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تقنيات متطورة أكثر تعقيدًا مما لدى االستخبارات األميركية

مرتزقة في "المجال السيبراني" :إسرائيل في المقدمة
بقلم :نيري زيلبر
ظهرت الرسالة النصية األولى على هاتف أحمد منصور عند الساعة 9:38
م���ن صباح أحد أيام آب الحارة من العام  .2016كانت الرس���الة غامضة بعض
الش���يء وباللغة العربية ،وقد ورد فيها ما يلي" :أس���رار جديدة عن تعذيب
اإلماراتيين في س���جون الدولة" وتبعها رابط تشعبي .وقد بدا كل من الرقم
والرسالة ،والرسالة المش���ابهة التي تلقاها في اليوم التالي ،غريبا بالنسبة
إلى منصور ،وهو ناش���ط معروف في مجال حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .فقاوم وامتنع عن النقر على الروابط.
ً
بدال من ذلك ،أرس���ل منصور المالحظات إلى معهد أبحاث "س���يتيزن الب"
التابع لجامعة تورنتو والمتخصص في حقوق اإلنس���ان وأمن اإلنترنت .وبعد
العمل باالتجاه المعاكس ،وجد الباحثون أن الروابط التش���عبية هي جزء من
برنامج تجس���س متطور تم تصميمه خصيصا الس���تهداف منصور .ولو نقر
عل���ى الروابطّ ،
لحول البرنامج هاتفه إلى "جاس���وس رقمي في جيبه" ،يتتبع
تحركاته ويراقب رسائله ويسيطر على كاميرته وميكروفونه ،بحسب ما جاء
الحقا في تقرير "سيتيزن الب".
لكن االكتش���اف المهم في التقري���ر لم يكن التكنولوجيا المس���تخدمة
بح���د ذاته���ا ،إذ قامت وكاالت االس���تخبارات في ال���دول المتقدمة بتطوير
برامج تجس���س ونش���رها حول العالم .فما برز هو أن معهد "س���يتيزن الب"
ّ
قد تعقب البرنامج واكتش���ف أنه يعود إلى شركة خاصة وهي "مجموعة إن
أس أو" اإلس���رائيلية الغامضة( .يتكون االس���م من األحرف األولى من أسماء
مؤسسي الشركة الثالثة) .وبطريقة ما ،تمكنت هذه الشركة الصغيرة نسبيا
ُ
م���ن العثور على ثغرة في أجهزة "آيف���ون" الجوالة التي تعتبر من بين أكثر
األجه���زة الخلوية أمنا ف���ي العالم ،وقد طورت برنامجا الس���تغاللها – وهي
ً
ً
عملية مكلفة للغاية وتس���تغرق وقتا طويال .وفي هذا السياق ،كتب باحثو
معهد "س���يتيزن الب" في تقريرهم" :لس���نا على علم بأي حالة س���ابقة تم
فيها اختراق نظام حماية أجهزة (آيفون) عن ُبعد ُليستخدم كجزء من حملة
هجومية ّ
موجهة".
ً
ُ
وتعد إس���رائيل رائ���دة على المس���توى العالمي في قط���اع التكنولوجيا
السيبرانية الخاص ،حيث تملك على األقل  300شركة تغطي كافة المجاالت،
ً
بدءا م���ن األمن المصرفي وصوال إل���ى الدفاع عن البني���ة التحتية الحيوية.
ولكن في حين أن معظم هذه المؤسس���ات تهدف إلى حماية الشركات من
الهجمات اإللكترونية ،استغل بعضها هذا الخط الرفيع الفاصل بين القدرات
اإللكتروني���ة الدفاعية وتلك الهجومية لتزويد العمالء بخدمات أكثر ش���را.
ففي حالة منصورُ ،يعتقد أن اإلمارات العربية المتحدة قد استخدمت أدوات
ّزودتها بها شركة "إن أس أو" لمراقبة أشهر المعارضين في البالد (ويقضي
منصور اآلن حكما بالسجن لمدة  10س���نوات بسبب نشره "معلومات كاذبة"
على حس���اباته الخاصة عبر وس���ائل التواصل االجتماعي) .وفي هذا اإلطار،
كتب الباحث في مجال السياس���ات في مؤسس���ة "راند" ،ساشا رومانوسكي،
العام الماضيّ ،
أن "هذه الشركات تقوم بتطبيق تقنيات متطورة أو ربما أكثر
تعقيدا من وكاالت االستخبارات األميركية".
