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 :الملخص

، وىذه البيئة تختمؼ الى ظيور بيئة جديدة تسمى الفضاء االلكتروني أدت الثورة المعموماتية
)اإلقميـ البري، البحري، الفضاء الخارجي(، وقد دفع ظيور الفضاء االلكتروني  عف البيئات األخرى

وثبت ىذا الفضاء نفسو باعتباره بعدًا  الدوؿ الى اف تدخمو في خططيا االستراتيجية وأمنيا القومي،
مف قبؿ احد اطراؼ الصراع فانو يستطيع إيقاع  واستخدمتـ واذا ما ، لصراعات الدوليةجديدًا في ا

، بحيث يساىـ في قطع أنظمة االتصاؿ بيف قطعات الجيش، او سرقة اكبر الخسائر بالطرؼ اآلخر
معموماتيا السرية، فضاًل عف إمكانية التالعب بالبيانات االقتصادية والتجارية لمدولة اليدؼ. وأصبح 
مف الصعب تخيؿ صداـ عسكري مف دوف اف يكوف ىناؾ لمحرب السيبرانية دورا ميمًا فيو، او ربما 

 يقتصر الصراع عمى أدوات الحرب السيبرانية فقط.

    الكممات المفتاحية: )الحروب السيبرانية، تغير مفهوم القوة، العالقات الدولية(.

The impact of cyber wars on changing the concept of power in 

international relations 

dr. Khaled Hamza Jremit 

Al-Rasheed University College/Department of Law 

Abstracts: 

The information revolution led to the emergence of a new environment called 

cyberspace, and this environment differs from other environments (land, 

marine, outer space). The emergence of cyberspace prompted countries to 

include it in their strategic plans and national security, and this space proved 
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itself as a new dimension in International conflicts, and if it is used by one of 

the parties to the conflict, it can inflict the greatest losses on the other party, 

as it contributes to cutting communication systems between army units, or 

stealing their confidential information, as well as the possibility of 

manipulating the economic and commercial data of the target country. It has 

become difficult to imagine a military clash without cyber war having an 

important role in it, or perhaps the conflict is limited to cyber war tools only. 

Keywords: (cyber wars, changing the concept of power, international 

relations). 

 

 مقدمةال 
تعرض مفيوـ القوة التقميدي بسبب موجات الثورة التكنولوجية الى كثير مف التغيير      

الذي  أخرى، األمرفقد ضاعفت التكنولوجيا عناصر قوة وأضعفت وحيدت عناصر 
إلى إعادة  كثير مف المفاىيـ السائدة التي باتت بدورىا بحاجةمحتوى عمى  انعكس
ينسجـ مع تبدالت أدوات القوة بغض النظر عف ثبات جوىر  وصياغة، بماتفكيؾ 

 .إراداتالصراع المتمثؿ في كونو تنازع 

،  وعمى الرغـ مف إف  تأثير التكنولوجيا قد تزايد في العقود األخيرة في القرف المنصـر
إال إف اآلليات الحديثة في إدارة الصراع عبر مبتكرات التكنولوجيا الحديثة قد أحدثت 

قيقية في إدارة الصراع والحرب عف بعد دوف خسائر مادية أو بشرية وبكمفة ثورة ح
الحروب السيبرانية والطائرات بدوف طيار، األبعاد الثالثة التقميدية  ويتأتىرخيصة نسبيا 

، بؿ برز  االستراتيجيلمحرب وىي البر والبحر والجو،  لـ تعد كافية في التخطيط 
رابعا  يتمثؿ ببعد الفضاء االلكتروني  الذي أصبح   نتيجة التطور التكنولوجي  بعدا

 أشد خطورة وفتكا في حسـ نتائج الصراع والتأثير في شؿ إرادة وقدرة الخصـ .  
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نظرية تطبيقية لفيـ طبيعة وتأثير الحرب السيبرانية في الصراعات ىذا البحث محاولة 
ذلؾ عمى العقائد  اسوانعكالدولية وتأثيرىا مستقبال عمى طبيعة الحروب وأدواتيا 

 الحديثة.العسكرية لمجيوش 

 أهمية الدراسة 

تندرج الدراسة ضمف حقؿ الدراسات األمنية واالستراتيجية التي ظيرت خالؿ      
واخذت اىتمامًا مطردًا كحقؿ مركزي في العالقات الدولية، كما اف  ،السنوات األخيرة

تخمفيا اليجمات السيبرانية بضوء االعتماد عمى  يمكف اف أىمية التداعيات السمبية التي
مكانية التأثير في  حسـ نتائج الصراعات الدولية لصالح أدوات تتسـ بالتعقيد والحداثة وا 

 مف يمتمؾ تمؾ األدوات.

 إشكالية الدراسة 

 تحاوؿ الدراسة اإلجابة عمى عدة تساؤالت منيا:

 ما ذا نعني بالفضاء االلكتروني. .1
 السيبرانية ضمف استراتيجيات الدوؿ التي تمتمؾ ادواتيا.ايف موقع الحروب  .2
 ماىي السبؿ التي يمكف اعتمادىا في مواجية ىذا النوع مف اليجمات. .3
 برانية.يما ىو التكييؼ القانوني لمحروب الس .4

 منهجية الراسة 

تـ استخداـ  وأدواتيا لغرض وضع تصور مبدأي عف مفيوـ الحروب السيبرانية     
، ومف ثـ المنيج التحميمي الذي ييدؼ الى تقديـ دراسة تحميمية ألبعاد المنيج الوصفي

 ىكذا نوع مف الصراعات وأثرىا في ميداف العالقات الدولية. 
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 هيكمية الدراسة 

بيدؼ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة، تـ توزيعيا عمى ستة محاور أساسية، وىي كما  
  -يمي: 

  .مفاىيمي نظري مدخؿأوال: 

 .الحرب طبيعة عمى التكنولوجي التطور أثرثانيا: 

 .السيبرانية الحروب ستراتيجيةثالثًا: ا

 .الدولي القانوف ظؿ في السيبرانية الحروبرابعًا: 

 .سيبرانية حروب نماذجخامسًا: 

  .يمدخل نظري مفاهيم أواًل:

إنو تنازع إرادات بيف أطرافو تستخدـ  جوىر الصراع الدولي عمى عمى الرغـ مف ثبات
خاللو أدوات متعددة لتحقيؽ اليدؼ النيائي في إخضاع الخصـ مف خالؿ كسر إرادتو 
سواء بالوسائؿ الصمبة وفي مقدمتيا الحروب العسكرية المباشرة أو مف خالؿ أدوات 

التاريخ في تخوضيا الدوؿ  ناعمة تمؾ التي باتت السمة الغالبة لطبيعة الصراعات التي
المعاصر تجنبا لحجـ الخسائر المادية والبشرية اليائمة التي تخمفيا الحروب المباشرة 

