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 الممخص
 أسباب وبياف بيا والتعريف الدولية، العالقات في تأثير الفاعل الرقمي عمى البحث ركز    

في النسق الدولي بيف الوحدات  صراعات الدوليةال حسـ عمى مدػ قدرة الفاعل الرقميو  اعتمادىا،
 أحدثتوالسيما ما  ،العممية والمسممات القواعد عمى االرتكاز بعد ،الالدوالتيةالفواعل و  الدولية

ليكوف عنواف  الدولية العالقات فيالشامل  االنكشاؼ االستراتيجيمف  ةالرقمنة والثورة اإللكتروني
 يمكف ىل: اآلتي األساسي التساؤؿ عف البحث سيجيبمف ىنا و  ،وقواميسو وجديد في معاجم

 التغيير أوجده الذؼ السيبراني الفضاء ظل في الدولية العالقات حراؾ لنا يفسر أف الرقمي لمفاعل
  الدولي؟

في العالقات  الفاعمة ػ القو  قبل مف اتيااستخدام تواتر عمالفاعل الرقمي  أىمية فازدادت    
 ،الفضاء السيبرانيعمى والييمنة سيطرة مل والمعرفية لالستجابة العممية قارباتالم بتحفيز الدولية
 الدولية العالقات إف وىي ميمة مسالة حوؿ تتمحورالتي  اإلشكالية عمى األضواء البحث ويسمط
 .التقميدية القوة فواعل وأنصار الرقمي الفاعل أنصار بيفنظرؼ  تضادمف  تعاني
توظيف مخرجات ب الدوؿقامت  كمما: )) األتية الفرضية تبنى تطمب اإلشكالية تمؾ ولحل    

 السيطرة عمى الفضاء السيبراني إمكانية ازدادت كمما... الدولية ياعالقات فيالفاعل الرقمي 
 ،((المنشود عمى ارض الواقع وفي مقدمتو الواقع االفتراضيالتغيير العالمي، وبالتالي تحقيق 

 الذؼ الوصفي المنيج استخدمنا البحث، متطمبات ولتحقيق الفرضية، وإلثبات اإلشكالية ولحل
 البحث، موضوع يثيره الذؼ ى العالقات الدوليةمتأثير الفاعل الرقمي ع وصف عمى يركز

السيما الفجوة  ،التفاعالت الدولية في المعموماتي األمف وحاجات ضرورات اىـ إلى والتطرؽ 
السيما في القرف الحادؼ فالميزاف الدولي  ، معموماتيا   بيف الدوؿالعممية التي جعمت فوارؽ 

وليس فقط مف منطمقات القوة  في مختمف المجاالت يقاس عمى التفوؽ المعموماتيوالعشريف 
 .التقميدية 
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القوة  ،الدولية العالقات ،التغيير الدولي الدولية، العالقات ،الفاعل الرقمي) المفتاحية الكممات
 (.االنكشاؼ االستراتيجي األمف السيبراني، ،الذكية

Abstract 

The digital factor in international relations, its definition and 

influence to determine the new international style among its units, the 

numerical and electronically events for new world strategic explorer, 

Hence what are the explanation of the digital factor that released in 

international changes? 

The problematic is the theoretical opposite between digital factor and 

traditional factor supporters. 

The article thesis: “The states manipulation outputs of digital factor in 

international relations has increased its control in cyber link space.” 

The description approach of digital factor in international relation has 

important for cyber-security of its. The scientific gap among states in 

twenty one century are balancing in its information’s supremacy.  

Keywords: digital factor, smart power, cyber-security, strategically 

explorer 

 مقدمة
في القرف  لعالقات الدوليةا المتحكمة في ممكنات القوة الذكيةاىـ  الفاعل الرقمي مفعد ي

الحادؼ والعشريف وازداد االىتماـ بو في السنوات األخيرة بعد المكاسب التي حققتيا القوػ 
اختصاصات  يقمب، وىو ما ومنظورات التفاعل االدائي الدولي المعموماتي، وىي تتقارب الكبرػ 

نظيرات ورصف الت تقريبـ مف حيث الجوىر في تييوىو ، المنظورات التقميدية لمعالقات الدولية
، مف التقميديةالنمطية او عمى القوة  الذكية في العالقات الدوليةالرقمية التي تعمي مف مكانة القوة 

صف الطرؽ الذؼ ي رىف الفاعل الرقمي أتوازف القوػ في العالقات الدولية بد إف أخرػ زاوية 
في خوض  عموماتيةالم، النتياج الخيارات الرقميوف والنماذج التي يتبعيا الالعبوف  واألساليب

معضالت أكثر  أوجدالتغيير الدولي  اف الحنكة المعرفية؛ كوف تطمب ي الذؼ سباؽ التفوؽ الدولي
، وقبل عرض التفاصيل ال بد مف عرض بعض المفاىيـ التي العالقات الدوليةفي  دقة ونوعية

 البحث، وعمى النحو االتي: إلخراجتكوف دليل مرشد 
البحث حوؿ مدػ قابمية الفاعل الرقمي ليكوف احد مرتكزات القوػ تقع أىمية : األهمية: أوالا 

الدولية في األداء االستراتيجي لتحقيق التغيير الدولي المنشود الذؼ يصب في المحصمة في 
عمق المصالح القومية العميا لمدوؿ الرائدة في المجاؿ الرقمي وفي مقدمتيا الواليات المتحدة 

 معموماتي في الفضاء السيبراني. -التقدـ التكنواألميركية ومف يسير في دروب 
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مف اقوػ المتغيرات الذكية يعد الفاعل الرقمي  إفتدور حوؿ مسالة ميمة وىي : اإلشكاليةثانياا: 
العالقات الدولية  إفىي و  إشكاليةفبرزت  ،التغيير الدولي في مفاىيـ العالقات الدولية أحدثياالتي 

بما فييا في النسق الدولي دد الفواعل الج أنصاربيف  -النظرياتفي رسـ -تعاني تضاد منظورؼ 
لمفاعل : ىل يمكف ىنا يأتي التساؤؿ الرئيسي التقميدية، ومففواعل القوة  وأنصار الفاعل الرقمي

التغيير  أوجدهفي ظل الفضاء السيبراني الذؼ  فسر لنا حراؾ العالقات الدوليةي أف الرقمي
 .؟الدولي

 الرقمي؟الفاعل  ما ىو االتي:وعمى النحو  أخرػ تساؤالت فرعية  الرئيسؿ ؤاالس وأثار
 يمع االنكشاؼ االستراتيج الدوليةعمى العالقات  انعكاساتووما ىي  التنظيرية؟ منظوراتوماىي و 

في تحميل حركة  اتونظريما مدػ دقة  ؟التي افرزتو معطيات القوة الرقمية في الفضاء السيبراني
 الدولية؟العالقات 

 اعتمدت كمما)) :السببية التي تؤكد عمى ما يمي انو الفرضيةفي بحثنا اعتمدنا  ثالثاا: الفرضية:
 إمكانية ازدادت كمما... الدولية عالقاتيا في ظيف مخرجاتووتو  الرقمي الفاعلعمى  الدوؿ

 التغيير سياؽفي  مع المتغيرات المتسارعة التكيفو  العالمي السيبراني الفضاء عمى السيطرة
 (( .، وكمما استطاعت تحقيق أىدافيا بدقة بأقل الخسائر وبالمقابل بأعمى االرباحرقميا   الدولي
 تحقيق جممة مف األىداؼ اآلتية: إلىنسعى مف خالؿ البحث : األهدافرابعاا: 
 الدولية. العالقات تحديد سياؽ في الفاعل الرقمي مكانة ِإبانة   ىو   .1
 .عمى العالقات الدولية وأثره وطبيعتو الرقميالفاعل التعرؼ عمى ماىية  .2
 .في بناء قدرات الدوؿ أدائياعتماده كنيج  إلىالوقوؼ عمى األسباب المفضية  .3
 .مكانة الدوؿ في ميزاف القوػ العالميرفع دور الفاعل الرقمي في استعراض  .4
 .المعموماتي في ظل االنكشاؼ االستراتيجي األمفالبحث عف سبل لبناء  .5
لحاجتنا لوصف الفاعل الرقمي في بناء  الوصفيتـ االعتماد عمى المنيج  المنهجية:: خامساا 

 .مقدرات الدوؿ وتمكينيـ في ظل الفضاء السيبراني
 سادساا: النطاق: 

 حيث مف الدولية العالقات عمى وأثره الفاعل الرقمي بظاىرة بػ: النطاؽ يتحدد :موضعيا   .1
في الساحة  الفاعمة الدوؿ عمى اقتصرت وشكميا   ،ونظرياتو ومسمماتو وطبيعتو فمسفتو
 .رقميا  الدولية 

، وانعكاساتو في العالقات الدولية الرقميةالحراكات  ليشمل نطاؽ اتسع: المكانية الحدود .2
فيو ال يتوقف عند حدود جغرافية مرسومة وال يقف عند فضاء  عمى ارض الواقع

 .ممموس
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 والعشريفمف القرف الحادؼ  األوؿالنصف  ةحقب عمى البحث ركز: الزمانية الحدود .3
 .بحسب وصف "الفيف توفمر" ةوبالتحديد ما بعد الموجة الثالث

  الرقمي الفاعل لمنظورات المقاربات رصف البحث الموسوـ بػ": يتناوؿ سابعاا: الهيكمية
ـِ  ،النزاعات في العالقات الدولية " السيبراني الفضاء ظل في الدولي والتغيير  إلىلِينقس
شكاليةبين الرؤى المفاهيمية  الرقمي الفاعل: األ وؿ جاء بعنواف: مبحثيف وتـ  ،اإلدراك وا 
: الرقمي الفاعلوالثاني:  ،: رؤية مفاهيميةالرقمي الفاعل: ؿمطمبيف: األ و  إلىتقسيمو 

شكاليةو   المبحثتـ طرح مجموعة مف األفكار في ، لمستمزمات البحثواستكماال   ،اإلدراك ا 
: األوؿ، مطمبيف إلىلينقسـ  ،الفاعل الرقمي والتغيير الدولي :جاء تحت عنواف  الثاني والذؼ

 ، وصفوة: الفاعل الرقمي واالنكشاف االستراتيجي ، والثانيلسيبرانيااالمن الفاعل الرقمي و 
 .والتوصيات النتائجالقوؿ نختـ بيا بحثنا بجممة مف 

شكاليةالرؤية المفاهيمية  الفاعل الرقمي بين: األولالمبحث   اإلدراك وا 
وبالفعل التي توظف مخرجاتو  ،لمدوؿ المبتكرة لو الفاعل الرقمي أىمية دولية عالية مؾتيم     

يعاني مف إشكالية في مف الباحثيف لكف الكثير  باالتجاه الذؼ يخدـ المصالح القومية العميا،
، ففي الدوؿ لو الحكومات مستيمكة التقنية ال المنتجةدراؾ وىو يتعامل معو السيما الالمفيوـ وا
 بيا خاص قانوني حظيت مؤسساتيا ومستخدمي التقنيات المعموماتية الذكية بمركز المتقدمة
 ضرورة معوىو يتسق اجتماعية، -قانونية لعدة مبررات يستند ليا محدد مفيوـ وضع مف ٍانطالقا  
، لكف ىناؾ العديد مف الدوؿ االفتراضي -لكترونيامل الواقعي والتعامل اإلالتع بيف التمييز

سيما الدوؿ الضعيفة في التعامل مع العالـ الرقمي ال تواجو صعوبةوبالتحديد بمداف العالـ الثالث 
 خروقاتال حاالت في تقنيا ، وبما إف مف أولويات التغيير الدولي حماية الحكومات اإللكترونية،

