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 دبلوماسية القمع: صناعة السايبر اإلسرائيلية
 

 ملخص تنفيذي 

 

ي السوق العالمية رسيعة النمّو لمنتجات األمن ال
 
را رئيسيا للمراقبة، فإرسائيل هي العب رئيسي ف

ّ
 إرسائيل مصد

ّ
. وقد استحوذت  سايب  تعد ي

ان 
عام   اإلرسائيلية  السايب   كات  ي  31نحو    2020رسر

 
ف العالمي  االستثمار  من  كات  %  الشر عىل  االستحواذ  عمليات  وحققت  القطاع،  هذا 

ونية اإلرسائيلية مردودا يبلغ حوالي   ونية اإلرسائيلية    4.7اإللكبر ي حي   بلغت قيمة الصادرات اإللكبر
، ف   1مليار دوالر.   6.85مليار دوالر أمريكي

. وتتحمل  واألوساط األكاديمية، والحكومة  ،والجيش   ،لصناعةا تتمب   صناعة السايب  اإلرسائيلية بالعالقات التبادلية الوثيقة القائمة بي    

والبحث   للدولة،  المملوكة  العسكرية  والصناعات  العسكرية  الصناعات  خالل  من  ي  البشر المال  رأس  تنمية  تكلفة  من  الكثب   الدولة 

 .والمؤسسات البحثية العامة وتلك األكاديمية، إل جانب العديد من األذرع الحكومية المختلفة

 وير الصناعي واألكاديمي طهذا، وتقوم الحكومة اإلرسائيلية بتحويل مئات الماليي   من الدوالرات لغرض دعم وتمويل وتنسيق البحث والت

(R&D)   ي مجال
عت إرسائيل اتفاقيات تعاون ف 

ّ
ة الماضية، وق . وخالل السنوات األخب  وترقية صناعة السايب  اإلرسائيلية عىل الصعيد الدولي

ي تيسب  الروابط بي     .2دولة وهيئة دولية  90من    مع أكب  السايب   
ا ف  اكات البحثية، تلعب الجامعات اإلرسائيلية دوًرا رئيسيًّ ومن خالل الشر

امج اإلطارية لالتحاد ا  ي مشاري    ع الب 
كات اإلرسائيلية ف  ي  الصناعة اإلرسائيلية وبقية أرجاء العالم. ويشارك العلماء اإلرسائيليون والشر ألورون 

ي إطار .Horizon Europeو Horizon 2020و FP7 عىل غرار
الهيئات اإلرسائيلية ف  ت 

ّ
(  2013  -  2007)ما بي   األعوام   FP7 إذ تلق

عن   يزيد  ما  من    1.06وحدها   أكب   راكمت  منح، كما  شكل  عىل  دوالر  المعرفة  2.4مليار  قيمة  ي 
ف  دوالر  أو   مليار  الفكرية  )الملكية 

propertyintellectual  .)3 

ي يطلق عليها اسم "الوحدة 
، الهيئة الرئيسية المسؤولة  8200هذا، وتعد الوحدة التر ، وهي وحدة االستخبارات التابعة للجيش اإلرسائيىلي

ي تتحصل عليها الوحدة تستخدم لالضطهاد السياسي  
ي الوحدة، فإن المعلومات االستخبارية التر . وبناء عىل خّريج  عن اعتداءات السايب 

المحتلة الفلسطينية  ي 
األراض  ي 

ي ف 
الفلسطيت  المجتمع  انقسامات داخل  الوحدة   .4ولخلق  ناقال    8200ولكن  أيضا بوصفها حزاما  تعمل 

ي تم تخريجها من أصول الهيمنة االستعمارية    ا التكنولوجيلصناعة  
ي تستفيد من تسويق المعرفة العسكرية، التر

اإلرسائيلية الفائقة، والتر

ي الوحدة    اإلرسائيلية عىل  . ويذكر أن خريج  ي
كة، مسؤولة    8200الشعب الفلسطيت  قد أسسوا، عىل مدار السنوات، ما يزيد عن األلف رسر

 .5Checkpoint Software Technologies, NICE Systems, Palo Alto Networks, and Cyber Arkا عن تقنيات من ضمنه

 الصادرات ال
ّ
ي تاري    خ إرسائسايب  تعد

ي تصدير تقنيات القمع إل أنظمة االستبداد، لغرض  انية أحدث فصل ف 
يل الطويل والقاتل، المتمثل ف 

األحيان   بعض  ي 
ف  الطريق  تمهد  واالقتصادية، كما  التجارية  العالقات  تعزز  الصادرات  هذه  إن  ودبلوماسية.  اقتصادية  مكاسب  تحقيق 

التطبيع األخب    ، كما يتضح من  الدولي الدبلوماسية والتعاون  السياسية واالقتصادية بي   كل من إرسائيل واإلمارات  للعالقات  للعالقات 

 .العربية المتحدة

لتعقب   القمعية  الحكومات  قبل  اإلرسائيلية من  ونية  اإللكبر المنتجات  استخدام  إنسان، تم  ووفقا لصحافيي   وباحثي   ونشطاء حقوق 

، وإسكات المعارضة السياسية. وعىل المثليي   م بضوابط التصدير عىل    واحتجاز النشطاء، واضطهاد  الرغم من أن إرسائيل، رسميا، تلبر 

ي تنظمها اتفاقية  
كات  فاسينار المواد ذات االستخدام المزدوج، التر ، إال أن إرسائيل ال تكشف علنا عن معلومات حول تراخيص التصدير لشر

خيص العامة، وهذا ما يقّوض احتماالت المساءلة لها.   6معينة أو لسياسات البر
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 مقدمة

 
لديك ء  ي

سر "تأمي   كل  ب   تتعهد  مزدهرة  عالمية  صناعة  من  جزًءا  إرسائيل  ي 
 
ف ي 

ان  السايب  األمن  صناعة   
ّ
 secure your" أو ) ، "تعد

everything") ايد عمليا جميع مجاالت النشاط االقتصادي  سايب  وتشبع التقنيات ال .7حسبما قال أحد رواد هذه الصناعة انية بشكل مبر 

ي 
 
. وف الواالجتماعي األمن  رت بشدة من جائحة كورونا، فقد شهدت صناعة  الصناعية قد تض  القطاعات  العديد من  أن  ي  سايب   حي   

ان 

. وعموما، فقد توسع سوق هذا   كات والوكاالت العامة بتحويل أنشطتهم إل الحب   الرقمي ي الطلب، حيث قام األفراد والشر
 
العالمية زيادة ف

ة؛ وقد حقق ارتفاعا من  القطاع بشكل كبب  عىل مدار السنو  مليار دوالر أمريكي سنة    126إل   8  2014مليار دوالر أمريكي سنة    71ات األخب 

ي النمو بشكل مضطرد عىل مدار السنوات القادمة ليتجاوز حاجز ال    .20209
 
مليار دوالر أمريكي    207ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع ف

 .202410بحلول العام  

انية قد ص انية، وذلك نظًرا ألن الحرب السايب  راتها السايب 
ّ
ايد عىل تطوير مقد ا وبشكل مبر 

ً
ي جميع أرجاء العالم أيض

 
ز الحكومات ف

ّ
ارت  ترك

ي يزداد كثاف
ان  ي سباق تسلح سايب 

ي بعض األحيان، ولذلك فإن الدول منخرطة ف 
  ة. جزًءا ال يتجزأ من الحرب التقليدية، كما تشكل بديال لها ف 

ايد تقنيات   انية  كما تستخدم األنظمة القمعية بشكل مبر  كاقتحام الحواسيب، وقرصنة الهواتف، ومراقبة الشبكات لفرض الرقابة عىل  سايب 