وال تزال خصخصة هذه القدرة الهجومية في مراحلها األولى .إال أنها تثير
مخاوف واس���عة بش���أن انتش���ار بعض األدوات بالغة القوة وبشأن الطريقة
التي تفقد بها الحكومات القدرة على احتكار استخدامها .فعندما تستخدم
األطراف الفاعلة في الدولة األس���لحة اإللكترونية ،يك���ون هناك على األقل
إمكاني���ة التنظيم والمس���اءلة .ولك���ن عندما تكون الش���ركات الخاصة هي
ّ
الفاعلة ،تصبح األمور أكثر تعقيدا .وفي هذا الصدد ،تمثل إس���رائيل حالة
اختبار جيدة .فهي ّ
تقدم إمدادات ثابتة من مشغلي اإلنترنت ذوي الكفاءات
العالية الذين يتعلمون المهارة هذه أثناء خدمتهم العس���كرية في واحدة
َ
األشهر بينها
من نخبة وحدات االس���تخبارات في البالد  -والوحدة  8200هي
– وينتقلون بعد ذلك للعمل في الش���ركات الخاصة .وقال نداف زافرير ،وهو
جنرال متقاعد وقائد س���ابق للوحدة ّ ،8200
إن الجن���ود الذين يقضون وقتا
في الخدمة لحماية إس���رائيل من الهجمات اإللكترونية تنتهي بهم الحال
في معرفة كيفية مهاجمة الطرف اآلخر .وأضاف" :من أجل س���د الثغرة بين
الدفاع والهجوم ،يجب أن يكون لديك عقلية المعتدي".
ً
ولم تكن قضية منصور مس���ألة منفردة .فوفقا لمعهد "سيتيزن الب" ،تم
اس���تهداف نحو  175شخصا من ِقبل برامج التجسس التي طورتها مجموعة
"إن أس أو" منذ العام  ،2016ومن بينهم ناش���طون في مجال حقوق اإلنس���ان
ّ
ومعارضون .ويش���ار إلى أن شركات إس���رائيلية أخرى توفر منتجات مماثلة.
وفي هذا اإلطار ،قال نيمرود كوزلوفس���كي ،وهو أس���تاذ مساعد في "جامعة
ومحام متخصص في األمن الس���يبراني" :ما من طريقة أخرى ،فمن
تل أبيب"
ٍ
أجل تأمين الدفاع للش���بكة ،ينبغي تحديد نقاط الضعف" .ثم أضاف" :لقد
تم إنش���اؤها ً
بناء على معرفة (إسرائيل) المتعمقة بمكامن الضعف والطرق
الهجومية هذه .فنحن على دراية تامة باألهداف".
فلنأخذ على سبيل المثال أش���هر هذه األهداف المزعومة ،أي الهجوم الذي
نفذت���ه الوحدة  8200بالتعاون مع "وكالة األم���ن القومي" األميركية في عامي
 2009و 2010على منش���أة إيرانية لتخصيب اليورانيوم في نتانز .لقد تمكنت
الوحدة من نش���ر فيروس حاس���وبي  -يطلق عليه اس���م "ستوكسنت" – داخل
المرف���ق على الرغم من وجود فجوة هوائي���ة هناك ،أي أن المرفق كان منفصال
عمليا عن ش���بكة اإلنترنت الواس���عة .واس���تهدف الفيروس نظام التشغيل
ألجه���زة الطرد المركزي المس���تخدمة ف���ي تخصيب اليوراني���وم ،ما أدى إلى
ّ
وتكسرها .وعلى ما يبدو ،تم اختراق
جعلها تتحرك بوتيرة خارجة عن السيطرة
ً
نظام المراقبة أيضا ،إذ لم يالحظ اإليرانيون بداية الضرر الذي كان يحدث.
ولعله ليس من الصدفة أن الكثير من منتجات ش���ركات الدفاع اإللكتروني
اإلسرائيلية يهدف إلى إحباط الهجمات التي تكون على نمط "ستوكسنت"
والتي تهاجم البنية التحتية الحيوية .فتضم هذه الشركات شركة "أبيريو
سيستمز" التي يترأسها ضابط مخابرات سابق يدعى ليران تانكمان والتي
طورت منتجا يكتش���ف التالع���ب بالبيانات " -آلة الحقيقة" ،كما يس���ميها
المستشعرات في المنشآت الصناعية.
تانكمان  -في قراءات
ِ
وبالرغم من أن "ستوكس���نت" فيروس قديم ،وال ُيعمل به اآلن سوى كأداة
تحليلي���ة ،بات اليوم مص���در اهتمام الخبراء في هذا المجال ،وذلك لس���بب
وجي���ه :لق���د كان هجوما إلكتروني���ا ناجحا للغاية ضد جه���ة تابعة للدولة،
وقد تس���بب بأضرار مادية فعلي���ة .وفي هذا الصدد ،ق���ال الخبير غابرييل
أفنر ،وهو مستش���ار األمن الرقمي في إس���رائيل" :إن عق���دا واحدا من الزمن
في التكنولوجيا هو دهر" .ففي أيامنا هذه ،تتزايد الهجمات الس���يبرانية،
بحس���ب ما قال زافرير ،وهو القائد السابق للوحدة  8200ويدير اليوم شركة
"تيم  ،"8وهي ش���ركة تجمع بين صندوق للمش���اريع الرأس���مالية وحاضن
ومختب���ر لألفكارّ .أم���ا التطور الذي يقلقه ويقلق خبراء آخرين فهو انتش���ار
إنترنت األشياء.
