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امللخص

ذلك  يف  مبا  ومحتوى،  مفهوم  من  تحمله  وما  الحديثة  الحروب  عىل  الضوء  يسلط  املقال 
الحرب اإللكرتونية والحرب املعرفية وحرب املعلومات والحرب الهجينة. يف هذا الصدد ، فإنَّ السؤال 
الرئيس للمقال عن العنارص املشرتكة يف مفهوم الحروب الحديثة؟ رداً عىل هذا السؤال، فقد تم 
تقييم الفرضية القائلة بأنَّ التكنولوجيا هي العنرص املشرتك األكرث أهمية يف جميع الحروب الحديثة. 
بعبارة أخرى إنَّ ما تسبب يف نشوء حروب جديدة مثل الحرب اإللكرتونية والحرب املعرفية والحرب 
الهجينة، أو تسبب يف تطور الحروب الكالسيكية مثل الحرب املعلوماتية )االستخباراتية( إىل أبعاد 
الصدد،  السيربانية. يف هذا  الثورة  التكنولوجيا والسيام  التي حصلت يف مجال  الثورة  جديدة، هو 
للتعامل مع مثل هذه الحروب يعتمد إىل حٍد كبري عىل مستوى املعرفة  فإنَّ مستوى االستعداد 
الخاص  واملحتوى  املفهوم  تحليل  بجانب  املقال  إىل ذلك، يسعى  بالنظر  لكل دولة.  والتكنولوجيا 
السيربانية  املجاالت  ذلك  يف  مبا  للحرب  جديدة  مجاالت  أربعة  مناقشة  إىل  الجديدة،  للحروب 
واملعرفية واملعلوماتية والهجينة إذ يجدر االنتباه إىل الدور البارز للتكنولوجيا يف أبعادها املختلفة. 
إنَّ آلية البحث املعتمد يف هذا املقال هي الطريقة الوصفية والتحليلية  التي تستند إىل مصادر 

املكتبات واإلنرتنت.

املقدمة

 إنَّ الثورة يف مجال االتصاالت واملعلومات وخاصة الثورة اإللكرتونية الواسعة النطاق، أّدت 
إىل تغيريات جّمة يف األبعاد االجتامعية والسياسية واالقتصادية وبالطبع العسكرية. يف الواقع ، فإنَّ 
الثورة التكنولوجية، وخاصة الثورة اإللكرتونية، مارست تأثريها عىل ظاهرة الحرب والدفاع، لدرجة 
أنه من السهل تقييم الثورة السيربانية باعتبارها أكرب نقطة تحول وأكرثها خصوصية يف الدراسات 
األمنية واالسرتاتيجية والحربية والدفاعية. يف هذا الصدد، أّدت الثورة اإللكرتونية يف مجال الحرب 
والدفاع إىل نشوء حروب جديدة مثل الحرب اإللكرتونية والحرب املعرفية والحرب الهجينة، حيث 

تُستخدم التكنولوجيا لتحقيق النتائج واألهداف املرجوة . 

لها تفوق يف مجال  التي  الدول  املعارك والحروب من نصيب  والغلبة يف هذه  التفوق  إنَّ 
العلوم والتكنولوجيا، إذ إنها تتمكن من تحقيق أهدافها االسرتاتيجية بسهولة أكرب بكثري وبتكلفة 
أقل من ذي قبل. الواقع هو أنَّ التكنولوجيا متكنت من إعطاء أبعاد جديدة للحروب الكالسيكية. 
عىل سبيل املثال، فقد انترشت الحرب املعلوماتية بني الدول إنطالقاً من املجاالت العسكرية إىل 
مجاالت أخرى مثل السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية، ومن املستوى التشغييل والتكتييك 
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إىل املستوى االسرتاتيجي وذلك تحت تأثري ثورة االتصاالت واملعلومات وخاصة الثورة اإللكرتونية. 
بناًء عىل ذلك فقد ساهم العلم والتقنيات الجديدة بتغري مفهوم الحرب، بحيث ال ميكن أْن تكون 
مفردة الحرب لوحدها تعبرياً عن كل ما يقع يف إطار الحرب. ولهذا السبب تُقيَّد مفردة الحرب 
بقيود أخرى مثل السيربانية واملعرفية واملعلوماتية والهجينة لتحديد نوع وطبيعة الحرب املقصودة.

الحروب  ومحتوى  مفهوم  املقال هو رشح  من هذا  الهدف  فإنَّ  القضايا،  إىل هذه  بالنظر 
الحديثة التي تندرج ضمن إطار ثورة االتصاالت واملعلومات وبخاصة الثورة اإللكرتونية، مثل الحرب 
اإللكرتونية والحرب املعرفية والحرب الهجينة. يف هذا السياق، فإنَّ السؤال الرئيس للمقال هو عن 

العنارص املشرتكة يف مفهوم الحروب الحديثة؟

رداً عىل هذا السؤال، فقد تم قياس الفرضية القائلة بأنَّ التكنولوجيا هي العنرص املشرتك األكرث 
أهمية يف جميع الحروب الحديثة. ومبعنى آخر فإنَّ ما تسبب بالتايل يف نشوء حروب جديدة مثل 
الحرب اإللكرتونية والحرب املعرفية والحرب الهجينة، أو تسبب يف تطور الحروب الكالسيكية مثل 
الحرب املعلوماتية إىل أبعاد جديدة، هو الثورة يف مجال التكنولوجيا، وال سيام الثورة اإللكرتونية. يف 
ضوء ذلك، يعتزم هذا املقال مناقشة أربعة مجاالت جديدة للحرب، مبا يف ذلك املجاالت السيربانية 
أبعادها  يف  للتكنولوجيا  البارز  الدور  االعتبار  يف  يضع  أْن  عىل  والهجينة،  واملعلوماتية  واملعرفية 

املختلفة أثناء تحليل مفهوم الحروب الحديثة ومضامينها.  

1.  اإلطار النظري 

واالتصاالت  املعلومات  »ثورة  هي  املعارص  العامل  سامت  أهم  إحدى  أنَّ  فيه  الشك  مام 
النصف  يف  املايض وخصوصاً  بالطبع، يف  اإللكرتونية«2.  »الثورة  بـ  إليه  يشار  ما  السيربانية«1ضمن 
الثاين من القرن العرشين، كانت تقنيات االتصاالت واملعلومات موجودة عىل مستويات مختلفة، 
تلك  تحقيق  تم  السيرباين،  املجال  التي حدثت يف  الثورة  فقط وبسبب  املاضيني  العقدين  وخالل 
التقنيات بالكامل ضمن ما يشار إليه باسم »القرية الكونية«3. يف هذا السياق ، ميكننا الرجوع إىل 
الدولية، فقد تضاعف  اإلحصاءات  َوفَق  تؤكد ذلك.  التي  املتاحة  الدولية  املعلومات واإلحصاءات 
استخدام اإلنرتنت أكرث من أربعة أضعاف يف السنوات العرش املاضية. هذا ويوجد حاليّاً ما يقرب 

. )Users, 2021:1 Internet ( من 5 مليارات مستخدم فّعال لإلنرتنت يف جميع أنحاء العامل

