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  فـــــــــاملل

  
  
  

  تطور تكنولوجيا احلرب السبرانية تأثير 
  بناء القوة يف إسرائيل على

  
  جيل برعام 

  
  لـمدخ

  
أفضى إىل بما شهد العقد األخير تطورات سريعة يف جمايل احلوسبة وتكنولوجيا املعلومات 

تغييرات بعيدة املدى يف جميع جماالت احلياة تقريباً، وال سيما يف اجملالين العسكري واألمني 
ويعزى ذلك جزئياً . القتال وأسلوب بناء قوة اجليوش طريقةرات عديدة تتعلق بتغي شهدااللذين 

ءم مع التالية تتر االستراتيجي، وعلى بلورة عقيدة قيإىل املستجدات التي طرأت على أنماط التفك
  . الواقع املتغيّر

إن حماوالت دراسة تأثير االنتقال إىل عصر املعلوماتية على األمن، أثمرت خالل تسعينيات 
وخرجت هذه الفكرة من رحم ". الثورة يف الشؤون العسكرية"فكرة اً لالقرن العشرين تطور

مات االستخباراتية وحداثتها االبتكارات التكنولوجية احلديثة التي رفعت مستوى نوعية املعلو
وخالل األعوام التي تلت وبصورة خاصة منذ . ووتيرة تدفق املعلومات ودقة الوسائل القتالية

                                                 
  معهد دراسات األمن القومي )2013أبريل /نيسان( 1، العدد 5، اجمللد "ْتسَفا فاستراتيجيا: "املصدر ،– 

   http://www.inss.org.ilجامعة تل أبيب، 
   واألمنمعهد يوفال نئمان لعلوم التكنولوجيا "باحث يف"  
  .يوال البطل ه عن العبريةتترجم -
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حلرب السبرانية أدت والعشرين، حدثت تطورات تكنولوجية متقدمة يف جمال ا اديالقرن احل بداية
  . اجليوش احلديثةأنماط قتال كذلك يف ة يف خصائص ميدان القتال ونوعيرات إىل تغي

صبح يف استطاعة التكنولوجيا السبرانية املستخدمة يف احلرب التأثير يف أنماط هذه ألقد 
من من هنا فالدولة التي تمتلك هذه التكنولوجيا حتظى بالتفوق يف ميدان املعركة و. احلرب
ن بناها استخبارات نوعية وشاملة، وقدرة هجومية دقيقة وخاطفة، وقدرة على الدفاع عخالل 

  . يتبع ذلكىل جانب قدرات عالية على السيطرة والتحكّم وما إالتحتية احليوية، 

وتنطوي تكنولوجيا احلرب . ها القوميوتعزّز هذه القدرات جمتمعة قوة الدولة وتوطّد أمن
  . السبرانية على مزايا كامنة هائلة، وكذلك على خماطر جديدة وغير معروفة

  . ازال يف بداياتهتطبيعته وتأثيراته ال  معرفةونظراً إىل حداثة هذا اجملال، فإن 
وعلى رأسها الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل، على  ،ت دول عديدةدأبيف األعوام األخيرة 

يكشف أيضاً ويشكل هذا النشاط مصدر قوة لهذه الدول لكنه . تكثيف نشاطها يف اجملال السبراين
ألن البنى التحتية احليوية ألداء مهمات كل دولة أصبحت تعتمد اليوم على  ،هافي ضعفالط انق

لذا أصبحت الطريقة األفضل ملواجهة التهديد اجلديد الناجم عن تطوّر تكنولوجيا . احلواسيب
   1.يشغل الدولة شأناً مركزياً دولة إسرائيل يف السنوات األخيرةاحلرب السبرانية على 

الذين  من سرائيل القومية تقوم على احلفاظ على أمنها من خطر املتربصين بهاإن مصلحة إ 
كما أن هذه املصلحة واملوقع اجليوسياسي إلسرائيل، يحتمان عليها . يشكلون تهديداً لوجودها

التفوق يف اجملال السبراين بوصفه جزءاً ال يتجزأ من قدرتها على حماية نفسها من الهجمات 
  . دعة يف ساحة الشرق األوسط وخارجهاامن قدرتها الهجومية الركذلك انية، والتقليدية والسبر

ففي  ،تصدّي للهجمات السبرانيةال تها علىما يتعلق بقدر وتُعتبر إسرائيل رائدة يف العامل يف
دولة يف اجملال السبراين،  23درجة جهوزية  درسالذي ] McAfee Report[التقرير الشامل 

وقد أظهر التقرير أن إسرائيل . أربعة جنوم ونصف على خمسة –نالت إسرائيل العالمة األعلى 
وأثار هذا الرقم دهشة معدّي التقرير الذين أثنوا . تتعرض يف كل دقيقة إىل ألف هجوم سبراين

  2.ة جيداً ملواجهة الهجمات السبرانيةأسرائيل مهيعلى منظومات الدفاع اإلسرائيلية، واعتبروا أن إ
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نات من مكو يشكل تطوير قدرة إسرائيل على العمل يف ميدان احلرب السبرانية مكوّناً رئيسياً
ومما الشك فيه أن اقتصاد إسرائيل وصناعتها وأمنها ومؤسساتها التربوية، . مناعتها القومية

قائم على املعرفة، يعتمد يف معظمه على  واحلرص على وجودها كمجتمع ديمقراطي منفتح
قدرتها على حماية شبكات الكمبيوتر احليوية من التعرض لألذى الذي يعطّل سير احلياة اليومية 

سرائيل ويف العامل حتدياتٍ املتزايد على أنظمة احلواسيب يف إ داالعتما نتج من فقد. يف الدولة
   3.تتطلب رداً فورياً على املستوى الوطني جديدة

إن الهدف من هذه املقالة تبيان موقع تكنولوجيا احلرب السبرانية يف مفهوم األمن القومي 
اإلسرائيلي، ودراسة التحضيرات التي تمت يف إسرائيل بهدف التصدي للتهديد السبراين من خالل 

عن  بلورة استراتيجيا مالئمة ملواجهة التهديد اجلديد الناجم) 1: دراسة ثالثة جماالت رئيسية
رات يتغيإجراء ) 3املطلوبة؛  تخصيص املوارد وامليزانيات) 2تطور تكنولوجيا احلرب السبرانية؛ 

  . بناء القوة العسكريةيف 

ما نشر رسمياً حول هذا املوضوع أن ندرك حجم  اسةومن املفترض أن نستطيع من خالل در
جم املوارد املرصودة ملواجهة األهمية التي يوليها صانعو القرار لهذه القضية، وتالياً تقدير ح

وجلّ ما نتوخاه هو عرض الوضع يف إسرائيل بهدف كشف الثغرات القائمة يف هذا . هذا التهديد
  . اجملال ومعاجلتها

غير مصنّفة سرية وتشمل خمتارات معلنة يرتكز هذا البحث على مصادر حديثة ومعلومات 
وسائل إعالم، ووثائق حكومية، ومقابالت مع شخصيات بارزة يف إىل فية، وتصريحات اصح

وجتدر اإلشارة إىل ندرة التصريحات الرسمية حول أشكال التصدي للتهديد السبراين، . هذا اجملال
يف  نهأوعليه، يمكن افتراض . وبصورة خاصة حول قدرات إسرائيل الهجومية يف هذا اجملال

الكثير من املعلومات حول األنشطة املنفذة وامليزانيات ل ال يزاضوء ظروف إسرائيل األمنية، 
  . طي الكتمان لهذا الغرض يفاملرصودة 

ال وجود فنسبياً،  اًجديد اًبحثي كونه جماالًإىل وقد واجه هذا البحث بعض الصعوبات، إذ نظراً 
دخال إعلومات تاريخية كافية تتعلق بموضوع تأثير تطور تكنولوجيا احلرب السبرانية يف مل

أهمية إىل مع ذلك نظراً و. تغييرات على االستراتيجيات القائمة وعلى سياسة بناء القوة العسكرية
  . املوجودة رغم الفجوات املعرفيةباملوضوع، علينا أن نعكف على دراسته بعمق 
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وجتدر اإلشارة إىل أن هذا البحث يركّز فقط على احلرب السبرانية التي تشمل استعدادات الدولة 
هو لن يتطرق بالتايل إىل استخدام احلواسيب يف االتصاالت أو يف إدارة و ،فاعياً وهجومياًد

هذا ويف ضوء استخدام احلواسيب حالياً يف نشاطات عدة يف جمايل االتصاالت واحلرب، ، احلرب
  .بحث متشعب يخرج عن نطاق هذه الدراسة وضوعم
   

  األمن القوميموقع تكنولوجيا احلرب السبرانية يف مفهوم 

 السائدة حول مفاهيملتشكل املستجدات العديدة يف جمال تكنولوجيا احلرب السبرانية حتدياً ل
وهذا يرتب علينا إيالء قضية الدفاع . األمن القومي، وتفرض علينا مراجعة مفرداتها األساسية

