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امللخ�ص
يعد التج�س�س الإلكرتوين نوعا ً جديدا ً من حروب ال�سيطرة على الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات والدول .وتع ّد “�إ�رسائيل” من �أبرز حما�ضن تكنولوجيا
االت�صاالت ،فعدد كبري من هذه ال�رشكات التي حتتل مراكز متقدمة عامليا ً �إما
�أنها ا�شرتت �رشكات �إ�رسائيلية� ،أو �أنها �أن�ش�أت مراكز للبحث والتطوير لها يف
“�إ�رسائيل”.
حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على اخللفية التاريخية للن�شاط
اال�ستخباراتي ال�صهيوين ،وخ�صو�صا ً ن�ش�أة وحدة املخابرات الع�سكرية
الإ�رسائيلية  ،8200املتخ�ص�صة يف جمال تقنيات التج�س�س التكنولوجي،
مرورا ً بتطورها و�أن�شطتها يف البيئات؛ الفل�سطينية ،والعربية ،والدولية.
و�سعت هذه الدرا�سة �إىل �إبراز �أهداف “�إ�رسائيل” غري املعلنة ،بتطويرها
وا�ستغاللها للتطور التكنولوجي؛ بهدف حتقيق مكا�سب �أمنية و�سيا�سية
واقت�صادية على ال�صعيد الدويل.

كلمات مفتاحية:
الوحدة
8200

التج�س�س
الإلكرتوين

�رشكات
الأمن

“�إ�رسائيل”
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الأمن
ال�سيرباين

اجلي�ش
الإ�رسائيلي
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ودورها يف خدمة التكنولوجيا التج�س�سية
الإ�سرائيلية
1

فاطمة ح�سان عيتاين

املقدمة:
�أدى التطور التكنولوجي وخ�صو�صا ً تكنولوجيا االت�صاالت �إىل فوائد
اجتماعية واقت�صادية كثرية ،لكنها يف الوقت نف�سه فر�ضت العديد من التحديات
اجلديدة؛ فاالعتماد على تقنيات الإنرتنت ،وا�ستقبال كميات كبرية من
املعلومات ال�شخ�صية للعمالء وتخزينها ،وات�ساع املناف�سة يف االقت�صاد العاملي،
ورقعة اخلالفات والأزمات الدولية ،كل ذلك وغريه �سمح بتعزيز التج�س�س
الإلكرتوين ،و�أ�صبح الك�شف عن معلومات الآخر الإلكرتونية؛ جزءا ً من
مهمات �أجهزة خمابرات و�رشكات وجِ َهات لتحقيق �أهداف و�أجندات خمتلفة.
ويعد التج�س�س الإلكرتوين ،الذي طغى ب�إمكانياته وخطورته على
�أ�ساليب التج�س�س ال�سابقة ،نوعا ً جديدا ً من حروب ال�سيطرة على الأ�شخا�ص
وامل�ؤ�س�سات والدول ،وهو �أحد �أخطر �أنواع التج�س�س ،من ناحية القر�صنة
الإلكرتونية ،وعمليات االخرتاق ،و�رسقة البيانات ،وانتهاك اخل�صو�صية. ...
و�أ�صبح من غري املمكن الت�أمني الكامل للبيانات على جهاز الكمبيوتر �أو
الهاتف ،يف ظ ّل ثورة التكنولوجيا التي ن�شهدها� ،إال �إذا كان اجلهاز غري مت�صل
بالإنرتنت نهائياً ،وهو �أمر ي�صعب تطبيقه يف الوقت الراهن.
1

باحثة يف مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات ،ومتخ�ص�صة يف ال�ش�أن الفل�سطيني� .شاركت
يف الإعداد والتدقيق الأكادميي للكثري من الكتب والدرا�سات ،كما �شاركت يف حترير التقرير
اال�سرتاتيجي الفل�سطيني ال�صادر عن مركز الزيتونة للدرا�سات واال�ست�شارات.
6
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واقتحمت بع�ض الدول خ�صو�صيات مواطنيها من خالل مراقبة مكاملاتهم
اخلا�صة �أو �صفحاتهم االجتماعية �أو بريدهم الإلكرتوين ،...وبررت
ت�رصفاتها هذه لتحقيق �أمنهم ومكافحة “الإرهاب” ،و�سنَّت قوانني متنحها
العديد من ال�صالحيات على ح�ساب احلريات العامة.
ويتميز التج�س�س الإلكرتوين ،الذي يعد �أحد �أنواع احلروب املُ�ستخدمة يف
العامل ،ب�أنه ال يرتك دليالً ماديا ً له ،مما ي�صعب معه عملية التعقب والإدانة،
ويحدث يف بيئة هادئة من خالل جهاز كمبيوتر وبع�ض الربامج و�شبكة
الإنرتنت ،وال يحتاج �إىل القوة والعنف وا�ستعمال الأ�سلحة .وللتج�س�س
الإلكرتوين العديد من الأهداف كزعزعة الأمن ،وتعطيل البنى التحتية لدول
ك�شبكات الطاقة النووية ،والكهرباء ،واملياه وغريها ،وابتزاز الأ�شخا�ص
والدول ،و�رسقة الأموال. ... ،
وال ُي�ستبعد �أن متار�س �أي من الدول الكربى التج�س�س على مواطنيها،
بالرغم من تغنيها باحلريات ال�شخ�صية ،فمثالً وثائق ويكيليك�س Wikileaks
�سبت من داخل الإدارة الأمريكية ،حيث �أف�ضل ال�شبكات
�سنة 2006؛ التي ُ ِّ
الإلكرتونية �أمنا ً و�أمانا ً يف العامل ،وت�رسيبات املوظف ال�سابق يف وكالة الأمن
القومي الأمريكية )� National Security Agency (NSAإدوارد �سنودن
� Edward Snowdenسنة  ،2013التي ك�شفت عن عمليات جت�س�س وا�سعة
تقوم بها الوكالة ومت�س ماليني املكاملات الهاتفية والر�سائل الإلكرتونية دون
� ّأي مراعاة للحرية ال�شخ�صية� ،إىل غريها من عمليات اخرتاق وبيع معلومات
ري دليل على ذلك.
�شخ�صية من خالل مواقع اجتماعية معروفة ،خ ُ
وتع ّد “�إ�رسائيل” �أحد �أبرز حما�ضن تكنولوجيا االت�صاالت ،فعدد كبري
من هذه ال�رشكات التي حتتل مراكز متقدمة عامليا ً �إما �أنها ا�شرتت �رشكات
نا�شئة �إ�رسائيلية� ،أو �أنها �أن�ش�أت مراكز للبحث والتطوير لها يف “�إ�رسائيل”.
7
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حتاول هذه الدرا�سة ت�سليط ال�ضوء على اخللفية التاريخية للن�شاط
اال�ستخباراتي ال�صهيوين ،وخ�صو�صا ً ن�ش�أة وحدة املخابرات الع�سكرية
الإ�رسائيلية  ،8200املتخ�ص�صة يف جمال تقنيات التج�س�س التكنولوجي،
والتي يرى البع�ض �أنها توازي وكالة الأمن القومي للواليات املتحدة
الأمريكية ،مرورا ً بتطورها و�أن�شطتها يف البيئات؛ الفل�سطينية ،والعربية،
والدولية .واعتمدت هذه الدرا�سة يف �أغلبية مراجعها على امل�صادر الإ�رسائيلية
والأجنبية� ،إذ قلما جند درا�سة باللغة العربية تتناول مو�ضوع تخ�ص�ص
الوحدة الإ�رسائيلية  8200وت�أثريها من خالل �رشكاتها النا�شئة املنت�رشة يف
العامل .كما �سعت هذه الدرا�سة �إىل ك�شف املدى الذي و�صلت �إليه “�إ�رسائيل” يف
�أحد �أبرز املجاالت التكنولوجية ،ومكانتها بالن�سبة للدول الأخرى ،من حيث
اخرتاق خ�صو�صيات الدول وال�شعوب ،لرنى حتمية فقدان الأمن والأمان من
ناحية اخل�صو�صية ال�شخ�صية؛ �إن على الهاتف �أو الكمبيوتر اخلا�ص.
وتندرج هذه الدرا�سة يف �إطار �رضورة املعرفة ال�صحيحة واملو�ضوعية
للعدو .وال ينبغي �أن ُيفهم منها ترهيب ب�إمكاناته ،وال �إحباط للقوى التي
تواجه هذا امل�رشوع� .إذ �إن معرفة احلقائق والتعامل املنهجي معها هو من
�أبرز العنا�رص لتعبئة طاقات الأمة وتوجيهها وحتديد �أولوياتها؛ وهي بالتايل
عن�رص �أ�سا�سي يف جناح املواجهة مع امل�رشوع ال�صهيوين.
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�أو ًال :اخللفية التاريخية للن�شاط
اال�ستخباراتي ال�صهيوين
تعود فكرة ت�أ�سي�س منظمات وحركات ا�ستخباراتية �إ�رسائيلية �إىل ما قبل
الإعالن عن “دولة �إ�رسائيل” �سنة  .1948ففي ت�رشين الثاين /نوفمرب ،1915
�أ�س�س املهند�س الزراعي �آهارون �آرون�سون � Aharon Aaronsohnأول
وحدة ا�ستخبارات �رس ّية يف فل�سطني؛ تخدم وكالة جت�س�س بريطانية �أطلق
عليها ا�سم نيلي ) ،Netzah Yisrael Lo Yeshaker (NILIوتعني “�إ�رسائيل
2
اخلالدة لن تكذب”.
وخالل احلرب العاملية الأوىل ،جمعت وحدة نيلي املعلومات
اال�ستخباراتية للربيطانيني حتت �ستار الأعمال الزراعية ل�رشكة �آرون�سون،
فقدم اجلوا�سي�س معلومات قيمة لل�ضباط الربيطانيني حول الأو�ضاع
الداخلية ،وحتركات القوات العثمانية ،وال�سكك احلديدية والطرق املحتملة
التي قد ي�ستخدمها الربيطانيون يف هجومهم الحتالل فل�سطني .ولكن ّ
مت
القب�ض على معظم �أع�ضاء وحدة التج�س�س وحكم عليهم بالإعدام .ويف
�سنة ّ ،1920
مت ت�شكيل الهاجاناه  ،Haganahوهي ميلي�شيا �رسية ،حلماية
اليهود يف ظ ّل احلكم العثماين .وبعد هزمية العثمانيني� ،سيطر الربيطانيون
على فل�سطني ،وقامت الهاجاناه يف �سنة  ،1929بت�شكيل “�شني ميم � 2أو
 ،”Shin Mem 2وكانت مهامها مراقبة اخلطوط الهاتفية للعرب يف القد�س

2

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
Entrepreneurship,” Thesis, The Honors Tutorial College, Ohio University, Athens, April
2017, https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=ouhonors1492781541344253
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جلمع املعلومات عن ما ُت�س ّميه “�أعمال ال�شغب” املحتملة ،وكانت هذه احلالة
3
الأوىل التي ُت�ستخدم فيها الإ�شارات اال�ستخباراتية.
وبعد ثورة الرباق �سنة  ،1929والتي �أدت �إىل مقتل  133يهوديا ً وجرح
�أكرث من � 300آخرين ،وا�ست�شهاد  116فل�سطينيا ً وجرح �أكرث من � 200آخرين،
�أدرك اليهود �أنهم مل يعودوا قادرين على االعتماد على القوات الربيطانية
حلمايتهم ،وبد�أت الهاجاناه بتطوير نف�سها وتو�سيع مهامها وجندت ال�شباب
اليهود ،و�أقامت دورات ع�سكرية لهم ،و�سلحتهم بالأ�سلحة اخلفيفة التي
4
تدفقت من �أوروبا.
وخالل ثورة فل�سطني الكربى  ،1939-1936ح َّولت الهاجاناه نف�سها
من ميلي�شيا �إىل قوة ع�سكرية ،وتعاونت مع قوات الأمن الربيطانية يف حماية
امل�ستوطنني اليهود .وا�ستخدم الربيطانيون املعلومات اال�ستخباراتية التي
كانت جتمعها الهاجاناه لتنظيم غارات ليلية ا�ستباقية على الثوار الفل�سطينيني.
ويف تلك الفرتة� ،شكلت الهاجاناه “ليه عاليه بيث (املو�ساد) Le’ Aliyah Beth
) ”(Mossadالذي �ساعد يف تنظيم الهجرة اليهودية غري ال�رشعية من جميع
5
�أنحاء �أوروبا �إىل فل�سطني.
3

تعرف على الهاغاناه ،موقع اجلزيرة.نت ،2016/9/20 ،انظر:

4

من ذاكرة القد�س ..ثورة الرباق ،موقع اجلزيرة.نت ،2016/4/13 ،انظر:

5

تعرف على الهاغاناه ،موقع اجلزيرة.نت2016/9/20 ،؛ وانظر:

https://www.aljazeera.net/home/Getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273
edfdb/4fcc6b56-b2fb-43b5-bd8c-6346060130fa؛ وانظر:
J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.
https://www.aljazeera.net/home/Getpage/db8bd9b0-0739-484d-9100-ff48633
9852a/c70b8611-42d7-4d17-8910-3d9104eb1e3a؛ وانظر:
J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.
J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.
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ويف �أيلول� /سبتمرب ّ ،1940
مت ت�أ�سي�س �شريوت يديعوت Sheruth

 ،Yediothاملعروف با�سم �شاي ( Shaiدائرة املعلومات) ر�سمياً ،بعد اقرتاح
من �شا�ؤول �أفيجور  ،Shaul Avigurالقائد يف “ليه عاليه بيث (املو�ساد)”
على قادة الهاجاناه بت�أ�سي�س وحدة معلومات تعمل على م�ستوى فل�سطني
املحتلة .وقامت املخابرات الع�سكرية الربيطانية “�أم �آي � 4أو  ”MI4بت�سليحهم
6
ومتويلهم وتدريبهم.
ويف نهاية احلرب العاملية الثانية ،ت�ألفت حركة املقاومة اليهودية املوحدة يف
ت�رشين الأول� /أكتوبر  ،1945من الهاجاناه ومن منظمتني �شبه ع�سكريتني هما
الإرجون  Irgunوليحي  ،Lehiوالتي حتولت فيما بعد �إىل اجلي�ش الإ�رسائيلي
7
).Israeli Defense Force (IDF

يف  ،1948/5/14انتهى االنتداب الربيطاين و�أعلن ديفيد بن جوريون
� David Ben-Gurionإقامة “دولة �إ�رسائيل” ،وتدخلت اجليو�ش العربية
لدعم الفل�سطينيني �ض ّد القوات ال�صهيونية 8،وكان ل�شبكة املخابرات الوا�سعة
9
التي طورتها الهاجاناه ،دور مهم يف هزمية القوات العربية.

6

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.

7

Ibid.

8

Ibid.

