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ُيع ّد مفهوم "القوة السيربانية" من املفاهيم الجديدة التي احتلت مكانة أكادميية يف أدبيات العلوم
السياسية ،وبات ُيستخدم يف توصيف من توصيفات القوة "الصلبة" ،أو "الناعمة" ،أو "الذكية" ورشحها.
ويرجع الفضل يف التنظري لهذا املفهوم إىل عامل السياسة األمرييك جوزيف ناي الذي ع ّرف "القوة
السيربانية" بأنها القدرة عىل تحصيل نتائج مرج ّوة من خالل االعتامد عىل مصادر املعلومات املرتبطة
بالفضاء السيرباين؛ أي إنها القدرة عىل استخدام الفضاء السيرباين بهدف إيجاد مزايا للدولة((( ،وتحقيق
مصالحها ،ومنحها قوة للتأثري يف محيطها مبا يضمن أمنها القومي .وجادل ،يف كتابه القوة الناعمة ،أنه يف
عامل اليوم املتسم بالتطور املتسارع ،ما عاد يف اإلمكان حساب قوة الدولة اعتام ًدا عىل العنارص املادية،
العسكرية واالقتصادية فحسب ،حيث إنّ لتقدم العلم والتكنولوجيا آثا ًرا متناقضة يف القوة املادية؛
فقد ظهرً ،
مثل ،عدد من التهديدات األمنية ،مثل اإلرهاب والجرائم الدولية وانتشار األوبئة واألمراض
السارية ،التي تتطلب امتالك موارد القوة الناعمة ملواجهتها والتصدي لها(((.
تعمل وحدات النظام الدويل عىل اختالفها ً
دول ،ومنظامت ،وأفرا ًدا عىل استرشاف التحوالت التي تطرأ
عىل مفهوم القوة وأشكاله ،وتحديد التهديدات التي تنتجها التطورات يف مجال التكنولوجيا .بل إن ً
دول
باتت تتعامل مع هذه التحديات مبنطق السوق التجارية من خالل إنتاج أجهزة التجسس والتنصت
وتدريب األفراد للقيام بهجوم "سيرباين" والتص ّدي لها ،والتي تشمل عاد ًة املؤسسات الحيوية يف الدولة،
اصطالحا بـ "الحرب السيربانية" .وميكن اعتبار إرسائيل اليوم مصد ًرا كب ًريا ألجهزة
يف ما بات يعرف
ً
التجسس يف العامل؛ حيث تُص ّدرها من دون رقابة أو محاسبة إىل الحكومات الدكتاتورية والتسلطية يف
عدد من دول العامل لقمع املعارضة ومالحقة بعض الفئات االجتامعية مثل املثليني جنس ًيا .ويف تقرير
صحايف أجرته جريدة هآرتسً ،
نقل عن  100مصدر يف  15دولة ،جاء أنّ النظم الدكتاتورية يف جميع
أنحاء العامل تستغل هذه األجهزة اإلرسائيلية الصنع يف التنصت عىل الناشطني الحقوقيني ومتابعة رسائل
الربيد اإللكرتوين واخرتاق التطبيقات وتسجيل املحادثات ،وذلك حتى يف البلدان التي ال يربطها بإرسائيل
متثيل دبلومايس .مع اإلشارة إىل أن صفقات بيع أجهزة التجسس تعقد بإرشاف وزارة الدفاع وحدها ،مع
عجز الكنيست عىل مامرسة الرقابة عليها ،وعدم حصوله عىل التفصيالت األساسية لهذه الصادرات(((.
