخدم اليت البياانت محاية خدمة بتطوير تقومحيث 
 .Microsoft: مثل ضخمة شركات مع شراكات وقعت، ومحايتها املؤسسة يف واملوظفني العمالء

                                                           
1 By Einat Paz-Frankel, SCALE-UP VELOCITY’S PROGRAM TRAINS NEWLY 
DISCHARGED IDF SOLDIERS FOR CYBERSECURITY CAREER, Ibid. 
2 Gil Press, Hacking Into Cyber Criminals' Heads,forbes, on the link: 
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/02/23/hacking-into-cyber-criminals-
heads/#afe548e54555  

https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/02/23/hacking-into-cyber-criminals-heads/#afe548e54555
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/02/23/hacking-into-cyber-criminals-heads/#afe548e54555
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 ن السيباين:يف جمال األم "اإلسرائيلية"الشراكات  -ادساً س

وفقاً ملوقع اتمیز أوف "إسرائيل" استحوذت تل أبيب على اثين أكرب عدد من صفقات األمن السيرباين حول العامل، بعد 
على تقرير أعدته شركة بياانت نيويورك سي يب إنسايتس  ، وهذا بناءً وقبل اململكة املتحدة الوالايت املتحدة األمريكية

(CB Insights) من حصة الصفقة العاملية لألمن السيرباين يف  %7التقرير أبن "إسرائيل" استحوذت على ، ويُظهر
٪ من حصة 69، وأبهنا ال تزال متخلفة كثریاً عن الوالايت املتحدة األمريكية، اليت شكلت 2017-2013السنوات 

من حصة الصفقات العاملية  ٪2٪، والصني 3%، وكندا متثل 6الصفقة العاملية، يف حني حصلت اململكة املتحدة على 
 .1لألمن السيرباين

 العامل دول من العديد مع األطراف ومتعددة ثنائية صفقات بعقد متزايدة أمهيةتويل " إسرائيل" فإن سبق ما على بناءً 
 قمر  السيبانية اجلرائم اتفاقية" هي األطراف متعددة االتفاقيات أهم من، والسيرباين األمن يف التعاون جماالت حول

 عام يف" إسرائيل" عليها وصادقت ،2004 التنفيذ حيز ودخلت ،2001 لعام بودابست يف املوقعة" 185
 برامج لدعموذلك  ،2019الدويل يف عام  للبنك التابعة الرقمية التنمية شراكة اتفاقية "إسرائيل" وقعت كما، 2016

 .من أجل استغالهلا واخرتاقها النامية الدول يف السيرباين األمن

 بعض االتفاقات "اإلسرائيلية" يف اجملال السيرباين اليت وقعتها:

 دول يف االحتاد األورويب: 

                                                           
1 SHOSHANNA SOLOMON, Israel wins second-largest number of cybersecurity deals globally, 
On the site of The Times of Israel, of the link retrieved in a date 9/9/2020: 
https://www.timesofisrael.com/israel-nabs-second-largest-number-of-cybersecurity-deals-
globally/ 

https://www.timesofisrael.com/israel-nabs-second-largest-number-of-cybersecurity-deals-globally/
https://www.timesofisrael.com/israel-nabs-second-largest-number-of-cybersecurity-deals-globally/
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 ،"ةياإلسرائيل" الربيطانية "هاب تيك" مبادرة سنوايً  تنظمه الذي ،"تيكستشانجبرانمج "عمل  2017يف عام  -
سبب اهلجمات اإللكرتونية اليت ، ب"إسرائيل"و املتحدة اململكة بني شراكة اتفاق 20 من أكثر توقيع على

 .1تتعرض هلا اململكة املتحدة وخصوصاً قطاع اإلتصاالت وشركات التأمني والبنوك الربيطانية
 املتعلقة املتعلقة القضااي حول ثنائية مشاورات 2017أاير/مايو 11 يف وأملانيا" إسرائيل" من كل  عقدت -

 األمهية من أبنه" آنذاك الوفد ترأس الذي األملاين السفری قال يثح السيرباين، واألمن الدولية السيربانية ابلسياسة
 التحتية البىن محاية مراعاة مع شيء كل  وقبل لبلدان، القومي األمن مصاحل أجل من وثيق بشكل التعاون تعزيز