وفي هذا الصدد ،قال الخبير بالمس���ائل المتصل���ة بالفضاء اإللكتروني في
"جامعة هارفارد" ،بروس ش���ناير" :لقد تحول كل ش���يء إلى حاسوب :الهاتف
والثالج���ة وجهاز الميكروويف والس���يارة" .وتكمن المش���كلة في أن ش���بكة
اإلنترن���ت ،التي ظهرت في الس���بعينيات والثمانينيات م���ن القرن الماضي،
قد ُص ّممت من دون مراعاة المس���ألة األمنية .لذلك ،يتس���ابق الجميع اآلن إلى
ّ
سد الثغرات في أنظمة المعلومات (مثل البرمجيات) وأنظمة التشغيل (مثل
المنش���آت الصناعية المادية) قديمة الطراز أو المكتوبة بش���كل سيئ أو غير
اآلمنة .ثم أضاف شناير ،وهو أيضا مؤلف كتاب "انقر هنا لقتل الجميع :األمن
والصمود في عالم شديد االتصال" :الهجمات أصبحت أسرع وأسهل وأفضل".
فه���ل يعني ذلك أننا هالكون جميع���ا؟ اإلجابة المختصرة هي ال – أو أقله
ُ
ربما ال .فحتى اآلن ،إذا وضعنا "ستوكسنت" جانبا ،تعد الهجمات اإللكترونية
األكثر نجاحا هي تلك التي استهدفت أوكرانيا وإستونيا وتسببت في أضرار
مادية واس���عة النطاق .وعلى الرغم من أن هذه الهجمات ،التي اس���تهدفت
شبكات الطاقة والمؤسسات المالية والوزارات الحكومية ،قد تسببت بأضرار

الشرق األوسط الملتهب بعد  3أشهر
ستواصل الواليات المتحدة إس���تراتيجيتها المتشددة تجاه إيران خالل الربع
األخير من العام الحالي ،لكن هذا التضييق س���يواجه بسياس���ة أكثر تشددًا من
قبل طهران ،لكن في نهاية المطاف سينجو الرئيس حسن روحاني .كما أن الحرب
ً
األهلية السورية تدخل مرحلة جديدة ،في الوقت الذي سيستمر الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان في تشبثه بموقفه من األزمة مع الواليات المتحدة األميركية.
وحول مستقبل الشرق األوسط وشمال إفريقيا فإن المملكة العربية السعودية
سوف تبطئ من إصالحاتها ،بينما س���تضغط الواليات المتحدة من أجل تشكيل
«ناتو عربي» ُّ
لتحم ِل «العبء األمني اإلقليمي» لواشنطن.

إيران ستتألم لكن ستنجو

الم ِّ
ستستمر الواليات المتحدة في إس���تراتيجيتها ُ
تشددة لعقاب إيران ،وهو
ٌ
مس���ار ُم َّ
صمم جزئيًا بالطبع لزيادة االضطراب الداخلي .سوف تنتشر المظاهرات
ً
ذات الدوافع االقتصادية ،لكن إيران ،س���وف تك���ون قادرة في الوقت الراهن على
التعامل معها .س���وف ُي ِّ
س���رع المحافظون في الحكوم���ة اإليرانية من هجماتهم
السياس���ية ضد الحلفاء المعتدلين للرئيس حس���ن روحانيَّ ،
لكن حماية المرشد
األعلى آية الله علي خامنئي سوف تضمن النجاة السياسية لروحاني.
الم َّ
وم���ن ُ
رجح أن تنصاع الش���ركات األجنبية المتعاملة م���ع الواليات المتحدة،
باس���تثناء الشركات الموجودة في الصين وروس���يا ،للعقوبات األميركية وإيقاف
ً
صفقاتهم مع إيران بدال من اإلبقاء على عقودهم اإليرانية.
ُّ
بالتعرض
خطط االتحاد األوروبي لتقديم أموال للشركات في الكتلة التي تخاطر
َ
دعم سياس���ي لن تساعد
للعقوبات األميركية للتعامل مع إيران س���تكون عالمة ٍ
الم َّ
إيران كثيرًا من الناحية االقتصادية .ومن ُ
رجح أيضًا أن يؤدي هذا إلى احتمالية
حدوث احتكاك بين الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي لو حاولت واش���نطن فصل
البنوك اإليرانية عن  ،SWIFTوهي الشبكة األساسية للمعامالت المالية الدولية.
ولالنتقام وبناء نفوذ للمفاوضات المس����تقبلية ،سوف تقوم إيران بتعتيم حدود
السلوك المقبول ضمن حدود االتفاق النووي ،المعروف باسم خطة العمل المشتركة
َّ
تتمسك إيران أيضًا بنشاطها
تطوير نووي محدود .وسوف
الش����املة ،واالنخراط في
ٍ
َّ
هجمات سيبرانية ،وتتعرض لسفن
في
تنخرط
سوف
الخارج:
العسكري بالوكالة في
ٍ
الوالي����ات المتحدة وحلفائها والبنية التحتية النفطية في الخليج العربي ،وتتظاهر
بإغ��ل�اق مضيق هرمز لبناء بعض النفوذ ضد الواليات المتحدة ،حتى في الوقت الذي
ُّ
تسعى فيه لتجنب إشعال صراع أوسع قد يؤثر على مستقبل الشرق األوسط.