1. Cyber Communication Information Revolution

2. Cyber Revolution

3. Global village
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وَوفقاً ألحدث اإلحصاءات الدولية، فإنَّ أكرث من 40٪ من سكان العامل لديهم اتصال يومي 
ومستمر باإلنرتنت. هذا يف الوقت الذي كانت هذه النسبة يف عام 1995 حوايل 1 ٪ . تُعدُّ الزيادة 
بنسبة 39٪ يف عدد مستخدمي اإلنرتنت أحد املصاديق ملا يسمى بالثورة اإللكرتونية. كام يجب إضافة 
معدل انتشار الهواتف املحمولة وأجهزة التلفزيون الرقمية والذكية إىل هذه اإلحصاءات. بحسب 
آخر اإلحصاءات الدولية الصادرة عن »االتحاد الدويل لالتصاالت«4 هناك أكرث من 7 مليارات هاتف 
نقال فّعال يف جميع أنحاء العامل، وهو ما ميثل نفوذاً بنسبة 5/95 ٪. مبعنى آخر، فإنَّ   5/95 ٪ من 
سكان العامل يستخدمون الهواتف املحمولة ، ونحو 3/5 مليار من تلك الهواتف ذكية.  باإلضافة إىل 
ذلك، فقد أحدثت الثورة اإللكرتونية تغيريات جوهرية يف مختلف جوانب الحياة البرشية. يف الواقع 
فإنَّ تأثري الثورة السيربانية عىل األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية يصل إىل حد 
يفوق التأثريات التي تركتها الثورتان الصناعيتان األوىل والثانية وحتى ثورة االتصاالت واملعلومات. 
إنَّ مستوى وعمق تأثري الثورة السيربانية عىل املجتمعات بلغ حداً يرى البعض أنه  يجب أْن يسمى 
تاثرياً  بالقرن السيرباين. باإلضافة إىل ذلك، فقد تركت األجواء السيربانية  الحادي والعرشون  القرن 
عىل املجتمعات بطريقة أساسية مل يعد من املمكن تخيل حياة اإلنسان بدونها. يف الواقع، إنَّ تأثري 
الثورة اإللكرتونية عىل حياة اإلنسان واسٌع جداً لدرجة أنَّ البعض يرى أنه يفوق أهمية اخرتاع الخط 
وبداية الحضارة اإلنسانية. ومع ذلك، فمن الحقائق التي ال جدال فيها أنَّ الثورة اإللكرتونية أحدثت 
)ترابی ،  بعد آخر وتعطيه شكالً جديداً  يوماً  اإلنسان  تغري كبرية يف حياة  ومازالت تحدث موجة 

طاهری  زاده، ٥١-٥٠(.

فإنها تحتوي عىل تطورات  السايربية من مفهوم عميق واسع  الثورة  إىل جانب ما تحمله 
تكنولوجية يف مختلف الفروع العلمية منها الذكاء االصطناعي5 ، التعلم اآليل6 ، الحسابات الكمومية 
7وإنرتنت السلوك8 و إنرتنت األجسام 9، إذ يكون كل منها مصدراً لتغيريات واسعة النطاق وأحياناً 

تغيريات جذرية يف حياة اإلنسان. عىل سبيل املثال ، يعتقد العديد من الخرباء أنَّ الذكاء االصطناعي 
سيغري جميع جوانب الحياة الفردية واالجتامعية بحيث ال تكون الحياة مابعد الذكاء االصطناعي 
قابلة للمقارنة مع سابقاتها )Gregory2021:1(. بناًء عىل ذلك، ميكن اعتبار الثورة السيربانية تفسرياً 
واسعاً وشامالً للتطورات الثورية يف جميع املجاالت العلمية املتعلقة باملجال السيرباين، مام يجعل 

4. The International Telecommunication Union

5. Artificial Intelligence

6. Machine Learning

7. Quantum Computing

8. Interne of Behaviors

9. Internet of Bodies )IoB(
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السياسية  املجاالت  جميع  تُخِضع  وسوف  للغاية،  وسهالً  واسعاً  واملجتمعات  الناس  بني  التواصل 
واالقتصادية والثقافية، واملجاالت االجتامعية لتغيريات جوهرية.

2. الحرب السيربانية

ال يوجد تعريف واحد للحرب السيربانية، ولكن من خالل دراسة ومقارنة التعاريف املختلفة 
الفضاء  واستخدام  الحكومة،  مثل ترصف  عنارص مشرتكة  تحديد  املمكن  من  اإللكرتونية،  للحرب 
اإللكرتوين والتدمري نتيجة الهجوم للحصول عىل تعريف الحرب السيربانية. بناًء عىل ذلك، فقد تم 
تقديم العديد من التعريفات األكرث قبوالً من قبل املجتمع العلمي واألمني لغرض  تحديد عنارصها 
املشرتكة ومناقشة تطور مفهوم الحرب اإللكرتونية. تستخدم الحرب اإللكرتونية بشكل شائع لوصف 
اإلجراءات التي تهاجم البنى التحتية الحيوية. الحرب السيربانية هي مبثابة هجوم مسلح يتسبب 
عن عمد يف آثار مدمرة مثل املوت أو اإلصابة الجسدية أو تدمري املمتلكات. النقطة األساسية هنا 
الحكومة لوحدها  ترعاها  التي  الجامعات  أو  األفراد  أو  الحكومية  األجهزة  أو  الحكومات  أنَّ  هي 
هي التي ميكنها املشاركة يف الحرب اإللكرتونية )Cyberwarfare, 2021: 1 (. لذلك ، فإنَّ الحرب 
أجهزة  خالل  من  األخرى  الحكومات  ضد  مؤسساتها  أو  الحكومات  تشنها  حرب  اإللكرتونية هي 
الكمبيوتر والشبكات املتصلة بها. وعادة ما يتم تنفيذ الحرب السيربانية من أجل تعطيل األنظمة 
أو تدمريها أو حجب  املستهدفة  البلدان  أو  للبلد  الحكومية والعسكرية  الشبكات  أو  اإللكرتونية 
استخدامها. هنا ال ينبغي الخلط بني الحرب السيربانية واالستخدام اإلرهايب للفضاء اإللكرتوين أو 
التجسس اإللكرتوين أو الجرائم اإللكرتونية. فحتى لو استخدم املخربون أساليب متشابهة يف األنواع 
 .)SheldonL:2021:1( ًإلكرتونية عار عن الصحة متاما األربعة املذكورة أعاله، فإنَّ اعتبارها حرباً 
ينص تعريف آخر للحرب اإللكرتونية عىل أنَّ »الحرب اإللكرتونية هي نزاع من خالل الكمبيوتر أو 
الشبكة يتضمن هجامت ذات دوافع سياسية من قبل دولة قومية واحدة ضد دولة قومية أخرى أو 
أكرث« يف هذا النوع من الهجوم، تحاول الجهات الفاعلة التابعة لدولة قومية واحدة أو أكرث تعطيل 
أو  اسرتاتيجية  أهداف  لتحقيق  وخاصة  اإللكرتوين،  الفضاء  خالل  من  األخرى  الحكومات  أنشطة 
عسكرية. عىل الرغم من أنَّ الحرب اإللكرتونية تشري عموماً إىل الهجامت اإللكرتونية التي تنفذها 
الجامعات  تشنها  التي  الهجامت  أيضاً  تشمل  أْن  ميكن  أنها  إال  أخرى،  دولة  ضد  وطنية  حكومة 
اإلرهابية أو مجموعات املتسللني بالوكالة والتي تهدف إىل تعزيز املوقف لدى بعض البلدان املعينة 
تجاه غريها.)Rosencrance, 2019:1  (. ميكن أْن تتخذ الحرب السيربانية عدة أشكال مبا يف ذلك:

 -الفريوسات والدودة الحاسوبية والربامج والتطبيقات الضارة التي ميكن أْن تستهدف البنية 
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التحتية الحيوية واألنظمة العسكرية.

- هجامت حجب الخدمة 10 و هي أحداث أمنية إلكرتونية متنع املستخدمني من الوصول إىل 
أنظمة الكمبيوتر أو األجهزة أو موارد أخرى من الخدمات عن بعد عرب الشبكة.

- القرصنة ورسقة البيانات املهمة من الوزارات واملراكز واملؤسسات والدوائر الحكومية من 
 .)Rosencrance,خالل برامج الفدية التي تأخذ أنظمة الكمبيوتر كرهائن حتى يدفع الضحايا الفدية

.)2019:1 

يف تعريف مشابه ولكنه أكرث اكتامالً، يعرّف »رنجر«11 الحرب اإللكرتونية عىل النحو التايل: 
الكمبيوتر والقرصنة من  الرقمية مثل فريوسات  »تشري الحرب اإللكرتونية إىل استخدام الهجامت 
 )Cyber( قبل دولة ما لتعطيل أنظمة الكمبيوتر املهمة يف بلد آخر، بهدف اإلرضار واملوت والدمار
Warfare 2021:1، ويف تعريف مشابه وأكمل يعرّف رنجر الحروب السيربانية بالقول: »تستخدم 
الحرب السيربانية الهجامت الرقمية مثل الفايروسات وعمليات االخرتاق بهدف اإلخالل والتعطيل 
والقضاء عىل املنظومات الحاسوبية الحيوية للبالد« وبحسب ما يراه فإنَّ الحروب املستقبلية يكون 
القتال إضافة إىل املعارك العسكرية، القيام بعمليات االخرتاق من خالل استخدام كود الكمبيوتر 

 .)Ranger, 2018:1(ملهاجمة البنى التحتية للعدو

ميكن تصنيف األنشطة العدائية يف األجواء السيربانية َوفقاً ألنواع األنشطة املنجزة واألرضار 
الناجمة عنها كالتايل. هذا التصنيف هو تصنيف رتبته »تابانسکي«12 برتتيب تنازيل من حيث الشدة 

والقوة:

1. مهاجمة أهداف مدنية تتسبب يف أرضار مادية. 