ي  ا سكانها ومالحقتهم، و 
التعسف  االعتقال  إل  تؤدي  الرقابة  أن هذه  الشعبية. وقد ثبت  التعبئة  ، وقمع  السياسيي   المعارضي    ستهداف 

 .11بما القتل خارج نطاق القضاءوالتعذيب، ولر 

ي هذا المضمار. 
ر رئيسي لخدمات المراقبة واألمن، والحليف الوثيق للواليات المتحدة، العبا رئيسيا ف 

ّ
  لقد نصبت إرسائيل نفسها، وهي مصد

اإل ه أيضا سلعة تجارية يمكن  إنها تعتب  السايب  مجرد محّرك مهم للنمو االقتصادي، بل  فادة منها لتحقيق أهداف  إن إرسائيل ال تعتب  

 .سياسية، ولتأمي   مكانتها الدولية وتعزيزها 

ا  . لقد كان هذا هو الحال، تاريخيًّ ،  ال يقتض االستفادة من التجارة ألغراض سياسية عىل إرسائيل، وكذلك األمر بالنسبة لمنتجات السايب 

ي أمريكا الوسىط، مع الصادرات اإلرسائيلية من التكنولوجيا الزراعية إل األنظمة الدي
وال يزال هذا هو الحال بامتياز، بالنسبة   12كتاتورية ف 

الواسعة عالميا من األسلحة ي قد   .13لصادرات إرسائيل 
الماض  العقد  السايب  اإلرسائيلية خالل  الشي    ع لصناعة  الصعود  ومع ذلك، فإن 

ي إرسائيل بواسطتها 
ي تبت 

ونية الدفاعية  جعلها واحدة من أهم السلع التجارية التر ر القيمة اإلجمالية للصادرات اإللكبر
ّ
قوتها العالمية. وتقد

بنحو   اإلرسائيلية  اإلرسائيلية  10والهجومية  العسكرية  للصادرات  اإلجمالية  القيمة  يتجاوز  ما  أمريكي سنويا، وهو  دوالر  مليارات 
إن   .14

، وسهولة  سايب  االنتشار ال ي العض الرقمي
ي كل مكان ف 

ي ف 
ي إطار المراقبة المستهدفة والجماعية،  ان 

استخدامه من قبل دوائر صنع القرار، ف 

ا لألفراد والمجتمعات ي ذات الوقت الذي يشكل فيه تهديدا كبب 
اتيجية للدول، ف   .يجعله ذا قيمة اسبر

ي إرسائيل ليس نتاج ليد السوق الخفية. لقد تم ت
 
ي من خالل  وكما يوضح هذا التقرير، فإن صعود صناعة السايب  ف

ان  شكيل القطاع السايب 

ي  
وع استيطان  ل من خالل تطور إرسائيل كمشر

ّ
العالقات المتبادلة القوية بي   التصنيع، والجيش، واألوساط األكاديمية، والحكومة، وقد تشك

واالستثم  توّسعي  المكثف،  الحكومي  الدعم  الخاص فحسب من  اإلرسائيىلي  القطاع  يستفيد  األجنبية،  وكقوة عسكرية محتلة. وال  ارات 

ي تم تطويرها 
  والبحث والتطوير العسكري واألكاديمي الذي تموله الدولة، ولكنه يستفيد أيضا من االستغالل التجاري للمعرفة العسكرية التر

ي 
ي تولدها سمعة إرسائيل ف 

القيمة السوقية التر ي سياق احتالل عسكري طويل األمد. وعالوة عىل ذلك، فإن هذا القطاع يستفيد من 
  ف 

ي 
ي هي تسمية مخففة وبديلة عن الهيمنة االستعمارية المستمرة للشعب الفلسطيت 

 . المعرفة العسكرية واألمنية، التر

انيةتستفيد الدولة اإلرسائيلية من النجاح التجاري لصناعاتها   ونية    السايب  من خالل إنشاء وظائف ذات رواتب عالية، وفرض   15اإللكبر

ائب عىل بيع كات  ض  ي شكل عروض عاّمة أّولية (Exits) الشر
اء (IPO) ف   .(Mergers and Acquisitions) وعىل عمليات االندماج والشر

ي بعض األحيان تمهد الطريق للعالقات الدبلوماسية  
كما تستفيد من الناحية السياسية، حيث تعزز العالقات التجارية واالقتصادية، وهي ف 

ل تطبيع العالقات الس 
ّ
. ويمث ياسية واالقتصادية مؤخرا بي   إرسائيل واإلمارات العربية الموحدة نموذجا مفيدا لالطالع  والتعاون الدولي

ي سياق الدينامّيات االقتصادية والسياسية األوسع
 .عىل دور السايب  ف 
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ط
ّ
ي الفصول التالية، تسل

 
ي إرسائيل، بما فيه دور الصناعات الع "Who Profits" ف

 
ي ف

ان  سكرية، والحكومية  الضوء عىل صناعة األمن السايب 

السايب  من   انية، وتفحص طرق استغالل  السايب  التقنيات  إنتاج وتسويق  ي 
 
األكاديمية، ف الحكومية، والمؤسسات  العسكرية، والوكاالت 

كب   عىل  
 .دولة اإلمارات العربية المتحدةدراسة حالة جانب الدولة اإلرسائيلية لغرض تعزيز قوتها السياسية، مع البر

ي ذلك منشورات الوزارات  يستند هذا 
 
التقرير إل جمع وتحليل المعلومات من مصادر عاّمة مختلفة، كمنشورات الهيئات الحكومية )بما ف

ها من المصادر اإلعالمية كات والصحف، وغب   .اإلرسائيلية(، وتقارير الصناعة، ومنشورات الشر

 

 صناعة األمن السايبراني اإلسرائيلي 
 

. سنة  تعد صناعة التقنية العالية   ، اجتذبت هذه الصناعة استثمارات  2020واحدة من محركات النمو الرئيسة لالقتصاد اإلرسائيلي

لت   16من الصفقات،    607مليار دوالر أمريكي من خالل    10.2بقيمة  
ّ
وتساهم التقنية   17  % من إجمالي الصادرات اإلرسائيلية. 43وشك

ي المتوسط، بنحو  
 
إلجمالي إلرسائيل.  % من الناتج المحلي ا12العالية، ف

ألف    321، تم توظيف حوالي  2019واعتباًرا من نهاية عام   18

ي مجال التقنية الفائقة9.2موظف، يمثلون حوالي  
 
 19. % من مجمل العمالة اإلرسائيلية، ف

كات متعددة الج ،  2020نسيات. سنة  هذا القطاع الصناعي شديد التعولم، وي  هيمن عليه المستثمرون األجانب ويمتاز بالحضور القوي للشر

ي إرسائيل، ويعمل بها حوالي    387كانت هنالك  
كة متعددة الجنسيات نشطة ف  كات متعددة الجنسيات  .20 شخص  68،000رسر غالبية الشر

ي الواليات المتحدة )
، واليابان60تقع مقاّرها ف    Venture)ويعد رأس المال االستشاري .21%(، تليها ألمانيا، والمملكة المتحدة، والصي  

Capital)   ي هو المصدر الرئيسي لرأس المال ، حيث يمثل   التكنولوج  ي عام  88اإلرسائيىلي
% من إجمالي رأس المال الذي راكمته الصناعة ف 

ي غالبيتهم   VC ال مستثمرو .22 2020
 هم ف 

ي التقنية الفائقة اإلرسائيلية  % من مجمل هذا القطاع. وقد أظهر تحليل جميع االستثمارات الرأ85العظم من األجانب، ويكونون  
سمالية ف 

