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الدبلوماسية »السيبرانية« اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل

تينا اجلالد*

أصبح الفضاء »السيبراني«- اإللكتروني 
أعمدة  أهم  من  واحداً   )ecapS  rebyC(
صار  الدبلوماسي.  العمل  وميادين 
امتالك  حدة  على  دولة  كل  على  لزاماً 
الرقمي  الدبلوماسي  العمل  أدوات 
في  للريادة  والتنافس  و«السيبراني«، 
مجاالته، والعمل على استقطاب الدول 
أحد  في  معها  التعاون  بهدف  األخرى 
الدبلوماسية  فإّن  اجملاالت.  كذلك  هذه 
األمن  وهذا  آمن،  بعد  ذات  الرقمية 
الكم  بسبب  بشدة  ومعقد  متشابك 
هذا  على  احململة  املعلومات  من  الهائل 
تزداد  وبالتالي  »السيبراني«،  الفضاء 
احلاجة إلى وسيلة حلماية البنى التحتية 
من  واملواطنني،  للحكومات،  احليوية 
وسرقة  »السيبرانية«  الهجمات  تأثير 

املعلومات.

تقيــم الــدول فيمــا بينهــا عالقــات قائمــة 
 Cyber( »علــى أســاس البعــد »الســيبراني
ــم  ــد أه ــى أح ــود إل ــا يق Dimension(، م
ــية  ــو الدبلوماس ــية، وه ــواع الدبلوماس أن
Di-  Cyber اإللكترونيــة  )»الســيبرانية«- 

األســاليب  اســتخدام  أي   .)plomacy
الدبلوماســية واألســاليب العقلية لتحليل 
»الســيبراني«.  الفضــاء  مشــاكل  وإدارة 
األدوات  اســتخدام  أن  مــن  وبالرغــم 
»الســيبرانية« للترويــج لتطــور وتقــدم 
الــدول فــي اجملالــنْي التقنــي والرقمــي يعتبر 
نشــاطاً منفصــالً، )الدبلوماســية الرقمية، 
)Digital Diplomacy، إال أنــه يلتقــي مــع 
»الســيبرانية«  الدبلوماســية  أهــداف 
لكونه ميهــد الطريــق ألجندات دبلوماســية 

أوسع1.

ــة  ــدول املتقدم ــن ال ــرائيل« م ــر »إس تعتب
ــيبرانية«  ــية »الس ــال الدبلوماس ــي مج ف

*  *(@? د)=8راة 45 ا7:$89*".+/ ا67+-(ا,+/- 45 3"*2/ 1(,"0/ - ا.-",+"

ــع،  ــم أجم ــل والعال ــط، ب ــرق األوس ــي الش ــدول ف ــن ال ــد م ــار العدي ــط أنظ ومح
للتعــاون معهــا فــي مجــال األمــن »الســيبراني« وتوقيــع اتفاقيــات بهــدف احلصــول 
ــي  ــة الت ــرات املتقدم ــن اخلب ــتفادة م ــك لالس ــيبراني«، وكذل ــن »الس ــى األم عل
ــر  ــة، وأثبتــت تفوقهــا وفــق معايي ــى مــدار ســنني طويل امتلكتهــا »إســرائيل« عل
مختلفــة. وفقــاً ملؤشــر القــوة »الســيبرانية« القومــي لعــام 2020، حتتل »إســرائيل« 
ــت،  ــر اإلنترن ــات عب ــن هجم ــى ش ــدرة عل ــي املق ــم ف ــى العال ــة عل ــة الثالث املرتب
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وحتتــل املرتبــة السادســة علــى العالــم فــي املقــدرة االســتخباراتية »الســيبرانية«، 
ــيبراني«2.  ــاء »الس ــر الفض ــة عب ــى املراقب ــدرة عل ــي املق ــرة ف ــة العاش واملرتب

ــرائيلية،  ــيبرانية« اإلس ــية »الس ــى الدبلوماس ــوء عل ــة الض ــذه الدراس ــلط ه تس
وتبحــث فــي انعــكاس هــذه الدبلوماســية علــى موقــع »إســرائيل« عامليــاً، وقدرتهــا 
علــى تســويق احلاجــة الدوليــة خلبراتهــا فــي عالــم الفضــاء واألمــن »الســيبراني«. 
ــاً للدبلوماســية »الســيبرانية« فــي ظــل  ــراً مفاهيمي وتقــدم هــذه الدراســة تأطي

قلــة الدراســات التــي تطرقــت للمفهــوم حديــث احلضــور.

الدبلوماسية »السيبرانية« )Cyber Diplomacy(: تأطير مفاهيمي

كانــت “الشــرارة” التــي دفعــت إلــى انطــالق الدبلوماســية »الســيبرانية« مبفهومها 
وشــكلها احلاليــنْي فــي العــام 2007، عقــب هجــوم »ســيبراني« واســع النطــاق على 
دولــة إســتونيا، كانــت حملــة الهجــوم »الســيبراني« ذات دوافع سياســية اســتمرت 
اثنــني وعشــرين يوًمــا. وتســبب الهجــوم بتعطيــل شــبكات الكمبيوتــر علــى نطــاق 
ــع  ــن املواق ــرًا م ــددًا كبي ــّلوا ع ــن ش ــللني الذي ــبب املتس ــتونيا، بس ــي إس ــع ف واس
ــة والشــركات. دفــع هــذا النــوع مــن الهجمــات احلكومــات إلــى صياغــة  احلكومي
إســتراتيجيات »ســيبرانية« وطنيــة. نشــأ ذلــك بعــد إدراك أن الفضــاء »الســيبراني« 
)Cyber Space(، يحاكــي العالــم امللمــوس، لــه أيًضا أبعاد عســكرية وإســتراتيجية، 

ويســتدعي مــن احلكومــات العمــل مًعــا لهزميــة الهجمــات »الســيبرانية«3.

وتعتبــر الدبلوماســية »الســيبرانية« مــن اجملــاالت البحثيــة اجلديــدة التــي ال 
ــد  ــا. ولق ــا وأدبياته ــاء نظرياته ــات إلرس ــن الدراس ــد م ــى املزي ــة إل ــزال بحاج ت
ــية  ــود بالدبلوماس ــح املقص ــهاماتهم لتوضي ــني إس ــن الباحث ــة م ــدم مجموع ق
»الســيبرانية«. قــدم كل مــن »باهالفــي، 2003”، و«ميليســني، 2015«، تفســيراً 
ــواع  ــالف أن ــك الخت ــيبرانية«، ذل ــية »الس ــتخدام الدبلوماس ــة الس ــة امللّح للحاج
 Soft( إلــى القــوة الناعمــة )Hard Power( القــوة املؤثــرة عامليــاً، مــن القــوة الصلبــة
Power(. فوفًقــا لوجهــات النظــر التقليديــة، فقــد كان الدفــاع واألمــن مــن األمــور 
ــكرية.  ــوة العس ــالل الق ــن خ ــه م ــل وج ــى أفض ــا عل ــل معه ــم التعام ــي يت الت
ــادل،  ــي املتب ــاد العامل ــات، واالعتم ــا واملعلوم ــورة التكنولوجي ــر ث ــي عص ــن ف ولك
ــف  ــاالت مبختل ــائل االتص ــر وس ــابكة عب ــة واملتش ــات املترابط ــر اجملتمع ــي عص وف
أنواعهــا، يصبــح األمــر أكثــر حتديــاً وتعقيــداً أمــام الــدول لزيــادة أمنهــا مــن خــالل 
تقييــد منافســيها بالقــوة أو اجليــش 4. وبالتالــي »نظــرًا للمســتويات العاليــة مــن 
ــد  ــج اجلدي ــذ النه ــب أن يأخ ــيبراني«، يج ــم »الس ــي العال ــدود ف ــر احل ــال عب االتص