شاعة األمف السيبراني، سيبرانيةحل النزاعات ال عف طريق ،ةااللكترونيوالتيديدات  فضال  عف  وا 
الدور الخفي لقوػ التغيير االفتراضية التي استطاعت اف تغير أنظمة وتغير قناعات شعوب 
باتجاىات معينة دوف اف تخسر سوػ تسويق المعمومات وترسيخ األفكار واقتناص الفرص 

األطر االستراتيجية الواقعية التي ترنو ليا الدوؿ  لؤلحداث والترويح الييا الكترونيا  بما يخدـ
تطمب إبانة دور الفاعل الرقمي وضرورة إدراكو والتعامل  المنتجة لمتكنولوجيا الرقمية، ومف ىنا

 المبحث عمى النحو االتي:تقسيـ  إلىوإليضاح ذلؾ تطمب  ،معو بمعرفة
 مفاهيمية الرقمي: رؤيةالفاعل : األولالمطمب 

معاجـ العالقات و كمتغير جديد في مفردات  الرقمي بالفاعليسود انطباع عاـ بيف الميتميف     
ليس لو  نتائج جديرة بالقبوؿ، ما لـ يستند  العالمي وسياقالدولي في التغيير تأثير ، بأف الدولية

 وتحقيق االستجابة ،افضل عالـموثوؽ بيا تحث عمى صناعة  معموماتيةعمى مرجعية 
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 مدف ذكية التي كانت في حقب إلىبدت الدوؿ تحوؿ مدنيا  أف، بعد العالمية تقنيا   اتمضرور ل
مف فمسفة الرقمية بكل ما تحممو  تمؾ المرجعية و  (1)،الزمف الغابر ضربا  مف الخياؿ العممي

-القوػ الكبرػ  –باف صانع التكنولوجيا الرقمية تدرؾ الدولية فإنيا تنسجـ مع المصالح والنوايا 
العالـ تقترب مف بذلؾ  ييف لمتحكـ بمسارات العالـ الواقعي، فرصة استراتيجية رقمية سيمتمكوف 
التعاوف،  –العالـ الواقعي في التكتيؾ والتكنيؾ لكل التفاعالت الدولية وتبتعد عف  االفتراضي

التنافس، الصراع. وىو ما يعطييا مف قدرة عالية في التأثير وقوة في التغيير الفاعل في قمب 
العالـ يضحوف مف اجل وىـ  الرقمييف، ولـ  يعد قادتو ومنظريو في الراؼ العاـ العالمي القناعات
الواقعية لمدولة  حاجتيـكمنظريف وقادة حراؾ يشعروف ب فالرقمييف ،"العالـ االفتراضي" الواحد

والتغيير  لقيادة العالـ االفتراضيمما دفعيـ  بحدودىا الحالية المعترؼ بيا وفق القوانيف الدولية،
 بل دفاعا  وتشبثا  بمكاسب التغيير توحدا   أو انعزاال  ، ليس المؤثرات الواقعيةيدفعيـ لمتنازؿ عف 

الخفية، الذؼ افصح عف القدرة الدولي التي تتحقق باقل الخسائر عبر الجيوش اإللكترونية 
والترويج لمقيـ التي ممكف اف تخمق فجوة ما بيف الشعوب ونظميا الحاكمة  رلمتسويق لؤلفكا

الكترونيا ، وما ثورات التغيير العربي او كما تسمى "ثورات الربيع العربي" اال احدػ تمؾ 
 .(2)الي التغييرالمخرجات عالية التأثير وفائقة السرعة في التنفيذ واألداء وبالت

ميمة في ظل الصيرورة الفمسفية في البحث عف مكنونات ومخرجات  وىكذا نكوف أماـ حقيقة    
التي  لموفرة المعموماتيةبدا يتطمع وىو يتعامل مع العالقات الدولية الجميع  أف، ىي الفاعل الرقمي

حتضر ت"  لالعالـ الواقعيعمى "" العالـ اإللكتروني" رفع اىميةالنوايا والمطامح التي ت تؤثر عمى
 إلىسيما في ظل حاجة الدوؿ الكبرػ  أساليب القوة التقميدية في الصراع والتنافس الدولي ال

تحقيق األرباح والمكاسب الدولية باقل الخسائر وبطرؽ غير مباشرة، فالحرب التقميدية ىي اخر 
خشنة او الغاشمة كما يطمق عمييا أؼ القوة ال -اخر العالج الكي –الوسائل في السياسة الدولية

اف صح التعبير الف األخيرة فييا خسائر مادية وبشرية لكل اطراؼ المعادلة وىي مرفوضة في 
المجتمع الدولي وال تحاكي تطمعات الشعوب الحرة التي أصبحت مؤثرة في الفضاء السيبراني. 

ياسية واالقتصادية فكاف الحل ىو االتكاء عمى )الرقمنة( في كل الصعد واالنماط الس
الدولي؛ ممكوف الطرؽ التقميدية في التعاطي التفاعمي لنياية  واالجتماعية، حتى اصبحنا اماـ

يجربوا الدولي لكونو يمثل مغنما   لمكثير الذيف كاف ليـ برىة مف الزمف يرتقبوف فرص التغيير 
يما بعد أف ابتعد التقميديف وتحقيق تطمعاتيـ وفقا لمقتضيات المصمحة القومية العميا، الس دورىـ،

لموجود  عف ركب "الموجة الثالثة" وما بعدىا وعجزوا عف التكيف والتغيير الذؼ عده الكثير تيديدا  
 .(3)عمى حد وصف "الفف توفمر"
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السيبراني" الذؼ يعتمد في حركتو عمى  الفضاء وما إف جاء التغيير حتى دخل لنا مفيوـ "    
شبكات مف  ىي التي تديرحركة العالـ و تغيير ثنائيات مف اآلحاد واألصفار المتناىية الصغر في 

وىو ما يبيف أىمية وخطورة القدرة عمى امتالؾ آليات توظيف  ،مالييف النظـ والبرامج والتطبيقات
لمالييف ىذه البيئة اإللكترونية واستغالليا وتكييفيا وفق المصالح واألىداؼ وبما ينعكس عمى ا

وبالتالي اصبحنا اماـ الفاعل الرقمي او اإللكتروني الذؼ  مف األشخاص مف المتفاعميف والمتمقيف.
مف غير الدلو كالمنظمات قدرة الفاعل، سواء كاف دولة أو فاعميف يمكف اف نعرؼ مفيومو بانو ) 

وسائل التكنولوجيا واألفراد وغيرىـ، عمى استخداـ  ةالراديكاليالحركات اإلرىابية والتنظيمات و 
الحديثة واالتصاالت لتحقيق أىداؼ معينة عبر شبكات الكمبيوتر واإلنترنت، والتي قد تشمل 
سرقة البيانات الميمة أو تدميرىا أو تعديميا أو إغالؽ نظـ إلكترونية أو إعادة ضبطيا، والتحكـ 

ىو ذلؾ )يف اخر وفي تعر  4.(عامة بيا سواء كانت ىذه النظـ مدنية أو عسكرية، شخصية أو
المؤثر غير الممموس الذؼ يعتمد عمى شبكة المعمومات الدولية في التأثير عمى الوحدات الدولية 

فرد او  ألؼيميزه عف باقي وحدات النظاـ العالمي انو يعطي المساحة  وما ،بالسمب او اإليجاب
الذؼ نشر الوثائق االميركية ..  "سنوديف"سبيل المثاؿ االميركي  ىمنظمة في المعبة الدولية .. عم

 .(5)األرض(الذؼ اعمف دولتو رقميا واصبح فيما بعد واقعيا عمى  "تنظيـ داعش"او 
وفي ظل منازعات الذات لدػ منظرؼ العالقات الدولية نجد اف التحوؿ في المدرسة الواقعية     

العالقاتي التقميدؼ"  ضاءالف الجديدة والمتجددة التي تستجيب لمتغيرات النسق الدولي جعل مف "
قرية صغيرة عصرية،  إلىتابع لمفضاء السيبراني الذؼ حوؿ العالـ الواسع المكتع بالتفاعالت 

فكاف مطمب "األمف السيبراني" ضرورة البد منيا مف وجية نظرىـ في ظل التحدؼ الرقمي، 
تقييـ، بقدر حاجتو لتقنيف  إلىوبالتالي فاف الوضع العالمي في القرف الحادؼ والعشريف ال يحتاج 

 إلىتمؾ الفوضى المعموماتية التي تربؾ حتى صناع تمؾ التكنموجيا، وىذا يترجـ الضرورات 
 الف ؛بأتـ صورة عمـ العالقات الدولية الرقميتمتئـ مكونة نسق النزوع لبناء  مطالب وحاجات 

 واالقتصادية العسكرية القوة فم حركتو عمى المسيطرة األساسية القوة في تحوال   اآلف يشيد العالـ
والمعمومات فبزغ لنا في األفق أنماط جديدة مف القوة  المعرفة قوة عمى يعتمد جديد نسق إلى

 (6)كالقوة االفتراضية والناعمة والذكية.
وكأنيـ لـ يصادؼ  بنظرياتيـ المنظريفعاد  كسبو العالـ رقميا  الوعي بما  تعاليوفي ظل 
األمف بجدوف نوعناوينو ويستالرقمي ، يمممموف ما بعثره التغيير نظرية واأف أرس بمسيرتيـ العممية

مف نتائج عمى  الدولي تنفي بالتماـ ما رصفو التغييرالتي  الناعمة -المنافذ الرقميةعبر السيبراني 
الرقمي بعد استخدامو مف قبل  أىمية الفاعل تازدادو  .في العالقات الدوليةأمل تحقيق ظفر 

الجماعات حتى أصبحت ىذه  .العنف إلىأو الجماعات السياسية التي تدعو التنظيمات اإلرىابية 
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وقوع اليجوـ المدمر وبعد  .تتمتع بقوة كبيرة وقادرة عمى التأثير في العالقات الدولية بيف الدوؿ
ظير القوة المتزايدة لمجيات الفاعمة أاذ ، 2001أيموؿ  \11 الذؼ شنو أعضاء تنظيـ القاعدة في

التي نسقت اليجمات مع افراد جماعتيا عبر االنترنيت وامدادىـ عبر نفس المنفذ  مف غير الدوؿ
باألمواؿ لتنفيذ العمميات عمى األراضي األميركية، واستطاعت بالفعل  والنظاـ المصرفي العالمي

والصوت لقيادات فيديو ال ائطى شر جميور عالمي مع النصائح المسجمة عم إلىالوصوؿ مف 
 (7)" وبعدىـ "تنظيـ داعش" في مرحمة أخرػ مف قتل األخير.ألسامة بف الدفالقاعدة "

العالـ وىنا ال بد مف التأكيد عمى أف الحصيمة النيائية التي ال تنحصر في الخروج مف "    
 ويبتغيدعامة لما  الرقميالفاعل بل جعل مف ، بأنصع صورة وبأكثر حصاد مف الفرص الرقمي"

ويتبنى ما  ،امنويعرؼ باآلخر ويحممو مسؤولية  رقمي دوليمف الوصوؿ لنظاـ صناع القرار 
لمفاعل إنما ىو فيـ ناقص  ،المطالب والتوجيات والمقاصد، وأؼ حياد عف ىذه الميمة يطرح مف
امة ألف فاعميو ال لـ تتبمور بصيغتيا الت ػ لكثيرلد الرقمي، صحيح أف قيمة المشروع الرقمي
يبشر بأكثر مف  فوالمبتدئي الرقمييف إال أف جنس العالقة بيف الفاعميف قاصريف معرفيا ،يزالوف 
ويكوف شاىدا  عمى بزوغ زمف ولزوـ بناء األمف السيبراني  لتجنب االنكشاؼ االستراتيجي،أمل 