ياه واحلوسبة عن البنى التحتية احليوية للدولة أهمية قصوى وال سيما يف جماالت الطاقة وامل
وبناءً عليه، ينبغي إجراء . يف القطاعين املدين واألمني ،واالتصاالت واملواصالت واالقتصاد

  4.التعديالت الالزمة يف مفهوم األمن القومي بهدف الردّ على التهديدات املستجدة

حمدثة ، قدم إىل وزير الدفاع آنذاك عمير بيريتس، اقتراح بعقيدة أمنية 2006أبريل /يف نيسان
جهاز األمن  ورئيس أعدته جلنة برئاسة دان مريدور ضمّت كالً من رئيس جملس األمن القومي

وأظهر تقرير . آخرين اًواملسؤول عن األمن يف وزارة الدفاع ومسؤولين كبار" الشاباك"العام 
ة أن إسرائيل تعيش اآلن يف زمن تغيّرات استراتيجية كبرى وسريعة بينها تغيرات بعيداللجنة 
التي " احلسم، واملبكر اإلنذار، والردع"إىل ثالثية " الدفاع"بإضافة مكوّن اللجنة أوصت و 5.املدى

كما أوصت حتديداً بالتزود بطائرات من  6تشكل ركائز مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي التقليدي،
ل، ملنع منظومة للدفاع عن أنظمة الكمبيوتر على املستوى الوطني الشام تأسيسدون طيار وب

  7.اختراقها من قبل عناصر معادية

" ثالثية األمن"فكرة إضافة ركيزة رابعة إىل ] داخل احلكومة[وبناءً على مداوالت اللجنة، طُرحت 
 واستثمرت إسرائيل بالفعل، جزءاً كبيراً من ميزانيتها وجمهودها 8".الدفاع"أو " الدفاع املدين"هي 

باإلضافة إىل وسائل  ،لتشمل" الدفاع"اً توسيع فكرة وجرى الحق. األمني يف الدفاع السلبي
الدفاع املدين السلبية، أدوات هجومية حمدّدة هدفها إحباط الهجمات الصاروخية أو األعمال 

  9.اإلرهابية التي هي ما دون التصعيد الشامل
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ل األنظمة يحتل الدفاع الناجع والفعّال مكانةً كبيرةً يف احلرب السبرانية ألنه يضمن استمرار عم
ن القدرات السبرانية العالية للدولة تمكّنها من الدفاع الناجع عن بناها أكما  ،احليوية للدولة

  . د تقرير جلنة مريدورأك كما" الدفاع الفاعل"تسهم أيضاً يف بذلك التحتية احليوية وهي 

، على اعتبار أن "حماية املعلومات"طوال أعوام درج وصف الدفاع عن الشبكات املُحَوْسَبة بتعبير 
معلومات مصنّفة سرية، أو قواعد بيانات جمتمع (هناك معلومات حساسة ينبغي الدفاع عنها 

رت مع مرور األعوام وأخذت تشمل تهديدات أخرى يف الفضاء قاربة تطولكن هذه امل). األعمال
اخلدماتية وتخريب اإللكتروين غير التهديدات املعروفة مثل سرقة البيانات وتعطيل الوظائف 

وتطور على الصعيد الوطني مفهوم .  ذلكأنظمة حيوية تعتمد على احلاسوب واملعلوماتية وما إىل
ومنذ نَشر تقرير   10".الدفاع السبراين"ـالدفاع عن الشبكات املُحَوْسَبَة بحيث صار ممكناً تعريفه ب

 رانية من أجل تلبية احتياجاتجلنة مريدور، سُجّل ارتفاع ملحوظ يف استخدام التكنولوجيا السب
تأثير تكنولوجيا  ةساوبناء على ذلك بات يتعين در. يف ميدان املعركة السبرانيةلحرب متعددة ل

  . مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي ديثاحلرب السبرانية يف عمليات حت

ت تدريجياً نظرة إىل تاريخ احلروب التي خاضتها إسرائيل، نتبين أن أهمية التكنولوجيا ازدادبو
وهناك اليوم فروق أساسية بين إسرائيل . من حرب إىل أخرى لتصبح أكثر تطوراً على مر السنين

  . والدول العربية، وهناك عدم تكافؤ كمّي واضح

ىل إلكن، عندما ندرس الفجوات الكمية الكبيرة، يبرز التفوق النسبي إلسرائيل يف نقل احلرب 
بكثير على إسرائيل الدخول يف مواجهة مع العامل العربي من  إذ من األسهل ،اجملال التكنولوجي

، من )بشهادة املراقبين اخلارجيين(خالل معارك جوية متطورة، أو يف مواجهات سبرانية 
وبقدر ما ". جندي ضد جندي" نمطدخولها يف مواجهة مع راشقي حجارة، أو يف مواجهات من 

، تتقلص الفجوات الكمية ويزداد التفوق النوعي يف يتشبّع ميدان املعركة بالتكنولوجيا املتطورة
وأدرك اجليش اإلسرائيلي الطاقة الكبيرة الكامنة يف . منظومات األسلحة ويف القوة البشرية

) computer warfare(احلواسيب وبدأ منذ تسعينيات القرن املاضي استخدام حروب احلواسيب 
   11.على اختالفها

ناجم عن تطور تكنولوجيا احلرب السبرانية، يتالءم مع عقيدة إن التصدي للتهديد املستجد ال
، وهو "من صنع إسرائيل"فهذا اجملال يجري تفعيله بقدرات ذاتية . األمن القومي اإلسرائيلية
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ويعرف . بالترافق مع دمج مكونات تكنولوجية عاملية" يهودية"يعتمد على قدرة تطوير وابتكار 
وهو  12.، هذا اجملال جيداً"بالدولة الناشئة"الفترة األخيرة  شباب دولة إسرائيل التي وصفت يف

  . النوعية يف مقابل الكميةأهمية يقوم على مبدأ 

ال تزال الركائز الثالثة ملفهوم األمن القومي اإلسرائيلي التقليدي صاحلة للتصدي للتهديد 
  :السبراين، وهي التالية

وعلى سبيل املثال . إن القدرات السبرانية املتطورة تمكّن إسرائيل من ردع أعدائها :الردع .1
الذي استُخدم لتخريب [ إن التغطيةَ اإلعالمية الواسعة التي حظي بها فيروس ستاكسنت

املنسوب إىل الواليات ] أنظمة الكمبيوتر التي تتحكم بمرافق تخصيب اليورانيوم يف إيران
والذي شكَّل قفزة نوعية يف كل ما يتعلق بالقدرة الهجومية السبرانية املتحدة وإسرائيل، 

 13.أسهمت يف تعزيز الردع اإلسرائيلي] هذه التغطية[للدول وقوتها ونفوذها، 

إن القدرات السبرانية ستمكّن إسرائيل من جمع معلومات كثيرة عن أعدائها، : اإلنذار املبكر .2
وهذا يشكل بالنسبة للدولة . إىل قاعدة بياناتها الوصولمن ويف الوقت ذاته ستمنع هؤالء 

 . أعدائها نية بشأنإنذاراً فعّاالً 

وتمنحها . إن إسرائيل هي من الدول الرائدة يف العامل من حيث قدراتها السبرانية :احلسم .3
هذه القدرات التفوق يف املعركة من خالل استخدام أدوات سبرانية متقدمة بهدف حسم 

 داللة مفهوم احلسم وكذلك مفهوم الردع شارة إىل أنه من الصعب حصروجتدر اإل. املعركة
ومع ذلك، من الواضح اليوم أن التفوق السبراين املتكامل مع  .يف اجملال السبراين بدقة

  . املعارك اأن يحسم مامتقدمة، من شأنه) طاقة كينيتية(قدرات حركية 

النوعية على  تقديم ومي على مبدأ أهميةمنذ قيام الدولة وحتى اليوم، تأسس مفهوم األمن الق
بواسطة  ،إذ يف اإلمكان ،وقد عملت تكنولوجيا احلرب السبرانية على تطبيق هذا املبدأ. الكمية

عداداً ملهارات قوة بشرية، تنفيذ أنشطة إتتطلب  ولكنهاأدوات سبرانية ال تتطلب قوةً مادية كبيرةً 
  . سخ مكانة إسرائيل على الساحة الدوليةتساهم يف تعاظم قوة الردع اإلسرائيلي وتر

دمج قدرات احلرب السبرانية يف مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي  يبدو أنه من املمكنويف اخلتام، 
كما يمكن تطوير قدرات . بسهولة نسبية، شرط أن يجري تعديل هذا املفهوم يف القريب العاجل