ذا كاف الصراع مفيوـ أوسع  الفتاكة.كنتيجة لتطور األسمحة  المباشر واالصطداـ وا 
لتنازع االرادات وصوال لكسر إرادة الخصـ فإف الحرب ىي الوسيمة المادية االسرع لكنيا 

 بالعنؼ.تكوف مصحوبة  ألنياووحشية لتحقيؽ ىذا اليدؼ االكثر فتكا 
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شكؿ تفكؾ االتحاد السوفيتي رغـ التفوؽ والقدرة النووية التي بقيت عمييا روسيا 
االتحادية عالمة فارقة ىزت المفيوـ الكالسيكي لمقوة وبدأت مالمح مفيوـ جديد تتشكؿ 
حيث مقياس القوة ال يتـ بمقارنتيا بما لدى اآلخريف بؿ بما يترتب عمى امتالؾ ىذه 

عصرًا جديدًا أسفرت فيو  وموجاتيا الالحقةدشنت التكنولوجيا  القوة مف نتائج وتأثير لقد
 .(1)عف ميزاتيا الفاعمة وخصوصيتيا في صياغة نظرية جديدة لمقوة

وتحوؿ معاييرىا التقميدية كاألرض والموارد األولية وحجـ الجيوش إلى عناصر تقوى 
القوة العسكرية ىي وتضعؼ بمقدار ما تتفاعؿ مع تأثير التقدـ التكنولوجي. فإذا كانت 

أداة لمتغيير الحاسـ التي أدت دورىا في السابؽ فإف التكنولوجيا باتت تؤدي ذلؾ الدور 
الحاسـ في إحداث التغيير الشامؿ حيث أضحت التكنولوجيا األداة الرئيسة لمتنافس 
والصراع بعد أف تأكد ميؿ مؤشر القوة الوطنية لمتجارة ونحو األداء االقتصادي وتنامي 

 .(2)قدرات التكنولوجية بداًل مف القوة العسكريةال

يمثػػؿ السػػعي مػػف أجػػؿ اكتسػػاب القػػوة والتػػأثير والتػػأثر القػػانوف األسػػاس ألي دولػػة 
ويستمر ذلؾ طالما تحققت حالة مف التفاوت في اإلمكانات والقدرات كسبب رئيس لحالة 

تبعػًا لتغيػر توزيػع الصراع الكاممة في جػوىر العالقػات الدوليػة حيػث يتغيػر سػموؾ الػدوؿ 
 القوة، والتكنولوجيا كعنصر مف عناصر القوة أتاح تطوره حالة مف عدـ التكافؤ.

فالتكنولوجيػػػا مػػػف خػػػالؿ حافاتيػػػا األماميػػػة كػػػالحرب السػػػيبرانية وسػػػباؽ المعموماتيػػػة 
وحػرب اليندسػة الوراثيػػة وتكنولوجيػا المػواد المركبػػة شػأنيا شػأف المػػواد الطبيعيػة. الحديػػد، 

الػػنفط ليسػػت موزعػػة عمػػى العػػالـ بالتسػػاوي فقميػػؿ مػػف البمػػداف قػػادرة عمػػى إنتاجيػػا الفحػػـ، و 
بنيتيػػا التحتيػػة وقميػػؿ مػػف البمػػداف أيضػػًا قػػادرة عمػػى ابتكارىػػا.  وامػػتالؾوتوزيعيػػا وتوليػػدىا 

فالسرعة التي تتـ فييا التغيرات التكنولوجية في شتى المياديف مسػألة أخػذت تعيػد ترتيػب 
والمسػػممات فػػي العالقػػات الدوليػػة وتضػػع أثقػػاؿ جديػػدة فػػي ميػػزاف  الكثيػػر مػػف المعػػادالت
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دارة  القػػػوة وتجعػػػؿ منيػػػا سػػػالحًا لممنافسػػػة مػػػف أجػػػؿ النفػػػوذ وبمػػػوغ أعمػػػى مراتػػػب القػػػػوة وا 
الصراع والييمنة ويمكف تممس ذلؾ مف خالؿ دراسة ظػواىر التفاعػؿ بػيف الوحػدات بػداًل 

 مف دراسة الوحدات نفسيا.

ولػػوجي إلػػى تحػػوالت ممموسػػة فػػي مفػػاىيـ القػػوة واالسػػتقطاب لقػػد أدى المتغيػػر التكن
والتوازف بؿ تعداده إلى التأثير في ىيكؿ النظاـ السياسي الػدولي فػإذا كانػت القػوة موزعػة 
عمػػى شػػكؿ ثالثػػي )المعسػػكر الرأسػػمالي ػ المعسػػكر االشػػتراكي ػ العػػالـ الثالػػث( طيمػػة 

وجيا ال يتضمف سوى ثنائية شماؿ متفوؽ الحرب الباردة فإف التوزيع الجديد بداللة التكنول
بمواجيػػة جنػػوب متخمػػؼ مػػع غيػػاب نمػػو التكػػافؤ بػػيف العػػالميف وتكػػريس الطبقيػػة الدوليػػة 

 عمى أسس مف الالعدالة وتوزيع جديد لتقسيـ العمؿ والتبعية التي تكرسيا التكنولوجيا.

الصػػمبة  تتميػػز التكنولوجيػػا بكونيػػا قػػوة ناعمػػة ذات قػػدرات مركبػػة تختمػػؼ عػػف القػػوة
حيػث يحػؿ الجػذب محػؿ الضػغط واإلقنػاع بػؿ اإلكػراه وتشػكؿ ديناميكيتيػا اآلليػة المركبػػة 
آلليػػػات التغيػػػر األخػػػرى فأوجػػػدت مسػػػارات جديػػػدة فػػػي تػػػراكـ الثػػػروة وتحصػػػيؿ القػػػوة ممػػػا 
سيسحب ورائيا تغييرات سياسية وىيكمية فػي النظػاـ الػدولي. وأشػر طبيعػة ىػذه التغيػرات 

غيػػػرىـ مػػػف خػػػالؿ إدراؾ ىػػذا التػػػأثير فػػػي عمميػػػة التغيػػػر فػػػي بنيػػػة عممػػاء االجتمػػػاع قبػػػؿ 
النظػػاـ أي نظػػاـ فػػي التسػػاند والتػػأثير المتبػػادؿ لممتغيػػرات التػػي يؤطرىػػا النظػػاـ بحيػػث أف 
أي تغيػػر يحػػػدث فػػػي أحػػػد المتغيػػػرات سػػػيؤدي إلػػى تغيػػػرات فػػػي األخػػػرى لممحافظػػػة عمػػػى 

 االنسجاـ الكمي بينيا.

ة بداللػػػػة التكنولوجيػػػا تختمػػػػؼ عػػػػف القػػػػوة بداللػػػػة اإلجبػػػػار مػػػف الناحيػػػػة النظريػػػػة فػػػػإف القػػػػو 
 :(3)بالخصائص التالية

. القوة بداللة التكنولوجيا ال تعرؼ النضوب إذ باإلمكاف أف تنتج المزيد منيػا دائمػًا 1
والتي تعد محدودة فيمػا يتصػؿ بكافػة الشػؤوف العمميػة إذ  FORCEعكس القوة عمى 
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يمكف استعمالو قبؿ أف تدمر ما تػود االسػتيالء عميػو أف ىناؾ حدًا لمقدار القوة الذي 
 أو الدفاع عنو ويسري الشيء نفسو عمى الثروة.