 السيرباين األمن زبتعزي يتعلق فيما الوثيق ابلتنسيق وأملانيا" إسرائيل" تقوم أن على اجلانبان واتفق ،"لدينا احليوية
 .والدويل الوطين الصعيدين على

 مجهورية التشيكمعاهدة حول التعاون يف جمال األمن السيرباين مع  "إسرائيل"من االتفاقيات أيضًا وقعت  -
 :2، وتضمنت املعاهدة التفامهات التالية2014سبتمرب /أيلول 25وذلك يف 

هديدات وأحداث األمن السيرباين، ابإلضافة إىل القضااي تبادل املعلومات والدروس املستفادة فيما يتعلق بت .1
 األخرى ذات الصلة املتعلقة أبطر األمن السيرباين الوطنية اخلاصة هبم.

تعزيز املرونة اإللكرتونية الشاملة، وحتسني التأهب ضد التهديدات السيربانية من خالل تبادل اخلربات يف  .2
 نية.ختطيط وتنفيذ التدريبات اإللكرتونية الوط

                                                           

 :اليت هتدف إىل تعزيز الشراكات  "ائيلإسر " وتعمل من خالل السفارة الربيطانية يف 2011هي مبادرة بني القطاعني العام واخلاص أتسست عام  تيك هاب
مليون  600ية، بقيمة سوقية تتجاوز شراكة تكنولوجية ثنائ 80يف حدوث أكثر من  "تيك هاب"التكنولوجيا واالبتكار بني البلدين. وقد ساعدت جمموعة 

 .جنيه اسرتليين، وفقا للبياانت اليت قدمتها السفارة
، على 2017أيلول  11رائيلية" تسعى إىل تعزيز محاية البنوك وشركات التأمني الربيطانية، موقع اتمیز أوف "إسرائيل"، شركات أمن "إس: شوشاان سولومون 1

 الرابط التايل: 
https://bit.ly/36zCowe  
2 On the site of National Cyber Security Center (NCKB), of the link retrieved in a date 9/9/2020: 
https://www.govcert.cz/en/info/events/2455-the-czech-republic-and-israel-signed-a-declaration-
on-the-co-operation-in-the-field-of-cyber-security/ 

https://bit.ly/36zCowe
https://www.govcert.cz/en/info/events/2455-the-czech-republic-and-israel-signed-a-declaration-on-the-co-operation-in-the-field-of-cyber-security/
https://www.govcert.cz/en/info/events/2455-the-czech-republic-and-israel-signed-a-declaration-on-the-co-operation-in-the-field-of-cyber-security/
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 تبادل املعلومات ذات الصلة حول مشاريع البحث والتطوير يف جمال األمن السيرباين. .3
 "قناة اتصال مؤمنة" لغرض مشاركة املعلومات املتعلقة بتهديدات وأحداث األمن السيرباين.إنشاء .4

 2020ل/سبتمرب أيلو  16بتاريخ  "إسرائيل" واليواننت وقع  األخریة يف شرق املتوسط، تطورات العلى صعيد  -
 :1التالية اجملاالت يف التعاون تعزيز معاهدة مشرتكة حول األمن السيرباين، وهتدف إىل

 .متبادل عملي حوار يف االخنراط -
 (.(CERT مثل الوطنية اإللكرتونية املنصات لتعزيز مشرتكة مشاريع -
 .يف اجملال السيرباين العاملة القوى تدريب مبادرات يف التعاون -
 واألطر املمارسات وأفضل السيرباين األمن جمال يف احلكومية املعرفة مشاركة خالل من اإللكرتونية، ونةاملر  زايدة -

 .االسرتاتيجية والرؤى واملنهجيات والتنظيمية القانونية

  الدول العربية:بعض مع 
"تطبيع بعنوان  Law Fareعلى مدونة  2020آب/أغسطس  14مؤخرًا صدرت دراسة حبثية بتاريخ  -

