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ـــرات المتالحقـــة التـــي يشـــهدها  دفعـــت التغيُّ

ـــا مجموعـــات مـــن الباحثيـــن  النظـــام الدولـــي حاليًّ

فـــي حقـــل العالقـــات الدوليـــة إلـــى إدراك الحاجـــة 

ـــة إلـــى تجديـــد هـــذا الحقـــل؛ ُبغيـــَة اســـتيعاب  حَّ
ِ
الُمل

اآلن  مطروحـــة  باتـــت  التـــي  والمتغيـــرات  القضايـــا 

أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى، وفـــي طليعتهـــا التطـــورات 

التكنولوجيـــة ومـــا اقتـــرن بهـــا مـــن مظاهـــر.

أنماًطـــا  المتالحقـــة،  التكنولوجيـــة  التطـــورات  أفـــرزت  فقـــد 

ســـلوكية وتفاعليـــة جديـــدة تســـتوجب ضـــرورة مراجعـــة حقـــل 

األمـــن  مفهـــوم  فـــي  ًدا  مجـــدَّ النظـــر  وإعـــادة  الدوليـــة،  العالقـــات 

الدوليـــة،  العالقـــات  فـــي  الكالســـيكية  للنظريـــات  وتهديداتـــه وفًقـــا 

وبـــروز أبعـــاد جديـــدة لـــه تجـــاوزت أبعـــاده التقليديـــة التـــي طغـــت عليهـــا 

وأمـــن  الســـيبراني  األمـــن  مفهـــوم  مقدمتهـــا  وفـــي  العســـكرية،  النزعـــة 

الفضـــاء ومـــا إلـــى ذلـــك.

إن الحاجـــة اآلنيـــة لتجديـــد حقـــل العالقات الدولية والنظريات التي يرتكز عليها ليســـت 

ــد ــارات المنطـــق. والحديـــث عـــن التجديـ ــا اعتبـ ــة تقتضيهـ ـ ــرورة ُملحَّ ــا ضـ ــة، وإنمـ  رفاهيـ

ـــا مـــن النظريـــات والمقاربـــات الكالســـيكية، بل الحاجة إلـــى ربط الحديث  ال يعنـــي الفـــكاك كليًّ

ـــا  بالتقليـــدي وتكاملهمـــا مًعـــا مـــن أجـــل تحليـــل لمفهـــوم األمـــن وأبعـــاده تحليـــًلا شـــامًلا وافًي

ال سيما ما يخص مفهوم األمن السيبراني وتداعياته على العالقات الدولية. 

وفـــي ضـــوء ذلـــك، ُيســـلِّط هـــذا العـــدد مـــن إصـــدارة "بقلـــم خبيـــر" الضـــوء علـــى العوامـــل التـــي تدفـــع 

باالتجـــاه نحـــو مراجعـــة نظريـــات حقـــل العالقـــات الدوليـــة، فضـــًلا عـــن التطـــرُّق للحالـــة الســـيبرانية 

فـــي كلٍّ مـــن النظريـــات الواقعيـــة، والنظريـــة الليبراليـــة، والنظريـــة النقديـــة، وتطـــرح الورقـــة منظـــوًرا 

متكامـــًلا مـــن أجـــل فهـــم وتفســـير حالـــة التهديـــدات الســـيبرانية فـــي ظـــّل العالقـــات الدوليـــة، واإللمـــام 

بجميـــع جوانبهـــا وتعقيداتهـــا.



4 

مقدمة

أســـهمت التطـــورات التكنولوجيـــة والتقنيـــات الذكيـــة 

وانتشـــار اإلنترنـــت بيـــن ســـكان العالـــم فـــي ظهـــور 

فـــي  دفعـــت  جديـــدة،  وتفاعليـــة  ســـلوكية  أنمـــاط 

اتجـــاه مراجعـــة حقـــل العالقـــات الدوليـــة، والربـــط 

بينـــه وبيـــن منظـــورات بينيـــة أخـــرى للوصـــول إلـــى 

فهـــم أدق للظواهـــر السياســـية؛ ممـــا دفـــع الباحثيـــن 

الدولـــي  األمـــن  دراســـات  فـــي  والمتخصصيـــن 

باعتبارهـــا تابعـــة لحقـــل العالقـــات الدوليـــة إلعـــادة 

فـــي تعريفـــات مفهـــوم األمـــن وتهديداتـــه،  النظـــر 

ـــدات العســـكرية والُبعـــد  ـــى التهدي وعـــدم قصرهـــا عل

العســـكري للمفهـــوم، وإيـــالء أهميـــة ألبعـــاد أمنيـــة 

غيـــر عســـكرية كاألمـــن اإلنســـاني، وأمـــن الطاقـــة، 

واألمـــن الغذائـــي واألمـــن الســـيبراني... إلـــخ، والتـــي 

واألجنـــدة  السياســـي  المشـــهد  ر  تتصـــدَّ بـــدأت 

البحثيـــة الغربيـــة، متخطيـــة مـــا عداهـــا مـــن مفاهيـــم 

ـــزت عليهـــا المـــدارس التقليديـــة  أمنيـــة تقليديـــة ركَّ

عاتهـــا. فـــي العالقـــات الدوليـــة بتنوُّ

وتســـعى هـــذه الورقـــة إلـــى تقييـــم قـــدرة نظريـــات 

العالقـــات الدوليـــة علـــى تفســـير الظواهـــر الســـيبرانية 

الدوليـــة،  العالقـــات  مـــن  أصيـــًلا  جـــزًءا  باتـــت  التـــي 

والتـــي بـــدأت مفاهيمهـــا فـــي الترســـخ ســـواء فـــي 

التفاعـــالت بيـــن الـــدول أو بيـــن المنظمـــات الدوليـــة، 

وبـــات لهـــا تأثيـــر كبيـــر علـــى األمـــن القومـــي بمفهومـــه 

الســـيبرانية  الحـــرب  مفاهيـــم  مثـــل  التقليـــدي، 

والصـــراع الســـيبراني والهجمـــات الســـيبرانية، فضـــًلا 

التـــي تعتمـــد علـــى نظـــم  عـــن تزايـــد دور التقنيـــات 

الـــذكاء االصطناعـــي فـــي اتخـــاذ قـــرارات لهـــا تأثيـــرات 

ـــة بظهـــور أنمـــاط  ـــذر فـــي النهاي ـــدول، بمـــا ين ـــرة لل عاب

جديـــدة مـــن التفاعـــالت الدوليـــة لفواعـــل غيـــر تقليديـــة 

قـــد تكـــون نظريـــات العالقـــات الدوليـــة غيـــر قـــادرة 

علـــى تفســـيرها.

ــة  ــل الحالـ ــة بالتحليـ ــاول الورقـ ــك تتنـ ــوء ذلـ ــي ضـ وفـ

الســـيبرانية فـــي النظريـــات العالقـــات الدوليـــة، عبـــر 

ـــة  ـــة الواقعي ـــة فـــي كلٍّ مـــن النظري تحليـــل تلـــك الحال

والليبراليـــة والنقديـــة، والوقـــوف علـــى أوجـــه القصـــور 

التـــي تعتـــري هـــذه النظريـــات فـــي تفســـير الحالـــة 

الســـيبرانية، مـــع طـــرح منهـــج يحقـــق التكامـــل بيـــن 

الظواهـــر  تفســـير  علـــى  لدعـــم قدرتهـــا  النظريـــات 

المســـتجدة.

ــدة  ــة جـديـــــ ــة إلـــى مـراجـعــــ أوًلا: الـحـاجــــ
لنظريــــات العالقــــات الدوليــــة:

ــة  ــوم االجتماعي ــات فــي العل ــاج النظري عــادة مــا تحت

بصــورة عامــة إلــى مراجعــات مســتمرة، وتكــون هــذه 

المراجعــة أكثــر إلحاًحــا إذا ناقشــت قضيــة ديناميكية 

مثــل  الصــراع؛ ألن  مثــل قضايــا  باســتمرار،  تتغيــر 

ــا بمجموعــة  ــا يكــون محكوًم هــذا النــوع مــن القضاي

مــن القــوى المحركــة التــي تختلــف مــن زمــان إلــى آخــر 

تؤثــر  المتغيــرة  القــوى  تلــك  آخــر،  إلــى  مــكان  ومــن 

فــي مجريــات الصــراع مثلمــا تؤثــر أيًضــا فــي القيــم 

والثقافــة والمفاهيــم الســائدة فــي هــذا الزمــان.

د. إيـهـــاب خليـــفة 
رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل 

لألبحاث والدراسات المتقدمة

الحالة الســيبرانية في نظريات العالقات 

الدوليـة: الحاجة إلى مراجعة جديدة
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الدوليـــة  العالقـــات  وقـــد شـــهدت فرضيـــات علـــم 

البـــاردة؛  الحـــرب  انتهـــاء  عقـــب  كبـــرى  مراجعـــة 

بســـبب القصـــور الـــذي شـــاب المنظـــورات التقليديـــة 

بتفـــكك  ـــؤ  التنبُّ عـــن  وعجزهـــا  الدوليـــة  للعالقـــات 

االتحـــاد الســـوفيتي وانتهـــاء الحـــرب البـــاردة، فضـــًلا 

الظواهـــر  مـــن  كثيـــر  تفســـير  عـــن  قصورهـــا  عـــن 

السياســـية التـــي شـــهدتها الســـاحة الدوليـــة عقـــب 

الســـوفيتي. االتحـــاد  ســـقوط 

ومـــع المراجعـــات التـــي مـــرت بهـــا نظريـــات العالقـــات 

الســـوفيتي،  االتحـــاد  ســـقوط  عقـــب  الدوليـــة 

بـــدأت تظهـــر النظريـــات اإلبســـتمولوجيا الحديثــــة 

كالنظريــــة النقديــــة والنظريـــة البنائيـــة ونظريـــة مـــا 

ـــها  ـــبرت فـــي ُمجملـ بعـــد الحداثـــة، وغيرهـــا، والتـــي اعتـ

بـــل  أن الواقــــع االجتماعـــي ليـــس شـــيًئا ُمعًطـــى، 

ُيبنـــى بـــاإلرادة اإلنســـانية، وبـــدأت تأخـــذ فـــي االعتبـــار 

تفســـير  فـــي  المعياريـــة  القيميـــة  األبعـــاد  أهميـــة 

ـــة، واتِّســـاع نطـــاق العلـــم ليشـــمل  العالقـــات الدولي

القضايـــا البينيـــة المتداخلـــة مـــع العلـــوم األخـــرى، 

مثـــل العلـــوم االجتماعيـــة واإلنســـانية، بـــل والعلـــوم 

الطبيعيـــة أيًضـــا.