ه هو طاقة بشرية إلي وجلّ ما نحتاج: اجهة الكميةذاتية يف هذا اجملال وفقاً ملبدأ النوعية يف مو
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وهذا األمر ال . من ذوي املهارات العالية لتطوير أنظمة تسمح بتنفيذ أنشطة ضد أهداف بعيدة
  . يتطلب موارد مالية كبيرة وال يشكل خطراً على حياة األفراد العاملين فيه

  
  بلورة استراتيجيا متماسكة يف اجملال السبراين

التهديد السبراين هو نتيجة الدور األساسي الذي تلعبه أنظمة الكمبيوتر يف البنى التحتية إن 
فقد أسهم تطور وانتشار الشبكات اإللكترونية املرافق للتطور  .الوطنية ويف احلياة اليومية

االقتصادي والتكنولوجي املتسارع، يف فضاء جديد واسع للتعامل عن بعد، وهو ما يسمى 
لهذا السبب عندما و. الفتراضي، من دون أن يكون لذلك صالت ملحوظة باجلانب األمنيبالفضاء ا

احلاجة إىل االهتمام باجلوانب األمنية للحقل السبراين، طَرح كُثيرون  ةظهرت يف السنوات األخير
   14"من هو املسؤول عن أمن هذا القطاع؟: "السؤال التايل

فقد  ،ملعلومات ليسا موضوعين مستجدين يف إسرائيلإن الدفاع عن الشبكات احملوسبة وحماية ا
فمنذ . التي أدركت أهمية حماية شبكاتها احملوسبة احليوية ىلكانت إسرائيل من بين الدول األو

 15.، أخذت احلكومة قرارات تتعلق بوسائل الدفاع املطلوبة لصدّ الهجمات السبرانية1996العام 
البنية التحتية احلكومية لعصر ("اإللكتروين " تهيال"، جرى إطالق موقع 1997ويف العام 

، الذي من مهامه حماية ربط وزارات احلكومة باإلنترنت، ])www.tehila.gov.il"[اإلنترنت
ما بعد، أُقر يف العام  ويف 16.وتوفير خدمات تصفّح مضمونة للمواقع اإللكترونية التابعة للوزارات

الذي يحدّد ما هي املنظومات " ن الهيئات العامةقانون اإلجراءات التنظيمية لضمان أم" 1998
   17.والشبكات احملوسبة احليوية، وينظم إجراءات الدفاع عنها

  
  قرار إقامة الهيئة الرسمية حلماية املعلومات

يف إسرائيل منشورات منتظمة تتعلق بالسياسة العامة يف جمال التصدي للتهديد ال يوجد 
. فرة مصدرُها وسائل اإلعالم املكتوبة واألبحاث األكاديميةومعظم املعلومات املتوا. السبراين

فبراير /ففي شباط. يلقي الضوء على هذه املسألة ةلكن بعض القرارات الرسمية الصادرة واملعلن
مسؤولية الدفاع عن أنظمة "، صدر عن اللجنة الوزارية لشؤون األمن القومي قرار بشأن 2002

رسم مالمح خطة حلماية البنى التحتية احملوسبة و، )84/ار بالقر" (احلواسيب يف دولة إسرائيل
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اإلسرائيلي على التهديد  رار احلكومي منطلقاً لتفعيل الردويشكل هذا الق. احليوية يف الدولة
ونصّ القرار على تشكيل هيئتين . السبراين للبنى التحتية احلاسوبية الوطنية احليوية

العليا التي تتوىل الدراسة املستمرة لهوية املؤسسات األوىل، اللجنة التوجيهية : متخصصتين
والهيئات العامة واخلاصة احليوية لدولة إسرائيل؛ والثانية، الهيئة احلكومية حلماية البنى 

  . التحتية احملوسبة
ذاك جلنة برئاسة رئيس جملس األمن القومي آنبالفعل، وبناءً على قرار اللجنة الوزارية، شُكلت 

. حزمة من اإلجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الشبكات احملوسبة احليوية للدولةمهمتها صياغة 
التهديدات التي لها عالقة بذلك، ومَن هي  ، وماهيةمفهوم احلماية جنة مبادئوحدّدت هذه الل

ولعبت اللجنة دور فريق العمل املوجِّه للهيئة احلكومية  18.الهيئات التي تشملها اجراءات احلماية
  "). الشاباك("جلة حماية البنى التحتية احملوسبة التابعة جلهاز األمن العام املو

التي تعمل ضمن إطار  "الهيئة احلكومية حلماية املعلومات] "2002[يف ذاك العام وأُنشئت 
وتقوم هذه الهيئة بتوجيه املؤسسات التي تعتبر حيوية يف كل ما يتعلق ". الشاباك"قانون 

كما  ،وحماية الشبكات، وتشرف على تطبيق تعليمات حماية املعلوماتبضمان أمن احلواسيب 
وجتدر اإلشارة إىل أن . أنها خموّلة باتخاذ إجراءات عقابية ضد املؤسسات التي تخرق تعليماتها

لدى األجهزة األمنية على اختالفها وسائلها اخلاصة للدفاع عن بناها التحتية احليوية بكل 
   19.تايل لتوجيهات هيئة حماية املعلوماتاستقاللية، وال تخضع بال

  
  قرار إنشاء هيئة األركان السبرانية القومية

، كلّف رئيسُ حكومة إسرائيل رئيسَ اجمللس القومي للبحث 2010نوفمبر /يف تشرين الثاين
البروفسور يتسحاق بن يسرائيل، إعداد خطة عمل إلطالق ) االحتياطيف (والتطوير، اجلنرال 

التوصية : ما يليتوصيات فريق املبادرة  ضمن وجاء 20.ملواجهة التهديد السبراينمبادرة وطنية 
حماية الفضاء السبراين يف إسرائيل؛ تشجيع تشكيل هيئة أركان قومية للدفاع مهمتها  - أ1

  21.القطاع املدينب االهتمام التنفيذية لتشمل" الشاباك"توسيع صالحيات  - ب1التوصية 

بشأن  2011أغسطس /آب 7هذا املوضوع هي قرار احلكومة الصادر يف إن الوثيقة الرئيسية يف 
وينص القرار . وهي من ثمرة عمل فريق املبادرة  22،"تعزيز القدرات القومية يف الفضاء السبراين"

تعزيز القدرة الوطنية يف الفضاء السبراين "على تشكيل هيئة أركان سبرانية قومية مهمتها 
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ومن مهام رئيس ". ت احلالية واملستقبلية يف الفضاء السبراينفرص مواجهة التحدياحتسين و
تقديم التوصيات إىل احلكومة ورئيسها حول السياسة السبرانية "هيئة األركان السبرانية 

وااللتزام بتنفيذ هذه السياسة  ،الوطنية، وتقديم املشورة لألطراف املعنية حول السياسة املعتمدة
إنشاء هيئة األركان املعلن رسمياً، تقدماً ملحوظاً يف  شكّل قرارو  23".واإلشراف على هذا التنفيذ

  . ، ونقطةَ حتولٍ يف هذا اجملالأسلوب معاجلة احلكومة ملسألة التهديد السبراين

ويف الوقت الذي أصبحت فيه املؤسسات احلكومية وأسلحة اجليش اإلسرائيلي وشعبات املؤسسة 
قي قطاع األعمال واملواطنون العاديون من دون حماية األمنية حممية بموجب هذا القانون، ب

ألي هيئة وطنية مسؤولة  والإذ ال يخضع قطاع األعمال إلشراف رسمي  ،كافية يف هذا اجملال
. عن فحص قدرات صدّ الهجمات التي تستهدف أنظمة الكمبيوتر احليوية يف احلاالت الطارئة

قتصادها على طاقات اإلنتاج والتصدير يف إسرائيل التي يعتمد ا الفتةوهذه نقطة ضعف 
   24.لقطاعي األعمال والصناعة

ومع ذلك  .قتالية سبرانية وسائل يتوقع صانعو القرار يف إسرائيل أن تُستعمل يف احلرب القادمة
ومع أن أي . ال يوجد اليوم هيئة رسمية يف إسرائيل مسؤولة مباشرة عن حماية قطاع األعمال

حتل حمل املدراء املسؤولين عن مؤسساتهم، يبقى أن هناك شركات  هيئة وطنية ال تستطيع أن
ومؤسسات خاصة يف االقتصاد الوطني توفر خدمات حيوية تكفل استمرار احلياة العادية يف 

وبالتايل، هناك مسوّغ للتدخل احلكومي من خالل اإلرشادات واإلجراءات . اجلبهة الداخلية
   25.رقابةالناظمة وال

أفيتار متانيا أن هناك حسب . ها دالسبرانية القومية، صرّح رئيساألركان عند تشكيل هيئة 
  :الشأن السبراينالتدخل فيها فيما يتعلق بالدولة  يتعيّن على اعتقاده، خمسة حماور