 عامي  
ي أن معظم رأس المال قد جاء من الواليات المتحدة )  2018و  2013بي  

%(، ثم  30%(، ثم إرسائيل )35بحسب التوزي    ع الجغراف 

ا كندا 3%(، تليها ألمانيا والمملكة المتحدة ) 4الصي   ) ون األمر  .(%2) 23 % لكل منهما( وأخب  ا عىل عمليات  كما يهيمن المشبر
ً
يكيون أيض

كات اإلرسائيلية؛ بقيمة إجمالية قدرها   التقنية    7االندماج واالستحواذ للشر ي مجال 
الدمج واالستحواذ ف  ي عمليات 

مليار دوالر أمريكي ف 

 .202024مليون دوالر أمريكي من قبل المستحوذين اإلرسائيليي   سنة   480الفائقة، مقارنة ب   

ي أي  ي عام  يلعب التمويل األجنت 
. فف  ي اإلرسائيىلي ي دعم االبتكار التكنولوج 

ا ف  ا دوًرا مهمًّ
ً
% من إجمالي اإلنفاق المحىلي  47تم تمويل  2011ض

ي إرسائيل من الخارج، وذلك مقارنة بما نسبته    (GERD)عىل البحث والتطوير
وقد بلغ اإلنفاق عىل البحث والتطوير  .25 2007% سنة  28ف 

كات متعددة   ي الشر
ي إرسائيل من حيث النسبة المئوية للعوائد  ف 

ي الواليات المتحدة1.7%، مقارنة ب   17الجنسيات ف 
،  2012وسنة   .26% ف 

اع الخاصة باالبتكار اإلرسائيىلي مملوكة ألجانب37كانت   .27% من براءات االخبر

ي واحدا من أبرز المجاالت الفرعّية ضمن صناعة التق 
ان   قطاع األمن السايب 

ّ
ل  هذا، ويعد

ّ
% من إجمالي  30نية العالية اإلرسائيلية، حيث يمث

كة    421، فإن هنالك نحو  2019لألبحاث سنة    IVCووفقا لتقرير صادر من مركز .28 2020رأس المال الذي حققته الصناعة سنة   رسر

ي إرسائيل،  
المعلومات، و15سايب  نشطة ف  ي مجال حماية 

يعمل ف  و    %9% منها  الشبكات،  ي مجال أمن 
ي  7ف 

االستخبارات  % ف  مجال 

ا  انية، وهو رقم مرتفع نسبيًّ ي نهاية العام   .29السايب 
، ونصف هؤالء    20،500، تم توظيف نحو  2018وف  ي قطاع السايب  اإلرسائيىلي

موظف ف 

كات "ستارت أب"، إل جانب   ي رسر
ي مراكز بحث وتطوير أجنبية، و    4،500تقريبا ف 

ي القطاع العامّ   5،9000منهم ف 
بلغت قيمة  وقد   .30ف 

ي مراكز البحث والتطوير ال
ي  سايب  الناتج المحىلي اإلجمالي للموظفي   اإلرسائيليي   العاملي   ف 

كات متعددة الجنسيات الموجودة ف  انية للشر

 .201731مليون دوالر أمريكي سنة   900إرسائيل  

كات ال2010لقد توّسعت صناعة السايب  بشكل كبب  منذ العام    عامي  سايب  . وقد زاد عدد الشر
ي إرسائيل بأكب  من الضعف بي  

انية العاملة ف 

انية 2300، وزاد حجم الرأسمال الخاص الذي جمعته هذه الصناعة بنسبة 2019و 2010 كات السايب  لت الشر
ّ
% من إجمالي  15%، وشك
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يبلغ   بإجمالي  المرتفعة،  التقنية  اإلرس .32 مليار دوالر  10استحواذات  ونية  اإللكبر الصادرات   عامي  وقد زادت 
بي     2019و   2011ائيلية، 

 .201933مليار دوالر أمريكي سنة    6.5%، لتصل إل سقف ال   600بنسبة  

ي تحقيق نمو قياسي سنة 
 
كات السايب  اإلرسائيلية ما يقرب من  2020استمرت الصناعة ف ت رسر

ّ
ي هذا  31. إذ تلق

 
% من االستثمار العالمي ف

ب    السابق22القطاع، مقارنة  العام  ي 
 
السايب    .34% ف ، وهو ما يمثل حوالي    6.85وقد بلغت قيمة صادرات  % من  11مليار دوالر أمريكي

إجمالي مبيعات السايب  العالمية
كات السايب  اإلرسائيىلي   .35 ي حي   جمعت رسر

 
صفقة، وهو    100مليار دوالر أمريكي من خالل أكب  من    2.9ف

كات سايب  إرسائيلية تقدر قيمتها    20راء أكب  من  وقد تم إج .201936% مقارنة بسنة  70ما يمثل زيادة قدرها   صفقة استحواذ عىل رسر

. وقد شملت عمليات االستحواذ هذه استحواذ  4.7بنحو     1.1مقابل   Checkmarx عىل  Hellman & Friedman مليار دوالر أمريكي

، واستحواذ مليون دوالر أمريكي   165مقابل   CyberXعىل   Microsoftمليار دوالر أمريكي
37. 

 

 ركائز عامة لصناعة خاصة 
 

 

إن ظهور إسرائيل بوصفها مزودا عالميا رائدا لتقنيات السايبر ليس نتيجة لقوى سوق غير مرئية، بل هو نتيجة لتطور إسرائيل 

 .الفريد بوصفها مشروعا استيطانيا توسعيا، وقوة عسكرية محتلة

 

و  الفائقة،  التقنيات  صناعة  نشطا  دعما  اإلرسائيلية  الدولة  اإلعفاءات    السايب  تكنولوجيا  توفر  خالل  من  وذلك  الخصوص،  وجه  عىل 

اخيص المتهاونة.  يبية، والمنح، واإلعانات، وسياسات التصدير، والبر مليار شيكل سنويا، من خالل    1.5هذا، وتستثمر الدولة نحو    الض 

منح،   شكل  عىل  الفائقة،  التقنية  كات  رسر ي 
ف  اإلرسائيلية،  االبتكار  االستثمارات  سلطة  تشجيع  قانون  خالل  من  ائب،  الض  من  وتعفيها 

 .38الرأسمالية

م، تتحمل الدولة، من خالل الصناعات العسكرية والعسكرية المملوكة للدولة، والمؤسسات البحثية واألكاديمية العامة،  
ّ
عالوة عىل ما تقد

ي  ي إرسائيل، عىل   واألذرع الحكومية المختلفة، الكثب  من تكلفة تنمية رأس المال البشر
والبحث والتطوير. وتدين صناعة السايب  الغزيرة ف 

ريادة   ، واحتضان  اإلرسائيىلي الفائقة  التقنية  قطاع  ي تشكيل 
ف  العسكري  القطاع  لعبه  الذي  للدور  بالكثب  من وجودها  الخصوص،  وجه 

هذهالتكنولوجي األعمال   تعزيز  عىل  أيضا  والحكومية  األكاديمية  األوساط  تعمل  ك    ة. كما  المشبر ي 
البحت  التعاون  خالل  من  الصناعة 

اكات الدولية  .والشر

ي سايب  أبواب دّوارة: الذكاء العسكري واالبتكار ال
 ان 

كات  سايب  واحدة من الركائز األساسية لالبتكار ال ويجية لشر ي األدبيات البر
، وقد تم تصوير هذا الجيش ف  ي اإلرسائيىلي هي الجيش اإلرسائيىلي