 (8) .لسمبيا االستيالؾ واالستخداـ اال مجرد برامج ىمي ،لمجموعالرقمي التنوير 
 واف كل شيء يتغير اال التغير فيو ثابت ال يتغير، ساكنا  ولف يكوف  يكفوألف الزمف لـ 

واؼ تغيير الذؼ نتحدث عنو، انو التغيير الرقمي او االفتراضي او الناعـ الذؼ يتسـ بميزة 
ال بد السرعة والوصوؿ والتأثير الخفي عمى كل اليياكل ألؼ دولة وبدوف أؼ قيود، ومف ىنا كاف 

بل  ،فحسب الساسة الفاعموف في النسق الدولي إليو يبغوف ال يحتوؼ ما  رقميمف مشروع 
وترسيخ سطوة  باألمف السيبراني،مشروع جّمو دعوة لمتمسؾ  ،دائبة المسير كقوػ  ـييستوعب

بل معتركا  تتالقح فيو اآلراء  ،فحسب رقميةمشروع قواعده ليست  الرقمية، الشعور بالمواطنة
جامع لمتفاعل الدولي السريع، فالعالـ مزدحـ الكترونيا   منطقوالرؤػ واالتجاىات وصوال  لصياغة 

 2.44 االجتماعي التواصل مواقع مستخدمي وبمختمف الصعد، السيما مع بموغ عدد ءبكل شي
 (9).2018 عاـ في شخص مميار

الذؼ إذا ما  الجمعي،نوعا  مف االصطفاء  الفاعل الرقميصبح يوتأسيسا  لما تقدـ، 
 يـفإن ،في بمورة قوانينو العاممة ليصبح تقميدا  حياتيا  وعنوانا  لمتفوؽ عمى الذاتت دولة نجح

بل صيانة اليوية وصياغتيا مف جديد، دوليا ،  أماـ عقد جديد ليس ىمو تبرير الشرعية وف كوني
وجودىـ، محمميف بميمة استراتيجية القصد منيا إعادة كتابة تأريخ  يـوكأن وف،كونيعند ذاؾ س

يس بوؾ الف أنواعياشبكات التواصل االجتماعي بكل  التقني، متمثال  وىذا ىو جوىر االستحقاؽ 
Facebook توتير ،Tweeter يوتيوب ،youtube، (10) .(االنستغراـ وغيرىا 
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ال يتوانى مف إتماـ ىدفو  معرفيةوالباحث ىو يتصدػ لموضوعة الدراسة بشمولية ورؤية 
 بناصيتيف منيجيتيف: االستعانةمتممسا  

مف وقائع، وما يشيده مف أحداث وحوادث شاركت في  الفاعل الرقميأوالىما: الرصد لما يحويو 
 وربما تنتظره لتشكل المسار المطروح لصياغتو مف جديد.  ،صياغتو

 إقميميةوىو أداء تتدخل في تشكيمو فواعل، الدولي، ثانيتيما: متابعة حيثيات األداء السياسي 
الشواغل عمى عكس ما تراه الغالبية  لطمأنت التقنيةودولية، قوػ ومنظمات، تحد مف الحماسة 

 العالـ الرقميبنجاعة، توجييـ نحو  العالـمف كونيا تمثل مسرعات ابتدائية محفزة إلتماـ وعي 
العالـ الرقمي وىذا بمجممو سيشكل محور التضاد بيف المؤسسات الّقيمة عمى  وضرورة،كخيار 

بعض نقاط الخالؼ  إخفاءال يمكف وما يضمو مف أطياؼ ليا آماليا التي  واألمف السيبراني،
وماليا مف انعكاسات عمى  منصات التواصل االجتماعيبينيا وبيف النموذج األدائي لممارسة 

التي بدا  لمعالـ الرقميوحيثيات التييئة حرب المعمومات، وىذا ما ظير جميا  في  السياسة الدولية،
عمى المتمقيف بناء امنيـ اإللكتروني، واال كبار المعموماتية، و  زمنو وأداؤه مربوطا  عمى ما يقرره

 (11).في العالقات الدولية  الشواىد الرقمية احد إال العربيوما ثورات التغيير مصيرىـ التغيير، 
 ومف ، ديدجلا يمقر لا رصعلا لظ يف يمقر لا لعافلا تامس ـىا  ديدحت بجي ؽايسلا اذى يفو   

(12 ): السمات تمؾ أبرز
 .                             

 المراسالت اإللكترونية محتوػ  رصد عممية عمي تقتصر ال بحيث التنصت، عمميات تطور -1 
 مع يتالءـ بما توجييو وا عادة   المحتوػ، تحرير وتعديل إلي تتعدؼ بل فقط، طرفيف بيف

                              . المخترقة لمطرؼ االخر الجية مصالح
 قامت انتياؾ والتي بالكاميرات" طائرات الدورف"، المزودة طيار بدوف  الطائرات انتشار  - 2

والتحركات  اف جميع المناطق حيث مجتمعاتيـ واختراؽ حدود الدوؿ، في األفراد خصوصية
 يتطمب التي  " اآلمنة المناطق "  ما يسمي تأسيس إلي العالـ يدفع قد ما وىو ومرصودة، مراقبة

                                                          . المعنييف األشخاص إذف بيا التصوير
 حيث لمجموعة مف الدوؿ التي ترفض حرية الشبكة العالمية لؤلنترنيت، السيبراني" االتحاد " -4 

 روسيا مثل الدولي، المجتمع قبل مف المنبوذة وغيرىا مف الدوؿ االستبدادية الدوؿ قامت تمؾ
ريتريا،   البيضاء، ريا الشمالية، بتأسيس اتحاد إلكتروني خاص بيا تتداوؿ وكو    وزيمبابوؼ،   وا 

                                                                        . مف خاللو استراتيجيات الرقابة والرصد
 أولئؾ ليا يتصدر فرصة وىي ، ينار بيسلا ءاضفلا لظ يف  ةيتلو دلاو  ةيضار تفالا ةدايسلا -5 

 والتي   الواحدة، والثقافة القومية ذات والجماعات واالفتراضي، المادؼ العالميف في المطاردوف 
د دولة رسمية تشمميـ، حيث يمكنيـ تأسيس شبكة إلكترونية تجمعيـ في العالـ وجو  تفتقد



 مجمة آداب الفراهيدي         د. سيف نصرت الهرمزي              رصف المقاربات لمنظورات الفاعل الرقمي
 م9102( آذار 73العدد )                                 السيبرانيفي ظل الفضاء  واالنكشاف االستراتيجي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

430 

ربما يكوف لو  مف السيادة االفتراضية، وىو األمر الذؼ االفتراضي، يمارسوف مف خالليا نوعا  
                                  .تأثير في اتجاه التأسيس الفعمي لدولتيـ

السيما مع ظيور الكثير مف  ، " ويكيميكس " عقو م  لثم ، التقديرية او الخفية  السمطة الرقمية  -6 
الدوؿ المواقع االلكترونية التابعة لجيات مختمفة تستخدـ أسموب "ويكيميكس" لمضغط عمى 

 يتـ متى فتحدد تمتمكيا، التي والمعمومات البيانات مع التعامل إلىوصوال   باتجاىات مختمفة،
، وذلؾ بغض النظر عف عمى شبكة االنترنيت يتـ إخفاؤىا ومتى المعمومات، تسويق تمؾ

                                             او شخصيات ميمة في دوؿ معينة. األضرار التي قد تمحق بأفراد أبرياء
اإللكتروني بعد اف سمح الفضاء السيبراني سيولة التواصل وابتكار وسائل  اإلرىاب انتشار  -7 

 اإلرىابية والجماعات عمدت الكثير مف الدوؿ حيث جديدة لمتواصل بعيدة عف الرصد،
(13) .  السيبرانية الحرب تكتيكات لالستفادة مف

                                   
 الفاعل الرقمي: إشكالية اإلدراكالمطمب الثاني: 

الدولي وسرعت مف  غيرّت أسس األداء السياسي رقمية أف العالـ بما واجيو مف تغيرات    
تـ االعتياد عمى تقميدية وقبل ذلؾ حققت ىزات خطيرة لمفاىيـ  التفاعالت في العالقات الدولية،

أماـ ـ نفسيالساسة التكنوقراط اوػ معطيات كثيرة، وجد وشككت في جد قياسا  ووجودا ، تداوليا
، وتزداد فيو الحاجة القوة الخشنةتتجاىل فيو  القوة الذكيةعصر أقل ما يوصف بو، أنو عصر 

مسمى دوف تكبيل جديد تحت  حراكاتعمى  يستطيعوف ال  يـوكأن لممعموماتية والمعرفة الرقمية،
القوة التي تسوقيا التقميدية وىجر مسوغات التأثير  المعرفيةتجو نحو ترسيخ النزعة ي العالـ الرقمي

عصر تتواتر فيو  إلىوصوال   الواقعية والمثالية واألخالقية وغيرىا،ومف خمفيا المرجعيات  الخشنة
الرؤػ والعقائد واالستراتيجيات التي ىميا الوحيد رىف اإلرادة البشرية بسياسات وآليات تحرؾ 

العالـ الرقمي بل عمى وفق ما يراه  ،وما يمتمكو مف ممكنات التقنية ا  لطاقاتوال وفقرقميا  اإلنساف 
في أنساؽ موصوفة مف  افتراضي رقميمجرد أداء  إلىحتى تبدو إنسانيتو وقد تحولت  ،آلخرل

 إلىالتقنية المعموماتية ويتحكـ بيا فسرعة التواصل تفضي اإلجراءات يتالعب بيا القابض عمى 
 (14).سيولة استقراء األداءسرعة المراقبة و 

بل ومصيره ليس  ،وفي رحـ ىذا التناقض أصبح اإلنساف بأمّس الحاجة لمناقشة ذاتيتو    
العالقات في حسابات بناء  رقميا  إليقاؼ ما يعانيو مف تداعيات أشكمت حياتو وجعمتو عنصرا  

مجتمعي األداء اليقاس عميو بل لتأطير تحفزه لممشاركة في بناء الدوؿ كمعطى  الدولية،
، ولعل مف أولى محاوالت التأطير المبذولة افتراضيا  مما يسيل عممية التعامل الواقعيسياسي وال

وليد زمانو أو  بأنو لولـ يعد ينظر  الذؼ الفاعل الرقميمف  الدولي موقفالتحديد  ،بيذا االتجاه
نمامكانو  عمـ والمعرفة والساسة بيف أصحاب الظاىرة معبرة عف تطور متواصل لعالقة  وى وا 
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وألف  ،كغاية لـ تدرؾ لحد ىذه المحظة مف الفاعل الرقمي  ، وألف الحصيمةالتكنوقراط الطامحيف
الثوابت تعرضت لغزو مفاىيمي زاد مف اختالؿ العالقة بيف طرفي ظاىرة الوجود اإلنساني ال 

حت ضحية لمجدؿ ، أصبالفاعل الرقميفإف تمؾ الظاىرة، الموقف مف  الرقمي،سيما ببعدىا 
المحتدـ بيف المثالية والبراغماتية دوف أدنى تفكير بالعّمة المسّببة لكل ذلؾ حيث تكريس ابتعاد 

العالـ االفتراضي وىذا المجوء يتسارع بسرعة عاليو  إلىالعالـ الواقعي والمجوء اإلنساف عف 
 (15) .متجاوز الحد المقرر ومتجاوز القوانيف  الوضعية الحاد منو