الدبلوماسية »السيبرانية«اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل
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ــز  ــن التركي ــدالً م ــي، ب ــي. وبالتال ــد الدول ــار البع ــي االعتب ــيبراني« ف ــن »الس لألم
ــا علــى الدفــاع »الســيبراني« أو احلــرب »الســيبرانية«، مــن الضــروري البــدء  حصريً

ــيبرانية«5. ــية الس ــر »الدبلوماس ــي تطوي ف

ــاء  ــارد، 2020« أن الفض ــا ورين ــك »بارينه ــوردان، 2019« وكذل ــن »ري ــش كل م وناق
»الســيبراني« يجــب أال يُتــرك للفنيــني فقــط، إمنــا ينبغــي دمــج املهــارات والعقليات 
الدبلوماســية التقليديــة مــع التقنيــات اجلديــدة لتحقيــق النظــام وتعزيــز التعــاون 
الدولــي عبــر الدبلوماســية »الســيبرانية«6. فمنذ نشــأة الفضــاء »الســيبراني« األول 
فــي الســتينيات، والــدول تتعــرض للتحــدي مــن قبــل أولئــك الذيــن لــم يكــن لهــم 
ــة  ــاء نتيج ــيبرانية« ج ــية »الس ــور الدبلوماس ــكيله. وأن ظه ــة تش ــي كيفي رأي ف
واســتجابة ملرحلــة مــا بعــد التحــول الليبرالــي. أي أنــه إذا كان الفضــاء اإللكترونــي 
مــن صنــع النظــام الليبرالــي، فــإن الدبلوماســية »الســيبرانية« هــي ممارســة عاملية 

مــا بعــد ليبراليــة7.

وقــدم تعريفــاً لهــا كل مــن »عبــد الصــادق، 2019”8 و«خليــل، 2018”9 بأنهــا ممارســة 
الدبلوماســية عبــر اإلنترنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي، وأضــاف عبــد الصــادق 
ــع  ــدول وجم ــح ال ــة مصال ــدف حماي ــاءت به ــيبرانية« ج ــية »الس أن الدبلوماس
املعلومــات، اســتغالالً لتطــور تكنولوجيــا االتصــال والتواصــل عبر شــبكات اإلنترنت 
واألقمــار الصناعيــة. إال أن الدبلوماســية »الســيبرانية« فــي الواقــع ليســت ممارســة 
الدبلوماســية عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، إمنــا املقصــود فــي هــذا التعريــف 

.)Digital Diplomacy( هــو الدبلوماســية الرقميــة

يجــد الباحــث فــي مجــال الدبلوماســية »الســيبرانية« أن هنــاك ُلبســاً لــدى بعــض 
الباحثــني بــني مفهومــي الدبلوماســية »الســيبرانية«- اإللكترونيــة، والدبلوماســية 
األدوات  اســتخدام  إلــى  تشــير  »الســيبرانية«  الدبلوماســية  فــإن  الرقميــة. 
ــن  ــئة ع ــا الناش ــة القضاي ــية ملعاجل ــرة الدبلوماس ــة واخلب ــية، والعقلي الدبلوماس
ــتخدام  ــى اس ــة إل ــية الرقمي ــير الدبلوماس ــا تش ــيبراني«10. بينم ــاء »الس الفض
ــال  ــام باألعم ــي للقي ــل االجتماع ــات التواص ــة وصفح ــات الرقمي األدوات والتقني
الدبلوماســية، والتأثيــر علــى اجلمهــور والشــعوب األخــرى وكســب الــرأي العــام11.

ــية  ــي دبلوماس ــيبرانية« ه ــية »الس ــى أن الدبلوماس ــون عل ــق الباحث ــل يتف باجملم
ــدول  ــار ال ــيبراني«، وافتق ــاء »الس ــي الفض ــة ف ــى العارم ــة الفوض ــرأت نتيج ط
واألشــخاص شــيئاً فشــيئاً خلصوصياتهــم جملــرد اقتنائهــم ألجهــزة متصلــة علــى 
شــبكات اإلنترنــت. وهنــا كان لزامــاً علــى احلكومــات التوصــل إلــى آليــة لضبــط 
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ــكيل  ــات، وتش ــد اتفاقي ــق عق ــن طري ــيبرانية«، ع ــى »الس ــذه الفوض ــم ه وتنظي
ــتخدام  ــى اس ــن عل ــيني القادري ــن الدبلوماس ــة م ــب مجموع ــا، وتدري ــات علي هيئ
أدوات وعقليــات دبلوماســية فــي العالقــات الدوليــة، وبنفــس الوقــت يكونــون علــى 
درايــة بتقنيــات العمــل »الســيبراني«، كمــا يفهمــه التقنيــون واخلبــراء ومهندســو 
التكنولوجيــا. حتديــداً بعدمــا حدثــت فــي العالــم العديــد مــن حــوادث االختراقــات 
ــة  ــات إرهابي ــراد وجماع ــل أف ــن قب ــا م ــي مت تنفيذه ــيبرانية«، الت ــات »الس والهجم
ــات  ــة للمجتمع ــف احليوي ــي الوظائ ــلالً ف ــببت ش ــا، وس ــة وغيره ــزة أمني وأجه

ــيمة. ــف جس ــائر ذات تكالي ــت خس وأحدث

أبعاد الدبلوماسية »السيبرانية«

قدمــت الباحثــة »أمــل عطاطفــة« فــي شــكل بيانــي مجموعــة مــن العناصــر التي 
ترتبــط معــاً لتشــكل أبعــاد هــذا النــوع مــن الدبلوماســية، حيــث أشــارت إلــى أهم 
األعمــدة التــي ترتكــز عليهــا الدبلوماســية »الســيبرانية«، أال وهــي الدبلوماســية، 
ــورة  ــور الص ــي تبل ــاً لك ــع مع ــي جتتم ــر فه ــي العناص ــا باق ــت، أم ــبكة اإلنترن وش

األكثــر وضوحــاً للدبلوماســية »الســيبرانية«، وهــي:

القوة الناعمة التي تفسر عالقات التأثير والدبلوماسية بأنواعها.. 1

القــوة الصلبــة، بحيــث تقــف مــا وراء الدبلوماســية »الســيبرانية« مجموعــة . 2
ــدد  ــة، ته ــاً إلكتروني ــا حرب ــي مجمله ــكل ف ــدول تش ــني ال ــدات ب ــن التهدي م
العالــم واجملتمعــات وأمنهــا، وميكــن فهــم هــذه اخلالفــات فــي ســياق القــوة 
ــث. الصلبــة التــي انطلقــت منهــا الهجمــات »الســيبرانية« بشــكلها احلدي

الشــأن العــام، فالدبلوماســية »الســيبرانية« ال يعــود نفعهــا علــى احلكومــات . 3
فقــط، إمنــا علــى أمــن وحمايــة معلومــات املواطنــني وحســاباتهم ووظائفهــم 

احلياتيــة احليويــة.