 2. تعطيل وتدمري البنى التحتية للمعلومات الوطنية الهامة.

 3. تعطيل األهداف العسكرية يف األرايض الخاضعة لسيادة الحكومات. 

 4. تعطيل األهداف العسكرية خارج األرايض الخاضعة لسيادة للحكومات. 

 5. النشاط اإلجرامي والتجسس الصناعي. 

10. Denial-of-Service Attacks )DoS(

11. Ranger

12. Tabansky
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6. جمع املعلومات والبحث عن نقاط الضعف األمنية الشائعة واختبارات االخرتاق. 

 Tabansky,( 7. إدارة حملة إعالمية تخريبية وإساءة استخدام املواقع الرسمية وتشويهها 
.)2011:82-83

الحرب  املذكورة، تم تضمني حالة واحدة إىل خمس حاالت فقط يف تعريف  الحاالت  من 
ذلك،  إىل  باإلضافة  اإللكرتونية.  للحرب  الرئيسة  العنارص  أحد  التدمري هي  قضية  ألنَّ  اإللكرتونية، 
من أجل تحديد ما إذا كان الهجوم السيرباين جزءاً من حرب إلكرتونية، يجب مراعاة العديد من 

الخصائص األخرى:

1 . مصدر الهجوم وأصله: هل إنَّ من يقف وراء الهجوم هو أحد البلدان أو جهات أخرى؟ 
إذا كان منفذ الهجوم والتدمري بلداً معيناً، فإنه يدخل ضمن الحرب اإللكرتونية، وإاّل فال ميكن تقييد 

الحرب باإللكرتونية.

2. هل ميكن للهجوم أْن يتسبب يف أرضار فقط أم أنه يتسبب بالفعل يف أرضار وإصابات؟ إذا 
تسبب هجوم إلكرتوين موجه من قبل حكومة ما أو جهات فاعلة فيها يف إحداث رضر أو تصميمه 
التعريف اآلخر مثل  إلكرتونية، وإاّل فقد يقع ضمن  الهجوم حرباً  يُعدَّ  أْن  إلحداث رضر، فيمكن 

التجسس السيرباين.

أسايس   بشكل  متاحة  منسقة  مصادر  استخدم  وهل  معقداً  تخطيطاً  الهجوم  تطلب  هل   
للحكومات؟ ) Tabansky, 2011:82-83( ومع ذلك، إذا مل تكن اإلجابات عن هذه األسئلة واضحة 

متاماً، فال ميكن تسمية الهجوم السيرباين بالحرب اإللكرتونية.

النقطة املهمة األخرى حول الحرب السيربانية هي شدة خطورتها. يف كثري من الحاالت، ال 
تلعبه يف إدارة  الذي  الدور  النهايئ، ولكنها مستهدفة بسبب  الهدف  الكمبيوتر هي  تكون أنظمة 
البنى التحتية يف العامل الحقيقي مثل املطارات أو شبكات الطاقة. يف الحرب اإللكرتونية، قد يكون 
الهدف محدوداً، عىل سبيل املثال، هجوم إلكرتوين عىل شبكة الطاقة أو محطات الطاقة النووية، 
 .)Ranger, 2018:1( لكن الحرب اإللكرتونية قد تكون شاملة وواسعة النطاق وتشمل أهدافاً واسعة

3. الحرب املعرفية: 

إنَّ أبسط تعريف لألمن املعريف13 هو الحفاظ عىل املعرفة لدى املواطنني وفهمهم ووعيهم.
)Seger, Avin, and others, 2020:23-50(.

13. Epistemic Security
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 وَوفقاً لسيجر،  فإنَّ األمن املعريف هو الذي يضمن الوعي الحقيقي ملا يراه املجتمع صحيحاً. 
الكاذبة  االّدعاءات  عىل  التعرف  عىل  القدرة  يتضمن  الذي  وهو  املعريف  لألمن  آخر  جانب  هناك 
التي ال أساس لها، وإنشاء أنظمة معلومات مقاومة للتهديدات املعرفية مثل األخبار املزيفة14. من 
الرضوري أْن نذكر هنا أنَّ اإليبيستم أو املعرفة 15 هي مصطلح فلسفي يوناين يعني املعرفة؛ وبالتايل  
فإنَّ األمن املعريف ينطوي عىل ضامن أْن يدرك املواطنون ما يعرفونه وأنَّ بإمكانهم التعرف عىل 
االّدعاءات الكاذبة التي ال أساس لها من الصحة، والتأكد من أنَّ النظم اإليكولوجية للمعلومات16 

قادرة عىل الصمود أمام التهديدات املعرفية مثل األخبار املزيفة.)سیگر،١٣٩٩:١(. 

وَوفقاً للبحوث التي أجرتها مجموعة بحثية بقيادة إليزابيث سيجر17،فإنَّ العرص الحايل يشهد 
أربعة اتجاهات مختلفة تهدد األمن املعريف ، والتي ميكن أْن تسمى تكتيكات الحرب املعرفية. األول 
هو مشكلة املعلومات املكثفة وقلة االهتامم. يف هذا الصدد فإنَّ شبكة اإلنرتنت توفر كمية كبرية 
من املعلومات غري املؤكدة للجميع إذ يعد من الصعب التمييز بني الصواب والخطأ فيها. إنَّ وفرة 
أْن  املصالح وغريهم يجب  الحكومات والصحفيني وأصحاب  أنَّ  يعني  االهتامم18  املعلومات وقلة 
يتنافسوا مع بعضهم البعض يف تشكيل ذهنية الجامهري، وعادة ما يكون الفائز هو الشخص الذي 
لديه الطريقة األفضل، وليس بالرضورة من يقول الحقيقة. املشكلة الثانية هي فقاعات التصفية19 
النتائج املقلقة لقضية عدم االنتباه بخصوص مساحة  الواقع، فإنَّ إحدى  والعقالنية املقيدة20. يف 
الناس يتعاملون  التصفية. وهي عبارة عن عملية تجعل  املعلومات الشاسعة هي إنشاء فقاعات 

فقط مع آرائهم الحالية وال يعرتفون أبداً بآراء املعارضة والرأي االخر.

الذين  أولئك  إىل  ينتبهون  املعلومات  من  الكثري  مع  تعاملهم  عند  الناس  فإنَّ  عام  بشكل 
يشبهونهم وال يولون اهتامماً للوجوه املجهولة إاّل القليل. تؤدي النتيجة املعرفية لفقاعات التصفية 
أساس  املعلومات هو  إىل  الوصول  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدر  املحدودة.  بالعقالنية  يعرف  ما  إىل  هذه 
الفقاعات،  التسرت بهذه  الواردة من خالل  القرار، لذا فإنَّ تقييد املعلومات  للتفكري الجيد واتخاذ 
يقلل من قوة التفكري الجيد. املشكلة الثالثة هي انتهاز العدو لتدفق املعلومات21. يف عرص الثورة 

14. Fake News

15. Episteme

16. Information Ecosystem

17. Elizabeth Seger

18. Attention Scarcity

19. Filter Bubbles

20. Bounded Rationality

21. Action by Adversaries and Blunderers
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اإللكرتونية، أصبح توزيع املعلومات والوصول إليها أسهل من أي وقت مىض؛ لكن الجانب السلبي 
لهذا التطور هو أنه ميكن استخدام نفس التقنيات لنرش معلومات خاطئة أو مضلِّلَة عن قصد أو غري 
قصد. عادًة ما تتالعب جهات فاعلة مختلفة، مثل األفراد أو املنظامت أو الحكومات، باملعلومات 

عمداً لتضليل املتلقني وترسيخ املعتقدات الخاطئة.)سیگر، ١٣٩٩:١(.