فالدفاع السبراين يتطلب : وضع رؤية شاملة لكل األنظمة احلاسوبية على املستوى الوطني .1
لالرتباط الوثيق بين أنظمة القطاع العام، واألنظمة اخلاصة تقييماً متعدد األنظمة نظراً 

 .وأنظمة قطاع األعمال

أي جتميع املوارد من مصادر متعددة يف هيئة : املوارد واألنشطة واملعلومات" جتميع" .2
 . مشتركة واحدة بهدف حتقيق املواجهة املثلى للتهديد احملدق بإسرائيل
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مساحة للتواصل والتعاون مع حلفائها  توفيرة إىل على إسرائيل املبادر: التعاون الدويل .3
 . يف خمتلف أنحاء العامل

توحيد املعايير، الترخيص واملوافقة، : توحيد وتنسيق اإلجراءات يف اجملال السبراين .4
الدفاع عن أنفسهم وفق معايير حمددة من واألفراد  مكّن املؤسساتواعتماد نظام ي

 26.وواضحة

فمثلما دأبت الدولة يف ستينيات القرن املاضي على دعم : لةإطالق مبادرات من قبل الدو .5
، يتعين "التخنيون"قطاع الطيران يف البلد من خالل إنشاء كلية املالحة اجلوية يف معهد 

عليها اليوم أن توفر األدوات وحمركات الدفع الهادفة لتحفيز أعمال التطوير األكاديمية 
 27.والصناعية يف اجملال السبراين

داً إىل كالم متانيا، فإن هدف هيئة األركان السبرانية القومية هو وضع خطة عمل شاملة واستنا
وتهدف هذه اخلطة إىل تعزيز إجراءات احلماية يف املؤسسات من . يف جمال الدفاع السبراين

خالل أداة ناظمة شاملة ومالئمة لشتى الفروع، ومصمّمة خصيصاً حلماية قواعد البيانات، 
وهناك أهداف أخرى تشمل وضع برامج . ةإشراف فرعي على كل جمال على حد باإلضافة إىل

   28.وطنية، والتعاون وتبادل املعلومات، وال سيما بين املؤسستين األمنية واملدنية

إن جوهر عمل هيئة األركان هو أن تلعب دوراً ناظماً وتكاملياً ودافعاً للنشاط احلكومي الشامل 
وتعمل الهيئة . نظور الواسع، على املستوين األمني واملدين يف آن معاًيف اجملال السبراين، من امل

بروحية قرار احلكومة وبالتنسيق مع اجلهات املعنية، على رسم مالمح سياسة حماية، وبلورة 
كما . مفهوم قومي للدفاع واحلماية، وتعزيز التعاون بين جميع الهيئات الناشطة يف هذا اجملال

آليات لتطوير رأس املال البشري يف اجملال  تأسيس ج شاملة وعلىتعمل على تصميم برام
السبراين؛ وعلى تطوير بنى حتتية تكنولوجية وبحثية يف اجلامعات ويف قطاع الصناعة؛ وعلى 
توطيد أواصر التعاون بين قطاع األعمال اخلاص، والقطاع احلكومي، والصناعة، واجلامعات، 

  29. ذلكتوعية الرأي العام حول التهديد السبراين وما إىل واملؤسسة األمنية والعسكرية؛ وعلى

واستناداً إىل ما ذكر سابقاً يمكن القول إن إسرائيل أحسنت يف استشراف التهديد احملدق ببناها 
وجتدر اإلشارة إىل . التحتية الوطنية، وعكفت على إنشاء منظومة دفاع على املستوى الوطني

؛ وقرار 2002يف العام ") رام" ("احلكومية حلماية املعلومات الهيئة"تشكيل : حمطتين رئيسيتين
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وتشكيل " تعزيز القدرات القومية يف الفضاء السبراين"املتعلق بـ  2011أغسطس /احلكومة يف آب
ومع ذلك، مل تنجح احلكومة يف تقديم استراتيجيا منهجية . هيئة األركان السبرانية القومية

حول املوضوع  فإن املعلومات الرئيسية التي تصلنا ،لذا  30.وموحدة بهذا الشأن للجمهور
. ها التصريحات واملقاالت يف وسائل اإلعالم املكتوبة ال املعلومات احلكومية الرسميةمصدر

  . صحيح أن هناك قراراً حكومياً رسمياً بهذا الشأن، لكن مل تنشر حتى اآلن استراتيجيا منهجية
  
  

  

  تخصيص ميزانيات

ات واملوارد املرصودة ملواجهة التهديد الناجم عن تطور زنواالفقرة إىل املسنتطرق يف هذه 
ت يسمح بتقدير وازناأن تقييم املبتكنولوجيا احلرب السبرانية، انطالقاً من الفرضية القائلة 

  .من قبل صانعي القرار يف إسرائيلحجم األهمية املعطاة للموضوع 

، إىل إطالق وتمويل دراسة 2007، يف العام ")موملوف("" اجمللس القومي للبحث والتطوير"بادر 
بالتعاون مع مكتب اإلحصاء " مؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار يف إسرائيل"حول 

امليزانيات اخملصصة للعلوم والتكنولوجيا  ةسادر املبادرة وكان الهدف األساسي من. املركزي
مليار  8,1[مليار شيكل جديد  30ئيل إنفاق نحو جرى يف إسرافأظهرت الدراسة أنه . يف إسرائيل

كما بيّنت أن . يف السنة على أعمال البحث والتطوير املدين خالل العقد األخير] دوالر أميركي
نسبة الناجت احمللي اإلجمايل املستثمرة يف البحث والتطوير هي األعلى يف إسرائيل باملقارنة مع 

كمعدل وسطي يف بلدان منظمة % 1,8، يف مقابل 2009يف العام % 4,3 –سائر دول العامل 
مصدرُه قطاع  ،%79وأكثرية التمويل يف إسرائيل، نحو ). OECD(التعاون االقتصادي والتنمية 

لتمويل البحث والتطوير ] مليار دوالر 1,4. [ج.مليار ش 5وتسهم احلكومة مباشرة بنحو . األعمال
   31.صصة للبحث والتطوير األمنيينت اخملوازناألغراض مدنية، باإلضافة إىل امل

وهكذا، تُبيّن هذه األرقام أن احلكومة وقطاع األعمال يف إسرائيل يستثمران مبالغ كبيرة من 
ت وازناويمكن أن نضيف إليها امل. األموال يف أعمال البحث والتطوير يف اجملال التكنولوجي
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املتعددة التي خُصّصت خالل السنة األخيرة ألعمال البحث والتطوير يف ميادين تطبيقية ونظرية 
ة البحث وازنيف م جمايل أن اجملال السبراين ملحوظويتبين من الرقم اإل  32.اجملال السبراين يف

  .ا عالنيةلكن اخملصصات الدقيقة مل يُفصح عنه. والتطوير، اعترافاً بأهميته الكبيرة ألمن الدولة

هو بند  2012-2011إن أحد أهم بنود اإلنفاق يف مشروع املوازنة العامة للدولة للسنتين 
ويشمل هذا البند خمصصات أجهزة املؤسسة العسكرية واألمنية املتعددة ". األمن والنظام العام"

لية وبلغ جمموع خمصصات األمن اإلجما. التي تشمل مهامُها مهمةَ معاجلة اجملال السبراين
مليار  17,2. [ج.مليار ش 63,4، يف مقابل 2011يف ] مليار دوالر 16,8. [ج.مليار ش 61,8
 50,5[وتستحوذ وزارة الدفاع على القسم األكبر من خمصصات هذا البند . 2012يف ] دوالر

 33.من جمموع نفقات املوازنة العامة للدولة%  18، وعلى ما نسبته ]2012يف . ج.مليار ش
راض أن وزارة الدفاع ترصد مبالغ كبيرة أيضاً لتطوير جمال احلرب السبرانية يف ويمكن االفت

  . هايتمسؤول ضمن الهيئات واألجهزة التي هي

وهناك توصية أخرى صادرة عن فريق املبادرة السبرانية تنصّ على إعداد خطة وطنية للبحث 
سسة العسكرية واألمنية، والتطوير بهدف بناء قدرات إسرائيل السبرانية، بالتعاون مع املؤ

وتشمل اخلطة توصيات بحشد املوارد الوطنية القائمة، وبإضافة . واجلامعات، وقطاع الصناعة
والهدف من كل ذلك هو أن تصبح إسرائيل من بين الدول اخلمس . موارد أخرى عند الضرورة

ا ال يعني بالضرورة ولكن هذ  34. 2015األوائل يف العامل من حيث قدراتها السبرانية بحلول العام 
 وازنةوإنما يجوز افتراض أن جزءاً من امل ،األمنية فحسب - أن يجري تطوير القدرات العسكرية