9

Ibid.
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ثاني ًا :ن�ش�أة الوحدة  8200وتطور هيكليتها ودورها
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 .1ن�ش�أة الوحدة :8200
بد�أت الوحدة  8200قبل �سنة  1948كمجموعة من الأ�شخا�ص الذين
حاولوا تطوير مهاراتهم التكنولوجية بجمع وفك رموز اخل�صوم الربيطانيني
والعرب .ويف �سنة � ،1948أن�ش�أ اجلي�ش الإ�رسائيلي وحدة حرب �إلكرتونية
يف مدينة يافا� ،أُطلق عليها ا�سم �شيفرة “الأرنب  ،”Rabbitوكانت مهمتها
التن�صت على املكاملات بني الفل�سطينيني وف ّك رموزها ،يف وقت كانت الواليات
املتحدة وبريطانيا واالحتاد ال�سوفييتي من الدول القليلة التي با�ستطاعتها فك
11
رموز و�شيفرة االت�صاالت.
وت�شري بع�ض امل�صادر �إىل �أنه متت اال�ستفادة من اخلربات والقدرات
التكنولوجية الغربية املوجودة لديهم ،و ّ
مت تطويرها من ِقبل مهند�سي
الكمبيوتر الإ�رسائيليني الذين هاجر بع�ضهم من االحتاد ال�سوفييتي.
وواجهت هذه الوحدة بع�ض امل�شاكل؛ كنق�ص اخلربة التقنية ،والقوى العاملة،
12
وغريها ،فلج�أت �إىل تقنيات بدائية للتن�صت ،ثم طورتها �سنة .1949
ويف �سنة  ،1950ح�صلت الوحدة  8200على ميزانية قدرها � 15ألف دوالر
(ما يعادل � 478ألف دوالر ب�أ�سعار بداية �سنة  ،)2019و� 110آالف دوالر
�إ�ضافية للم�شرتيات الإلكرتونية من اخلارج (ما يعادل  3.5مليون دوالر
10

ملزيد من املعلومات حول ال�سعي الإ�رسائيلي للريادة على م�ستوى العامل يف جمال الأمن
الإلكرتوين ،ومن خالل الوحدة  ،8200انظر فيديو على موقع يوتيوب:
Vice News, How Israel Rules The World Of Cyber Security, YouTube Channel,
https://www.youtube.com/watch?v=ca-C3voZwpM

11

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.

12

Ibid.
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ب�أ�سعار بداية �سنة )2019؛ 13وهو مبلغ �ضئيل عند حماولة �رشاء �أنظمة
الكمبيوتر الأكرث تقدماً .غري �أن الوحدة حفاظا ً على �رسية قدراتها
اال�ستخباراتية ،طورت معظم تكنولوجياتها داخلياً .ون�رشت قواعد التن�صت
يف كافة �أنحاء “�إ�رسائيل” يف �أوائل خم�سينيات القرن الع�رشين ،ولكن مبعدات
غري متطورة ،وجنود عدميي اخلربة .وبحلول �سنة  ،1959ح�صلت الوحدة
على �إمكانية الو�صول �إىل تقنية حو�سبة �أكرث تقدماً ،وذلك بعد �أن �أن�ش�أت وحدة
رفائيل  RAFAELيف اجلي�ش الإ�رسائيلي ،امل�س�ؤولة عن تطوير الأ�سلحة،
جهاز كومبيوتر �أطلقت عليه ايت�سيك  ،Itzikوالذي �سمح ب�إجراء عمليات
حماكاة على نطاق وا�سع� ،أي حماولة تنفيذ عملية ما يف ظروف ا�صطناعية
14
م�شابهة �إىل ح ّد ما للظروف الطبيعية ،وذلك بهدف درا�سة النتائج املتوقعة.
ويف �سنة  ،1960ا�شرتى اجلي�ش الإ�رسائيلي جهاز كمبيوتر فيلكو Philco

من الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أن�ش�أ “مركز �أجهزة الكمبيوتر و�إدارة
ال�سجالت ”The Center for Computers and Mechanized Records
املعروفة با�سم مامرام  ،MAMRAMما جعل وحدة  8200تكون من �أف�ضل
وحدات القر�صنة الإلكرتونية (الهاكرز  )Hackersوفك ال�شفرات املعقدة.
وا�ستخدم اجلي�ش الإ�رسائيلي هذه القوة احلا�سوبية خالل حرب �سنة ،1967
عندما متكنت من اعرتا�ض وف ّك رموز االت�صاالت اجلوية امل�رصية وال�سورية،
مما �ساعد القوات اجلوية الإ�رسائيلية على التفوق يف املجال اجلوي
15
وال�سيطرة عليه.
 13بلغ �سعر �أون�صة الذهب  $1,281.3يف  ،2019/1/1و� $40.25سنة .1950
14

Ibid.; and Stacy Perman, Spies, Inc.: Business Innovation from Israel’s Masters of
Espionage (United Kingdom (UK): Pearson Education, 2010), p. 92.

15

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
Entrepreneurship”; and Ronen Bergman, The Spies Inside Damascus, site of Foreign
Policy, 20/9/2013, https://foreignpolicy.com/2013/09/20/the-spies-inside-damascus/
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وكانت �سنة  1973خطا ً مف�صليا ً يف تاريخ الوحدة� ،إذ �أحلق �أ�رس ال�ضابط
الإ�رسائيلي عامو�س ليفينربغ “ ،Amos Levenbergال�ضابط املغني
 ”Singing Officerكما كان ي�سمى يف “�إ�رسائيل” ،املطلع على �أ�رسار ح�سا�سة
جداً ،يف قب�ضة ال�سوريني ،وف�شله يف الوقوف �أمام احلرب النف�سية التي �أدارها
املحققون ال�سوريون� ،رضرا ً كبريا ً باال�ستخبارات الإ�رسائيلية ،العرتافه
لهم بكل �شيء يعرفه ،كتن�صت “�إ�رسائيل” على كافة و�سائل البث الع�سكرية
ال�سورية ،مبا فيها االت�صاالت التي حت�صل بني الرئي�س ال�سوري وقادة الفرق،
واخرتاق الأرا�ضي ال�سورية ،وتثبيت �أجهزة تن�صت كانت مو�صولة بكافة
كابالت  Cablesاالت�صاالت ال�سورية ،والتي كانت بدورها تنقل كل املعلومات
�إىل قواعد الوحدة  16.8200كما ف�شلت اال�ستخبارات الإ�رسائيلية يف �أثناء حرب
�سنة ( 1973ما ُي�سمى �إ�رسائيليا ً حرب يوم الغفران) ،بتوفري الإنذار للجي�ش
يف الوقت املنا�سب ،مما ا�ضطر رئي�س هيئة الأركان ديفيد (دادو) �إيل ْ َعزار
 David ”Dado“ Elazarورئي�س هيئة اال�ستخبارات يف اجلي�ش الإ�رسائيلي
حينها �إىل اال�ستقالة ،وبد�أت الوحدة  8200يف تغيري هيكلها التنظيمي وتطويره،
17
و�أ�صبحت �أكرب وحدة فنية متخ�ص�صة يف اجلي�ش الإ�رسائيلي.

16

Ronen Bergman, The Spies Inside Damascus.

 17ديفيد �إيلعازر� ،صحيفة يديعوت �أحرونوت ،انظر:

( https://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-8333-PreYaan,00.htmlبالعربية)؛
ونتانئِل لو ْرخ ،حرب يوم الغفران (ت�رشين الأول �أكتوبر  ،)1973موقع وزارة اخلارجية
الإ�رسائيلية ،انظر:

http://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheHistoryOfTheJewishPeople/
WarsOfIsrael/Pages/yom%20kippur%20war%201973.aspx؛ وانظر:
J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.
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 .2دور الوحدة  8200وهيكليتها:
الوحدة  8200هي وحدة نخبة تابعة جلهاز اال�ستخبارات الع�سكرية
الإ�رسائيلية (�أمان)  ،Amanوهي ركن �أ�سا�سي للمخابرات الع�سكرية
الإ�رسائيلية ،ت�سعى لإنتاج �أف�ضل املواهب التكنولوجية على م�ستوى العامل.
وهي امل�س�ؤولة عن جمع املعلومات اال�ستخبارية امل�شفرة � ،SIGINTأي من
الإ�شارات الإلكرتونية و�أنظمة االت�صاالت الأخرى التي ت�ستخدمها الأهداف
الأجنبية واملحلية ،من خالل الر�صد ،والتن�صت ،والت�صوير ،والت�شوي�ش،
ثم يتم حتليل هذه البيانات لتقييم التهديدات املحتملة للأمن القومي
18
الإ�رسائيلي.
وتعد هذه الوحدة منظمة �رسية وغام�ضة ،وذات بيانات حمدودة متاحة
للجمهور ،لذلك ي�صعب احل�صول على البيانات الدقيقة التي يحتاجها �أي
بحث �أكادميي حولها .وق َّدر موقع فورب�س � ،Forbesسنة  ،2016عدد �أفراد
الوحدة بـ � 5آالف �شخ�ص ،وكلهم يعملون لإيجاد �أحدث التقنيات التكنولوجية
مع القليل من التوجيه 19.و ُيفرت�ض �أن يتفوق خريجو الوحدة بثالث �صفات
20
ريادية هي �أخذ املخاطر ،واال�ستقاللية ،واالبتكار.
18

وحدة  ،8200موقع ويكيبيديا ،انظر:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_8200؛ وانظر:
J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
Entrepreneurship”; and Unit 8200, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/
Unit_8200#cite_ref-bamahane_9-0
Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine, site of Forbes, 11/5/2016, 19
https://www.forbes.com/sites/richardbehar/2016/05/11/inside-israels-secret-startup-machine/#3b08bdd01a51
20

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
”Entrepreneurship.
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ووفق بع�ض الباحثني ،تعد هذه الوحدة من �أف�ضل وكاالت اال�ستخبارات
الع�سكرية يف العامل ،ويرى البع�ض �أنها توازي وكالة الأمن القومي للواليات
21
املتحدة الأمريكية.
يف �سنة  ،2010ذكرت �صحيفة لو موند ديبلوماتيك Le Monde

 diplomatiqueالفرن�سية �أن الوحدة  8200تدير قاعدة جت�س�س كبرية يف
النقب� ،أُطلق عليها ا�سم �أورمي  ،Urimوهي واحدة من �أكرب قواعد الإ�شارات
اال�ستخباراتية يف العامل ،قادرة على مراقبة املكاملات الهاتفية ور�سائل الربيد
الإلكرتوين ،وو�سائل االت�صاالت الأخرى ،يف جميع �أنحاء ال�رشق الأو�سط،
و�أوروبا ،و�آ�سيا ،و�إفريقيا ،وكذلك تتبع ال�سفن .كما ذكرت �أن الوحدة 8200
حتتفظ مبواقع ا�ستماع �رسية يف ال�سفارات الإ�رسائيلية يف اخلارج ،وتتن�صت
على الكابالت املوجودة حتت البحر ،ال �سيّما كابالت البحر املتو�سط التي
تربط “�إ�رسائيل” ب�أوروبا عرب �صقلية ،وحتتفظ بوحدات ا�ستماع �رسية
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،كما ت�ستخدم طائرات غلف �سرتمي Gulfstream
22
مزودة مبعدات مراقبة �إلكرتونية.
وبا�ستثناء الأقمار ال�صناعية املخت�صة بالبث التلفزيوين ،ف�إن معظم
الأقمار ال�صناعية الأخرى ،امتدادا ً من املحيط الهندي �إىل املحيط الأطل�سي،
هي �أهداف حمتملة� ،سواء كانت �أوروبية� ،أم عربية� ،أم رو�سية� ،أم �آ�سيوية،
وكذلك الأقمار ال�صناعية �إنتل�سات  ،Intelsatالتي تتابع املكاملات الهاتفية بني
23
البلدان ،و�إمنار�سات  ،Inmarsatالتي تغطي االت�صاالت البحرية.
21

John Reed, Unit 8200: Israel’s cyber spy agency, site of Financial Times, 10/7/2015,
https://www.ft.com/content/69f150da-25b8-11e5-bd83-71cb60e8f08c

22

Nicky Hager, Desert base listens to the world talking, Israel’s omniscient ears,
Le Monde diplomatique newspaper, September 2010,
https://mondediplo.com/2010/09/04israelbase

23

Ibid.
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تعمل وحدة  8200ك�رشكة نا�شئة عالية التقنية يف تدريب عنا�رصها
اجلدد ،وهي تر ّكز على العنا�رص الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و 21عاماً،
�إذ ت�ضعهم يف بيئة تدريب ت�شبه بيئة ال�رشكات النا�شئة لتحقيق مزيد من
التحفيز والتدريب .ويتم اختيار املجندين فيها بح�سب القدرة على التكيف
والتعلم ال�رسيع واالبتكار ،فهي ت�ستهدف الطالب الذين يتمتعون بقدرات
حتليلية فائقة ،وميكنهم اتخاذ قرارات �رسيعة والعمل ب�شكل جيد �ضمن
فريق ،ويتحملون املخاطر با�ستمرار يف املواقف ال�صعبة ،حتى عند مواجهة
اخل�صوم ،ولديهم الرغبة امل�ستمرة يف التح�سن والتعلم من الف�شل .ويتعر�ض
جنود الوحدة  8200لعملية فح�ص �صارمة ودقيقة قبل قبولهم يف الوحدة،
كما يتم فح�ص جميع املجندين املحتملني من ِقبل اجلي�ش الإ�رسائيلي عند
اقرتابهم من التخرج من املدر�سة الثانوية ،ويف بع�ض الأحيان تبد�أ متابعتهم
عندما يكونون �أ�صغر �سناً ،وذلك با�ستخدام برامج ما بعد املدر�سة للفتيان
الذين ترتاوح �أعمارهم بني � 18-16سنة ،بتعليمهم الكمبيوتر ومهارات
24
القر�صنة.
وت�شري �إنبال �أريلي  ،Inbal Arieliوهي خريجة من هذه الوحدة� ،أن
عملية الفرز تختلف عن وكالة الأمن القومي الأمريكية ،لأنها ال تعتمد على
25
اخلربة ال�سابقة.
24

Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine; Idan Tendler, From
The Israeli Army Unit 8200 To Silicon Valley, site of TechCrunch, 20/3/2015,
https://techcrunch.com/2015/03/20/from-the-8200-to-silicon-valley/; Unit 8200,
site of Wikipedia; Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s
Economic Miracle (New York: Hachette Book Group, 2009); and J. Peter Rousseau,
“The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH: Entrepreneurship”.

25

Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine.
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وبعد قبول املر�شحني يف الوحدة ،يبد�أ برنامج تدريبي �شاق ومكثف
ملدة �ستة �أ�شهر ،ما بني � 16إىل � 18ساعة يف اليوم ،وهو يعد “مع�سكرا ً
للأذهان” ،يهدف �إىل �إعداد الأفراد ومتكينهم باملهارات التقنية ال�رضورية
للقيام بعملهم ب�شكل جيد ،فيتم و�ضع املجند يف فريق �صغري “حيث يدر�س
ويجري ع�صفا ً ذهنيا ً ويتدرب ويحلل ويحل امل�شاكل ،من ال�صباح الباكر �إىل
وقت مت�أخر من الليل” 26.ويقول نداف زافرير ،قائد “�سابق” 27لوحدة :8200
“يتدفق كل �سنة على الوحدة  8200الكثري من ال�شباب وال�شابات املتحم�سني
حلل م�شاكل الوحدة من منظور جديد متاماً ،نحن ال نخربهم ب�أن �أ�شخا�صا ً
28
�آخرين حاولوا ح ّل امل�شكلة نف�سها عدة مرات وف�شلت”.
وكثريا ً ما يكون ال�ضباط امل�س�ؤولون عن التدريب �أكرب ب�سنتني فقط من
املجندين اجلدد .وي�ستخدم ه�ؤالء ال�ضباط منهجا ً تعليميا ً طوره مركز �أجهزة
الكمبيوتر و�إدارة ال�سجالت (مامرام) خالل �سنة  1980با�سم “التخطيط
ح�سب احلاالت ) .”Planning By Situations (PBSوهذا الربنامج هو
نهج �شمويل عملي ،ير ّكز على �أهم ال�صفات واملهارات ال�رضورية التي يجب
على الطالب اكت�سابها للقيام بعمله ،وتعرف هذه ال�صفات واملهارات با�سم
29
“املكونات املهنية”.
26

Ibid.