وعادة،  كاذبة.  معلومات  لنرش  مختلفة  تقنيات  يستخدمون  األعداء  أنَّ  إىل  اإلشارة  تجدر 
يستخدم معظمهم منصات التواصل االجتامعي املصممة للرتويج للمحتوى الشائع الذي يثري املشاعر 
بشدة. غالباً ما تستند املعلومات املضللة إىل النامذج السلوكية ومقاطع الفيديو القصرية التي يتم 
مشاركتها عىل نطاق واسع يف تطبيقات املراسلة املغلقة22 مثل الفيس بوك والواتساب. ميكن لنارشي 
املعلومات املضللة إنشاء مواقع ويب مزيفة أو حسابات عىل وسائل التواصل االجتامعي23 لتلقي 
الرسائل، وهو تكتيك معروف اشتهر باسم اإلعالنات الحاسوبية24. يصل هذا االتجاه الزائف يف بعض 
األحيان إىل النقطة التي يتم فيها بثها أيضاً من قبل وسائل اإلعالم اإلخبارية السائدة والتقليدية. ويف 
الوقت نفسه، يستخدم أولئك الذين ينرشون املعلومات املضللة الذكاء االصطناعي بشكل متزايد 
والتي  مزيفة،  فيديو  آلية وهمية ومقاطع  إنشاء حسابات  ذلك  مبا يف  تعقيداً،  أكرث  إلنشاء طرق 
 .)Tanner,2020:1-13( وصفها بعض الباحثني ومنهم »تانر«25، بأنها تشكل التهديد األكرث خطورة

يف هذا السياق، ولتوضيح الفكرة، ميكننا الرجوع إىل نتائج بحث نرشتها مجلة ساينس قبل 
فرتة. فبعد القيام بتحليل ماليني التغريدات من 2006 إىل 2017  أظهر هذا البحث النتائج اآلتية: 
أوسع وأرسع  نطاق  االجتامعية وعىل  الحياة  واألكاذيب يف جميع مجاالت  املعلومات  »يتم نرش 
بكثري من  انتشاراً  أكرث  الكاذبة هو  السياسية  األخبار  »تأثري  أنَّ  أيضاً  البحث  وأعمق« ووجد هذا 
األخبار الكاذبة عن اإلرهاب أو الكوارث الطبيعية أو العلوم أو األساطري املحلية أو املعلومات املالية. 
املواقع  بأنَّ  القائلة  السائدة  الفكرة  إىل  يتطرق  البيانات  املهم ومن خالل جمع  البحث  »إنَّ هذا 
واملنصات اإللكرتونية أصبحت مصدراً لنرش األخبار غري املؤكدة واألخبار الكاذبة املثرية للمشاعر و 
هو أمٌر يدق ناقوس الخطر كون وسائل اإلعالم أصبحت قوًة مهيمنة لنرش األخبار. عموماً، تُظهر 
نتائج هذا التحليل أنَّ »الحقيقة تستهلك ستة أضعاف اإلمكانات التي تحتاج إليها الكذبة لتصل إىل 

1500 شخص »)رزنیک ،( .١٣٩٧:١

22. Closed Messaging Apps

23. Fake Social Media Accounts

24. Computational Propaganda

25. Jonathan Tanner
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أخرياً ،  فإنَّ التهديد األخري هو انهيار الثقة26. بطبيعة الحال ميكن للبرش أْن يحددوا بأنفسهم 
الشخص الذي يثقون به ممن ال يثقون به. عىل سبيل املثال، كلام زاد عدد األشخاص الذين يؤمنون 
لوجود  النفس ونظراً  أيضاً، من وجهة نظر علم  به.  مبا يقوله الشخص، زاد احتامل ثقة اآلخرين 
من  أعىل  مجتمعه  أفراد  بأحد  الشخص  ثقة  احتاملية  فإنَّ  األفراد  بني  متشابهة  وقيم  اهتاممات 
احتاملية ثقة األشخاص مبن هو خارج املجتمع. بالطبع، يستخدم الناس لغة الجسد ونربة التعبري 
وأسلوب الكالم من أجل قياس مستوى الصدق عند غريهم؛ لكن الرؤية والحقائق املذكورة أعاله 

ميكن أْن تتم تخطئتها من خالل بعض التقنيات الحديثة.

عىل سبيل املثال، ميكن أْن ترُِبز فقاعاُت التصفية آراَء األقلية لتجعلها أكرث وضوحاً وتوحي 
إىل أنها آراء األغلبية. ليس هناك شك يف أنه يجب عرض بعض آراء األقلية، لكن تطبيع الخطابات 
املتطرفة وجعلها تبدو محرتمة أمر فيه الكثري من املشاكل. ميكن أيضاً استخدام التكنولوجيا لتضليل 
الرؤى الالواعية. عىل سبيل املثال، يتم إنشاء مقاطع فيديو مزيفة 27بطريقة ال تدع مجااًل أليٍّ من 

عالمات الشك.

أخرياً، تؤدي املشكالت األربع املذكورة أعاله إىل فقاعة معرفية، وهي واحدة من أسوأ األشياء 
التي ميكن أْن تحدث. يف عامل الفقاعات املعرفية، يتم تدمري قدرة عامة الناس عىل متييز الحقائق من 
األكاذيب متاماً. املعلومات متاحة بسهولة، لكن ال ميكن للناس معرفة ما إذا كان ميكن الوثوق مبا 
يرونه أو يقرؤونه أو يسمعونه. ومع ذلك، فإنَّ نتيجة العمليات املذكورة  هي أنَّ املجتمع سيخوض 
يف النهاية تحّوالً يف املعرفة والرؤية وسريى القضايا كام يريده العدو ، ثم يحللها و يتخذ عىل َوفق 

ذلك اإلجراءات املطلوبة )سیگر،(.١٣٩٩:١

يكون  ما  عادًة  أهداف مختلفة.  إىل  أْن تسعى  املعرفية  للحرب  األهداف ميكن  من حيث 
الهدف األساس األول للحرب املعرفية هو خلق حالة من عدم االستقرار بني السكان املستهدفني. 
عدم االستقرار هذا يعني القضاء عىل متاسك ووحدة السكان املستهدفني واألشخاص، مام يؤدي إىل 
فقدان التعاون بينهم. يف هذا السياق يقوم البلد املهاجم من خالل الحرب املعرفية بطرح األفكار 
والخالفات وزيادة نسبة االنقسامات يف املجتمع املستهدف. ضمن املحاوالت االنقسامية يف الحرب 
املعرفية ، يُعدُّ القادُة أفضَل األهداف التي يتم استهدافها ألنه ميكن تقسيم املجتمع من خالل عنرص 

دعم القيادة أو معارضتها.

26. Fabrication and Erosion of Trust

27. Deepfake
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تركز  الحاالت  بعض  يف  أو  عشوايئ  بشكل  السكان  تستهدف  أْن  املهاجمة  للدولة   ميكن 
فقط عىل مجموعة معينة مثل الجيش أو األقليات العرقية أو القومية أو مجموعات أخرى. يتم 
الكاذبة.  والروايات  الطائفية واملذهبية  النعرات  وإثارة  الكاذبة  األخبار  ذلك عادة من خالل بث 
تتضمن التكتيكات املستعملة يف الحرب املعرفية عنارص مثل زيادة االنقسامات وبث الفرقة وإحياء 
الحركات املنسية ونزع الرشعية عن الحكومات والقادة وعزل األفراد والجامعات من خالل التأكيد 
واملبالغة يف االختالفات ومامرسة اإلرباك يف األنشطة االقتصادية الرئيسة والبنى التحتية. لذلك فإنَّ 
الهدف األول للحرب املعرفية هو زعزعة استقرار الدولة واملجتمع املستهدفني وحرفهام عن املسار 

املؤدي إىل زيادة القوة الوطنية.