ان 

نت اإلرسائي  ة  سايب  لية والمسؤولي   الحكوميي   كحاضنة لمواهب األمن الاإلنبر ، وكمصدر ثابت للعقول الشابة المتوقدة المجّهزة بالخب  ي
ان 

   ،العملية

ي النقاش المتعلق بالتقنية اإلرسائيلية   ،ومهارات التواصل، والتقنية 
وف مؤخرا ف  فإن الخدمة العسكرية   والمعرفة. وكما أشار جوزيف غيبر 

ي مجال الستارت أب." ال تتعلق بالم
 39ساعي العسكرية عىل اإلطالق، ولكنها بدال من ذلك بمثابة دورة تدريبية لرواد األعمال الطموحي   ف 

ة اإلرسائيلية"  ي حي   أن ما يسم "الخب 
، حيث   40ف  ي اإلرسائيىلي

ان  كات والدولة للفضاء السايب  ي تسويق الشر
ي نشر تقنيات األمن بشكل كبب  ف 

ف 

الغائبي   هم   أن  الواضح  عليها. ومن  ترتكز  ي 
التر السياسية  الحقائق  الصناعي    أولئكيتم حجب  للمجمع  ي 

المتلفر الطرف  ي 
الموجودون ف 

، أي الفلسطينيي   الذين يعيشون تح  ت االحتالل العسكري اإلرسائيىلي والحصار المطّوالن. العسكري اإلرسائيىلي

ي المجال ال
: سايب  يعمل الجيش اإلرسائيىلي ف  ي من خالل وحدتي  

ية]   C4I  مديرية  ان  جم  -سالح التنّصت، بالعب   . إن8200والوحدة    [، المبر

C4I اف مديرية خدمات السايب  العسكرية، مسؤولة عن أمن الشبكات داخل الج ي تعمل تحت إرسر
، وكذلك عن تطوير  التر يش اإلرسائيىلي



سرائيلية ناعة السايبر اإلدبلوماسية القمع: ص   

 

مجيات وأسس التشفب  للجيشتكنولوج البنية التحتية ألنظمة   ، وهي وحدة جمع  8200أما الوحدة  .41 يا المعلومات واالتصاالت، والب 

ية العسكرية، فتنفذ عمليات هجومية سايب  التابعة لسالح االستخبارات  مصادر  وبحسب  .42 استخبارات اإلشارات وفك تشفب  الرموز 

ى تضمنت عمليات تجسس وتخريب لمنشآت صناعية، أشهرها برنامج ية كب  ي هجمات سايب 
 
 Stuxnet دولية، فقد شاركت الوحدة ف

اك مع وكالة األمن القومي األمريكية
هذا،  .43 والذي استهدف المنشآت النووية اإليرانية  (NSA)وهو برنامج ضار رقمي تم تطويره باالشبر

ي العالم  Stuxnetويعتب  البعض أن
 
ي ف

ان   .44هو أّول سالح سايب 

ي الحفاظ عىل السيطرة العسكرية والسياسية عىل السكان الفلسطينيي    
 
لطالما لعبت االستخبارات العسكرية اإلرسائيلية دورا رئيسيا ف

ي رسالة مفتوحة عام  
 
، ذ   2014الواقعي   تحت االحتالل. وف كر خّريجو وحدة االستخبارات أن  إل رئيس الوزراء وقادة الجيش اإلرسائيىلي

الوحدة   ي جمعتها 
التر المعلومات  وأن  اإلرسائيلية،  الرقابة  أمام  تماما"  "مكشوفون  المحتلة  الفلسطينية  األرض  ي 

 
ف   8200الفلسطينيي   

ي صفوف الفلسطينيي   من خالل تجنيد العمالء ودفع أجزاء من الفلسطينيي   
 
 ضد  تستخدم "لالضطهاد السياسي ولخلق انقسامات ف

الفلسطينية والجوالن   45". مجتمعهم ي األرض 
 
العسكرية ف العمليات  ي 

 
بها تشارك من خاللها ف الوحدة فرقة قتالية خاصة  هذا، وتملك 

ي نفذها الجيش اإلرسائيىلي  
ي ثلث االعتقاالت الجماعية التر

. وبحسب ما ورد، فقد شارك جنود االستخبارات العسكرية ف  السوري المحتلي  

ي الضفة  
ي  90حوالي    8200وتنتج الوحدة   .201446الغربية المحتلة خالل صيف  ف 

ي تم جمعها ف 
% من مجمل المعلومات االستخبارية التر

ي نفذها كل من جهازي "موساد" و "شي   بيت
ي جميع العمليات الرئيسية التر

ي أنها متورطة تقريبا ف 
 ."47إرسائيل، مما يعت 

ي العمليات العسكرية. إذ تعمل الوحدة أيضا بوصفها ميدان تدريب وحزام ال تقتض   8200ومع ذلك، فإن أهّمية الوحدة  
 عىل دورها ف 

ي الخدمة الفعلية، فإن الوحدة    5000وبوجود ما ال يقل عن   .48ناقل لصناعة التقنية اإلرسائيلية
ي الجيش    8200جندي ف 

هي أكب  وحدة ف 

. ويضمن متوسط وقت الخدمة العسكرية الذي   ي الوحدة الذين يتمتعون بمهارات اإلرسائيىلي يبلغ أربعة سنوات التدفق المستمر لخريج 

كة بما   1000عىل مدار السني   أكب  من   8200عالية، ويحتاجون إل طلب مرتفع من قبل القطاع الخاص. وقد أسس خّريجو الوحدة  رسر

كات وقد وجدت  .   Cyber Ark  49و ، Checkpoint Software Technologies ،NICE Systems ،worksPalo Alto Netفيها رسر

كة سايب  إرسائيلية، كان هنالك   700إرسائيىلي أسسوا   2300إحدى الدراسات أنه من بي     ي الوحدة 80رسر  .820050% منهم من خريج 

ة العسكرية إل القطاع الخاص.  التكنولوجيكما تقوم الوحدات   ي والخب  فعىل سبيل  ة األخرى للجيش اإلرسائيىلي بنقل رأس المال البشر

التنصت اإلرسائيىلي Lotem المثال، فإن خريجو  العمليات   (C4I) ، وهي وحدة داخل سالح  ي 
المتقدمة ف  التقنيات  إدخال  مسؤولة عن 

، قد حققوا أكب  من  ي عمليات ال  3القتالية للجيش اإلرسائيىلي
 .51التجارية عىل مدار خمسة أعوام  exitsمليارات شيكل ف 

ي الوحدة. هذا هو حال السابق    أيضا   8200تعمل الوحدة  
ي طورها الجنود ف 

ي المشاري    ع التر
كحاضنة لريادة األعمال التقنية، حيث تستثمر ف 

الوحدة   ي 
السابق ف  الكابير   لمان،  الستارت أب8200باراك بب  كة  ال Indegy ، ومؤسسة رسر ي  سايب  لألمن 

المتخصصة ف  كة  الشر ، وهي  ي
ان 

وع ابتكاري قام بتطويره  حماية البنية التحتية الحيوية.   ي مشر
ووفقا لمجلة فوربس، فقد وافق مسؤولو الجيش عىل استثمار القوى العاملة ف 

لمان نفسه بأنه "فوز للجميع" أو  ي الوحدة، وهو ما وصفه بب 
لمان ف  كة.   52win"-"winفقط من أجل االحتفاظ ببب   هذا وقد تم بيع رسر