يعالج هذا الكتاب تطور مفهوم الحرب السيربانية يف إرسائيل ودورها يف العقيدة العسكرية للجيش
اإلرسائييل ،وذلك استنا ًدا إىل دراسات وأبحاث وضعها خرباء إرسائيليون يف هذا املجال ،ونرشتها مراكز
1 Joseph Nye, "Cyper Power," Harvard Kennedy School, Belfer center for Sciences and International affairs, 2010, p.
4, accessed on 31/3/2019, at : https://goo.gl/9yNekm
2 Joseph S. Nye, Smart Power, Adele Oliveri (Trans.) (Bari: Gius. Laterza & Figli, 2012), pp. 38-45.
3 Hagar Shezaf & Jonathan Jacobson, "Revealed: Israel's Cyber-spy Industry Helps World Dictators Hunt Dissidents
and Gays," Haaretz, 20/10/2018, accessed on 5/01/2019, at: https://bit.ly/2J4UgRT
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أبحاث إرسائيلية أو مجالت عسكرية متخصصة ،ونقلها إىل العربية مرتجمون يتعاملون مع مؤسسة
الدراسات الفلسطينية .غالبية الدراسات مأخوذة من منشورات معهد دراسات األمن القومي((( الذي
ُيصدِر نرشة متخصصة باملوضوع ثالث مرات يف السنة ،إضافة إىل مؤمتر سنوي يعقده يف هذا الشأن.
يحظى املعهد بسمعة أكادميية جيدة ،ويعترب مرج ًعا ً
مهم للمسؤولني اإلرسائيليني وصانعي القرار .أما
املصدر الثاين لهذه الدراسات ،فهو مجلة معراخوت ،وهي مجلة فصلية تصدر باللغة العربية عن هيئة
األركان العامة للجيش اإلرسائييل.

أقسام الكتاب
يقع الكتاب يف ثالثة أقسام ،يعرض القسم األول بناء عىل مقاربة منهجية األطر النظرية التنظيمية لهذا
املجال الجديد ،بد ًءا من إعالن إنشاء سلطة للدفاع السيرباين يف إرسائيل ،أوكلت لها مهمة إدارة جميع
الجهود الدفاعية والعمالنية يف الفضاء السيرباين وتشغيلها وتنفيذها وفق الحاجة إىل املستوى القومي،
مبا يتيح الرد الدفاعي الكامل والدائم عىل الهجامت السيربانية؛ ومن ضمن ذلك التعامل مع تهديدات
الفضاء السيرباين والحوادث السيربانية يف الوقت الحقيقي .يف حني خُ ّصص القسم الثاين لعرض عقيدة
القتال السيرباين ودورها يف الحروب املقبلة ،وتضمن أربع دراسات تتناول بالبحث تطور تكنولوجيا
الحرب السيربانية يف بناء قوة إرسائيل وتطوير عقيدة للقتال السيرباين من أجل بلورة عقيدة متكاملة
وناضجة .أما القسم الثالث ،فتناول دراسة الدفاع السيرباين ومسألة الدفاع اإلرسائييل يف عرص الحرب
السيربانية ،مثل الهجامت التي تعرضت لها إرسائيل يف عامي  2013و ،2014ومحاولتها تطوير منوذج
جديد للدفاع السيرباين يرتكز عىل أربعة مبادئ أساسية يف الدفاع :الردع والكشف والدفاع وإلحاق
الهزمية ،إضافة إىل مفهوم القدرة عىل التعايف.
تُجمع الدراسات التي يتضمنها هذا الكتاب عىل أنّ استخدام السالح السيرباين يف املواجهات
العسكرية ال يزال غري قادر عىل حسم هذه املواجهات عىل الرغم من أهميته املتزايدة ،وعىل أن لهذا
السالح دو ًرا يف مجال الدفاع عن املنظومات وعن شبكات املعلومات أكرث منه يف املجال الهجومي.