الفضاء السيبراني ..ميدان حروب المستقبل.
ً
نس���بيا .ول���م يحصل أي من
فادحة ،فقد تم تحديدها ومعالجتها بس���رعة
س���يناريوهات "يوم القيامة" التي يرغب بعض الخبراء أو النقاد في التحذير
منها  -مثل س���يطرة المتسللين على س�ل�اح نووي أو طائرة تجارية أو برامج
ضارة تتسبب في انهيار "وول ستريت".
جزئيا إلى أنه "سيتوفر ً
ً
دائما للمتسللين الذين ترعاهم الدولة
ويعود ذلك
الموارد التي يحتاجونها" ،بحسب تانكمان" .إنما المهم هنا هو إلى أي مدى
يسبق القطاع العام (الجهات غير التابعة للدولة) .لن يكون هناك أي "سالح
نووي س���يبراني" خالل سنة أو سنتين من اليوم ،إذ تكمن المسألة في وتيرة
التطور بين المهاجمين والمدافعين .فعليك أن تعمل بدون توقف".
وإذا كان ج���زء من الخطر نابعا من الخط الضباب���ي الذي يفصل بين الدفاع
السيبراني والهجوم السيبراني ،يأتي جزء آخر من التمييز شبه المعدوم بين
المجالين اإللكترونيين العام والخاص .ففي تموز على سبيل المثال ،أصدرت
الس���لطات اإلس���رائيلية لوائح اتهام عدة ضد موظف سابق في مجموعة "إن
ّ
ومسجلة الملكية وهو في
أس أو" ّادعت فيها أنه س���رق معلومات حساس���ة
ُ
طور مغادرته الش���ركة .غير أن الموظف الذي لم ُيكش���ف عن اس���مه اتهم
أيضا بمحاولة تقويض األمن القومي :فقد حاول على ما يبدو بيع المعلومات
مشتر أجنبي على الشبكة
بمبلغ قدره  50مليون دوالر في عملة مش���فرة إلى
ٍ
المظلمة ،وهي جزء شاس���ع من اإلنترنت وغير ظاهر يتعذر الوصول إليه من
خالل محركات البحث العادية.
ّ
وال تشكل هذه الحادثة ،التي كشفتها الشركة بسرعة ،إال حالة واحدة من
بين العديد من الحاالت التي توضح مدى ارتباط المجالين الخاص والعام في
الحرب السيبرانية .فالقدرات التي كانت تخص الحكومات وحدها تجد اليوم
طريقها إلى الشركات خاصة التي ً
غالبا ما تكون مجرمة.
ً
وأصبحت شيفرة فيروس "ستوكسنت" متاحة للعلن اآلن .ففي العام ،2013
س���رق متس���للون – ُيعتقد أنهم من الجنسية الروسية  -س�ل�احا إلكترونيا
ً
طورت���ه "وكالة األمن القومي" مس���تغلة نقاط الضعف في "مايكروس���وفت
ويندوز" ونش���روه على اإلنترنت .وفي أيار  ،2017اس���تخدم متسللون آخرون
 ربما من كوريا الش���مالية – هذا الس�ل�اح إلطالق هجوم فيروس الفدية علىصعيد العالمُ .ويعتقد أن الهجوم الذي حمل اس���م "واناكراي" قد أصاب 200
ألف حاس���وب في أكثر من  150دولة ،ومنها أجزاء رئيسية من "دائرة خدمة
الصحة الوطنية البريطانية" ،قب���ل أن يتم إيقافه .وفي قضية منفصلة في
العام  ،2013أثبتت ش���ركة "مانديانت" ،وهي شركة خاصة لألمن السيبراني
في الواليات المتحدة ،أن المتس���للين الذين يعملون لصالح الجيش الصيني
يس���تهدفون الش���ركات األميركية والوكاالت الحكومية .وف���ي العام 2015
قامت وحدة  8200بحسب التقارير باختراق شركة "كاسبرسكاي الب" الرائدة
عالميا في برامج مكافحة الفيروسات ،كما اكتشفت أن الشركة الخاصة كانت
تعمل كبوابة خلفية للمخابرات الروس���ية إلى عمالئها ،ومن بينهم أكثر من
 ٢٠وكالة حكومية أميركية.