يمكػػػػف أف تنحصػػػػر فػػػػي يػػػػد األقويػػػػاء والثػػػػروة محصػػػػورة فػػػػي يػػػػد  FORCE. القػػػػوة 2
ممكًا لمفقراء مف خالؿ اعتماد أسػس  األغنياء في حيف أف التكنولوجيا يمكف أف تكوف

 اجتماعية خاصة بيا.

تقوـ القوة بداللة التكنولوجيا بدور المضاعؼ لمقوة العسػكرية واالقتصػادية بمعنػى . 3
أنيػػا يمكػػف أف تسػػتخدـ أمػػا لزيػػادة المتػػاح أو لتقميػػؿ القػػدر المطمػػوب مػػف أجػػؿ تحقيػػؽ 

 غرض معيف بما يجعميا أداة ىيمنة وتغيير في ذات الوقت.

مختمفػػػػة سػػػػيؤدي إلػػػػى . التػػػػرابط االنػػػػدماجي والػػػػذي يعنػػػػي أف تكػػػػاتؼ عناصػػػػر قػػػػوة 4
حاصػػؿ مجمػػوع قػػوة يفػػوؽ الجمػػع الفػػردي لمتغيػػرات القػػوة وقػػد بػػرز ىػػذا المفيػػـو فػػي 

 (.B. Fullerكتابات العالـ األمريكي بكمنستر فولمر )

لقد تناوؿ ىذه التغيرات في نمط القوة بداللػة التقنيػات جممػة مػف المفكػريف والكتػاب 
ؿ كيندي ووليد عبد الحػي وفػي الصػفحات المعاصريف أمثاؿ ألفف توفمر وليستر ثرو وبو 

التاليػػة سػػنتناوؿ أحػػد أىػػـ ىػػؤالء الكتػػاب فػػي ىػػذا الميػػداف وتشػػكؿ دراسػػاتو منيجيػػة جديػػدة 
 في دراسة القوة بمحتواىا التقني وىو الكاتب األمريكي ألفف توفمر.

شػػػػكمت أبحػػػػاث ألفػػػػف تػػػػوفمر منػػػػذ منتصػػػػؼ الثمانينيػػػػات منيجيػػػػة جديػػػػدة مػػػػف خػػػػالؿ 
الجديػدة بفعػؿ التكنولوجيػا وأثػر  اوتكويناتيػاؼ تطور مستقبؿ القوة والسمطة اىتمامو باستشف

معتمػػػدًا فػػػي استشػػػراؼ  ؛(4)ذلػػػؾ عمػػػى كافػػػة الميػػػاديف، االقتصػػػاد والثػػػروة والثقافػػػة والسػػػمطة
المستقبؿ عمى وضع التغيرات التقنية فػي منظػور تػاريخي فقػد وصػؼ الثػورة الزراعيػة التػي 
حدثت قبؿ عشرة آالؼ سنة بأنيا الموجة األولى لمتغير في التػاريخ اإلنسػاني وأطمػؽ عمػى 
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الثػػػػػورة الصػػػػػناعي اصػػػػػطالح الموجػػػػػة الثانيػػػػػة ثػػػػػـ وصػػػػػؼ التغيػػػػػرات التكنولوجيػػػػػة اليامػػػػػة 
 اصرة بأنيا الموجة الثالثة.والمع

لقد استند تػوفمر فػي تحميمػو لمقػوة عمػى تفاعػؿ ثالثػة عوامػؿ كمصػادر رئيسػية لمقػوة 
وىػػي العنػػؼ بمعنػػى القػػوة العسػػكرية والثػػروة بمعنػػى القػػوة االقتصػػادي والمعرفػػة بػػالمعنى 

عمػػى الواسػع لمتكنولوجيػا حيػث يؤكػد أف العػالـ يشػيد تحػواًل فػي القػوة األساسػية المسػيطرة 
حركتػػو مػػف القػػوة العسػػكرية والقػػوة االقتصػػادية إلػػى نسػػؽ جديػػد يعتمػػد عمػػى قػػوة المعرفػػة 

 والمعمومات.

فالصراع عمى السمطة بػيف مختمػؼ المؤسسػات االقتصػادية والسياسػية أو بػيف الػدوؿ 
واألمػػـ سػػيدور حػػوؿ المعرفػػة وىػػذا الصػػراع لػػف يكػػوف بأسػػمحة وعتػػاد وجيػػوش تيػػدؼ إلػػى 

بػػؿ سػػيكوف مسػػرحيا وميػػدانيا عقػػوؿ البشػػر ومػػا تحتويػػو مػػف معمومػػات االحػػتالؿ والسػػيطرة 
ومعارؼ وأف كاف ىذا ال يمغي ظاىرة الصراع في حد ذاتيا ولكنو يغير مف موقػع محورىػا 
الػػذي لػػف يكػػوف العنػػؼ والمػػاؿ وال المػػواد الخػػاـ األوليػػة التػػي سػػتتنازؿ عػػف مكانتيػػا ودورىػػا 

. ففػي كتابػو (5)وتوفر الماؿ وتخمػؼ مػواد اإلنتػاجلصالح المعرفة التي بدورىا ستصنع القوة 
)تحػػوؿ السػػمطة( يجسػػد ألفػػف تػػوفمر األىميػػة الفائقػػة لعناصػػر القػػوة التػػي تشػػكؿ ثػػالوث مػػف 
مكانية استخداميا جميعًا وعمػى كػؿ مسػتوى مػف مسػتويات الحيػاة  العنؼ والثروة والمعرفة وا 

دولية ومع ىػذا فيػو يضػعيا فػي سػمـ تقريبًا بدًء مف الخصوصية لألسرة وانتياًء بالسياسة ال
( بصػػورة عامػػة ال يخمػػو FORCEعنػػدما يػػرى أف العنػػؼ )القػػوة بمفيػػـو اإلكػػراه األولويػػات 

مف عيوب فيو يػؤدي إلػى انطػالؽ سػباؽ التسػمح مػف شػأنو زيػادة المخػاطر التػي تيػدد كػؿ 
ف منػػو شخص وحتى عندما يكوف العنػؼ مجػد فإنػو يولػػد مقاومػػػة إذ إف ضػحاياه أو الناجيػػ