، وتوصي الدراسة أبنه جيب على من خالل التعاون يف األمن السيباين" "اإلسرائيلية" - قات العربيةالعال
مكرس حلماية البنية التحتية احليوية،  مركز تعاون إقليمي يف جمال األمن السيباين"الوالايت املتحدة إنشاء "

التعاون اخلليجي وشركاء من اهلدف من املركز هو مجع دول "إسرائيل" ودول جملس وجيب أن يكون 
ابإلضافة إىل تشجيع االتصال األعمق  ،، وسيعمل هذا املركز على تعزيز جهود األمن السيرباينالقطاع اخلاص

بني جمتمعات األمن والقطاعات اخلاصة يف هذه البلدان، وحسب الدراسة قد كان أهم جمال للتعاون بني 
الدفاع "اإلسرائيليني" يتعلق ابألسلحة، كما مت أيضًا تبادل حكومات دول جملس التعاون اخلليجي ومقاويل 

مثل الربامج الضارة وبرامج التجسس كوسيلة لتعزيز األمن اإلقليمي والدبلوماسية السيربانية  ،األدوات الرقمية
 لس املشرتكة، ومیكن أن يشمل أعضاء مركز التعاون السيرباين شركات األمن السيرباين "اإلسرائيلية" ودول جم

                                                           
1 On the site of Israel National Cyber Directorate (INCD), of the link retrieved in a date 6/9/2020: 
https://www.gov.il/en/departments/news/greece 

https://www.gov.il/en/departments/news/greece
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وقد قامت جمموعات مثل  التعاون اخلليجي ومشغلي البنية التحتية احليوية والوكاالت احلكومية ذات الصلة،
Cyber Threat Alliance وGlobal Cyber Alliance  بوضع مناذج للتنسيق والتبادل الفعال

 .1للقطاع اخلاص يف جمال األمن السيرباين بني الطرفني
املعارضني للمساعدة يف تعق ب  (Intu View) "اإلسرائيلية"إىل الشركة  السعودية جلأت 2015يف عام  -

ووفقًا لوكالة "بلومربغ" لب ت الشركة ذلك الطلب ابستخدامها برانمج میكنه ، على مواقع التواصل االجتماعي
 "اإلسرائيلية"شركات وعلى غرار العديد من ال، ماليني مشاركة على موقع ي "فيسبوك" و"تويرت" يومياً  4مراجعة 

 .يف أورواب إلعطاء السعوديني القدرة على اإلنكار اً وسيط شركةالالعاملة يف اخلليج، أنشأت 
على نظام مماثل ملراقبة مواقع التواصل االجتماعي من شركة "فریينت"  البحرينوفقاً لصحيفة "هآرتس" حصلت  -

(Verint)  2011 ما بعد عام ربيالسا والرائدة يف جمال" إسرائيل"املؤسسة يف. 
 NSO Group "بدأت دولة اإلمارات عالقتها مع شركة  وفقًا لصحيفة "نيويورك اتمیز" -

Technologies "  لتطلب من الشركة يف النهاية املساعدة يف اعرتاض االتصاالت 2013يف عام ،
مت  2016 ويف عام ،، ورئيس الوزراء اللبناينالقطريني، وأحد األمراء السعودينيمن قبل كبار املسؤولني 

التاليني،  وعلى مدار العامني ،املواطن اإلمارايت املنشق أمحد منصور استخدام منظومة "بيجاسوس" الستهداف
لتابع جلامعة تورونتو خروقات مشتبه هبا بفریوس منظومة "بيجاسوس" ا "Lab  Citizenوجد "املخترب املدين"

 .2واململكة العربية السعوديةاحملتلة لعراق واألراضي الفلسطينية يف مخسة وأربعني بلداً، من بينها اجلزائر والبحرين وا

                                                           
1 Simon Handler, Normalizing Arab-Israeli Relations Through Cybersecurity Cooperation, On 
the site of Law Fare, of the link retrieved in a date 9/9/2020: 
https://www.lawfareblog.com/normalizing-arab-israeli-relations-through-cybersecurity-
cooperation  