نموذجا  اجتماعيا  اصبح ا ىناؾ رؤية باف الفاعل الرقميومف عالمات ذلؾ الجدؿ، أف     
اإلفصاح عف ما حد  إلىتبادؿ تصل  عالقاتتتسق فواصمو مع الزمف وفق افتراضيا  وسياسيا  
التي تتولى  العالقاتتمؾ  ،المفصحة عف إرادتو لممساحة والحرية االفتراضية مف ميوؿ  بداخمو

  إلىمف العالقات المغذية والداعية عنكبوتية يمتيا واالعتراؼ بيا واستمرارىا خمق شبكة بتواترىا وق
، والتجاوز لروتينيتو الواقعيعبر برامج وسياسات مقصودة بحجة كسر رتابة األداء التواصل 

استخداـ الفاعل الرقمي، واف كاف الكثير يعاني إشكالية في فيـ  إلىوالتي حفزت سكاف العالـ 
 . اؾ إيجابيات وسمبياتو االجتماعية والسياسيةوادر 

خطورة في األقباؿ اليائل عمى شبكات التواصل وتبدو ىذه الرؤية بما تفصح عنو مف  
 ضرورة إدراؾ ، وكأنيا تضـ بمفرداتيا مشروعا  حضاريا  بعده الوسائمي يكمف فياالجتماعي
التي ينتظر ممارستيا بسممية وحضارية  اإللكترونيةالسياسة الدولية وأوليا  اإللكترونية،الخطوات 

فما زاؿ  (16)،دوف االنغماس في البحث عف مردودات سياسية مادية فحسب. أما البعض اآلخر
أف ف، مف الفاعل الرقمي وما يحمل في فضاءه مف نوافذ رقمية لمعالقات المجتمعية غير واثق
ثبات معا التشبث يير الفاعل الدولي ستحظى بالمقب المنتظر بالسيطرة عمى الطيف الكيرطيسي وا 

نقاذكنموذج أداء  (الفاعل العالمي الرسمي) سياسي واقتصادؼ واجتماعي، يمثل الحل الشامل  وا 
أمني وتدمير لبنى األداء المجتمعي المتعدد  وانفالتمف وضع استثنائي  العالـبسبب ما يعانيو 

، بدءا ، بناء برامج لمتكّيف السياسي المصادر واألساليب والوسائل، األمر الذؼ يستمـز
، كأسموب بناء وممارسة لمعممية السياسية بالفاعل الرقميواالجتماعي قبل التحدث أو التفكير 

 (17) .2011وىذا جاء كردة فعل لما أحدثو الفاعل الرقمي في الساحة العربية عاـ 
 الفاعل الرقمي والتغيير الدولي :المبحث الثاني

كمما اتقف استخداـ وتوظيف  عالقة طردية بيف الفاعل الرقمي والتغيير الدولي،إف ىناؾ     
الفاعل الرقمي كمما كاف التغيير الدولي وفق األىداؼ المتوخاة منو باقل التكاليف وبأسرع وقت 

اف المسبب قد ال يعرؼ اال بعد مدة مف الوقت الف أدوات القوة  إلىممكف، بل يتعدػ االمر 
 حماية مموسة وىي )تدبي كدبيب النمل( اف صح التعبير، ومف ىذا االتجاه تعدالرقمية غير م
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 في وقت القائميف عمى النظاـ الدولي المعموماتي بيا اىتـ التي المسائل مف األمف السيبراني
 اإللكترونية التي لالنتياكات حد وضع أجل مف لو خاصة حماية إقرار عمى عمموا مبكر، إذ
 بشأف الدوؿ اللتزامات الواضحة األىمية وظيرت ومؤسساتيا اإللكترونية،ليا الحكومات  تتعرض

بالحمية  المتعمقة والمعاىدات االتفاقيات مف العديد أبرمت وأخذ بعدا  أمميا ، إذ األمف السيبراني
المجتمع المعموماتي ؛ كوف العديد مف المنظريف بدأ  حماية بغرض مف العنف الجرائـ اإللكترونية،

يسمى باالنكشاؼ االستراتيجي، الذؼ يجعل الدوؿ منكشفة وال شيء يوجد تحت مسمى يخشى ما 
 عرض المبحث عمى النحو االتي: إلىاألمف، وىذا دعانا 

 الفاعل الرقمي واألمن السيبراني: المطمب األول
لمواقع التواصل االجتماعي دور فاعل في إحداث التغيير، فتمؾ ال يخطئ مف يظف أف     

ولدت ولـ تزؿ كفكرة عبقرية واختراع نادر المثاؿ لتجاوز النقائص في الواقع مف أجل  المواقع
 سيادةنظرية  عزلتالتقريب والجمع بينيا في توليفة أسمى وأكثر ذكاء  ومرونة ورقابة، فكما 

استطاعت أف تؤلف بيف مختمف أنواع التعدديات  مواقع التواصل االجتماعيفإف  الدوؿ،
الحرية  إلىالجتماع اإلنساني وال سيما بيف الحاجة لؤلمف والنظاـ والحاجة والتعارضات في ا

 .(18)، لتحطـ قيود السيادة لتكوف الدوؿ بال حدود وال قيود فالعالـ قرية وليس مدينةوالتعددية
 عالـ المعرفةكفكرة ابتدعت في بيئة معينة أشرىا  منصات التواصل االجتماعيولما كانت     

فإف الميمة الكبرػ التي تصادؼ الجميع، تكمف في القدرة عمى صياغة مشروع  ،وحدد منطمقاتيا
 ومحفزات ،وتييئة الظروؼ المالئمة ليا، شروطا  ومناخا   العالقات الدولية الرقميةجاد الستنبات 

بل ىي تركيبة مف  شاشة افتراضية،أو  تقنيةليست مجرد  الفاعل الرقميوىذا يعني أف  ،وتقنيات
بناء أقناع مستمر  إلىمتراصة ومترابطة فيما بينيا تكمل إحداىا األخرػ، وصوال  رقمية القواعد 

رياح ومؤثر لجدوػ االقتراب مف ذلؾ اليدؼ بكل ما تعتمد عميو مف إقرار بتسميـ واضح لوجود 
في تعرؼ آراء لتغيير البنى القيمية الديمغرافية ، أو وضع آليات لتداوؿ السمطة أو التغيير
 .لبناء استراتيجية لتغيير األضدادية واالحتكاـ إلييا كعنواف مجسد األغمب

ذا كانت  بخوض غمار منصات الفاعل  كشفت لنا تمسؾ الشعوب األحداث العالميةوا 
منصة إلفراغ الطاقات المكبوتة ووسيمة إليصاؿ الصوت  إذ وجد الكثير فيو، نخبا  وشرائح، الرقمي

، اختالؼ كذلؾكشفت لنا،  ،ا وتحقيق األداء المستقر ليالمشاكمي ةمجتمعيوتحقيق المطالب ال
درجة الحيرة في اختيار أسمـ الدروب  إلىتمؾ الشعوب في تصريف ذلؾ اإلجماع ووصوليا 

لتتشوه المطالب تحت شعارات  ،لموصوؿ إليو نظرا  لتعدد االلتزامات التي ترتبيا تمؾ العممية
حد التيور ضاربا   إلىع محدد يصل بمطامحو إال فكرة أو شريحة أو تجم  فضفاضة ال تخدـ

يعمل ما يقوـ بو  (19)،، وليذا ترػ البعضاألمف المعموماتيعرض الحائط بأساسيات التوجو نحو 
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واالمف السيبراني اضيف  ،كل شيء رقمي بالتكيف والتغيير بعد أف أصبحتحت مظمة المطالبة 
الدولي في كل الحقوؿ ومنيا حقل العالقات الدولية لما لو مف أىمية كبرػ  موسوعة االمف إلى

المعطى لو،  تتعمق باألمف القومي لمدوؿ عمى ارض الواقع، ولعل او التعريفات لؤلمف السيبراني
في االتصاالت  اإلصالحفي التقرير الصادر عف االتحاد الدولي لالتصاالت، حوؿ "اتجاىات 

جراءاتمجموعة مف الميمات، مثل تجميع وسائل، وسياسات، بانو )"، 2011-2010لمعاـ   وا 
المخاطر، وتدريبات، وممارسات فضمى، وتقنيات،  إلدارةتوجييية، ومقاربات  ومبادغامنية، 

 (20). (يمكف استخداميا لحماية البيئة السيبرانية وموجودات المؤسسات والمستخدميف
تأسيسا عميو، يمكف تعريف االمف السيبراني، انطالقا مف أىدافو، بانو النشاط الذؼ يؤمف      

حماية الموارد البشرية، والمالية، المرتبطة بتقنيات االتصاالت والمعمومات، ويضمف امكانات 
 إعادةيتيح و الحد مف الخسائر واالضرار، التي تترتب في حاؿ تحقق المخاطر والتيديدات، 

وقت ممكف، بحيث ال تتوقف عجمة االنتاج، وبحيث، ال تتحوؿ  بأسرعما كاف عميو،  إلىالوضع 
 (21). خسائر دائمة. إلىاالضرار 

أصبحت حروب اليـو ومع تداعيات الحروب اإللكترونية واليجمات والتيديدات الرقمية حتى     
بدرجة كبيرة فالحرب السيبرانية تعتمد . كبيرا   تمعب األدوات السيبرانية فييا دورااذ ىجينة،  حروبا  
التطور السريع والمنافسة الشديدة، بسبب المنافسة القائمة بيف شركات البرمجيات الكبرػ، عمى 

 والتعاوف بيف ىذه الشركات وشركات تصنيع السالح، وفرص التكامل الكبيرة بيف الجانبيف.
ميات الحرب السيبرانية ويمكف في ىذا اإلطار التمييز بيف ثالثة صور رئيسية لعم

Cyber War  operations (22)شاممة لؤلمف السيبرانية وىي: ةوالتي تتطمب وضع استراتيجي 
اختراؽ الشبكات وتغذيتيا بمعمومات محرفة إلرباؾ مف خالؿ ، الحاسوبشبكات ىجمات  -1

 مستخدمي الشبكات، أو نشر الفيروسات بيدؼ تعطيل الشبكة.
الدفاع عف شبكات الحاسب اآللي مف أؼ اختراؽ خارجي عبر تأمينيا مف خالؿ إجراءات   -2

معينة، يقوـ بيا "حراس الشبكات" مف خالؿ برامج وتطبيقات تقـو بأعماؿ المراقبة لمزائريف غير 
)الياكرز( و"استيقافيـ" لمتعرؼ عمى ىويتيـ أماـ بوابات افتراضية لمشبكات، بجانب  المرغوبيف

استطالع شبكات  -3ح الشامل لمشبكات بحثا  عف الفيروسات السيبرانية )قنابل منطقية(، المس
الحاسب اآللي، وتعني القدرة عمى الدخوؿ غير المشروع والتجسس عمى شبكات الخصـ، بيدؼ 
الحصوؿ عمى البيانات دوف تدميرىا، والتي قد تشتمل عمى أسرار عسكرية، ومعمومات 

الحاالت قد يسمح لمزائر المجيوؿ بالدخوؿ عمى الشبكة وتتبعو بيدؼ استخباراتية. وفي بعض 
 التعرؼ عمى أساليب الخصـ والقياـ بعمميات ردع سيبراني مضاد.
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قميمة التكمفة بالمقارنة باألسمحة  مف البرمجياتوتستخدـ الحرب السيبرانية مجموعة 
 تحتاج إلطالقيا سوػ منصات ميارات نادرة إلنتاجيا، والعمى تتطمب اذ التقميدية والنووية، 