لكن الح ّيز السيرباين يف إرسائيل ال يقترص عىل الجيش والدولة ،بل أصبح يكتيس أيضً ا أهمي ًة كربى يف عمل
الرشكات السيربانية الخاصة التي تعترب من الرشكات الرائدة يف هذا املجال يف العامل .فام دور الرشكات
خصوصا
السيربانية اإلرسائيلية الخاصة؟ وما عالقتها باألجهزة السيربانية الرسمية بالجيش اإلرسائييل؟
ً
أن األعوام األخرية شهدت تزاي ًدا ّ
مطر ًدا يف عدد الرشكات السيربانية الخاصة يف إرسائيل التي تعمل يف
4

ملزيد من املعلومات ،انظر :موقع معهد دراسات األمن القومي ،يفhttps://bit.ly/2CYm9ZJ :
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مجال األمن السيرباين من خالل إنتاج برامج حامية ودفاع عن أنظمة الكمبيوتر وشبكات املعلومات
يف املصارف والرشكات الخاصة ،حتى يف املنشآت العامة .لكن النشاط األهم لهذه الرشكات هو إنتاجها
برامج تجسسية هدفها املراقبة والرصد والتعقب ،تبيعها لجميع دول العامل ،وبخاصة لدول أفريقية
وجنوب أمريكية ،ودول عربية ،تستخدمها هذه الدول يف مالحقة املعارضني للنظام ويف التجسس عليهم.

القوة السيربانية اإلرسائيلية :القرارات واألطر التنظيمية
تقوم االسرتاتيجية التكنولوجية اإلرسائيلية عىل مفهوم أسايس ،تجسد يف رضورة قيادة التطورات التي
خصوصا
تحدث يف املجتمع وتوجيهها والتحكم فيها ،وتحقيق االندماج الكيل الذي يحقق أهداف الدولة،
ً
أن نظام التعليم يف إرسائيل يقوم عىل الربط بني العلوم النظرية والعلوم التطبيقية((( .ويستدعي هذا
األمر تحدي ًثا وإنشا ًء لعدد من الهياكل واملؤسسات ملواكبة التطورات التكنولوجية املتسارعة يف مطلع
القرن الحادي والعرشين التي باتت تؤثر مبارشة يف األمن القومي للدول .ذلك أن الفضاء السيرباين بات
مصدر تهديدات حقيقية تشمل املؤسسات الحيوية يف صلب العقيدة الدفاعية للدول؛ ما دفع رئيس
خصوصا
الحكومة اإلرسائيلية بنيامني نتنياهو ،يف  18أيار /مايو  ،2011إىل إنشاء "هيئة السايرب الوطنية"،
ً
بعد أن أصبحت إرسائيل هد ًفا لهجامت يف الفضاء السيرباين .وقد تط ّلب هذا األمر تعزيز قدرات إرسائيل
الدفاعية يف هذا املجال؛ حيث بات كل ما هو محوسب عرضة لالخرتاق والهجوم ،ما يهدد املرافق
واملؤسسات الحيوية التي تقدم الخدمات األساسية إىل املواطنني ،مثل الكهرباء واملياه واالتصاالت(((.
يف هذا القسم من الكتاب ،تناول شموئيل إيفني ودافيد سيامن الحوارات والنقاشات داخل مؤسسة
الحكم يف إرسائيل التي قادت إىل هيكلة سلطة الدفاع السيرباين القومية التي بدأت عملها يف
نيسان /أبريل  .2016والوظيفة األساس املنوطة بها هي إدارة الجهود الدفاعية والعمالنية يف الفضاء
السيرباين ،وتشغيلها وتنفيذها وفق الحاجة عىل املستوى القومي ،وبناء مقاربة منهجية مبا يتيح الرد
الدفاعي الكامل والدائم عىل الهجامت السيربانية يف الوقت املالئم ،وتقويم الوضع القائم وجمع
املعلومات االستخبارية وتدقيقها والعمل مع املؤسسات ذات االختصاص؛ ويكون مدير هذه السلطة
تاب ًعا لرئيس هيئة األركان السيربانية القومية الذي ُيعرف بأنه رئيس عملية الفضاء السيرباين القومية
(ص .)27
 5صفا محمود عبد العال ،التعليم العلمي التكنولوجي يف إرسائيل ،ط ( 2القاهرة :الدار املرصية اللبنانية ،)2004 ،ص .261
 6انظر :قراءة محمود محارب لكتاب شموئيل إيفني ودافيد سيامن طوف حرب الفضاء اإللكرتوين :تحديات عىل الصعيد العاملي
