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 شكر وتقدير

   بعد أف نحمد اهلل أف كفقنا إلنجاز ىذا العمؿ، أتكجو بشكرم كبكؿ 
الذم " سفياف طبكش"عبارات التقدير كاالحتراـ إلى المشرؼ الدكتكر 

أظير بسماحتو تكاضع العمماء كشجعني كساعدني برحابة صدره عمى 
إنجاز ىذه المذكرة، فقد كاف نعـ المكّجو في كؿ خطكة أخطكىا نحك 

 .إنجاز ىذا العمؿ المتكاضع جزاه اهلل خير الجزاء
كال أبخؿ بعبارات االمتناف لنخبة أساتذة قسـ العمـك السياسية بجامعة 

 .مكلكد معمرم بتيزم كزك
أثير ىالؿ " كما ال يفكتني بالمناسبة أف أتقدـ بجزيؿ الشكر لألستاذ 

مف العراؽ الحبيب عمى دعمو كتقديمو المساعدة في إضفاء " الدليمي 
 .الطابع التطبيقي ليذه المذكرة

كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف ساعدني في إنجاز ىذا العمؿ مف قريب أك 
 .مف بعيد كلك بكممة طيبة
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  : ممخص
نحاكؿ في ىذه الدراسة تسميط الضكء عمى مفيـك الدبمكماسية اإللكتركنية كتأثيره عمى 

التنافس األمريكي الصيني في النظاـ اإلقميمي اآلسيكم، فالتغيير في أساليب المنافسة كحتى 
دارة العالقات الدكلية، كؿ دكلة تسعى الكتساب  التعاكف أدل إلى تغيير طرؽ تسيير كا 

القدرات السيبريانية الدفاعية كاليجكمية التي أصبحت ضركرية لمكاجية تيديدات الفضاء 
السيبراني، فيذا األخير الذم غير مكّكنات كتفاعالت النظاـ الدكلي بما في ذلؾ اإلدارة، 

التجارة كالحرب ككذلؾ الدبمكماسية، فالتطكرات التي عرفتيا الدبمكماسية في عصرنا الحالي 
السيما مع ظيكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي التي تربط الحككمات بأخرل كالحككمات 

بالشعكب خاصة مف خالؿ دبمكماسية تكيتر األداة األكثر استخداما مف طرؼ صّناع القرار 
مثؿ الرئيس األمريكي دكنالد ترامب كالرئيس الصيني شي جي بينغ مع التركيز عمى نزاع 

 .كشمير كقضية محكرية في النظاـ اآلسيكم

الدبمكماسية اإللكتركنية، التنافس األمريكي الصيني، نزاع كشمير، : الكممات المفتاحية
 . مكاقع التكاصؿ االجتماعي، الفضاء السيبراني

 

 

 

 

 



 

Abstract: 

In this study, the researcher will try to shed light on the concept of 

e-diplomacy and its impact on the US-Chinese competition in the 

Asian regional system, the change in the methods of competition and 

eve cooperation has led to a change in the methods of conducting and 

managing international relations. Every country seeks to acquire cyber 

capabilities defensive and offensive capabilities that have become 

necessary to confront the threats of cyberspace, the latter which 

changed the components and interactions of the international system, 

including: administration, trade, and war, as well as diplomacy, the 

development that diplomacy has known in our time, especially with 

the emergence of social media that link governments to others and 

governments with peoples, especially through Twitter diplomacy is 

the tool most used by decision makers such as US president Donald 

Trump and Chinese president Xi Jinping, with a focus on the Kashmir 

dispute as an issue-pivotal in the Asian system.    

- Key words: Electronic diplomacy, the US-China Rivalry, Kashmir 

dispute, social media, cyberspace. 
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تتميز العالقات الدكلية بميزتي التنافس كالتعاكف، كلكؿ منيما أسبابو كأىدافو كالطرؽ التي 
يعتمدىا فالتنافس قد يككف بقياـ الحرب أك التنافس االقتصادم كقد يككف صراع إيديكلكجي 

كتنظميا  ذات أبعاد كرىانات اقتصادية نفعية، أّما التعاكف فقد يأخذ شكؿ اتفاقيات أك ىدنة
 .قكاعد قانكنية كدبمكماسية