بسيطة )غير مرئية( تتمثل في موقع اإلطالؽ عمى شبكة اإلنترنت، ومحرؾ لمبحث، وشبكة 
تواصل اجتماعي، وخادـ افتراضي أو مادؼ أو "سحابة بيانات". ويمكف تصميـ ىذه المنصات 

ميف اإللكترونييف مف قبل أؼ أشخاص مثل: القراصنة، والمتطرفيف الدينييف أو السياسييف، والمجر 
مف عصابات الجريمة المنظمة. وال تترؾ األسمحة اإللكترونية وما تفرزه مف أزمات سوػ القميل 

.  (23)مف الوقت لالستباؽ والوقاية والكشف أو رد الفعل بسبب السرعة اإللكترونية لميجـو
يا  يستدعي أداء  براغماتيا  ال مطمبا  أخالق األمف في ظل الفضاء السيبرانيغدو يوىكذا 

بمجمميا، مقابل ذلؾ  األمنيةقبل النطق بو بناء صورة مثالية لما ينبغي أف تكوف عميو العالقات 
و، إذا ما صادؼ القبوؿ المعقوؿ ل ضمافكأسموب األمف المعموماتي ، أف (24)،يرػ البعض اآلخر

، ستتحوؿ والتحديثليا حدود في المراجعة  امنيو رقمية ونظمت اتجاىات األخذ بيا كاستراتيجيات
حتى  األداء،األمـ وتنمية األفكار وتقويـ  لحمايةتتكفل بترسيخ ذاتيا كسبيل  برامج حماية إلى

ميالدا  جديدا  لموجود تنظـ عبرىا االجتيادات بمختمف مقاصدىا بأداء الرقمية تبدو ىذه العقيدة 
ذه الفكرة في األداء متسق الوسائل والوظائف ال مجاؿ فيو لممزاج وىنا ينبغي استحضار ى

دعاة عالـ السياسية  ويبتغيألف المراد الذؼ  ،اآلف، وحسـ الوالء وطنا  وأمة الدوليالسياسي 
البناء ال يمكف الوصوؿ إليو إال في رحـ دولة قوية متماسكة مكتنزة عمى كل شروط الرقمي 

ذا لـ يتوفر ذلؾ الوعاءالمعرفي والتقني والقيمي واألخالقي ، فإف ضنة االجتماعيةأو الحا ، وا 
 .األمف سيكوف ضربا  مف الخياؿ

ستنبت دوف أف نأخذ بنظر االعتبار البنائيف يال يمكف أف المعموماتي  األمفوعميو فإف    
 اآلتييف:

  المعموماتي. الدولةامف موضوعي يتعمق ببناء  بناء-أ
بجعل منصات التواصل االجتماعي وما تحوؼ بداخميا مف ذاتي يتعمق بالرغبة العامة  بناء-ب

لتحسيف األوضاع السياسية حشد اإللكتروني معيارا  لقياس توجيات المجتمع وعرفة مطالبو 
وتأسيسا   .لضماف األمف مف االختراؽ وتغييرىا نحو األفضل بدرجة معقولة مف الحرية والممارسة

برنامج عمى المنصات ف البنائيف، سيتحوؿ مف مجرد ، إذا ما أقرت ىذيالدوؿعمى ما تقدـ، فإف 
 األمفالجموع لتأسيسيا بجيدىا كونيا مصدرا  ليس لتقنيف  أمنية ترنومثابة  إلىاإللكترونية 

وبعد كل ما تقدـ يبرز لنا  (25)المحقق لؤلمف الحقيقيفحسب بل مصدرا  لمعدؿ االجتماعي 
 وبإلحاح سؤاالف ميماف:
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نموذج خاص  ىناؾ؟ وىل لتحقيقو الجميعسعى يالتي  مف السيبرانياألاألوؿ: ما ىو مضموف 
 مع خصوصية الحاؿ والواقع ؟  يتالءـ
وأتعبنا الجيد ىو مف مخرجات الفاعل الرقمي  األمف المعموماتيبعد أف اتبعنا التكرار بأف     

ذا ما أردنا الوصوؿ الحماية اإللكترونيةعني يلتأطير ما دعا إليو اآلخروف بأنو  معرفة ما  إلى، وا 
ونحف في بداية القرف الواحد والعشريف، فإف ميمتنا تبدو وكأنيا كمف  األمف السيبرانيعنيو ي

إذ ليس لنا قدرة بالسيطرة عميو نظرا  لما ستسفر أو تكشف عنو  يتعامل مع أفالـ الخياؿ العممي،
الرقمي ذلؾ ألف الفكر العالمي  رقمية، مف تناقضات جدية غالبا  ما تؤطر بصيغة الصعوبات

"،  األمف المعموماتيما يسميو البعض بػ" إلىحمل ىواجس الخوؼ مف مغبة الفشل في الوصوؿ 
األمر الذؼ جعل البعض يترؾ مصمحتو في بمورة حصيمة االتجاىات التي يفصح عنيا ذلؾ 

إنضاج بل  إلىرة بحاجة ليست كفك الحمايةالفكر لصالح ما يفصح عنو مف أدوات، وىكذا بدت 
 (26)الواقع واالفتراض.كأداة ينبغي تحديد ما تضمو مف آليات ىادفة لخمق توافق بيف 

 إلىدفعت ثمف تياوف البعض في بمورتيا لتتحوؿ ، كفكرة األمف السيبرانيغدو يوألجل ذلؾ     
التقنية وعمى مزاج صّناع  اإللكترونية مجرد عممية يرتبط األداء فييا عمى الظروؼ والمتغيرات

الرقمية  وىذا ما نجت منو الديمقراطيات الميبرالية  ورجاؿ المعرفة بتوجيو مف ساسة التكنوقراط، 
بعد أف فشمت أساسا  في صياغة اآلليات الالزمة الصورية الواقعية، وسقطت فيو الديمقراطيات 

والمستفيديف منيا فرصا  عديدة إلدراؾ التي إذا ما ضمنت ستتيح لحاممييا  التقنيةلتأطير المنافع 
وتعظيـ رضاىـ عما يجرؼ حوليـ بعد أف يكونوا قد تمتعوا بيامش مريح مف الحريات  ،ذواتيـ

 الغمبة ألىل المعرفة، احتراـ مبدأ بالحاجة لؤلمف المعموماتي لقصورىـ التقنيمقابل اعترافيـ 
 .(27)الدولية رقميا   عل بيف كل األطر السياسيةىو ثمرة التفا األمف المعموماتيوأخيرا  اإلقرار بأف 

 ؟ األمف السيبرانيوالثاني: ما ىو السبيل لترسيخ فكرة 
اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكمف في المبادرة ذات النسغ المزدوج التي تقيـ الدليل عمى أحقية     

 أمنية اإللكترونيةمنظومة حيث ضرورة خمق  األمف المعموماتي والبناء المعرفيالترابط بيف وجيي 
وا عداد جيل معرفي يعمل عمى سد الثغرات والفجوات المعرفية وترصيف البنى األمنية التحتية 

األمف إحالؿ -طالما أف المصمحة واحدة  ،وف طريقا  واحدا  لبناء النموذجيخط   االلكترونية، فيـ
 لعممية والتجاذبات الوالئيةبالمقاربات اوذلؾ ال يتـ إال  االنكشاؼ االستراتيجي،محل  المعموماتي

توظيف الفاعل وتمؾ ىي غاية  ،كنيج لمبناء ال ذريعة لمتدمير األمف وتأىيمو لاللتزاـ بقدسية 
 (28)أوال  وآخرا . الرقمي في إحداث التغيير البناء

ومآالت  الفاعل الرقميمف الموقف حسـ  الجميعوعميو، فإف الحاؿ الجديد يستدعي مف 
وصماـ أماف رقمي وسالح لمتنافس والصراع اذا ما استدعى االمر داء لؤل حماية تجسيده كنظاـ
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األمر الذؼ يرتفع بالجدؿ  بل وجعل المحاكاة أداة ميمة لمقدرة عمى استشراؼ المستقبل وماالتو،
إطاره المنيجي الذؼ يتحمل اإلفصاح عنو وتشخيص الواقع نصف  إلىمف إطاره المفاىيمي 

قاؿ عنو عضو مجل الشيوخ  إذ" دولي رقمي،الميمة التي نحف بصددىا حيث بناء نظاـ سياسي 
يكوف  أفبل مجموعة مف القنوات التي تطمب  بناقل،انو ليس  2006 ستيفنس" عاـتد " األمريكي

 .(29)واألنترنيتيب الساسة عمى درجة مف الخبرة في الحواس
 الفاعل الرقمي واالنكشاف االستراتيجي :المطمب الثاني

 إلى إلىتحولت بالفعل العمالقة  رنيتنتشركات االالفضاء السيبراني يجد اف  إلىاف المتطمع     
تأثيرىا اليـو تفوؽ قوة  تؤثر في سياسات الدوؿ وفي العالقات الدولية. وقوة فاعمة قوػ حقيقية

تأثير الدوؿ العظمى في العالـ، وتتجاوز قوة تأثير المنظمات الدولية الكبيرة والمؤسسات المالية 
الرقمية باتت تمعب اليـو  سياسة، إال أف التداوؿالمؤثرة. وبالرغـ مف أف المصطمح مازاؿ محدود ال

أو ، ميما اختمفت الحجج المسوغةو  وشعوبيا.في رسـ العالقات بيف الدوؿ وبيف الدوؿ  كبيرا   دورا  
القوؿ، إف الحاؿ بكل ما حمل  الممكففمف  ،مف وقائع وأحداث وفواجع العالـالمبررة لما يمر بو 

ّمل مف أوصاؼ انتقالي وعمى النحو  يبقى مثار تساؤؿ متعدد الوجوه ة،، استثنائية، مؤقتةأو ح 
بحاجة فعال  لمف  الجميع؟ وىل ظل التغيير الدوليفي  انكشاؼ استراتيجيأماـ  العالـىل االتي: 
 مف انكشاؼ استراتيجي؟  حصللتفادؼ ما ي الفاعل الرقمياستثمار  إلىىـ يرشد
الحقيقة اف االنكشاؼ االستراتيجي يعني نياية عالـ الرقابة والمراقبة والقيود عمى الشعوب     

ارية قادرة عمى ضبط تمؾ المنافذ التي وعمى المعمومات فمـ تعد األجيزة البوليسية او االستخب
فتحيا عصر المعمومات وحتى مع تطور التقنيات لدػ اعتى دوؿ العالـ فالفضائيات واالنترنيت 
والطائرات غير المأىولة )مف غير طيار( والرقاقات التجسسية الصغيرة والروبوتات وكمرات 

ء جعمت الدوؿ مكشوفة عمى العالـ المراقبة )االوناليف( واالقمار الصناعية التي تجوب السما
االخر وىو بدد كل االستراتيجيات الواقعية التي ترسميا الدوؿ فمـ يعد لممتغير الديمغرافي او 

الجواب عف التساؤؿ، نقوؿ : نعـ اف  اما (30)الجيو استراتيجي مكانتو في الصراعات التقميدية.
العالـ أماـ انكشاؼ استراتيجي في ظل الصراع الدولي الذؼ اتسع ليكوف تحت السحابة 
السيبرانية. حيث أصبحت الدوؿ تعاني مف عدـ قدرتيا عمى ضبط االمف السيبراني وسد الثغرات 

لكل تمؾ اليجمات واألفكار حصوف الكترونية تتصدػ  إلىاألمنية الرقمية، وبالتالي فيي بحاجة 
وفي كل ىذه الفوضى الرقمية واالنكشاؼ   والقيـ التي يمكف اف تزعزع الدوؿ عمى ارض الواقع.