وفي هذا السياق ،قال جنرال إسرائيلي متقاعد ومؤسس شركة "بلو أوشين
تكنولوجيز" المتخصصة بالهجمات اإللكترونية ،رامي بن أفرايم" :في العالم
المادي للحروب ،لطالما ُعرف بوضوح ما هو عام :أي الدبابات والقبة الحديدية
(أنظمة الدفاع الصاروخي) وطائرات أف .١٦ -وتابعّ :
"أما في العالم السيبراني
الي����وم فاألمر معقد" ،إذ يمكن أن تك����ون البنى التحتية الحيوية ،مثل مرافق
ً
الطاق����ة أو محطات معالجة المياه ،مملوكة للقطاع الخاص ،كما هو غالبا الحال
في الواليات المتحدة .ولكنها قد تتس����بب في أضرار تطال البلد بأكمله إذا ما
تعطلت أنظمتها .وكذلكّ ،
تمر رسائل تعبئة قوات االحتياط اإلسرائيلية في
أوقات الحرب عبر ش����بكات االتصاالت الخاصة .كما أن إنترنت األش����ياء  -التي
ربطت الكثير من منتجاتنا االستهالكية  -قد خلقت أيضا نقاط ضعف هائلة.
وأض���اف بن أفرايم ،وه���و طيار حربي س���ابق" :إذا كنت ترغ���ب في إنزال
طائ���رة ،وإذا كن���ت ترغب في الحص���ول على قوة جوية ،فأن���ت ال تدخل من
الب���اب األمامي ،أي قمرة القيادة ،بل تنال من المطار واألنظمة اللوجس���تية.
وتذه���ب خلف أجهزة "اآليباد" التي يأخذها معهم الطيارون إلى منازلهم".
ّ
وأض���اف بن أفرايم :لم يعد هناك "كيانات قائمة بذاتها ،فكل ش���يء أصبح
ً
جزء ا من شبكة" .وحس���بما أخبرني نائب وزير الدفاع في ليتوانيا ،إدفيناس
كيرزا ،في الخريف الماضي في العاصمة فيلنيوس ،في إشارة إلى اإلجراءات
الروس���ية ضد الدول الس���وفيتية الس���ابقة األخرى" :إن الهجمات تأتي من
الداخ���ل – المصارف في تراجع والحكومة غير مس���تجيبة وهناك حالة عدم
اس���تقرار عام""...ال فرق إن تم تحصين الحدود" ،كما يقولون" ،فنحن سنأتي
من الداخل".
قد اختارت إس���رائيل على س���بيل المثال مكافحة المش���كلة على مستوى
الدول���ة عن طريق رب���ط المجالين العام والخاص ،وأحيان���ا بكل ما للكلمة من
معن���ى .فمركز البالد للفضاء الس���يبراني في مدينة بئر الس���بع الجنوبية ال
يضم حرم التكنولوجيا الجديد التابع للجيش اإلس���رائيلي فحسب ،بل أيضا
مجمع ش���ركات ذات تقنيات عالية ومركز النقب لألبحاث السيبرانية التابع
ً
لـ"جامعة بن غوريون" و"المديرية الس���يبرانية الوطنية" التي تتبع مباش���رة
مكت���ب رئيس الوزراء .وقال المستش���ار األمني أفنير بإصرار" :هناك جس���ر
مادي بينهما".
وفي عالم أطلقت فيه مؤخرا وكالة األمن الداخلي اإلس���رائيلية (الشاباك)
َ
برنامجا خاصا ّ
يسرع بدء التشغيل ،فإن التعاون بين المجالين العام والخاص
س���يزيد .ففي الواق���ع ،عليها أن تتع���اون لتواكب التطورات الس���ريعة في
مج���االت مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآلل���ي وإنجازات أخرى في القدرات
الحاسوبية.
ول���م تقم الح���رب اإللكترونية بتعتي���م الخط الذي يفص���ل بين الهجوم

مرحلة جديدة
الحرب السورية تدخل
ً

بطرق جديدة ،ال سيما في آخر المعاقل
سوف تتحدى الحرب األهلية السورية الروس ٍ
الكبرى للمعارضة .وس���وف تحاول روسيا الموازنة بين إيران وتركيا في إدلب ،وسوف
تتخذ تركيا موقفًا حازمًا .وسوف تستمر إسرائيل في ضرب إيران داخل سورية ،حتى
تحول هذه النزاعات إلى حرب إقليمية كبرى .وأخيرًاَّ ،
مع محاولة روسيا ضمان عدم ُّ
فإن
ٍ
َّ
الواليات المتحدة لن تنسحب من سورية ،لكن حلفاءها في قوات سورية الديمقراطية
سوف يستعدون للمستقبل من خالل بناء روابط خفية مع دمشق.
وظهر تباين في تصريحات قادة تركيا وروس���يا وإيران خالل قمة طهران األخيرة .فقد
ّ
شدد روحاني وبوتين على ضرورة استعادة قوات النظام السوري السيطرة على محافظة
إدل���ب ،آخر معقل للجهاديين ومقاتلي المعارضة في س���ورية ،بينم���ا حذر أردوغان من
«حمام دم» ودعا إلى إعالن «وقف إلطالق النار» في المحافظة الواقعة على حدوده.
وقال بوتين «إن أولويتنا المش����تركة وغير المش����روطة هي في تصفية اإلرهاب نهائيًا
في سورية» ،مضيفًا «هدفنا األساسي في الوقت الحالي طرد المقاتلين من محافظة إدلب
حيث يشكل وجودهم تهديدًا مباشرًا ألمن المواطنين السوريين وسكان المنطقة كلها».