تعتبر الدبمكماسية بصفة عامة ىي قكاعد كمؤسسات تسير لتطبيؽ ىاتو القكاعد 
 .كاإلجراءات، كممثميف دبمكماسييف كسفراء كقنصمييف يدافعكف عف مصالح الدكؿ الممثميف ليا

كتمثؿ الدبمكماسية أداة لمسياسة الخارجية لمدكؿ، فالدبمكماسية قد شيدت عّدة تغّيرات 
دبمكماسية : فنجد. (البعثة الدبمكماسية كالسفراء)كأشكاؿ فقد تجاكزت األنماط التقميدية 

األزمات كدبمكماسية القّمة، دبمكماسية المكاطف، الدبمكماسية الرياضية، الدبمكماسية الثقافية 
أك " Cyber Diplomacyالدبمكماسية الرقمية "لتصؿ إلى شكؿ جديد أكثر حيكية كانفتاح 

كذلؾ نتيجة لممستكيات  " La diplomatie électronique" الدبمكمالسية اإللكتركنية 
المالية لالتصاالت العابرة لمحدكد فأصبحت الحككمات كالدكؿ تحرص عمى استخداـ أدكات 

الدبمكماسية الرقمية المتمثمة في مكاقع التكاصؿ االجتماعي تكيتر، فايسبكؾ كغيرىا مف 
المكاقع كالكسائط االتصالية،، كألىمية ىاتو األخيرة، شيدت العديد مف مظاىر التنافس 

خاصة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف المتاف تعرفاف تقدما في المجاؿ التكنكلكجي 
كبالتحديد في مجاؿ تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ فأصبحت كؿ منيما تتسارع في تطكيرىا 
ككذا استغالليا لمتعبئة الشعبية كالرأم العاـ، فأصبحت الدبمكماسية اإللكتركنية أداة لمتنافس 

 .أكثر مف ككنيا أداة سالـ
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إلى فضاء خامس جديد  (البر، البحر، الجك)فانتقؿ التنافس مف الفضاءات الكالسيكية 
ىك الفضاء اإللكتركني تزامنا مع انتقاؿ اىتمامات الكاليات المتحدة األمريكية نحك آسيا 

كيف تؤثر : الباسفيؾ كالنظاـ اإلقميمي األسيكم، كمف ىنا انطمقت إشكالية مكضكع الدراسة
   الصينية في النظام األسيوي؟–الدبموماسية اإللكترونية عمى العالقات األمريكية

كفي ظؿ ىذا االشكاؿ الذم يتمحكر حكؿ كيؼ تؤثر الدبمكماسية الرقمية األمريكية 
كالصينية عمى األمف اإلقميمي األسيكم في ظؿ التنافس بينيما تتفرع مجمكعة مف التساؤالت 

 :الفرعية

 : األسئمة الفرعية

 ماذا تعني الدبمكماسية الرقمية اإللكتركنية كما الفرؽ بينيا كبيف الحرب االلكتركنية؟ -أ
  ىؿ تساىـ الدبمكماسية الرقمية في حفظ األمف في آسيا أك تيديده؟ -ب
  ىؿ بإمكاف الصيف الّصاعدة التفكؽ عمى التكنكلكجيا األمريكية؟ -ج
  األمريكي؟– كيؼ تؤثر الدبمكماسية الرقمية عمى التنافس الصيني -د

 :الفرضيات

لكي نجيب عمى اإلشكالية كنتعّمؽ في دراستيا كنضع منيجا لمبحث، فإننا نقترح مجمكعة 
 :مف الفرضيات التي نراىا تساىـ في بمكرة كتحديد معالـ المكضكع كالمتمثمة فيما يمي

 :الفرضية الرئيسية

كمما زاد التنافس التكنكلكجي بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف كمما أثر ذلؾ سمبا 
 .في النظاـ األمني اإلقميمي األسيكم
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 :الفرضيات الفرعية

إذا كانت الدبمكماسية تيدؼ إلحالؿ السمـ فإف الدبمكماسية الرقمية غايتيا الحفاظ  -أ
 .عمى األمف كالسمـ الدكلييف

 إذا كانت الدبمكماسية التقميدية فف التفاكض عمى المصالح فإف الدبمكماسية الرقمية  -ب
 .تنافس عمى المصالح