Indegy ي وقت الحق إل
لمان ف  ي أسسها بب 

كة  التر ي فتحت مكتبا إرسائيليا بناء   Tenable رسر
ي الواليات المتحدة، والتر

ي يقع مقرها ف 
التر

 .53عىل هذا االستحواذ

، جنبا إل جنب  (DDR&D) كما أطلقت وزارة الدفاع اإلرسائيلية، ومديرية البحث والتطوير الدفاعي  ، وسالجي الجو والمشاة اإلرسائيليي  

كات ال INNOFENSE وعمشر  iHLS Startup Accelerator مع ي    start-up  ، وهو مّشع لشر
ي المجالي   المدن 

ذات االستخدام المزدوج ف 

 .54والعسكري

ي المؤسسة العسكرية اإلرسائيلية، يواصلون الخدمة كجنود  ي ذلك كحال سائر خريج 
ي االستخبارات العسكرية، حالهم ف  وبما أن خّريج 

فإنهم يواصلون الحصول عىل امتياز الوصول إل التطويرات التقنية العالية خالل عملهم  احتياط حتر أوائل األربعينيات من أعمارهم،  

ي وحداتهم كتقنيي   ومطورين،  
العسكري، كما يضمنون الوصول إل تجنيد المواهب الجديدة. ويتم االحتفاظ ببعض هؤالء الخريجي   ف 

 .55ميةليصبحوا قنوات اتصال بي   القطاع الخاص والجيش واألوساط األكادي 

 

 في السعي وراء المعرفة: دور المؤسسة األكاديمية والبحث والتطوير المدني
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ي    كما تشارك جامعات األبحاث العاّمة ي إرسائيل من خالل برنامج 
 
ي ف ي الطابع العسكري لتنمية رأس المال البشر

 
اإلرسائيلية بشكل معّمق ف

ن  
ّ
توداة" و"تلبيوت". يمك

َ
ب المدارس الثانوية من استكمال حصولهم عىل  االحتياطات األكاديمية "ع

ّ
مسار االحتياطيات األكاديمية طّل

تهم األكاديمية، وعادة ما يتم تمديد خدمته ي تستفيد من خب 
ي المواقع التر

 
م  الشهادة الجامعية قبل التحاقهم بالجيش. ثم يعمل الخّريجون ف

ي كامل الرواتب و 
" برنامجا لتدريب النخبة ويستمر مدة  تلبيوتويمثل برنامج " .56 المزايا اإللزامية لمدة ثالث إل خمس سنوات مع تلفر

نامجي   تأثب  كبب  وغب  مبارسر عىل صناعة السايب  اإلرسائيلية، حيث  .57 ومديرية البحث والتطوير الدفاعي  شهرا وتديره 40 هذا، ولكال الب 

مجي   المدربي   إل ي كل عاميدخل من خاللهما مئات المهندسي   والعلماء والمب 
 
 .  تعداد القوى العاملة ف

ي يقدر مدخولها بنحو  
% من الناتج المحىلي اإلجمالي  1.5باإلضافة إل ذلك، يتم تنفيذ عمليات البحث والتطوير العسكري الحكومية، والتر

ي 
 
ي منشآت البحث المدنية. كما وتشارك المؤسسات األكاديمية اإلرسائيلية ف

 
ي الكثب  من األحيان، ف

 
 مشاري    ع البحث والتطوير  إلرسائيل، ف

ي تنفذها هيئة البحث والتطوير العسكري الحكومية، إل جانب الجيش والصناعات الحربية
 58 .العسكرية التر

اكات البحث الدولية   ي    ت واتفاقيا كما تسّهل الجامعات اإلرسائيلية، من خالل رسر
 
التعاون، الربط بي   الصناعة اإلرسائيلية وبقية العالم. ف

ي    2011العام  
ي مسابقة دولية إلنشاء حرم جامعي للعلوم التطبيقية ف 

فاز معهد العلوم التطبيقية اإلرسائيىلي "تخنيون" وجامعة كورنيل ف 

ي بكي   اتفاقية الستثمار   .59مدينة نيويورك
ي تل أبيب وتسينغهوا ف 

ك    300  كما وقعت جامعتر ي مشبر
وع بحت  ي مشر

مليون دوالر أمريكي ف 

، مع حكومة مقاطعة  تكنولوجكما طور معهد "تخنيون" مدرسة   60  ، من خالل مركز تم إنشاؤه حديثا النانو حول تقنيات   ي الصي  
ية ف 

 .61وحكومة بلدية شانتو وجامعة شانتو غجوان دون

ي العام  
نامج اإلطاري ا 1996وف  ي للبحث والتطوير  ، انضمت إرسائيل إل الب  ي ألورون  . وتعتب   التكنولوج  ي ، بوصفها العضو الوحيد غب  األورون 

ي  اكة بمثابة "جوهرة تاج العالقات بي   إرسائيل واالتحاد األورون  كات اإلرسائيلية إقامة عالقات بحثية   62، "إرسائيل هذه الشر بما يتيح للشر

كات والعمالء   . إن مديرية البحث واالبتكار اإلرسائيلية األوروبيةوتجارية مع المؤسسات والشر كة  (ISERD) األوروبيي   ، وهي مديرية مشبر

الوزارات الهيئة    بي    اإلطار. وهذه  برنامج  ي 
اإلرسائيليي   ف  للمشاركي    اإلرسائيلية، هي نقطة وصل وطنية  االبتكار  تعمل من خالل هيئة 

ي  ة مسؤولة أيضا عن ترقية المشاركة اإلرسائيلي
 تعاونات األبحاث الثنائية والجماعية مع الدول األوروبية. ف 

ي  نامج اإلطاري السابع لالتحاد األورون  كات اإلرسائيلية ما يزيد عن  2013إل    2007، والذي استمر من  (FP7) وكجزء من الب  ت الشر
ّ
، تلق

بما يزيد عن    1.06 المنح، أي  ي  63مليار دوالر من 
ي  .63 نفسه  FP7برنامج% من استثمار إرسائيل ف 

الهيئات اإلرسائيلية ف  وقد شاركت 

انيتها اإلجمالية   ، وتجاوزت القيمة التقديرية للمعرفة  12مشاري    ع تبلغ قيمة مب   ي اكتسبتها الصناعات اإلرسائيلية   (IP) مليار دوالر أمريكي
التر

ي مشاري    ع
ي عام  .64 مليار دوالر أمريكي   2.4ال     FP7من خالل مشاركتها ف 

، وهو   ,Horizon 2020، انضمت إرسائيل إل برنامج1420وف 

َف برنامج
َ
ل
َ
ي الذي خ ة الواقعة بي    FP7 برنامج االتحاد األورون 

ي الفبر
و النصف األول من    2014، وقد حصل المشاركون اإلرسائيليون ف 

 65 .مليون دوالر عىل هيئة منح  597عىل   2017سنة  

كةمن بي   المستفيدين من برامج   كات سايب  إرسائيلية. ويعتب  قسم السايب  التابع لشر ،  ELTA Systems التمويل الدولية هذه باحثون ورسر

كة الصناعات الجوية  كة تابعة لشر ي  (IAI)  وهي رسر
ي ف  ، وهو  Hermeneut consortium التابعة للدولة، هي العضو الوحيد غب  األورون 

انية تابع ل  وع لتقييم المخاطر السايب  كة السايب  اإلرسائيليةكما حصلت   orizon 2020H  .66مشر مليون    2.4عىل منحة بقيمة    Odixرسر

ي إطار  2019دوالر أمريكي سنة  
من قبل من اثني   من العسكريي   اإلرسائيليي      odix، فقد تّم تأسيس وبالمناسبة  .67Horizon 2020 ف 

، وهما أوِرن إيتان، القائد السابق لمركز التشفب  وأ من المعلومات )متسوف(، ودودو غيفع، وهو القائد السابق لكلية االتصاالت  السابقي  