عمى العالـ وانعداـ السيادة وبروز الجندؼ االلكتروني بدؿ الجندؼ الحقيقي الذؼ ال توقفو الحدود 
ني، وبالتالي فسح المجاؿ لنشوء انتشار رقعة الصراع في الفضاء اإللكترو  إلىالجغرافية أدػ 
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الحروب السيبرانية التي اخذت مسارات متعددة،والذؼ اسيـ في تمؾ الصراعات عدة عوامل 
 (31)ىي:
تغير مفيوـ الحرب جذريا  في القرف الحادؼ والعشريف لـ تعد الحرب بالطائرات والدبابات   -1

لدولية، حيث انتقمت مف نسق والسفف والبارجات ىي األداة في الييمنة وبالتالي الصراعات ا
وسط الشعوب" فكاف الغرض مف الحرب تقمديديا  ىو الحاؽ الدمار  إلى"الحروب بيف الدوؿ 

بالعدو، إما باحتالؿ أرضو، أو االستيالء عمى موارده. أما الحروب الجديدة، فقد استيدفت 
محورية في ىذا  باألساس التحكـ في إرادة وخيارات المجتمعات. ومف ثـ، بدا لمشعوب أىمية

النمط الجديد مف الحروب، سواء تعمق األمر بالسكاف المستيدفيف في أرضية المواجية، أو بالرأؼ 
مع ىذا  .العاـ في الدولة التي تشف الحرب، أو بالرأؼ العاـ عمى الصعيديف اإلقميمي والدولي

والدعائي، السيما التغير، أصبحت أىداؼ الحرب أقل مادية، وتركزت أكثر عمى العامل النفسي 
مع تنامي التغطية اإلخبارية، والسمعية، والبصرية المباشرة لؤلحداث لحظة وقوعيا عبر مواقع 

 اإلنترنت والفضائيات، وضعف سيطرة أنظمة الحكـ عمى توجيات مواطنييا.
الدولية، حيث ساعد انتشار الصراعات الداخمية في  -بروز الصراعات ذات األبعاد المحمية   -2

ما بعد الحرب الباردة، وطبيعة السباؽ الدولي لمفضاء السيبراني، في توفير بيئة مناسبة  مرحمة
لدمج الفئات والقوؼ الميمشة في السياسة الدولية، وخمق شبكة تحالفات مؤيدة أو معارضة ذات 

 .نطاؽ دولي عريض، إما عمى أساس قيـ حقوقية، أو انتماءات عرقية أو دينية
  (32)برز لنا أنماط مف الصراع السيبراني ذو ابعاد مختمفة وىي: وبالتالي 
يتـ فيو استخداـ قدرات  عسكريا  اخذت شكال   طبيعة سياسية اتذ ةسيبرانيصراعات  -1

كل ما يتعمق النظـ المعموماتية، و تخريب بيدؼ السيبراني ىجومية ودفاعية عبر الفضاء 
 hardware andلممرتكزات الرقمية المادية وغير المادية ) الشبكات والبنية التحتيةب

software). 
الحصوؿ عمى المعمومات، يدور حوؿ صراع وىو ، طبيعة ناعمة اتذ ةسيبراني اتصراع -2

واحد أدوات تمؾ الحرب ىو حرب نفسية وا عالمية. ىي في المشاعر واألفكار، و الخفي والتأثير 
ومي او الكشف عف بعض الحقائق المخفية في الصراعات التي تمس االمف الق تسريب المعمومات

 الرقمية.منصات ال، واستخداميا عبر الدولية
، يأخذ ىذا النمط مف الصراعات طابعا تنافسيا عمى التقدم التكنولوجي ةسيبراني اتصراع -3

سرقة األسرار فضال  عف ، معموماتي-سباؽ التقدـ التكنوفي كل ما يتعمق ببراعة االختراع و حوؿ 
محاولة لمسيطرة عمى اإلنترنت، وأسماء النطاقات، وعناويف  إلىاالقتصادية والعممية. وقد يمتد 

 .المواقع
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. فمع صعوبة الفصل بيف أنشطة عمى المعمومات واالستخبارات ةسيبراني اتصراع -4
االستخداـ السياسي االستخبارات، وجمع المعمومات، وحروب الفضاء اإللكتروني، أو التمييز بيف 
 (33)واإلجرامي، يبدو الفضاء اإللكتروني بيئة أكثر مناسبة لمصراعات المعموماتية.

دعاة العالقات الدولية وعمى وفق ما تقدـ، يمكننا القوؿ إف أولى الصعاب التي تواجو تحفز    
 صناعياتزاـ بل في ال ،المقبمة السياساتال تكمف في طبيعة  غمار العالـ الرقميلخوض  الرقمية

تبنى وال ال  فاالستراتيجية اإللكترونية، في بناء منظومة اإللكترونية لمعالقات الدولية متكاممة
 األمـعنواف  االستراتيجية اإللكترونية ،وأولى ىذه النظـ، دوف تحديد لنظـ بناء متواترة تنجح

حراؾ الدوؿ ، وليذا نستطيع تفسير الرقمية وعماد شعورىا بذاتيا ومستودع المواطنة وحصنيا
فيي تضمف جودة مف منصات ومتابعات وتفاعالت واستجابات، ، عبر ما يتحقق ليا افتراضيا  

 .(34)اإلدارات السياسية
بثقة  األمنيالستحقاقيـ  دعاة األمف المعموماتي وتعرقل وصوليـمعضمة أخرػ تقف بوجو و     

لعجزىا  ليا وربما الجموع لـ يطمئف األمنيةألطر وكفاءة ومسؤولية، تمؾ التي تنص عمى أف ا
دوف توعية لحدودىا وأصوليا،  بالغزو اإللكترونيأو التبشير ليال  ونيارا  االنكشاؼ،  عف ردـ فجوة

يدور حوؿ  دوليا  أف الخالؼ الجارؼ  الدوليشروطيا وواجباتيا، حتى بدا لراصد الواقع السياسي 
 تقنيةاـ، لذا ترػ الجميع وىو معتصـ برؤػ معينة سواء كانت كنظرية وليس كنظ الييمنة الرقمية

ترؾ تأصيل ما يدعي ويبشر لينجر خمف سراب التوفيق بيف االتجاىيف لعمو يقبض  معرفيةأـ 
ذا عذرنا ىؤالء في سعييـ، فإف الواقع والتجربة، القيـ القيادة الرقميةعمى موقع في  والمعرفة ، وا 

عمى الحق في االختيار ليس كممارسة لنشاط ىادؼ لحل تظل تطالب الجميع بالمحافظة 
وذلؾ  المتطمبات والحاجيات المجتمعية بسرعة ودقة عالية،بل كتأسيس لقواعد تسيير  ،المشاكل

يرسـ لنا مقايس لمتفكير ومعايير لؤلداء ال ندع اآلخر  أف ىو اليدؼ الذؼ ينبغي تأصيمو
 .(35)الحكومي الرقمي

ذا      عمى مختمف أطيافيا في صياغة ما تقدـ،  الرقميةغير واثقيف بقدرة األطر كاف الجميع وا 
بل بمعنى  ،ليس بمعنى المالذ األخير اومرجعياتي حثيـ لبناء استراتيجية تعميمية رقمية واعاوديفم

 .(36)االستراتيجيمستوػ الالمقـو األزلي التجاىات األداء عمى 
ذا ما تـ صياغة منظومة استراتيجية ر      قمية أدائية بيف الحكومات والمرجعيات التقنية وا 

المعموماتي ليتواكب وتطور تقنيات  األمفوالمعرفية، يمكف رد الفجوات وحديث صمامات 
المعموماتي وبيف األطر والمرجعية صناع التقنيات الرقمية وفقا  لشروط اتفاؽ،  األمنياالختراؽ 

ي، فإف ذلؾ التدبير سيدر بنتائج غاية في ميمتيا صياغة نمط ممارسة لسممية التعامل العالم
األىمية ستكوف بال شؾ مقدمة لتسييل الكثير مف األمور، ال سيما وأف المرجعية المعرفية كانت 
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بر األماف  إلىالبشرية كوسيمة لموصوؿ بالمجتمعات  أمورولـ تزؿ صاحبة المبادرة في تسيير 
، األمفيف األمور فحسب، كقضايا خاصة، وىي محممة برؤػ لما ينبغي أف يكوف ال لتصر 

واالستراتيجية، والعالقات االجتماعية، ورسـ السياسات الدولية كإطار عاـ تتداوؿ فيو كل األمور، 
وتصاغ فيو كل الحموؿ طالما بدا الجميع مالكا  ألرادتو، ومتقربا  لتحقيق التناسق مع ما يحممو 

والتطور،  واألبداعالقدرة عمى التفكير  النظاـ الرقمي مف منظومات ذكاء وأداء عبقرؼ تديـ
 (37).ستراتيجية-عف "الميتا أفصحت واألخيرةمعرفة" -فالتغيير افصح عف "الميتا

ولعل ابرز صور الصراع في السياسة الدولية الرقمية نجدىا في منصات التواصل      
 –الحب والكراىية  –االجتماعي وأصبحت أداة ميمة في جمع المعمومات والكشف عف النوايا 

معرفة ما يحب المستخدـ مف طعاـ وما  إلىاالعتقاد القيـ التي يحمميا كل فرد، بل وصل االمر 
ىذه النقاط الدقيقة التي نذكرىا اماـ  إلىالميوؿ الفكرية، واف المتطمع  إلىوصوال   –يكره 

جعل مف كل شيء  اصطالح الصراع الدولي نقوؿ انو الفاعل الرقمي والفضاء السيبراني الذؼ
منصات التواصل  عمى الشبكة العنكبوتية ميـ وفاعل حتى عمى مستوػ الفرد، وعميو فإف

 ( 38)التي تحرؾ الحشود باتجاه التغيير اإللكترونية اإلعالميةمف اقوػ المنصات تعد االجتماعي 

تحمل مف تطبيقات وخدمات حتى زادت  وما smartphoneظيرت اليواتف الذكية  إفوما     
الشعبية، واف االنكشاؼ  صبحت قوة جذب لمحراكاتامف فاعمية التواصل والتأثير بالراؼ العاـ و 

صوال   (39)بدا يتسع مع اتساع نطاؽ المستخدميف وتطور خبراتيـ في استخداـ المجاؿ السيبراني
فرضية سببية تؤكد ىذا االنكشاؼ انو  وىذا بدور يطرح اإللكترونيةالوسائل استعماؿ سيولة  إلى

كمما اتسع عدد المستخدميف كمما ازداد التأثير عمى تمؾ الشعوب او المجتمعات او أؼ قومية او 
اثبات الفرضية  إلىأؼ مجموعة دينية عرقية او دينية التي تتكوف منيا الدوؿ، وىذا افضى 

ح اكثر قدرة عمى التغيير والتأثير في الرئيسة التي تؤكد عمى اف المنتج لتمؾ التكنولوجيا يصب
وىذا  (40)ف األوؿ ىو مفتاح التحكـ باألخيرالعالقات الدولية سواء في العالـ الرقمي او الواقعي ال

وما زاد االنكشاؼ انكشافا   (41)( الرقمية. VIPبناء المجتمعات والمؤسسات على نظام )عزز 
وشركة  (،Ios)الػمتمثمة بشركتي ابل ونظاميا ال سيطرة الشركات اإللكترونية العمالقة عمى العالـ

فاف الثورة الكبيرة في مجاؿ التطبيقات  ومف ثمة(، Android)الػونظاميا  (Google)كوكل
 أوتوتير  أومف ىذه الشركات تخترؽ حتى الدوؿ البوليسية التي تمنع مف فتح فيس بوؾ  تجعم