الهدف األسايس الثاين للحرب املعرفية هو التأثري عىل السكان املستهدفني يف قضايا محددة 
مثل االنتخابات أو السياسة الخارجية فيام يتعلق مبلف معني. يتم تحقيق هذا الهدف من خالل 
التأثري والتالعب بتفسري الناس وفهمهم ملختلف القضايا. يف هذا الصدد، ميكن للمهاجمني توجيه 
األفراد أو الجامعات أو املواطنني للعمل لصالحهم. وتجدر اإلشارة إىل أنَّ الغرض من التأثري يختلف 
عن الغرض من زعزعة االستقرار، ألنَّ الغرض من التأثري هو تشكيل عقلية أو ذهنية لدى املجتمع 
املستهدف، ولكن الغرض من زعزعة االستقرار هو إثارة الشغب فيه. ومن أمثلة التأثري عىل املواطنني 
من خالل الحرب املعرفية، تأثري روسيا عىل نتائج االنتخابات يف الدول الغربية، مبا يف ذلك عملية 
الواليات املتحدة األمريكية عام 2016، والتي أسفرت عن فوز غري متوقع لدونالد  االنتخابات يف 

   .)Bernal and others, 2020:1 20( ترامب

ينبغي اإلشارة إىل أنه يف عامل اإلنرتنت اليوم، تعد الشبكات االجتامعية إحدى أكرث أدوات 
الحرب املعرفية كفاءة. يف هذا السياق، أجرى الناتو، بالتعاون مع جامعة جون هوبكنز28 وإمربيال 
كوليدج لندن29، بحثاً مكثفاً حول الدور البارز للشبكات االجتامعية يف الحرب املعرفية. ينص جزء 
قدراتِنا  الذكية  واألجهزة  االجتامعي  التواصل  وسائل  تُْضِعف  »قد  ييل:  ما  عىل  التقرير  هذا  من 
املعرفية. ميكن أْن يؤدي استخدام الشبكات االجتامعية إىل زيادة التعصبات أوالتحيزات املعرفية30 
واألخطاء الجذرية31 يف اتخاذ القرار. يف كتاب »التفكري الرسيع والبطيء«32، ناقش دانيال كانيامن33  

28. Johns Hopkins University

29. Imperial College London

30. Cognitive Biases

31. Innate Decision Errors

32. Thinking, Fast and Slow

33. Daniel Kahneman
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الحائز عىل جائزة نوبل، التحيزات املعرفية واألخطاء الجذرية يف اتخاذ القرار. يف هذا السياق، يشري 
كانيامن إىل أنَّ قنوات األخبار ومحركات البحث تقدم نتائج أكرث انسجاماً مع رغباتنا وتفضيالتنا. 

عادة ما نفرس املعلومات الجديدة ونتحقق من صحتها بطرق تتوافق مع معتقداتنا املسبقة.

من  برسعة  املستخدمني  معلومات  بتحديث  االجتامعي  التواصل  برامج  تقوم  لذلك،  َوفقاً 
خالل تزويدهم مبعلومات جديدة لتخلق بينهم اإلنتامء والتحيز، مام يجعل الناس يبالغون يف تقدير 
أهمية األحداث األخرية مقارنة باملايض. باإلضافة إىل ذلك، فإنَّ مواقع التواصل االجتامعي متارس 
عنرص  وجود  إِثِر  وعىل  املجتمع.  بقبول  تحظى  أنها  توحي  بحيث  املعلومايت34  االجتامعي  التأثري 
التأثري االجتامعي يقوم الناس، مبطابقة أفعال ومعتقدات اآلخرين مع مجموعاتهم يف تلك املواقع 
االجتامعية، والتي تتحول إىل غرف الدردشة والتفكري الجامعي. املشكلة األخرى التي توجد يف هذا 
الرسعة  فإنَّ  الصدد،  عليها. يف هذا  والرد  النرش  وإعادة  األخبار  لنرش  العالية  الرسعة  املجال هي 
العالية يف إرسال الرسائل ونرش األخبار والشعور بالحاجة إىل االستجابة الرسيعة لها، يشجع عىل 
املنافذ  الهادئ واملنطقي. واليوَم فإنَّ  التفكري  التفكري االنعكايس والعاطفي الرسيع35، وهو عكس 
املتلقني  ملشاعر  املثرية  العاطفية  العناوين  تستخدم  األخرى  هي  الطيبة  السمعة  ذات  اإلخبارية 
لتشجيع اإلقبال الرسيع عىل املواد اإلخبارية والتحليلية التي تقدمها. إنَّ املشكلة األخرية هي عدم 
الدقة وتخصيص الوقت املطلوب لقراءة األخبار ونرشها. الحقيقة هي أنَّ الناس يقضون وقتاً أقل يف 
قراءة املحتوى، حتى لو شاركوه كثرياً. لقد  تم تحسني أنظمة املراسلة االجتامعية لتوزيع املقتطفات 
القصرية التي غالباً ما تتجاهل السياقات واالختالفات املهمة. هذا ميكن أْن يُسهِّل وينرش التفسري 

السيئ املتعمد وغري املتعمد للمعلومات36والروايات املقلوبة37. 

يف هذا الصدد، قد يؤدي قرص منشورات وسائل التواصل االجتامعي، بجانب الصور املرئية 
 )Johns Hopkins University & وقيمهم.  اآلخرين  دوافع  فهم  من  القراء  منع  إىل  الرائعة، 

.)Imperial College London, 2021 1-5. 

أنَّ هناك محاوالٍت   أْن تدرك عىل األقل  الحكومات  فإنه يجب عىل  الدفاعي  الصعيد  عىل 
حربيًة جاريًة. ميكن أْن توفر الحلول التقنية األدوات الالزمة لإلجابة عىل بعض األسئلة الرئيسة يف 
هذا السياق: هل ُشنَّت الحملة؟ ما مصدرها؟ من يديرها؟ ماذا ميكن أْن تكون أهداف املهاجمني؟ 

34. Social Proofing

35. Reflexively and Emotionally Thinking Fast

36. Intentionally and Unintentionally Misinterpreted Information

37. Slanted Narratives
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خاصٍة  توقيعاٍت  أيضاً  يقدمون  قد  تصنيفها.  ميكن  متكررة  أمناطاً  هناك  أنَّ  الناتو  أبحاث  تظهر 
هذا  يف  الخاص  الحل  املهاجمني.  عىل  التعرف  يف  تساعد  أْن  ميكن  التي  الفاعلة  الجهات  لبعض 
املجال هو استخدام نظام املراقبة واإلنذار يف الحرب املعرفية38. ميكن ملثل هذا النظام أْن يساعد 
يف التعرف عىل الحروب املعرفية وحدوثها ومتابعتها. ميكن أْن يشمل ذلك لوحة معلومات تدمج 
اإلخبارية  اإلعالم  ووسائل  االجتامعي  التواصل  وسائل  من  واسعة  مجموعة  من  املكونة  البيانات 
والرسائل االجتامعية ومواقع الشبكات االجتامعية. ميكن أْن تكشف لوحة املعلومات عن االتصاالت 
واألمناط املتكررة من خالل تحديد املواقع الجغرافية واالفرتاضية التي تنشأ منها منشورات الوسائط 
االجتامعية والرسائل واألخبار، وكذلك من خالل املوضوعات محل الخالف واملشاعر ودالالت لغوية 
والتعرف  اآليل39  التعلم  استخدام خوارزميات  أْن يساعد  إىل ذلك، ميكن  باإلضافة  أخرى.  وعوامل 
عىل النامذج املوجودة وبشكل رسيع يف تحديد الحمالت الناشئة وتصنيفها دون الحاجة إىل تدخل 
برشي. سيوفر مثُل هذا النظام املراقبَة واإلنذاَر يف الوقت املناسب لصانعي القرار، ومساعدتهم عىل 
 )Johns Hopkins University االستعداد واملواجهة املطلوبة مع ظهور الحرب املعرفية وتطورها

.)& Imperial College London, 2021:1-5 

4. حرب املعلومات  

املعلومات  عمليات  عىل  رصاع  هي  املعلومات  حرب  فإنَّ  الداللية،  النظر  وجهة  من 
واالتصاالت، وهي حرب يتم تنفيذها بتخطيط من خالل تطبيق القوة املدمرة عىل نطاق واسع 
األساسية  البنية  تدعم  التي  والشبكات  الكمبيوتر  أجهزة  ضد  أي  املعلومات،  وأنظمة  أصول  ضد 
)Brian, 2021:1(. يعرّف الناتو »حرب املعلومات« عىل النحو التايل: »حرب املعلومات هي عملية 
يتم تنفيذها من أجل الحصول عىل تفوق معلومايت عىل الخصم«. تتضمن هذه الحرب التحكم يف 
مساحة املعلومات، وحامية الوصول إىل املعلومات الشخصية، أثناء محاولة الحصول عىل املعلومات 
املعلومات  حرب  العدو.  معلومات  منظومة  يف  واإلرباك  املعلومات  أجهزة  وتدمري  واستخدامها، 
ليست ظاهرة جديدة، لكنها تتضمن عنارص ابتكارية نتيجة للتطورات التكنولوجية التي تؤدي إىل 