ية اسم "باهد  )يا المعلومات واالتصاالت والسايب   تكنولوج و  ي يطلق عليها بالعب 
التابعة لوحدة7"التر  ) 68C4I.   مثال آخر عىل ذلك هو

للدولة المملوكة  اإلرسائيلية  الكهرباء  كة  ال  ،رسر باألمن  المتعلقة  الدولية  المشاري    ع  العديد من  ي 
ف  ي شاركت 

التحكم  سايب  والتر وأنظمة  ي 
ان 

ي إطار  (ICS)الصناعية
 .Horizon 2020  69و   FP7ف 

 بوابة للصناعة: الدعم الحكومي 
ونية  إرسائيلية ناعة  وهيئة االبتكار اإلرسائيلية، ووزارة االقتصاد والص  ،(INCD)  من خالل هيئة السايب  الوطنية اإلرسائيلية ، والوحدة اإللكبر

ما  لمؤسسة التصدير اإلرسائيلية، والسفارات اإلرسائيلية عب  العالم، تقوم الحكومة اإلرسائيلية بتحويل مئات الماليي   من الدوالرات إل  

انية السايب  القدرات"  "بناء  ب   لقدرته  ،تصفه  ي والعلمي  التكنولوج  الفقري  العمود  بناء  ي 
يعت  انية من خالل دعم وتمويل  وهو ما  السايب  ا 

 .وتنسيق البحث والتطوير الصناعي واألكاديمي وتعزيز صناعة السايب  اإلرسائيلية عىل الصعيد الدولي 
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ي والمكتب  سايب  بي   كل من السلطة الوطنية لألمن ال   2017إن هيئة السايب  الوطنية اإلرسائيلية قد تشكلت من عملية مزج تمت سنة  
ان 

ي اإل 
ي الفضاء السايب  وتعد هذه الهيئة هي الجهاز الحكومي الرئيسي المكلف بتنظيم األمن ال 70،  رسائيىلي للسايب  الوطت 

 
ي ف

ي  سايب  ان 
ي المدن 

ان 

. وهي    اإلرسائيىلي

 

ة لمكتب رئيس الوزراء، أما الهيئات الثالثة األخرى فهي جهاز األمن العام اإلرسائيىلي )الشي   بيت(    أرب  عواحدة من   هيئات تخضع مبارسر

لقد تطورت هيئة السايب  الوطنية اإلرسائيلية عن قسم تابع  .71 ومؤسسة االستخبارات والعمليات الخاصة )الموساد( وهيئة الطاقة الذرية

ي جهاز الشاباكلجهاز الشاباك، متخصص ب
 
، إيغال أونا، فهو ضابط سابق ف  72 .حماية البت  التحتية الحيوية، أما رئيس هذه الهيئة الحالي

اتيجية    بّوابةوتعمل هذه الهيئة بوصفها "  ة االسبر " وتسويق "حزمة كاملة من المعرفة والخب  الصناعات اإلرسائيلية مقابل العمالء الدوليي  

إل والتشغيلية،  والصناعية والتنظيمية  التكنولوجية  الحلول  تقديم  جانب  لعرض  ."73   للصناعة  الرقمية  المنّصات  من  عددا  تدير  كما 

منصة ذلك  ي 
ف  بما  المعرفة،  تبادل  Cybernet  منتجاتها ومشاركة  منّصة  التهديدات  معلومات  ، وهي  لمشاركة  المصدر  آمنة مجهولة 

ونية؛    Marketplaceو؛  تعرض المؤسسات للمخاطر، وللتوصية بطرق تقليل التعرض لها ، وهي أداة لتقييم   Showroomو 74اإللكبر

لوباء كوفيد   ال19وهي منّصة تم إطالقها خّصيصا استجابة  ي اإلرسائيليي   لعرض منتجاتهم وخدماتهم، سايب  ، كأداة لتجار األمن 
 و 75ان 

Corona.netكة ي قدمها رئيس الوزراء اإلرسائيىلي بنيامي    هي  ، و Cybernet باالعتماد عىل  Elta Systems ، وهي منظومة طّورتها رسر
التر

نتنياهو خالل مؤتمر فيديو دولي حول الموجة الثانية من الوباء
76. 

ي  (INCD)  ومن خالل هيئة السايب  الوطنية اإلرسائيلية 
عت إرسائيل اتفاقيات تعاون ف 

ّ
ي سايب  المجال ال، وق

دولة وهيئة    90مع أكب  من    ان 

ي وأمريكا الالتينية.77 دولية اكة مع بنك التنمية لبلدان الكاريت 
   American Development Bank)-(Interوتشمل هذه االتفاقيات الشر

ص ) 2016سنة   رات التفاهم  (، ومذك2018(، ومذكرة تعاون مع اليابان )2020و    2018، واتفاقيات ثالثية وثنائية مع كل من اليونان وقب 

الي ازيل وكرواتيا ورومانيا )  ا مع كل من أسبر ي  2019والب 
 التعاون التشغيىلي مع الهند )سنتر

ّ
ي
ا ما تكون  .78 (2020و    2018(، واتفاقيتر ً وكثب 

افقة مع التعاون التجاري، كالمعارض الصناعية ي تنظمها وزا  79 االتفاقيات مبر
رة االقتصاد  وعروض األعمال وزيارات وفود القطاع الخاص التر

  80. والصناعة اإلرسائيلية

، وهي مساحة صناعية تم إطالقها سنة  سايب  لالبتكار ال CyberSpark هذا، وتعد مساحة ي
ي  2014ان 

ا، للتعاون ف  وع الرائد، إرسائيليًّ ، المشر

ال األمن  ي  سايب  مجال 
ف  السبع  ببر  مدينة  ي 

ف  المساحة  هذه  وتقع  والخاص.  العام  القطاعي    بي    ي 
ي  ان 

الوطت  الفريق  موقع  وهي  النقب، 

كة "رفائيل" ألنظمة  (CERT-IL) لالستجابة للطوارئ الحاسوبية  ، الذي بناه اتحاد صناعي بقيادة المؤسسة العسكرية التابعة للدولة، ورسر

ات المالية وقطاعي  عىل غرار القطاع  (sectoral CERTs)- إل جانب العديد من فرق االستجابة للطوارئ القطاعية  81الدفاع المتقدمة، 

وبضمنها -االتصاالت والطاقة الجنسيات،  متعددة  كات  الشر من  العديد   Dellو  IBMو Lockheed Martinو  Oracle . كما وضعت 

ي Telekom Deutscheو
 CyberSpark   .82، موطر قدم لها ف 

ي تمّولها الحكومة، وتشّجع الدولة مشاركة الصناعات من خالل إطالقها لمبادرات عىل غرار ساحات االبتكار وا 
ات التر وحاضنة   83لمختب 

ائب  ي الض  ونية مدعومة من سلطة االبتكار اإلرسائيلية، وهي مركز بحث وتطوير تحفب   إل  (tax incentivized R&D hub) 84 إلكبر

اوح قيمتها ما بي    
ي ببر السبع  20إل    13جانب تقديم منح سنوية تبر

نت، ف  ي اإلنبر
كما استضافت هيئة السايب   .85 شيكل لتحفب   التوظيف ف 

ي لالستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية  150، ما يزيد عن  2019، سنة  (INCD)  الوطنية اإلرسائيلية
ا من خالل الفريق الوطت  ا أجنبيًّ

ً
 وفد

(CERT)  ي
والوح .CyberSpark 86 ف  العسكرية  لالستخبارات  له  المخطط  النقل  من  االستفادة  إل  ا 