واآلن أصبحـــت المجتمعـــات البشـــرية علـــى وشـــك 

وهـــي  التطـــور،  مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  إلـــى  االنتقـــال 

مرحلـــة مجتمـــع مـــا بعـــد المعلومـــات، أو مجتمـــع 

بعـــد  يأتـــي  الـــذي  المجتمـــع  ذلـــك  الفائـــق،  الـــذكاء 

ــم  ــان األول، ثـ ــره اإلنسـ ــذي عاصـ ــد الـ ــع الصيـ مجتمـ

مجتمـــع الزراعـــة، ثـــم مجتمـــع الصناعـــة، ثـــم مجتمـــع 

المعلومـــات، ثـــم يأتـــي مجتمـــع مـــا بعـــد المعلومـــات، 

لكـــي تُلقـــي القـــوى المحركـــة فـــي هـــذه المجتمـــع - 

مـــن نظـــم الـــذكاء االصطناعـــي وإنترنـــت األشـــياء 

التقنيـــات  مـــن  وغيرهـــا  المشـــفرة  والعمـــالت 

ــاني  ــا علـــى أنمـــاط التفاعـــل اإلنسـ الذكيـــة – بظاللهـ

والدولـــي؛ لتعيـــد تشـــكيله مـــن جديـــد وتصيغـــه وفًقـــا 

لمعطياتهـــا وقوانينهـــا الجديـــدة، وهـــو مـــا يتطلـــب 

إعـــادة النظـــر مـــن جديـــد فـــي نظريـــات العالقـــات 

الدوليـــة.

إعـــادة  فـــي  "الســـرعة"  متغيـــر  مالحظـــة  ومـــع 

ــا  ــروري أيًضـ ــن الضـ ــات، كان مـ ــكيل المجتمعـ تشـ

أن تســـاير األطـــر النظريـــة والتفســـيرية الســـرعة 

ـــًلا  نفســـها فـــي شـــرح هـــذا التطـــور وتفســـيره، فمث

اســـتغرق مجتمـــع الصيـــد حوالـــي مليـــون عـــام، فـــي 

حيـــن بـــدأ المجتمـــع الزراعـــي فقـــط منـــذ عشـــرة 

ــي  ــذ مائتـ ــي منـ ــع الصناعـ ــدأ المجتمـ ــام، وبـ آالف عـ

عـــام، وظهـــر مجتمـــع المعلومـــات منـــذ مـــا يقـــرب 

ـــا مجتمـــع مـــا  مـــن الخمســـين عاًمـــا فقـــط، وحاليًّ

بعـــد المعلومـــات. 

وعـــادة مـــا تفـــرض مجموعـــة مـــن القـــوى المحركـــة 

ونظمـــه  وقوانينـــه  ثقافتـــه  المجتمـــع  علـــى 

المالئمـــة لـــه؛ لذلـــك تســـعى الـــدول عبـــر التاريـــخ 

إلـــى امتـــالك عناصـــر القـــوة الالزمـــة للحفـــاظ علـــى 

بقائهـــا ولتحقيـــق أهدافهـــا وبســـط نفوذهـــا وردع 

ــرية كان  ــات البشـ ــور المجتمعـ ــع تطـ ــا، ومـ أعدائهـ

مـــن الضـــروري أن تتغيـــر أدوات الحـــرب والصراعـــات 

عبـــر التاريـــخ، وكان مـــن الضـــروري أيًضـــا مراجعـــة 

القـــدرات التفســـيرية لنظريـــات العالقـــات الدوليـــة؛ 

الصـــراع،  حالـــة  تفســـير  علـــى  قدرتهـــا   لمعرفـــة 

بمـــا  والتنبـــؤ  الـــدول  بيـــن  القائمـــة  التعـــاون  أو 

المســـتقبل. فـــي  إليـــه  ســـتؤول 
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التقليديــة فــي العالقــات  النظريــات  وقــد أظهــرت 

تفســيرية  قــدرات  والليبراليــة(  )الواقعيــة  الدوليــة 

كبيــرة فــي وصــف حالــة الصــراع بيــن الشــرق والغرب 

التــي  التطــورات  البــاردة، وفــي ضــوء  الحــرب  أثنــاء 

صاحبــت نهايــة الحــرب البــاردة؛ بــدأت مرحلــة جديــدة 

ــة، تراجعــت  ــات العالقــات الدولي مــن مراجعــة نظري

فيهــا القضايــا التقليديــة لألمــن التــي كانــت تشــمل 

القضايــا العســكرية، وســباق التســلح، ونظريــات 

الــردع وتــوازن القــوى، لصالــح قضايــا أخــرى ترتبــط 

بمفهوم األمن غير التقليدي مثل الفقر والمجاعات 

واألوبئــة وقضايــا حقــوق اإلنســان والتدخــل الدولــي 

ألغــراض إنســانية، كمــا تصاعــد االهتمــام بقضايــا 

الحــراري  االحتبــاس  وظاهــرة  المناخيــة  التغيــرات 

ومــا لهــا مــن تأثيــر علــى تغيــر حــدود الــدول، واختفــاء 

ــد المشــكالت الناجمــة عــن  المــدن الســاحلية، وتزاي

الهجــرة وزيــادة عــدد الالجئيــن، فضــًلا عــن ظهــور 

أبعــاد تكنولوجيــة وإلكترونيــة جديــدة مثــل الجرائــم 

والهجمــات الســيبرانية.

نوعيـــة  نقلـــة  أعتـــاب  علـــى  العالـــم  أن  يبـــدو  لكـــن 

جديـــدة مـــن شـــأنها أن تغيـــر، ليـــس فقـــط شـــكل 

الصناعـــات وطـــرق اإلنتـــاج، ولكـــن أيًضـــا المنظـــور 

المعرفـــي للبشـــر تجـــاه األشـــياء بصـــورة عامـــة، وهـــذا 

هـــو مـــا يشـــير إليـــه البروفيســـور كالوس شـــواب 

   The Forth Industrial كتابـــه  فـــي   Klaus Schwab
)1(.Revolution

ــا يقـــرب  فبعـــد الثـــورة الزراعيـــة التـــي حدثـــت منـــذ مـ

ــى  ــة األولـ ــورة  الصناعيـ ــام، والثـ ــرة آالف عـ ــن عشـ مـ

فـــي القـــرن الثامـــن عشـــر، والتـــي قامـــت علـــى الفحـــم 

ــر،  ــع عشـ ــرن التاسـ ــي القـ ــة فـ ــار، والثانيـ ــوى البخـ وقـ

والتـــي قامـــت علـــى الكهربـــاء، والثالثـــة التـــي بـــدأت 

قادهـــا  والتـــي  العشـــرين،  القـــرن  ســـتينيات  فـــي 

الكمبيوتـــر والتـــي عرفـــت بالثـــورة الرقميـــة، أصبـــح 

ثـــورة  رابعـــة،  ثـــورة صناعيـــة  أعتـــاب  العالـــم علـــى 

لـــم يشـــهد التاريـــخ البشـــري مثلهـــا علـــى اإلطـــالق، 

حتـــى  أو  نطاقهـــا  أو  ســـرعتها  حيـــث  مـــن  ســـواء 

تعقيداتهـــا، يقـــود هـــذه الثـــورة عـــدد مـــن المحـــركات 

الرئيســـة تتمثـــل فـــي الـــذكاء الصناعـــي، والروبوتـــات، 

ثالثيـــة  والطابعـــات  القيـــادة،  ذاتيـــة  والســـيارات 

والعمـــالت  العمالقـــة،  والبيانـــات  األبعـــاد، 

االفتراضيـــة، وإنترنـــت األشـــياء، والنانوتكنولوجـــي، 

والحوســـبة  الطاقـــة،  وتخزيـــن  والبيوتكنولوجـــي، 

.Quantum Computer الكموميـــة 

المجتمعـــات  تطـــور  مـــن  الجديـــدة  المرحلـــة  هـــذه 

البشـــرية تفـــرض، وبقـــوة، ضـــرورة مراجعـــة نظريـــات 

العالقـــات الدوليـــة مـــن جديـــد؛ وذلـــك بســـبب نوعيـــة 

التحديـــات والتهديـــدات المختلفـــة التـــي تواجههـــا 

تســـتوعبها  ال  قـــد  والتـــي  البشـــرية،  المجتمعـــات 

للعالقـــات  النقديـــة  حتـــى  أو  التقليديـــة  النظريـــات 

الدوليـــة؛ وذلـــك بســـبب تزايـــد قـــدرات وأدوار الـــذكاء 

االصطناعـــي واآلالت الذكيـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات لهـــا 

تأثيـــر علـــى الـــدول واألفـــراد، بصـــورة تجعـــل نظـــم 

والطائـــرات  الروبوتـــات  مـــن  االصطناعـــي  الـــذكاء 

ــر  ــًلا غيـ ــادة فاعـ ــة القيـ ــيارات ذاتيـ ــار والسـ ــدون طيـ بـ

تقليـــدي مـــن غيـــر الـــدول فـــي العالقـــات الدوليـــة، 

األصيـــل  الحـــق  صاحبـــة  الدولـــة  كانـــت  أن  وبعـــد 

أظهرت النظريات التقليدية 
)الواقعيـة  الدوليـة  العالقـات  فـي 
تـفســـيـريــة  قــــدرات  والليبراليــة( 
الصـراع  حالـة  وصـف  فـي  كبيــــــرة 
بيـن الشـرق والغـرب أثنـاء الحـرب 
التطـورات  ضـوء  وفـي  البـاردة، 
التـي صاحبت نهايـة الحرب الباردة 
مراجعـة  مـن  جديـدة  مرحلـة  بـدأت 

الدوليـة. العالقـات  نظريـات 
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فـــي الســـيادة علـــى مواطنيهـــا، شـــاركتها فـــي ذلـــك 

شـــركات التكنولوجيـــا العمالقـــة وشـــبكات التواصـــل 

عـــن  معلومـــات  تمتلـــك  باتـــت  التـــي  االجتماعـــي 

ــا  ــا الدولـــة، كمـ ــر مـــن تلـــك التـــي تمتلكهـ ــراد أكثـ األفـ

أصبـــح بإمـــكان أي مجموعـــة مـــن األفـــراد تدشـــين 

عملتهـــم المشـــفرة الخاصـــة بهـــم عبـــر اإلنترنـــت 

بعيـــًدا عـــن العمـــالت الوطنيـــة التقليديـــة.