ــية . 4 ــة الدبلوماس ــي عملي ــي ف ــل األساس ــي الفاع ــة ه ــة، فالدول ــادة الدول قي
ــم  ــدمي الدع ــي تق ــرى ف ــؤولية الكب ــا املس ــى عاتقه ــع عل ــيبرانية«، ويق »الس
ــات  ــص امليزاني ــة، وتخصي ــات الدول ــة ومؤسس ــة أنظم ــز حماي ــالزم لتعزي ال

ــك. ــة لذل الالزم

العالقــات مــا بــني الــدول، حيــث تقيــم الــدول فــي مــا بينهــا عالقــات تعتبــر . 5
األهــم فــي العصــر احلالــي، حتــت إطــار الدبلوماســية »الســيبرانية«. ومنهــا 
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ــة،  ــات عدائي ــكل عالق ــد تتش ــرات، وق ــادل خب ــاون وتب ــات تع ــدرج اتفاقي تن
ــا. ــة علي ــات تنظيمي ــكيل هيئ ــم تش ــي يت وبالتال

القــوة القســرية، مبجــرد إثبــات التطــور التكنولوجــي والرقمــي، وأدوات القــوة . 6
فيــه وإمكانيــات فــرض الســيطرة تلقائيــاً تصبــح الــدول تشــكل قــوة كبــرى، 
ــراف  ــن األط ــازالت م ــب تن ــن، وكس ــى اآلخري ــروطها عل ــرض ش ــتطيع ف تس

األضعــف مبــا يخــدم سياســاتها اخلارجيــة.

ــكرية دوراً . 7 ــتخبارات العس ــزة االس ــب أجه ــث تلع ــكرية، حي ــزة العس األجه
أساســياً فــي الدبلوماســية »الســيبرانية«، وحتديــد معطياتهــا وقوتهــا 

ــا. ــة طرحه وطريق

تســهيل املراقبــة، فالبعــد األساســي للدبلوماســية »الســيبرانية« هــو . 8
احلصــول علــى مراقبــة أســهل للفضــاء »الســيبراني« عــن طريــق التعــاون مــا 

ــات. ــادل املعلوم ــدول وتب ــني ال ب

جتميــع املعلومــات، إذ يخــدم الــدول بتشــكيل قاعــدة بيانــات منظمــة ميكــن . 9
االســتعانة بهــا لتحليــل القضايــا الدوليــة وفــق ســياقها التاريخــي، والتمكن 

مــن التنبــؤ بالســيناريوهات واحللــول املســتقبلية.

املؤسســات غيــر احلكوميــة، حيــث يقــع على عاتــق املؤسســات غيــر احلكومية . 10
مســؤولية كبيــرة لتقــدمي الدعــم للحكومــات فــي مجال تعزيــز الدبلوماســية 
 Think( ــر ــز التفكي ــاث ومراك ــز األبح ــات ومراك ــل اجلامع ــيبرانية«، مث »الس
ــدمي  ــني، لتق ــني وفني ــن مهندس ــا، وم ــوم والتكنولوجي ــز العل Tanks(، ومراك
ــة  ــورة التقني ــي الص ــم ف ــرار، ووضعه ــي الق ــيني وصانع ــح للدبلوماس النص
للوضــع احلالــي مــن حيــث نقــاط القــوة والضعــف فــي اجملــال »الســيبراني«، 

ــة. وتقــدمي التوصيــات الالزمــة مــن تعديــالت وميزانيــات مطلوب
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صورة رقم )1(12

ــية،  ــواع الدبلوماس ــن أن ــداً م ــاً جدي ــكل نوع ــاً لتش ــاد مع ــذه األبع ــع ه جتتم
ــه دور  ــر في ــة، ويظه ــوة الصلب ــع الق ــة م ــوة الناعم ــه الق ــي في ــذي تلتق ال
ــة،  ــب الدول ــى جان ــة- إل ــة ورقمي ــركات تكنولوجي ــن ش ــاص -م ــاع اخل القط
ــر األمــن »الســيبراني« ملعلومــات  ــة تســعى لتوفي لتقــدمي منظومــة متكامل
احلكومــات، واملؤسســات، واألفــراد، وكذلــك للتفــوق فــي عالــم الدبلوماســية 

ــب. ــن املكاس ــدر م ــر ق ــق أكب ــيبرانية« وحتقي »الس

أوالً: أهداف الدبلوماسية »السيبرانية«

ــة  ــات ثنائي ــد اتفاقي ــيبرانية« لعق ــيتها »الس ــر دبلوماس ــات عب ــعى احلكوم تس
ــد مــن الــدول األخــرى، علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، اتفاقيــة الفضــاء  مــع العدي
اإللكترونــي بــني الواليــات املتحــدة والصــني لعــام 2015 13. وكذلــك التعــاون مــا بــني 
ــيبرانية«  ــدرات »الس ــور الق ــك لتط ــي14. وذل ــج العرب ــي اخللي ــني دول ف ــرائيل وب إس
الهجوميــة فــي الزمــن احلالــي، وانبثــاق احلاجــة امللحــة لوضــع ضوابــط بــني الــدول، 
ــة،  ــكل دول ــة للمعلومــات اخلاصــة ب ــر مــن احلماي مــن شــأنها تأمــني القــدر األكب

ــر الفضــاء »الســيبراني«.  ــي مــن املمكــن اختراقهــا عب والت

وتكمــن أهميــة دور الدبلوماســية »الســيبرانية« لــدرء التصعيــد أو االتهــام اخلاطــئ 
للهجمــات »الســيبرانية«، مــن خــالل احلفــاظ علــى قنــوات حــوار واتصــال مفتوحــة 
بــني النظــراء، حتــى فــي أوقــات األزمــات واخلالفــات السياســية15. وتطويــر هيئــات 
مســؤولة فــي الفضــاء »الســيبراني« يكــون جوهــر عملهــا تنظيــم مجــاالت العمل 
الدبلوماســي »الســيبراني«، ووضــع قواعــد وبروتوكــوالت ملزمــة وغيــر ملزمــة علــى 
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الــدول األعضــاء مــن أجــل معاجلــة االختالفــات األكثــر حــدة بــني أصحــاب املصلحــة 
فــي هــذا اجملــال. مت حتقيــق ذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن الهيئــات علــى املســتوى 
الدولــي ذات أطــراف متعــددة مثــل مجموعــة اخلبــراء احلكوميــنيGGE((16، ومجموعة 

العمــل املفتوحــة العضويــة OEWG(17(، وتدابيــر بنــاء الثقــة، واالتفاقيــات. 