.)Information Warfare,2005:1( نرش أرسع للمعلومات عىل نطاق أوسع

 تُعرِّف وزارة الدفاع األمريكية حرب املعلومات عىل أنها: »اإلجراءات املتخذة لتحقيق التفوق 
املعلومات  القامئة عىل  العدو والعمليات  التأثري عىل معلومات  الخصم من خالل  املعلومايت عىل 
الحفاظ عىل معلوماتنا  العدو، وإىل جانبها  وأنظمة املعلومات والشبكات املستندة إىل حواسيب 

38. Cognitive Warfare Monitoring and Alert System

39. Machine Learning and Pattern Recognition Algorithms
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والشبكات  املعلومات  أنظمة  عىل  والحفاظ  املعلومات،  أساس  عىل  القامئة  وعملياتنا  الشخصية 
التابعة لنا املستندة إىل الحواسيب. تؤكد وزارة الدفاع األمريكية يف التعريف التكمييل أنَّ حرب 
املعلومات هي« القدرة عىل جمع ومعالجة ونرش التدفق املستمر للمعلومات لتحقيق أو تعزيز 
 .)Ramlee,2005:القدرات إىل هذه  الوصول  العدو من  منع  إىل جانب  األهداف ضد عدو معني 
 )2-1 مبعنى آخر، فإنَّ حرب املعلومات هي كل ما يتعلق بخداع العدو. إذ تشمل هذه الحرب 
املعلومات نفسها ، معالجة املعلومات وتحليلها، البنية التحتية للمعلومات واألشخاص والقادة. من 
ناحية أخرى، فإنَّ حرب املعلومات هي أيضاً محاولة لتوفري معلومات دقيقة يحتاجها القادة ويف 
الوقت املناسب ملساعدتهم يف عمليات صنع القرار.)Ramlee,2005:3( تُعرِّف البحرية األمريكية 
إىل  يفتقر  ما  وغالباً  نقاش  املعلومات« مصطلح محل  التايل: »حرب  النحو  املعلومات عىل  حرب 
تعريف مقبول؛ لكْن بالنسبة للقوات الجوية األمريكية، فإنَّ حرب املعلومات هي أنشطة تنسق 
عنارص االستخبارات واملراقبة واالستطالع، وعمليات الفضاء اإللكرتوين، والحرب الكهرومغناطيسية  
لتحقيق نتائج تخص فرتة حرب املعلومات وفرتة السلم. اليوم  يصف سالح الجو األمرييك حرب 
املعلومات عىل أنها استخدام للقدرات واإلمكانيات العسكرية يف بيئة املعلومات للتأثري عمداً عىل 
تيمويث  الجرنال  يقول   )Gagnon, 2020:5( املعلومات  نظام  من  ميتلكه  وما  العدو  قوات  سلوك 
هوغ40 ، قائد الحرب املعلوماتية يف سالح الجو األمرييك41 بهذا الشأن: »أحد األمثلة البارزة التي 
تُظهر كيف يريد الجيش هزمية األعداء باستخدام حرب املعلومات، هو الجهد املبذول لفهم أهداف 
العدو ومدى قدراته لتحقيق تلك األهداف. وعليه ميكن أْن تكون حرب املعلومات مجرد حرب 
أو  املعلومات،  أو  السيرباين،  الفضاء  مزيج  عنارص  فيها  تجتمع  ملموسة، وهي حرب  نفسية غري 
الحرب اإللكرتونية، أو العمليات االستخباراتية، أو العمليات النفسية، أو الخداع العسكري. الهدف 

 .)Mark, 2020:1( النهايئ من هذه التدابري هو التأثري عىل بيئة املعلومات أو تغيري عقلية العدو

تعني  والتي  نفسها،  العسكرية  املعلومات  األساس  يف  املعلومات  يَعدُّ حرب  االخر  البعض 
يف إطار أضيق حرب املعلومات بني جيوش الدول املتحاربة وهي تشمل جمع وتحليل املعلومات 
تنقسم  القرار.  العسكرية وصناع  للوحدات  والفروع ونرشها  التخصصات  العسكرية حول جميع 
املعلومات  تشمل  والتي   ، تقنية  ومعلومات    42 برشية  معلومات  إىل  العسكرية  املعلومات 

40. Gen. Timothy Haugh

41. Information Warfare Organization

42. Human Intelligence
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املستويات  جميع  عىل  االستخبارات  أنشطة  تنفيذ  يتم   . اإللكرتونية44  واملعلومات  التصويرية43 
 )Military intelligenceالتكتيكية والتنفيذية واالسرتاتيجية، سواء يف وقت السلم أو يف زمن الحرب
 )training, 2021(، وقد جاء يف تعريف آخر أنَّ املعلومات العسكرية هي تخصص عسكري يساعد 
القادة يف اتخاذ القرارات عرب استخدام أساليب جمع املعلومات وتحليلها. يتم تحقيق هذا الهدف 
املصادر والتي تغني حاجة  اعتامداً عىل مجموعة واسعة من  البيانات وتحليلها  من خالل عرض 
القادة ومهمتهم القيادية أو لإلجابة عىل األسئلة كجزء من التخطيط العمليايت. وعادة، من أجل 
القيام بتحليل البيانات واملعلومات يتم تحديد احتياجات القائد بالنسبة إىل املعلومات أوالً ، ثم يتم 

إعطاء األولوية لجمع املعلومات وتحليلها ونرشها.

قد تشمل مجاالت الدراسة، بيئة العمليات والقوات املعادية والصديقة واملحايدة، والسكان 
األنشطة  تنفيذ  يتم  االهتامم.  مجاالت  من  وغريها  القتالية،  العمليات  مناطق  إحدى  يف  املدنيني 
االستخباراتية أو املعلوماتية عىل جميع املستويات، من التكتيكية إىل االسرتاتيجية، يف وقت السلم 
واالنتقال إىل الحرب وأثناء الحرب. تتعلق املعلومات االسرتاتيجية مبوضوعات واسعة مثل االقتصاد 
والتحليل السيايس والقدرات العسكرية وأهداف الدول األجنبية، وبشكل متزايد، الجهات الفاعلة 
غري الحكومية مثل اإلرهابيني. قد تكون هذه املعلومات علمية أو تقنية أو تكتيكية أو دبلوماسية 

أو اجتامعية.

السياسات  لتحديد  املطلوبة  املعلومات  بأنها  رسمياً  االسرتاتيجية  املعلومات  تَُعرَّف 
االسرتاتيجي  املستوى  مع  تتوافق  بحيث  والدويل  الوطني  املستويني  عىل  العسكرية  والخطط 

.)Rolington, 2013(للحرب

أي  املعلومات،  حرب  األوىل:  مجموعات.  ثالث  إىل  املعلومات  حرب  آخرون  خرباٌء  يقسُم 
الحصول عىل معلومات عن أدوات العدو وقدراته واسرتاتيجياته. الثانية: الحرب عىل املعلومات، 
أي حامية أنظمة املعلومات و يف الوقت نفسه اإلخالل أو تعطيل مصادر تخزين معلومات العدو. 
والثالثة: هي الحرب من خالل املعلومات، أي إنتاج معلومات غري واقعية أو خادعة بطريقة تؤدي 

إىل الهيمنة املعلوماتية واإلعالمية.