الرؤس���اء أكدوا كذلك ف���ي بيانهم أنه���م «تناولوا الوضع ف���ي منطقة خفض
التصعي���د بإدل���ب ،وق���رروا معالجته بما يتماش���ى مع روح التع���اون التي ميزت
ش���كل أس���تانا ،مؤكدين على عزمهم مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية
المط���اف على تنظيم داعش اإلرهابي وجبهة النص���رة وجميع األفراد والجماعات
والمشروعات والهيئات األخرى المرتبطة بالقاعدة».

ً
والدفاع فحس���ب ،بل أيضا مفهوم الملكية السيادية في ما يتعلق بالتطور
التكنولوجي  -وبالتحديد ما يشكل بالضبط شركة إسرائيلية (أو أميركية أو
صينية) .لقد حجبت اإلنترنت الحدود ،والحرب الس���يبرانية ليست مستثناة.
ُ
ُ
وت ّ
جمع في (ب)
وكما قال ش���ناير من جامعة هارفارد" :تصنع الرقائق في (أ)
وتكت���ب البرمجيات ف���ي جميع أنحاء العالم من ِق َبل  125فردا من جنس���يات
ً
مختلفة" .وتبدو هذه االنس���يابية شائعة بش���كل خاص في إسرائيل ،حيث
ً
أنش���أت الشركات األجنبية ،التي تملك أمواال طائلة ،مراكز متقدمة ألنشطة
األبحاث والتطوير واشترت الشركات الناشئة المحلية.
وف���ي حين أن الطبيعة الدولية لتكنولوجيا الحاس���وب تعود بفوائد كثيرة،
ّ
تعق���د عملي���ة التحقق من مصدر الهجوم الس���يبراني .وبالتال���يّ ،
فإن غياب
ّ
تحديد المصدر يصعب اس���تجابة الحكومات ،وع���دم وجود تهديد باالنتقام
ُ
يجعل الردع عس���يرا ،إن لم يكن مستحيال .وكتب ديفيد سانجر في مقال نشر
في صحيفة "نيويورك تايمز" مقتبسا من كتابه "السالح األمثل :حرب وتخريب
وخوف في عصر اإلنترنت"ّ :
"إن السبب في ظهور األسلحة السيبرانية كأدوات
ً
فعالة لكافة الدول مهما كان حجمها يكمن في كونه طريقة للعرقلة وممارسة
السلطة أو النفوذ من دون إشعال حروب ومعارك قتالية".
وفي حين أن القطاع الخاص قد يكون قادرا على دفع رواتب أعلى لش���عبه،
م���ا يجعله يجتذب المواهب والبراع���ة التكنولوجية ،ال تزال الحكومة تحمل
ً
ً
ورقة رابحة واحدة :القانون .وهذا ما يعيدنا إلى مجموعة "إن أس أو" ومنصور،
المع���ارض اإلماراتي .فمن أجل أن تبيع مجموعة "إن أس أو" بش���كل قانوني
ُ
السالح السيبراني الهجومي الذي استخدم الستهداف منصور ،كانت بحاجة
إلى تصريح من ضابط منظم تصدير األس���لحة اإلسرائيلي الموجود في وزارة
الدفاع .بهذه الطريقة على األقل ،يتم تنظيم األس���لحة الس���يبرانية بشكل
صارم مثل أنظمة األس���لحة األخ���رى التي يبيعها اإلس���رائيليون لحكومات
ّ
أجنبية ،وحيث ال يكون التعامل إال مع الحكومات.
وفي هذا اإلطار ،قال يوفال ساس���ون ،وهو ش���ريك متخصص في تصدير
الدفاع في شركة المحاماة "ميتار" الرائدة في إسرائيل" :إن بيع أنظمة كهذه
إلى مؤسسات غير حكومية ،مثل شركة أو أصحاب نفوذ سياسي غير قانوني
إطالق���ا .وتماما مثل بيع طائرة بدون طيار أو رش���اش ،ينظر الضابط المنظم
إلى المس���تخدم النهائي :أي هوي���ة الحكومة وأعمالها .ف���األداء الوظيفي
اختب���ار محوري" .وفي حالة اإلمارات العربي���ة المتحدة ومنصور ،نصح بعض
ّ
المس���ؤولين في مكتب المنظم بع���دم بيع هذا النظام لدول���ة عربية ،وفقا
للصحيفة اليومية اإلس���رائيلية "يديعوت أحرونوت" .وأفادت بأن األس���لحة
اإللكتروني���ة الت���ي واف���ق عليها المنظم���ون أخيرا كانت أضع���ف من تلك
الت���ي اقترحتها ش���ركة "إن أس أو" ،وقالت إن بعض المس���ؤولين في وزارة
ُ
الدفاع يعارض���ون الصفقة ألن التكنولوجيا كانت تباع إلى بلد عربي .ونقلت
الصحيفة عن مس���ؤول رفيع المستوى في الوزارة قوله" :من العار أن يمنحوا
تصريحا كهذا".