ــراء  ــب خب ــي الغال ــه ف ــذي كان ينظم ــيبراني« ال ــاء »الس ــي الفض ــد ف ــول اجله حت
ومهندســو تكنولوجيــا املعلومــات إلــى الدبلوماســيني »الســيبرانيني« ضمــن  
ــل  ــة التوص ــم اآلن محاول ــب عليه ــيبرانية«. إذ يتوج ــية »الس ــاق الدبلوماس نط
ــني  ــور ب ــاء اجلس ــال، وبن ــذا اجمل ــي ه ــني ف ــراف الفاعل ــع األط ــني جمي ــاع ب ــى إجم إل
التطلعــات ووجهــات النظــر اخملتلفــة فــي مضمونهــا، حتــى وإن لــم تكــن متوافقــة 

ــض. ــا البع ــع بعضه م

ــيبراني«  ــاء »الس ــاق الفض ــي نط ــاً ف ــون العب ــر لتك ــتدعي األم ــام، يس ــكل ع بش
ــم  ــة بالقي ــا التضحي ــاء، ورمب ــدول األعض ــني ال ــى ب ــترك األدن ــم املش ــول القاس قب
األساســية مــن أجــل الوصــول إلــى نظــام دولــي مســتقر للفضــاء »الســيبراني«. 
ــاء  ــى فض ــاظ عل ــي احلف ــل ف ــراف بالفش ــن االعت ــوع م ــي ن ــازالت ه ــذه التن ه
»ســيبراني« متجانــس، وقبــول وجــود شــبكات أقــل ترابطــاً، تلعــب الــدول األقــوى 
»ســيبرانياً« فيهــا اليــد العليــا التــي حتكــم شــبكة هــذه العالقــات. ومــع تصــادم 
الــرؤى املتضاربــة ملســتقبل اإلنترنــت العاملــي ال محالــة، يتعــني علــى الدبلوماســيني 

ــة. ــارات الصعب ــذه اخلي ــأن ه ــة بش ــاوض بشراس ــيبرانيني« التف »الس

حتــى اآلن، قــام اخلبــراء التقنيــون بتشــكيل الفضــاء »الســيبراني«، ولكــن ســيكون 
مــن اخلطــأ الســماح لهــم باالســتمرار فــي تشــكيل فــروع هــذا اجملــال األساســي. 
ــدرات  ــة والق ــى البني ــة إل ــات احلكومي ــار اجله ــى افتق ــك إل ــام بذل ــؤدي القي ــد ي ق
ــدول ال يعتمــد فقــط  ــي وأدوات الطاقــة.18 ألن أمــن ال ــر التقن املتعلقــة باألمــن غي
ــم  ــني حتك ــات وقوان ــر اتفاقي ــه عب ــم تنظيم ــا يت ــني، إمن ــني وتقني ــراء فني ــى خب عل
العالقــات »الســيبرانية« علــى مســتويات دوليــة كالتــي مت ذكرهــا ســابقاً، وعلــى 
ــا )OSCE(19، وإنيســا  املســتوى اإلقليمــي مثــل منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروب
)ENISA( فــي االحتــاد األوروبــي، وهــي الوكالــة األوروبيــة لألمــن اإللكترونــي، 
ــاء  ــة إعط ــا صالحي ــا، ومنحه ــي أوروب ــيبراني« ف ــن »الس ــون األم ــا قان ــي عززه الت
شــهادة األمــن »الســيبراني« للمنتجــات واخلدمــات.20 وكذلــك مجموعــة النمــاذج 
والتشــريعات املتعلقــة بتنظيــم العالقــات فــي الفضــاء »الســيبراني« فــي منطقة 
اإلســكوا، وهــي دول أعضــاء فــي اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي آســيا21.
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ــوع  ــن ن ــيبرانيني« م ــيني »س ــرز دبلوماس ــدول ف ــع ال ــى جمي ــب عل ــا يتوج وهن
ــم  ــرورة جتهيزه ــتوى. وض ــة املس ــية رفيع ــة ودبلوماس ــرات تقني ــص بخب متخص
ليكونــوا فاعلــني ومتمكنــني فــي مجالهــم، ليتمكنــوا مــن حتقيــق أكبــر قــدر مــن 
ــدول األقــوى فــي  ــث عــن ال ــح بالدهــم. وفــي ســياق احلدي ــاح لصال اإلجنــازات واألرب
مجــال األمــن اإللكترونــي، ال بــد مــن التطــرّق إلــى احلديــث عــن »إســرائيل« كدولــة 
رائــدة فــي هــذا اجملــال، فــي منطقــة الشــرق األوســط، ومحــط أنظــار العديــد مــن 

ــاً.  ــم أيض ــة والعال دول املنطق

ثانياً: الدبلوماسية »السيبرانية اإلسرائيلية«

ــني  ــر 2010، ح ــذ نوفمب ــًيا من ــا أساس ــا وطنًي ــيبراني« هدًف ــن »الس ــح األم أصب
ــث  ــي للبح ــس الوطن ــة اجملل ــت رعاي ــة« حت ــيبرانية الوطني ــادرة الس ــالق »املب مت إط
ــذا  ــات ه ــدد التخصص ــل املتع ــق العم ــرأس فري ــوم.22 ي ــي وزارة العل ــر ف والتطوي
رئيــس اجمللــس الوطنــي للبحــث والتطويــر- العميــد املتقاعــد البروفيســور إســحاق 
بــن إســرائيل.23 وعلــى إثرهــا مت إنشــاء املكتــب الوطنــي »الســيبراني« اإلســرائيلي 
ــم 3611،  ــة رق ــرار احلكوم ــاً لق ــي، وفق ــاري وطن ــب استش ــون أول مكت )INCB( ليك