وبعـــد أن كان االســـتخدام المـــادي للقـــوة المفرطـــة 

الـــدول،  علـــى  مقصـــوًرا  الدوليـــة  العالقـــات  فـــي 

شـــاركها فـــي ذلـــك األفـــراد العاديـــون عبـــر اســـتخدام 

أســـلحة ســـيبرانية عبـــارة عـــن فيروســـات وبرمجيـــات 

ــارب  ــات تقـ ــا تداعيـ ــة ولهـ ــة التكلفـ ــيطة ورخيصـ بسـ

البنيـــة  اســـتهدفت  إذا  التقليديـــة  األســـلحة  تأثيـــر 

ــدود،  ــة، والسـ ــات الطاقـ ــن محطـ ــدول مـ ــة للـ التحتيـ

المواصـــالت، والطيـــران، والمستشـــفيات  ونظـــم 

ــة. ــم الذكيـ ــن النظـ ــا مـ وغيرهـ

وبعـــد أن كانـــت المعـــارك العســـكرية بيـــن جيـــوش 

نظاميـــه يمكـــن تحديـــد َمـــن المنتصـــر فيهـــا وَمـــن 

المهـــزوم بنـــاء علـــى األراضـــي التـــي تـــم اكتســـابها 

الحـــروب  أصبحـــت  تحققـــت،  التـــي  الخســـائر  أو 

ـــة مصنوعـــة مـــن كابـــالت وخـــوادم  ـــر بيئ ســـيبرانية عب

Servers وليســـت بيئـــة طبيعيـــة تحكمهـــا قوانيـــن 

الطبيعيـــة كاألرض أو البحـــر أو الجـــو، وال يســـتطيع 

القانـــون الدولـــي أن يحكـــم التفاعـــالت التـــي تجـــري 

فيهـــا؛ لصعوبـــة معرفـــة الفاعـــل الحقيقـــي الـــذي 

قـــام بشـــنِّ هـــذه الحـــرب أو الهجمـــات الســـيبرانية 

قـــد  فيهـــا  والخســـائر  أيًضـــا،  اآلخـــر  الطـــرف  علـــى 

تكـــون مباشـــرة تتمثـــل فـــي تدميـــر البيانـــات والبنـــى 

التحتيـــة والمعـــدات العســـكرية، وقـــد تكـــون غيـــر 

مباشـــرة تتمثـــل فـــي تراجـــع التنافســـية االقتصاديـــة 

القومـــي؛  االقتصـــاد  فـــي  الثقـــة  وفقـــدان  للدولـــة 

تســـتهدف  التـــي  الســـيبرانية  الهجمـــات  بســـبب 

والصناعيـــة. والتجاريـــة  الماليـــة  المؤسســـات 

كل هـــذه التطـــورات التكنولوجيـــة لهـــا عديـــد مـــن 

التداعيـــات علـــى حقـــل العالقـــات الدوليـــة بصـــورة 

عامـــة، وعلـــى مفهـــوم األمـــن القومـــي بصـــورة خاصـــة، 

فأصبـــح األمـــن الســـيبراني أحـــد عناصـــر تحقيـــق األمن 

القومـــي، واســـتحوذ علـــى مكانـــة مهمـــة فـــي العديـــد 

مـــن االســـتراتيجيات العســـكرية للـــدول، وهنـــا يثـــار 

التســـاؤل بشـــأن تأثيـــر التطـــورات التكنولوجيـــة علـــى 
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مفهـــوم األمـــن القومـــي مـــن عـــدة جوانـــب، أولهـــا 

موضـــوع التهديـــد، هـــل هـــو الدولـــة، أم المجتمـــع، 

وثانيهـــا  األفـــراد؟،  أم  والشـــركات،  المنظمـــات  أم 

مصـــادر التهديـــد التـــي تؤثـــر علـــى األمـــن القومـــي، 

ســـواء أكانـــت تقليديـــة، مثـــل الصراعـــات الدوليـــة، أو 

غيـــر تقليديـــة، مثـــل الهجمـــات الســـيبرانية، والحـــروب 

الســـيبرانية، واإلرهـــاب الســـيبراني، أو حتـــى الكـــوارث 

الطبيعيـــة، وثالثهـــا مـــن حيـــث الفواعـــل فيهـــا، ســـواء 

مـــن دول، أو قراصنـــة معلومـــات، أو حـــركات إرهابيـــة، 

ونُُظـــم  روبوتـــات  حتـــى  أو  إجراميـــة،  منظمـــات  أو 

ذاتيـــة القيـــادة. 

شـــهدها  التـــي  التكنولوجيـــة  التطـــورات  ت  أدَّ لقـــد 

أدوات  تغيـــرت  إلـــى  والعشـــرون  الحـــادي  القـــرن 

المكســـب  ومعاييـــر  القـــوة  وعناصـــر  الصـــراع 

والخســـارة، ودخلـــت فواعـــل جديـــدة غيـــر مســـبوقة 

فـــي معادلـــة الصـــراع الدولـــي أصبـــح بإمكانهـــا التأثيـــر 

علـــى العالقـــات الدوليـــة، لذلـــك بـــات مـــن الضـــروري 

مراجعـــة نظريـــات العالقـــات الدوليـــة؛ لمعرفـــة مـــدى 

قدرتهـــا علـــى تفســـير حالـــة الصـــراع الدولـــي فـــي ظـــّل 

هـــذه المعطيـــات الجديـــدة.

ثانًيـــا: الحالـــة الســـيبرانية فـــي النظريـــات 
الواقعية:

عـــدة  علـــى  الواقعيـــة  المدرســـة  فكـــر  ـــس  تأسَّ

الفاعـــل  الدولـــة هـــي  افتراضـــات؛ مـــن أهمهـــا: أن 

الرئيـــس المســـيطر علـــى العالقـــات الدوليـــة، وأنهـــا 

ــا  ــدد مصالحهـ ــا تحـ ــة التـــي تجعلهـ ــم بالعقالنيـ تتسـ

اســـتجابة لهيـــكل القـــوة فـــي النظـــام الدولـــي الـــذي 

ــا يفـــرض علـــى الـــدول  يتســـم بـــدوره بالفوضـــى؛ ممـ

ضـــرورة االعتمـــاد علـــى الـــذات لتحقيـــق أمنهـــا القومي 

مـــن خـــالل تســـخير كل المصـــادر الماديـــة لقوتهـــا 

الفعليـــة والكامنـــة، خاصـــة القـــوة العســـكرية التـــي 

ــي  ــم فـ ــد األهـ ــة البعـ ــر الواقعيـ ــة نظـ ــن وجهـ ــد مـ تعـ

ـــة  ـــة العناصـــر المادي ـــة، حيـــث تتحـــدد أهمي قـــوة الدول

ــكري.  ــد العسـ ــه البعـ ي بـ ــوِّ ــذي تقـ ــدر الـ ــرى بالقـ األخـ

ويعـــدُّ مبـــدأ بقـــاء الدولـــة واســـتمراريتها هـــو أهـــم 

علـــى  التركيـــز  مـــع  الواقعيـــة؛  مبـــادئ  مـــن  مبـــدأ 

لتحقيـــق  مســـبًقا  شـــرًطا  باعتبـــاره  األمـــن،  بعـــد 

باقـــي األهـــداف ســـواء كان بالغـــزو أو لمجـــرد نيـــل 

االســـتقالل، وكمـــا ذكـــر "كينـــث والتـــز" فـــإن "دافـــع 

ـــدول)2(". وفـــي هـــذا اإلطـــار  ـــرز أهـــداف ال البقـــاء هـــو أب

ـــى أن يجعـــل مـــن فـــن  ـــو ميكافيللـــي" إل ســـعى "نيكول

البقـــاء علًمـــا قائًمـــا بذاتـــه)3(.  

علــى  الواقعيــة  النظريــات  مقــوالت  وبتطبيــق 

الظواهــر الســيبرانية نجــد أنهــا تصلــح فــي تفســير 

عــدد مــن األمــور المتعلقــة بالتهديــدات الســيبرانية 

ســبيل  علــى  منهــا  والتــي  الســيبراني،  والصــراع 

المثــال الطبيعــة الفوضويــة للفضــاء اإللكترونــي، 

فهــو نظــام ال مركــزي وال توجــد ســلطة عليــه تديــر 

"جيمــس  يــرى  لــذا  بــه)4(؛  تحــدث  التــي  التفاعــالت 

ــري الواقعيــة الجديــدة- أن الفضــاء  آدم" – أحــد منظِّ

اإللكترونــي أصبــح ســاحة القتــال الجديــدة للــدول، 

التطــورات  علــى  الدولــة  اعتمــاد  زاد  كلمــا  وأنــه 

مــا  وهــو  لالختــراق)5(،  قابليتهــا  زادت  التكنولوجيــة 

يفــرض علــى الــدول االعتمــاد علــى الــذات؛ لتطويــر 

أدَّت التطورات التكنولوجية 
الحـــادي  القـــرن  شـــهدها  التـــي 
أدوات  تغيـــر  إلـــى  والعشـــرون 
الصـــراع وعناصـــر القـــوة ومعاييـــر 
ودخلـــت  والخســـارة،  المكســـب 
فواعـــل جديـــدة غيـــر مســـبوقة فـــي 
معادلـــة الصـــراع الدولـــي أصبـــح 
بإمكانهـــا التأثيـــر علـــى العالقـــات 

الدوليـــة
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قدراتهــا الســيبرانية أو الدخــول فــي تحالفــات مــع 

غيرهــا مــن الــدول - التــي ال يمكــن الوثــوق بهــا تماًمــا 

– لتدعيــم أمنهــا القومــي)6(، فضــًلا عــن ضــرورة اتجــاه 

ــر تقنياتهــا  ــدول لالعتمــاد علــى نفســها فــي تطوي ال

الذكيــة، وهــو جوهــر فكــر المدرســة الواقعيــة؛ نظــًرا 

ألن التقنيــات التــي يتــم اســتيرادها مــن الغيــر قــد 

يكــون بهــا ثغــرات أو برامــج تجســس وأبــواب خلفيــة 

تســمح باالختــراق وتهديــد األمــن)7(.