يولد العنؼ بيد إف نقطة الضعؼ الرئيسية لمقػوة تتمثػؿ يتحيػنوف أوؿ فػػرصة لمػػرد فالػػعنؼ 
 Powerفي عدـ مرونتيا لذا فيي ال تستخدـ إال في حالة العقاب إنيا باختصار سمطة 
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متدنية النػوع، أمػا الثػروة )القػوة االقتصػادية( فإنيػا عمػى النقػيض آليػة لمتغييػر أفضػؿ مػف 
سابقتيا بمراحؿ وأكثر مرونة إذ يمكف استخداـ الثػروة بطريقػة سػمبية أو إيجابيػة وبصػورة 
تدريجيػػػػة بإيقػػػػاع التػػػػأثير المطمػػػػوب ترغيبػػػػًا أو تيديػػػػدًا بالحرمػػػػاف إنيػػػػا باختصػػػػار سػػػػمطة 

Power نوعيػػة، أمػػا أعمػػى نوعيػػة لمسػػمطة القػػادرة عمػػى التغييػػر )عنػػد تػػوفمر( متوسػػطة ال
فتػػػأتي مػػػف اسػػػتخداـ المعرفػػػة التػػػي تعػػػد المصػػػدر األكثػػػر تنوعػػػًا مػػػف حيػػػث الفعاليػػػة بػػػيف 
المصػػادر األخػػرى لمتغييػػر إذ يمكػػف اسػػتخداميا لمعقػػاب مثممػػا يمكػػف اسػػتخداميا لممكافػػأة 

يمكػػف اسػػتخداميا لتعػػويض جػػزء كبيػػر واإلقنػػاع بػػؿ ولمتحػػوؿ مػػف النقػػيض إلػػى النقػػيض و 
مػػف التخمػػؼ االقتصػػادي وأيضػػًا لتجديػػد جػػزء مػػف القػػوة العسػػكرية بػػؿ ويمكػػف أف تيزميػػا 

 بكمفة أقؿ. 

وعمى مر العصور عبر تاريخ العالقات الدولية فاف الدوؿ تسعى دائما لحيازة أقصى 
ء دفاعا عف الدائـ وضماف جاىزيتيا لخوض الحروب سوا استعدادىاقدر مف القوة في 

 األخرى.مزيد مف المصالح عمى حساب الدوؿ  اكتسابمصالحيا وأمنيا أو لغرض 

 .أثر التطور التكنولوجي عمى طبيعة الحروب ثانيًا:

شكمت الثورة التكنولوجية والمعموماتية  أواخر القرف المنصـر وبداية القرف الحالي    
ة وبات السباؽ التكنولوجي في شتى الدالة لتطور الصراع الدولي مف خالؿ القوة الناعم

المياديف يترؾ أثرا مباشرا عمى طبيعة التنافس والصراع عمى المصالح  بيف الدوؿ 
المزيد مف القوة بأشكاليا  اكتسابوالذي يشكؿ السمة الغالبة في ىذه العالقات كما إف 

قد الجديدة ىو اليدؼ الذي تسعى لو جميع الدوؿ ، كما إف طبيعة ىذه التطورات 
مثؿ ىذه القوة التي باتت أكثر رمزية ورقمية تحتاج  اكتسابعمقت مف فوارؽ القوة كوف 

الكثير مف الدوؿ السيما تمؾ التي التزاؿ قيد  تفتقرىاإلى بنية تحتية عممية وتكنولوجية 
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النمو مما حصر السباؽ والتنافس الشديد بيف الدوؿ ذات االمكانات والقدرات المتماثمة ، 
ز نمط جديد مف الالعبيف مف غير الدوؿ أتاحت لو طبيعة الثورة في حيف بر 

إمكانات ىائمة ورخيصة ومتاحة بنفس الوقت  والمعموماتية االتصاالتالتكنولوجي في 
 فتكا عما تمتمكو دوؿ ذات سيادة في ذات الشأف .  ال يقؿالتأثير  بما يحقؽ ضرر 

تأتي في ذروة ىذا التنافس التكنولوجي الحروب واليجمات  السيبرانية ، وظير شكؿ 
جديد مف أشكاؿ االمف القومي بات يتقدـ عمى فروع األـ القومي االخرى المتمثمة 

واألمني أال وىو األمف السيبراني إف لـ يتقدـ عمييا كونو  واالقتصاديباألمف الغذائي 
 ال تقؿا في سرعة تطوره وآثاره التدميرية الناعمة والتي يشكؿ نمطا متجددا غير مسبوق

التي  خطرا عمى األمف القومي لمدوؿ األمر الذي أربؾ االستراتيجيات الدفاعية  لمدوؿ 
زاء تبدؿ طبيعة الخطر وأولوياتو وغموض العدو أو جبيات القتاؿ أو إباتت ىشة 

إلى شؿ قطاعات خطيرة في مناطؽ الوىف المتوقعة التي قد يضربيا والتي قد تؤدي 
 شبكات التسمح أو القطاعات المالية والمصرفية أو شبكات الطاقة والمحطات النووية  .

 يمي:ويمكف تصنيؼ أجياؿ الحروب عمى مر التاريخ كما  

وكانت حروب تقميدية  1861 -1648منذ معاىدة ويستفاليا  األوؿ:حروب الجيؿ  .1
 نتائجيا.شكؿ العنصر البشري العنصر الحاسـ في 

إلى نياية  امتدتميز نمط الحروب في ىذا الجيؿ والذي  الثاني:حروب الجيؿ  .2
بإعادة تنظيـ الجيوش وتطور عقائد القوات البحرية والبرية  األولى،الحرب العالمية 

المدفعية في  استخداـكما حدثت نقمة نوعية في حجـ إطالؽ النار مف خالؿ 
 .العدوعمميات اليجوـ وتدمير دفاعات 
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حروب الجيؿ الثالث : تعد حقبة ىذا الجيؿ مف الحروب األشد فتكا بالبشرية حيث  .3
شيد العالـ خالليا الحرب العالمية الثانية التي ذىب ضحيتيا مالييف البشر 

البشرية واألشد فتكا وىو السالح النووي ،  اخترعتوأقوى سالح  باستخداـ واختتمت
وتميزت الحروب التقميدية في ىذا الجيؿ بسرعة الحركة وتأثير التقدـ التكنولوجي 
عمى سالح الطيراف والقاذفات اإلستراتيجية بعيدة المدى ، ومف مفارقات ىذا الجيؿ 

دراكيا أثره الت امتالؾمف الحروب إف  دميري لكؿ الدوؿ العظمى لمسالح النووي وا 
األطراؼ قد ساىـ إلى حد بعيد في عدـ حصوؿ مواجيات مباشرة بيف ىذه القوى 
نما خاضت صراعاتيا عبر آليات الحروب بالنيابة وسباؽ التسمح والصراعات  وا 

 . األيديولوجية
تراجع في ىذا الجيؿ مف الحروب الدور المادي المباشر  الرابع:حروب الجيؿ  .4

المباشر لتفادي حجـ الخسائر  االصطداـوؿ تتفادى لمقوات المسمحة وباتت الد
المحاسبة القانونية الدولية وفي ىذا  واحتماالتاليائمة التي قد تنجـ جراء ذلؾ 