ــام 2011 24. ع

بــدأ إنشــاء »إســرائيل« إلجــراءات ومؤسســات األمــن »الســيبراني« فــي وقــت مبكــر 
ــدات  ــات مــن التهدي ــة بالتحدي ــة مليئ ــزال يتطــور فــي مواجهــة بيئ نســبًيا، وال ي
العســكرية واملدنيــة، والبنــوك »اإلســرائيلية«، واملؤسســات املالية وشــركات املرافق، 
وغيرهــا مــن البنــى التحتيــة احليويــة، حيــث كانــت فــي العــام 2015 مــن بــني تلــك 
ــم  ــتوى العال ــى مس ــة عل ــيبرانية« العدائي ــداث »الس ــا لألح ــر تعرًض ــدول األكث ال
بنســبة 47.3 % 25. بينمــا فــي العــام 2020، حصــل تغّيــر كبيــر، بحيــث لــم تظهــر 
ــى العرضــة للهجمــات »الســيبرانية«  »إســرائيل« ضمــن قائمــة العشــر دول األول
علــى مســتوى العالــم26. وقــد أكــد علــى ذلــك رئيــس مديريــة الســايبر الوطنيــة 
اإلســرائيلية »ييغــال أونــا« فــي مؤمتــر التكنولوجيــا »الســيبرانية« بأنــه لــم تُرصــد 
ــة  ــة احلرج ــة الوطني ــى التحتي ــى البن ــة عل ــة ناجح ــات إلكتروني ــاً أي هجم إطالق
»إلســرائيل« فــي العــام 2020 27. وقــد أولــت »إســرائيل« قطــاع التكنولوجيــا 
ــارات  ــال ملي ــذا اجمل ــي ه ــتثمرت ف ــرة، واس ــة كبي ــيبرانية« أهمي ــة »الس والصناع

الــدوالرات، رغبــة منهــا بتحقيــق أهــداف وغايــات بالغــة األهميــة.
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ثالثاً: أهداف الدبلوماسية »السيبرانية اإلسرائيلية«

متكنــت »إســرائيل« مــن »إثبــات« أهميتهــا عامليــاً فــي مجــال التكنولوجيــا 
ــط  ــد من ــتراتيجية لتحدي ــع إس ــن وض ــت م ــات. ومتكن ــن املعلوم ــيبرانية« وأم »الس
ــة  ــرار احلكوم ــير ق ــاق. ويش ــذا النط ــي ه ــرى ف ــدول األخ ــع ال ــا م ــكل عالقاته وش
رقــم 3611، إلــى األســاس الــذي ســتعتمد عليــه وثيقــة السياســة النهائيــة، وإلــى 

ــي:  ــيبراني«، وه ــاء »الس ــال الفض ــي مج ــة ف ــات وطني أولوي

النهــوض بالقــدرات الوطنيــة وحتســني إدارة حتديــات الفضــاء »الســيبراني« . 1
احلاليــة واملســتقبلية.

حتســني الدفــاع عــن البنــى التحتيــة الوطنيــة الضروريــة للحفــاظ علــى . 2
حيــاة مســتقرة ومنتجــة فــي دولــة »إســرائيل«. 

 النهوض مبكانة البلد كمركز عاملي لتطوير تكنولوجيا املعلومات.3. 

ــدد 4.  ــيبراني« متع ــاء »الس ــال الفض ــي مج ــي ف ــاون الدول ــجيع التع  تش
ــاص،  ــاع اخل ــة، والقط ــة، والصناع ــاط األكادميي ــني األوس ــات ب التخصص

والــوزارات احلكوميــة28.

ــا  ــا واحتياطاته ــكرياً، وجهوزيته ــرائيل« عس ــوة »إس ــن ق ــم م ــى الرغ ــاالً، عل إجم
ــت  ــا عمل ــة، إال أنه ــا الصلب ــال قوته ــي مج ــرة، أي ف ــكرية الكبي ــة والعس األمني
بشــكل مــدروس علــى ســحب الــدول مــن أصدقــاء وأعــداء للدخــول إلــى ملعبهــا، 
ــيبرانياً،  ــر، س ــدوان آخ ــن ع ــدوان، وش ــة ع ــا مواجه ــهل عليه ــن األس ــات م فب
ــا  ــع تقدمه ــه. وم ــاً لوج ــا وجه ــع خصومه ــة م ــار املواجه ــرق خلي ــن التط ــدالً م ب
التكنولوجــي واألمنــي »الســيبراني« الــذي يصعــب حتديــد تاريــخ بدايتــه، وأحــداث 
ــوة  ــهد ق ــان مبش ــى العي ــر إل ــاف ظه ــة املط ــي نهاي ــه ف ــة، إال أن ــوره الدقيق تط
ُعظمــى. وبــدأت »إســرائيل« تلفــت األنظــار عامليــاً نحوهــا، بــدءاً مــن دبلوماســية 
اســتضافة املؤمتــرات »الســيبرانية« الدوليــة، حيــث تعقــد »إســرائيل« ســنوياً مؤمتــر 
التكنولوجيــا »الســيبرانية«29، وصــواًل إلــى توقيــع اتفاقيــات مــع العديــد مــن الــدول 
ــل  ــيبراني«، مث ــي »الس ــاون األمن ــيبرانية«، والتع ــية »الس ــار الدبلوماس ــت إط حت

ــدة32. ــة املتح ــارات العربي ــان31، واإلم ــد30، واليون الهن
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رابعاً: الدبلوماسية »السيبرانية« اإلسرائيلية واملقاييس العاملية

ــر  ــب مؤش ــم حس ــى العال ــة عل ــة السادس ــام 2020 املرتب ــرائيل« ع ــت »إس احتل
ــة  ــدة، واململك ــات املتح ــني، والوالي ــن الص ــد كل م ــيبرانية« )CII(33 بع ــا »الس النواي
ــر  املتحــدة، وروســيا، وهولنــدا34. واحتلــت أيضــاً موقــع الصــدارة فــي مجــال تطوي
ــى  ــت عل ــة واإلنترن ــا املتقدم ــال التكنولوجي ــي مج ــات ف ــة واخلدم ــة التحتي البني
ــدول األعضــاء فــي منظمــة  مــدار العقــد املاضــي، وتتصــدر »إســرائيل« قائمــة ال
التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD فــي مجــال اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر 

ــي الوطنــي35 . ــي اإلجمال ــاجت احملل ــن الن ــة م ))R&D كنســبة مئوي

فــي العــام 2018، احتلــت إســرائيل املرتبــة األولــى بــني جميــع دول منظمــة التعــاون 
االقتصــادي والتنميــة فــي هــذا املعيــار، حيــث بلــغ اإلنفــاق الوطنــي علــى البحــث 
والتطويــر املدنــي 4.9 % مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي36. وفــي العــام 2020، بلغت قيمة 
رأس املــال والتمويــل املســتثمر فــي مجــال الصناعــة »الســيبرانية« 2.9 مليــار دوالر 
أميركــي بزيــادة قدرهــا 70 % عــن العــام الســابق، وبلغــت قيمــة الصــادرات فــي هــذا 
اجملــال 6.85 مليــار دوالر أميركــي. بلغــت نســبة االســتثمار العاملــي فــي »إســرائيل« 

فــي مجــال الصناعــة الســيبرانية 31 %، كمــا يظهــر فــي الشــكل أدنــاه.

صورة رقم )2(37
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فــي العــام 2020، دخلــت خمــس شــركات »إســرائيلية« »نــادي يونيكــورن« املرمــوق 
ــن  ــر م ــا بأكث ــدر قيمته ــي تق ــة الت ــركات اخلاص ــه الش ــى تصنيف ــدرج إل ــذي ي )ال
Cato Net- و ، Forter و ، Snyk SentinelOne  مليــار دوالر( فــي مجــال اإلنترنــت، وهــي:

works ، و BigID. بالتالــي يرفــع هــذا الرقــم الشــركات »اإلســرائيلية« إلــى نســبة 
33٪ مــن اليونيكــورن فــي مجــال اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم38.