، اسرتد يف ني التهديدات واحلقوقالتعاون السيباين بني دول اخلليج و"إسرائيل": املوازنة بمن موقع معهد واشنطن لسياسة الشرق األدىن، نریي زيلرب،  2
 ، عرب الرابط:20/9/2020

https://www.lawfareblog.com/normalizing-arab-israeli-relations-through-cybersecurity-cooperation
https://www.lawfareblog.com/normalizing-arab-israeli-relations-through-cybersecurity-cooperation
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 سيا:آ 

لزايدة توسيع التعاون يف التعامل مع التهديدات ، 2020متوز/يوليو  16يف اتفاقية  "إسرائيل"وقعت اهلند و -
 نتيجةً  مليشهدت األشهر اخلمسة األخریة من اإلغالق العا، حيث وسط التطور التكنولوجي السريعالسيربانية 

عن نقاط الضعف يف محاية البنية التحتية  كشفت أيضاً ق العامل الرقمي، ويف أثناء ذلك  اتساع نطا لوابء كوروان
مت حتديد األمن السيرباين سيربانية، وهذه االتفاقية ليست األوىل فقد الوطنية احليوية من هتديد اهلجمات ال

 حيث وق  ع، 2017يف  "إلسرائيل"انريندرا مودي  اهلندي كمجال مهم للتعاون خالل زايرة رئيس الوزراء
راجيش ابنت، منسق األمن السيرباين الوطين يف اهلند  تقاعداملنرال اجلكما قام ،  2018 عام اتفاق بني اجلانبني

 .20191حلضور أسبوع اإلنرتنت يف  "إسرائيل"بزايرة 
، 2020متوز/يوليو  3بتاريخ اتفاقيتني  والياابين "اإلسرائيلي"وزيرا االقتصاد  عيوقت ،من االتفاقيات أيضاً  -

إنشاء مت التعهد على االتفاقية األوىل في ، فتدعوان إىل التعاون يف كل من مشاريع األعمال واألمن السيرباين
يف هيئة توحد وتعزز العمل التعاوين يف جمال الذكاء االصطناعي والروبواتت وإنرتنت األشياء والقيادة الذاتية، 

إىل زايدة االستثمارات والنشاط املشرتك يف قطاع األمن السيرباين، مبا يف ذلك االتفاقية الثانية تدعو  حني
يف مركز التميز الياابين يف األمن  "إسرائيليني"ومسامهة خرباء  ،برانمج تدريب مشرتك وورش عمل تعاونية

  .2السيرباين

                                                           

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-cyber-cooperation-with-israel-
balancing-threats-and-rights 
1 Harinder Mishra, India and Israel sign agreement to expand cooperation in cyber security, On the 
site of LiveMint, of the link retrieved in a date 9/9/2020: 
https://www.livemint.com/news/world/india-and-israel-sign-agreement-to-expand-cooperation-
in-cyber-security-11594893659048.html 
2 SHARON UDASIN, Israel, Japan sign economic, cyber cooperation agreements, On the site of 
The Jerusalem Post, of the link retrieved in a date 9/9/2020: 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-cyber-cooperation-with-israel-balancing-threats-and-rights
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/gulf-cyber-cooperation-with-israel-balancing-threats-and-rights
https://www.livemint.com/news/world/india-and-israel-sign-agreement-to-expand-cooperation-in-cyber-security-11594893659048.html
https://www.livemint.com/news/world/india-and-israel-sign-agreement-to-expand-cooperation-in-cyber-security-11594893659048.html
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 :أمريكا اجلنوبية 

، حيث مت يف اتريخ دول منطقة البحر الكارييب وأمريكا اجلنوبيةجملال السيرباين مع تتعاون أيضاً "إسرائيل" يف ا -
 35 القدس، وشارك فيه يف العربية اجلامعة أجرته إلكرتوين تنفيذي إجراء تدريب 2020آذار/مارس  28

 استمر الذي التدريب الكارييب، وتضمن البحر ومنطقة الالتينية أمريكا يف دولة 22 من إلكرتونياً  متخصصاً 
 القانوين، واإلطار اإللكرتونية السياسة: بينها من السيرباين األمن جماالت خمتلف حول مناقشات أسبوعني ملدة