ــى ذلــك بصــورة واضحــة فــي موقــف اإلدارة  وقــد تجلَّ

ضــد  ترامــب"  "دونالــد  بقيــادة  الســابقة  األمريكيــة 

شــركة "هــواوي" الصينيــة، لحظر اســتخدام التقنيات 

لالتصــاالت  الخامــس  الجيــل  بشــبكات  الخاصــة 

الالســلكية التــي تنتجهــا هــذه الشــركة، ســواء مــن 

بــل دول تعــد حليفــة 
ِ
بــل شــركات أمريكيــة أو مــن ق

ِ
ق

وجــود  مــن  تخوًفــا  األمريكيــة؛  المتحــدة  للواليــات 

أبــواب خلفيــة لشــن هجمــات ســيبرانية علــى أهــداف 

منكشــفة  المتحــدة  الواليــات  جعــل  أو  أمريكيــة، 

ا بمــا يســهم فــي تعريــض األمــن القومــي  ســيبرانيًّ

األمريكــي للخطــر. وفــي المقابــل، دعمــت الحكومــة 

أمريــكا  داخــل  شــركات  علــى  االعتمــاد  األمريكيــة 

مثــل "كوالكــم" وشــركات داخــل أوروبــا مثــل "نوكيــا" 

و"أريكســون" لنشــر شــبكات الجيــل الخامــس مــن 

االتصــاالت الالســلكية فــي أوروبــا وأمريــكا.

كمــا تســتطيع النظريــات الواقعيــة أيًضــا أن تفســر 

الفضــاء  فــي  الســيبراني  التســلح  ســباق  حالــة 

النشــاط  ســرية  مــن  الرغــم  فعلــى  اإللكترونــي. 

التوقعــات  فــإن  اإللكترونيــة،  بالقــدرات  المتعلــق 

تشــير إلــى أن هنــاك مــا ال يقــل عــن 120 دولــة تقــوم 

اإلنترنــت  واســتخدام  للتجســس  طــرق  بتطويــر 

كســالح الســتهداف أســواق المــال ونظــم الكمبيوتر 

الخاصــة بالخدمــات الحكوميــة، ومــن أهــم هــذا الــدول 

الواليــات  إلكترونيــة  هجــوم  قــدرات  تمتلــك  التــي 

وفرنســا  وإســرائيل  وروســيا  والصيــن  المتحــدة 

ذلــك  مــن  وبالرغــم  وألمانيــا)8(،  والهنــد  وبريطانيــا 

يبقــى التســاؤل: هــل مــن الضــروري أن يــؤدي ســباق 

التســلح الســيبراني إلــى حالــة الحــرب التــي تفترضهــا 

المصلحــة  علــى  للحفــاظ  التقليديــة  الواقعيــة 

القوميــة؟ أم أنهــا مجــرد حالــة "صــراع وتنافــس" كمــا 

حــرب؟ حالــة  وليســت  الجديــدة  الواقعيــة  فــي 

ومـــن هنـــا تظهـــر عـــدة إشـــكاليات تحليليـــة فـــي 

الظواهـــر الســـيبرانية تقـــف أمامهـــا النظريـــات 

الواقعيـــة عاجـــزة عـــن التفســـير، وال تقتصـــر هـــذه 

اإلشـــكاليات علـــى حالـــة الحـــرب فقـــط، بـــل تشـــمل 

أيًضـــا الفواعـــل فـــي هـــذه الحـــرب والقضايـــا التـــي 

تـــدور حولهـــا، ويمكـــن توضيـــح ذلـــك فـــي التالـــي:

عــدم قــدرة النظريات الواقعية على تفســير   .1
ة مــن الصــراع الدولــي: مراحــل أقــل حــدَّ

ـــة  معنيَّ فروعهـــا  بمختلـــف  الواقعيـــة  النظريـــات 

علـــى  وتعتمـــد  البقـــاء،  وحالـــة  الحـــرب  بحالـــة 

مصطلحـــات رئيســـة مثـــل القـــوة والصـــراع والحـــرب 

والـــردع، وهـــي حـــاالت تمثـــل قمـــة منحنـــى الصـــراع 

فـــي  الواقعيـــة  النظريـــات  تصلـــح  وقـــد  الدولـــي، 

تفســـير الحـــاالت التـــي تســـعى فيهـــا الدولـــة نحـــو 

ـــا للتخلـــص مـــن "المعضلـــة  تدميـــر خصمهـــا نهائيًّ

األمنيـــة"، لكـــن يبقـــى التســـاؤل عـــن قـــدرة النظريـــات 

مـــن  ة  حـــدَّ أقـــل  حـــاالت  تفســـير  علـــى  الواقعيـــة 

الصـــراع غيـــر حالـــة الحـــرب والتـــي تنطبـــق علـــى حـــاالت 

فيـــه ســـحق  يمكـــن  الـــذي ال  الســـيبراني،  الصـــراع 

ـــا أنـــه حتـــى اآلن  ـــا، ويبقـــى جليًّ الخصـــم أو تدميـــره نهائيًّ

لـــم يشـــهد العالـــم حالـــة حـــرب ســـيبرانية كاملـــة أو 

واضحـــة يمكـــن قياســـها)9(، بـــل مســـتويات أقـــل مـــن 

الصـــراع الســـيبراني مثـــل شـــّن هجمـــات ســـيبرانية 

ـــزاز ـــى األفـــراد و البنـــوك و الشـــركات؛ بهـــدف االبت  عل

أو الحصـــول علـــى األمـــوال، وهـــو مـــا يضـــر االقتصـــاد 

القومـــي للـــدول فـــي النهايـــة، لكـــن ال يمكـــن اعتبـــاره 

حالـــة تصعيـــد عســـكري، وال يمكـــن اتخـــاذ إجـــراءات 

تصعيديـــة لوقفـــه، بخـــالف الهجمـــات الســـيبرانية 

ذات الطابـــع العســـكري التـــي لهـــا تأثيـــر مباشـــر علـــى 

األمـــن القومـــي للـــدول.
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قــدرة  عــدم  علــى  تــدل  التــي  األمثلــة  تلــك  ومــن 

النظريــات الواقعيــة علــى تفســير مســتويات أقــل 

مــن الصــراع، مطالبــة الرئيــس األمريكــي األســبق 

"بــاراك أوبامــا" الرئيــَس الصينــيَّ بعدم شــنِّ هجمات 

ســيبرانية علــى المؤسســات األمريكيــة إال فــي حالــة 

وجود خالف كبير بين الدولتين؛ حتى ال يتم استنزاف 

ر المطلــَب نفســه الرئيــُس  المــوارد األمريكيــة، ثــم كــرَّ

ــيُّ "جــو بايــدن"، حينمــا ســلَّم الرئيــس الروســي  الحال

ــا،  فالديميــر بوتيــن قائمــة تحتــوي علــى 16 كيانـًـا أمريكيًّ

للقراصنــة  مســموح  غيــر  كيانــات  اعتبارهــا  تــم 

أن  إال  عليهــا،  ســيبرانية  هجمــات  بشــنِّ  الــروس 

األمــر يبــدو أنــه لــم ينجــح، فلــم تمــر إال أيــام قليلــة 

ــم تنجــح  ــى شــركة "كاســيا"، ول ــى وقــع هجــوم عل حت

الواليــات المتحــدة فــي الحفــاظ علــى أمنهــا أو ردع 

أعدائهــا مــن شــّن هجمــات ســيبرانية عليهــا، وفــي 

الوقــت نفســه لــم يتصاعــد الموقــف بيــن الطرفيــن 

للوصــول إلــى حالــة حــرب، بمــا يعكــس عــدم قــدرة 

ــى تفســير مراحــل أقــل مــن  ــة عل ــات الواقعي النظري

حالــة الحــرب فــي الصــراع الدولــي الســيبراني.

صعوبـــة تقديـــر قـــوة الدولـــة الســـيبرانية   .2
فـــي مواجهـــة غيرهـــا مـــن الـــدول وإشـــكالية 

امتـــالك القـــوة:

علـــى  الواقعيـــة  المـــدارس  فـــي  القـــوة  تركـــزت 

المفهـــوم المـــادي الصلـــب لهـــا، متمثـــًلا فـــي القـــوة 

وتقديرهـــا  قياســـها  يمكـــن  والتـــي  العســـكرية، 

بنـــاء علـــى عـــدد الجنـــود واألســـلحة وغيرهـــا مـــن 

العناصـــر الماديـــة، فـــي حيـــن أن القـــوة الســـيبرانية 

ماديـــة  عناصـــر  مـــن  تتكـــون  هجينـــة،  قـــوة  هـــي 

وعناصـــر أخـــرى ناعمـــة، ولـــكلٍّ منهـــا تأثيـــره فـــي 

الدوليـــة. العالقـــات 

مـــن  أنـــه  الواقعيـــة  تـــرى  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 

ــف  ــة موقـ ــة لمعرفـ ــوة الدولـ ــاس قـ ــروري قيـ الضـ

النهايـــة  الـــدول األخـــرى منهـــا، بمـــا يحقـــق فـــي 

الدولـــة  قـــوة  تقديـــر  لكـــن يعتبـــر  القـــوى،  تـــوازن 

غيـــر  ألنهـــا  القيـــاس؛  صعـــب  أمـــًرا  الســـيبرانية 

عـــن  الـــدول  تعلـــن  وال  مرصـــودة،  أو  ملموســـة 

قدراتهـــا الســـيبرانية الهجوميـــة، فمثـــاًل لـــم يتـــم 

ا حتـــى اآلن عـــن المســـؤول عـــن بنـــاء  اإلعـــالن رســـميًّ

برمجيـــة "ســـتاكس نـــت" التـــي ضربـــت البرنامـــج 

.2010  - بيـــن عامـــي 2009  النـــووي اإليرانـــي 

كمـــا أن تقديـــر قـــوة الدولـــة الســـيبرانية ال يتوقـــف 

فقـــط علـــى حجـــم القـــدرات الهجوميـــة أو الدفاعيـــة 

عـــن  أيًضـــا  يتوقـــف  ولكـــن  الدولـــة،  تمتلكهـــا  التـــي 

األهـــداف الحيويـــة واالســـتراتيجية المرتبطـــة بالفضـــاء 

الســـيبراني فيهـــا، فمثـــًلا دولـــة مثـــل كوريـــا الشـــمالية، 

ــرب  ــال الحـ ــي مجـ ــا فـ ـ ــة هجوميًّ ــدرات متقدمـ ــا قـ لديهـ

الســـيبرانية، لكـــن ال توجـــد بداخلهـــا بنيـــة تحتيـــة تعتمـــد 

ــة  ــي حالـ ــا فـ ــن إصابتهـ ــيبراني يمكـ ــاء السـ ــى الفضـ علـ

الحـــرب، وهـــو مـــا يعطيهـــا ميـــزة كبيـــرة فـــي حربهـــا 

ا مثـــل الواليـــات المتحـــدة  مـــع دولـــة متقدمـــة ســـيبرانيًّ

ــًرا لتنـــوع األهـــداف الســـيبرانية  األمريكيـــة؛ وذلـــك نظـ

التـــي يمكـــن إصابتهـــا فـــي الواليـــات المتحـــدة علـــى 

ــمالية. ــا الشـ عكـــس كوريـ
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عنـــد  الـــردع  مفهـــوم  محوريـــة  رغـــم   .3
الواقعييـــن فـــإن تحققـــه أمـــر صعـــب فـــي 