27

�إن �إطالق كلمة “�سابق” ،على الأع�ضاء الذين تركوا الوحدة  8200ال�ستالم �رشكات �أخرى،
ال يعني توقف ارتباطهم وخدمتهم للمخابرات الإ�رسائيلية ،بل ُيثل انتقالهم لأماكن عمل
�أخرى فر�صة لالخرتاق الإ�رسائيلي ب�شكل �آخر ،فهم احتفظوا ب�صفة “العميل” دون �أن يعملوا
مبا�رشة داخل الوحدة.

28

Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine.

29

Dan Breznitz, “The Military as a Public Space: The Role of the IDF in the Israeli
Software Innovation System,” Industrial Performance Center, Massachusetts
Institute of Technology, Working Paper Series, April 2002, p. 23,
https://ipc.mit.edu/sites/default/files/documents/02-004.pdf
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بعد هذا التدريب ،يتم و�ضع اجلنود يف وحدات فرعية خمتلفة يف الوحدة
8200؛ يف حني قد تختلف م�س�ؤولياتهم الفردية ،ف�إن �أ�سا�سيات عملهم تبقى
هي نف�سها .ويتم حتفيز جنود الوحدة  8200لتعلم املهارات الفنية الالزمة
لإن�شاء �رشكة �إلكرتونية خالل فرتة وجودهم يف الوحدة وبيعها .وبعد
انتهائهم من اخلدمة يف الوحدة ي�صبحون قادرين على ت�أ�سي�س واحتالل
30
املراكز العليا يف العديد من �رشكات تكنولوجيا املعلومات الدولية.
ومن �أ�شهر ال�رشكات الرائدة يف العامل والتي �أ�س�ستها الوحدة ،8200
�رشكة �شيك بوينت � Check Point Software Technologies Ltd.سنة
 ،1993وهي تقوم بتطوير وت�سويق ودعم جمموعة من املنتجات واخلدمات
لأمن تكنولوجيا املعلومات ،و�رشكة �سايرب �آرك CyberArk Software
� Ltd.سنة  ،1999وهي �رشكة �أمن معلومات حتمي امل�ؤ�س�سات من الهجمات
الإلكرتونية ،تقدر قيمتها بحوايل  2مليار دوالر ،و�رشكة �إمبريفا Imperva,
� Inc.سنة  ،2002حلماية البيانات ،و�رشكة بالو �آلتو Palo Alto Networks,
� Inc.سنة  ،2005وهي من�صة �أمان ،تقدر قيمتها ب�أكرث من  14مليار دوالر،
و�رشكة ويك�س � Wix.com, Ltd.سنة  ،2006وهي واحدة من من�صات
تطوير الويب على م�ستوى العامل ،قام بت�أ�سي�سها �أفيخاي �أبراهامي Avishai
 Abrahamiبعد �أن ترك الوحدة  ،8200بالإ�ضافة �إىل العديد من ال�رشكات
الأخرى التي تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات ،والتي ّ
مت ت�أ�سي�سها من قبل
�أع�ضاء “�سابقني” يف الوحدة  ،8200وهو حال العديد من جمندي الوحدة بعد
31
انتهاء خدمتهم.
30

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
Entrepreneurship”; and Unit 8200, site of Wikipedia.

31

J. Peter Rousseau, “The History and Impact of Unit 8200 on Israeli HI-TECH:
Entrepreneurship”; and Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine.
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ويف �سنة  ،1999فازت جمموعة مري  Mer Groupالإ�رسائيلية 32،التي
يتوىل رئا�ستها التنفيذية نري ليمربت  ،Nir Lempertوهو من العنا�رص
“ال�سابقة” يف وحدة  33،8200بعقد لل�رشطة الإ�رسائيلية لإن�شاء مابات � 2000أو
 ،Mabat 2000وهو نظام �أمني يت�ألف من �شبكة معقدة من كامريات مراقبة،
وقامت بزرع مئات الكامريات يف مدينة القد�س القدمية .ويف مقابلة مع جملة
“�إ�رسائيل غيتواي � ،”Israel Gatewayأو�ضح حاييم مري ،Haim Mer
رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ،وجندي “�سابق” يف وحدة � ،8200أن “ال�رشطة
كانت بحاجة �إىل نظام يتحكم فيه “الأخ الأكرب  ”Big Brotherوي�سمح
مبتابعة الأحداث يف �أرجاء املدينة القدمية كافة” .وقال �إيال راز ،Eyal Raz
مدير الإنتاج يف �رشكة مري للأمن � ،Mer Securityأن ال�رشكة تقوم بعمل
تطوير م�شرتك مع الوحدة  ،8200كما يتم جتنيد العنا�رص “ال�سابقة” من
الوحدة للعمل يف ال�رشكة .وتقدم مري خدماتها لعمالئها املنت�رشين حول العامل،
ففي �سنة  ،2011و ّقعت مري عقدا ً بقيمة  42مليون دوالر مع بوين�س �آيري�س
 Buenos Airesعا�صمة الأرجنتني لإن�شاء نظام “املدينة الآمنة” ،وذلك من
خالل ن�رش  1,200كامريا مراقبة يف املدينة حتتوي على تقنية التعرف على
34
لوحات �أرقام ال�سيارات.
32

وهي �رشكة ت�أ�س�ست �سنة  ،1982وتدير حاليا ً ( )2019بح�سب �صفحتها على موقع اللينكد�إن
 linkedinع�رشات ال�رشكات الفرعية التابعة لها يف العامل وخ�صو�صا ً يف �أمريكا الالتينية و�إفريقيا
و“�إ�رسائيل” ،وتوظف حوايل  1,200موظف يف �أكرث من �أربعني دولة ،وتعمل يف البنية التحتية
الال �سلكية ،وبرامج �أنظمة التذاكر العامة ،ومعاجلة مياه ال�رصف ال�صحي ،ومنتجات املراقبة،
وغريه .انظر:

33

Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology, site of The

Mer Group, Overview, site of linkedin, https://www.linkedin.com/company/mertechnologies/about/

Intercept, 17/10/2016, https://theintercept.com/2016/10/17/how-israel-became-ahub-for-surveillance-technology/
34

Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology.
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ومن اجلدير بالذكر� ،أنه يف �آب� /أغ�سط�س  ،2016ن�رشت منظمة اخل�صو�صية
الدولية  ،Privacy Internationalوالتي تتخذ من لندن مقرا ً لها ،تقريرا ً حول
�رشكات ت�صنيع تقنيات املراقبة يف العامل ،ذكرت فيه وجود � 27رشكة مراقبة
�إ�رسائيلية؛ وهي �أعلى ن�سبة لكل فرد يف �أي بلد يف العامل� ،إذ تدير الواليات
املتحدة الأمريكية � 122رشكة مراقبة .وتدير الوحدة  8200ما ال يقل عن
ثمانية من �رشكات املراقبة الإ�رسائيلية الـ  27التي ذكرتهم منظمة اخل�صو�صية
الدولية .ولكن هذا الرقم لي�س حقيقياً� ،إذ �إن هناك �رشكات مراقبة �إ�رسائيلية
م�صنفة ك�رشكات من دول �أخرى لأن مقرها الرئي�سي ال يقع يف “�إ�رسائيل”،
ك�رشكة نارو�س  ،Narusالتي �أ�س�سها عنا�رص “�سابقة” يف اجلي�ش الإ�رسائيلي
يف الوحدة  ،8200ولكن ا�شرتتها �رشكة  Boeingالأمريكية ،ومقرها الرئي�سي
35
يف كاليفورنيا ،لذلك �صنفتها منظمة اخل�صو�صية الدولية ك�رشكة �أمريكية.
وهذا ما يتوافق مع نتيجة التقرير الذي خل�صت �إليه �رشكة بيانات يف نيويورك
“�سي بي ان�سايت�س  ،”CB Insightsيف ني�سان� /أبريل  ،2018والذي �أظهر
�أن “�إ�رسائيل” �شكلت  %7من ح�صة التعامل العاملي للأمن الإلكرتوين يف
ال�سنوات  ،2017-2013وما تزال بعد الواليات املتحدة ،والتي متثل %69
من ح�صة ال�سوق العاملية ،لكنها �أعلى من اململكة املتحدة ،والتي متثل  %6من
املجموع الكلي .واختار التقرير � 29رشكة نا�شئة يف جمال الأمن الإلكرتوين،
ومن بني هذه ال�رشكات ،هناك �ست �رشكات �إ�رسائيلية ،لت�صنف ما ي�سمى ببلد
ال�رشكات النا�شئة ،كثاين �أعلى تركيز للعاملني يف جمال احلماية الإليكرتونية،
36
بعد الواليات املتحدة.
35

Ibid.

36

�شو�شانا �سولومون� ،إ�رسائيل حت�صل على ثاين �أكرب عدد من �صفقات الأمن ال�سيرباين على
م�ستوى العامل ،موقع تاميز �أوف �إ�رسائيل ،2018/4/16 ،انظر:
http://ar.timesofisrael.com/?p=971007؛ وانظر:

Shoshanna Solomon, Israel wins second-largest number of cybersecurity deals
globally, site of The Times of Israel, 15/4/2018, https://www.timesofisrael.com/
israel-nabs-second-largest-number-of-cybersecurity-deals-globally/
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ثالث ًا� :أداء الوحدة  8200و�أن�شطتها
تع ّد “�إ�رسائيل” �أحد �أبرز حما�ضن تكنولوجيا االت�صاالت ،و�أكرثها
ازدهارا ً يف العامل 37،حيث ُق ِّدر حجم ال�صادرات الإ�رسائيلية للمنتجات
الإلكرتونية و�صناعة �أمن املعلومات خالل �سنة  2018بنحو خم�سة مليارات
دوالر ،يف حني بلغ حجم اال�ستثمار يف هذا املجال نحو مليار دوالر ،بزيادة
 %22عن �سنة  ،2017وبلغ عدد ال�رشكات الإلكرتونية يف “�إ�رسائيل”
38
� 450رشكة.
كما �أن ن�صف �رشكات تكنولوجيا االت�صاالت التي حتتل مراكز متقدمة
عامليا ً �إما �أنها ا�شرتت �رشكات نا�شئة �إ�رسائيلية� ،أو �أنها ا�شرتت مراكز للبحث
والتطوير لها يف “�إ�رسائيل”؛ ف�رشكة �سي�سكو  Ciscoمثالً ،وهي �رشكة
�أمريكية رائدة يف �شبكات الإنرتنت يف العامل ،متتلك ت�سع �رشكات �إ�رسائيلية
وت�سعى للمزيد 39.ويف �سنة � ،2016أعلنت ال�رشكة عن عزمها احل�صول على
�رشكة �أمن الإنرتنت كالودلوك  ،CloudLockالتي �أ�س�سها �سنة  2011ثالثة

37

Site of The Times of Israel, UNIT 8200, https://www.timesofisrael.com/topic/unit-8200/

38

حممد وتد�“ ،إنتل”� ..سالح �أمريكي ملواجهة النفوذ ال�صيني ب�إ�رسائيل ،اجلزيرة.نت،
 ،2019/1/31انظرhttps://bit.ly/2Go4v2r :؛ وانظر:

Lilach Baumer, Israeli Companies Bagged a Fifth of All Cyber Venture Capital
Investments in 2018, site of CTech, 30/1/2019,
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3755323,00.html
39

Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic
Miracle, p. 17; and Cisco Systems, site of Wikipedia,
https://en.wikipedia.org/wiki/Cisco_Systems
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 وكانت ال�رشكة قد40. مليون دوالر293  مقابل،8200 من عنا�رص الوحدة
 الإ�رسائيليةIntucell  �أنها �ست�شرتي �رشكة �إنتو�سل،2013 رصحت يف �سنة
َّ �
 وذلك لتو�سيع �إدارة،ً مليون دوالر نقدا475 لت�صنيع الربجميات مقابل نحو
41
.�شبكات الهاتف املحمول
 قامت �أف�ضل ع�رش �رشكات تقنية يف العامل وهي؛،2018 وخالل �سنة
 وجوجل،Amazon  و�أمازون،Apple  و�آبل،Microsoft مايكرو�سوفت
 و�أوراكل،Intel  و�إنتل،Alibaba  وعلي بابا،Facebook  وفي�سبوك،Google
 ب�أعمال تطويرية لها يف،Baidu  وبايدو،Samsung  و�سام�سونغ،Oracle
.”“�إ�رسائيل
 مليار دوالر يف “�إ�رسائيل” يف تطوير11 ف�رشكة �إنتل مثالً قررت ا�ستثمار
” و�أعلنت �أن �صادراتها من “�إ�رسائيل،�صناعاتها التكنولوجية والإلكرتونية
 مليون دوالر مقارنة300  بزيادة قدرها،2018  مليارات دوالر �سنة4 بلغت
42

.2017 ب�سنة

Abigail Klein Leichman, Cisco to pay $293 million for Israeli-founded CloudLock,

40

site of ISRAEL21c, 30/6/2016,
https://www.israel21c.org/cisco-to-pay-293-million-for-israeli-founded-cloudlock/
Mike Blake, Cisco to buy Israel-based software maker for $475 million,

41

Reuters News Agency, 23/1/2013, https://uk.reuters.com/article/us-intucellcisco-offering/cisco-to-buy-israel-based-software-maker-for-475-millionidUKBRE90M0PO20130123
Kahlon confirms Intel’s NIS 40b Israel investment, site of Globes, 29/1/2019,
https://en.globes.co.il/en/article-kahlon-confirms-intels-nis-40b-israelinvestment-1001270735; and Steven Scheer, Ari Rabinovitch, Intel to get $1 billion
state grant for $11 billion Israel chip plant expansion, Reuters News Agency, 28/1/2019,
https://reut.rs/2RkOvSB
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و�رشكة مايكرو�سوفت ،التي متتلك تاريخا ً من اال�ستثمار يف القدرات
الإ�رسائيلية منذ �سنة  ،1989ا�ستعانت برئي�س جديد للبحث والتطوير يف
“�إ�رسائيل” ،يبلغ من العمر  34عاماً ،وهو ع�ضو “�سابق” يف وحدة 8200
43
التابعة لال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية.
رصح رئي�س �رشكة مايكرو�سوفت بيل غيت�س  Bill Gatesيف
كما � َّ
�سنة  ،2002ل�صحيفة يديعوت �أحرونوت � Yediot Aharonotأن �رشكته
�ست�ستمر يف اال�ستثمار وتطوير �إنتاجها يف “�إ�رسائيل” ،وقال �إنه “على الرغم
من الو�ضع ال�سيا�سي والأمني ،توا�صل �إ�رسائيل متثيل الطليعة الرائدة يف
االبتكار ،و�ستظل مايكرو�سوفت جزءا ً منها” .وقال �إن املخاوف الأمنية “لن
44
متنعنا من تعميق �أن�شطتنا يف �إ�رسائيل”.
وا�ستثمرت مايكرو�سوفت مبلغا ً مل ُيك�شف عنه يف �رشكة تيم � 8أو ،Team 8
وهي �رشكة �إ�رسائيلية لت�شغيل الأمن الإلكرتوين �أ�س�سها عدد من كبار
العنا�رص “ال�سابقة” يف وحدة  .8200وقد �شارك يف ت�أ�سي�سها وي�شغل من�صب
رئي�سها التنفيذي نداف زافرير Nadav Zafrir؛ الذي ان�ضم �إىل الوحدة 8200
�سنة  2005و�شغل من�صب قائدها يف الفرتة  ،2013-2009وهو م�ؤ�س�س
القيادة الإلكرتونية للجي�ش الإ�رسائيلي .وقال ناجراج كا�شياب Nagraj
 ،Kashyapنائب رئي�س ق�سم امل�شاريع يف �رشكة مايكرو�سوفت�“ :إن النظام
البيئي التكنولوجي يف �إ�رسائيل معروف على م�ستوى العامل ،بف�ضل ابتكاره
و�إبداعه ،كما �أن خربته يف جمال الأمن الإلكرتوين بارزة بالفعل” ،م�شريا ً �إىل
43