 .1السيرباين األمن منتجات وتطوير األكادمیي، والبحث
 :أسرتاليا 

ألول/أكتوبر تشرين ا 30ففي  االتفاقيات، هذه من العديد" إسرائيل" وقعت الثنائية االتفاقيات جمال يف -
 لتطوير واسرتاليا" إسرائيل" بني القدس يف" السيرباين األمن حول للقادة املستديرة املائدة" ، عقدت2017

 وتبادلوا االبتكار، لدعم والعمليات األطر املشاركون انقش منهما، بكل اخلاصة اإلنرتنت اسرتاتيجيات
 السيرباين. لألمن ياحملل البيئي النظام وتطوير احلكومة دعم حول املمارسات

 

 

 

 

 

                                                           

https://www.jpost.com/israel-news/israel-japan-sign-economic-cyber-cooperation-agreements-
489647 
1 On the site of Israel National Cyber Directorate (INCD), of the link retrieved in a date 6/9/2020: 
https://www.gov.il/en/departments/news/iadb 

https://www.jpost.com/israel-news/israel-japan-sign-economic-cyber-cooperation-agreements-489647
https://www.jpost.com/israel-news/israel-japan-sign-economic-cyber-cooperation-agreements-489647
https://www.gov.il/en/departments/news/iadb
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 خامتة

، وهو Eugene Kaspersky يف اإلطار العام خلطر احلروب السيربانية حذر اخلبری الروسي يوجني كاسربسكاي
املتخصصة يف جمال أمن احلواسيب، من أن استمرار  Kaspersky Lab املدير العام لشركة كاسربسكاي الب
من شأنه أن يغری وجه العامل الذي نعرفه، وأن البنية التحتية للعامل ليست مستعدة  تطوير األسلحة السيربانية وانتشارها،

حيث ال يوجد أي قوانني أو أنظمة دولية ملزمة تُنظم العمل السيرباين  بعد حلماية نفسها من مثل هذه األسلحة،
ومنها  ملختلف القوى نية اهلجوميةن القدرات السيرباانية املزعزعة لالستقرار الدويل، حيث أوحتد من األنشطة السيرب 

أو قد تشنها يف املستقبل يف السابق ن اعتداءات شنتها عهتا اسؤوليمتحمل أن تت من التنصل من نهاقد متك"إسرائيل" 
، وهذا يعين أبن الدول املعتدى عليها سيربانياً من "معادية"دول تعتربها لضد منشآت صناعية أو نفطية أو حواسيب 

وذلك على خالف احلرب التقليدية واليت میكن من هلا، ال میكنها أبن توجه االهتام بشكل مباشر  قبل "إسرائيل"
 .خالهلا حتديد املعتدي بشكل واضح

  ضاف إىلويُ شراكة عاملية  يكون ضمن إبنشائه كيتقوم  الذي النظام البيئي التكنولوجي تسعى "إسرائيل" من خالل
 ،"أوان الإيغ" حيث أشارهلا،  يعادامليط احملوجودي و التهديد ابللق الشعور من منط ، وذلكداخليةال قوهتاعناصر 

 من %68 نأ إىل 2019يف أسبوع السايرب  كلمة لهخالل   ،"اإلسرائيلية" الوطنية اإلنرتنت مديرية مدير وهو
 العام خالل وينإلكرت  هجوم حماولة أو األقل على واحد إلكرتوين هلجوم تعرضت "اإلسرائيلي" االقتصاد يف الشركات
 .شركة  300 من ألكثر "اإلسرائيلية" اإلنرتنت مديرية أجرته ملسح اً وفقوذلك  املاضي،
شكل هذا التعاون بداية يف لي ،بعقد الكثری من املؤمترات والشراكات الدولية واإلقليمية واحمللية "إسرائيل"تقوم لذلك 
يف حماولة للسيطرة على الثورة التكنولوجية  ،ن الدول املتعاونةاستخدام القوة االستخباراتية واملعلوماتية ضمتشريع 
 "اإلسرائيلية"وقد كان مثال اهلجومان السيرباين على كل من فنزويال وأوكرانيا مبثابة رسالة تلقتها القيادة  ،القادمة

 لضرورة اإلسراع يف سباق التسلح اجلديد.
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