 . كمما كانت عممية تدكيؿ القضية الكشميرية أسرع كأكبر كّمما زادت حظكظ حّميا -ج

 :حدود البحث الزمكانية

 كىي بداية 2019-2016 تـ تحديد المدة الزمنية لمبحث ابتداء مف :الحدود الزمنية
كنياية عيدتو التي تميزت باالضطراب، " دكنالد ترامب " العيدة الرئاسية لمرئيس األمريكي 

: عكدة الكاقعية البنيكية بقكة، لكف أيضا صعكد قكة جديدة أال كىي: أقؿ ما يقاؿ عنيا
 .الصيف

 تتمثؿ في اإلقميـ األسيكم ضمف العالقات العابرة لإلقميمية، كبالتحديد :الحدود المكانية
في إقميـ كشمير العتبارات كثيرة كمتعددة مف بينيا رىانات جيك إستراتيجية، رىانات سياسية، 

 .رىانات ثقافية دينية اقتصادية

فمكقع إقميـ كشمير كحدكده مع الصيف كاليند كباكستاف كتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية 
 .في ىذا النزاع بطرؽ مباشرة أك غير مباشرة تبرز أىميتو في العالقات الدكلية

 :منيج البحث

تعتمد دراسة أم مكضكع عمى منيج يسير عميو لدراسة المشكمة، فالمنيج ىك طريقة 
مكضكعية يتبعيا الباحث لدراسة الظكاىر كلتشابؾ الظكاىر كتداخميا ما يؤدم إلى ما يسمى 
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بفكضى المناىج حيث تستخدـ العديد مف المناىج لدراسة ظاىرة كاحدة كما ىك الحاؿ في 
 .ىذه الدراسة

البحث في األحداث التاريخية كاألحداث الماضية في العالقات : الدراسة التاريخية
 الصينية كتطكرىا كاستخالص مجمكعة مف األحداث كالعبر التي كررىا التاريخ -األمريكية

 .أك قد يكررىا مع مقارنتيا فيما بينيا

االنطالؽ مف مالحظة األحداث التي تحدث في الحاضر لمحاكلة : المنيج االستقرائي
فيـ كالتدقيؽ في الدراسة كذلؾ بتتبع العالقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف 

كعمى " تكيتر" عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي  (اليند، الباكستاف)كأطراؼ النزاع الكشميرم 
 .الكاقع بالتكازم

كذلؾ مف خالؿ تحميؿ خطاب صّناع القرار كتغريداتيـ عمى تكيتر لفيـ : تحميل الخطاب
 .تكّجياتيـ ككيؼ تؤثر السياسة الخارجية  كعمى الرأم العاـ كتعبئتو كتكجييو

 :الدراسات السابقة

دارة العالقات الدكلية، كقد عالج ىذا دراسة عبد الوىاب جعيجع- أ ، األمف المعمكماتي كا 
الكتاب إشكالية كيفية تكظيؼ طرؽ كأدكات االختراؽ الرقمي عمى األمف المعمكماتي في إدارة 

 العالقات الدكلية؟ 

باإلضافة إلى استحضار أىـ النماذج كتداعياتيا عمى العالقات الدكلية، كبعد إحصاء 
أدكات االختراؽ الرقمي، كما تكفره مف أدكات جمع المعمكمات مف خالؿ تحديد المكاقع 

مكانيات التتبع أك ما تعمؽ بالنفكذ عبر البرامج كالتطبيقات، أما التسارع كتطكير تقنيات  كا 
االتصاؿ يصّعب مف حصر أدكات االختراؽ الرقمي، باإلضافة إلى أف الشركات المعمكماتية 
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تدعـ قكة الدكلة رغـ طبيعتيا الخاصة، كاعتبار شبكات التكاصؿ االجتماعي فيسبكؾ، تكيتر 
كما تحكزه مف معمكمات كثيرة كدقيقة عف المستخدميف ليذه الشبكات، ىي عممية تجميع 
يمكف أف تشّكؿ عممية اختراؽ كتكظيؼ لممعمكمات بصفة دائمة كمتجددة، كأخيرا اعتبار 
 . النظرية الكاقعة أفضؿ محمؿ لما تقـك بو الكاليات المتحدة األمريكية مف قرصنة معمكماتية