Amir Mizroch, What The World’s Top 10 Tech Firms Have In Common, site of
Forbes, 20/2/2018, https://www.forbes.com/sites/startupnationcentral/2018/02/20/
what-the-worlds-top-10-tech-firms-have-in- common/#61b850ee2b3a

44

Allison Kaplan Sommer, Microsoft’s Bill Gates: Israel is a vital resource for us, site
of ISRAEL21c, 2/12/2002, https://www.israel21c.org/microsofts-bill-gates-israelis-a-vital-resource-for-us
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 ملعاجلة حتديات الدفاع عن8 �أن ال�رشكة �ستعمل ب�شكل وثيق مع �رشكة تيم
45
.ال�شبكات من املهاجمني
،” قررت �رشكة �أبل افتتاح مركز تطوير لها يف “�إ�رسائيل،2011 ويف �سنة
ّ  و،وهو �أول مركز تطوير ل�رشكة �أبل خارج مقرها يف كاليفورنيا
مت تعيني
، و�أهارون46. رئي�سا ً تنفيذيا ً لل�رشكةAharon Aharon �أهارون �أهارون
، �أول مدير ل�سلطة االبتكار الإ�رسائيلية امل�ستحدثة2016 الذي ُع ِّي يف �سنة
 وح�صل على �شهادتني8200 خدم يف وحدة ا�ستخبارات اجلي�ش الإ�رسائيلي
 الإ�رسائيلي للتكنولوجيا يف هند�سة الكمبيوترTechnion من معهد تخنيون
47
.والكهرباء
وك�شفت �صحيفة يديعوت �أحرونوت �أن ال�رشكة الإ�رسائيلية النا�شئة
 مقابل2013  والتي ا�شرتتها �آبل يف �سنةPrimeSenseبرامي�سن�س 
 هي امل�س�ؤولة عن التطويرات والتقنيات اجلديدة للتعرف، مليون دوالر350
 وت�أ�س�ست �رشكة برامي�سن�س48.iPhone X  �أو10 على الوجه يف جهاز الآيفون
Site of Team8, https://www.team8.vc/about/about-us/; Nadav Zafrir, Team 8,
https://www.team8.vc/member/nadav-zafrir/; Robert Hackett, Microsoft and
Qualcomm Are Backing This Israeli Security Startup Studio, site of Fortune, 9/1/2017,
http://fortune.com/2017/01/09/microsoft-qualcomm-citi-israel-security-startupteam8/; and Richard Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine.

45

Shmulik Shelach, Apple to set up Israel development center, site of Globes,

46

14/12/2011, https://en.globes.co.il/en/article-1000706928
Eliran Rubin, Aharon Aharon, Apple Israel Chief, to Head Innovation Authority,
Haaretz newspaper, 28/12/2016, https://www.haaretz.com/apple-israel-chief-tohead-innovation-authority-1.5479002; and Shoshanna Solomon, Apple’s Aharon
to head Israel Innovation Authority, site of The Times of Israel, 27/12/2016,
https://www.timesofisrael.com/apples-aharon-to-head-israel-innovation-authority

47

Israeli developers behind new iPhone X tech, Ynetnews, 19/9/2017,
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5018743,00.html

48
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�سنة  2005من ِقبل خم�سة م�ستثمرين من تل �أبيب ،خدموا جميعهم يف
الوحدة  ،8200وهم :دميرتي راي�س  ،Dmitry Riceو�أليك�س �شبونت Alex
 ،Shpuntو�أوفري �شارون  ،Ofir Sharonو�آفياد ماي�سيلز ،Aviad Meisels
وتامري برليرن  .Tamir Berlinerومن �أهم امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني يف
49
ال�رشكة� ،رشكة مايكرو�سوفت.
رصح الرئي�س التنفيذي ورئي�س �رشكة جوجل �إريك �شميدت Eric
كما � َّ

 Schmidtيف مقابلة معه يف حزيران /يونيو � ،2009أن الواليات املتحدة هي
املكان الأول يف العامل لرواد الأعمال ،ولكن “بعد الواليات املتحدة� ،إ�رسائيل
هي الأف�ضل” 50.وكانت جوجل قد ا�شرتت مقابل �أكرث من مليار دوالر تطبيق
ويز  ،Wazeوهو تطبيق يعتمد على البيانات ال�ضخمة ،طورته جمموعات
“�سابقة” من قبل قوات اجلي�ش الإ�رسائيلية ،وت�أمل �رشكات نا�شئة جديدة
51
مثل �ستايلت � Stylitأن حتاكي جناح ويز.
وت�أتي “�إ�رسائيل” بعد الواليات املتحدة وال�صني ،يف عدد ال�رشكات املدرجة
يف بور�صة نا�سداك  ،NASDAQوهي �سوق مايل �أمريكي �أن�شئ �سنة ،1971
مقره الرئي�سي يف مدينة نيويورك .ووفقا ً لأرقام منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  OECDل�سنة  ،2016تنفق “�إ�رسائيل”  %4.3من الناجت املحلي
49

Site of Consulate General of Israel in Petersburg, Russia, 25/11/2013, http://embassies.
;gov.il/spb/NewsfromIsrael/ScienceandTechnology/Pages/Apple-PrimeSense.aspx
and Shmulik Shelach and Tzahi Hoffman, PrimeSense in strategic cooperation
talks, Globes, 16/7/2013, https://en.globes.co.il/en/article-1000862638

50

Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic
Miracle, p. 17.

51

Matthew Kalman, Israeli military intelligence unit drives country’s hi-tech boom,
The guardian newspaper, 12/8/2013, https://www.theguardian.com/world/2013/
aug/12/israel-military-intelligence-unit-tech-boom
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الإجمايل على الأبحاث والتطوير ،وهي الن�سبة الأعلى يف العامل ،مقارنة ب�أي
بلد �آخر .فكوريا اجلنوبية �أنفقت ما ن�سبته � %4.2سنة  ،2016بينما �أنفقت
الواليات املتحدة  .%2.8كما جمعت �رشكات التكنولوجيا الإ�رسائيلية رقما ً
قيا�سيا ً يف ر�أ�س املال املخاطر (وهو �أحد �أ�شكال التمويل مل�شاريع يف �أوىل مراحل
�إن�شائها ،والتي تتميز بكونها متتلك فر�صة جناح ومنو عالية ،ويف الوقت نف�سه
يت�سم اال�ستثمار فيها مبخاطرة عالية) ،لتمويل ال�رشكات النا�شئة والذي بلغ
52
 4.8مليار دوالر يف �سنة .2016
كما ح�صلت “�إ�رسائيل” ،يف قائمة بلومربغ للبلدان املبتكرة Bloomberg’s

 list of innovative countriesوقائمة املنتدى االقت�صادي العاملي
 The World Economic Forum’sاخلا�صة ب�أكرث ع�رشة اقت�صادات ابتكاراً،
على املركز الثالث يف تقرير التناف�سية العاملي � 2018-2017أو The Global
 Competitiveness Report 2017-2018بعد �سوي�رسا والواليات املتحدة
53
الأمريكية.
ومن اجلدير بالذكر �أن �رشكة �سيناريو  Synereoالنا�شئة يف “�إ�رسائيل”،
حتاول �أن ُتر ِّوج ب�أنها البديل امل�ستقبلي ل�شبكات التوا�صل االجتماعي.
وهي �رشكة �شارك يف ت�أ�سي�سها �أندر�سون ماكوت�شيون Anderson
52

Gross domestic spending on R&D, site of OECD, https://data.oecd.org/rd/grossdomestic-spending-on-r-d.htm; John McKenna, South Korea and Sweden are the
most innovative countries in the world, site of World Economic Forum, 6/2/2018,
https://www.weforum.org/agenda/2018/02/south-korea-and-sweden-are-the-mostinnovative-countries-in-the-world/; and John McKenna, Israel is a tech titan. These
5 charts explain its startup success, site of World Economic Forum, 19/5/2017,
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/tiny-israel-is-a-tech-titan-these-5charts-explain-its-startup-success/

53

John McKenna, South Korea and Sweden are the most innovative countries in the
world, site of World Economic Forum, 6/2/2018.
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 ،McCutcheonجندي “�سابق” يف الوحدة  .8200وتفخر �سيناريو �أنها
�أول �شبكة توا�صل اجتماعي ال مركزية وموزعة بالكامل يف العامل ،وميكن
للم�ستخدمني التفاعل مبا�رشة مع بع�ضهم البع�ض دون احلاجة �إىل و�سيط �أو
طرف ثالث ،على عك�س احلالة مع في�سبوك ،وتويرت ،وجوجل� +أو ،Google+
54
ولينكد�إن .Linkedin
وبالتايل ،لن تخ�ص�ص “�إ�رسائيل” �إمكانياتها الكبرية يف هذا النطاق
بالتج�س�س �إلكرتونيا ً على الفل�سطينيني فقط ،بل �سيمتد ذراع التج�س�س
الإلكرتوين الإ�رسائيلي �إىل �أق�صى ح ٍّد ممكن �أن يخدم م�صلحتها.

� .1أن�شطة الوحدة  8200يف البيئة الفل�سطينية والعربية:
ال يقت�رص دور العنا�رص “ال�سابقة” يف الوحدة  8200على �إنتاج بع�ض
ال�رشكات النا�شئة الطموحة يف “�إ�رسائيل” ،والتي يتم ا�ستغاللها يف �أن�شطة
احلرب الإلكرتونية الإ�رسائيلية ،بل �إنها ت�ساعد �أي�ضا ً يف التوظيف ل�صالح
55
املو�ساد وال�شاباك.
وا�ستطاعت الوحدة � 8200أن تعرت�ض يف �أوائل �أيام حرب  1967مكاملة
هاتفية جرت بني رئي�س جمهورية م�رص العربية جمال عبد النا�رص وامللك
الأردين احل�سني بن طالل ،و�أ ّكد فيها عبد النا�رص �أن نتائج احلرب جتري
ل�صالح م�رص ،وذلك لإقناع امللك الأردين بخو�ض احلرب �ض ّد الإ�رسائيليني،
54

Israeli Startup Synereo Offers Decentralized Social Network, site of Jewish
Business News, 28/1/2015, https://jewishbusinessnews.com/2015/01/28/israelistartup-synereo-offers-decentralized-social-network/

55

Richard Silverstein, New York Jewish Federation Executive, Veteran of IDF
Cyber-War Unit 8200, site of Tikun Olam, 3/4/2014, https://www.richardsilverstein.
com/2014/04/03/new-york-jewish-federation-executive-is-veteran-of-idf-cyberwar-unit-8200/
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�إال �أن ن�رش املحادثة و ّتر العالقات بني زعماء الدولتني حينها ل�صالح
“�إ�رسائيل” .وكذلك اعرت�ضت الوحدة مكاملة هاتفية جرت بني يا�رس عرفات
وم�سلحني تابعني ملنظمة جبهة التحرير الفل�سطينية (�أبو العبا�س) ،الذين
اختطفوا �سنة � 1985سفينة الركاب الإيطالية �أكيل لورو  Achille Lauroيف
�أثناء �إبحارها يف مياه املتو�سط .وعندما ادعى يا�رس عرفات �أنه ال عالقة له
بخطف ال�سفينة ،والتي �أ�سفرت عن مقتل �أمريكي ،قدمت الوحدة  8200مكاملة
هاتفية ّ
مت اعرتا�ضها لعرفات �أثبتت عك�س ذلك ،وهو ما �شكل ر�أي عام منحاز
56
لـ“�إ�رسائيل”.
ودلت وثائق ك�شف عنها الأر�شيف الر�سمي الإ�رسائيلي مبنا�سبة مرور
�أربعني عاما ً على حرب � ،1973أن الوحدة م�س�ؤولة عن ما بات يعرف
بـ“الو�سائل اخلا�صة” ،والتي تت�ضمن زرع �أجهزة تن�صت يف مكاتب ومرافق
حيوية يف عمق البلدان العربية ،خ�صو�صا ً البلدان التي تكون يف حالة عداء مع
57
“�إ�رسائيل”.
وحتاول الوحدة � 8200أن تبتز الفل�سطينيني من خالل املعلومات
ال�شخ�صية واخلا�صة التي تقوم بجمعها عنهم ،لإجبارهم على التعاون
معها 58.ويف �سنة  ،2014و ّقع  43من العنا�رص “ال�سابقة” يف وحدة ،8200
56

Ronen Bergman, The Spies Inside Damascus; Yossi Melman, Foreign Report:
Israel Has One of World’s Largest ʻEavesdropping’ Intel Bases, Haaretz, 5/9/2010,
https://www.haaretz.com/1.5109596; and Richard Behar, Inside Israel’s Secret
Startup Machine.