  . على األقل سيُخصّص لتطوير احلماية يف اجملال السبراين
  

  ة هيئة األركان السبرانية القوميةموازن

بإنشاء هيئة األركان السبرانية  ، واملتعلق2011أغسطس /يف آب احلكومة الصادر ينص قرار
القومية، على وجوب تخصيص الهيئة باعتمادات حموّلة من وزارة املال عبر ديوان رئيس 

نحو (ومل يلحظ القرار حجم امليزانية اإلجمايل اخملصص للهيئة، ما عدا مبلغ صغير  35.احلكومة
  .2011يف العام " لهيئةء وتشغيل اإنشا"خمصص لنفقات ]) مليون دوالر 1,2. [ج.مليون ش 4,5
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وهي موزعة على ] مليار دوالر 1,2. [ج.مليار ش 2,5ة هيئة األركان السبرانية حالياً وازنتبلغ م
 100: ومصدرها كالتايل. يف السنة. ج.مليون ش 500أي أنها تبلغ . األعوام اخلمس القادمة

 سيتم. ج.ش مليون 400مرصودة من املوازنة العامة خصيصاً للهيئة السبرانية؛ و. ج.مليون ش
وبحسب قول الرائد طال رئيس قسم بارز  36.توفيرها من خالل جتميعٍ للموارد من مصادر متعددة

يف هيئة األركان السبرانية، يعلق رئيس احلكومة آماالً كبرى على أهمية اجملال السبراين ويسعى 
. صصة له تعكس هذا األمرت اخملوازنافهناك رغبة حقيقية يف تطوير هذا اجملال، وامل. لتعزيزه

يجري إعداد خطة طويلة األجل لضمان  لذاوتكتسب أهمية مواجهة التهديد زخماً متنامياً، و
   37.ة لهذه املواجهةوازنم

، جرى تخصيص اعتمادات 2012مايو /فخالل جلسة اللجنة املالية التابعة للكنيست، يف أيار
وجاء يف الطلب الذي   38.صصات املرصودةإضافية لدعم استمرار عمل الهيئة، عالوة على اخمل

] مليون دوالر 3,3. [ج.مليون ش 12صادقت عليه اللجنة املالية، أن مبلغ ورفعته الهيئة 
دفع رواتب  ها منالتشغيلية للهيئة بما في وازنةامل -األول: سيُستخدم يف تمويل بندين رئيسيين

بنى حتتية حموسبة وبنى حتتية حلماية األمن املادي للهيئات املصنفة  وتأسيسفريق العمل، 
ة النشاط اجلاري وازنالبدء بتنفيذ م -سرية الضرورية لهكذا نوع من البنى التحتية؛ والثاين

   39.للهيئة

بين اجلامعات والصناعة وهيئة األركان السبرانية، خصّصت  الصلة أهمية إدراكانطالقاً من 
] ن دوالرمليو 13,6. [ج.مليون ش 50ون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، نحو الهيئة بالتعا

عة على ثالثة أعوام من أجل تمويل منح دراسية وأبحاث يف ميادين بحث متعددة ومتفرعة موز
وباإلضافة إىل  40.من اجملال السبراين، بهدف جعل إسرائيل دولة رائدة يف العالَم على هذا الصعيد

يف وزارة الصناعة والتجارة وهيئة األركان السبرانية، تخصيص  ونالرئيسي حثونالباذلك، أعلن 
الذي يهدف إىل تشجيع أعمال  41"كيدما"لتمويل مشروع ] مليون دوالر 21,7. [ج.مليون ش 80

وهنا أيضاً،   Cyber Security.42 ـالبحث والتطوير واملبادرات بشأن األمن السبراين، أو ما يعرف ب
أن جزءاً من املنح الدراسية والبحثية سيُخصص جملاالت على عالقة باحلرب يجوز افتراض 

  .السبرانية
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ندرة املعطيات املتعلقة بامليزانية، من الصعب تقدير حجم االستثمار احلكومي ضد إىل ونظراً 
ومع ذلك، يتبين لنا من املعطيات املذكورة أعاله أن التهديد الناجم عن . التهديد السبراين بدقة

طور تكنولوجيا احلرب السبرانية مل يغب عن بال صانعي القرار يف الدولة، وأنه حظي بموارد ال ت
  . بأس بها

، بدأ الكشف عن معطيات رسمية حول اخملصصات امللحوظة يف 2011لكن اعتباراً من العام 
ت وعلى ضوء حقيقة أن معاجلة اجملال السبراين جرت حت. املوازنة العامة للمجال السبراين

أن بإشراف املؤسسة العسكرية واألمنية خالل العقد األخير وكانت حماطة بالسرية، يمكن اجلزم 
ومع ذلك، وبعد . ت متعددة خمصصة لهذا اجملال بقيت طي الكتمان ومل يكشف عنهاوازنام

، بدأت تُنشر 2011أغسطس /بصدور قرار رسمي بإنشاء هيئة األركان السبرانية القومية يف آ
ات املرصودة لبناء القوة العسكرية، وللبحث والتطوير يف هذا نوازحول امل علوماتعالنية م

  .اجملال
  

  متغيرات بناء القوة العسكرية

أحدثت تكنولوجيا احلرب السبرانية تغييراً يف أنظمة األسلحة املستخدمة يف ميدان املعركة 
تبدّل مشهد البيئة  ويف أعقاب. احلديث، وحسّنت قدرات التحكم بدقة الوسائل القتالية

االستراتيجية احمليطة بإسرائيل، تضاعفت حتديات األمن التي تواجهها إسرائيل، وازدادت أهمية 
التكنولوجيا،  جبهةوها هي اليوم إسرائيل تقف يف . خبارات يف عقيدة األمن القومياالست

   43.لقتالا يف جميع مياديندمج أدوات تكنولوجية سبرانية  من خاللوتواجه التهديدات 

أن تؤثر تطورات من هذا النوع بصورة ملحوظة يف مبادئ احلرب ويف هيكلية  من كان ال بد
فعندما ينكبّ البروفسور بن يسرائيل على دراسة دور . اجليوش، ومن ضمنها اجليش اإلسرائيلي

، وجياً التكنولوجيا يف احلروب التي خاضتها إسرائيل، يجد أنه بقدر ما يتطور ميدان القتال تكنول
فعلى . يف جمريات احلرب احلديثة) changeability(تزداد أهمية املرونة وقابلية التغيُّر والتغيير 

أنه ال يكفي بناء منظومات أسلحة إلكترونية ضد تهديدات  1973سبيل املثال، برهنت حرب 
خلها العدو يف العدو املعروفة، وإنما ينبغي تصميمها بطريقة تتيح لها مواجهة التعديالت التي يُد

   44.املعايير اإللكترونية ألنظمته إبان القتال
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ويف ما يلي دراسة خملاض التغييرات الرئيسية التي عاشتها الهيئات احلكومية وأجهزة املؤسسة 
العسكرية واألمنية يف إسرائيل، على ضوء االعتراف املتزايد باألخطار الناجمة عن تنامي التهديد 

  . احلربنولوجيا السبرانية معترك السبراين وعن دخول التك
  
  

  

  هيئة األركان السبرانية القومية

، موضحاً "هيئة األركان السبرانية القومية"تشكيل  2011أغسطس /أعلن رئيس احلكومة يف آب
أن الغاية الرئيسية من تشكيلها تعزيز قدرات حماية البنى التحتية احليوية للدولة من الهجمات 

وتضم الهيئة التي مضى  45.دولٌ أجنبية أو جمموعات إرهابية تشنهاالتي قد اإلرهابية السبرانية 
الشعبة األمنية؛ الشعبة املدنية؛ : شهراً والتي هي يف مرحلة النمو، أربع شُعَب 18على تأسيسها 

باإلضافة إىل ذلك، أُنشئت غرفة . شعبة االستخبارات وتقييم الوضع؛ وشعبة التنظيم والسياسة
على هي ، ويومياً ويف سبعة أيام األسبوعخمصصة للمتابعة على مدار الساعة  حتكم يف القدس

وتسمح غرفة التحكم بتحليل شامل لكل . تواصل دائم مع األجهزة األمنية العاملة يف هذا اجملال
ما، يمكن  هدفاخملاطر والتهديدات وإمكانيات مواجهتها، فإذا نُفّذ هجوم سبراين على 

  . قيقي ومعرفة ما هي األجهزة املعرَّضة التي ينبغي حمايتهااالستجابة بالوقت احل

  :قضايا رئيسية إن هيئة األركان السبرانية مسؤولة عن ثالث
األجهزة املوجلة مهام  جميعبلورة مفهوم الدفاع الرسمي إلسرائيل، بواسطة التعاون مع  :ألوىلا

تعزيز احلماية الشاملة يف االقتصاد، وتعزيز : مستويين يشمل وقد تمت بلورة مفهوم. الدفاع
  ].األمن القومي[احلماية الدولتيّة 