النمط مف الحروب تالشت الحدود الفاصمة بيف الدوؿ وتداخمت عناصر السالـ 
 والعسكرييف.والتعاوف مع الصراع وكذلؾ بيف المدنييف 

ي ىذا الجيؿ ىي الدالة الحقيقية حيث ساىمت الثورة التكنولوجية في تعد التكنولوجيا ف
بروز فاعميف مف غير الدوؿ يخوضوف حروب غير متماثمة مف خالؿ إمكانية توفير 

والروبوتات والطائرات بدوف طيار وتطوير وتصنيع  واالتصاؿمنظومات المراقبة 
 لمتطرفة.االدرونات بأسعار منخفضة متاحة لألفراد أو المجموعات 
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 استراتيجية الحروب السيبرانية.ثالثًا: 

كانت الصراعات سواء منيا الدولية أو اإلقميمية وحتى المحمية تدار عمى أرض الواقع، 
بمعنى أنيا تدار عبر المجاؿ المادي المرئي أو المنظور، وىذا المجاؿ ىو الذي يعكس 

حروب متعددة، وكاف ميدانيا األحداث والقضايا بيف األطراؼ الفاعمة فيو، فقد حدثت 
الرئيسي ىو الفضاء التقميدي )برًا، بحرًا أو جوًا( وفي ىذا الميداف يعبر الفاعموف 
الدوليوف عف قضاياىـ ومصالحيـ. ومع التقدـ التكنموجي الذي شيده العالـ برز 
الفضاء السيبراني كساحة صراع عالمية جديدة، وبعد أف كانت الحروب السيبرانية غير 

ضحة المعالـ خالؿ فترة نياية القرف الماضي كونيا اختمطت مع الحروب النفسية أو وا
الدعائية في تمؾ الفترة، فضاًل عف اقتصارىا عمى عمميات التشويش التي تستيدؼ 
أجيزة اإلنذار المبكر وأنظمة الرادار؛ وساعد اتساع شبكة االنترنيت عمى فتح آفاؽ 

الستغالليا في استيداؼ أعدائيا عبر تعطيؿ أو اتالؼ جديدة أماـ األجيزة المخابراتية 
 . (6)او التحكـ ببيانات المؤسسات المدنية والعسكرية التي تستخدـ شبكة االنترنيت

ووضعت بعض دوؿ العالـ خالؿ السنوات األخيرة استراتيجيات خاصة لتطوير 
رية وحروب واستخداـ شبكات االنترنيت والحواسيب كأدوات ىجومية ودفاعية واستخبا

نفسية، ومف ىذه الدوؿ الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا 
الجنوبية التي أنشأت وحدات خاصة تنتمي الى قواتيا المسمحة تيتـ بإدارة الحروب 
االلكترونية، وتمتمؾ ىذه الوحدات ميارات عسكرية الى جانب الميارات التقنية التي 

مى الدفاع وصد اليجمات المعادية، فتقوـ باستيداؼ المراكز تعطييا القدرة ع
 . (7)االقتصادية والبنوؾ والمواقع الحكومية الرسمية التي تختزف معمومات ميمة

وأصبح المجوء الى اليجمات السيبرانية ىي الخيار المفضؿ لكثير مف الدوؿ، وخاصة 
التكاليؼ العالية بالماؿ  التي ال تميؿ الى خيار المواجية العسكرية المباشرة ذات
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واألرواح والمعدات، فضاًل عف المسائمة القانونية الدولية، وبالتالي فإف الفضاء 
االلكتروني وبما يتمتع بو مف خصائص ومزايا متعددة قد فرض نفسُو باعتباره بعدًا 
استراتيجيًا جديدًا في ساحة النزاعات والصراعات الدولية، وىذا الفضاء لـ يعد مجرد 
مجاؿ لتبادؿ المعمومات واجراء االتصاالت ومحاولة التجسس عمييا أو عرقمتيا، وانما 
أصبح فضاء لتوجيو أشد الضربات لألعداء وبأقؿ التكاليؼ والتبعات. ويمكف القوؿ إف 

 اليجمات السيبرانية تنقسـ الى ثالث مستويات أساسية:

أدوات القوة الناعمة المستوى منخفض الشدة: يبدأ ىذا النوع بتوظيؼ أساليب و  .1
التي تتمثؿ بحمالت الدعاية والتضميؿ اإلعالمي، وبث الشائعات التي تندرج 
شاعات، اليدؼ  في إطار الحروب النفسية، أو ما يمكف اعتبارىا حرب أفكار وا 
ثارة الفتف التي تشجع عمى االضطرابات الداخمية او  منيا تأليب الرأي العاـ وا 

 االنتخابية لمدوؿ المستيدفة. التدخؿ في مجريات العمميات
المستوى متوسط الشدة: اليجمات في ىذا المستوى تتخذ شكؿ عمميات نوعية  .2

الختراؽ المواقع االلكترونية وسرقة أو اتالؼ بياناتيا، أو التجسس عمييا أو 
 تعطيؿ األنظمة المرتبطة بيا.

ترونية بيدؼ المستوى مرتفع الشدة: في ىذا المستوى يتـ استخداـ األسمحة االلك .3
إلحاؽ أضرار مادية مباشرة بمنشآت العدو، سواء كانت مدنية أو عسكرية مف 
خالؿ اختراؽ أجيزة التحكـ وتعطيميا والتسبب في إحداث انفجارات واشعاؿ 

 الحرائؽ بأنظمة التشغيؿ بحيث تحدث أضرار مادية كبيرة وممموسة. 
بؽ ذكره بحيث تصؿ الحرب وتشير التوقعات المستقبمية إلى إمكانية تجاوز ما س

السيبرانية إلى درجة أعمى تتمثؿ في صناعة روبوتات آلية ليا القدرة عمى اليجـو 
المباشر عمى منشآت الخصـ، وتتصاعد وتيرة االعتماد عمى ىكذا وسائؿ مع تطور 
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اإلمكانيات التكنموجية وصناعة المعدات ذاتية القيادة أو التي تدار عف بعد، كما 
ستخداـ الطائرات بدوف طيار )المسيرة( أو ما يطمؽ عمييا يجري اآلف ا

 . (8))بالدرونات(

أما ما يتعمؽ باستراتيجيات المواجية والتصدي لميجمات السيبرانية فتعتمد الدوؿ 
 عمى ثالث نوعيات مف األنظمة والتقنيات األكثر كفاءة وانتشارًا وكما يمي:

نية لمواجية وصد اليجمات جدراف الحماية: وتعتبر مف أىـ الوسائؿ التق .1
االلكترونية التي تحاوؿ اختراؽ البرمجيات وبث الفايروسات الضارة، وتعرؼ 

، والمبدأ الذي تقـو عميو جدراف الحماية ىو (Firewall) أيضًا بالجدار الناري
الفصؿ بيف شبكات الحاسوب الموثوؽ بيا والشبكات األخرى غير الموثوؽ 