57

�صالح النعامي“ ،وحدة  ..”8200ذراع التن�صت الإلكرتوين ب�إ�رسائيل ،اجلزيرة.نت،
 ،2013/10/31انظر:

58

Richard Silverstein, Unit 8200: Teaching NSA a Thing or Two About Dark Arts,

https://www.aljazeera.net/home/Getpage/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741
d17432/673dd7bd-b318-4294-b540-7b217d7397e0

site of Tikun Olam, 17/9/2014, https://www.richardsilverstein.com/2014/09/17/
unit-8200-teaching-nsa-a-thing-or-two-about-dark-arts/
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ر�سالة احتجاج تندد بامل�شاركة يف عمليات ابتزاز الفل�سطينيني لتعزيز
االحتالل الع�سكري الإ�رسائيلي .و�أ�شار املوقعون �إىل �أن �أ�سلوب التجنيد
الذي تتبعه الوحدة هو ا�ستغالل العيوب ال�شخ�صية �أو نقاط ال�ضعف بني
الفل�سطينيني ،من �أجل ابتزازهم لي�صبحوا عمالء لها .ويعد اعرتا�ض املحادثات
الهاتفية اخلا�صة والر�سائل الن�صية والربيد الإلكرتوين �أداة �أ�سا�سية يف
59
هذه العملية.
ويف �آب� /أغ�سط�س  ،2016ن�رش باحثون يف الأمن الرقمي يف منظمة �سيتيزن
الب  Citizen Labيف جامعة تورونتو  University of Torontoتقريرا ً
مف�صالً عن م�صدر نوع معني من برامج التج�س�س املتطورة ،التي لديها القدرة
على حتويل جهاز الآيفون  iPhoneاخلا�ص بال�شخ�ص �إىل جهاز مراقبة
متحرك؛ ميكنه تتبع حركته وت�سجيل مكاملاته الهاتفية ،والتحكم بكامريا
هاتفه وامليكروفون .وقد ا�ستهدفت هذه الربامج �أحمد من�صور ،وهو نا�شط
بارز يف جمال حقوق الإن�سان يف الإمارات ،بعد �أن تلقى ر�سالة ن�صية على
جهازه الآيفون اخلا�ص بهُ ،و ِع َد فيها بتقدمي معلومات �رسية حول ا�ستخدام
التعذيب يف البالد� ،إذا نقر على رابط مرفق ،وكان الرابط من برنامج التج�س�س
بيجا�سو�س  ،Pegasusاملط َّور من قبل �رشكة �أن �أ�س �أو  NSOالإ�رسائيلية
(وهي �رشكة مراقبة �إ�رسائيلية �رسية� ،أ�س�سها عمري اليف Omri Lavie
و�شاليف هوليو  ،Shalev Hulioوهما عن�رصان “�سابقان” يف الوحدة ،8200
ويعمل ثالثة على الأقل من موظفي جمموعة �أن �أ�س �أو يف وحدة اال�ستخبارات،
وفقا ً ل�صفحات لينكد�إن اخلا�صة بهم ،)60والذي ّ
مت حتديده من قبل منظمة
59

Richard Silverstein, IDF Unit 8200 Officers Refuse to Fight Palestinians, site of
Tikun Olam, 12/9/2014, https://www.richardsilverstein.com/2014/09/12/israelsnsa-staff-refuse-to-fight-palestinians/; and Unit 8200, site of Wikipedia.

60

Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology.

30

الوحدة الإ�سرائيلية 8200

�سيتيزن الب ،و�رصحوا ب�أنه من املحتمل �أن الإمارات العربية املتحدة هي
التي ا�ستهدفته .وقال من�صور �إنه م�ستهدف منذ �سنة  ،2011وهي ال�سنة التي
و ّقع فيها عري�ضة تطالب بالإ�صالحات الدميوقراطية يف الإمارات .وخل�ص
تقرير منظمة �سيتيزن الب �إىل �أن ال�سبب وراء برنامج التج�س�س هو جمموعة
�أن �أ�س �أو .ويق�ضي �أحمد من�صور حكما ً بال�سجن ملدة ع�رشة �أعوام يف الإمارات
61
بتهمة ن�رش �أخبار غري �صحيحة على مواقع التوا�صل االجتماعي.
�ش يف � ،2018/7/31أن التكنولوجيا
وك�شف تقرير ملنظمة �سيتيزن البُ ،ن ِ َ
التي طورتها جمموعة �أن �أ�س �أو ا�ستهدفت حوايل � 175شخ�صا ً منذ �سنة
 ،2016بينهم نا�شطون يف جمال حقوق الإن�سان ومعار�ضون ،م�شريا ً �إىل
�أن �رشكات �إ�رسائيلية �أخرى تقدم خدمات مماثلة .وبح�سب التقرير ،ف�إن
“�إ�رسائيل” تظل قادرة على �ضبط بيع التكنولوجيا من خالل “القانون”،
فحتى ت�ستطيع جمموعة �أن �أ�س �أو بيع التكنولوجيا للإمارات مثالً ،ف�إن
عليها احل�صول على ت�رصيح وزارة الدفاع الإ�رسائيلية .وي�شري التقرير �إىل
تقدمي عامل �سابق يف جمموعة �أن �أ�س �أو للمحاكمة يف متوز /يوليو ،2018
حيث وجهت له ال�سلطات الإ�رسائيلية عددا ً من االتهامات ،منها �رسقة
معلومات ح�سا�سة ،وحماولة بيعها بـ  50مليون دوالر من خالل الإنرتنت.
وتعتقد �سا�شا رومانو�سكي  ،Sasha Romanoskyالباحثة يف م�ؤ�س�سة راند
61

�شو�شانا �سولومون� ،سنودن يف تل �أبيب :تكنولوجيا �إ�رسائيلية �ساعدت ال�سعوديني على قتل
خا�شقجي ،تاميز �أوف �إ�رسائيل ،2018/11/7 ،انظر:
http://ar.timesofisrael.com/?p=989163؛ وانظر:

Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology; Hagar Shezaf
and Jonathan Jacobson, Revealed: Israel’s Cyber-spy Industry Helps World
Dictators Hunt Dissidents and Gays, Haaretz, 20/10/2018, https://www.haaretz.com/
israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictatorshunt-dissidents-and-gays-1.6573027; and Neri Zilber, The Rise of the CyberMercenaries, site of Foreign Policy, 31/8/2018, https://foreignpolicy.com/
2018/08/31/the-rise-of-the-cyber-mercenaries-israel-nso/
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 �أن “هذه ال�رشكات ت�ستعمل تقنيات �أكرث تعقيدا ً من،Rand Corporation
62
.”وكاالت اال�ستخبارات الأمريكية
 مليون دوالر1.6  قد قدمت ملجموعة �أن �أ�س �أو مبلغ8200 وكانت الوحدة
 و ُتعد عملية البيع التي.يف �شكل �أموال ابتدائية لتطوير برنامج بيجا�سو�س
جرت بني جمموعة �أن �أ�س �أو والإمارات العربية املتحدة م�ؤ�رشا ً على العالقات
63
.املتنامية بني “�إ�رسائيل” والدولة اخلليجية
 �أبرمت حكومة، وبح�سب �صحف ومواقع �إماراتية،2008 ويف �سنة
 مليون دوالر) مع ال�رشكة816(  مليارات درهم3 �أبو ظبي اتفاقية بقيمة
Asia Global الأمنية �آ�سيا جلوبال تكنولوجي (�أيه جي تي) �إنرتنا�شيونال
Mati  التي تر�أ�سها ماتي كوخايف،Technology (AGT) International
، و�أ�سيجة �إلكرتونية، وت�ضمنت ال�صفقة تقدمي كامريات مراقبة.Kochavi
و�أجهزة ا�ست�شعار ملراقبة البنية التحتية اال�سرتاتيجية وحقول النفط يف
64
. مبا يف ذلك ت�أمني حدود دولة الإمارات العربية املتحدة،�أبو ظبي
: انظر،2018/9/2 ،21  عربي، هذا دور �إ�رسائيل يف ت�صدير القر�صنة ال�سايربية: فورين بولي�سي62
:؛ وانظرhttps://arb.im/1119941

Bill Marczak, John Scott-Railton and Ron Deibert, NSO Group Infrastructure
Linked to Targeting of Amnesty International and Saudi Dissident, site of The
Citizen Lab, 31/7/2018, https://citizenlab.ca/2018/07/nso-spyware-targetingamnesty-international/; and Neri Zilber, The Rise of the Cyber-Mercenaries.
Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology; and Hagar
Shezaf and Jonathan Jacobson, Revealed: Israel’s Cyber-spy Industry Helps World
Dictators Hunt Dissidents and Gays.

63

Nissar Hoath, Security expo closes with mega contracts, site of Emirates 24|7,
https://www.emirates247.com/eb247/news/security-expo-closes-with-megacontracts-2008-03-05-1.214771; Haseeb Haider, AIS wins home land deals
worth $600 million, site of Khaleej Times, 27/2/2011, https://www.khaleejtimes.
com/article/20110226/ARTICLE/302269893/1036; and Rori Donaghy, Falcon
Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of Abu Dhabi, site of
Middle East Eye, 28/2/2015, http://www.middleeasteye.net/news/uae-israelsurveillance-2104952769

64
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و�أفاد ال�صحفي روري دوناجي  Rori Donaghyيف تقرير له مبوقع
 Middle East Eyeيف �شباط /فرباير � ،2015أن الإمارات و ّقعت عقدا ً مع
�رشكة �أيه جي تي ،وهي �رشكة م�سجلة يف �سوي�رسا ميلكها �إ�رسائيلي ،ويقال
�إن موظفي اال�ستخبارات الإ�رسائيليني “ال�سابقني” يعملون فيها ،لإن�شاء
نظام مراقبة ي�ضم الآالف من الكامريات .وقال دوناجي ،وهو �أي�ضا ً م�ؤ�س�س
مركز الإمارات حلقوق الإن�سان� ،إن الإمارات ا�شرتت مبئات املاليني من
الدوالرات من املنتجات الأمنية من “�إ�رسائيل” .وقال �إن الإمارات تلج�أ �إىل
“�إ�رسائيل” لأنها تعتقد �أن الإ�رسائيليني هم بب�ساطة الأف�ضل يف هذا ال�سوق
65
من حيث معدات التج�س�س ،والأكرث �رسية.
وتقوم معدات املراقبة امل�ستخدمة ،بدءا ً من الكامريات املوجودة بال�شارع
وحتى الأجهزة الذكية املت�صلة بالإنرتنت يف املنزل وما بعده ،بتتبع الأ�شخا�ص
“الذين يجب اتباعهم” ،وتوفر كميات كبرية من البيانات حول جميع جوانب
حتركات الفرد و�أن�شطته .وتتواجد كامريات �سي �سي تي يف  CCTVعلى
جميع طرق �أبو ظبي ،وكذلك يف كل من�ش�أة عامة وجتارية ،وكلها مت�صلة
بنظام مركزي واحد يتم ربطه بدوره مع عملية حتليل البيانات الكبرية ،التي
66
تقوم بدورها ب�إبالغ ال�سلطات مب�ستوى التهديد املت�صور.
و�أ�س�ست كوخايف �سنة � 2006رشكة لوجيك �إند�سرتيز Logic

 ،Industriesوهي �رشكة تنتج برامج �أمنية ،وتعمل من كيبوت�س ياكوم
 Kibbutz Yakumيف “�إ�رسائيل” ،وير�أ�س هذه ال�رشكة عامو�س مالكا Amos
 ،Malkaوهو �ضابط متقاعد يف اجلي�ش الإ�رسائيلي� ،شغل من�صب رئي�س
جهاز اال�ستخبارات بني �سنتي  1998و ،2001ويحمل جمموعة من �ضباط
65

Rori Donaghy, Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of
Abu Dhabi.

66

Ibid.
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اجلي�ش الإ�رسائيلي و�ضباط اال�ستخبارات املتقاعدين عددا ً كبريا ً من املنا�صب
الرئي�سية يف ال�رشكة 67،وال�س�ؤال هنا �إىل �أي مدى اخرتق الإ�رسائيليون �أمن
الإمارات عن طريق هذه الأجهزة التي ّ
مت توفريها؟
بن ،الذي يعمل م�ست�شارا ً ل�رشكات املراقبة يف الإمارات ،حتدث مع ه�آرت�س
 Haaretzمن مقر �إقامته يف اخلليج العربي ،وقال �إن ال�رشكات الإ�رسائيلية
معروفة يف املنطقة كمورد ملعدات التج�س�س ،و�إن الإمارات هي عميل كبري
68
لتقنيات املراقبة ،لأنها تعلم “�أن �أف�ضل التقنيات ت�أتي من �إ�رسائيل”.
ويف �سنة � ،2018أعلنت منظمة �سيتيزن الب ب�أن برنامج التج�س�س
بيجا�سو�س قد ا�ستُخدم لتع ّقب عمر عبد العزيز ،وهو معار�ض �سعودي يعي�ش
يف كندا حتت رعاية �سيا�سية .ووفقا ً لتقرير املنظمة ،ا�ستخدم عمالء النظام يف
69
الريا�ض تكنولوجيا �أن �أ�س �أو يف مونرتيال � Montrealض ّد عبد العزيز.
وبعد مقتل ال�صحفي ال�سعودي جمال اخلا�شقجي� ،أقام عبد العزيز
دعوى ق�ضائية يف � 2018/12/2ض ّد ال�رشكة الإ�رسائيلية �أن �أ�س �أو ،مدعيا ً �أن
برنامج ال�رشكة بيجا�سو�س كان ي�ستخدم الخرتاق هاتفه املحمول ،من �أجل
تتبع املحادثات مع ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي .وقد ن�رشت �شبكة
�سي �أن �أن مرا�سالت بني عبد العزيز وخا�شقجي كانا يخططان فيها لإن�شاء
حركة على الإنرتنت لل�شباب ال�سعودي ،جتابه دعايات النظام ال�سعودي على
67

Ibid.

68

Hagar Shezaf and Jonathan Jacobson, Revealed: Israel’s Cyber-spy Industry Helps
World Dictators Hunt Dissidents and Gays.

69

Bill Marczak, John Scott-Railton, Adam Senft, Bahr Abdul Razzak and Ron Deibert,
“The Kingdom Came to Canada: How Saudi-Linked Digital Espionage Reached
Canadian Soil,” site of The Citizen Lab, 1/10/2018, https://citizenlab.ca/2018/10/thekingdom-came-to-canada-how-saudi-linked-digital-espionage-reached-canadian-soil/
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ال�شبكات االجتماعية 70.وقد و�صف خا�شقجي ويل العهد حممد بن �سلمان
ب�أنه لب امل�شكلة ويجب �إيقافه .وقال عبد العزيز ل�شبكة �سي �أن �أن “قر�صنة
71
هاتفي لعبت دورا ً كبريا ً يف ما حدث جلمال� ،أنا �آ�سف لهذا ...الذنب يقتلني”.
وك�شفت حتقيقات �أجرتها �صحيفة ه�آرت�س �أنّ ال�رشكة تفاو�ضت مع اململكة
العربية ال�سعودية لبيعها قدرات هجومية متطورة الخرتاق الهواتف
72
اخلليوية.
وقال املوظف ال�سابق يف اال�ستخبارات الأمريكية �إدوارد �سنودن �إن هناك
عالقة بني مقتل ال�صحفي ال�سعودي جمال خا�شقجي ،وا�ستخدام ال�سعوديني
برنامج بيجا�سو�س املطور من قبل �رشكة �أن �أ�س �أو ،والذي ّ
مت التن�صت على
خا�شقجي من خالله 73.وك�شفت �صحيفة جريوزاليم بو�ست يف تقرير لها� ،أن
“�إ�رسائيل” باعت �أنظمة جت�س�س متطورة للمملكة العربية ال�سعودية
بقيمة  250مليون دوالر ،بعد �أن تلقى فريق فني �سعودي تدريبا ً على
70

Chaim Levinson, Amos Harel and Yaniv Kubovich, Khashoggi’s Friend Sues
Israel’s NSO: Spyware That Hacked My Phone Had Major Role in Murder,
Haaretz, 3/12/2018, https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-khashoggiassociate-sues-israeli-cyber-firm-nso-had-major-role-in-murder-1.6704486

71

Nina dos Santos and Michael Kaplan, Jamal Khashoggi’s private WhatsApp messages
may offer new clues to killing, site of Cable News Network (CNN), 4/12/2018,
https://edition.cnn.com/2018/12/02/middleeast/jamal-khashoggi-whatsappmessages-intl/index.html

72

Chaim Levinson, Amos Harel and Yaniv Kubovich, Khashoggi’s Friend Sues
Israel’s NSO: Spyware That Hacked My Phone Had Major Role in Murder.