وقالت ش���ركة "إن أس أو" في بيان لها إنها تمتث���ل لجميع القوانين ذات
ّ
الصلة وإنها "ال تش���غل البرنامج لعمالئها ،وإنما تطوره فقط" .قد يكون هذا
ً
الفارق مجرد خدعة ،ولكنه يقدم مثاال آخر على اإلشكاالت المتعلقة بمسألة
الدفاع والهجوم ،والخاصة والعامة :فيمكن اس���تخدام األدوات الس���يبرانية
الخاصة نفس���ها التي ت���م توظيفها ضد أع���داء الدولة مث���ل الصحافيين
والمعارضين ،العتراض سبيل تجار المخدرات واإلرهابيين أيضا .ففي الواقع،
في العام  ،2016اس���تعان مكتب التحقيقات الفيدرالي بش���ركة إسرائيلية
ُ
منفصل���ة تدعى "س���يلبريت" لفتح جهاز "آيفون" الخ���اص بأحد اإلرهابيين
المتورطين بتنفيذ هجوم س���ان برناردينو في كاليفورنيا ،العام  ،2015حيث
ً
ً
ً
استخدمت الشركة أداة سيبرانية جديدة لفتحه بعد أن رفضت شركة "آبل"
أن تقوم بذلك .ويقال إن "سيلبريت" تبيع منتجاتها في أكثر من  100بلد.
وفي حين أن بعض المنتقدين يلومون إس���رائيل على السلوك المارق ،فإن
ّ
البالد ليس���ت بعيدة عن ذل���ك .فال يوجد في التجارة العالمية لألس���لحة إال
قلة من األولي���اء ،حتى بين الديمقراطيات الغربية .ومن مصلحة الش���ركات
اإلس���رائيلية االمتثال للقانون وتجنب التجاوزات ومن���ع وقوع التكنولوجيا
ف���ي األيدي الخاطئة .وعلى حد تعبير أفن���ر" ،يمكن جني الكثير من األموال،
وبشكل قانونيَ .
فلم العمل ،إذًا ،في الظالل؟"
وفي النتيجة ،ل���م تكن "إن أس أو" تعمل في الظالل .فقد وافقت الحكومة
اإلسرائيلية على الصفقة التي أجرتها شركة خاصة في ما يتعلق ببيع أسلحة
س���يبرانية متطورة إلى حكومة عربية لديها مبادالت اس���تخباراتية وأمنية.
وكان ه���ذا القرار ً
رمزيا للطريق���ة التي تغيرت فيه���ا التكنولوجيا والحرب
والسياسة بشكل كبير خالل سنوات قليلة فقط .ولطالما كان هناك عمليات
تجسس وعمليات إعالمية وهجمات عسكرية ،وكذلك الجهات الخاصة التي
تبيع األسلحة في جميع أنحاء العالم (من بينها ،في العقود األخيرة ،العديد
من األفراد العس���كريين اإلسرائيليين الس���ابقين)ّ .أما الفرق اآلن فهو مدى
وصول األدوات الس���يبرانية الجديدة وسرعتها وانتشارها السهل" .لقد بدأ
س���باق التسلح الس���يبراني صاحب األبعاد التاريخية ولكن الخفية" ،بحسب
سانجر  -والسباق عالمي .والجانب السلبي المحتمل واضح :سباق تسلح بدون
قواعد أو معايير ومن دون خطوط أمامية واضحة .لكن ال مجال للعودة.
وقال بن أفراي���م" :يجب أن نتواضع .لقد بدأنا نفهمه للتو" .وأضاف" :إنها
ث���ورة حقيقية .فقبل مئة ع���ام ،لم يكن من عنصر جوي للح���رب .واآلن بات
عنصرا حاس���ما ألي جي���ش" .وقال" :الفضاء اإللكترون���ي أكبر من ذلك حتى.
اليوم ،تفتح عينيك في الصباح فتجد نفسك فيه".

على الرغم من جهود الواليات المتحدة لبناء تحالف إستراتيجي مع حلفائها العرب
وتحديد مالمح مس����تقبل الشرق األوس����طَّ ،
فإن الحقيقة َّأن شركاء الواليات المتحدة
ُّ
الش����رق أوس����طيين منقسمون بين أنفس����هم وليس����وا قادرين وال مهتمين بتحم ِل
العبء األمني اإلقليمي لواشنطن .س����وف يؤدي االصطفاف اإلسرائيلي  -السعودي
 اإلمارات����ي م����ع الواليات المتحدة إل����ى ُّالتقدم في بعض األماكن ،مثل س����ورية مع
إسرائيل ،وفي اليمن مع السعوديين واإلماراتيين ،وفي العراق مع السعوديين ،حيث
يمكن ألميركا تنفيذ إستراتيجيتها إلضعاف إيران من خالل حلفائها.
َّ
لك���ن أيًا من هذه القوى ل���ن تلتزم بهذا النوع من التحالف الرس���مي اإلقليمي
الشامل الذي تريده الواليات المتحدة .وفي غضون ذلكَّ ،
فإن الالعبين المحايدين
مثل الكويت وعمان س���وف يجدون أنفسهم مضغوطين لمواءمة سياساتهم مع
سياسات السعودية واإلمارات.