كاإلضافة التي قدمتيا ىذه المذكرة ىي محاكلة إسقاط النظريات األمنية عمى الدبمكماسية 
 .اإللكتركنية كمحاكلة فيميا مف مبدأ األمف المعمكماتي

ىؿ تنجح ...، حتمية الحرب بيف القكة الصاعدة كالمييمنةدراسة غراىام أليسون- ب
الصيف في اإلفالت مف فخ ثيكسيد يديز، تتمحكر ىذه الدراسة حكؿ التنافس بيف القكة 

كيدرس إمكانية كقكع الحرب  (الكاليات المتحدة األمريكية)كالقكة المييمنة  (الصيف)الصاعدة 
بينيما ككقكعيما في الشؾ كالغركر كالرغبة في السيطرة كالتخكؼ مف فقداف النفكذ كذلؾ مف 
خالؿ مقارنة الحركب كالتنافس الذم حدث بيف القكة الصاعدة كالقكة المييمنة مثؿ بريطانيا 

التنافس الذم أدل إلى الحرب العظمى ، كقد أظير  (قكة صاعدة)كألمانيا  (قكة مييمنة)
نما كذلؾ  الكتاب صعكبة تحديد نكايا الصيف ليس فقط اتجاه الكاليات المتحدة األمريكية كا 

 .اتجاه النظاـ العالمي القائـ

كالقيمة المضافة ليذه المذكرة أنيا حاكلت استقراء األحداث كتحميميا مف خالؿ المقارنة 
 .بيف ما كرد في ىذا الكتاب كالكضع الراىف
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 : دراسة باسكال بونيافس- ج

Pascal Boniface, la Géopolitique : 48 fiches pour comprendre 
l’actualité.  

: يتناكؿ الكتاب العديد مف المكاضيع لكف تـ التركيز فيو عمى مكضكعيف ميميف كىما
- كالفضاء اإللكتركني، باإلضافة إلى مكضكع العالقة األمريكيةSoft powerالقكة الناعمة 

 .الصينية

كمف بيف االستنتاجات التي خرج بيا أف القكة الصمبة لـ تعد كافية مف أجؿ السيطرة أك 
نما تستمـز ما أسماه بقكة التأثير  كىاتو بدكرىا  (القكة الناعمة)الييمنة في عصر العكلمة، كا 

يجب التعامؿ معيا بحذر كاستغالليا لتحقيؽ المصمحة كاألىداؼ المسّطرة، مف ضمف 
 الذم اعتبره ككصفو بأنو خامس فضاء le cyberespace" الفضاء اإللكتركني" كسائميا 

يضـ العديد مف مظاىر التنافس كاعتبره كذلؾ رىاف مف الرىانات الجيكبكليتيكية، كمحمال 
لمتكجيات الجيكبكليتيكية لمكاليات المتحدة األمريكية، كأنيا تكجيت نحك إقميـ آسيا الباسيفيؾ 

 .بعد صعكد القكل األسيكية مف بينيا الصيف

أما بالنسبة لمقيمة المضافة التي قدمتيا المذكرة بالرجكع إلى ىذا المصدر ىك محاكلة فيـ 
قدرة الدبمكماسية اإللكتركنية كأداة مف أدكات الفضاء اإللكتركني كالقكة الناعمة بصفة عامة 

 .في تحقيؽ الردع السيبرياني كحماية األمف القكمي لمدكلة القكمية

 : أىمية الموضوع

بفضؿ التطكر التكنكلكجي كالثكرة المعمكماتية أصبحت الدبمكماسية الرقمية أداة بالغة القكة 
كاألىمية لمف يتقف استخداميا بالطريقة الصحيحة، كىنا يتحّدث الباحث عف أىمية ىاتو 
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الدبمكماسية في العالقات بيف الكاليات المتحدة كاألمريكية كالصيف ككيؼ تؤثر عمى األمف 
، كالتكازنات اإلستراتيجية خاصة في ظؿ (ضمف العالقات العابرة لإلقميمية)اإلقميمي األسيكم 

التنافس بيف كادم السيميككف األمريكي ك كاد السيميككف الصيني الجديد، مع التطرؽ إلى 
 . دراسة مقارنة بيف الحرب اإللكتركنية ك الدبمكماسية اإللكتركنية بيف القكتيف

