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عدد كانون الثاني/ شباط ٢٠٢٢

يتنــاول الكاتــب، فــي هــذه الورقــة التحليليــة المطّولــة، قضّيــة مــا أســماه بـــ »الواقعّيــة الســيبرانّية«، مــن خــال 

اســتعراض وتحليــل الهجمــات الســيبرانية التــي تشــنها كّل مــن الصيــن وروســيا وكوريــا الشــمالية وإيــران علــى الواليــات 

حــدة األمريكّيــة وحلفائهــا. يحــاول الكاتــب إثبــات فرضّيتــه المتمثلــة فــي أّن هــذه الهجمــات غيــر المنقطعــة ال 
ّ

المت

هــا عــرض مــن أعــراض أزمات 
ّ

يمكــن التعامــل معهــا علــى أســاس أنهــا مشــكلة تقنيــة تواجــه بحلــول تقنيــة، بــل علــى أن

ــق،  ــي الضّي ــا التقن ــي إطاره ــس ف ــع ولي ــا األوس ــي إطاره ــا ف ــل معه ــة التعام ــإدارة األمريكي ــي ل ــية ينبغ جيوسياس

مقترًحــا عليهــا جملــة مــن الحلــول والتوصيــات.  

 يســتهل الكاتــب ورقتــه بالتطــّرق لـــ »الصفقــة التاريخيــة« التــي عقدهــا الرئيــس األمريكــي الســابق، بــاراك أوبامــا، فــي 

ــس  ــن التجس ــّد م ــة بالح ــبتمبر ٢٠١٥، والمرتبط ــول/ س ــي أيل ــغ، ف ــن بين ــي جي ــي، ش ــره الصين ــع نظي ــض، م ــت األبي البي

االقتصــادي المرتبــط باإلنترنــت، حيــث ألزمــت الصيــن والواليــات المتحــدة -فقــط- بالتوقــف عــن الســرقة أو المســاعدة 

فــي ســرقة الملكيــة الفكريــة عبــر اإلنترنــت مــن أجــل تعزيــز الصناعــة المحليــة.

ــح الكاتــب بــأن هــذه االتفاقّيــة كانــت رائــدة؛ فمــن جهــة، تعهــدت الصيــن بهــذا االلتــزام بعــد أن انخرطــت 
ّ

 يوض

وكاالتهــا العســكرية واالســتخباراتية ألكثــر مــن عقــد فــي ســرقة ضخمــة للملكيــة الفكريــة األمريكيــة وأســرار الدولــة 

ــا  ــى كونه ــا إل ــدا تقني ــا تهدي ــن كونه ــكلة م ــذه المش ــا ه ــل أوبام ــرى، نق ــة أخ ــن جه ــة. م ــركات الصيني ــح الش لصال

تهديــدا اســتراتيجيا يخــدم مصالــح الصيــن االقتصاديــة واالســتراتيجية فــي إطــار منافســتها المحتدمــة مــع الواليــات 

ــة.  ــدة األمريكي المتح

يضيــف الكاتــب، بــأن هــذه االتفاقّيــة حققــت نجاًحــا محــدوًدا خــال العاميــن التالييــن، مــن خــال االنخفــاض الملمــوس 

للهجمــات الســيبرانية الصينيــة ضــد المصالــح والشــركات األمريكّيــة، لكــن مــا لبثــت أن فشــلت عــام ٢٠١٨، عندمــا اســتلم 

ــا اقتصاديــة علــى الصيــن وقلــل مــن حوافــز  الرئيــس األمريكــي الســابق، دونالــد ترامــب، مقاليــد الحكــم؛ إذ شــّن حرًب

هــذه االتفاقيــة، لتفشــل فــي النهايــة بعــد اتهــام الصيــن اإلدارة األمريكيــة بانتهاكهــا وقيــام األخيــرة بمعاقبــة بعض 

الشــركات الصينيــة علــى قيامهــا بهجمــات ســيبرانية ضــد المصالــح األمريكّيــة. 

دفاع وتردد

يوضــح الكاتــب أنــه خــال العقــود الثاثــة الماضيــة، تعاملــت سياســة األمــن الســيبراني واالســتراتيجية الســيبرانية فــي 

الواليــات المتحــدة مــع الهجمــات الســيبرانية كمــا لــو أنهــا جــاءت مــن العــدم، وغيــر مرتبطــة بالصراعــات الجيوسياســية 
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التــي تشــكل نظــام األمــن العالمــي. ونتيجــة لذلــك، ركــزت الكثيــر مــن اإلســتراتيجيات الســيبرانية األمريكيــة علــى إدارة 

ــن   م
ً

ــدال ــي ب ــاء اإللكترون ــي الفض ــة ف ــات الفاعل ــق للجه ــردع الضي ــاع وال ــال الدف ــن خ ــيبرانية م ــات الس ــار الهجم آث

معالجــة أســباب الهجمــات الســيبرانية.