والسيايس والتكنولوجي (إرسائيل :معهد دراسات األمن القومي ،)2011 ،يف :محمود محارب" ،إرسائيل والحرب اإللكرتونية" ،مراجعات،
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،2011/8/10 ،شوهد يف  ،2019/3/31يفhttps://bit.ly/2TLc5hg :
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إنّ املبدأ املنطقي الذي يحكم إنشاء السلطة ،بحسب رأي الباحثني إيفني وسيامن ،هو أنّ الدفاع
ثم تربز الحاجة إىل تأسيس هيئة
السيرباين يستوجب التعاون الوثيق بني أجزاء القطاع املدين كلها؛ ومن ّ
مدنية تركز اهتاممها ك ّل ًيا عىل األمن السيرباينّ ،
تتول يف املستقبل العمل الذي يقوم به يف العادة جهاز
األمن اإلرسائييل للدفاع عن البنى التحتية القومية الحيوية .كام عرض الباحثان للخالفات التي رافقت
تأسيس السلطة يف ما يتعلق بتوزيع املسؤولية بني الهيئات املختلفة .وصيغت يف  9حزيران /يونيو 2016
مذكرة تفاهم بني السلطة وجهاز األمن اإلرسائييل بهدف تنظيم العمل ،لكن التوتر بقي قامئًا ،ومن
املرجح أن يستمر يف املستقبل.
عىل مستوى موازٍ ،م ّر الجيش اإلرسائييل بتغريات مفاهيمية وتنظيمية؛ إذ قرر رئيس هيئة األركان الجرنال
غادي إيزيكوت ،يف حزيران /يونيو  ،2015تأسيس فرع مستقل يقود نشاط الجيش اإلرسائييل ،الدفاعي
والهجومي ،يف الفضاء السيرباين .ويف مرحلة أولية ،أسست شعبة "سيرب" جز ًءا من هيئة األركان العامة،
وأنشئت فرقة دفاع يف قسم االتصاالت الالسلكية ،وأجريت تغريات تنظيمية يف جهاز االستخبارات.
يف آب /أغسطس  ،2016أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يف الكنيست تقري ًرا بشأن توزيع
املسؤولية وسلطة الدفاع السيرباين يف إرسائيل .وعرض التقرير عمل لجنة فرعية خاصة بالدفاع الفضايئ
السيرباين يرأسها عضو الكنيست إيف ريخرت ،الرئيس السابق لجهاز األمن اإلرسائييل .وهدف اللجنة
وتفحص مغزى قرار الحكومة بشأن
االطالع عىل استعدادات الدولة للدفاع السيرباين واإلرشاف عليهاّ ،
تأسيس السلطة وتنفيذ هذا القرار.
وف ًقا لتقرير اللجنة ،فإن إجراءات العمل ،كام عرضت عىل اللجنة ،تجعل من تبعية رئيس السلطة لرئيس
عملية الفضاء السيرباين القومية أم ًرا ال حاجة إليه يف املامرسة العملية؛ ألنّ رئيس السلطة مستقل ،يعمل
يف صميم التزامه املهني (الدفاع الفضايئ السيرباين) ،ويتخذ القرارات ،ويقوم بإجراءات عملية عىل األرض
من دون الحاجة إىل تفويض من رئيس الدائرة .وإضافة إىل ذلك ،مل تقتنع اللجنة بأن هناك رضورة
لوجود هيئتني مستقلتني يف ديوان رئيس الحكومة ،تتعامل كلتاهام مع الفضاء السيرباين .وتوصلت
اللجنة إىل مجموعة من االستنتاجات التي ترتبط برضورة تحويل سلطة الدفاع السيرباين إىل وكالة أخرى
لجمع املعلومات االستخبارية؛ عىل اعتبار أنّ عملها يجب أن يستند إىل املعلومات التي تجمعها الهيئات
االستخبارية والبيانات املفتوحة .هذا مع رضورة صوغ قانون "السيرب" بالتعاون مع جميع األطراف
ذات الصلة باألنظمة الدفاعية واملدنية .وأن تخضع السلطة للقيود نفسها املفروضة عىل جهاز األمن
اإلرسائييل يف ما يتعلق بالحقوق الفردية ،والعمل عىل إعادة النظر يف ترتيبات األمن السيرباين بصفة
دورية عىل مدى األعوام الخمسة املقبلة؛ نظ ًرا إىل قوة التهديد وخربة إرسائيل املحدودة نسب ًيا عىل
صعيد معالجة هذا التهديد.