الســـيبراني:  الصـــراع  ظـــل 

"الـــردع" عنـــد الواقعييـــن هـــو تعظيـــم قـــوة الدولـــة 

بمـــا  عليهـــا  االعتـــداء  مـــن  األخـــرى  الـــدول  لمنـــع 

ــب  ــا يصعـ ــو مـ ــي)10(، وهـ ــا القومـ ــى أمنهـ ــظ علـ يحافـ

تحققـــه بصـــورة كبيـــرة فـــي الفضـــاء اإللكترونـــي؛ 

نظـــًرا لعـــدة إشـــكاليات؛ منهـــا: القـــدرة علـــى تقديـــر 

توضيحـــه  تـــم  كمـــا  للخصـــم  الســـيبرانية  القـــوة 

قـــد  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن  الســـابقة،  النقطـــة  فـــي 

ســـيبرانية  هجمـــات  إلـــى  الـــدول  إحـــدى  تتعـــرض 

بـــل عـــدو لهـــا، ومـــن ثـــمَّ فقـــد تقـــوم بشـــنِّ 
ِ
مـــن ق

هجـــوم ســـيبراني انتقامـــي عليـــه بهـــدف تحقيـــق 

ــي  ــر، وفـ ــر مؤثـ ــون غيـ ــوم يكـ ــذا الهجـ ــن هـ ــردع، لكـ الـ

باإلضافـــة  الـــردع.  تحقيـــق  يفشـــل  الحالـــة  هـــذه 

ــع  ــى التتبـ ــدرة علـ ــي القـ ــم، أال وهـ ــة األهـ ــى النقطـ إلـ

وهـــذه  الحقيقـــي،  الهجمـــات  مصـــدر  ومعرفـــة 

والتـــي  الســـيبرانية،  الهجمـــات  إحـــدى إشـــكاليات 

الُمعتـــدي  تتمثـــل فـــي صعوبـــة معرفـــة الطـــرف 

وبالتالـــي ردعـــه.  أو  منـــه  االنتقـــام  يمكـــن   حتـــى 

حالـــة  تفســـير  الواقعيـــة  النظريـــة  تســـتطيع  ال 

الســـيبرانية. الصراعـــات  فـــي  "الـــردع" 

ــادة القـــدرات الدفاعيـــة للدولـــة ال يقـــل  زيـ  .4
أهميـــة عـــن زيـــادة القـــدرات الهجوميـــة:

ُيضـــاف إلـــى ذلـــك أن الواقعيـــة تُعلـــي مـــن األســـاليب 

 الهجوميـــة علـــى األســـاليب الدفاعيـــة)11(، وهـــو مـــا

ال يتـــالءم مـــع طبيعـــة الفضـــاء اإللكترونـــي الحاليـــة 

والتقنيـــات الذكيـــة التـــي تعتمـــد عليـــه، والتـــي ال تقـــل 

ــا األســـاليب الدفاعيـــة أهميـــة عـــن الهجوميـــة،  فيهـ

بـــل قـــد يكـــون مـــن الضـــروري أن تمتلـــك الدولـــة 

قـــدرات دفاعيـــة أكبـــر مـــن امتالكهـــا قـــدرات هجوميـــة 

أمـــن  لضمـــان  وذلـــك  الســـيبراني؛  الفضـــاء  فـــي 

واســـتقرار الخدمـــات والبنـــى التحتيـــة التـــي تعتمـــد 

ــت. ــى اإلنترنـ علـ

دخـــول فواعـــل مـــن غيـــر الـــدول فـــي الصـــراع   .5

السيبراني:

إذا كانـــت النظريـــات الواقعيـــة تُعلـــي مـــن دور الدولـــة 

التقليديـــون  إليهـــا  وينظـــر  الدولـــي،  الصـــراع  فـــي 

ــة،  ــات الدوليـ ــي العالقـ ــد فـ ــا الفاعـــل الوحيـ ــى أنهـ علـ

فـــإن األمـــر ليـــس كذلـــك فـــي الصـــراع الســـيبراني؛ 

فعلـــى الرغـــم مـــن محوريـــة دور الدولـــة فيـــه، فـــإن 

فـــي  كبيـــر  دور  لهـــم  الـــدول  غيـــر  فواعـــل  هنـــاك 

الصـــراع الســـيبراني، مثـــل الحـــركات اإلرهابيـــة التـــي 

تســـتخدم اإلرهـــاب الســـيبراني لتحقيـــق أهدافهـــا)12(، 

مـــة، فضـــًلا  ومجموعـــة القرصنـــة اإلجراميـــة المنظَّ

عـــن دور شـــركات التكنولوجيـــا العمالقـــة التـــي تقـــوم 

بتصنيـــع هـــذه التقنيـــات وإدارتهـــا، وكذلـــك بعـــض 

المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بـــإدارة اإلنترنـــت مثـــل 

االتحـــاد الدولـــي لالتصـــاالت.
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ثالًثـــا: الحالـــة الســـيبرانية فـــي النظريـــة 
الليبراليـــة

ترى النظرية الليبرالية أن الدولة ليست هي الفاعل 

الوحيـد فـي العالقـات الدوليـة، بـل إن هنـاك فواعـل 

العالقـات  فـي  ـا  دوًرا مهمًّ تلعـب  الـدول  غيـر  أخـرى 

والشـركات  اإلرهابيـة  الجماعـات  مثـل  الدوليـة، 

الحكوميـة،  غيـر  والمنظمـات  الجنسـيات  متعـددة 

مـع االعتـراف بـأن الدولـة هي األكثر تأثيـًرا في مجمل 

العالقـات. كمـا تـرى أن الدولـة ال تنتمـي فقـط إلـى 

الشـعب، بـل هـي مـن صنـع الشـعب أصـًلا. وتؤكـد 

الليبراليـة أهميـة األمـن الجماعـي، باعتبـاره وسـيلة 

لتعزيـز األمـن الدولـي، مـن خـالل إقامـة مؤسسـات 

لعمليـة  فاعليـة  أكثـر  آليـة  توفـر  الجماعـي  لألمـن 

، وذلك من خالل إيجاد قوة 
ٍ
التـوازن إزاء طـرف معتـد

أكثـر صرامـة  إجـراءات  اتخـاذ  أو  الـردع،  ضاربـة توفـر 

فـي حـال فشـل الـردع.

الليبراليـــة  النظريـــات  مـــن  االســـتفادة  ويمكـــن 

فـــي تحليـــل بعـــض المتغيـــرات الخاصـــة بطبيعـــة 

الفضـــاء اإللكترونـــي وطبيعـــة الصـــراع الســـيبراني 

العســـكرية  غيـــر  باألبعـــاد  مثـــًلا  االهتمـــام  فـــي 

للقـــوة، وإدخـــال دور الفواعـــل مـــن غيـــر الـــدول فـــي 

فكـــرة  علـــى  والتأكيـــد  الدوليـــة،  العالقـــات  تحليـــل 

ــدات  ــة التهديـ ــة؛ لمواجهـ ــي الضروريـ األمـــن الجماعـ

والتـــي  للـــدول،  بطبيعتهـــا  العابـــرة  الســـيبرانية 

ـــي مؤسســـي للتغلـــب عليهـــا  ـــى تعـــاون دول ـــاج إل تحت

والمعلومـــات)13(،  البيانـــات  مشـــاركة  خـــالل  مـــن 

ــدول  ــن الـ ــادل" بيـ ــاد المتبـ ــوم "االعتمـ ــل مفهـ وتمثيـ

والجماعـــات اإلنســـانية، والـــذي هـــو مفهـــوم أساســـي 

فـــي الليبراليـــة وأحـــد مظاهـــر الحالـــة الســـيبرانية، 

فضـــًلا عـــن فتـــح الفضـــاء الســـيبراني لمســـاحات 

تفاعـــل غيـــر تقليديـــة تحـــدُّ مـــن ســـيادة الـــدول وهـــو 

مـــا تتفـــق معـــه الليبراليـــة، وبالرغـــم مـــن ذلـــك فـــإن 

هنـــاك بعـــض اإلشـــكاليات التـــي مـــا زالـــت تحتـــاج إلـــى 

مزيـــد مـــن التفســـير، والتـــي منهـــا:

الدولـــة وغيرهـــا  بيـــن  العالقـــة  إشـــكالية   .1

الـــدول: غيـــر  مـــن  الفاعليـــن  مـــن 

ال تقدم النظريات الليبرالية فهًما واضًحا للعالقة 

بيـــن الدولـــة وغيرهـــا مـــن الفاعليـــن مـــن غيـــر الـــدول 

التـــي أعطـــت لهـــا هـــذه النظريـــات اهتماًمـــا كبيـــًرا. 

لقـــد أصبحـــت الشـــركات التكنولوجيـــة العمالقـــة 

الدولـــي بمـــا تمتلكـــه  أحـــد عناصـــر إدارة الصـــراع 

مـــن تقنيـــات وتكنولوجيـــا وخدمـــات، وبمـــا تمتلكـــه 

شـــركات  تمتلـــك  حيـــث  معلومـــات؛  مـــن  أيًضـــا 

مثـــل ميكروســـوفت وفيـــس بـــوك وجوجـــل وأبـــل 

وغيرهـــا العديـــَد مـــن المعلومـــات االســـتراتيجية 

التـــي يوجـــد حولهـــا العديـــد مـــن التســـاؤالت عمـــا إذا 

كانـــت هـــذه الشـــركات تشـــارك هـــذه المعلومـــات 

مـــع بعـــض الـــدول أم ال. فـــإذا قامـــت مثـــال بإعطـــاء 

ذلـــك  فـــإن  مـــا،  حكومـــة  إلـــى  المعلومـــات  هـــذه 

ســـيعطي تلـــك الـــدول هامـــش منـــاورة أكبـــر ومركـــز 

قـــوة أفضـــل فـــي عالقاتهـــا الدوليـــة علـــى حســـاب 

ــركات  ــذه الشـ ــارك هـ ــم تشـ ــي لـ ــرى التـ ــدول األخـ الـ

المعلومـــات معهـــا، وهـــو مـــا لـــم تفســـره النظريـــات 

الليبراليـــة)14(.

ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا كشـــفته تســـريبات 

وكالـــة  تجســـس  عـــن   2013 عـــام  ســـنودن"  "إدوارد 

علـــى  اإلنترنـــت  عبـــر  األمريكيـــة  القومـــي  األمـــن 

ــا  ــي ألمانيـ ــن فـ ــن بارزيـ ــيين أوروبييـ ــاء وسياسـ زعمـ

والســـويد والنرويـــج وفرنســـا وذلـــك بيـــن 2012 و2014، 

علـــى  االطـــالع  األمريكيـــة  الوكالـــة  واســـتطاعت 

رســـائل نصيـــة ومكالمـــات هاتفيـــة وســـجل اإلنترنـــت 

األوروبيـــة  السياســـية  الشـــخصيات  مـــن  لعـــدد 

مـــن بينهـــم المستشـــارة األلمانيـــة أنجيـــال ميـــركل، 

ووزيـــر الخارجيـــة األلمانـــي الســـابق "فرانـــك فالتـــر 

شـــتاينماير")15(.
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علـــى  الدوليـــة  المنظمـــات  قـــدرة  عـــدم   .2
التخلـــص مـــن حالـــة الفوضـــى فـــي الفضـــاء 

الســـيبراني:

ل النظريـــات الليبراليـــة علـــى دور المؤسســـات  تُعـــوِّ

فـــي  الفوضـــى  حالـــة  مـــن  التخلـــص  فـــي  الدوليـــة 

العالقـــات الدوليـــة، لكـــن الواقـــع يشـــير إلـــى عكـــس 

ذلـــك، وبصـــورة خاصـــة حالـــة الفوضـــى فـــي الفضـــاء 

ــإدارة  ــة بـ ــة المعنيـ ــات الدوليـ ــيبراني؛ فالمنظمـ السـ

الخاصـــة   ICANN األيـــكان  اإلنترنـــت مثـــل منظمـــة 

بـــإدارة عناويـــن ونطاقـــات اإلنترنـــت وكذلـــك االتحـــاد 

الدولـــي لالتصـــاالت، ال تســـتطيع التغلـــب علـــى حالـــة 

فالهجمـــات  الســـيبراني؛  الفضـــاء  فـــي  الفوضـــى 

الســـيبرانية غيـــر معـــروف مصدرهـــا أو مـــن يقـــف 

واألســـلحة  ذلـــك،  إثبـــات  حتـــى  ويصعـــب  خلفهـــا، 

الســـيبرانية يتـــم تطويرهـــا واســـتخدامها حتـــى دون 

ــاس،  ــن األسـ ــه مـ ــم اختراقـ ــه تـ ــم أنـ ــم الخصـ أن يعلـ

ـــن يقـــوم بشـــن هـــذه الهجمـــات  ويصعـــب معرفـــة َم

ــًلا عـــن  أهـــم دوٌل؟ أم فواعـــل مـــن غيـــر الـــدول؟ فضـ

الفضـــاء  علـــى  الدولـــي  القانـــون  تطبيـــق  صعوبـــة 

اإللكترونـــي؛ نظـــًرا لغيـــاب الحـــدود الجغرافيـــة التـــي 

تنطبـــق علـــى المياديـــن التقليديـــة للصـــراع كاألرض 

والبحـــر والجـــو أو حتـــى الفضـــاء الخارجـــي. 

صعوبـــة تفســـير حالـــة األمـــن الجماعـــي   .3
الســـيبرانية: الصراعـــات  فـــي 

ــم  ــه فهـ ــن خاللـ ــن مـ ــاًرا يمكـ ــة إطـ ــر الليبراليـ ــم توفـ لـ

األمـــن الجماعـــي الســـيبراني فـــي ظـــل اإلشـــكاليات 

التـــي يثيرهـــا مـــن صعوبـــة فنيـــة فـــي معرفـــة الطـــرف 

المعتـــدي مـــن األســـاس وأيًضـــا صعوبـــات تعريـــف 

الـــدول  مـــن  فاعـــًلا  كان  إذا  عمـــا  وجنســـه،  نوعـــه 

ــن  ــة يمكـ ــا آليـ ــح أيًضـ ــم توضـ ــدول، ولـ ــر الـ ــن غيـ أو مـ

لمواجهـــة  الجماعـــي  األمـــن  تحقيـــق  خاللهـــا  مـــن 

ـــة مـــن  الصراعـــات الســـيبرانية)16( فـــي ظـــل وجـــود حال

التكتـــم علـــى األســـرار التقنيـــة بيـــن الـــدول؛ للحفـــاظ 

ــا. ــة غيرهـ ــي مواجهـ ــبية فـ ــا النسـ ــى قوتهـ علـ

لم توفر الليبرالية إطاًرا يمكن 
الجماعي  األمن  فهم  خالله  من 
السيبراني في ظل اإلشكاليات 
فنية  صعوبة  من  يثيرها  التي 
في معرفة الطرف المعتدي من 
تعريف  وصعوبات  األساس، 
نوعه وجنسه، وما إذا كان فاعًلا 

من الدول أو من غير الدول.

معرفـة  فـي  حقيقيـة  فنيـة  صعوبـات  وجـود  ومـع 

الطـرف المعتـدي، تتراجـع الثقـة فـي إجـراءات األمـن 

تطبيـق  وفـي  الدوليـة،  المؤسسـات  أو  الجماعـي 

إحـدى  اسـتطاعت  إذا  بـل  الدولـي،  القانـون  قواعـد 

السـيبرانية  الهجمـات  مصـدر  تكتشـف  أن  الـدول 

فـإن ذلـك ال يعنـي بالضرورة تورُّط الدولة فيها، حتى 

لـو كانـت متورطـة فإنهـا قـد تنفـي ذلـك. واألسـلحة 

بـل 
ِ
السـيبرانية يمكـن تطويرهـا واسـتخدامها مـن ق

فاعليـن مـن غيـر الـدول، ويعتبـر النمـوذج األبـرز علـى 

البعـض  اعتبرهـا  التـي  نـت"  "سـتاكس  دودة  ذلـك 

ا للحرب السيبرانية؛ حيث استطاعت  نموذًجا حقيقيًّ

تدميـر آالف مـن أجهـزة الطـرد المركزية اإليرانية، مع 

ذلـك لـم يتـم اكتشـاف مصـدره، أو تصريـح دولـة مـا 

ا بأنهـا خلـف هـذا الهجـوم)17(. رسـميًّ

العالقـــة الجدليـــة بيـــن األمـــن والخصوصية   .4
الفرديـــة:

العالقـة  لـم تحسـم  الليبراليـة  أن  ذلـك  إلـى  ُيضـاف 

يحـق  فهـل  والخصوصيـة،  األمـن  بيـن  الجدليـة 

بداخلهـا وتسـجيل  األفـراد  علـى  التجسـس  للدولـة 
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لدواعـي  اإلنترنـت  عبـر  واتصاالتهـم  مكالماتهـم 

للشـركات  يحـق  وهـل  األمـن؟  علـى  الحفـاظ 

تجمـع  أن  للحـدود  العابـرة  الكبـرى  التكنولوجيـة 

المعلومات الشخصية عن األفراد من مختلف دول 

العالـم، متخطيـة فـي ذلـك جميـع الحـدود الوطنيـة 

تحسـين  نحـو  تسـعى  أنهـا  بداعـي  واإلقليميـة 

الخدمـة التـي تقدمهـا، أو تحسـين جـودة اإلعالنـات 

التـي تظهـر لعمالئهـا؟ أسـئلة عديـدة تفـرض البحث 

اإلشـكاليات. هـذه  تفسـر  جديـدة  أطـر  عـن 

رابًعـــا: الحالـــة الســـيبرانية فـــي النظريـــة 
النقديـــة

إذا كانـــت المنظـــورات التقليديـــة للعالقـــات الدوليـــة 

قـــد تعانـــي قصـــوًرا فـــي اإللمـــام بجميـــع أبعـــاد األمـــن 

القيمـــي  البعـــد  تغفـــل  ألنهـــا  وذلـــك  الســـيبراني؛ 

تأخـــذ  التـــي  النقديـــة  النظريـــات  فـــإن  المعيـــاري، 

فـــي االعتبـــار تظهـــر أهميتهـــا  المعياريـــة  األبعـــاد 

ـــورة المعلومـــات،  ـــم بث ـــاط العال ـــد ارتب فـــي ضـــوء تزاي

كمـــا  المجتمعـــات،  فـــي  القيـــم  منظومـــة  ـــر  وتغيُّ

ــر الخصوصيـــة  حـــذرت النظريـــة النقديـــة مـــن مخاطـ

ــى  ــود إلـ ــي تقـ ــة التـ ــط الحصريـ ــدة والروابـ ــر المقيـ غيـ

غربـــة بيـــن المجتمعـــات وإلـــى احتمـــال نشـــوب حـــرب 

أو إقصـــاء اجتماعـــي)18(.

وقــد أولــت النظريــة النقديــة اهتماًمــا كبيــًرا لألبعــاد 

المعياريــة والقيميــة، حيــث تــرى أن ســلوك الــدول 

وتفاعالتهــا فــي العالقــات الدوليــة تتبــع الطريقــة 

التــي تفكــر بهــا، وأن بنيــة النظــام الدولــي ليســت بنية 

تراتبيــة ماديــة لوحــدات هــذا النظــام، وإنمــا هــي نتــاج 

للتفاعــالت االجتماعيــة بيــن وحداتــه )19(. وضمــن هــذا 

البنــاء االجتماعي للنظريــة النقدية، تكون التوزيعات 

الــدول،  لســلوكيات  كبيــر  بشــكل  محــددة  الماديــة 

لكنهــا ليســت وحدهــا فهنــاك عنصــر المعرفــة بيــن 

الــدول وخبــرة التعاطــي مــع حــاالت التفاعــل وعمليـــة 

فــي  تفيــد  عوامــل  كلهــا  وهــي  المشــترك،  اإلدراك 

تشــكيل بنيــة النظــام الدولــي ومســاراته التفاعليــة. 