لعل أحدث تعريف لحرب املعلومات هو الذي اقرتحته الحكومة الروسية، والذي يُعدُّ واحداً 
من أكرث التعريفات نجاحاً يف هذا املجال. تُعرُِّف الحكومُة الروسيُة حرب املعلومات عىل النحو التايل: 

43. Technical Intelligence – Mainly Imagery Intelligence

44. Electronic Intelligence
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»رصاٌع بني حكومتني أو أكرث يف مجال املعلومات بهدف إتالف ما لدى الطرف اآلخر من األنظمة 
والعمليات ومصادر املعلومات والهياكل الحيوية وغريها؛ التأثري عىل النظم السياسية واالقتصادية 
واالجتامعية؛ خلق حمالت نفسية واسعة النطاق ضد شعب إلضعاف استقرار املجتمع والحكومة 
.)Blagovest,2019:129-133( والضغط عىل الحكومة التخاذ قرارات تتناسب مع مصالح املعتدي

وعىل َوفق ما يشري إليه هذا التعريف فإنَّ الحكومة الروسية ترى أنَّ حرب املعلومات تتجاوز 
تستهدف جميع  فهي  العدو،  معلومات  أنظمة  لتدمري  املبذول  الجهد  وتتجاوز  العسكري  املجال 
مجاالت وأبعاد دولة العدو. لقد أرشنا سابقاً إىل أنَّ روسيا تُعدُّ من الدول الرائدة يف مجال حرب 
املعلومات وتوسيع معناها ومفهومها بالطبع. جاء يف تقرير عن حرب املعلومات يف روسيا أنَّ : »روسيا 
ليست مجرد تهديد للمعلومات ألوروبا والواليات املتحدة فحسب، بل إنَّ لدى روسيا اسرتاتيجية 
عاملية تؤثر عىل كل منطقة من مناطق العامل بنهج مختلف وبدرجات مختلفة.« نهج روسيا يف حرب 
املعلومات شامل ويتضمن الهجامت اإللكرتونية والعمليات االستخباراتية كعنارص متامسكة تعمل 
معاً لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الروسية .)Cunningham, 2020:1( باإلضافة إىل ذلك، ال 
تسعى روسيا يف حربها املعلوماتية فقط إىل إضعاف القوات املسلحة للعدو  بل إنها  تسعى إىل 
التأثري عىل تصور السكان املستهدفني بطريقة تخدم مصالحها. بالطبع عىل عكس العمليات السايربية 
، فإنَّ العمليات االستخباراتية قدمية جداً، وقد استخدمها الكرملني لفرتة طويلة لتحقيق أهدافه. 
يف هذا الصدد، رسعان ما أدرك القادة السوفييت قيمة املعلومات وكيفية استخدامها للتأثري عىل 
الجامهري يف الداخل والخارج. بعد ذلك، متكن االتحاد الرويس من زيادة فعاليتها يف حرب املعلومات 
                        .)Arampatzis and Cobaugh, 2018(.بتكلفة منخفضة عرب استخدام اإلنرتنت
يف هذا الصدد، أصبحت وسائل اإلعالم املدعومة حكومياً والرتول45 )املتصيدون( والروبوتات أحد 
العنارص الرئيسة يف حرب املعلومات الروسية. لقد عملت روسيا بعد الحرب الباردة عىل إضعاف 
النظام الدويل الذي كان ُمهيَمناَّ عليه من قبل الغرب ومؤسساته الدميقراطية العاملية، لتقوم بنرش 
نسخة من األحداث العاملية تتامىش مع أهداف سياستها الخارجية. لقد ساعدت روسيا الجناحني 
السياسيني -اليسار واليمني- يف الغرب ليك يفرطا يف نشاطاتهام وهام بالتايل قّدما من خالل طرق 

  .)Troianovski, Warrick,2018:1(هادفة مساعدة كربى لتنفيذ السياسات الخارجية لروسيا

45. Internet Trolls

الرتول هم أشخاص يساهمون بتعليقات أو كالم مثري للجدل ال عالقة له باملوضوع املشارك فيه داخل غرف الدردشة  يهدف به الهدم 

والخروج عن املوضوع، وإثارة الجدل واملشاكل بني املشاركني .
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شهدت  قد  املعلومات  حرب  إنَّ  القول  ميكن  املذكورة،  التعاريف  يف  جاء  ما  َوفق  عىل  و 
السيربانية  الثورة  تأثري  االتصاالت واملعلومات، وتحت  ثورة  تأثري  تحت  مفاهيمياً  أو توسعاً  قيوداً 
بطريقة خاصة. وبذلك فقد أدت ثورات االتصاالت واملعلومات والثورة اإللكرتونية إىل توسيع نطاق 
مرّت  االسرتاتيجية. وكام  املجاالت  إىل  العسكري  والتكتييك  العمليايت  املجال  املعلومات من  حرب 
اإلشارة فال يقترص اليوم دوُر حرِب املعلومات عىل املجال العسكري فحسب، بل تجعل الحكومات 
جميع املجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية وحتى املجاالت املعرفية 
واملعلوماتية هدفاً لحرب املعلومات؛ لذلك، فقد اكتسبت حرب املعلومات بُعداً اسرتاتيجياً وأهدافاً 
الحروب  من  أخرى  أنواع  مع  املعلومات  حرب  واستخدام  ارتباط  فإنَّ  ثانياً  و  أوالً  هذا  مختلفة. 
الحديثة، مثل الحرب اإللكرتونية والحرب الهجينة، يزيد تنفيذها املتزامن من قوة الدولة املهاجمة 

.)Mumford, 2020:3(ويجعل الدولة العدوة أكرث عرضة للخطر

5. الحرب الهجينة

 )2020:2Green(  الهجينة الحرب  مفهوم  بتوسيع   2007 هافمن46 عام  فرانك  قام  مرة  ألول 
انفصال بني ما هو جزء من الساحة وما هو ليس  الهجينة هي  بحسب رأي هافمن فإنَّ الحرب 
منها، بتعبري آخر هي الحرب التي تزيل التاميز بني فرتيت الحرب والصلح من خالل استخدام جميع 
اآلليات السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتامعية واالستخباراتية والسايربية وما يتعلق بالبنى 
التحتية. الحرب الهجينة متعددة األوجه وتستخدم عىل مستويات متعددة يف نفس الوقت. أّدى 
هذا النوع من الحرب إىل تكديس املستويات التقليدية للحرب، مبا يف ذلك التكتيكات والعمليات 
االسرتاتيجية، وبالتايل زيادة الرسعة عىل املستويني االسرتاتيجي والتشغييل مبا يتجاوز قدرة الفاعل 

التقليدي.

والفضاء  والجو  والبحر  األرض  مثل  التقليدية  املادية  املساحات  ترتبط  الهجينة،  الحرب  يف 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  املساحات  مثل  واملشيدة  االجتامعية  باملساحات  متزايد  بشكل 
واملعلوماتية واإللكرتونية، واألهم من ذلك، املساحات املعرفية والنفسية؛ ونتيجة لذلك، فإنه يقلل 
عىل  العدو  إجبار  من  وبدالً  الصدد  هذا  يف  الثقيلة.  العسكرية  القوة  استخدام  إىل  الحاجة  من 
الرئيسة هي يف  العسكرية وكرس مقاومته، فإنَّ ساحة املعركة  االستسالم من خالل تدمري قدراته 
الفضاءات املعرفية للدميغرافية املحلية والدولية الرئيستني وحدود العمل لدى السياسيني وبالتايل 
الوقت نفسه، تلعب  تنازالت .)Mumford, 2020:3( ويف  أو تقديم  العدو عىل االستسالم  إجبار 
توفر  الواقع،  يف  الهجينة.  الحرب  يف  مهامً  دوراً  اإللكرتونية  التقنيات  وخاصة  الجديدة  التقنيات 

46. Frank Hoffman
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التقنيات الجديدة وخاصة الذكاء االصطناعي وسيلة لتحقيق أهداف سياسية يف املنطقة الرمادية 
بني الحرب والسالم. عىل الجانب الدفاعي ، تقدم التطورات التكنولوجية الجديدة خيارات الكتشاف 
أفضل وفهم أعمق ودفاع أكرث فعالية ضد الحروب الهجينة. لذا فإنه من املهم بالنسبة إىل القادة 
السياسيني والعسكريني وصناع القرار أْن يكون لديهم فهٌم شامٌل آلثار التقنيات الجديدة يف الحرب 
الهجينة .  )Thiele,2020:6( بناًء عىل ذلك ، فإنَّ مصطلح الحرب الهجينة يُستخدم لتحديد مجموعة 
فرعية خاصة من اإلجراءات التي تتضمن التطبيق االسرتاتيجي الستخدام طاقة الغموض47 لكسب 
األخرى  األنواع  الهجينة، عىل عكس  الحرب  أخرى. تشكل  اسرتاتيجية  أهداف  تحقيق  أو  األرايض 
التسلل48، أنشطة قرسية واضحة. يف هذا  التدخل وعمليات  من األعامل املشرتكة، مثل إجراءات 
الصدد، ال يحتاج الفاعلون يف الحرب الهجينة إىل إنكار أفعالهم، ألنَّ قضية مسؤولية استخدام القوة 
منفصلة عن قضية الغموض. يف هذا الصدد، فإنَّ النقطة األساسية واملهمة للغاية هي أنَّ الغرض 
من الغموض ليس بالرضورة إخفاء الفاعل الحقيقي وراء األنشطة، بل إنه يتمثل يف عدم إعطاء 
جواب مقنع وبالتايل التهرب من املسؤولية .عىل سبيل املثال، ميكن ذكر حرب القرم كمثال عىل 
حرب هجينة ناجحة يف مجال الغموض للتهرب من تحمل املسؤولية. يف حرب القرم، عىل الرغم من 
حقيقة معرفة الدول الغربية بأنَّ روسيا كانت السبب الرئيس وراء حرب القرم وأزمتها ، إال أنَّ الدور 
والتدخل الرويس كان غامضاً لدى الدول الغربية لدرجة أنَّ روسيا متكنت إىل حد كبري من الهروب 
من تحمل املسؤولية وعواقبها. بعبارة أخرى، ترصفت روسيا دون مستوى تحريك الطرف اآلخر نحو 