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غري أنّ التغريات التنظيمية ،مهام اتّصفت بالتعقيد ،ال تشكل بالرضورة ً
دليل عىل قدرات الدفاع عن
الفضاء السيرباين ،أو عىل تعزيز قوة هذا الدفاع .ولذلك يجب وضع املعايري واالختبارات العملية يف ما له
اتصال بقوة نظام الدفاع السيرباين ،مبا يتيح املجال لتقويم الوضع الحايل والقيمة املضافة إىل الفعل
املستقبيل يف امليدان.

عقيدة القتال السيرباين ودورها يف الحروب املقبلة
يشمل هذا القسم أربعة أبحاث حول تطور تكنولوجيا الحرب السيربانية وكيفية استخدام السالح
السيرباين يف حروب إرسائيل املستقبلية .ففي بحثه "تطور تكنولوجيا الحرب السيربانية يف بناء القوة
يف إرسائيل" ،ح ّدد جيل برعام الهدف من هذا البحث ،يف إظهار موقع تكنولوجيا الحرب السيربانية يف
مفهوم األمن القومي اإلرسائييل من خالل دراسة ثالثة مجاالت رئيسة :بلورة اسرتاتيجية مالمئة ملواجهة
التهديد الناجم عن تطور تكنولوجيا الحرب السيربانية ،وتخصيص املوارد وامليزانيات املطلوبة ،وإدخال
تغيريات عىل بناء القوة العسكرية .وأشار برعام يف بحثه إىل أنّ الركائز الثالث ملفهوم األمن القومي
اإلرسائييل التقليدي ال تزال صالحة من أجل التصدي للتهديد السيرباين ،وهي التالية:
öالردع :ذلك أنّ القدرات السيربانية املتطورة مت ّكن إرسائيل من ردع أعدائها.
öاإلنذار املبكر :عىل اعتبار أنّ جمع إرسائيل معلومات عن أعدائها سيمنعهم يف املستقبل من
الوصول إىل قاعدة بياناتها.
öالحسم :تعترب إرسائيل من الدول الرائدة من حيث قدراتها السيربانية ،وهو ما قد مينحها تفو ًقا
يف املعركة من خالل استخدام أدوات سيربانية متقدمة لحسم املعركة.
أما يف مجال املوارد وامليزانيات ،فنص قرار الحكومة الصادر يف آب /أغسطس  ،2016املتعلق بإنشاء هيئة
أركان سيربانية قومية ،عىل وجوب تخصيص اعتامدات محولة من وزارة املال عرب ديوان رئيس الحكومة.
ويربز برعام أنّ ميزانية هيئة األركان السيربانية تبلغ حاليًا  2.5مليار شيكل ،أي ما يعادل  1.2مليار دوالر
أمرييك ،وهي موزعة عىل األعوام الخمسة املقبلة ،أي تبلغ  500مليون شيكل سنو ًيا .مصدرها كالتايل:
خصيصا للهيئة ،و 400مليون شيكل سيتم توفريها من
 100مليون شيكل مرصودة من امليزانية العامة
ً
خالل تجميع للموارد من مصادر متعددة (ص .)27
يخلص برعام إىل أنّ إرسائيل أجادت استرشاف خصائص التهديد الناجم عن تطور تكنولوجيا الحرب
السيربانية؛ فرشعت يف إدخال التغريات املطلوبة بناء عىل قوتها ،عىل اعتبار االرتباط الوثيق بني طريقة
معالجة التهديد السيرباين وأمن الدولة القومي ،وارتكزت املعالجة عىل ثالثة محاور:
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öاألجهزة األمنية والجيش ودوائر االستخبارات والصناعة العسكرية واألمنية.