Cybertech Confer- )تعقــد »إســرائيل« ســنوياً مؤمتــر التكنولوجيــا »الســيبرانية« 
ence(، وبــه تلتقــي قائمــة متنوعــة مــن املتحدثــني واملشــاركني. ومــن بينهــم قــادة 
ورياديــون فــي مجــال الصناعــة اإللكترونيــة، وصنـّـاع القــرار احلكوميــون مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، وخبــراء التكنولوجيــا، واملســتثمرون، ورجــال األعمــال، واملتحمســون 
ــن  ــة م ــة متنوع ــة جملموع ــكالت التجاري ــل املش ــتراتيجيات ح ــول إس ــوار ح للح
التحديــات فــي الســاحة »الســيبرانية«، واإلنشــاء اإلســتراتيجي للنظــام االقتصادي 

الداعــم لالبتــكار39.

جــاء فــي حديــث رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي الســابق »بنيامــني نتنياهــو« فــي مؤمتــر 
ــات  ــول الهجم ــز ح ــرض وجي ــه لع ــد تقدمي ــام 2019، وبع ــنوي لع Cybertech الس
»الســيبرانية« التــي تتعــرض لهــا »إســرائيل« مبعــدل يومــي، وأن أي دولــة قــد تواجــه 
ــة أي  ــن مهاجم ــه ميك ــو أن ــم ه ــيء امله ــاف أن »الش ــيبرانية«. وأض ــات »س هجم
دولــة اليــوم بهجمــات إلكترونيــة، وكل دولــة حتتــاج إلــى مزيــج مــن جهــود الدفــاع 
اإللكترونــي الوطنيــة وصناعــة قويــة لألمــن »الســيبراني«. وأعتقــد أن »إســرائيل« 
لديهــا ذلــك ولديهــا طــرق ال مثيــل لهــا«.40 وصــرّح بأنــه منــذ ســنوات عديــدة قــرر 
أن تصبــح »إســرائيل« واحــدة مــن القــوى اخلمــس الكبــرى علــى مســتوى العالــم 
ــية  ــد أن »الدبلوماس ــه يعتق ــال إن ــيبرانية«، وق ــا »الس ــال التكنولوجي ــي مج ف

الســيبرانية« ســتكون اجملــال التالــي للتعــاون بــني االقتصــادات الكبــرى41.

ــز  ــم ركائ ــيبرانية« 2019 أه ــا »الس ــر التكنولوجي ــي مؤمت ــو« ف ــح »نتنياه وأوض
الدبلوماســية »الســيبرانية« اإلســرائيلية، وهــي ذلــك النــوع مــن االندمــاج 

ــني: ــا ب ــل م والتكام

أجهزة االستخبارات العسكرية.• 

التكنولوجيــا •  مجــال  فــي  املتخصصــة  األكادمييــة  األبحــاث 
.)Cybertech الســيبرانية)

الصناعة السيبرانية42.• 
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تعمــل جميــع هــذه العناصــر يــداً بيــد لتشــكل منظومــة الدبلوماســية 
ــا  ــرائيل« به ــدم »إس ــي تق ــة، الت ــا النهائي ــرائيلية«، بصيغته ــيبرانية اإلس »الس
ــاً ضروســاً  نفســها أمــام باقــي الــدول. إذ يخــوض العالــم فــي وقتنــا الراهــن حرب
داخــل أروقــة الفضــاء »الســيبراني«، و«إســرائيل« العــٌب أساســي بهــا. يحتــم ذلــك 
ــي  ــي ف ــا اجليوسياس ــم موقعه ــائل، بحك ــتى الوس ــها بش ــني نفس ــا حتص عليه
الســاحة الشــرق أوســطية والدوليــة. لكــن أكثر أنــواع احلــروب »الســيبرانية« إزعاجاً 
بالنســبة »إلســرائيل« -كمــا يتــم التصريــح عنــه فــي اإلعــالم »اإلســرائيلي«- هــي 
احلــرب مــا بــني »إســرائيل« و«إيــران«. إذ تتعــرض إســرائيل بشــكل يومــي لهجمــات 

ــة، وتتمكــن »إســرائيل« مــن إحباطهــا43. »ســيبرانية« إيراني

خامساً: ثمار الدبلوماسية »السيبرانية اإلسرائيلية«

حققــت »إســرائيل« إجنــازات بالغــة األهميــة علــى مســتوى الشــرق األوســط وعلــى 
مســتوى العالــم، إذ متكنــت مــن تســويق نفســها بعيــداً عــن حقيقــة أنهــا دولــة 
 Cyber( احتــالل، إمنــا دولــة متقدمــة متطــورة، حتديــداً فــي مجــال األمــن اإللكترونــي
Security(، الــذي حتتاجــه الــدول لتوفيــر األمــن واحلمايــة ملؤسســاتها ومواطنيهــا، 
خاصــًة الــدول الســلطوية منهــا، كمــا فــي منطقــة الشــرق األوســط، والــذي أظهر 
ــول  ــرائيل« للحص ــع »إس ــاون م ــات بالتع ــذه احلكوم ــن ه ــض م ــع البع ــاً طم جلّي
علــى برامــج متقدمــة فــي التجســس واالختــراق، وحتقيــق مصالــح متبادلــة، علــى 
ــات  ــراء منظوم ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــت اململك ــا قام ــال، عندم ــبيل املث س
ــى  ــك بالنفــع عل ــون دوالر44. وعــاد ذل ــة متطــورة إســرائيلية  بقيمــة 250 ملي أمني

»إســرائيل« علــى مســتويات عــدة، منهــا:

ــيبرانية«  ــة و«الس ــية التقليدي ــة الدبلوماس ــإن العالق ــي: ف ــتوى األمن ــى املس عل
بــني »إســرائيل« وبــني بعــض الــدول العربيــة مــن شــأنها أن تعــزز فرصــة حليفتهــا 
ــي  ــا ف ــيطرتها ونفوذه ــني س ــي متك ــدة- ف ــات املتح ــى -الوالي ــتراتيجية األول اإلس
ــإن  ــا ف ــا. وبدوره ــتراتيجي به ــا اإلس ــرًا الهتمامه ــط، نظ ــرق األوس ــة الش منطق
الواليــات املتحــدة ال تدخــر جهــداً فــي دعــم وحمايــة األمــن »اإلســرائيلي«، وكذلــك 