يحاجــج الكاتــب بأنــه عندمــا تكــون تكلفــة كل محاولــة اختــراق ســيبراني منخفضــة والعقوبــات غيــر موجــودة فعلًيــا، 

ــا ســنوات فــي محاولــة 
ً

فــإن القراصنــة الذيــن يســعون إلــى اختــراق األهــداف المشــددة يمكنهــم قضــاء أشــهر وأحيان

إيجــاد طريقــة. هــذه الميــزة غيــر المتكافئــة تجعــل مــن المحتمل جــًدا أن ينجــح المعتدون فــي النهاية، ألنهــم بحاجة 

إلــى أن يحالفهــم الحــظ مــرة واحــدة فقــط، بينمــا يجــب علــى المدافعيــن اكتشــاف كل محاولــة قرصنــة وإيقافهــا.

ــا، غيــر فعــال فــي منــع الهجمــات الســيبرانية. فــي الســنوات األربــع  بحســب الكاتــب، كان الــردع، كمــا ُيمــارس تقليدًي

الماضيــة، فرضــت الحكومــة األمريكيــة عقوبــات علــى المســؤولين الحكومييــن والمتعاقديــن مــن جميــع خصومهــا 

األساســيين األربعــة: الصيــن وإيــران وكوريــا الشــمالية وروســيا. ومــع ذلــك، تعتبــر هــذه الــدول تكلفــة مثــل هــذه 

اإلجــراءات ضئيلــة نســبًيا، وتواصــل تنفيــذ الهجمــات الســيبرانية بوتيــرة ال هــوادة فيهــا. العقوبــات األكثــر صرامــة التــي 

مــن شــأنها أن تهــدد دعائــم النمــو االقتصــادي فــي هــذه البلــدان، مثــل العقوبــات ضــد الشــركات الوطنيــة الصناعية، 

مــن المرجــح أن تحقــق تأثيــرا أكبــر. ولكــن نظــًرا ألن الواليــات المتحــدة ال تتعامــل مــع هــذه الهجمــات فــي ســياقاتها 

الجيوسياســية األوســع، فقــد فشــلت فــي إعــداد ردود مصممــة بشــكل مناســب.

جيوبوليتيكا الفضاء السيبراني

ء مــن قبــل الجماعــات 
ً
يؤكــد الكاتــب أن الغالبيــة العظمــى مــن الهجمــات الســيبرانية ضــد الكيانــات األمريكيــة، ســوا

ــا أكبــر 
ً

اإلجراميــة أو الحكومــات، تنبــع مــن الــدول األربــع - الصيــن وإيــران وكوريــا الشــمالية وروســيا - والتــي تشــكل أيض

التهديــدات العســكرية التقليديــة للواليــات المتحــدة. يقتــرح لمواجهــة التهديــد الســيبراني مــن هــذه البلــدان بشــكل 

فعــال، أن تنظــر واشــنطن فــي أهدافهــا الجيوسياســية األوســع.

فيمــا يتعلــق بالصيــن، كان التجســس اإللكترونــي الصينــي عدوانًيــا بشــكل خــاص فــي القطاعــات التــي تعتبرهــا بكيــن 

بالغــة األهميــة ألهدافهــا االقتصاديــة وأمنهــا القومــي. فــي تمــوز/ يوليــو الماضــي، علــى ســبيل المثــال، أصــدرت 

ا 
ً

وكالــة األمــن القومــي ومكتــب التحقيقــات الفيدرالــي ووكالــة األمــن الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة تقريــًرا مشــترك

يحــذر مــن أن القراصنــة المرتبطيــن ببكيــن يواصلــون اســتهداف الشــركات والمؤسســات األمريكيــة فــي مجــاالت 

مهمــة مــن الناحيــة االســتراتيجية، بمــا فــي ذلــك شــركات الدفــاع والموصــات، والمؤسســات الطبيــة والجامعــات. 
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ومــع ذلــك، مقارنــة بخصــوم الواليــات المتحــدة اآلخريــن، شــاركت الصيــن فــي جرائــم إلكترونيــة قليلــة نســبًيا ونفــذت 

 مــن الهجمــات الســيبرانية المدمــرة، ألن مثــل هــذه األنشــطة يمكــن أن تقــوض مكانــة الصيــن علــى 
ً

عــدًدا قليــا

المســرح الدولــي.