öالشبكات الوطنية الحساسة املعرضة لهجامت سيربانية والخاضعة لتوجيهات "الهيئة الرسمية
لحامية املعلومات".
öالقطاع الخاص الذي يضم الرشكات ومؤسسات مكشوفة أمام الهجامت السيربانية.
يف حني جادل رون تريا ،ضابط االحتياط يف الجيش اإلرسائييل ،يف بحثه "تطوير عقيدة للقتال السيرباين
يف املعركة التقليدية" ،بأن املجال السيرباين مير بسريورة تطور تجعل منه نطا ًقا جدي ًدا يف القتال الذي
تلجأ إليه الدولة عىل غرار الفروع القتالية األخرى :الربي والبحري والجوي أو الفضايئ .وبناء عليه،
يتط ّلب ذلك تأسيس عقيدة عمل متكاملة وناضجة ،تستمد ،ولو جزئ ًيا ،مك ّوناتها من أمناط وتوجهات
عسكرية شاملة ،وتُدرج يف املعركة التقليدية .ويرى أن القتال السيرباين مير مبراحل تطور تكنولوجي
أ ّولية ،يش ّبهها بتطور الطريان العسكري ،بظهور طائرة االستكشاف الثنائية الجناح يف الحرب العاملية
األوىل ،حيث اتضحت ،منذ ذلك الوقت ،القدرة الكامنة يف الطريان عىل رضب مراكز الثقل لدى العدو،
فوق املنظومات الدفاعية األرضية واملعطالت عىل األرض.
يتسم الهجوم السيرباين اليوم ويف املستقبل املنظور بأفضلية كبرية عىل املدافع ضد الهجوم السيرباين؛
ذلك أن عىل املدافع أن يدافع عن عدد أكرب من املنشآت والرثوات ،بد ًءا بالخطط القتالية ومنظومات
األسلحة ،مرو ًرا مبنظومات التحكم واملراقبة العسكرية ،ومنظومات االتصال العسكري ،والبنى التحتية
النظامية ،والبنى التحتية الوطنية الحيوية .وميتلك املهاجم أفضليتني :األوىل أنه يفرض عىل املدافع أن
يدافع عن كل املؤسسات واملنشآت يف حالة الهجوم السيرباين ،والثانية أن يف إمكان املهاجم تركيز جهده
الهجومي عىل ما يختاره؛ وهو ما يتطلب ً
حجم من القوى البرشية الالزمة للدفاع يف املجال السيرباين
أكرب من حجم القوى البرشية املطلوب للهجوم ،عىل عكس القتال التقليدي.
ويف السياق ذاته ،يتوصل إميليو إيزلو يف بحثه "هل مثة تأثري للسالح السيرباين يف الوسائل العسكرية
التقليدية؟" إىل إجابة علمية وعملية عن هذا السؤال ،من خالل سعي حكومات القوى الكربى يف النظام
الدويل إىل تطوير قدراتها السيربانية ،سواء لتعزيز شبكة جمع معلوماتها االستخبارية ،أو لتكون أداة
قوة سياسية .وتدل الكتابات األكادميية والعسكرية يف ثالث دول عظمى هي الواليات املتحدة األمريكية
خصوصا ما يتعلق منها
وروسيا والصني عىل دعم استخدام السالح السيرباين يف حاالت وقوع مواجهات،
ً
سالحا مفي ًدا يستخدم يف
ببنى حساسة .ويرى إيزلو يف بحثه أن الهجامت السيربانية ميكن أن تكون ً
الرضبة األوىل ،ألنها تتمتع مبيزة املفاجأة وجهل املصدر ،وذلك بسبب صعوبة عزو العملية إىل أي طرف.
ويف املقابل ،جرى يف املواجهات التي تدخلت فيها قوة عسكرية استخدام الهجامت السيربانية مرات
معدودة من أجل تحقيق الهدف العسكري ،سواء من حيث هي مك ّون مساعد أو مم ّوه .ليخلص إىل أنه
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يف املستقبل القريب سيكون السالح السيرباين أش ّد مالءمة للعمليات الرسية ،ولتمرير رسائل سياسية مام
هو لحسم الحرب وتغيري قواعد اللعبة؛ ما يعني أنّ الوضع لن يتغري يف املستقبل البعيد.