73

فيديو ،ح�سب �سنودن ..هكذا �شاركت �إ�رسائيل بقتل خا�شقجي ،موقع قناة رو�سيا اليوم،
 ،2018/11/8انظرhttps://ar.rt.com/l1b1 :؛ و�شو�شانا �سولومون� ،سنودن يف تل �أبيب:
تكنولوجيا �إ�رسائيلية �ساعدت ال�سعوديني على قتل خا�شقجي ،تاميز �أوف �إ�رسائيل،
.2018/11/7
35

درا�سات علمية حمكمة ()11

ت�شغيلها .كما ك�شف التقرير عن �أن البلدين تبادال املعلومات الع�سكرية
اال�سرتاتيجية يف االجتماعات التي �أجريت يف وا�شنطن ولندن من خالل و�سيط
74
�أوروبي.
وذكر تقرير ملنظمة العفو الدولية  Amnesty Internationalن�رشته يف
�آب� /أغ�سط�س  ،2018عن تلقي نا�شطني �سعوديني معنيني بحقوق الإن�سان،
ومنهم عد ٌد من موظفيها ،لر�سائل م�شبوهة عن طريق برنامج وات�ساب
75
 ،WhatsAppحتتوي على رابط خبيث من برنامج التج�س�س بيجا�سو�س.
ون�رشت �صحيفة فاينن�شال تاميز  Financial Timesتقريرا ً يف
 ،2019/5/14قالت فيه �إن برنامج وات�ساب ،اململوك ل�رشكة في�سبوك ،اكت�شف
يف �أوائل �أيار /مايو  2019تعر�ضه الخرتاق من برنامج بيجا�سو�س ،ومت
ا�ستهداف هاتف حما ٍم حلقوق الإن�سان مقيم يف اململكة املتحدة ،رف�ض الك�شف
عن هويته ،ي�ساعد جمموعة من ال�صحفيني املك�سيكيني ومنتقدي احلكومات
واملعار�ض ال�سعودي عمر عبد العزيز يف مقا�ضاة �أن �أ�س �أو يف “�إ�رسائيل”،
مدعيا ً �أن ال�رشكة تتقا�سم امل�س�ؤولية عن �أي �سوء ا�ستخدام لرباجمها من قبل
76
العمالء.
74

Juliane Helmhold, Report: Israel Sold $250M. of Sophisticated Spy Systems to
Saudi Arabia, The Jerusalem Post newspaper, 28/10/2018, https://www.jpost.com/
Middle-East/Report-Israel-sold-250m-of-sophisticated-spy-systems-to-SaudiArabia-570539

75

ا�ستهداف منظمة العفو الدولية بحملة جت�س�س تزودها �رشكة ا�ستخبارات ،موقع منظمة العفو
الدولية ،2018/8/1 ،انظر:

76

Mehul Srivastava, WhatsApp voice calls used to inject Israeli spyware on phones,
Financial Times, 14/5/2019, https://www.ft.com/content/4da1117e-756c-11e9be7d-6d846537acab

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2018/08/amnesty-international-amongtargets-of-nso-powered-campaign
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وقال عالء حماجن ،وهو حما ٍم مقيم يف القد�س يتعامل مع دعاوى
ويثِّل عمر عبد العزيز� ،ض ّد
ق�ضائية من املواطنني املك�سيكيني وال�سعودينيُ ،
�أن �أ�س �أو�“ :إنه �أمر مزعج لكن لي�س مفاجئا ً �أن فريقي قد ا�ستُهدف بالتكنولوجيا

ذاتها التي نثريها يف دعاوى ق�ضائية لدينا” .و�أ�ضاف�“ :إن رد الفعل اليائ�س
هذا لعرقلة عملنا و�إ�سكاتنا ،هو نف�سه يدل على كم هذه الدعاوى الق�ضائية
عاجلة� ،إذ ميكننا نرى �أن االنتهاكات م�ستمرة” .وقال حماجن“ :يبدو �أن
حديثها [�أن �أ�س �أو] عن اختيار العمالء بعناية هو نكتة ،لأنه لديها بالفعل
العديد من العقود مع دول لديها �سجالت حقوق �إن�سان م�شكوك فيها للغاية،
77
مثل اململكة العربية ال�سعودية”.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه يف “�إ�رسائيل” ،مل يعد ي�ستخدم العديد من كبار
امل�س�ؤولني الهواتف الذكية ،وقد حتدث �أفيجدور ليربمان ،وزير الدفاع
78
ال�سابق ،بفخر للمرا�سلني عن اقتنائه هاتف نوكيا القدمي.
وبالرغم من �إعالن �رشكة �أن �أ�س �أو �أن لديها عقودا ً مع  21دولة من �أع�ضاء
االحتاد الأوروبي� ،إال �أن �أحد امل�ستثمرين يف ال�رشكة �أفاد �أن ن�صف واردات
ال�رشكة ت�أتي من ال�رشق الأو�سط .كما �أعرب الباحثون يف جامعة تورونتو
عن اعتقادهم ب�أن بيجا�سو�س قد ا�ستُخدم يف  45بلدا ً من �ضمنها البحرين،
واملغرب ،وال�سعودية ،والإمارات .و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه جاء يف الدعوى
الق�ضائية املقدمة يف “�إ�رسائيل” �أن الإمارات طلبت من �أن �أ�س �أو اخرتاق
77

Ibid.; and Mehul Srivastava and Robert Smith, Israel’s NSO: the business of spying
on your iPhone, Financial Times, 14/5/2019,
https://www.ft.com/content/7f2f39b2-733e-11e9-bf5c-6eeb837566c5

78

Mehul Srivastava and Robert Smith, Israel’s NSO: the business of spying on your
iPhone, Financial Times, 14/5/2019.
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هاتف �أمري قطر ،و�أمري �سعودي مناف�س ،وحمرر �صحيفة من�شقة عن النظام
79
ال�سعودي ومركزها لندن.
وتواجه ال�رشكة دعوتني ق�ضائيتني يف “�إ�رسائيل” وقرب�ص ،جاءتا
بناء على حتقيقات جماعات حقوقية ،تزعم �أنها الحقت هواتف �صحفيني
ومعار�ضني ومنتقدي احلكومات يف كل من ال�سعودية واملك�سيك ،بالإ�ضافة
�إىل باحث يف منظمة العفو الدولية ،وزوجة ال�صحفي املك�سيكي خافيري فالديز
 Javier Valdezالذي ُقتل �سنة  ،2017وهو نا�شط �ضد الف�ساد ،تل َّقت ر�سائل
ن�صية فيها تفا�صيل عن اغتياله .كما وتدعم منظمة العفو الدولية جمموعة من
املواطنني الإ�رسائيليني وجماعة احلقوق املدنية طلبهم من وزارة الدفاع �إلغاء
80
ترخي�ص ت�صدير �أن �أ�س �أو.
وك�شفت �صحيفة ه�آرت�س �أن �رشكة فريينت  ،Verintالتي �أ�س�سها عنا�رص
“�سابقة” يف اجلي�ش الإ�رسائيلي يف الوحدة  ،8200ز َّودت البحرين ب�أنظمة
ُت�ستخدم عاد ًة من ِقبل مراكز املراقبة ،ونظام �آخر ُي�ستخدم جلمع املعلومات

من ال�شبكات االجتماعية .ويقوم الإ�رسائيليون ،الذين ي�صلون البحرين
بجوازات �سفر �أجنبية ،ويحظر عليهم عادة التنقل يف البالد ،بتدريب م�س�ؤويل
81
النظام على ا�ستخدام الأنظمة �أو للقيام ب�أعمال ال�صيانة.
وعقب الف�شل اال�ستخباري الإ�رسائيلي يف توقع الثورات العربية� ،أن�ش�أت
اال�ستخبارات الع�سكرية الإ�رسائيلية ق�سما ً يتبع الوحدة  8200ملراقبة و�سائل
الإعالم العربية ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،لر�صد توجهات العامل العربي
79

Ibid.

80

Ibid.

81

Hagar Shezaf and Jonathan Jacobson, Revealed: Israel’s Cyber-spy Industry Helps
World Dictators Hunt Dissidents and Gays.
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من ر�سائل معادية نحو “�إ�رسائيل” يف �أعقاب الثورات ،وجمع املواد الإخبارية
والت�رصيحات ال�سيا�سية على مدار � 24ساعة ،يف جميع املواقع الفل�سطينية
82
وال�صفحات ال�شخ�صية مل�س�ؤولني فل�سطينيني وعرب.
وقال املرا�سل الع�سكري الإ�رسائيلي يو�آف ليمور  Yoav Limorيف مقال
له �إن ا�ضطرابات الربيع العربي �أجربت الوحدة  8200على مراقبة و�سائل
التوا�صل االجتماعي ،مثل في�سبوك وتويرت  ،Twitterلر�صد �أي �إ�شارات
لتغيري قادم ،خ�صو�صا ً بعد �سقوط الرئي�س امل�رصي ح�سني مبارك ،و�سيطرة
حما�س على قطاع غزة ،ولإحباط هجمات املقاومة ،وت�سلل املهاجرين،
83
و�إطالق ال�صواريخ والقذائف على ال�سياج احلدودي.

� .2أن�شطة الوحدة  8200يف البيئة الدولية:
ا�ستنتج الكاتبان دان �سينور  Dan Senorو�ساول �سينجر Saul Singer

يف كتابهم “�أمة ال�رشكات النا�شئة :حكاية معجزة �إ�رسائيل االقت�صادية
� ،”Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracleأن
ال�رس يف جناح “�إ�رسائيل” وح�صولها على املركز التكنولوجي الذي هي عليه
اليوم هو بح�سب ر�أيهم يف اجلمع بني “العنا�رص التقليدية من املجموعات
(العناقيد) التقنية ،مع بع�ض العنا�رص الإ�رسائيلية الفريدة التي تعزز مهارات
وخربات الأفراد ،وجتعلهم يعملون �سوية ب�شكل �أكرث فعالية كفريق ،وت�صلهم
84
مبعارف يت�سمون بالرتابط� ،ضمن جمتمع م�ؤ�س�س ومتنامي”.
82

عدنان �أبو عامر ،منظومة الأمن الإ�رسائيلي والثورات العربية (بريوت :مركز الزيتونة
للدرا�سات واال�ست�شارات� ،)2016 ،ص .158

83

Yoav Limor, Bringing intelligence to the field, Israel Hayom newspaper, 25/9/2012,
http://www.israelhayom.com/2012/09/25/bringing-intelligence-to-the-field/

84

Dan Senor and Saul Singer, Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic
Miracle, p. 138.
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كما تنبع قوة �أمن “�إ�رسائيل” من العالقة الوطيدة بني اجلي�ش الإ�رسائيلي
وقطاع التكنولوجيا ،ويتباهى هذا اجلي�ش بقدراته الإلكرتونية ،التي ُتع ُّد
الأكرث تطورا ً يف العامل ،وبح�سب ادعاء �ضابط كبري يف اجلي�ش الإ�رسائيلي:
“نحن متقدمون على بقية العامل يف القدرات الرقمية ملدة ال تقل عن
 15عاما ً” 85.ولكن ا�ستخدام هذه القدرات وانت�شارها يف العامل للتج�س�س على
ال�شعوب �أو الدول �أو غريها من الأ�سباب وب�أ�ساليب ممنهجة ،وتربيرات غري
كافية كمحاربة “الإرهاب” وغريها ،ت�شكل انتهاكا ً �صارخا ً حلقوق الإن�سان.
وقال �إيدن �أومانوفيت�ش  ،Edin Omanovicوهو باحث يف منظمة برايف�سي
�إنرتنا�شونال “ :Privacy Internationalمن املثري للقلق �أن قدرات املراقبة
التي مت تطويرها يف بع�ض وكاالت التج�س�س الأكرث تقدما ً يف العامل ...يتم
ت�صديرها يف جميع �أنحاء العامل من �أجل حتقيق الربح” .و�أ�ضاف�“ :إن انت�شار
مثل هذه القدرات التدخلية �أمر خطري للغاية ،وي�شكل تهديدا ً حقيقيا ً جوهريا ً
86
حلقوق الإن�سان و�إر�ساء الدميوقراطية”.
ومن املعروف �أن اال�ستخبارات الإ�رسائيلية ت�ستغل كل و�سيلة ممكنة
الخرتاق البلدان امل�ستهدفة لديها .لذلك لي�س من قبيل ال�صدفة �أن تقوم
الوحدة  8200بتطوير �شبكة دولية من جمموعات من عنا�رصها التي ُتو�صف
ب�أنها عنا�رص “�سابقة”� .أما الهدف الظاهر فهو تقدمي امل�ساعدة املتبادلة يف
النهو�ض باملهن والعالقات االجتماعية؛ غري �أنه من املرجح �أن هذه الكيانات
توفر معلومات غنية لال�ستخبارات ،يف جهودها الخرتاق �رشكات التكنولوجيا
85

Kobi Finkler, Israel ʻ15 years ahead’ in cyber warfare capabilities, site of Arutz
Sheva 7 (Israel National News), 16/2/2016, https://www.israelnationalnews.com/
News/News.aspx/208126

86

Alex Kane, How Israel Became a Hub for Surveillance Technology.
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املتقدمة يف الواليات املتحدة والدول الأخرى من خالل بيع منتجاتها ،هذا
87
بالإ�ضافة �إىل التخل�ص من “�أعداء �إ�رسائيل” حول العامل.
ففي �سنة � ،2011أ�س�ست الوحدة  8200جمعية خريجني ر�سمية ومنظمة،
يقودها جمموعة من خريجي الوحدة البارزين يف املجتمع الإ�رسائيلي ،وت�ضم
هذه اجلمعية �أكرث من � 14ألف خريج منت�رشين يف جميع �أنحاء العامل ،وهي
88
ت�سعى لتوفري التوجيه املهني.
و�أ�س�ست جمعية خريجي الوحدة  8200بدورها برنامج EISP 8200

(برنامج دعم الريادة والإبداع) ،الذي ي�سعى �إىل التوا�صل وم�ساعدة
ال�رشكات النا�شئة الإ�رسائيلية على اخرتاق الأ�سواق 89.ومن بني اخلريجني
م�ؤ�س�سي �رشكات كبرية مثل جيل �شويد Gil Shwed؛ �أحد م�ؤ�س�سي
�رشكة ت�شيك بوينت �سوفتوير تكنولوجيز Checkpoint Software
 Technologiesورئي�سها التنفيذي ،الذي اخرتع برنامج “جدار احلماية
 ،”Firewallوع�ساف رابابورت  Assaf Rappaportرئي�س دائرة البحث
والتطوير يف �رشكة مايكرو�سوفت فرع “�إ�رسائيل” ،وهو قر�صان �إلكرتوين
87

’Richard Silverstein, Unit 8200: ‘First We Take Manhattan, Then We Take Berlin,
and Tokyo, and London…, site of Tikun Olam, 4/2/2017,
https://www.richardsilverstein.com/2017/02/04/unit-8200-first-take-manhattantake-berlin-tokyo-london/