 :مبررات اختيار الموضوع

 :المبررات العممية

التطّكر التكنكلكجي الحاصؿ في النظاـ العالمي، حيث أصبح التنافس التكنكلكجي - أ
كالمعرفي ذات أىمية بالنسبة لمدكؿ، كباعتبار الدبمكماسية اإللكتركنية مظير مف مظاىر ىذا 

 .التطكر، فشيد الباحث رغبة عممية في اكتشاؼ طبيعة كانعكاسات ىذا التنافس

إضافة بحثية في الجزائر تبف أىمية ىاتو الدبمكماسية في تحقيؽ الدكر اإلقميمي - ب
كالعالمي، حيث بعد إطالع الباحث عمى تقرير تكيدبمكماسي الحظ تدّني مرتبة الجزائر في 
نسبة المتتّبعيف لمشخصيات السياسية ككذلؾ نسبة براءات االختراعات مقارنة بباقي الّدكؿ، 

بالنظاـ  كمف خالؿ ىذه الكرقة البحثية يمكف استنتاج مزاياىا كأخطارىا عمى النظاـ كعالقتيا
الخارجي المتغّير، ككيؼ يمكف التسكيؽ الجّيد لمدبمكماسية الجزائرية خاّصة في إطار ضعؼ 

 .كسائؿ اإلعالـ الجزائرية

 : المبّررات الذاتية

 .الّرغبة الذاتية كالميكؿ الشخصي لمعالجة قضية حديثة كآخذة في التّطكر
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 :أىداف البحث

 :أىداف نظرية

تحميؿ ككشؼ خفايا الدبمكماسية اإللكتركنية كمدل أىميتيا كأداة جديدة في العالقات 
الدكلية ال تحدث ال في البر كال في البحر كالجك، بؿ في فضاء جديد ما يسمى بالفضاء 

 .اإللكتركني، يعتبر عالـ افتراضي لكف نتائجو حقيقية

 :أىداف تطبيقية

سعى الباحث إلى رفع قدراتو المنيجية ككضع تجربتو العممية التي اكتسبيا خالؿ مساره 
الجامعي لمبحث كالتقصي في مكضكع الساعة، كفي فضاء جديد لمتعاكف كالتنافس في 

ليس فقط الدكؿ بؿ أيضا بيف الجيات الفاعمة غير الرسمية، كبيف : العالقات بيف الدكؿ
، كبعدىا تنمية معارفو في ىذا المجاؿ مف خالؿ تحميؿ كاقع العالقات  الحاكـ كالمحكـك

 .األمريكية الصينية في ظؿ الدبمكماسية اإللكتركنية أـ الحرب اإللكتركنية

 :صعوبات البحث

لقد كاجيت الطالبة مشكؿ قمة المراجع كالمصادر المكثكقة التي قامت بدراسة المكضكع 
النظريات التي )محؿ الدراسة كىذا راجع إلى أحدثيتو خاصة فيما يتعمؽ بالجانب النظرم 

قامت بدراسة الدبمكماسية الرقمية بشكؿ مباشر بغض النظر عف دراستيا لمكضكع األمف 
 .(المعمكماتي كالحركب السيبريانية
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 :ىيكمة الدراسة

تتطرؽ الطالبة في الفصؿ األكؿ إلى اإلطار المفاىيمي كالتاريخي كالنظرم لمدبمكماسية 
اإللكتركنية كفي المبحث األكؿ يتطرؽ لمدبمكماسية اإللكتركنية كتطكر الدبمكماسية عبر الزمف 
ككؿ شكؿ كما يميزه عف غيره كما أضافو لمدبمكماسية، ثـ أىـ التعريفات التي قدمت لو في 

محاكلة لتكضيح كؿ جكانبيا كباألخص الدبمكماسية اإللكتركنية، حيث تـ تقسيميا إلى 
 . كصّناع القرارpoliticiens ك رجاؿ السياسة Politologuesتعريفات عمماء سياسة 

أما المبحث الثاني فيتناكؿ المفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة كالمتعمقة بالدبمكماسية 
األمف المعمكماتي، األمف اإللكتركني، القكة الناعمة، الحرب : مثؿ (الرقمية)اإللكتركنية 