يخرؽ سيادة الدوؿ كما في الصيف و كوريا الشمالية وكوبا  أفأؼ موقع تواصل اجتماعي يمكف 
( فيي شبكة Virtual Private Network( VPNوبعض الدوؿ العربية، وذلؾ عبر تقنية الػ )

نفق وىمي يرمز ما تمر  أوتعمل عف طريق عمل طريق الفعمي  افتراضية الوجود ليا في الواقع
النشاطات الخاصة  أويئة عمى اعتراض البيانات ى عدـ قدرة أؼ شخص أو ىنمنو البيانات، بمع
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عمى اإلنترنت حتى لو كاف مزود خدمة اإلنترنت الذػ تتعامل معو، وال يتفوؽ عمى ىذه الخدمة 
الرقابة عمى السيرفرات  إفبمعنى  (42)،الستااليت“غير اتصالؾ باألقمار الصناعية أو ما يعرؼ بػ 
السيرفر ال بد  إلىيقوـ المستخدـ بالوصوؿ  أفمف قبل الحكومات ممكف تجاوزىا، فعندما يريد 

 إلىفاف المستخدـ سيقوـ بالوصوؿ  (vpn)مف المرور عمى الوسيط ولكف عند استخداـ الػ 
مة الرقابية او وىو اعطى لؤلفراد في الدوؿ ذات األنظ السيرفر مباشرة دوف المرور بالوسيط

الموقع  إلىالوصوؿ  ؿالسمطوية او االستبدادية حرية استخداـ االنترنيت حتة مع حجب برتوكو 
لدولة أخرػ لتجاوز الحواجز الرقمية التي يمكف اف توضع مف  ؿبرتوكو  -ألنو يعطي منفذ رقمي 

انساني فيو  قبل تمؾ األنظمة وىذا ىو الفاعل الرقمي الذؼ يأتي بحل لؾ معضمة الف لكل جيد
ثغرة وبالتالي فاف لكل نظاـ ثغرة رقمية، والحقيقة اف الشركات المصنعة قد صممت ىذا البرنامج 

، VPNتعطي الحرية في العمل بعيد عـ الرقابة عبر البروتوكوالف الرئيسياف المعتمد عمييما الػ 
البرتوكوؿ  أما PPTP : Point-(To-Point Tunneling Protocolالبرتوكوؿ األوؿ ىو ) 

(، ىذاف المنفذاف يعمالف (L2TP : Layer Two Tunneling Protocolالثاني فيطمق عميو 
مف الرقابة لتجنب أنظمة  عمى بعض تقنيات التشفير القوية لحماية البيانات والقدرة عمى التخفي
القوػ  كل الدوؿ بما فيياالمراقبة التي تعد احد األسمحة السيبرانية في المواجية والدفاع ل

  (43)المنتجة
لما نستنتج مما سبق اف الفاعل الرقمي فرض نفسو كاصطالح ميـ في العالقات الدولية 

احدثو مف ثورة كبيرة أوقفت التفكير في كيفية المؤامة ما بيف العالـ الواقعي وبيف العالـ 
القادة والساسة منفذؼ تمؾ  إلىوصوال   ،االفتراضي مف قبل منظرؼ ومفكرؼ مجاؿ دراستنا

النظريات والتحديات التي تواجييا عمى ارض الواقع فاالنكشاؼ االستراتيجي وضع العالـ في 
صراع سيبراني اوجب الوقوؼ عمى تمؾ التحديات وكيفية العمل عمى االمف السيبراني بكل 

 تفاصيمو لمحفاظ عمى االمف القومي في كافة المجاالت الشاممة .
 الخاتمة:

بعد طرح موضوع الفاعل الرقمي الذؼ اصبح مرتكزا  اساسيا  في مختمف المجاالت بما فييا     
 إفحقل العالقات الدولية واثره عمى السياسة الدولية ودوره في تغيير نمط تمؾ التفاعالت نجد 

وىذا  ،والتعاونيةفواعل جدد تتناسب والتفاعالت الدولية الصراعية والتنافسية يولد العالـ الرقمي 
عمينا رصدىا في نضعيا في زوايا معنونو لكي يسيل  أفالثالوث افرز لنا مخرجات كثيرة يمكف 

ىذا  إفبل  ،النظاـ الدولي لـ يعد يقتصر عمى الدولة إفنجد  ، ومف ثمةالمجاؿ االكاديمي
ىي الفاعل الرئيس  الدولة إف: ىوجيتي نظر األول أماـاالنفجار الكبير لمثورة المعموماتية جمعنا 

، التقميدية وىي النظرية الواقعية أمامياواف مفيـو السيادة مازاؿ قائما رغـ كل التحديات التي تقف 
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الدولة تالشت ولـ يبقى سوػ المفيوـ الف مفيوـ السيادة واالطار الجغرافي  إفترػ الثانية:  أما
التي ال يردعيا  اإللكترونيةيوش الج ومف ثـ ،اصبح حدا ىالميا يمكف اختراقو مف خالؿ الجندؼ

 قوة المعمومة والفكرة المضادة . إالقوة 
شكميا  في ظل الدوؿ بحدودىا وجغرافيتيا أصبحت شيئا  إف إلىنتوصل بيف ىاتيف الفكرتيف     

والتي خمقت فجوة ما بيف  ،الروابط المجتمعة بالدوؿ فكؾفالفضاء السيبراني  ،حدودىا الجغرافية
فضال  عف قوة الفواعل مف غير الدوؿ بعد االتكاء عمى الفاعل الرقمي األنظمة وشعوب الدوؿ 

والروح الوطنية التي تدخل في بناء قوة الدولة مف الكثير مف األفكار القومية  إذابة إلىوصوال  
زلنا ال نعيش في عالـ بال حدود التي أقيمت عمى أساسيا الدوؿ، فانو بالمقابل نحف ما الداخل و 

فالدولة ما زالت تمتمؾ عناصر قوية  والصعد،فما زاؿ لمحدود شاف كبير في مختمف المجاالت 
 الذؼ يجعميا الفاعل األساسي في النسق الدولي.  األمرتجعميا قائمة وىي تتكيف مع المتغيرات 

الفضاء السيبراني اصبح الف الفواعل مف غير الدوؿ  أماـت تراجع أنيالكف ىذا ال يعني     
تتكئ عمى األخير لمتجنيد التي الراديكالية ذات البعد العالمي  الفاعل والحركات الفردمتاح اماـ 
فالتنظيمات والحركات  ،البعض منيا اصبح ليا تأثير اكثر مف الدوؿ نفسيا إفبل  ،واالستقطاب

فرض  إلىسمـ الدولة االفتراضية في ظل معطيات معينة  تتسمق تنظيـ )داعش( أمثاؿ المسمحة
الف مقاتل  (50)دولتو الواقعية في العراؽ وسوريا ليستقطب مف معظـ دوؿ العالـ اكثر مف 

وىذه ىي احدػ اىـ مخرجات الفضاء السيبراني ودوره في   تتجاوز عاـومتعاوف في مدة ال
 .2001ايموؿ \11دة في احداث التغيير الدولي واصبح اشد مما فعمو تنظيـ القاع

 النتائج :جممة  إلىمف كل ما عرض توصمنا 
واصبح جزء ميـ مف الفواعل المؤثرة  الدوليةالفاعل الرقمي مف اىـ مؤثرات حراكات العالقات  .1

 .في النسق الدولي التي تستخدميا الوحدات الدولية التقميدية والفواعل مف غير الدوؿ 
 اإللكتروني. إلىفي تحويل المسار مف الواقع الكالسيكي  وأساسلمتغيير الدولي دور فاعل  .2
واالجتماعي  السياسيالدولي التغيير  إحداثلمنصات التواصل االجتماعي دور فاعل في  .3

 .وبالتالي اصبح كل حراؾ شعبي لو قاعدة افتراضية تغذيو
والذؼ يحكـ بالواقع االفتراضي  االفتراضي،يتحكـ بالعالـ  اإللكترونيةالذؼ تحكـ بالتقنية  إف .4

 .وبالتالي يصنع التغيير باالتجاه الذؼ يتناسب وأىدافو الرئيسة الواقعييتحكـ بالعالـ 
 . لكترونيالبناء نظاـ عالمي  أسسالفاعل الرقمي  إف .5
ز رقمية في ظل اتساع رقعة الفضاء جلـ يعد يتوقف عف حدود جغرافية او حواالعالـ الرقمي  .6

 .عمى مختمف المستويات رقمييتطمب ضماف قانوني وىذا ما  ،السيبراني
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ىجمات القرصنة االحترازية لمحماية مف  اإللكترونية اإلجراءاتي يتطمب تفعيل نالسيبرا األمف .7
 .او الحرب االلكترونية  المعمومات واالستعداد لحرب

 التوصيات
 اإللكترونية.تفعيل نظاـ الحكومة  .1
يضمف سرعة ودقة  الدولة،لتأسيس قاعدة بيانات في جميع مؤسسات  اإللكترونيتبني النظاـ  .2

 المعامالت. إنجاز
 المدف الذكية التي تحفز المواطف عمى التعامل والتطور مع التطور التقني العالمي. إنشاء .3
ي لتوظيف الفاعل الرقمي لبناء السيبران األمفوالتدريب عمى  اإللكترونيالتعميـ  أنظمةتبني  .4

 معموماتية تخدـ المواطف وتزيد مف كفاءة المؤسسات كافة. استراتيجيات
 تضمفشاممة  أمنيةلبناء منظومة  اإللكترونيةمؤسسات  إلىتحويل مؤسسات الدولة كافة  .5

 المعمومات.حماية 
لمخصوصيات الرسيمة ـ المنتيكيف يوتجر  اإللكترونيقانونية تنظـ آليات التعامل  أنظمةتبني  .6

 ومجرمي المعموماتية.كرز( ا)الي القراصنةغيرىـ مف و وغير الرسمية 
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  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير.. مدخل نظرؼ، مجمة الباحث العممي ،بشرػ جميل الراوؼ  (18)
                    .99ص ، 2012، 18العدد  ،جامعة بغداد –كمية االعالـ 

مركز االمارات لمدراسات والبحوث  ،حوكمة االنترنيت في عصر انعداـ االمف االلكتروني ،روبرت كنيؾ (19)
 .18-17، ص ص 2011، 95، العدد 1ط،دراسات عالمية ،االستراتيجية

في المقاء  ،العربيةاألمف السيبراني: التحديات ومستمزمات المواجية، جامعة الدوؿ  ،منى األشقر جبور (20)
 ،السنوؼ األوؿ لممختصيف في أمف وسالمة الفضاء السيبراني، المركز العربي لمبحوث القانونية والقضائية

 (.pdf) 4، ص 2012 ،بيروت
، 111عدد  الرياض، ،مدينة عبد العزيز لمعمـو التقنية ،التقنية العمـو مجمة الذكية، البيوت احمد صالح، (21)

 .11، ص2014
األزمات والحروب السيبرانية... تيديدات تتجاوز الفضاء اإلليكتروني، مركز  ،عبدالغفار عفيفي الدويؾ (22)

  . PDF. 82القاىرة، العدد  ،متابعات تحميمية ،األىراـ لمدراسات السياسية واالستراتيجية
 المصدر نفسو . (23)
متاح عمى  ،2010ديسمبر  05 ،يةىل أجيزت تسريبات "ويكيميكس" عمى عصر الدبموماس ،سعد محيو (24)

 الرابط االتي: 
https://www.swissinfo.ch/ara 

اتخاذ قرارات،  –عولمة  –دمحم مصطفى كماؿ، العالقات العامة بيف تكنولوجيا االتصاؿ واألزمات: إدارة  (25)
 .10، ص 2012دار المنيل المبناني، بيروت، 