.)Mumford, 2020:3( االنتقام املرشوع49 يف حرب القرم

تاريخياً  يقع  الغربية  اإلسرتاتيجية  الدراسات  يف  الغموض  مفهوم  أنَّ  إىل  اإلشارة  وتجدر 
دراسته  يف  بايليس51  جون  م  قدَّ إذ  الردع.  بفكرة  يرتبط  حيث  النووية50،  اإلسرتاتيجية  أدبيات  يف 
لالسرتاتيجية النووية الربيطانية52 مدرستني فكريتني بخصوص هذه املسألة وميز بني االسرتاتيجيني 
الذين يفضلون الغموض املتعمد53 يف مجال إمكانية استخدام األسلحة النووية أصحاب الغموض 
غري املقصود 54. تستند الحرب الهجينة بقوة عىل ما يسميه بايليس الغموض املحسوب. يف هذا 

47. The Force of Ambiguity

48. Interference and Influence Operations

49. Legitimate Retaliation

50. Nuclear Strategy

51. John Baylis

52. British Nuclear Strategy

53. Deliberate Ambiguity

54. Unintentional Ambiguity
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األصلية  أطروحته  يف  كالوزفيتز55،  فون  كارل  الحديث،  االسرتاتيجي  الفكر  مؤسس  يشري  السياق، 
بعنوان »يف الحرب«56 إىل ما أطلق عليه اآلخرون فيام بعد بــــ »غبار الحرب«57 لتحديد ما يحتاج 
إليه القادة من املعلومات يف الحرب. يف هذا الصدد، يعد تكوين صورة ذكية لنوايا العدو وهيكلية 
القوة والقدرات التسليحية لديه وما إىل ذلك جزءاً مهامً من أي اسرتاتيجية. متثل الحرب الهجينة 
أكرث أشكال الحرب غموضاً بسبب التعمد يف إخفاء هوية الدولة املهاجمة. و عىل أيِّ حال فإنَّ عدم 
معرفة البلد املهاجم املعتدي ميثل بالضبط تحدياً أساسياً لصياغة االسرتاتيجية وتحديد معاملها.   

.)Mumford 2020:5(

االستنتاج 

وتشخيص  تعريف  يف  والعميل  النظري  املجال  يف  االرتباك  من  نوع  وجود  هي  الحقيقة 
الحروب الجديدة مثل حرب املعلومات والحرب اإللكرتونية والحرب الهجينة والحرب املعرفية. إنَّ 
هذه املجموعة الواسعة من أسامء الحروب الحديثة، إىل جانب أوجه التشابه املفاهيمية الواسعة 

واألمثلة املوجودة فيها، هي مؤرش عىل الوضع املربك يف تعريف وتشخيص الحروب الحديثة.

لهذا السبب، يحاول البعض استخدام تعبري الحرب الهجينة لجميع أنواع الحروب الحديثة، 
وهو ما ال يتوافق مع الحقائق القامئة وتنوع الحروب الحديثة من حيث املفاهيم واألمثلة. وكمثال 
ميكن  وال  واضحة،  إلكرتونية  حرب  النهاية  يف  هي  التخريبية  اإللكرتونية  العملية  فإنَّ  ذلك،  عىل 
تصنيفها تحت عنوان آخر مثل الحرب الهجينة. عىل هذا األساس، ميكن القول إنَّ العامل اليوم شاء 
أو أىب قد أصبح تحت تأثري الثورة التكنولوجية، وخاصة ثورة املعلومات واالتصاالت، واألهم منهام 
الثورة اإللكرتونية، إذ واجه إمكانات يؤدي استخدامها إىل تشكيل أنواع جديدة من الحروب الحديثة 
فإنَّ هناك سمة  بالطبع  ملواجهتها.  التجهيز  التي يصعب  الكالسيكية  الحروب  وأمناط حديثة من 
مشرتكة متاماً يف جميع الحروب الحديثة، والتي ميكن اعتبارها مفتاح الفهم اإلدرايك والنموذجي، 
فضالً عن التحضري للتفوق يف شنها ومواجهتها. يف هذا الصدد، فإنَّ السمة املشرتكة لجميع الحروب 
الحديثة هي الدور البارز للتكنولوجيا، مبا يف ذلك املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا السيربانية، 
وباختصار، العلم واملعرفة يف تكوينها أو تطورها. يف الواقع، أدَّت التقنيات الجديدة إىل بروز حروب 
جديدة مثل الحرب اإللكرتونية التي جعلت الحروب السابقة مثل حرب املعلومات تواجه أبعاداً 
للعلم  التأثريات األساسية  أنَّ  الشكل واملحتوى. من الرضوري اإلشارة إىل  مختلفة مع تغيريات يف 

55. Carl von Clausewitz

56. On War
57. Fog of War
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واملعرفة عىل الحروب العسكرية والحديثة تفوق مستوى الحديث عن الثورة يف الشؤون العسكرية 
بسبب التكنولوجيا، ويكاد العلم الحديث ، مثل العلوم السيربانية وخاصة الذكاء االصطناعي، يعمل 
عىل تغيري مفهوم الرصاع والعداوة يف العالقات الدولية بشكل أسايس. بناًء عىل ذلك، فإنَّ الطريقة 

الوحيدة لالستعداد للحروب الحديثة هي الزيادة يف العلم واملعرفة.
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هوية البحث

أسامء الباحثني: 

1. عيل رضا رضايئ - أستاذ مشارك يف العالقات الدولية،جامعة آزاد اإلسالمية.

2. قاسم ترايب -  أستاذ مشارك يف العالقات الدولية، جامعة آزاد اإلسالمية.

عنوان البحث: تسليط الضوء عىل الحروب الحديثة يف مجال العالقات الدولية مفهوماً 

ومضموناً 

تأريخ النرش:  أيلول 2022

http://www.rahbordsyasi.ir/article_153192.html   :رابط البحث

مالحظة:

اآلراء الواردة يف هذا البحث ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها



عن املركز 

تأسس سنة  ربّحية،  عراقية غري حكوميّة، وغري  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظامت غري الحكومية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء.

ويسعى املركز للمساهمة يف بناء الدولة، عن طريق طرح الرؤى والحلول العملية للمشاكل 

السياسات  ورسم  العام،  القطاع  إدارة  آليات  وتطوير  الدولة،  تواجهها  التي  الرئيسة  والتحديات 

البيانات  عىل  املستندة  الرصينة  الدراسات  طريق  عن  وذلك  االسرتاتيجية،  الخطط  ووضع  العامة 

واملعلومات املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع الجهات املعنية يف الدولة واملنظامت الدولية 

املساعدة  وتقديم  املستدامة  والتنمية  االقتصادية  اإلصالحات  لدعم  املركز  ويسعى  العالقة.  ذات 

الفنية للقطاعني العام والخاص، كام يسعى املركز لدعم وتطوير القطاع الخاص، والنهوض به لتوفري 

فرص عمل للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتامدهم عىل 

املؤسسة الحكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويحرص أيضاً للمساهمة يف بناء االنسان، باعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 

إلعداد وتطوير الشباب الواعد، وعقد دورات لصناعة قيادات قادرة عىل طرح وتبني وتطبيق رؤى 

وخطط مستقبلية، تنهض بالفرد واملجتمع وتحافظ عىل هوية املجتمع العراقي املتميزة ومنظومته 

القيمية، القامئة عىل االلتزام مبكارم االخالق، والتحيل بالصفات الحميدة، ونبذ الفساد بأنواعه كافة، 

إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org
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