ً
أيض وع  المشر دات  وي  هدف 

وع المقرر له أن يكتمل سنة    .202687التكنولوجية إل مدينة ببر السبع، وهو المشر
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 انية اإلسرائيلية بالعالم سايبرالروابط ال  دبلوماسية القمع:
 

 

إسرائيل تاريخ طويل وفّتاك في تصدير تقنيات قمعيّة ألنظمة تضمن استخدامها ألسوأ استخدام ممكن، وفي جني األرباح   ى"لد

 " .انيّة سوى أحدث فصل في هذا التاريخسايبرية والدبلوماسية من خالل هذه العملية. وليست الصادرات الاالقتصاد

 

كات اإلرسائيلية الخاصة قد    2018دولة، وجد تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" اإلرسائيلية عام    15مصدر من    100باالعتماد عىل   أن الشر

ي  
 
ي أفضل األحوال، بما ف

 
ة للشك ف ي لديها سجالت حقوقية مثب 

ونية إل قائمة طويلة من البلدان التر باعت تقنيات االستخبارات اإللكبر

البحرين، و  الدومنيكان، وأذربيجان، وسوازيالند، وبوتسوانا، وبنغالديش، والسلفادور،  ذلك:  إندونيسيا، وأنغوال، وموزمبيق، وجمهورية 

يا،   ، والمكسيك، وأوزبكستان، وكازاخستان، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وهندوراس، وترينيداد وتوباغو،  وفيتناموبنما، ونيكاراغوا، ومالب  

و، وكولومبيا، وأ يا، واإلكوادور، واإلماراتوالبب  ية لم تكن تملك عالقات دبلوماسية رسمية مع    .88وغندا، ونيجب  كما أن بعض الدول المشبر

  ، ب النشطاء واحتجازهم، واضطهاد المثليي  
ّ
نت المنتجات اإلرسائيلية حكومات تلك الدول من تعق

ّ
ا للشهادات، فقد مك

ً
إرسائيل، ووفق

كات اإلرسائيلية بيع منتجات التجسس  وح  .89وإسكات المعارضة السياسية ا، لم توقف الشر
ً
تر عندما تم الكشف عن هذه االنتهاكات علن

 .90لهذه الدول

ي  
بع مصالحها   إيتاي وقد جادل المحامي الحقوفر

ّ
كات السايب  اإلرسائيلية عىل أنها تنفذ سياسة الدولة، ال تت ماك بأنه يجب النظر إل رسر

ماك؛ فإن "إرسائيل لديها الكثب  من الحساسية العسكرية" لدرجة أن مبيعات أسلحة السايب  لديها هي  وبحسب   .91االقتصادّية الخاصة

ي الواقع "اتفاقيات عسكرية بي   الحكومات
 ."92 ف 

 

ي تقرير صدر عنه سنة  
ي حرية الرأي والتعبب  ف 

ي بتعزيز وحماية الحق ف 
إل أنه وعىل    2019وقد أشار ُمقرر األمم المتحدة الخاص، المعت 

ي  
ام إرسائيل رسمًيا بضوابط التصدير عىل المواد ذات االستخدام المزدوج التر وذلك نظًرا ألن وكالة   93فاسينار  تنظمها اتفاقيةالرغم من البر 

كات معّينة، أو سياسات   (DECA) مراقبة الصادرات الدفاعّية اإلرسائيلية ا معلومات حول تراخيص التصدير الممنوحة لشر
ً
ال تكشف علن

خيص   .94العامة، وبذا تنعدم اإلمكانية الحقيقية للمساءلة البر

ن الّصادرات اإلرسائيلية العالمية من القمع الومع ذلك، فإن الضوابط الضعيفة هي  
ّ
ي تمك

، وليست هي سبب وجوده.  سايب  تلك اآللية التر ي
ان 

ي  
ي مصالحها،    إمداد من األفضل فهم حصة إرسائيل غب  المتكافئة ف 

من كونها كدولة    ونابع األنظمة االستبدادية بوصفها حصة متجذرة ف 

تمارسه   الذي  القمع  إن  استيطانية.  الفصل  استعمارية  وسياسات  العسكري،  واالحتالل  عقود،  منذ  ي 
الفلسطيت  الشعب  تجاه  إرسائيل 

  ، . لتطبيع نظامها وحشد الدعم الدولي ي القمع العالمي
، قد خلق لها مصلحة راسخة ف  العنضي، وإنكار حق العودة لالجئي   الفلسطينيي  

ي الستمرار سياساتها القمعّية
 .أو عىل األقل ضمان القبول الضمت 

، دفع الضاع اإلرسائيىلي المستمر    أما  الدوافع السياسية األخرى فهي أكب  راهنية وفورية، ومعتمدة عىل السياق. فعىل المستوى اإلقليمي

اتيجية جديدة كانت فيها ال ر التطبيع األخب  للعالقات السياسية  سايب  مع إيران، إل قيام إيران بتشكيل تحالفات اسبر
ّ
انية عامال أساسيا. ويوف

الو  لمكانة  مثاال مفيدا   ، التالي القسم  ي 
ي  سايب  االقتصادية بي   كل من إرسائيل واإلمارات، كما سنناقش ف 

االقتصادية  الديناميكيات  انية ف 

 .والسياسية األوسع

،  وفًقا للشهادات، فقد مّكنت المنتجات اإلسرائيلية حكومات تلك الدول من تعّقب النشطاء واحتجازهم" 

 ."المثليين، وإسكات المعارضة السياسيةواضطهاد 
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ي والتطبيع بي   كل من إرسائيل واإلماراتسايب  الوضع الطبيعي الجديد: األمن ال
 ان 

ي تمت بوساط
ي  كانت اتفاقيات التطبيع التر

 
عة بي   إرسائيل من جهة، واإلمارات والبحرين من جهة، ف

ّ
  سبتمب  ة من دونالد ترامب، والموق

ي   .95تتويًجا لعملية تطبيع إقليمي استمّرت لسنوات عديدة  2020
 
ي تتكشف ف

ورات الثورية، وتلك المضادة للثورة، والتر ت السب 
ّ
لقد أد

ق األوسط وشمال إفريقيا منذ اندالع االنت ي المتصاعد مع  2011فاضات العربية سنة  منطقة الشر
، وبما فيها الضاع السعودي / اإلمارانر

ي السابق
 
 .96إيران، إل إعادة تنظيم القوة اإلقليمية بصورة لم يكن من الممكن تصّورها ف

ايد. وبحسب تضي    ح ي هذا التقارب المبر 
 
، مؤسس    كان تصدير استخبارات السايب  وتقنيات التجسس اإلرسائيىلي قناة مهمة ف ي

 
روري وناع

ي هذا السوق، واألكب   إرسائيل    بأن اإلمارات تعتب    2016سنة   The Intercept مركز اإلمارات لحقوق اإلنسان، لموقع
 
"ببساطة، األفضل ف

الماليي   من   ."97تدخال، واألكب  رّسّية أمنية ارسائيلية بمئات  ت منتجات  بأن اإلمارات قد اشبر ي 
 

الدوالرات األمريكية. وقد  وزعم دوناع

كة اق بيانات من رسر وسنة  .98 2011بلوحة أم حاسوبية احتوت عىل رسائل من وزارة الداخلية اإلماراتية بتاري    خ    Cellebriteقامت باخبر

أفاد موقع2016  ، The Intercept البحرانية قد استخدمت تقنية السلطات  اق هاتف    2014سنة   Cellebrite’s UFED بأن  الخبر