ــى حســاب مــا دونهــا. ــح »اإلســرائيلية« عل ــق املصال الضغــط لتحقي

وأمــا التعــاون فــي مجــال األمــن »الســيبراني« فقــد وقّعــت »إســرائيل« اتفاقيــات 
ــال ال  ــبيل املث ــى س ــدول. عل ــن ال ــد م ــع العدي ــيبراني« م ــن »الس ــال األم ــي مج ف
احلصــر، اتفاقيــة التعــاون »الســيبراني« مــع اإلمــارات العربيــة املتحــدة. وقــد صــرح 
رئيــس األمــن »الســيبراني« اإلســرائيلي أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة و«إســرائيل« 
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ــك فــي  ــت، كان ذل ــى اإلنترن ــة عل ــدات لشــبكاتهما الوطني تشــتركان فــي التهدي
مناقشــة علنيــة مــن أجــل تنظيــم آليــات التعــاون احملتمــل مــع نظيــره بعــد تطبيع 
ــى  ــزة عل ــمي -محف ــع الرس ــا الطاب ــات بينهم ــذت العالق ــا أخ ــات. وبعدم العالق
ذلــك اخملــاوف املشــتركة مــن التهديــد اإليرانــي- انطلقــت موجــة مــن الصفقــات 
الثنائيــة، مبــا فــي ذلــك بشــأن التقنيــات الســيبرانية، التــي بلغــت قيمــة الصــادرات 
اإلســرائيلية منهــا 6,5 و6,85 مليــار دوالر فــي العامــني 2019، و2020 علــى التوالــي45. 
وقــد متكنــت إســرائيل مــن عقــد صفقــات مماثلــة كثيــرة مــع العديــد مــن الــدول، 
مثــل، اململكــة املتحــدة، والهنــد، والواليــات املتحــدة، واليونــان، ألهــداف مختلفــة، 
منهــا 1- احلمايــة مــن الهجمــات »الســيبرانية« فــي فتــرة الوبــاء العاملــي »كوفيــد- 
19«، كمــا هــو احلــال فــي اتفاقيتهــا مــع الهنــد46 . باإلضافــة إلــى 2- عقــد صفقــات 
 »NSO« بيــع برامــج جتســس متطــورة، حيــث أجــرت شــركة التجســس اإلســرائيلية
مفاوضــات متقدمــة إلبــرام صفقــة لبيــع آليــات تكنولوجيــة ومعــدات جتســس مــع 
ــدول  ــد مــن ال ــت مــع العدي ــل هــذه الصفقــات حصل ــة.47 ومث ــة عربي دول خليجي
العربيــة48، منهــا مــا هــو معلــن عنــه ومنهــا مــا هــو ســرّّي. 3- وكذلــك اتفاقيــات 
تبــادل اخلبــرات األكادمييــة والتقنيــة والعمليــة فــي مجــال الصناعــة »الســيبرانية« 
كمــا يحصــل علــى ســبيل املثــال فــي مؤمتــر التكنولوجيــا »الســيبرانية« الدولــي، 

الــذي تســتضيفه »إســرائيل« ســنوياً.

 بدورهــا تســعى »إســرائيل« لعقــد املزيــد مــن االتفاقيــات والصفقــات للتعــاون فــي 
ــل  ــيبراني« ال حتتم ــاء »الس ــي الفض ــات ف ــيبراني«، ألن الهجم ــن »الس ــال األم مج
ــل  ــوة وحتصــني، إال أن أي خل التهــاون واألخطــاء، فمهمــا بلغــت »إســرائيل« مــن ق
قــد يحصــل، سيكشــف نقــاط ضعفهــا، التــي ســتكلفها الحقــاً أعبــاء باهظــة.

ــد أن جتنــي »إســرائيل« تلــك املنافــع واملبالــغ  أمــا علــى املســتوى االقتصــادي، فــال ب
الضخمــة مقابــل اســتثمارها الذكــي، واملــدروس واملنظــم وفــق إســتراتيجية واضحة 
ــتحق  ــتوى تس ــة املس ــلعة رفيع ــها كس ــويق نفس ــن تس ــت م ــث متكن ــزة. حي وممي
ــيبرانية«،  ــة »الس ــال الصناع ــي مج ــا ف ــا ومتيزه ــن تفوقه ــه م ــا أثبتت ــة، مل التجرب
واســتطاعت عبــر اتفاقيــات التعــاون مــع دول العالــم، ومؤخراً مــع الــدول املُطّبعة من 
فتــح أســواق جديــدة لصناعتهــا »الســيبرانية« وحتقيــق املزيــد مــن األربــاح، وحتديــداً 
ــرة،،  ــة الكبي ــدرات االقتصادي ــث الق ــي، حي ــج العرب ــو اخللي ــون ه ــون الزب ــا يك عندم
كدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي صرحــت مؤخــراً فيمــا يتعلــق بعالقتهــا مــع 
»إســرائيل« اقتصاديــاً بتخصيــص صنــدوق اســتثماري بقيمــة 10 مليــارات دوالر، مــن 

ضمنهــا مخصصــات تتعلــق بالتعــاون التكنولوجــي والســيبراني«49.
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كان لــدى إســرائيل 752 شــركة »ســيبرانية« فــي العــام 2018، تعمــل 421 منهــا، 
ــل  ــن قب ــركة م ــى 118 ش ــتحواذ عل ــل، ومت االس ــن العم ــركة ع ــت 213 ش وتوقف
ــي،  ــد املاض ــي العق ــا ف ــها حديثً ــي مت تأسيس ــركات الت ــني الش ــن ب ــة. م احلكوم
انضمــت 367 شــركة جديــدة إلــى مجموعــة الشــركات اإللكترونيــة اإلســرائيلية 
بــني عامــي 2013 و2018 50. يشــير حجــم وعــدد الشــركات التــي تعمــل فــي قطــاع 
ــذا  ــة ه ــدى أهمي ــى م ــرائيل« إل ــي »إس ــيبرانية« ف ــا »الس ــة والتكنولوجي الصناع
ــتثمار  ــم االس ــك حج ــى ذل ــل عل ــرائيلي«. يدلّ ــي »اإلس ــاد القوم ــاع لالقتص القط
الكبيــر فيــه مــن القطاعــني احلكومــي واخلــاص، ومــدى حجــم الطلــب عليــه. فضالً 
ــة  ــدي العامل ــن األي ــرة م ــبة كبي ــغيل نس ــى تش ــل عل ــاع يعم ــذا القط ــن أن ه ع

ــف عامــل51. ــغ عددهــم فــي العــام 2018، 20,5 أل »اإلســرائيلية«، بل

وفــي العــام 2020، اســتحوذت صناعــة األمــن »الســيبراني« فــي »إســرائيل« علــى 
31٪ مــن االســتثمارات العامليــة فــي قطــاع األمــن »الســيبراني«، وجــاءت فــي املرتبة 
ــن  ــال األم ــي مج ــئة ف ــركات الناش ــت الش ــدة. انتقل ــات املتح ــد الوالي ــة بع الثاني
»الســيبراني« فــي »إســرائيل« فــي فتــرة اجلائحــة إلــى مســتوى التحــدي، وبذلــك 
ســجلت منــًوا بنســبة %70 فــي التمويــل لعــام 2020، محققــة رقًمــا قياســًيا قــدره 
2,9 مليــار دوالر52. وتشــير اإلحصائيــات احلاليــة إلــى أن الصناعــة »الســيبرانية« فــي 
»إســرائيل« فــي تطور مســتمر، وســتقّدم الدبلوماســية »الســيبرانية اإلســرائيلية« 

لهــا مجــاالت أوســع عبــر فتــح املزيــد مــن األســواق الدوليــة.