تناقش املقالة األخرية يف هذا القسم التهديد الذي ميثله اإلرهاب يف الفضاء السيرباين ،وتفحص حقيقة
تصورات هذا التهديد التي تشكلت يف األعوام األخرية ،كام تفحص القدرات التي ميكن أن تحققها جهة
فاعلة غري حكومية ،وما إذا كان ميكن هذه القدرات أن متثّل تهدي ًدا حقيق ًيا ألمن الدول القومي .وجاء
هذا البحث بعنوان "التهديد الذي متثله املنظامت اإلرهابية يف الفضاء السيرباين" ،وخلص ك ّتابه ،غايب
سيبوين ودانيال كوهني وأفيف روتبات ،إىل أنّ مفهوم الدفاع ضد التهديدات السيربانية التي مصدرها
جهات إرهابية يجب أن يقوم عىل عدد من العنارص :االستخبارات ومقاربة الدفاع املتعدد الطبقات
ومقاربة الهجوم والتوعية العامة والدفاع املدين.

الدفاع السيرباين واملواجهات املستقبلية
يبدأ القسم الثالث من الكتاب بتحليل لجيل برعام بعنوان "الدفاع اإلرسائييل يف عرص الحرب
السيربانية  -تحليل" ،يعرض فيه لتطور مفهوم األمن القومي للكيان اإلرسائييل يف مواجهة التهديدات
خصوصا أن مفهوم األمن القومي يشري دامئًا إىل مصطلح الردع وتطوير قدرات دفاعية وهجومية
الكثرية،
ً
تثبط عزمية العدو .وتنظر إرسائيل إىل الردع عىل أنه تراكمي؛ ألنها تعترب كل حرب حلقة واحدة يف
سلسلة حروبها  .ثم ينتقل الباحث إىل مفهوم األمن القومي يف ظل الحرب السيربانية ،ذلك أن الدفاع
الفاعل ،بحسب رأيه ،يضمن استمرار عمل األنظمة الحيوية يف بلد ما ،وتطوير القدرات العمالنية يف
طرحا عن رضورة دمج املتطلبات الثالثة األصلية
الساحة السيربانية لخدمة قوة إرسائيل .وقدم برعام ً
الخاصة مبفهوم أمن إرسائيل التقليدي بالتحوالت املتسارعة يف مجال الحروب السيربانية؛ وهي الردع
واإلنذار املبكر واالنتصار العمالين الحاسم.
ويحاجج ماثيو كوهني وشاك فرايليخ وغايب سبيوين يف مقالتهم" ،منوذج جديد للدفاع السيرباين :مبادئ
الردع والكشف والدفاع وإلحاق الهزمية ،مع القدرة عىل التعايف" ،بأنّ التهديدات السيربانية ال تختلف
أمنوذجا مفاهيم ًيا لتطوير استجابة باالعتامد عىل املبادئ
جوهر ًيا عن التهديدات األخرى .ويقدم البحث
ً
األربعة الكالسيكية لالسرتاتيجية العسكرية :الردع ،والكشف املبكر ،والدفاع ،وإلحاق الهزمية ،إضافة
إىل القدرة عىل التعايف .ويستنتج الباحثون أنّ الهجامت السيربانية ال تختلف معالجتها عن معالجة
التهديدات األخرى ،اعتام ًدا عىل املبادئ التقليدية لالسرتاتيجية العسكرية.