الناعمة، الفضاء اإللكتركني،، فمثال مصطمح القكة الناعمة المرتبط بعالـ السياسة الميبرالي 
تـ ربطو بالحرب الناعمة لما يحممو مف تيديد لثقافة الدكؿ كالذم تعقد " جكزيؼ نام"الجديد 

كارتباطو بالتجسس اإللكتركني كاالختراؽ  (العكلمة)مع تطكر كسائؿ االتصاؿ كاإلعالـ 
 .األمني ما ييدد بطبيعة الحاؿ األمف المعمكماتي اإللكتركني

يذىب الباحث إلى تحميؿ الدبمكماسية اإللكتركنية مف خالؿ : كفي المبحث الثالث
 : النظريات التي يرل أنيا تتناسب مع المكضكع كىي

النظرية الكاقعية الكالسيكية التي رّكزت عمى دكر رأم العالـ ككيؼ يمكف االستفادة - 1
منو في اتخاذ القرار خاصة مع انتشار مكاقع التكاصؿ االجتماعي كسيكلة انتقاؿ المعمكمة، 

كالنظرية الكاقعية البنيكية ترّكز عمى أىمية المعمكمات في السياسة العميا كأف الدبمكماسية 
اإللكتركنية كالفضاء اإللكتركني بأنو حقؿ صراع، ك آلية الحصكؿ عمى المعمكمة تككف 

 .باالختراؽ ك التجّسس
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النظرية الميبرالية الجديدة مع التركيز عمى نظرية القكة الناعمة لجكزيؼ نام كقد - 2
ربطت أىمية كسائؿ التكاصؿ اجتماعي بتكفير المعمكمات لتكامؿ السياسات العامة كأنيا 

 .حقؿ تعاكف كتبادؿ المعمكمات

 :أبرستكيث، باريس ك ككبنياجف (النقدية) :كيجمع بيف النظريات الما بعد كضعية- 3

التي ترل أف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي محؿ تيديد كاستغالؿ : (النقدية)أبرستكيث - أ
كانتياؾ خصكصية الفرد كىك ما يصب في جكىر تيديد األمف في مفيـك اإلنعتاؽ كالتحرر 

 .الذم تنادم بو النظرية

التي اىتمت بالمعمكمات كمحدد لألمف كتربطو بتنقنية حككمية : مدرسة باريس- ب
كالفكاعؿ األمنييف في قطاع األمف، فتعتبر فكرة المراقبة اإللكتركنية تجسيدا كاقعيا لفكرة 

، كتتمثؿ مثال في استخبارات االتصاالت "ميشاؿ فككك"سمطة المعمكمات لمفيمسكؼ 
 .كاإللكتركنية كاستخبارات الصكر

أّما ىاتو األخيرة فترل أف الفضاء اإللكتركني المعمكماتي مف جية يحّفز : ككبنياجف- ج
الحكارات كالنقاشات ما يقمؿ مف أمننة القضايا، كمف جية تحّفز االستقطاب الثقافي 

 . كالمجتمعي الذم يقكد إلى نقؿ الكالء

باإلضافة إلى النظرية االتصالية التي تدرس أىمية سرعة االتصاؿ في نقؿ المعمكمة 
حالؿ السمـ كالتعاكف بيف الدكؿ كتحقيؽ ما تسّميو بالجماعة األمنية  .كا 

كأّما نظرية الّردع السيبرياني فيي نظرية تصب جؿ اىتماميا في كيفية مكافحة 
 .االختراقات الرقمية كاليجكمات السيبريانية، كتبحث طريقة لتحقيؽ األمف السيبرياني
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أما الفصؿ الثاني نتطرؽ إلى تاريخ العالقات بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف 
لى التنافس تارة أخرل، ففي المبحث األكؿ  كالعكامؿ التي ترّجح الكّفة إلى التعاكف تارة كا 

الحرب :  الصينية قبؿ الحرب الباردة، ففي المطمب األكؿ–المعنكف بالعالقات األمريكية 
تميزت بتبعية الصيف لمكاليات المتحدة األمريكية ككانت دكلة ضعيفة ال : العالمية األكلى

الحرب : تقكل عمى مكاجية الكاليات األمريكية التي سيطرت عمييا، بينما في المطمب الثاني
أصبحت العالقات بينيما متكترة خاصة أثناء حرب الفيتناـ كالحرب الككرية : العالمية الثانية