لــم تقتصــر ثمــار الدبلوماســية »الســيبرانية اإلســرائيلية« علــى حتقيــق املكاســب 
االقتصاديــة واألمنيــة فقــط، إمنــا حققــت إجنــازات عديــدة على املســتوى السياســي 
أيضــاً. إن عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع »إســرائيل« وخاصــًة فــي مجــال حســاس وهام، 
ــه  ــون في ــيبرانية«، تك ــا »الس ــات، والتكنولوجي ــن املعلوم ــة أم ــع حماي ــل م يتعام
»إســرائيل« يــداً عليــا، متتلــك قــوة حتتاجهــا العديــد مــن الــدول الضعيفــة املهــزوزة. 
كل ذلــك ســيكون مبقابــل أن تخضــع هــذه الــدول إلــى شــروط معقــدة وصعبــة، 
ــب »اإلســرائيلي«  ــازالت لكــي حتصــل علــى قبــول اجلان ــر مــن التن وســتقدم الكثي
أصبحــت  »الســيبراني«.  األمــن  مجــال  فــي  خبراتهــا  ببعــض  ملشــاركتهم 
الدبلوماســية »الســيبرانية« طاولــة املفاوضــات احلديثــة، التــي تســتخدمها 
»إســرائيل« فــي الوقــت الراهــن لكســب املواقــف السياســية لصاحلهــا، والســير 
بشــكل مســتقيم جتــاه مخططــات وأهــداف سياســاتها اخلارجيــة، حيــث تعتبــر 
عالقــات التطبيــع التــي حصلــت مؤخــراً هــي مكســب سياســي كبيــر »إلســرائيل« 
علــى حســاب اجلانــب الفلســطيني، إذ لــم يعــد تقــدمي احللــول للقضيــة 
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الفلســطينية شــرطاً يحــول دون توقيــع الــدول العربيــة اتفاقيــات مــع »إســرائيل« 
ــك،  ــى ذل ــالوة عل ــام 2002. ع ــة53 ع ــالم العربي ــادرة الس ــوص مب ــي نص ــا ورد ف كم
تقــوم »إســرائيل« بعقــد مؤمترهــا للتكنولوجيــا »الســيبرانية« فــي شــهر نيســان/ 
أبريــل 2021، فــي دبــي باســتضافة عــدد مــن املتحدثــني حــول العالــم، ومبشــاركة 
ــرائيلي«  ــاد »اإلس ــابق للموس ــس س ــم رئي ــن ضمنه ــرائيليني« م ــني »إس متحدث

ــاردو«54. ــر ب »تامي

ــع  ــة للتطبي ــراً فــي جــذب احلكومــات العربي لعــب العامــل »الســيبراني« دوراً كبي
ــف  ــي املواق ــازالت ف ــة وتن ــغ ضخم ــل مبال ــك باملقاب ــا ذل ــرائيل«، كلفه ــع »إس م
السياســية. فقــد جتاهلــت الــدول املُطّبعــة الصــراع »اإلســرائيلي«- الفلســطيني، 
الــذي لــم يصــل إلــى احلــد األدنــى مــن احللــول املمكنــة وغيــر املمكنــة. وجتاهلــت 
ــا،  ــب بنوده ــرائيل« لقل ــعت »إس ــا س ــي لطامل ــة، الت ــالم العربي ــادرة الس ــاً مب أيض
ودفــع الــدول العربيــة للتنصــل مــن شــروطها )مــن أهمهــا مطالبــة الــدول العربية 
مبقاطعــة »إســرائيل« اقتصاديــاً، وعــدم توقيــع اتفاقيــات ســالم مــع »إســرائيل« إال 
بعــد اســتجابتها لقــرارات الشــرعية الدوليــة، وإعــالن قيــام دولــة فلســطني، وإيجاد 
حــل لقضيــة الالجئــني، ..(55. وعلــى العكــس مــن ذلــك متامــاً، فقــد هرولــت الــدول 
العربيــة واحــدة تلــو األخــرى للتطبيــع مــع »إســرائيل«، طمعــاً باملنافــع املزعومــة 

التــي وعــدت بهــا حلفاءهــا.

خاصة

ــت  ــيبراني«. قام ــاء »الس ــى الفض ــة إل ــات الدولي ــي للعالق ــور الرئيس ــّول احمل حت
ــاتها  ــي سياس ــيبرانية« ف ــا »الس ــرح القضاي ــة اآلن بط ــوى العاملي ــم الق معظ
اخلارجيــة وأجنداتهــا، واعتمــدت إســتراتيجيات »ســيبرانية«، وعينــت دبلوماســيني 
ممــن ميتلكــون اخلبــرة واملهــارة الكافيتــنْي ملتابعة هــذه األهــداف اإلســتراتيجية. تقدم 
Cyber Diploma- )هــذه الورقــة البحثيــة فــي مفهــوم الدبلوماســية »الســيبرانية« 

ــد أهدافهــا وأبعادهــا كمنظومــة أساســية  ــل تطورهــا وحتدي cy(، مــن خــالل حتلي
ــر العالقــات فــي اجملتمــع الدولــي. وتســلط الضــوء علــى منــوذج الدبلوماســية  تدي
»الســيبرانية اإلســرائيلية«، بحيــث يتنــاول أهــم أهدافهــا، ومــدى تطورهــا وتقدمها 
علــى املســتويني اإلقليمــي والدولــي، ومــن ثــم اإلشــارة حلجــم النفــع الــذي حققــه 
ــي، واالقتصــادي،  ــى املســتوى األمن ــوع مــن الدبلوماســية »إلســرائيل« عل هــذا الن

والسياســي أيضــاً.
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تفتــرض هــذه الورقــة بــأن الدبلوماســية »الســيبرانية« هي ممارســة دولية تُســتخدم 
ــئة  ــا ناش ــول لقضاي ــدمي حل ــل تق ــن أج ــية م ــات الدبلوماس ــا األدوات والعقلي فيه
ــي منظــم  ــاء مجتمــع »ســيبراني« دول مــن الفضــاء »الســيبراني«، ومــن أجــل بن
ــح  ــني املصال ــية ب ــذه الدبلوماس ــط ه ــث ترب ــة، بحي ــا ضابط ــات علي ــه هيئ حتكم
ــي. وأن الدبلوماســية  ــي حتكــم اجملتمــع العامل ــات الت ــدول والديناميكي ــة لل الوطني
»الســيبرانية اإلســرائيلية« هــي مــن أهــم أدوات فــرض قــوة وســيطرة »إســرائيل« 

ــة. ــق أهــداف أجنداتهــا وسياســاتها اخلارجي ــاً، لتحقي ــاً وعاملي إقليمي
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