مجمة العصر، جامعة سكيكدة،  ،فتحية ليتيـ ونادية ليتيـ، االمف المعموماتي لمحكومات وارىاب القراصنة (26)
 ومابعدىا. 239، ص 12، عدد2018الجزائر،

، 94ىربرت ليف، النزاع السيبراني والقانوف الدولي االنساني، المجػمة الدوليػػة لمصمػػػػيب االحمػػػػػػر، مجمد  (27)
 وما بعدىا. 517ص ،2012صيف 

http://www.siyassa.org.eg/News/5025.aspx
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2494&artikel=6288550
https://www.swissinfo.ch/ara
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نورة شموش، القرصنة االلكترونية في الفضاء السيبراني "التيديد المتصاعد ألمف الدوؿ"، مجمة مركز بابل  (28)
 وما بعدىا. 185،ص2018، 2، عدد 8لمدراسات االنسانية،بابل، مج

األمف اإللكتروني والحرب اإللكترونية : ما ينبغي اف يعرفو كل  ،بيتر وارف سينغر و ألف أ. فريدماف (29)
ترجمة: مجاىد فخر الديف قاسـ أحمد، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، كمية الدراسات  ،شخص
، ص2016العميا،  وما بعدىا. 16الخرطـو

لمدراسات والبحوث  مركز االمارات ،بيتر سينجر، الحرب عف بعد دور التكنموجيا في الحرب (30)
 551-549، ص ص 2010 ،، أبوظبي1ط،االستراتيجية

 ،دوليةال السياسة مجمة ممحق،العالمي األمف عمي وتداعياتيا  " السيبرانية الحرب "  أنماط ،عادؿ عبد الصادؽ (31)
                       ، النسخة االلكترونية متاح عمى الرابط االتي : 2017-5-14 ،مؤسسة االىراـ

http://www.siyassa.org.eg/Print/12072.aspx 

المكتبة  ،ايضا  : ينظر : عادؿ عبدالصادؽ، الفضاء اإللكتروني والعالقات الدولية: دراسة في النظرية والتطبيق
 .22ص  ،2016األكاديمية، القاىرة، 

                        ،العالمي األمف عمي وتداعياتيا  " السيبرانية الحرب "  أنماط ،الصادؽعادؿ عبد (32)
،ص 2005 ،ربحي مصطفى عمياف، مجتمع المعمومات والواقع العربي، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف (33)

19. 
بشير عباس العالؽ، اإلدارة الرقمية اتصاالت والتطبيقات، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية،  (34)

 .21- 20ص ص  ،2005 ،أبو ظبي
مطبعة العبيكاف،  ،الحكومة الذكية التطبيق العممي لمتعامالت االلكترونية الحكومية،فيد بف ناصر العبود (35)

 .19، ص2014، الرياض،2ط
مجمة بابل لمدراسات االنسانية، ،دور التعميـ االلكتروني في تحقيق مجتمع معرفي ،تساـ صاحب موسىاب (36)

 .177، ص2016 ،4، عدد6مج،بابل
القادسية لمعمـو  مجمة،( ىناء جاسـ دمحم، وسحر عناوؼ، تأثير استراتيجيات ما وراء المعرفة في فاعمية الذات 37)

 .94- 93ص،2013، 3، عدد15اإلدارية  واالقتصادية،مج
  ،دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير/ مدخل نظرؼ، مجمة الباحث العممي ،بشرػ جميل الراوؼ  (38)

ايضا  ينظر : حمد مصطفى كماؿ، العالقات   .99ص ، 2012، 18العدد  ،جامعة بغداد –كمية االعالـ 
 ،اتخاذ قرارات، دار المنيل المبناني، بيروت –عولمة  –يف تكنولوجيا االتصاؿ واألزمات: إدارة العامة ب
 .             10، ص 2012

(39)See: Aaron Smith, US Smartphone Use in 2015, PEW RESEARCH CENTER, 

2015, at :  

http://www.pewinternet.org/files/2015/03/PI_Smartphones_0401151.pdf 

ويطمق ىذا المصطمح التقني عمى نظاـ  Radio-Frequency Identificationمختصر لمتعبير الفني  (40)
 RFID tagالتحقق مف بعد عمى ىوية شيء ما كاإلنساف أو غيره طاؿ ما كاف مثبتا  بو ما يعرؼ ببطاقة 

في الموقع الذؼ يمر بو اإلنساف أو غيره. بدأ االىتماـ يزداد في  RFID readerووجود جياز يسمى قارغ 
الي وأصبحت حاجة ممحة خاصة في أمف المنشآت عمى سبيل مع بداية القرف الح RFIDتركيب أنظمة 

http://www.siyassa.org.eg/Print/12072.aspx
http://www.pewinternet.org/files/2015/03/PI_Smartphones_0401151.pdf
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متابعة  إلىالمثاؿ، حيث يمكف عف طريقيا التعرؼ عمى ىوية العامميف في جية ما. بل يتعدػ األمر ذلؾ 
حيث أف البعض مف بطاقات  Radio Wavesتحركات العامميف مف مكاف آلخر باستخداـ موجات الراديو 

 مى بعد بضعة أمتار مف الموقع الذؼ يتواجد فيو جياز قارغ البطاقات.التعريف ىذه يمكف قراءتيا ع
، 2016، 2عدد،مجمة اخبار االتحاد ،دليل قادة المدف ،المدف الذكية المستدامة إلىالطريق ،سميفا غوزمف (41)

 .6ص
مقاؿ منشور عمى شبكة  ،بشكل إفتراضي؟ VPNعشرة أسباب توضح لماذا يجب عمينا أف نستخدـ خدمة  (42)

 المعمومات الدولية االنترنيت ػ عمى الرابط االتي : 
http://aitnews.com/2013/04/11/  

لمدراسات  مركز االمارات ،حوكمة االنترنيت في عصر انعداـ االمف االلكتروني ،ينظر: روبرت كنيؾ (43)
. ايضا  ينظر: حجازؼ 18-17، ص ص 2011، 95، العدد 1ط،دراسات عالمية ،والبحوث االستراتيجية

، 2003النظاـ القانوني لحماية الحكومة االلكترونية، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، ،بيومي عبد الفتاح
 .426ص
 المصادر

 العربية والمترجمة :  الكتب
المنظمة العربية  الرقمي، منشوراتواالقتصاد  األنترنيتفي عصر  التسويقالعالؽ، بشير عباس  -1

 .2006،، عماف1لمتنمية،ط
-، القاىرة2توفمر : حضارة الموجة الثالثة، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، طوىايدؼ الفف  -2

 .1990مصر، 
القوة في العالقات الدولية، كيواف لمطباعة والنشر،  خالد المعيني، الحافات الجديدة، التكنولوجيا واثرىا عمى -3

 .2009سوريا، –، دمشق 1ط
لبناف، –، بيروت 1.، شركة المطبوعات لمتوزيع والنشر، ط24\24ستيفف بايكر، الرقميوف، انت مراقب  -4

2011. 
حمادؼ، دار ا. ني اوتكيف، النظاـ العالمي لمقرف الحادؼ والعشريف، ترجمة : يونس كامل ديب، و ىاشـ   -5

 2007سوريا، –، دمشق 1المركز الثقافي توزيع، ط
كالية مف اليات التغيير الدولي الواليات المتحدة األميركية انموذجا ،  ، مقتربات القوة الذكيةاليرمزؼ سيف  -6

 . 2016، 1المركز العربي لؤلبحاث والدراسات، ط
اتخاذ قرارات، دار  –عولمة  –األزمات: إدارة دمحم مصطفى كماؿ، العالقات العامة بيف تكنولوجيا االتصاؿ و  -7

 .2012لبناف، –المنيل المبناني، بيروت 
 فيد بف ناصر العبود،الحكومة الذكية التطبيق العممي لمتعامالت االلكترونية الحكومية، مطبعة العبيكاف، -8

 .2014الرياض،، 2ط
بيتر وارف سينغر و ألف أ. فريدماف، األمف اإللكتروني والحرب اإللكترونية : ما ينبغي اف يعرفو كل شخص،  -9

 .2016مجاىد فخرالديف قاسـ أحمد، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، كمية الدراسات العميا، ترجمة:

http://aitnews.com/2013/04/11%20/
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ارات لمدراسات والبحوث شير عباس العالؽ، اإلدارة الرقمية اتصاالت والتطبيقات، مركز اإلمب -10
 2005اإلستراتيجية، اإلمارات العربية المتحدة، 

اتخاذ قرارات،  –عولمة  –حمد مصطفى كماؿ، العالقات العامة بيف تكنولوجيا االتصاؿ واألزمات: إدارة  -11
 .2012لبناف، –دار المنيل المبناني، بيروت 

اإللكترونية ودوافع ممارستيا مف وجية نظر عبدهللا بف عبدالعزيز اليدلق، إيجابيات وسمبيات األلعاب  -12
 .2012، الرياض، 1، طدطالب التعميـ العاـ بمدينة الرياض، جامعة الممكة سعو 

، 1ط النظاـ القانوني لحماية الحكومة االلكترونية، دار الفكر الجامعي، حجازؼ بيومي عبد الفتاح، -13
 .2003 االسكندرية،

 البحوث والدراسات : 
 المدف االلكترونية،بيئة  المستدامة، مجمةالمدف الذكية  الذكية ما بيف الحمـ والحقيقة، المدف، ماريتسا فارجاس -1

 .8،2014مركز البيئة لممدف الذكية العربية، العدد 
 25قاسـ عمواف سعيد الزبيدؼ و خيرهللا سبياف عبدهللا الجبورؼ، دور مواقع التواصل االجتماعي في ثورة  -2

، تموز 3ة تكريت لمعمـو السياسية، كمية العمـو السياسية، جامعة تكريت، العدد المصرية، مجم 2011يناير 
2015. 

مدخل نظرؼ، مجمة الباحث العممي،  كمية  ..بشرػ جميل الراوؼ، دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير -3
                 .2012، 18جامعة بغداد، العدد  –االعالـ 

االنترنيت في عصر انعداـ االمف االلكتروني، مركز االمارات لمدراسات والبحوث روبرت كنيؾ، حوكمة  -4
 .2011، 95، العدد 1االستراتيجية، دراسات عالمية،ط

، 111عدد  الرياض، مدينة عبد العزيز لمعمـو التقنية، التقنية ، العمـو مجمة الذكية، البيوت احمد صالح،  -5
2014. 

ف المعموماتي لمحكومات وارىاب القراصنة، مجمة العصر، جامعة سكيكدة، فتحية ليتيـ ونادية ليتيـ، االم -6
 .12،2018العدد ،الجزائر

صيف ، 94ىربرت ليف، النزاع السيبراني والقانوف الدولي االنساني، المجػمة الدوليػػة لمصمػػػػيب االحمػػػػػػر، مجمد  -7
2012 . 

"التيديد المتصاعد ألمف الدوؿ"، مجمة مركز بابل  نورة شموش، القرصنة االلكترونية في الفضاء السيبراني  -8
 . 2018، 2عدد ال، 8لمدراسات االنسانية، مج

عادؿ عبدالصادؽ، الفضاء اإللكتروني والعالقات الدولية: دراسة في النظرية والتطبيق، المكتبة األكاديمية،  -9
 . 2016القاىرة، 

األردف،  -ربحي مصطفى عمياف، مجتمع المعمومات والواقع العربي، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف  -10
2005. 

مجمة بابل لمدراسات  دور التعميـ االلكتروني في تحقيق مجتمع معرفي، ابتساـ صاحب موسى، -11
 .2016، 4، عدد6االنسانية،مج
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