 (الكاليات المتحدة األمريكية)الذم تجمى في صراع إيديكلكجي بيف المعسكر الرأسمالي 
أك ما يعرؼ بمثمث القكة، كبالنسبة لممبحث  (الصيف كاالتحاد السكفياتي)كالمعسكر الشيكعي 
العالقات األمريكية الصينية أثناء الحرب الباردة، حيث تكاصمت : الثاني تحت عنكاف

كتفاقمت حرب الفيتناـ أثناء الحرب الباردة بيف المعسكر الشرقي كالمعسكر الغربي، باإلضافة 
يديكلكجيا إلى جزء رأسمالي كجزء شيكعي  . إلى الحرب الككرية المتاف تـ تقسيميما جغرافيا كا 

حيث حاكلت كمتا القكتيف الشيكعية كالرأسمالية االستيالء عمى أكبر عدد مف األقاليـ 
 .كالدكؿ

أّما المبحث الثالث المسمى بالعكامؿ المؤثرة في العالقات األمريكية الصينية ما بعد 
الحرب الباردة الذم يتناكؿ فركؽ القكة بيف القكة المييمنة أال كىي الكاليات المتحدة األمريكية 

كالقكة الصاعدة أال كىي الصيف الشعبية مف الناحية العسكرية كاالقتصادية كاالستقطاب 
الثقافي كحتى مف حيث التطكر النظرم لما يسمى بالنمكذج األمريكي كالنمكذج الصيني، كؿ 

مكانية التصادـ كالكقكع في ما أسماه  ىذا كتأثيره عمى حظكظ التعاكف كالتنافس بينيما كا 
 .غراىاـ أليسكف بفخ ثيكسيد يديز

تنافس : الفصؿ التطبيقي الذم يضـ مبحثيف، المبحث األكؿ: كفي الفصؿ الثالث كاألخير
كاد السيميككف األمريكي كالصيني، إشارة إلى التنافس الذم يكتنؼ مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
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تيؾ تكؾ كغيرىا   ، فايسبكؾ، تكيتر، يكتيكب، أنستاغراـ كHouawi ك أبؿ، wechatمثؿ 
مف الكسائط االتصالية الحديثة التي تشيد أكال تنافس بينيا بغض النظر عف الدكلة األـ، 

 (الكاليات المتحدة األمريكية، الصيف)ثانيا التنافس االقتصادم كالسياسي بيف الدكؿ األـ 
 .بالتعاكف مع الشركات المحسكبة ليا

أّما المبحث الثاني الذم يركز فقط حكؿ مكقع تكيتر كأكثر مكقع تكاصؿ اجتماعي 
استخداما عالميا ككأكثر مكقع يستخدمو الرئيس األمريكي دكنالد ترامب كأكثر رئيس دكلة 

تغريدا ككيؼ يستخدمو لمتعبير عف أرائو السياسية حكؿ قضية إقميـ كشمير ليس ىذا فقط بؿ 
أراء كتغريدات كؿ مف الرئيس الصيني شي جي بينغ ككذلؾ صّناع القرار لدل الدكلتيف 

كالكزير األكؿ اليندم ناريندرا مكدم، " عمراف خاف " المتنازعتيف الكزير األكؿ الباكستاني 
كيرصد الباحث أيضا ردات فعؿ منخرطي المكقع حكؿ التغريدات كالنزاع بشكؿ عاـ باعتبار 

أف الدبمكماسية الرقمية تعتمد عمى الحكار المباشر الذم تشجعو ىاتو المكاقع كباألخص 
تكيتر، كيحاكؿ الباحث مف خالؿ ىذا المبحث تكضيح مدل تأثير المكقع عمى الكعي كعمى 
حؿ نزاع كشمير، كىؿ بإمكاف دبمكماسية تكيتر أف تحسف العالقات بيف الدكؿ أـ قد تعقدىا 

 .أكثر أك قد تككف مرآة عاكسة لمكاقع أك حتى مضممة لو
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 :تمييد

طّكر تطبيقي تتعتبر الّدبمكماسّية الّرقمّية محصكؿ حاصؿ لتطّكر المجتمعات البشرّية، 
سكاء حتى لك كاف ىناؾ تفاكت ال يمكف إنكاره مثمو مثؿ كّؿ مجاالت عمى حد كنظرم 