88

8200 Alumni Network, site of 8200 EISP, https://www.eisp.org.il/en/theprogram/8200-Network; and David Shamah, 8200 start-up boot camp turns
entrepeneurs into tech warriors, site of The Times of Israel, 31/3/2014,
https://www.timesofisrael.com/8200-start-up-boot-camp-turns-entrepeneurs-intotech-warriors/

89

Max Schindler, Unit 8200 Hits the Road in America, The Jerusalem Post newspaper,
25/10/2017,
https://www.jpost.com/Israel-News/Unit-8200-hits-the-road-in-America-508381
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 �إىلAdallom  قام ببيع �رشكته النا�شئة �أدالوم،(هاكر) �شاب من اجلي�ش
90
.2015 مايكرو�سوفت �سنة
 ك�شف املوظف ال�سابق يف وكالة الأمن القومي الأمريكية،2013 ويف �سنة
 عن قيامThe Guardian  من خالل �صحيفة اجلارديان،�إدوارد �سنودن
الوكالة باالحتفاظ ب�سجالت املليارات من املكاملات والر�سائل الن�صية ب�شكل
،2001  �سبتمرب/ �أيلول11  يف �أعقاب هجمات،ينتهك احلرية ال�شخ�صية للأفراد
.�سواء من داخل الواليات املتحدة �أم بني الواليات املتحدة والدول الأخرى
، (اخلا�ص بالتن�صتPrism وقد ُجمعت املعلومات عرب برنامج بري�سم
 اللتان �أُ�س�ستا من،والذي يتلقى الدعم الفني من �رشكتي فريينت ونارو�س
) من �رشكة918200 ِقبل عنا�رص “�سابقة” يف اجلي�ش الإ�رسائيلي يف الوحدة
92
. وهي واحدة من �أكرب مزودي االت�صاالت يف �أمريكا،Verizon فريزون
Amir Mizroch, Rise of Computer Vision Brings Obscure Israeli Intelligence

90

Unit into Spotlight, site of Forbes, 28/5/2018, https://www.forbes.com/sites/
startupnationcentral/2018/05/28/rise-of-computer-vision-brings-obscure-israeliintelligence-unit-into-spotlight/#423216c3c193
What Was the Israeli Involvement in Collecting U.S. Communications Intel for

91

NSA?, Haaretz, 8/6/2013, https://www.haaretz.com/did-israelis-gather-intel-forthe-nsa-1.5275806; and Richard Silverstein, IDF Unit 8200 Cyberwar Veterans
Developed NSA Snooping Technology, site of Tikun Olam, 8/6/2013,
https://www.richardsilverstein.com/2013/06/08/idf-unit-8200-cyberwar-veteransdeveloped-nsa-snooping-technology/
Glenn Greenwald and Ewen MacAskill, NSA Prism program taps in to user data
of Apple, Google and others, The Guardian newspaper, 7/6/2013, https://www.
theguardian.com/world/2013/jun/06/us-tech-giants-nsa-data; Glenn Greenwald,
NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily, The Guardian
newspaper, 6/6/2013, https://www.theguardian.com/world/2013/jun/06/nsa-phonerecords-verizon-court-order; and Orr Hirschauge, In U.S. Snooping Affair, Israeli
Firms at Risk, Haaretz, 10/6/2013, https://www.haaretz.com/israel-news/business/.
premium-prism-could-wind-up-hurting-israeli-firms-1.5276753

42

92

الوحدة الإ�سرائيلية 8200

وا ُّتهمت ال�رشكتان الإ�رسائيليتان ،نارو�س وفريينت� ،أنهما متكنتا من حتويل
93
كميات هائلة من البيانات �إىل املخابرات الإ�رسائيلية.
وكذلك ّ
مت ر�صد ر�سائل الربيد الإلكرتوين و�سجالت الدرد�شة وغريها
من البيانات املبا�رشة باال�ستفادة من خوادم �رشكات التكنولوجيا ال�ضخمة
منها؛ مايكرو�سوفت ،وياهو  ،Yahooوجوجل ،وفي�سبوك ،وبالتوك
 ،PalTalkويوتيوب  ،YouTubeو�سكايب  ،Skypeو�آي �أو �أل  ،AOLو�أبل،
وغريها 94.وكانت �رشكة بوينغ  ،Boeingقد ا�شرتت يف �سنة � ،2010رشكة
نارو�س ،ومن ثم باعتها �سنة  2014ل�رشكة �سيمناتيك � .Symantecأما �رشكة
فريينت فاحتفظت با�ستقالليتها ،بعد �رشاء ح�صة الأغلبية من مالكها ال�سابق
95
كومفر�س تكنولوجي  Comverse Technologyيف �سنة .2013
دافعت �رشكات التكنولوجيا هذه عن “تهم” التج�س�س ب�أنها مل تكن تعرف
ما يحدث ،و�أنها لن ت�سمح بهذا الفعل مرة �أخرى ،و�سوف تكون �أكرث حذرا ً
يف امل�ستقبل .وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكية بعدما اعرتفت بالتج�س�س،
�أنها ال تقر�أ حمتوى ر�سائل الربيد الإلكرتوين واملكاملات الهاتفية ،ولكن
96
حتتفظ بها فقط ك�سجالت االت�صاالت.
93

Jon Rappoport, Two Israeli Companies: Spying on the World, site of middleeastrising,
July 2017, http://www.middleeastrising.com/two-israeli-companies-spying-world/

94

Glenn Greenwald and Ewen MacAskill, NSA Prism program taps in to user data
of Apple, Google and others; Glenn Greenwald, NSA collecting phone records of
millions of Verizon customers daily, The Guardian newspaper, 6/6/2013; and Orr
Hirschauge, In U.S. Snooping Affair, Israeli Firms at Risk.

95

What Was the Israeli Involvement in Collecting U.S. Communications Intel for
NSA?, Haaretz, 8/6/2013; and Jon Rappoport, Two Israeli Companies: Spying on
the World.

96

Jon Rappoport, Two Israeli Companies: Spying on the World.
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وقال ال�صحفي الأمريكي املعروف بكتاباته عن اال�ستخبارات يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،وخ�صو�صا ً عن وكالة الأمن القومي الأمريكية ،جيم�س
بامفورد � ،James Bamfordسنة � ،2008أن الوكالة و�ضعت اتفاقيات مع
�رشكة �أي تي �أند تي  ،AT & Tوهي �أهم �رشكة ات�صاالت يف �أمريكا ،من
�أجل الو�صول �إىل الكابالت التي يتم من خاللها تبادل االت�صاالت ،ومن �أجل
ذلكُ ،بنيت غرف �رسية للوكالة داخل املباين املخ�ص�صة للكابالت يف �رشكة
�أي تي �أند تي .و�رشح بامفورد كيفية ت�شغيل برنامج التج�س�س بري�سم ،وقال
�إن االت�صاالت تدخل على كابالت املبنى ،ومتر بربنامج التج�س�س بري�سم
الذي يقوم بدوره عرب �إ�شارات �ضوئية �إىل ن�سخ املكاملة ،وبالتايل �إطالق
ن�سخة من املكاملة �إىل املكان الذي كان من املفرت�ض �أن تذهب �إليه يف نظام
االت�صاالت ،والن�سخة الأخرى تتحول �إىل الغرفة ال�رسية لوكالة الأمن القومي
الأمريكية .و�أو�ضح بامفورد �أن الأجهزة والربجميات the hardware and
 the softwareاملوجودة داخل الغرفة ال�رسية ،والتي تقوم بتحليل املكاملات
97
داخل الكابالت ،هي من �صنع �رشكة نارو�س.
وقال جيم�س بامفورد �أن ال�رشكتني الإ�رسائيليتني ،نارو�س وفريينت،
لعبتا دورا ً رئي�سيا ً يف تطوير وبيع التكنولوجيا ،التي �سمحت لوكالة الأمن
القومي الأمريكية بن�رش برنامج التج�س�س بري�سم اخلا�ص بها .و�أ�ضاف �أن
�رشكة نارو�س ،التي ت�أ�س�ست يف “�إ�رسائيل” ولديها ات�صاالت �إ�رسائيلية كبرية،
تقوم ب�شكل �أ�سا�سي بالتج�س�س على االت�صاالت التي جتري عرب �رشكة
�أي تي �أند تي الأمريكية� ،أما �رشكة فريينت ،والتي ت�أ�س�ست �أي�ضا ًيف “�إ�رسائيل”،
فتقوم بالتج�س�س على االت�صاالت التي جتري عرب �رشكة فريزون الأمريكية.
97

Ibid.
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وهاتان ال�رشكتان متخ�ص�صتان بر�صد مليارات املكاملات ،وتعمالن كو�سيط
98
بني �رشكات االت�صاالت ووكالة الأمن القومي الأمريكية.
وقال بامفورد �إن امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ال�سابق ل�رشكة فريينت
يعقوب “كوبي” �ألك�سندر  Jacob ”Kobi“ Alexanderهرب �سنة  2006من
الواليات املتحدة الأمريكية �إىل ناميبيا ،بتهمة االحتيال الإلكرتوين والتن�صت،
وحكم عليه بال�سجن ملدة � 30شهراً .كما
ثم عاد �سنة � 2017إىل الواليات املتحدة ُ
�أن اثنني من كبار التنفيذيني يف ال�رشكة ،واملحامي العام وم�س�ؤول كبري �آخر
اعرتفا �أي�ضا ً بهذه التهم .و�أ�ضاف �أن هذه ال�رشكات لديها عالقات خارجية
حمتملة مع وكاالت ا�ستخبارات غري �أمريكية ،ولديهم م�شاكل يف امل�صداقية.
وتراقب هاتان ال�رشكتان حوايل � %80أو �أكرث من االت�صاالت الأمريكية؛ ومما
يزيد الأمر �سوءا ً �أن هاتان ال�رشكتان توفران معداتهما �إىل البلدان التي لي�س
لديها الكثري من االحرتام للحقوق الفردية ،كفيتنام وال�صني وليبيا ،وغريها،
للتج�س�س على �شعوبها ومنع االحتجاجات.
وت�ستطيع �رشكات االت�صاالت هذه الو�صول �إىل �أكرث االت�صاالت اخلا�صة
بني النا�س يف جميع �أنحاء �أمريكا بل والعامل .ويف بداية �صيف ،2008
توافق الدميوقراطيون واجلمهوريون على منح ح�صانة ب�أثر رجعي لهذه
ال�رشكات ،للتج�س�س على املواطنني الأمريكيني ،بحجة حماية الأمن القومي
99
من “الإرهاب”.
وميكن للوحدة � 8200أن تخرتق الكثري من �رشكات الهاتف والإنرتنت
العاملية من خالل ال�رشكات التي �أن�ش�أها عمال�ؤها �أو جمندوها “ال�سابقون”
كفريينت ،ونارو�س ،وكومفر�س ،وغريها؛ والتي و َّف َرت الأجهزة والربجميات
98

Ibid.

99

Ibid.
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لل�رشكات العميلة املتواجدة يف كندا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،و�إيطاليا ،وال�صني،
والواليات املتحدة؛ ك�رشكة برازيل تيليكوم  ،Brasil Telecomو�رشكة
�شانغهاي تيليكوم  ،Shanghai Telecomو�أوراجن ( Orange S.A.فران�س
تيليكوم � France Télécom S.A.سابقاً) ،وات�صاالت م�رص Egypt
 ،Telecomو�أي تي �أند تي ،ومايكرو�سوفت ،و�آبل .ولدى فرينت ونارو�س
معدات لالت�صاالت �أي�ضا ً يف �إيران ،وتركيا ،و�سورية ،ومناطق ال�سلطة
100
الفل�سطينية ،و“�إ�رسائيل” ،والعراق ،والأردن.
ويف متوز /يوليو  ،2016ن�رشت منظمة اخل�صو�صية الدولية تقريرا ً
ك�شفت فيه عن �رشكات �إ�رسائيلية قدمت تقنيات مراقبة عرب الهاتف
والإنرتنت لل�رشطة ال�رسية يف �أوزبك�ستان وكازاخ�ستان ،بالإ�ضافة �إىل قوات
الأمن يف كولومبيا .كما �أن بنما ،ومك�سيكو ،وترينيداد ،وتوباجو ،و�أوغندا،
كانت جميعها من عمالء تكنولوجيا التن�صت التي طورتها جمموعة �أن �أ�س �أو
الإ�رسائيلية .و�أ�ضاف التقرير �أن هذا التعاون بني “�إ�رسائيل” والبلدان املتلقية
101
ي�سهم يف تعزيز العالقات الع�سكرية والأمنية والديبلوما�سية بينها.
وك�شف تقرير �آخر ملنظمة اخل�صو�صية الدولية �سنة  ،2014عن تورط
�رشكات �إ�رسائيلية يف متكني احلكومات يف �آ�سيا الو�سطى بالتج�س�س على
مواطنيها .وجاء يف التقرير �أن �رشكتي ناي�س  NICE Systemsوفريينت
100

Eric Karlstrom, MossadGate: “NSAPrism” Mossad Spying Cousins Out of the Closet,
site of Gang Stalking, 10/12/2016, https://www.gangstalkingmindcontrolcults.
com/mossadgate-nsa-prism-mossad-spying-cousins-out-of-the-closet/

101

Privacy International, “The Global Surveillance Industry,” site of Privacy
International, July 2016, https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/
global_surveillance_0.pdf; Tim Johnson, How Israel became a leader in cybersecurity
and surveillance, site of Miami Herald, 21/2/2017, https://www.miamiherald.com/
news/nation-world/national/article134016704.html; and Alex Kane, How Israel
Became a Hub for Surveillance Technology.
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لتكنولوجيا املعلومات الإ�رسائيليتني ،هما اجلهتان الرئي�سيتان اللتان زودتا
املنظمات الأمنية يف هذه البالد بنظم تكنولوجية ،من �أجل التج�س�س على
ن�شطاء حقوقيني و�صحفيني ومواطنني .وقد �شمل التقرير :طاجك�ستان،
وقريغيز�ستان ،وتركمان�ستان ،و�أوزبك�ستان ،وكازاخ�ستان ،وهي دول
102
م�صنفة عامليا ً �ضمن الدول الأكرث انتهاكا ً حلقوق الإن�سان ،بح�سب التقرير.
ويف �سنة  ،2015قامت الوحدة  8200بالقر�صنة على “كا�سرب�سكاي الب
 ،”Kaspersky Labالذي يعد الرائد يف الربجميات امل�ضادة للفريو�سات،
وبح�سب تقرير ملجلة فورين بولي�سي  ،Foreign Policyفقد اكت�شفت الوحدة
�أن �رشكة كا�سرب�سكاي هي بوابة خلفية للمخابرات الرو�سية للتج�س�س على
103
عمالئها ،ومن �ضمنهم �أكرث من ع�رشين وكالة حكومية �أمريكية.
و ُتعد �إفريقيا �ساحة مزدهرة �أي�ضا ً ملعدات التج�س�س الإ�رسائيلية ،فقد
ذكرت �صحيفة ه�آرت�س �أن �رشكات �إ�رسائيلية ومنها فريينت باعت �أنظمة
متعلقة باعرتا�ض االت�صاالت والتج�س�س �إىل �سوازيالند ،و�أنغوال ،وموزامبيق،
و�إثيوبيا ،وجنوب ال�سودان ،وبوت�سوانا ،ونيجرييا ،و�أوغندا .وقد ا�ستُخدمت
هذه الأنظمة للتج�س�س على معار�ضي الأنظمة يف تلك البالد .ففي نيجرييا
مثالً ،بيعت �أنظمة التج�س�س يف �سنة � 2012إىل حكام الدلتا وبايل�سا ،وهما
واليتان يف االحتاد النيجريي ،وا�ستخدم حاكم بايل�سا قبل انتخابات �سنة
 ،2015هذه الأجهزة ملراقبة مناف�سه الرئي�سي وزوجته وم�ساعديه ،ولتحديد
104
مكان واعتقال منتقدي النظام املعروفني.
102

Oded Yaron, Israeli High-tech Companies Helping Central Asian Regimes Spy on
Citizens, Report Says, Haaretz, 20/11/2014, https://www.haaretz.com/.premiumisraeli-hi-tech-firms-help-regimes-spy-on-citizens-1.5332299

103

Neri Zilber, The Rise of the Cyber-Mercenaries.