إذ قال مس���ؤولون أميركيون وع���رب ،إن إدارة الرئيس دونال���د ترامب ،تمضي قدمًا
مساع لتش���كيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول الخليج ،ومصر،
بشكل خفي في
ٍ
واألردن ،بهدف التصدي للتوسع اإليراني في المنطقة ،ويطلق عليه اسم «ناتو عربي».
وذك���رت أربعة مص���ادر تحدثت لوكالة رويت���رز ،أن البيت األبي���ض يريد تعزيز
التعاون مع تلك البلدان بخصوص الدفاع الصاروخي ،والتدريب العسكري ،ومكافحة
اإلرهاب ،وقضايا أخرى ،مثل دعم العالقات االقتصادية والدبلوماسية اإلقليمية.
والخطة التي ترمي إلى تش���كيل ما وصفه مسؤولون في البيت األبيض والشرق
األوس���ط بنسخة عربية من حلف شمال األطلس���ي أو «ناتو عربي» ،من شأنها على
األرجح أن تزي���د التوتر بين الواليات المتحدة وإيران ،والمحتدم بالفعل بش���كل
متزايد منذ أن تولى الرئيس دونالد ترامب السلطة.
وقال���ت عدة مصادر ،إن إدارة ترامب تأمل أن تتم مناقش���ة ذلك التحالف الذي
ُ
أطلق عليه مؤقتًا اس���م «تحالف الش���رق األوسط اإلس���تراتيجي» خالل قمة تقرر
مبدئيًا أن تعقد في واشنطن في  12و 13تشرين األول المقبل ،وأكد البيت األبيض
أنه يعمل على فكرة التحالف مع «شركائنا اإلقليميين اآلن ومنذ عدة أشهر».

عن "فورين بوليسي"

عن موقع "ستراتفور"

الرئيس التركي لن يتراجع

ُ َ ِّ
المت َرتبة على العالقة المتده���ورة بين تركيا والواليات
في مواجه���ة الضغوط
المتحدة ،س���وف يغامر الرئي���س التركي ،رجب طيب أردوغ���ان ،بتضخيم األزمة
االقتصادية لبالده عوضًا عن تطبيق سياس���ات مالي���ة ونقدية أكثر تقييدًا .ومع
َّأن الحكومة التركية س���وف تعلن خططًا للتخفيض من النفقات الوطنية وإيقاف
ُّ
َّ
تحد من قدرة
التضخم ،فإن الس���يطرة القومي���ة ألردوغان على الحكومة س���وف ِ
المؤسسات االقتصادية في البالد على تفعيل التغييرات المطلوبة.
ُّ
التعرض للضغوط من قبل االتحاد األوروبي إلجراء ُّ
ُّ
تحوالت سياس���ية
ولتجن���ب
كبيرة أو التعامل مع ظروف حقوق اإلنس���ان ،فسوف يبحث أردوغان عن المساعدة
ً
بشكل أساس���ي من الحلفاء األجانب الودودين مثل قطر والصين وروسيا ،بدال من
ٍ
صندوق النقد الدوليَّ .
لكن مثل هذا الدعم ،خصوصًا لو انخفضت الليرة مرة أخرى،
الم َّ
من ُ
رجح أن يكون محدودًا.
وفي هذا الربع سوف يستخدم أردوغان القوي األزمة االقتصادية واالحتكاكات
المتزاي���دة م���ع الواليات المتحدة لحش���د الدع���م القومي .لو اخت���ار الدعوة إلى
انتخابات بلدية ُم َب ِّكرة ،فسوف تأتي ُّ
إصالحات أعمق الحقًا.
أي
ٍ
ٍ

السعودية ستبطئ من إصالحاتها
سوف تبطئ الس���عودية ،إحدى الدول التي تؤثر في مستقبل الشرق األوسط،
ً
من س���رعة اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية في الربع القادم ،مدعومة بزياد ٍة
ف���ي عائدات النفط س���وف تس���تخدمها لصياغة ميزانية ُّ
توس���عية جديدة في
كانون األول .وال يزال صندوق االس���تثمارات العامة الس���عودي المصدر الرئيسي
ً
ألموال خطط التحديث في المملكة ،لكن بدال من استخدام االكتتاب العام لشركة
َّ
"أرامك���و" ،الذي ال ي���زال ُمعلقًا حتى اآلن ،لتوريد رأس المال الالزم لذلك ،تس���عى
الحكومة السعودية إلى إيجاد وسائل أقل إثارة للجدل السياسي.
وقد يش���مل هذا األمر الس���ماح لـ"أرامك���و" بإصدار دين لش���راء حصة صندوق
االستثمارات العامة في شركة  SABICللبتروكيماويات والبالغ نسبتها  ،٪70وهو
ما سوف تكون قيمته تقريبًا  70مليار دوالر.

وأميركا ستضغط من أجل «ناتو عربي»