علــى عكــس الصيــن، ال تمتلــك روســيا القــدرة االقتصاديــة لمنافســة الواليــات المتحــدة، وهــي معزولــة دولًيــا بشــكل 

متزايــد وتكافــح مــن أجــل الحفــاظ علــى نفوذهــا فيمــا يســمى بالخــارج القريــب. ومــع ذلــك، فهــي تســعى جاهــدة 

لاحتفــاظ بمكانتهــا كقــوة عظمــى، وهــو الهــدف الــذي يعتقــد قادتهــا أنــه يمكنهــم تحقيقــه مــن خــال تعزيــز 

ــى  ــة. عل ــم الدولي ــاط طموحاته ــا وإحب ــدة وحلفائه ــات المتح ــمعة الوالي ــض س ــع تقوي ــل م ــي الداخ ــم ف موقفه

 
ً

ــا اســتراتيجًيا متمثــا
ً

الرغــم مــن أن الجرائــم اإللكترونيــة ال تعــزز المصالــح الوطنيــة األساســية لروســيا، إال أنهــا تخــدم غرض

فــي تقويــض إيمــان الغربييــن بالحكومــة، وتعطيــل االقتصــاد األمريكــي وزرع الخــوف بيــن رجــال األعمــال األمريكييــن. 

ــة، إذ يمكــن لروســيا أن تقــدم إجــراءات  ــا أوراق مســاومة قّيمــة فــي المفاوضــات الدولي
ً

ُيعــد مجرمــو اإلنترنــت أيض

ضــد عصابــات برامــج الفديــة مقابــل تنــازالت مهمــة، دون االضطــرار إلــى معالجــة أنشــطتها الســيبرانية األكثــر أهميــة 

مــن الناحيــة االســتراتيجية والتــي ترعاهــا الدولــة.

الشــمالية، األدوات  إيــران وكوريــا  المتحــدة،  للواليــات  الرئيســيان اآلخــران  مــن جهــة أخــرى، اســتخدم الخصمــان 

اإللكترونيــة لتعزيــز أهدافهمــا المحليــة والدوليــة، علــى الرغــم مــن أنهــا أقــل كفــاءة مــن الصيــن وروســيا. لقــد فعــل 

كا البلديــن ذلــك فــي المقــام األول لالتفــاف علــى العقوبــات الغربيــة التــي تضغــط علــى اقتصاداتهــا المحليــة. لقــد 

مــّول النظــام الكــوري الشــمالي نفســه بعشــرات الماييــن مــن الــدوالرات المتراكمــة مــن خــال الجرائــم اإللكترونيــة، 

ــر اإلنترنــت لالتفــاف علــى العقوبــات الغربيــة المفروضــة علــى تقنيــات  واســتخدمت إيــران التجســس االقتصــادي عب

الدفــاع وإنتــاج البتروكيماويــات والقطاعــات اإلســتراتيجية األخــرى. كمــا اســتخدم كا البلديــن الهجمــات الســيبرانية 

إيــران  الجنوبيــة وقامــت  الشــمالية هجمــات ضــد كوريــا  اإلقليمييــن، حيــث شــنت كوريــا  إلضعــاف منافســيهما 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــرائيل والمملك ــتهداف إس باس

خاتمة

يختــم الكاتــب ورقتــه بالتأكيــد علــى أنــه مــع تضاعــف نطــاق التهديــدات الســيبرانية وزيادة وتيــرة الهجمات وشــدتها، 

تحتــاج واشــنطن إلــى جرعــة مــن الواقعيــة الســيبرانية. يجــب أن تتعامــل مــع التهديــدات الســيبرانية علــى أنهــا أولويــة 

جيوسياســية تمــّس األمــن قومــي وتتطلــب دبلوماســية صارمــة ومدعومــة بجميــع أدوات الواليــات المتحــدة لكســب 

النفــوذ، إلغــراء أو تهديــد خصــوم الواليــات المتحــدة لتغييــر ســلوكهم، كمــا فعــل أوبامــا فــي عــام ٢٠١٥. كمــا ينبغــي 



لدوليــةلقاء »بايدن« -»بينيت« بني األولوية اإلسرائيلية واحلسابات األمريكية تقديــــر موقــف كــز األبحــاث ا  مخرجــات مرا

ــن  ــدة. لك ــية الفري ــه الجيوسياس ــاة طموحات ــع مراع ــم، م ــع كل خص ــب م ــا يتناس ــزرة بم ــا والج ــة العص ــم سياس تصمي

يجــب أن تتضمــن العصــا قــدرا أكبــر مــن الــردع، الــذي ال يســتهدف فقــط الجيــش والــوكاالت االســتخباراتية المعاديــة 

التــي ترتكــب هجمــات ســيبرانية، بــل تســتهدف األنظمــة التــي تســتجيب لهــا تلــك الــوكاالت. الفضــاء الســيبراني ليــس 

 خاًصــا بــه، ولكنــه امتــداد لســاحة المعركــة الجيوسياســية األوســع.
ً

عالًمــا منعــزال