العســكرية  بصورتهــا  الســيبرانية  فالتهديــدات 

معــارك  بينهــم  تقليدييــن  أعــداء  بيــن  إال  تكــون  ال 

قائمــة، ســواء سياســية أو عســكرية، مثــل الصــراع 

الصينــي األمريكــي أو الروســي األمريكــي، لكــن تقــل 

ا مــا  حدتهــا بيــن غيرهــم مــن الــدول، فمثــًلا نــادًرا جــدًّ

يتــم الحديــث عــن هجمــات ســيبرانية متبادلــة بيــن 

ــال)20(. ــدا علــى ســبيل المث الصيــن وكن

ــدات الســيبرانية  ــي فــإن فهــم طبيعــة التهدي وبالتال

ال يمكــن أن يحــدث بمعــزل عــن المتغيــرات األخــرى، 

العالقــات  وتاريــخ  الدولــي،  التنافــس  مجــال  مثــل 

الثقافيــة  والعوامــل  الصــراع  محــل  الدولتيــن  بيــن 

واالجتماعيــة التــي يــدور فــي إطارهــا الصــراع أيًضــا. 

الهجمــات  تفســير  يمكــن  ال  المثــال،  ســبيل  علــى 

الســيبرانية التــي قامــت بهــا إيــران على شــركة أرامكو 

ــذ 2012)21(وحتــى آخــر هجمــة تــم رصدهــا  الســعودية من

عــام 2017 دون فهــم الســياق الجغرافــي والتاريخــي 

واالجتماعــي بــل والدينــي بيــن الدولتيــن، ولذلــك كان 

مــن الضــروري إدخــال األبعــاد القيميــة عبــر النظريــات 

النقديــة فــي دراســة الصراعــات الســيبرانية.

هــو  وحــده  العســكري  المحــدد  فليــس  ثــم،  ومــن 

د حالــة األمــن للدولــة عنــد النقدييــن؛ حيــث  الــذي يحــدِّ

والفوضــى  القــوة  غيــر  األخــرى  األبعــاد  تبــرز قيمــة 

والقـــانون  األفكـــار  الدولــي. وألن  األمــن  فهــم  فــي 

ــا  والمؤسســات والمعرفــة تلعــب كلهــا دوًرا مهمًّ

فــي توجيــه ســلوكيات الــدول فــي النظــام الدولــي، 

لذلــك فالتوجــه األمنــي للــدول ليس ثابًتــا وال مطلًقا، 

فهــو يتغيــر بحـــسب طبيعــة وثقافــة وخبــرة وإدراك 

تنظــر  الــدول  بعــض  يجعــل  مــا  دولــة)22(. وهــو  كل 

ــة قــد  ــي نمــاذج المــدن والحكومــات الذكي ــى أن تبنِّ إل

د األهــداف  يشــكل نقطــة ضعــف لهــا بســبب تعــدُّ

الداخلية التي يمكن إصابتها بالهجمات الســيبرانية 

داخــل الدولــة، وقــد ينظــر إليهــا البعــض علــى أنهــا 

نقطــة قــوة تدفــع الدولــة نحــو زيــادة محصلتهــا مــن 

 القــوة علــى مختلــف المســتويات ســواء العســكرية

أو السياسية أو االقتصادية أو غيرها.
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وفــي الــدول التــي تعتمــد علــى تكنولوجيــا االتصــاالت 

والمعلومــات والجيــل الخامــس لإلنترنــت بصــورة 

والبيانــات  المعلومــات  جميــع  تركــز  فــإن  رئيســة، 

الضخمــة لــدى المؤسســات الحكوميــة، قــد يصبــح 

الدولــة،  داخــل  األفــراد  حريــة  تهديــد  أدوات  أحــد 

المباشــر  غيــر  العنــف  أنــواع  مــن  نــوع  وممارســة 

عليهــم، أو حتــى تهديــد مســار العمليــة الديمقراطية 

داخــل الدولــة مــن خــالل مؤسســات الدولــة الداخليــة 

البيانــات  الحكومــات  تســتغل  فقــد  نفســها. 

الضخمــة الصــادرة مــن األفــراد فــي تدعيــم موقفهــا 

ألعــوام  الســلطة  فــي  البقــاء  وبالتالــي  االنتخابــي، 

عديــدة، ومــن ثــمَّ تأتــي هنــا أهميــة المــدارس النقديــة 

الدولــة،  مواجهــة  فــي  الفــرد  دور  مــن  تُعلــي  التــي 

كوبنهاجــن،  ومدرســة  أبريســتويث،  مدرســة  مثــل 

. باريــس  ومدرســة 

مثـل  الوضعيـة  سـواء  النقديـة  النظريـات  أن  كمـا 

الليبراليين الجدد والتعددين Pluralists والتضامنيين 

solidarists، أو ما بعد الوضعية مثل ما بعد الحداثة 

والمحافظيـن constructivist تـرى أن "الفـرد" فـي حد 

ذاتـه قـد يصبـح هـو مسـتوى التحليـل، وليـس الدولـة 

كمـا فـي حالـة الواقعيـة، أو النظـام الدولـي كمـا فـي 

التـي توضـح ذلـك عديـدة،  الليبراليـة. والنمـاذج  حالـة 

منها نموذج جوليان أسـانج، ونموذج إدوارد سـنودن؛ 

حيـث اسـتطاع كلٌّ منهمـا أن يؤثـر ليـس فقـط فـي 

األمـن القومـي للواليـات المتحـدة األمريكية من خالل 

نشـر العديـد مـن الوثائـق السـرية الحكوميـة، أو مـن 

خـالل تسـريب برامـج التجسـس السـرية التـي تقـوم 

اسـتطاع  بـل  األمريكـي،  القومـي  األمـن  أجهـزة  بهـا 

أيًضـا أن يؤثـر فـي النظـام الدولـي كلـه، وتسـبَّب ذلـك 

وأشـد  المتحـدة  الواليـات  بيـن  العالقـات  توتُّـر  فـي 

حلفائهـا مثـل ألمانيـا وفرنسـا.

ومـــع ذلـــك ال يمكـــن القـــول إن النظريـــات النقديـــة 

التهديـــدات  حالـــة  تفســـير  علـــى  األقـــدر  هـــي 

ـــا علـــى  الســـيبرانية؛ حيـــث تواجـــه قصـــوًرا منهجيًّ

وهـــي: مســـتويات،  عـــدة 

مـــن  معـــروف  غيـــر  يكـــون  قـــد  الفاعـــل   .1
: س ســـا أل ا

ـــدة الناجمـــة  وذلـــك بســـبب طبيعـــة التهديـــدات المعقَّ

يكـــون  قـــد  فمثـــًلا  الســـيبرانية،  التهديـــدات  عـــن 

التهديـــد الخارجـــي للدولـــة قادًمـــا مـــن مجموعـــة مـــن 

القراصنـــة الهـــواة الخارجيـــن عـــن ســـيطرة الدولـــة 

األخـــرى، وقـــد يكونـــون مســـتأجرين مـــن دولـــة داخـــل 

لدولـــة  تابعيـــن  أخـــرى، وقـــد يكونـــون  إقليـــم دولـــة 

ومجنديـــن فـــي جيوشـــها النظاميـــة ولكـــن الدولـــة ال 

تعلـــن ذلـــك صراحـــة، وقـــد يكونـــون متفرقيـــن بيـــن 

أكثـــر مـــن دولـــة، وهـــذه هـــي الحالـــة الطبيعيـــة فـــي 

الحـــروب الســـيبرانية، حيـــث يتـــم شـــنُّ الهجمـــات علـــى 

الدولـــة المســـتهدفة مـــن أجهـــزة كمبيوتـــر منتشـــرة 

الهجـــوم،  محـــل  الدولـــة  فيهـــا  بمـــا  العالـــم،  حـــول 

ــدة.  ــة واحـ ــم دولـ ــن إقليـ وليـــس مـ

غيـــر قـــادرة علـــى تفســـير حالـــة الفوضـــى   .2
وعـــدم اليقيـــن التـــي تســـيطر علـــى الفضـــاء 

اإللكترونـــي: 

بعضهـــا  علـــى  بالتجســـس  الـــدول  تقـــوم  حيـــث 

مـــا  مثـــل  الحلفـــاء،  الـــدول  فيهـــا  بمـــا  البعـــض 

ـــس الواليـــات  كشـــف عنـــه إدوارد ســـنودن مـــن تجسُّ

المتحـــدة علـــى حلفائهـــا فـــي أوروبـــا مثـــل ألمانيـــا 

البقـــاء  نحـــو  الـــدول تســـعى  وفرنســـا)23(، فجميـــع 

علـــى قيـــد الحيـــاة، وتحقيـــق مصالحهـــا، والحفـــاظ 

القومـــي. أمنهـــا  علـــى 
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كمـــا أن المبـــادئ األخالقيـــة التـــي تنـــادي بهـــا دولة مثل 

الواليـــات المتحـــدة كالحريـــة الشـــخصية والحفـــاظ 

علـــى خصوصيـــة األفـــراد، تالشـــت أمـــام التســـريبات 

التـــي كشـــفت عنهـــا وثائـــق الويكيليكـــس وتســـريبات 

علـــى  ســـها  تجسُّ أظهـــرت  والتـــي  إدوارد ســـنودن، 

مواطنيهـــا بالداخـــل بـــل ومواطنـــي الـــدول األجنبيـــة 

ومحادثاتهـــم  مراســـالتهم  جميـــع  ورصـــد  أيًضـــا، 

ــادئ التقليدييـــن مـــن أن  ــد مبـ ــا يؤكـ الشـــخصية؛ ممـ

المصلحـــة القوميـــة أهـــم مـــن المبـــادئ األخالقيـــة، 

فـــي عـــودة مـــن جديـــد لفكـــر المدرســـة الواقعيـــة.

ـــز فـــي التعبيـــر عـــن مصالـــح األقليـــات  التحيُّ  .3
والمهمشـــين والمـــرأة:

فـــي  باألخـــذ  النقديـــة  النظريـــة  تنـــادي  مـــا  فعـــادة 

دراســـة  فـــي  الســـائدة  غيـــر  المنظـــورات  االعتبـــار 

العالقـــات الدوليـــة مثـــل أصـــوات األقليـــات والمـــرأة 

والمصالـــح غيـــر الغربيـــة، فـــي الوقـــت الـــذي يصعـــب 

فيـــه إعـــادة هيكلـــة الفضـــاء اإللكترونـــي للتعبيـــر عـــن 

هـــذه األصـــوات.