بين تطوير البنى التحتية وتعزيز الدور الريادي القومي إلسرائيل يف اجملال السبراين،  :ةالثاني
يف من خالل زيادة رأس املال البشري وتشجيع املنح الدراسية بهدف إجراء أبحاث أمور أخرى 

  .اجملال السبراين
 توفيرسوق احلماية؛  إيجاد تنسيق يفقيادة مبادرات قومية يف اجملال السبراين، مثل  :ةالثالث
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الة الطوارئ؛ توطيد العالقات اخلارجية مع بنية حماية دولتيّة من خالل التشريع والتدريبات حل
   46. ذلكمتعددة يف العامل، وما إىلدول 

إنشاء هيئة األركان السبرانية خطوةً مهمةً على طريق مواجهة إسرائيل للتحدي  كان قرار
يجب وضعها لكن يجب أن نضمن قيام هذه الهيئة بمهامها بموجب استراتيجيا وطنية  ،السبراين

ونظامية، من األهمية بمكان  ةتلكؤ إسرائيل يف حتديد استراتيجيا معلنإىل ونظراً . يف أقرب وقت
تقليص الفجوة ب البدء مكنيصبح من املفقط بهذه الطريقة إذ  ،هيئة صالحيات واسعةأن تُمنح ال

القائمة على املستوى الوطني يف اإلدارة االستراتيجية الشاملة جململ الهيئات واألجهزة املدنية 
   47.والعسكرية العاملة يف اجملال السبراين

  
  الهيئة الرسمية حلماية املعلومات

الهيئة "إن أقدم هيئة عاملة يف جمال حماية املعلومات على اختالف أشكال احلماية هي 
وانبثقت هذه الهيئة عن وحدة مكلّفة منذ ". الشاباك"التابعة جلهاز " الرسمية حلماية املعلومات

مسؤولية  2002عشرات السنين بحماية أمن املعلومات التقليدية، إىل أن أُلقيت عليها يف العام 
صدي طرق التب فيما يتعلقوجيه وإرشاد جميع هيئات ومرافق البنى التحتية الوطنية املدنية ت

  .للهجمات السبرانية احملتملة

بموجب القانون صالحية توجيه الهيئات واملرافق احليوية مثل شركة " الشاباك"مُنح جهاز 
وتشمل . عيالغاز الطبي، وشركة سكك حديد إسرائيل، وشركات )مكوروت(الكهرباء، وشركة املياه 

التوجيه إعطاء تعليمات مثالً حول كيفية منع السيطرة املعادية عن بعد التي يمكن أن  جماالت
ولقد ازدادت يف السنوات . أشبهتلحق أضراراً بالغة بمنظومات حرجة بمجرد كبسة زر وما 

الوطني  إلدراكا األخيرة قائمةُ الهيئات التي تتلقى تعليمات احلماية من قبل الهيئة نتيجة
   48.لتهديد السبراين املتناميل

منصب رئيس فرع التكنولوجيا يف جهاز  وقت قريب قدّم تسافرير كاتس الذي شغل حتى
عندما قال إن نحو " الشاباك"حملةً نادرةً عما يحدث يف اجملال التكنولوجي داخل " الشاباك"

بدّل اجلهاز جلده مقارنةً عما كان  فلقد. التكنولوجيا من املتخصصين يفهاز من رجال اجل% 20
فطيلة سنوات . مل تكن لديه آنذاك ميول تكنولوجية عليه يف ثمانينيات القرن املاضي، عندما
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جتدُّد متواصل  ثمةوبحسب اعتقاده، . شكال جديدة من فرص العمل للشبابألثمة حاجة  تكان
   49.منذ مطلع العقد األخير

  
  اجليش اإلسرائيلي

، اجلنرال غابي حينهاحدّد رئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي  ،2009يف العام 
وأنشئت ". فضاءُ حربٍ استراتيجي وعمالين لدولة إسرائيل"أشكينازي، الفضاء السبراين على أنه 

لهيئة األركان العامة  اً لتشكّل مكتبَ تنسيقٍ تابعٍ" هيئة السايبر التابعة للجيش اإلسرائيلي"الحقاً 
وأُنشئ املكتب داخل وحدة النخبة . ه تنسيق وتوجيه أنشطة اجليش يف اجملال السبراينمهمّتُ

   50.التابعة لشعبة االستخبارات يف اجليش اإلسرائيلي 8200

، علماً أن أكثرية "يريدفاع السايبال"، دائرة )هتيكشوف( اإللكترونية االتصاالتسالح  وأنشئت يف
الدائرة قوات اجليش من تنفيذ عمليات برية، وجوية، وبحرية، وتُمكّن هذه . أنشطتها مصنّفة سرية

وتعمل الدائرة . يف عصر يعتمد فيه اجليش أكثر من أي وقت مضى، على تكنولوجيا احلواسيب
بالتعاون مع معظم وحدات النخبة يف اجليش اإلسرائيلي، مستخدمةً تشكيلة من الوسائل 

   51.العدو السبرانيةالتكنولوجية املتطورة يف سبيل تعطيل هجمات 

 )فهتيكشو( اإللكترونية سالح االتصاالتحواسيب اجليش اإلسرائيلي، طوّر  ودفاعاً عن أنظمة
ختتمت او. يريدفاع السايبالاحللقات التدريبية لتعزيز املهارات يف جمال اشتمل على برناجماً 

روس املكثفة، جرى وبعد بضعة أشهر من الد. 2012مايو /الدورة األوىل من البرنامج يف أيار
   52.تأهيل اجلنود لتنفيذ أنشطة دفاع يف الفضاء احملوسب، بناءً على الواقع التكنولوجي املتنامي

  
  وزارة الدفاع

مفاده أن وزارة الدفاع على وشك إنشاء إدارة عامة  2012يناير /نُشر تقرير يف كانون الثاين
أجهزة األمن والصناعات األمنية  جميع أنشطة تقوم بتنسيقجديدة خمصصة للحرب السبرانية 

، كبرى شركات 2012 سنةأحدثت و. املنخرطة يف تطوير منظومات متقدمة يف هذا اجملال
هيئة تطوير الوسائل "، Elbit Systems" إلبيت معراخوت"الصناعة العسكرية اإلسرائيلية مثل 

. ، أقساماً جديدة خمتصة بمعاجلة احلرب السبرانيةI.A.I، الصناعات اجلوية "رفائيل - القتالية



18 
 

مل  53.على االنخراط يف هذا اجملال أيضاً" تاعس - الصناعات العسكرية"وتعكف حالياً شركة 
ولكن، تفيد مصادر أمنية أن جمرّد قرار إنشاء . يُكشف بعد عن هوية رئيس اإلدارة العامة اجلديدة

   54".اجملال إىل مستوى أعلىينقل االهتمام بهذا "اإلدارة اجلديدة 
  

  سلطة القضاء والتكنولوجيا

" سلطة القضاء والتكنولوجيا"، جرى استحداث هيئة جديدة هي 2006سبتمبر /يف أيلول
. وأُوكلت إليها مهام حماية املعلومات الشخصية يف إسرائيل. امللحقة بوزارة العدل") رموت("

صية؛ وتنظيم استخدام التوقيع اإللكتروين تعزيز حماية البيانات الشخ" رموت"وتشمل مهام 
ومراقبته؛ وتعزيز إنفاذ خمالفات خرق اخلصوصية، بما فيها خمالفات تكنولوجيا املعلومات 

   55.املنفّذة يف الفضاء السبراين

للتشريعات واملشاريع ذات األبعاد  معلومات داخل احلكومةهي بمثابة مركز " رموت"كما أن 
، نوع من سلطة بالتشريع الناظم لعمل املشاريع ذات البعد التكنولوجي ، وهي موجلةالتكنولوجية
اختراق مواقع إسرائيلية [حالياً بالتحقيق يف حادثة "] رموت["وتقوم هذه الهيئة  56.حتت الطلب

نشر بيانات ومعلومات شخصية كثيرة على اإلنترنت، بما فيها تفاصيل بطاقات االئتمان، من ] و
   57.نوأنفسهم بأنهم هاكرز سعودي قبل أفراد عرّفوا عن

  
  ")تهيال(" e-gov.il - احلكومة اإللكترونية ] بوابة[

، هي بمثابة سلطة 1997احملاسب العام يف وزارة املال يف العام يف قسم أُنشئت منظومة 
تسهيل معامالت املواطنين وتمكينهم من تنفيذ جمموعة من العمليات مع الوزارات  مهمتها

ئات العامة عبر اإلنترنت، مع احملافظة على سرية املعلومات املنقولة واإلدارات والهي
وتوظّف املنظومة موارد عديدة للحفاظ على اخلصوصية بدءاً بفريق من . وخصوصية املستخدم