104

Hagar Shezaf and Jonathan Jacobson, Revealed: Israel’s Cyber-spy Industry Helps
World Dictators Hunt Dissidents and Gays; and Richard Behar, Inside Israel’s
Secret Startup Machine.
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ويف �سنة ّ ،2013
مت الك�شف عن �أن �رشكة �إلبيت �سي�ستمز Elbit Systems

الإ�رسائيلية ،وهي �إحدى �أكرب ال�رشكات الإ�رسائيلية العاملية يف جمال �أنظمة
الدفاع والأمن الإلكرتوين ،والتي ير�أ�س ق�سم املعلوماتية واحللول الإلكرتونية
فيها و�شارك يف ت�أ�سي�س هذا الق�سم يائري كوهني  ،Yair Cohenالذي خدم يف
الوحدة  8200حوايل  33عاماً ،وقادها خالل الفرتة  ،2005-2001قد ح�صلت
على عقد بقيمة  40مليون دوالر ،لتوريد �أنظمة للتحليل والتج�س�س واحلماية
الإلكرتونية لنيجرييا .وقد ّ
مت تركيب هذه الأنظمة يف مقر وكالة اال�ستخبارات
الوطنية يف العا�صمة �أبوجا ،حتى بعد اعرتا�ض اجلمعية الوطنية النيجريية
عليها 105.كما �أعلنت �إلبيت �سي�ستمز التي تعمل مع “هيئة اجلمارك وحماية
احلدود بالواليات املتحدة U.S. Customs and Border Protection
) ”(CBPيف بناء �أبراج ثابتة للمراقبة مزودة بالرادارات والكامريات ،على
طول  200ميل تقريبا ً (نحو  322كم) من احلدود يف والية �أريزونا� ،أنها
م�ستعدة لن�رش تلك املعدات يف الواليات احلدودية الأخرى ،مبا يف ذلك تك�سا�س
وكاليفورنيا .و�أعلنت ال�رشكة �أنها م�ستعدة للم�شاركة يف حماية احلدود بني
الواليات املتحدة واملك�سيك عن طريق التكنولوجيا بدالً من احلائط الإ�سمنتي
106
غري املُتفق عليه.
وعقدت �رشكة �إلبيت �سي�ستمز �صفقات مع عدة دول ،كفرن�سا؛ �إذ �أعلنت
ال�رشكة يف �سنة � ،2011أنها ُمنحت ،من خالل ال�رشكة التابعة لها �إلي�رسا Elisra
 ،Electronic Systems Ltd.عقدا ً بقيمة خم�سة ماليني يورو تقريبا ً (حوايل
�ستة ماليني دوالر) لتجهيز وحدات تابعة لوزارة الدفاع الفرن�سية؛ ك�سالح
105

Ibid.

106

Emily Birnbaum, Trump, Dem talk of ’smart wall’ thrills tech companies, site
of The Hill, 31/1/2019, https://thehill.com/policy/technology/427929-trump-demtalk-of-smart-wall-thrills-tech-companies
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اجلو الفرن�سي ،واجلي�ش ،والبحرية مبعدات املراقبة 107.كما ُمنحت ال�رشكة
يف �إيطاليا عقدا ً بقيمة تزيد عن  15مليون دوالر لتزويد �سالح اجلو الإيطايل
مبعدات 108،وكذلك ُمنِ َحت عقودا ً �أخرى يف بريطانيا ،ومقدونيا ،ورومانيا،
109
والفليبني ،وعددا ً من دول �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية. ...،
ولفت تقرير ل�صحيفة فاينن�شال تاميز يف  ،2019/5/14النظر �إىل �أن
احلكومة املك�سيكية دفعت  32مليون دوالر �سنة  2014ل�رشاء برنامج
“بيجا�سو�س � 2أو  ،”Pegasus 2املطور من قبل �رشكة �أن �أ�س �أو ،وفقا ً ملكتب
املدعي العام املك�سيكي ،م�شريا ً �إىل �أن ال�صفقة ت�ضمنت خدمة من ال�رشكة
ا�سمها “ر�سالة هند�سة اجتماعية حم�سنة” ،بحيث يعمل ممثلو ال�رشكة على
110
�صياغة ر�سالة ن�صية جذابة تدفع بامل�ستخدم للنقر عليها.
ويف �سنة � 2010أعلن خمترب �أبحاث �رشكة �سيمانتيك ،Symantec
املتخ�ص�صة يف �أمن املعلومات ،اكت�شافه لفريو�س �ستك�سنت  ،Stuxnetبعد �أن
ت�سبب يف �إحلاق �أ�رضار ج�سيمة ب�آالف من �أجهزة احلا�سوب يف �إندوني�سيا،
والهند ،وباك�ستان ،والواليات املتحدة ،وعدة دول �أخرى .وبعد �أن �أوقع
خ�سائر لي�ست بالقليلة يف املفاعل النووي الإيراين ناتانز  ،Natanzاملُقام يف
منطقة �شبه منعزلة عن العاملُ ،تيطها �أ�سلحة اجلي�ش واحلر�س الثوري
107

Elbit Systems’ Elisra to Supply Personal Search and Rescue Locator Beacons to the
French Ministry of Defense, site of Elbit Systems, 19/6/2011, http://ir.elbitsystems.com/
=phoenix.zhtml?c=61849&p=irol- newsArticle&ID=1575276&highlight

108

Elbit Systems to Supply DIRCM Systems to the Italian Air Force, site of Elbit
Systems, 22/6/2011, http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml?c=61849&p=irol=newsArticle&ID=1576824&highlight

109

Press Releases, site of Elbit Systems, http://ir.elbitsystems.com/; and Elbit
Systems, https://en.wikipedia.org/wiki/Elbit_Systems#cite_ref-17
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Mehul Srivastava and Robert Smith, Israel’s NSO: the business of spying on your
iPhone, Financial Times, 14/5/2019.
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 و�أدى �إىل توقف ما يقرب من �ألف جهاز من �أجهزة،الإيراين من كل اجتاه
. والتي كانت تقوم بتنقية اليورانيوم،الطرد املركزي البالغ عددها خم�سة �آالف
 وهو نتيجة �أ�شهر طويلة من البحث والتحليل،ًو ُيعد هذا الفريو�س متطورا ً جدا
 ووكالة الأمن القومي،والتطوير امل�شرتك بني املخابرات املركزية الأمريكية
. ح�سبما قال يائري كوهني،8200  والوحدة، واملو�ساد الإ�رسائيلي،الأمريكي
،Barack Obama وكانت الهجمات على املفاعل ناتانز ب�أمر من باراك �أوباما
 حماولة تعطيل الربنامج النووي الإيراين وحتجيمه �إىل،وكان الهدف منها
111
.حني الو�صول التفاق ب�ش�أنه مع �إيران

site of Symantec, W32.Stuxnet, https://www.symantec.com/security-center/
writeup/2010-071400-3123-99; Yoav Limor, Bringing intelligence to the field; Ellen
Nakashima and Joby Warrick, Stuxnet was work of U.S. and Israeli experts, officials
say, The Washington Post newspaper, 2/6/2012, https://www.washingtonpost.com/
world/national-security/stuxnet-was-work-of-us-and-israeli-experts-officialssay/2012/06/01/gJQAlnEy6U_story.html?utm_term=.9608f9112b1f; David E.
Sanger, Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran, The New
York Times newspaper, 1/6/2012, https://www.nytimes.com/2012/06/01/world/
middleeast/obama-ordered-wave-of-cyberattacks-against-iran.html; and Richard
Behar, Inside Israel’s Secret Startup Machine.
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اخلال�صة
�إن انت�شار التكنولوجيا وو�سائل االت�صال احلديثة هو �سالح ذو حدين؛
فمن جهة ،ميكن ا�ستخدامه من �أجل ت�سهيل االت�صاالت بني الأفراد ،وتقريب
امل�سافات بني الدول واحل�ضارات املختلفة ،ومن جهة �أخرى ،ميكن ا�ستخدامه
يف الت�سبب ب�أ�رضار ج�سيمة لأ�شخا�ص �أو م�ؤ�س�سات� ،أو دول يف �سبيل حتقيق
�أهداف معينة ،و�أ�صبحنا بذلك نعي�ش يف بيئة افرتا�ضية ،ي�صعب �أن يحكمها
القانون.
�سعت هذه الدرا�سة ،التي حاولنا فيها �إبراز بع�ض ٍ مما ا�ستطاعت �أن حتققه
“�إ�رسائيل” بتطويرها وا�ستغاللها للتطور التكنولوجي الذي و�صلت �إليه� ،إىل
تو�ضيح �أهدافها غري املعلنة لتحقيق مكا�سب �أمنية و�سيا�سية واقت�صادية
على ال�صعيد الدويل من خالل ا�ستخدام هذه التكنولوجيا �أو بيعها ل�رشكات
وحكومات ودول وجهات هي تختارهم ،كما قال بنيامني نتنياهو يف م�ؤمتر
�سايربتك  Cybertechيف  ،2019/1/29جعلتهم ي�صلون من خاللها وبب�ساطة
�إىل ما يريدون من معلومات عن ال�شعوب� ،أو من خالل الطلب املبا�رش مثالً من
ال�رشكات التجارية كجوجل ،وياهو ،وفي�سبوك ،ومايكرو�سوفت ،وغريها.
وحتى لو متنَّعت تلك ال�رشكات من تقدمي املعلومات املطلوبة ،فلدى هذه
اجلهات من الإمكانات والأ�ساليب ما ُي ِّكنها من احل�صول على الكثري مما
تريد .وهذا يدفعنا للت�سا�ؤل؛ هل جمع امللفات ال�شخ�صية ال�شاملة للعمالء عند
حتميلهم لتطبيق معني �أو تفتي�شهم على معلومات خا�صة من جوجل مثالً،
هي لأغرا�ض جتارية بحتة ،ت�ستهدف خدمة العميل� ،أم �أنه قد ت�ستفيد منه
بع�ض اجلهات ،بطرق خمتلفة ،لأغرا�ض جت�س�سية؟
ما عرفناه عن الوحدة  ،8200وما يتوفر من معلومات عنها على �شبكة
الإنرتنت ويف الكتب والدرا�سات والأبحاث املن�شورة هو جمرد قمة جبل اجلليد.
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فالعن�رص الثابت الذي يحيط بالوحدة منذ �إن�شائها هو ال�رسية ال�صارمة ،التي
التزم بها جنودها يف �أثناء خدمتهم الع�سكرية وبعد االنتهاء منها.
�إن انت�شار الوحدة  8200وت�سللها على م�ستوى العامل ،من خالل عامل
التكنولوجيا املتطورة ،ال يعني ب�أنها الوحدة التكنولوجية الإ�رسائيلية الوحيدة
التي �أنتجها اجلي�ش الإ�رسائيلي ،بل يوجد العديد من الوحدات الأقل �شهرة،
ولكنها قد ت�ضاهيها قوة وانت�شارا ً وت�أثرياً.
ولعل هذه الدرا�سة تفتح الباب من جديد للبحث يف باقي الوحدات
ال�رسية الإ�رسائيلية و�أهدافها التي ت�سعى لها ،كـ“وحدة  ،”9900التي ُتع ّد
عني “�إ�رسائيل” الف�ضائية ،ال�ستخدامها الأقمار ال�صناعية للح�صول على
معلوماتها ،وهي تتبع �أي�ضا ً جلهاز �أمان اال�ستخباراتي .فما هي حقيقة هذه
الوحدة؟ و�إىل �أين امتدادها؟
�إن النهو�ض بالأمة العربية والإ�سالمية يجب �أن يبد�أ من العمل على تطوير
القدرات الفردية والتكنولوجية لدى الفئة ال�شبابية ،وتوفري البيئة املنا�سبة لهم
للعمل فيها ،والنظر من الأعلى بعني الن�رس عند تو�صيف امل�شاكل وتقييمها
وطرح حلولها .ولعل التو�صيات التالية ُت�سهم يف و�ضع اللبنة الأوىل نحو البدء
بهذا امل�رشوع بعيد املدى ،علّنا ن�صل �إىل نقطة التالقي معهم �أو نتفوق عليهم،
و�أن نحاربهم ب�أ�ساليبهم ال نقف عند تطوير �أ�ساليبنا فقط.
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التو�صيات
• العمل على تنمية الكوادر الب�رشية العاملة يف املجال التكنولوجي ،وخ�صو�صا ً
يف جمال �أمن املعلومات.
• حثّ اجلامعات على توجيه الطالب نحو الدرا�سة التي تنفع يف هذا املجال،
وافتتاح مراكز للتطوير العملي.
• حثّ املراكز البحثية للبحث وكتابة الدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة يف املجاالت
التكنولوجية والقانونية املتعلقة باجلرائم الإلكرتونية ،لتوعية املجتمع
وحتذيره.
• حثّ امل�ؤ�س�سات الإعالمية على توعية املجتمع عن مدى خطورة الربامج
التج�س�سية ،وما هي الدوافع الإ�رسائيلية وغري الإ�رسائيلية من ورائها.
• العمل مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية العربية والدولية واملراكز احلقوقية
والإن�سانية على ت�رشيع قوانني دولية فعالة حتمي املواطنني من التج�س�س
وخرق حرياتهم ال�شخ�صية ،مع العلم �أنه قد يكون من ال�صعب تطبيق هذه
القوانني ب�شكل عملي ،لأنه من النادر جدا ً �إيجاد دالئل تك�شف التج�س�س.
• ن�رش الوعي لدى م�ستخدمي الإنرتنت بطرق حماية معلوماتهم و�أمورهم
ال�شخ�صية.
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بذلك عربيا ً و�إ�سالميا ً ودولياً.
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Abstract
Israeli Unit 8200 and its Role in
Serving Israeli Espionage Technology
Cyber espionage is considered a new form of wars to control
individuals, institutions and states, and Israel is one of the leading
incubators of information and communication technology. A large
number of world leading companies either bought Israeli companies
of such specialty, or established research and development centers in
Israel.
This study attempts to shed light on the historical background
of the Zionist intelligence activity, especially the founding of the
Israeli Military Intelligence Unit 8200, which is specialized in
cyber-surveillance technologies. The development of this unit was
further discussed in addition to its activities in Palestinian, Arab and
international arenas.
The study sought to highlight the undeclared objectives of Israel,
which developed such technologies to seize security, political and
economic gains at the international level.
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