ج جدار الحماية عمى مراقبة العمميات التي بيا، بحيث تتركز ميمة برنام
 . (9) تدخؿ عبر الشبكة وال يسمح بمرور البرامج إال وفقًا لقواعد معينة

: وىو برنامج يستخدـ الكتشاؼ (Antivirus)مضادات الفايروسات  .2
البرمجيات الضارة قبؿ أف تمحؽ ضررًا بالحاسوب أو تسرؽ البيانات المخزنة 

مف البرامج مف التصدي لبرامج التجسس التي تكوف فيو، ويتمكف ىذا النوع 
عمى شكؿ شيفرات صغيرة ليا مياـ خفية، منيا ما يعمؿ عمى اضعاؼ 
الوسائؿ الدفاعية ومف ثـ اختراؽ الحاسوب االلكتروني وسرقة بياناتو، 
وتتصدى أيضا لمديداف الحاسوبية كما يصفيا البعض والتي تقوـ بأعماؿ 

 رونية.تدميرية لمبيانات االلكت
: وتعرؼ (Intrusion Detection Systems)أنظمة كشؼ التسمؿ  .3

، وىو برنامج يستخدـ لمكشؼ عف المحاوالت التي تسعى (IDS)اختصارًا 
لموصوؿ الى نظاـ الحاسوب االلكتروني لتعطيمو أو التالعب بو، اذ تعمؿ 
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ف عمى كسر الحماية ومف ثـ استخداـ برامج ضارة منيا )الفايروسات، الديدا
االلكترونية، حصاف طروادة(؛ وأنظمة كشؼ التسمؿ تتألؼ مف عدة مكونات، 
أوليا جياز استشعار ينبو عف محاولة االختراؽ، ومف ثـ لوحة تحكـ تراقب 
االحداث والتنبييات وتتحكـ بأجيزة االستشعار، وأخيرًا محرؾ لتسجيؿ 

 .  (11)بياناتادخاالت األحداث التي تأتي عبر أجيزة االستشعار في قاعدة ال
وفي كؿ األحواؿ فإف مف أىـ مميزات اليجمات السيبرانية أف الدوؿ التي تنتيجيا تمتـز 
في أغمب األحياف بعد اإلقرار بيا وتستخدـ وسائؿ إخفاء ليوية الفاعؿ، مما يصعب 

ضعاؼ الردع.     معو تحديد مصدر اليجوـ، وبالتالي زعزعة قواعد االشتباؾ وا 

  يبرانية في ظل القانون الدولي.الحروب السرابعًا: 

مف أىـ اإلشكاليات القانونية التي تواجو المجتمع الدولي في طريقة تعاممو مع 
النشاطات االلكترونية ىو ما يتعمؽ بالخالؼ حوؿ اعتبار األنشطة السيبرانية سالح 

ية غير تقميدي مف عدمو ومف ثـ امكانية خضوعيا لمقيود التي رتبتيا االتفاقيات الدول
المعنية بالتسمح، حيث عدَّ بعض الخبراء عدـ صوابية اعتبار اليجمات السيبرانية 
سالحًا كونيا تفتقد الى أي نوع مف أنواع اطاقة الحركية، وعميو فيي ال تخضع 
لمتنظيمات الدولية التي تتعمؽ باستخداـ األسمحة، وىذا قد يكوف مخالفة لمواقع إذا ليس 

سمحة عمى طاقة حركية؛ فاألسمحة البيولوجية والكيميائية تحدث شرطًا أساسيًا احتواء األ
اثارًا كبيرة وال تحتوي عمى طاقة حركية، وعميو يجب التركيز عمى نتائج اليجمات أكثر 
مف اآللية التي تستخدميا. كما ذىب آخروف الى إطالؽ مصطمح جديد عمى نتائج 

صطمح الدمار الشامؿ الذي يطمؽ اليجمات السيبرانية وىو )التعطيؿ الشامؿ( ليقابؿ م
عمى نتائج استخداـ األسمحة النووية والبيولوجية والكيميائية، نظرًا لجسامة آثار 
اليجمات السيبرانية واالضرار التي تتركيا عند تعطيؿ شبكات الكيرباء، وما يتعمؽ 
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ية بحركة المالحة الجوية وخدمات الطوارئ. ومما تقدـ يتبيف لنا أف ليا صفات تدمير 
متشابية لما يتمتع بو أي سالح آخر، بمعنى أف ليا عنصر معنوي مف خالؿ القصد 
بإحداث إصابات في األىداؼ العسكرية أو المدنية لمعدو، وعنصر مادي يتمثؿ بتوجيو 
السالح نحو أىداؼ مدنية أو عسكرية منتخبة، وفي ىذه الحالة يتـ استخداـ اليجـو 

نما لتسييؿ ىجوـ القوات العسكرية واعطائيا ميزة السيبراني ليس لتحقيؽ اليدؼ بنف سو وا 
متقدمة عمى العدو، ولذلؾ تعتبر وسيمة مف الوسائؿ القتالية، ومف ثـ تخضع الى ما 

)يمتـز أي طرؼ  1977( مف البروتوكوؿ اإلضافي األوؿ لسنة 36نصت عميو المادة )
ة لمحرب أو اتباع أسموب ساـ متعاقد عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سالح جديد أو أدا

لمحرب أف يتحقؽ مما اذا كاف ذلؾ محظورًا في جميع األحواؿ أو في بعضيا بمقتضى 
ىذا الممحؽ "البروتوكوؿ" أو أية قاعدة أخرى مف قواعد القانوف الدولي التي يمتـز بيا 
الطرؼ السامي المتعاقد(، وحسب ما تنص عميو ىذه المادة تعد األنشطة االلكترونية 

مة واليجمات السيبرانية عمى وجو الخصوص سواء كانت وسيمة أو طريقة قتالية عا
 .(11)يجب أف ال تتعارض مع قواعد القانوف الدولي ميما كانت األسباب

اف موضوع تكييؼ اليجمات السيبرانية يدور حوؿ فرضيتيف اثنتيف، تتمثؿ األولى في 
السيبرانية، وىذا األمر يمثؿ عائقًا صعوبة اثبات الدليؿ المادي عف استخداـ اليجمات 

كبيرًا أماـ المختصيف، عمى العكس مف استخداـ األسمحة والوسائؿ القتالية األخرى التي 
يخمؼ استخداميا آثارًا مادية واضحة بعد اليجوـ، كالدمار أو التعطيؿ الكمي أو الجزئي 

ي قد يصيب األشخاص الذي يستيدؼ األعياف المدنية أو العسكرية أو القتؿ والجرح الذ
. أما الفرضية الثانية فيي قد تبدو معاكسة لمفرضية (12)سواء كانوا مدنييف أـ مقاتميف

األولى حيث ترى أف اليجمات السيبرانية يمكف أف تترؾ آثارًا مادية ممموسة عمى 
( 36/55المستويات العسكرية واألمنية واالقتصادية؛ وىذا ما أكدتو ديباجة القرار رقـ )