   58.نتهاءً باستخدام بعض أفضل تقنيات احلماية يف العاملوااخلبراء يف حماية أمن املعلومات 
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  خالصة

التهديد الناجم عن تطور تكنولوجيا احلرب السبرانية،  خصائص يف استشرافأجادت إسرائيل 
ويبدو أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين طريقة ]. يف بناء قوتها[فشرعت يف إحداث التغييرات املطلوبة 

 -األول: وتركزت املعاجلة على ثالثة حماور. معاجلة التهديد السبراين وأمن الدولة القومي
وهي ة، اجليش اإلسرائيلي، دوائر االستخبارات، والصناعة العسكرية واألمنية، األجهزة األمني

؛ "الشاباك"بتعليمات جهاز  تأتمرالذاتية، وال جميعاً تقوم بحماية شبكاتها اإللكترونية بطرقها 
الهيئة "الشبكات الوطنية احلساسة املعرضة لهجمات سبرانية، والتي تخضع لتوجيهات  -الثاين

القطاع اخلاص، الذي يضم شركات ومؤسسات مدنية  -الثالث؛ "ماية املعلوماتالرسمية حل
بقسم من هذا ] سلطة القضاء والتكنولوجيا[ "رموت"وتهتم . مكشوفة أمام الهجمات السبرانية

    59.القطاع، لكن القسم األكبر منه ال يحظى بأي رعاية

واحلقائق على األرض معبّرة   60.هاإن احلرب السبرانية مستعرة بزخم، وإسرائيل العب رئيسي في
إنشاء هيئة أركان سبرانية قومية يف مقر ديوان رئيس احلكومة؛ هبات بماليين الشيكالت : جداً

ألنشطة التعليمية يف اجملال السبراين؛ توزيع الألبحاث و قبلةستمنح يف كل عام من األعوام امل
، )هجوم(شعبة االستخبارات  بين داخل اجليش اإلسرائيلي يف اجملال السبراين سؤولياتامل

الهيئة الرسمية حلماية "نشاط املتوقع لتوسيع ال؛ )دفاع" (اإللكترونيةاالتصاالت " وشعبة
كما يبدو أن املعاجلة يف اجملال السبراين تكتسب زخماً يف عدد من اجلوانب   61".املعلومات

بدأت تخرج إىل العلن معلومات حول املعاجلة احلكومية للتهديد السبراين؛ ورُصدت إذ  ،الرئيسية
خمصصات لتمويل األبحاث يف هذا اجملال، وهناك سعي لتأمين موازنة تغطي نفقات نشاط 

  . هيئة األركان السبرانية القومية بصورة منتظمة

بهدف التصدي األمثل  ومن جهة أخرى، أُنشئت هيئات عديدة، كما جرى تطوير هيئات أخرى
  . للتهديد السبراين املتنامي

سلم األولويات  يفإن التطورات التكنولوجية املتسارعة التي حدثت يف السنوات األخيرة أثرت 
نشاء إها نشر قرارات احلكومة الرسمية ومن: لدى صانعي القرارات يف الدولة وذلك بطرق خمتلفة

رغم االنطباع األويل بأن إسرائيل أحرزت تقدماً بلكن، و. هيئات هدفها مواجهة التهديد السبراين
تخاذ إجراءات إضافية بهدف ال يزال هناك جمال الفكبيراً يف مواجهة التهديد السبراين املتنامي، 

  . حتديد أوضح ملاهية السياسة املطلوبة من أجل معاجلة املوضوع بصورة شاملة
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  الهوامش
 

  
                                                 

حماضر جلسة جلنة العلوم  - 95مداخلة البروفسور يتسحاق بن يسرائيل وآخرين؛ البروتوكول رقم   1
، "توقعات دولة إسرائيل لهجمات على شبكات احلواسيب واالتصاالت –احلرب السبرانية : "والتكنولوجيا

  :أنظر املصدر التايل. 11: ، الساعة4/7/2011: التاريخ
.ml04.ht-07-http://www.knesset.gov.il/protocols/data/html/mada/2011 

، الذي )Security and Defense Agenda(بحسب تقرير جمموعة أبحاث دولية يف املوضوع األمني   2
؛ ولقد 2012فبراير /حلماية املعلومات، واملنشور يف شباط McAfeeجرى إعداده بالتعاون مع شركة 

  : حصلت الواليات املتحدة يف التقرير على أربعة جنوم؛ أنظر
Cyber-security: The vexed questions of global rules. An Independent Report on Cyber-

preparedness around the Word, with the support of McAfee, SDA, Belgium. 
  security.pdf-cyber-sda-ports/rphttp://www.mcafee.com/hk/resources/re  

؛ "إسرائيل أكثر جهوزية من الواليات املتحدة ملواجهة الهجمات اإللكترونية: تقرير"إيهود كينان، : أنظر أيضاً
YNET ،31/1/2012 ؛  

4183126,00.html-0,7340,Lhttp://www.ynet.co.il/articles/  
تتضمن ". املبادرة السبرانية الوطنية"ورقة عمل للنقاش داخل اللجنة العليا للعلوم والتكونولوجيا، يف إطار   3

الورقة اقتراح وضع خطة وطنية لبناء القدرات السبرانية تشمل جوانب البحث والتطوير، واالقتصاد، 
  . 18. ، ص2012نوفمبر /واألكاديميا، والصناعة، وضرورات األمن القومي؛ تل أبيب، تشرين الثاين

، "اهات، ودالالت إلسرائيلمفاهيم، واجت: حرب يف الفضاء السبراين"شموئيل إيفن ودافيد سيمان طوف،   4
  .2011، تل أبيب، 109معهد دراسات األمن القومي، مذكرة رقم 

تخوف من سباق تسلح نووي يف بلدان الشرق األوسط  بسبب مشروع إيران : تقرير جلنة مريدور"زئيف شيف،   5
 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1100503 :  أنظر. 24/4/2006، هآرتس، "النووي

، 13، اجمللد عدكان استراتيجي، "تعديل املفردات األساسية -مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي "شاي شبتاي،   6
  .10- 8- ، ص)2010أغسطس /آب( 2العدد 

: أنظر .24/4/2006معاريف،  NRG، "جتري عملية تعديل ملفهوم األمن"أمير بوحبوط،   7
  http://www.nrg.co.il/online/1ART1/076/915.html 
ومع ذلك، أصبح مكوّن الدفاع جزءاً من مفهوم األمن . مل تقر احلكومة هذا االقتراح بسبب تباين آراء القادة   8

  .القومي اإلسرائيلي بشكل غير رسمي
  .، مصدر سبق ذكره"مفهوم األمن القومي اإلسرائيلي"شاي شبتاي،     9

؛ Israel Defense ،11/8/2012، جملة "هكذا يتم بناء دفاع سبراين قومي"رامي إفراتي وليور يايف،    10
  :أنظر
      http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=512&ArticleID=2960  

  .13. ، ص)1993(، 332، معرخوت، عدد "دروس يف التكنولوجيا"يتسحاق بن يسرائيل،    11
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كانون (، مباط مالم، "البعد اجلديد يف عقيدة األمن القومي اإلسرائيلي: احلرب السبرانية"عاموس يدلين،   12

  :أنظر. 4. ، ص)2010ير ينا/الثاين
      http://www.intelligence.org.il/KotarPort.aspx#http://malam.barebone.kotar.co.il/ 

، "فقط واحد من خمسة فيروسات -م ضد إيران فيروس ستاكسنت املستخد"وكالة رويترز لألنباء،   13
YNET ،29/11/2011 .أنظر:  

       4168852,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L  
  .، مصدر سبق ذكره"هكذا يتم بناء دفاع سبراين قومي"رامي إفراتي وليور يايف،    14
معهد دراسات األمن القومي، : ، تل أبيب"حماية البنى التحتية احلساسة من التهديد السبراين"ليور طبنسكي،   15

  ، 2، العدد 3، اجمللد تسفا فاستراتيجيا
 9/ب ق  1886قرار احلكومة رقم : ذه أمثلة عن قرارات احلكومةوه. 72. ، ص)2011نوفمبر /تشرين الثاين(    

تشكيل جلنة توجيهية لشؤون احلوسبة يف جميع وزارات احلكومة؛ قرار : 1997مارس /آذار 20يف تاريخ 
مسؤولية حماية املعلومات يف وزارات : 1998مارس /آذار 16يف  تاريخ  77/ب ق  3582احلكومة رقم 