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يف حني رسم أوري آورون يف مقالته" ،تأثري املجال السيرباين يف تصميم املنظومات" ،مساحات التامس
املحتملة بني بيئة القتال السيرباين والتحديات األمنية التي تواجه إرسائيل .ويف سبيل ذلك ،حلل املجال
السيرباين بصفته ساحة قتال تتكون من ثالث بيئات :البيئة املادية التي توجد فيها منظومات وخوادم
وخيوط وكابالت ،أي كل ما هو ملموس؛ والبيئة البرشية التي تحدد متطلبات تنفيذ العمليات الحسابية
وتستخدم نتائجها ألغراضها املنوعة؛ والبيئة الخوارزمية (اللوغاريتمية) التي يتم فيها توصيل األرقام
بعضها ببعض ،فتجري العمليات الحسابية عمل ًيا .وميكن وصف الفرق بني املجالني السيرباين والعسكري،
بأنّ األخري يستخدم ،عىل املستوى املادي ،األدوات الحركية "العتاد الحريب املادي" ،وعىل مستوى
العنرص البرشي ،يصار إىل تفعيل أدوات علم النفس التي تؤثر يف الوعي .أما املستوى الخوارزمي،
فيستند إىل أدوات سيربانية توثر يف البيانات املخ ّزنة يف أنظمة الكمبيوتر ويف الطريقة التي تجري بها
برامج التشغيل حساباتها.
يف السياق ذاته ،يحاول إيتامر وايتان ونري واليشع يف مقالتهام" ،التكنولوجيا يف ساحة القتال املستقبيل"،
تلمس الفروق الجوهرية بني ساحة القتال املستقبلية املتصورة وساحة القتال الحالية؛ إذ ميثّل دور
التكنولوجيا املتطورة التي سيتم استخدامها يف املستقبل العامل الحاسم يف تحديد شكل ساحات القتال
املستقبلية .ويجادل الباحثان بأنّ النظم التكنولوجية الجديدة كاملعدات ذاتية القيادة ،واألسلحة
الكهرومغناطيسية ،واملنظومات املتطورة يف مجال القيادة والتحكم ،ستعيد تشكيل الحرب املستقبلية
ورسمها من جديد.

خامتة
ّ
توظف إرسائيل القوة السيربانية يف إجاميل قوتها الصلبة والناعمة يف آن واحد ،متفوق ًة بذلك نوع ًيا عىل
مستوى دول املنطقة ككل .وتبلغ نسبة إنفاقها املحيل اإلجاميل عىل البحث والتطوير بالنسبة إىل الناتج
املحيل اإلجاميل ما يعادل  4.21يف املئة من مجمل إنتاجها املحيل اإلجاميل((( ،وهو أعىل بأضعاف مام
تخصصه دول املنطقة العربية وسط ًيا للبحث العلمي ،حيث نسبة  0.3يف املئة فقط من الناتج املحيل
مخصصة للبحث والتطوير(((.
اإلجاميل (ا ُملن َت َقص أصال بفعل النظام الرتاكمي الريعي) هي ّ
يتبي جل ًّيا أنّ إرسائيل تعمل عىل استرشاف التهديد املحدق ببناها التحتية نتيجة التهديدات
يف الحصيلةّ ،
خصوصا أنّ
السيربانية ،ويف تركيزها عىل إنشاء منظومة دفاع متطورة باستمرار عىل املستوى القطري،
ً
Unesco, Unesco Science Report: Towards 2030 (Paris: Unesco, 2015), p. 410.
Ibid., p. 27.
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مفهوم األمن القومي اإلرسائييل يعود إىل مرحلة تشكيل الوطن القومي اليهودي يف ظل االنتداب
الربيطاينّ ،
وظل هذا املفهوم يتطور يف مواجهة التهديدات الكثرية التي كان عىل الكيان االستعامري
الوليد أن يعالجها بعد احتالله فلسطني .كام أنّ إرسائيل تستخدم التكنولوجيا والقوة السيربانية للتطبيع
مع النظم الدكتاتورية يف املنطقة ،من خالل تصدير أجهزة التجسس والتنصت عىل املعارضني يف الدول
التي تعاين انعدام الحريات وغياب الدميقراطية واملحاسبة؛ ما يتسبب يف اعتقالٍ وقتلٍ للمئات من
األبرياء ،يف مسعى منها للبقاء يف محيط مت ّزقه الحروب والرصاعات الداخلية.