الذي تم تعذيبه، محمد  ا  السياسي  برنامجالسنكيسلمعارض  المستخرجة باستخدام  الهاتف،  إدخال محتويات    Cellebrite . وقد تم 

ي محاكمته
مجة من قبل مجموعة    days-zero، فقد تم استخدام خاصيةCitizen Labووفقا ل    99. كدليل ف  عىل جهاز اآليفون    NSOالمب 

ي اإلمارات. 
كة  2016وسنة   100الخاص بأحمد منصور، المدافع عن حقوق اإلنسان، والمقيم ف   Asia Global Technologies، قامت رسر

(AGT)    والذي ، ي أبو ظت  ي 
الجماعية ف  المراقبة  تثبيت نظام  ي 

، ف  ي
ي كوخاف 

ي سويشا، والمملوكة لرجل األعمال اإلرسائيىلي مانر
المسجلة ف 

كة  Falcon Eye عي   الصقر )يسم  AGT   .101اإلرسائيلية التابعة ل   Logic Industries(، والذي طّورته رسر

ي الخليج منذ وقت، لكن القوى العاملة اإلرسائيلية أيضا موجودة هناك، عىل هيئة  
ليست المنتجات التكنولوجية وحدها هي المتواجدة ف 

ي 
اء استخبارات قدام تحولوا إل عاملي   ف  كةالتكنولوجيمجال   خب  ي  سايب  ال Dark Matter ا. وقد كشفت مصادر إعالمية بأن رسر

انية التر

الوحدة   ي  خريج  بتجنيد  قامت  قد  لها،  ا  مقرًّ ي  ظت  أبو  من  بوقت    8200تتخذ  الدبلوماسية  العالقات  إقامة  قبل  ص  قب  ي 
ف  وتوظيفهم 

رسائيلية السابقي   بتطبيق مراسلة تستخدمه اإلمارات لمراقبة  وبحسب ما ورد، فقد تم ربط أفراد االستخبارات العسكرية اإل .102 طويل

  .103المستخدمي   ومتابعتهم

ي أعقاب إقامة العالقات االقتصادية والسياسية الرسمية سنة  
، كانت مثل هذه التعامالت التجارية وجهود التوظيف تتم بشكل  2020ف 

. ووفقا لمعهد التصدير اإل  ، وقد تضاعف حجمها بشكل كبب  ي
، فقد تجاوزت قيمة الصادرات اإلرسائيلية إل اإلمارات ال   علت    500رسائيىلي

ي  
ي األشهر الستة األول منذ توقيع اتفاقية التطبيع، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إل مليار دوالر أمريكي ف 

غضون  مليون دوالر أمريكي ف 

 104  .سنة واحدة

ك،    (INCD)  هيئة السايب  الوطنية اإلرسائيلية  رئيسبعد وقت قصب  من توقيع االتفاقيات، تحدث   ي منتدى عام مشبر
ي ف 
ه اإلمارانر ونظب 

اتيجية بي   الدولتي   سايب  نظمه مركز األبحاث ال
اكة االسبر ي  سايب  وقد ذهب رئيس األمن ال 105  .انية بجامعة تل أبيب، مؤكدين عىل الشر

ان 

ي اإلمارات إل حد  
 ف 

ونية إرسائ  اح تدريبات إلكبر كة.   -يليةاقبر ي وفد مختص بالتقنية العالية إل اإلمارات،   106إماراتية مشبر
ية إرسائيلية ف  كات سايب  وقد شاركت رسر

مه صندوق  
ّ
ين أول / أكتوبر  . 107Jerusalem Venture Partners Fund نظ ي تشر

كة  2020وف  عن عقد صفقة    Cellebrite، أعلنت رسر

.   3بقيمة   ي ي إمارة أبو ظت 
 دوالر أمريكي مع وكالة حكومية ف 

لع لصحيفة "غلوبس" اإلرسائيلية، بأن الصفقة قد   108ماليي  
ّ
وقال مصدر مط

ي جهاز الموساد. 
كة السايب  اإلرسائيلية،   109تّمت بوساطة مسؤول تنفيذي سابق ف  ي أبو  Waterfall Securityوافتتحت رسر

ا لها ف  ، فرعً

ي آذار / مارس ظ
ي ف  كات إرسائيىلي تقوده  بينما شارك   110،  2021ت  ي محاولة دولية )وقد خشها، بحسب ما ورد(  تحالف رسر

كة رفائيل ف  رسر

ي لألمن ال
ي شبا سايب  إلنشاء مركز قيادة وطت 

ي ف  ي دن 
ي ف 
اير   طان   111.  2021/ فب 

ي 
اإلمارانر المال  ورأس  كة  المشبر الجيوسياسية  المصالح  التقاء  تجسيد  تيك  تم  سايب  ومعرض  مؤتمر  ي 

ف  اإلرسائيلية  المراقبة  ة   وخب 

(Cybertech)   ي نيسان / أبريل
ي ف  ي دن 

تيك غلوبال خارج تل  2021الدولي الذي عقد ف  ي يقام معرض سايب 
. كانت هذه هي المرة األول التر

ايب  خارج حدود الواليات المتحدة، ويبدو أن  . ووفقا لتقارير إعالمية، فقد كان هذا أكب  مؤتمر لصناعة الس2013أبيب منذ إطالقه سنة  

إرسائيل   بي    أي  والمضيف،  المؤسسة  الدولة  بي    بشعة  والمتوسعة  الجديدة  العامة  ونية  اإللكبر العالقات  هو  الرئيسي  معرضه 

 .112واإلمارات
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ان والبحرية واللوجستيات، والبت  التحتية الحيوية والمدن الذكية، والتكنولوجيا  سايب  تضمن برنامج المؤتمر جلسات حول ال ي الطب 
 
انية ف

ي عالم ما بعد كوفيد  المالية
 
طة، وف ي  19، واالستخبارات الوطنية والشر ، كان هنالك متحدثون ورعاة من مركز دن  ي

. ومن الجانب اإلمارانر

، ومجموعة بورصة لندن، وبنك الف كات  المالي العالمي ى الشر  عن كب 
ا
ي المملوك للحكومة، فضّل

ي اإلمارانر
ي الوطت  ، وبنك دن  ي

ة الوطت  جب 

 .113 العامة والخاصة

، ومن بي     ي مجال التقنية عىل قائمة المشاركي  
 
، سيطر ضباط مخابرات رفيعو المستوى، تحولوا إل رّواد أعمال ف من الجانب اإلرسائيىلي

يك اإلداري الحالي ل 8200حدة  هؤالء نداف تسفرير، القائد السابق للو 
، وتامب  باردو، الرئيس السابق لجهاز الموساد،  Team8 ، والشر

كة كة المراقبة اإلرسائيليةXM Cyber والرئيس الحالي لشر ت، الرئيس التنفيذي لشر ، ورئيس مجلس إدارة جمعية  Mer Grou ، ونب  ليمب 

ي الوحدة   : حاضنة  8200صة للمدعوين وحدهم، من أجل تفكيك "أرسار الوحدة  وقد تمت الدعوة لجلسة خاصة مخص .114 8200خريج 

 115  ."صهر رواد األعمال والمبتكرين

يتم بموج ايد  اتجاه مبر  األخب  جزًءا من  اإلرسائيىلي  ي 
اإلمارانر التطبيع  ي سّهلها 

التر السياسي واالقتصادي والعلمي  التعاون  اشكال  ل 
ّ
به  تشك

ي خضم هذه العمليةاستخدام صناعة المراقبة االرسائيلية ال
 .مزدهرة لتشكيل وتعزيز الغايات السياسية. مما يحقق أرباحا هائلة ف 
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