  .1998احلماية يف املؤسسات العامة احلكومة؛ قانون تنظيم 
  ".  تهيال"أنظر الفقرة األخيرة اخلاصة ببناء القوة من أجل االطالع على تفاصيل إضافية حول   16
  .، مصدر سبق ذكره"هكذا يتم بناء دفاع سبراين قومي"رامي إفراتي وليور يايف،   17
  :مكافحة اإلرهاب التابع جمللس األمن القومي ، أنظر موقع مكتب"حماية األنظمة املبنية على الكمبيوتر"   18

      http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/CounterTerrorismActivities.aspx 
  .، مصدر سبق ذكره"حماية البنى التحتية احلساسة من التهديد السبراين"ليور طبنسكي،    19
، أعطى رئيس احلكومة توجيهات بتشكيل فريق عمل خمتص من أجل 2010نوفمبر /يف تشرين الثاين  20

ولقد أطلق على . بلورة خطة وطنية جلعل دولة إسرائيل من الدول اخلمس الرائدة يف العامل يف اجملال السبراين
لتكنولوجيا، التي يرأسها البروفسور ، بقيادة اللجنة العليا للعلوم وا"املبادرة السبرانية الوطنية: "هذا العمل

وضمّ الفريق مندوبين عن الهيئات الرئيسية العاملة يف اجملال السبراين يف إسرائيل، . يتسحاق بن يسرائيل
وتكوّنت من عدد من جمموعات العمل الفرعية التي قامت بدرس العناصر احليوية يف مواجهة إسرائيل للتهديد 

  .وطنية من املنظور االقتصادي واألكاديمي واألمن القوميالسبراين، وبتحليل اجلدوى ال
. ، ص2011- 2010، تقرير للسنتين "اجمللس القومي للبحث والتطوير: "، أنظر"املبادرة السبرانية الوطنية"  21
10 -17.  
    15.pdf-10-t.gov.il/committees/heb/material/data/mada2012http://knesse  
صدر القرار يف أعقاب اجملهود الشامل الذي بذله فريق عمل برئاسة رئيس اجمللس القومي للبحث   22

  . والتطوير، البروفسور يتسحاق بن يسرائيل
  :أنظر. 7/8/2011يف تاريخ  3611قرار احلكومة رقم ". تعزيز القدرات القومية يف اجملال السبراين"  23

      http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2011/Pages/des3611.aspx 
  .ذكره ، مصدر سبق"هكذا يتم بناء دفاع سبراين قومي"رامي إفراتي وليور يايف،    24
 People" ناس وكمبيوترات"، "قبة حديدية سبرانية تدافع عن اجلبهة الداخلية: املطلوب"يهودا كونفورتس،    25

and Computers ،1/2/2012 . 
   .http://www.pc.co.il/?p=79406: أنظر      
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سياسية؛ املهمة ليست  -الفضاء السبراين يتطلب معاجلة جتارية وقومية : أفيتار متانيا. د"يوسي هاتوين،    26

 People and" ناس وكمبيوترات"، 2012فبراير /، الذي انعقد يف شهر شباطCyberSec، أنظر مؤتمر "سهلة

Computers ،12/2/2012، http://www.pc.co.il/?p=80025    
  .نفسهاملصدر    27
  .9/6/2012، جامعة تل أبيب، يف تاريخ املؤتمر السبراين الدويل الثاينأفيتار متانيا خالل . من خطاب د  28
  .، مصدر سبق ذكره"هكذا يتم بناء دفاع سبراين قومي"رامي إفراتي وليور يايف،    29
  ".هيئة األركان السبرانية القومية"باستثناء قرار احلكومة حول إنشاء    30
من خطاب . ، الوثيقة اخلتامية"سياسة بحث وتطوير وطنية بوصفها منظومة من األدوات املتكاملة"   31

: أنظر. 2011البروفسور يتسحاق بن يسرائيل، مؤتمر هرتسليا السنوي للعام 
 erzliyaconference.org/_Uploads/dbsAttachedFiles/OriSlonim2.pdfhttp://www.h  

  :أنظر". الدفاع السبراين واحلوسبة املتطورة: صوت صارخ يطالب باملنح الدراسية يف هذا اجملال"   32
       info.tau.ac.il/exact_sciences/site/temp/cybersco.pdf-http://exactsci  

، مبادئ املوازنة والتخطيط  2012- 2011مشروع املوازنة العامة للسنوات املالية  -موازنة الدولة   33
  :أنظر. 2010: القدس. املتعدد السنوات

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/StateBudget/Budget2011_2012/Lists/20112012/Attachments/
    1/Budget2011_2012.pdf 
اقتراح إعداد . رة السبرانية الوطنيةاملباد: ورقة للبحث يف اللجنة العليا للعلوم والتكنولوجيا حول موضوع   34

خطة وطنية لبناء القدرات السبرانية التي تدمج جوانب البحث والتطوير، واالقتصاد، واألكاديميا، والصناعة، 
 .20.، ص2012نوفمبر /تل أبيب، تشرين الثاين. واحتياجات األمن القومي

  :أنظر. 7/8/2011يف تاريخ  3611كومة رقم قرار احل". تعزيز القدرات القومية يف اجملال السبراين"   35
       http://www.pm.gov.il/PMO/Secretarial/Decisions/2011/08/des3611.htm  
، يف جامعة 5/8/2012رانية، يف تاريخ من مقابلة مع البروفسور يتسحاق بن يسرائيل حول املبادرة السب  36

  .تل أبيب
، يف 23/8/2012من مقابلة مع الرائد طال، رئيس قسم يف هيئة األركان السبرانية القومية، يف تاريخ    37

  .مل تنشر بعد خطة امليزانية املذكورة بصورة علنية. مقر هيئة األركان السبرانية القومية، رمات أبيب
  .املصدر نفسه   38
، جلسة اللجنة املالية يف تاريخ 1069، بروتوكول رقم 2012 تعديالت على مشروع املوازنة العامة لسنة  39
fim/2012http://www.knesset.gov.il/protocols/data/rtf/ksa-05-01-: ؛ أنظر 12:30، الساعة 1/5/2012
    02.rtf 

أقر رئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ميزانية وخطط عمل هيئة األركان السبرانية القومية، يف تاريخ    40
  : أنظر. 6/6/2012

    r?spokesman/Pages/spokecyber060612.aspxhttp://www.pmo.gov.il/MediaCente 
لتشجيع أعمال " كيدما"، إطالق خطة 13/11/2012أعلن رئيس هيئة األركان السبرانية القومية يف   41

واخلطة هي ثمرة تعاون بين العالِم الرئيسي يف وزارة الصناعة . البحث والتطوير ألغراض الدفاع السبراين
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، ويف سبيل Cyber-Securityث والتطوير واملبادرات يف جمال األمن السبراين والتجارة، بهدف تعزيز البح
  .احلفاظ على الطاقة التنافسية للصناعة اإلسرائيلية يف هذا اجملال يف السوق العاملية وتعزيزها

) تشجيع أعمال البحث والتطوير ألغراض الدفاع السبراين(خطة كيدما : "مذكرة صادرة عن العاِلم الرئيسي  42
  :أنظر. 21/11/2012". يف سبيل تطوير قدرات الصناعة اإلسرائيلية يف جمال الدفاع السبراين

-99FD-4A5A-5455-http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/89646959
     C4B07D07E8E5/0syber122012_3.pdf 

، Isreal DefenseTech ،30/12/2012، "مليون شيكل لتطوير السايبر 80: "أنظر أيضاً  
     p://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=760&ArticleID=3796htt   

". إىل اين؟ حتليل، توجهات، وتوصيات -دوائر االستخبارات اإلسرائيلية "شموئيل إبن وعاموس غرانيت،   43
  .64. ، ص2009مارس /معهد دراسات األمن القومي، آذار: ، تل أبيب97مذكرة بحث رقم 

  .10. ، ص)1993(، 332، عدد معرخوت، "دروس يف التكنولوجيا"ل، يتسحاق بن يسرائي  44
  .مثلما شرحنا بالتفصيل يف الفقرة التي تتطرق لتحديد االستراتيجيا  45
، يف مقر هيئة 23/8/2012من مقابلة مع الرائد طال، رئيس قسم يف هيئة األركان السبرانية، يف تاريخ   46

  .األركان السبرانية، رمات أبيب
، جامعة تل أبيب، املؤتمر السبراين الدويل األولمن خطاب لرئيس احلكومة بنيامين نتنياهو ألقاه خالل   47
9/6/2011.  

  :أنظر. Israel Defense ،8/12/2011". هجوم سبراين على البنى التحتية الوطنية"عمير ربابورت،    48
     http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=536&ArticleID=1421 

  :أنظر. Israel Defense ،3/4/2012  ،"الرد بسرعة كي نبقى وثيقي الصلة باملوضوع"عمير ربابورت،    49
     http://www.israeldefense.co.il/?CategoryID=512&ArticleID=2153  
. 1/1،2010، هآرتس، "ساحة احلرب اجلديدة للجيش اإلسرائيلي تقع يف شبكات احلواسيب"أمير أورين،    50
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