فيهـــا  تكفـــل  والتـــي  الديمقراطيـــة  الـــدول  ففـــي 

القوانيـــن إعطـــاء مســـاحات لهـــذه الفئـــات لممارســـة 

التأثيـــر، فـــإن الطبيعـــة المركبـــة والمتشـــابكة للفضـــاء 

اإللكترونـــي قـــد ال تســـمح فـــي بعـــض األحيـــان بالتأثيـــر 

المثـــال  ســـبيل  فعلـــى  الســـيبراني،  الفضـــاء  عبـــر 

شـــهدت االنتخابـــات األمريكيـــة عـــام 2016، فضيحـــة 

كامبريـــدج اناليتـــكا، حيـــث أســـهم موقـــع الفيـــس بـــوك 

هـــات الناخبيـــن  بطريقـــة غيـــر مباشـــرة فـــي تغييـــر توجُّ

ــات. ــي االنتخابـ ــم فـ ــة تصويتهـ وطريقـ

ر األمـــر بصـــورة مشـــابهة عـــام 2021، حينمـــا   ثـــم تكـــرَّ

أعلنـــت موظفـــة منشـــقة عـــن الفيـــس بـــوك أن 

تعلـــي  الشـــركة  تســـتخدمها  التـــي  الخوارزميـــات 

ــر  ــار والتوســـع علـــى معاييـ ــو واالنتشـ ــر النمـ معاييـ

تعطـــي  ذلـــك  فـــي  وهـــي  والســـالمة،  األمـــان 

األولويـــة للمنشـــورات التـــي تحصـــل علـــى أكبـــر قـــدر 

مـــن االنتشـــار والمشـــاركات بغـــض النظـــر عمـــا 

ـــق االنقســـامات  إذا كانـــت هـــذه المنشـــورات تعمِّ

وحـــاالت االســـتقطاب أم ال، بمـــا يعنـــي فـــي النهايـــة 

للفضـــاء  يصلـــح  ال  قـــد  ذاتـــه  النقـــدي  الفكـــر  أن 

اإللكترونـــي الـــذي هـــو – علـــى المســـتوى النظـــري- 

جـــاء ليدعمـــه ويؤكـــده.

خامًسا: نحو تكامل النظريات

فـــي الحقيقـــة، ال توجـــد نظريـــة قـــادرة علـــى تفســـير 

جميـــع الظواهـــر السياســـية بصـــورة عامـــة، فهـــذه 

الظواهـــر  حتـــى  بـــل  النظريـــة،  وظيفـــة  ليســـت 

الصغيـــرة والمحـــدودة، قـــد تفشـــل النظريـــة الواحـــدة 

فـــي اإللمـــام بجميـــع أبعادهـــا فـــي العلـــوم االجتماعيـــة. 

لهـــا  رابعـــة  صناعيـــة  ثـــورة  عـــن  نتحـــدث  وطالمـــا 

تداعيـــات علـــى المجـــاالت كافـــة، فنحـــن فـــي حاجـــة إلـــى 

تكامـــل النظريـــات؛ حتـــى يمكـــن رؤيـــة تداعياتهـــا علـــى 

األمـــن القومـــي بصـــورة أوضـــح.

قـــد تفشـــل المنظـــورات التقليديـــة للعالقـــات الدوليـــة 

فـــي اإللمـــام بجميـــع أبعـــاد األمـــن فـــي ظـــل التطـــورات 

القيمـــي  البعـــد  تغفـــل  ألنهـــا  وذلـــك  التكنولوجيـــة؛ 

المعيـــاري فـــي العالقـــات والـــذي تؤكـــده النظريـــات 

النقديـــة، وتجعـــل –أي النظريـــات التقليديـــة- الدولـــة 

هـــي الفاعـــل الرئيـــس فـــي العالقـــات الدوليـــة، بـــل وُيعد 

الفاعـــل الوحيـــد وفًقـــا للنظريـــة الواقعيـــة، كمـــا أن 

ـــي يمكـــن القضـــاء عليهـــا مـــن وجهـــة  ـــة الحـــرب الت حال

نظـــر المدرســـة الليبراليـــة مـــن خـــالل الديمقراطيـــة 

والتجـــارة الحرة)24(هـــي أيًضـــا محـــل تهديـــد فـــي ظـــل 

هـــذه  إلـــى  البعـــض  نظـــر  حيـــث  الذكيـــة،  التقنيـــات 

التقنيـــات الذكيـــة باعتبارهـــا مصـــدر تهديـــد للعمليـــة 

ـــز الســـلطات)25(، وهـــو  الديمقراطيـــة مـــن خـــالل تركُّ

مـــا يضعـــف مـــن قـــدرة النظريـــات التقليديـــة علـــى 

التقليديـــة وخاصـــة  غيـــر  األمنيـــة  التهديـــدات  فهـــم 

التهديـــدات ذات البعـــد القيمـــي.

كمـــا ال تقـــدم النظريـــات التقليديـــة أدوات تحليليـــة 

لفهـــم بعـــض التهديـــدات األمنيـــة غيـــر التقليديـــة؛ 

فاألســـلحة وبخاصـــة الســـيبرانية لـــم تعـــد حكـــًرا علـــى 
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الدولـــة مثلمـــا تحاجـــج الواقعيـــة، بـــل أصبحـــت متاحـــة 

الهجمـــات  شـــنِّ  فـــي  اســـتخدامها  ويتـــم  لألفـــراد 

الســـيبرانية.

وبالتالـــي فـــإن "الفـــرد" فـــي حـــد ذاتـــه قـــد يصبـــح هـــو 

النقديـــة،  النظريـــات  تـــرى  التحليـــل كمـــا  مســـتوى 

وليـــس الدولـــة كمـــا فـــي حالـــة الواقعيـــة، أو النظـــام 

تصبـــح  وقـــد  الليبراليـــة،  حالـــة  فـــي  كمـــا  الدولـــي 

"الجماعـــة" هـــي مســـتوى التحليـــل مثـــل الحـــركات 

اإلرهابيـــة والمنظمـــات اإلجراميـــة التـــي تســـتخدم 

فـــي  الســـيبراني  والفضـــاء  الحديثـــة  التكنولوجيـــة 

عمليـــات التجنيـــد والتعبئـــة والتنظيـــم بـــل وســـرقة 

وهنـــاك  الحكوميـــة،  الخدمـــات  وتهديـــد  األمـــوال 

الفضـــاء  عبـــر  العنـــف  تمـــارس  مجموعـــات  أيًضـــا 

 قيميـــة وأهـــداف إنســـانية مثـــل  
ٍ
الســـيبراني لـــدواع

مجموعـــة "أنونيمـــوس Anonymous"، وقـــد يكـــون 

ـــى  تتبنَّ والتـــي  "الشـــركات"  هـــو  التحليـــل  مســـتوى 

مبـــادرات إنشـــاء المـــدن الذكيـــة وتشـــغيلها ، مثـــل 

ـــي أم" و"سيســـكو" و"ســـيمنز"، تلـــك الشـــركات  "أي ب

التـــي تمتلـــك بالفعـــل الســـيطرة النهائيـــة علـــى إدارة 

ــي  ــا فـ ــال دورهـ ــن إغفـ ــي ال يمكـ ــدن، وبالتالـ ــذه المـ هـ

تهديـــد األمـــن القومـــي للـــدول أو تحقيقـــه.

ومـــع ذلـــك، ال يمكـــن القـــول إن النظريـــات النقديـــة 

هـــي األقـــدر علـــى تفســـير حالـــة التهديـــد الســـيبراني؛ 

ــا؛ فالفاعـــل قـــد يكـــون  ـ حيـــث تواجـــه قصـــوًرا منهجيًّ

النظريـــات  أن  مـــن األســـاس، كمـــا  غيـــر معـــروف 

النقديـــة غيـــر قـــادرة علـــى تفســـير حالـــة الفوضـــى 

الفضـــاء  علـــى  تســـيطر  التـــي  اليقيـــن  وعـــدم 

اني. الســـيبر

وهـــو مـــا يعنـــي أنـــه ال تســـتطيع نظريـــة واحـــدة ســـواء 

كانـــت تقليديـــة أو نقديـــة تفســـير ظاهـــرة التهديـــدات 

تكنولوجيـــة  تعقيـــدات  مـــن  لهـــا  لمـــا  الســـيبرانية؛ 

وفنيـــة غيـــر مســـبوقة، تحتـــاج إلـــى تكامـــل النظريـــات 

ـــى يمكـــن فهـــم أبعادهـــا. حت

ختاًمـــا، لكـــي يمكـــن فهـــم وتفســـير حالـــة التهديـــدات 

ــن  ــد مـ ــة البـ ــات الدوليـ ــّل العالقـ ــي ظـ ــيبرانية فـ السـ

الحديـــث عـــن منظـــور يجمـــع بيـــن النظريـــة التقليديـــة 

النظريـــات،  بيـــن  التكامـــل  يحقـــق  بمـــا  والنقديـــة 

وبخاصـــة  التقليديـــة  النظريـــات  مـــن  يأخـــذ  بحيـــث 

النظريـــة الواقعيـــة مبـــدأ كـــون المصلحـــة القوميـــة 

تحددهـــا الدولـــة بعيـــًدا عـــن الغايـــات األخالقيـــة، 

ال ســـيما وأن األمـــن يشـــكل معضلـــة حقيقيـــة فـــي 

ظـــل حالـــة عـــدم اليقيـــن التـــي تســـيطر علـــى العالقـــات 

الدوليـــة، وحالـــة الفوضـــى التـــي تســـيطر علـــى النظـــام 

الدولـــي مدفوعـــة بالتطـــورات التكنولوجيـــة، ويأخـــذ 

مـــن النظريـــات النقديـــة إضافـــة مســـتويات أخـــرى 

الجماعـــات  مثـــل  الدولـــة،  مســـتوى  غيـــر  للتحليـــل 

والشـــركات والفـــرد فـــي حـــد ذاتـــه، وإدخـــال قضايـــا 

أخـــرى غيـــر القضايـــا العســـكرية، خاصـــة فـــي ظـــل 

ـــم  ـــى منظومـــة القي ـــة عل ـــر التطـــورات التكنولوجي تأثي

ــع. ــة بالمجتمـ الخاصـ

ال تسـتطيع نظريـة واحدة 
سواء كانت تقليدية أو نقدية تفسير 
السـيبرانية؛  التهديـدات  ظاهـرة 
تكنولوجيـة  تعقيـدات  مـن  لهـا  لمـا 
إلـى  تحتـاج  مسـبوقة،  غيـر  وفنيـة 
تكامـل النظريـات؛ حتـى يمكـن فهـم 
أبعادهـا، وبالتالـي، البـد مـن منظـور 
التقليديـة والنقديـة فـي  يجمـع بيـن 

النظريـات. تكامـل  شـكل 
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