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ هلحق ) العذد /رابع الوجلذ ال / رابعةهجلة الذراسات الوستذاهة . . السنة ال

 
 

 

 

 
505 

الصادر عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة الذي تناوؿ موضوع )مكافحة  2111ة لسن
إساءة استعماؿ تكنموجيا المعمومات( حيث يتضح مف ىذه الديباجة بأف آثار اليجمات 
السيبرانية غير محدودة ويمكف أف يطاؿ تدميرىا جميع نواحي الحياة، ومع ذلؾ ال يزاؿ 

ارىا ال يناقش إال عمى المستوى األدنى مف التنظيـ البحث في مدى خطورتيا وتحديد آث
. ويمكف (13)الدولي ومف دوف المبادرة لوضعيا في اتفاقية دولية تعنى بالتقييد أو الحظر

أف يكوف السبب ىو أف أغمب الدوؿ الكبرى ىي أكثر مف يستخدـ ىكذا وسائؿ وال تحبذ 
ذا ما اف يتـ طرح الموضوع عمى المنابر الدولية لكونو يساىـ  في إدامة أمنيا القومي، وا 

رجعنا بالذاكرة الى الوراء نتذكر موقفًا مشابيًا عندما امتنعت الدوؿ الحائزة عمى األسمحة 
النووية مف اصدار قرار دولي محدَّد وصريح في حظرىا أو تقييدىا، واكتفت باتفاقية 

مى التجارب ، فضاًل عف اتفاقية الحظر الشامؿ ع1968حظر االنتشار النووي لسنة 
 .(14)1996النووية لسنة 

ومف التحديات التي تواجو تكييؼ اليجمات السيبرانية ىي تمؾ التي تحدث في أوقات  
السمـ وىؿ يمكف اعتبارىا ىجومًا مسمحًا يكفؿ لمدولة المستيدفة حؽ الدفاع الشرعي، 

لمسمحة أما فيما يخص اليجمات السيبرانية التي تمجأ الييا الدوؿ خالؿ النزاعات ا
التقميدية فقد أجمع الكثير مف الفقياء في القانوف الدولي عمى إمكانية خضوعيا لمقانوف 

 الدولي اإلنساني.

ومما تقدـ يبدو أـ مفيوـ السيبرانية غير متفؽ عميو دوليًا، مما يتطمب بذؿ مزيدًا مف  
ية دولية تعمؿ الجيود لتحديد معالمو باعتباره األساس الذي يمكف أف تقوـ عميو أي اتفاق

عمى تنظيـ استخدامو، مع العرض أف أىـ معضمة قد تواجو االتفاؽ عمى تقنيف 
استخداـ اليجمات السيبرانية ىو انعداـ مبدأ الثقة المتبادلة بيف األطراؼ التي تمتمؾ 

 التكنموجيا المعنية ومدى امتثاؿ كؿ طرؼ ببنود أي اتفاؽ.
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 نماذج حروب سيبرانية.خامسًا: 

بدأ استخداـ التكنموجيا في استيداؼ األعداء سجؿ التاريخ العديد مف نماذج منذ أف 
 اليجمات السيبرانية. ومف بيف ىذه النماذج:

كاف لمواليات المتحدة األمريكية السبؽ في استخداـ اليجمات السيبرابية ضد  .1
، عندما أعمنت عف 1982خصميا التقميدي االتحاد السوفيتي السابؽ سنة 

ومة التحكـ العالية صناعيًا ألنبوب نفط، مما نجـ عنو انفجار كبير استيداؼ منظ
 . (15)لمسافة تمتد لثالث كيمو مترات مف ىذا األنبوب وخسائر مادية ضخمة

اليجمات السيبرانية التي طالت أنظمة االتصاؿ االلكترونية الخاصة بوزارة الدفاع  .2
ذي ساىـ بسرقة آالؼ ، وال2111-1998ووكالة الفضاء األمريكية بيف األعواـ 

الممفات العالية السرية، وكانت أصابع االتياـ تشير الى روسيا في وقتيا وقد 
 رفضتو األخيرة.

اليجمات السيبرانية المتبادلة بيف الواليات المتحدة األمريكية والصيف، حيث  .3
استيدؼ طيراف حمؼ الشماؿ األطمسي السفارة الصينية في بمغراد خالؿ حرب 

، وردَّ عدد مف القراصنة الصينييف عمى تمؾ اليجمات 1999كوسوفو سنة 
باستيداؼ مواقع الكترونية رسمية داخؿ الواليات المتحدة، ومنيا الموقع االلكتروني 
الخاص بالبيت األبيض واالستحواذ عمى بيانات رقمية كانت تصنؼ بأنيا عالية 

دفت مواقع السرية. وفي رد آخر لواشنطف عمى اليجمات الصينية فقد استي
الكترونية ذات طابع عسكري، حصمت مف خالليا عمى معمومات ميمة ليا صمة 

، ومما يعتقد بأنو رد Fighter Jet)و ) EP-3)بتطوير مقاتالت صينية مف نوع )
صيني قاـ عدد مف المياجميف باستيداؼ مواقع الكترونية أمريكية، قدرت خسائرىا 

 . (16)بممياري دوالر أمريكي 
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تعرضت استونيا التي كانت إحدى جميوريات االتحاد السوفيتي  2117سنة  .4
السابؽ الى عدة ىجمات سيبرانية ساىمت في تعطيؿ كافة شبكاتيا االلكترونية 
الخاصة باالتصاالت، وخاصة الموقع الرسمي لرئيس الوزراء ورئيس البرلماف، وقد 

ؿ انتقامي عمى قياـ اتيمت استونيا رسميًا الحكومة الروسية بيذا االستيداؼ كرد فع
استونيا بنقؿ نصب تذكاري يعود لالتحاد السوفيتي السابؽ يخمِّد الجيش الروسي 

 الى مكاف مجيوؿ خارج العاصمة تاليف. 
مف قبؿ  2117استيداؼ أنظمة االتصاالت التابعة لوزارة الدفاع السورية سنة  .5

اليجمات التي "إسرائيؿ" مما أدى الى تعطيميا بشكؿ كامؿ، وذلؾ لمتغطية عمى 
 نفذتيا المقاتالت الصييونية باستيدافيا موقع كانت تعتقد بأنو مفاعؿ نووي سوري.

ومف أحدث اليجمات السيبرانية ما قامت بو إسرائيؿ وبمساعدة الواليات المتحدة  .6
باستيداؼ البرنامج النووي اإليراني، حيث أعدَّت ليذا الغرض عدة برامج خاصة 

، ومنيا ما يسمى 2116انية الحساسة ابتداًء مف عاـ الستيداؼ المواقع اإلير 
التي ساىمت في  (Stuxnet)و  (Duqu)وكذلؾ برنامجي  Flame)بالميب )

التأثير عمى أنشطة تخصيب اليورانيوـ والمرافؽ التابعة ليا، وخاصة في منشأة 
)نطز( النووية. ومف أخطر اليجمات السيبرانية التي استيدفت المواقع النووية 

بأسموب مبني عمى شقيف: الشؽ األوؿ  (Stuxnet)اإليرانية، ىو ىجوـ برنامج 
خراجيا عف السيطرة، أما الشؽ الثاني فيتـ يقـو باستيداؼ أجيزة الطرد ال مركزي وا 

مف خاللو التحايؿ عمى أجيزة السيطرة والتحكـ باإليحاء ليا بأف عمميات التشغيؿ 
 .(17)تتـ بصورة طبيعية في الوقت الذي ىي أصاًل متوقفة عف العمؿ
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 الخاتوة

قد تركت أثرا كبيرا عمى طبيعة  شؾ إف قفزات الثورة التكنولوجية المتسارعة ال      
ؿ أدوات الحرب الحديثة بفعؿ فقد عكس تبد   ،القوة والصراع في العالقات الدولية

فقد ضاعفت الثورة  االستراتيجية،ط عمى الخط آليات إدارة الصراع التكنولوجيا وتغير
 ،دت أخرىالتكنولوجية وأضعفت كثير مف العناصر الممموسة وغير الممموسة كما حيَّ 

 امتالؾاألمر الذي رسـ منحنى جديد لمقوة مف خالؿ التفاوت الكبير بيف الدوؿ في 
 التحتية.حافات التكنولوجيا المتقدمة وتفاوت قدرتيا في توفير البنية 

 باألقمارالمتمثمة  االتصاالتأتاحت الثورة المعموماتية وتكنولوجيا كما 
رة الصراع الدولي يختمؼ بصورة الصناعية وشبكات االنترنت تشكيؿ فضاء جديد إلدا

والمتمثؿ بالفضاء االلكتروني  والجو(والبحر  )البركبيرة عف مسارح العمميات التقميدية 
Cyber SPACE وتختمؼ بنيتو التحتية  ،مسرح مركب متحرؾ وسريع ومتبدؿ وىو

  التطور.مقارنة بمسارح العمميات العسكرية شبو الثابتة مف حيث سرعة 

لجأت كثير مف الدوؿ إلى تشكيؿ وحدات بقواتيا المسمحة وظيفتيا إدارة الحروب و      
االلكترونية، وتمتمؾ ىذه الوحدات ميارات عسكرية الى جانب الميارات التقنية التي 
تعطييا القدرة عمى الدفاع وصد اليجمات المعادية، فتقوـ باستيداؼ المراكز 

 الرسمية التي تختزف معمومات ميمة. االقتصادية والبنوؾ والمواقع الحكومية 

لقد أصبح المجوء الى اليجمات السيبرانية ىي الخيار المفضؿ لكثير مف الدوؿ،       
وخاصة تمؾ التي ال تميؿ الى خيار المواجية العسكرية المباشرة ذات التكاليؼ العالية 

بالتالي فإف الفضاء بالماؿ واألرواح والمعدات، فضاًل عف المسائمة القانونية الدولية، و 
االلكتروني وبما يتمتع بو مف خصائص ومزايا متعددة قد فرض نفسُو باعتباره بعدًا 

 الدولية.استراتيجيًا جديدًا في ساحة النزاعات والصراعات 
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مف قيمة وأىمية  أزاحت آليات التنافس الدولي في الفضاء السيبراني كثيراً 
مار الشامؿ وأعداد الجيوش والتي لـ تعد بفعؿ ترسانات األػسمحة التقميدية وأسمحة الد

إذ وفرت األجياؿ الجديدة  ؛تطور تكنولوجيا ىي المعيار األساسي في قياس قوة الدوؿ
والمتطورة مف التكنولوجيا أسمحة قادرة عمى تحقيؽ النصر بغض النظر عف العناصر 

 الحروب.المادية التقميدية في 

وجي السيما في أجياؿ الحرب السيبرانية لقد سبب تفاوت سرعة التطور التكنول
جنيؼ األربعة  اتفاقياتتزايد الفجوة ما بيف بنود بتطور قواعد القانوف الدولي إلى  مقارنة
أضؼ إلى ذلؾ  ،1977عاـ  يفببروتوكوليف الحق والتي تـ تحديثيا الحقاً  1949

جميع ىذه القوانيف التي  ؛الجرائـ المنصوص عمييا في المحكمة الجنائية الدولية
فة عف طبيعة الحروب واليجمات السيبرانية تستيدؼ تطويؽ الحرب وجرائميا باتت متخمِّ 

واآلليات الجديدة الموغمة في الغموض والتي تتيحيا الثورة التكنولوجية واألجياؿ الجديدة 
 ه المتغيراتيذبحاؽ مما يرتب ضرورة مواكبة فقياء القانوف الدولي لتطويره لمِّ  ،لمحروب
بقوانيف ذات محتوى تقني يستوعب ىذه األنماط الجديدة مف الحروب الفتاكة  واحتوائيا
السيما في إمكانية تحديد أطرافيا أو المسؤوليف عنيا مقارنة بالحروب  ،بنتائجيا

 التقميدية . 

ألقى التفاوت ما بيف طبيعة النزاعات التقميدية المادية والممموسة وبيف النزاع 
 ،يبراني الموغؿ بالرمزية بظاللو عمى مفيوـ األمف القومي والعقائد العسكرية لمدوؿالس

وباتت الحاجة لفيـ طبيعة الحرب السيبرانية وكيفية تكامميا مع الحرب التقميدية مف 
عادة النظر في أسس البنية التحتية  االستراتيجيأولويات التخطيط  حيث  لألمف،وا 

يبرانية قيمة مضافة في تعظيـ قوة الدولة وداللة عمى أصبح التفوؽ في القدرات الس
 لمقوة.مكانتيا وترتيبيا عمى سمـ التراتبية الدولية 
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الفضاء السيبراني قامت المجموعات  استخداـ انعكاستأثير  ازديادومع 
بنفس الوقت كسالح فتاؾ وفعاؿ  ة بتوظيؼ قدرات ىذا الحقؿ الرخيص والمؤثرالمتطرف

إضافة الى سيولة التجنيد والتعبئة عبر الحدود  ،غير متماثمة ضد الدوؿ وشف حروب
مكانية شف ىجمات سيبرانية عف بعد مف قبؿ أفراد أو  مف خالؿ المواقع االلكترونية وا 

 إرىابية.مجموعات أو شبكات 

يمكف القوؿ عمى الرغـ مف إف مالمح الحرب السيبرانية التزاؿ  سبؽ،صفوة ما 
نجازات ثورة تكنولوجيا  اختراعاتولكف مع تسارع  ،متبمورة بصورة واضحة رغي وا 
الحروب التقميدية وتعيد عمى الحرب السيبرانية  طغىمعمومات فإنو مف المتوقع أف تال

 قانوفالو  مفاىيـالسمحة و األ مف حيث ع الدولي التقميديالنظر بكافة أسس الصرا
 .تخطيطالو 
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