ّثر بدكرىا عمى العالقات الّدكلّية ؤ صحيح ىي محصكؿ حاصؿ كلكّنيا ت،العالقات الّدكلّية
صؿ إلى الّدبمكماسّية ف مسار تطّكر الّدبمكماسّية ؿسنتطرؽ إلىكاإلقميمّية، ففي ىذا الفصؿ 

المفاىيـ المرتبطة بيا، كالّتطّرؽ إلى مفيـك الدبمكماسّية الّرقمّية ثـ الّرقمّية كآخر مرحمة 
صؿ إلى النظرّيات المرتبطة بالّدراسة في محاكلة لتحميؿ كتفسير الظاىرة المدركسة فؿ

. انطالقا مف تمؾ المنظكرات
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اإلطار التّاريخي و المفاىيمي لمّدبموماسية : األولالمبحث 

كصكؿ الّدبمكماسّية لما ىي عميو اآلف لـ يأت بمحض صدفة أك كليدة اليـك بؿ إف 
مسار كعممّية تتأثر بمتغّيرات كّؿ عصر، كأخذت مف كّؿ عصر ممّيزاتيا كخصائصيا 

لت ستخضع لتغييرات كتعديالت، كلكف في التصمنا كما نعرفيا اآلف، كبما أّنيا عممّية فماز
. (اإللكتركنّية)عصرنا الحالي ظير ما يسّمى بالّدبمكماسّية الّرقمّية 

مسار تطّور الّدبموماسّية : األولالمطمب 

التطّكرات الّتكنكلكجّية : مّرت الّدبمكماسّية بعّدة تغّيرات كذلؾ لعكامؿ كثيرة مف بينيا"
كطبيعة العالقات الّدكلّية في كّؿ فترة زمنّية، كتعّددت المجاالت المرتبطة بالّدبمكماسّية 

كحّتى كمجمكعة مفاىيـ كقكاعد ؛ 1"كآلّية إلدارة العالقات الّدكلّية أك ككنيا فّف كعمـ 
جراءات كمراسيـ كمؤّسسات كأعراؼ ّدكلّية تنّظـ العالقات بيف الّدكؿ كالمنّظمات الّدكلّية،  كا 

 فالّركماف كضعكا سفير تككف 2"كالممّثميف الّدبمكماسّييف بيدؼ خدمة المصالح العميا لمّدكؿ
". ميّمتو إعداد الّتقارير الّدبمكماسّية المفّصمة لمجمس الّشيكخ حكؿ الّدكلة المضيفة

أّما الحضارة اإلسالمّية تمّيزت بالبعثات الّدبمكماسّية المتكّكنة مف الّسفير كحاشّيتو، 
 فأّما اإلغريؽ قد طّكركا نظاما دقيقا ،كرسكخ أعراؼ كعادات عند استقباؿ كتكديع الّسفراء

 3 .، كطّبقكا مبدأ المصالحةاتات كىدفملإلّتصاؿ الّدبمكماسي فكضعكا اّتفاؽ

                                                           
، بحث في "دكر الّدبمكماسّية المتعّددة المسارات في حّؿ الّنزاعات" : محاضرة بعنكافإبراىيـ مشعالي كآخركف،-  1

، 2013/2014، الّسنة الجامعّية الجزائر ،، قسنطينة03 جامعة منتكرم ،1مقياس حّؿ الّنزاعات الّدكلّية، الّسنة 
 .02ص
، الّدبموماسّية اإللكترونّية الطريق لفتح األبواب: روسيا والواليات المّتحدة األمريكّيةفرانز ستيفف كغريغ أكستف، -  2
. 10، ص (2015األكادمّيكف لمّنشر كالّتكزيع، : عماف)،  طارؽ محّمد ذنكف الّطائي:تر
 . 03، ص مرجع سابقإبراىيـ مشعالي كآخركف، -  3
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الّنبالء كيتمّيز بعدد مف الّشيفرات ككانت الّدبمكماسّية ميداف مخّصص كمحجكز لمّنخبة "
كالّرمكز كالقكاعد كحّتى أصبحت طريقة لمعيش، كمصطمحات تتطّكر دائما حكؿ 

 ص بيا األمراء كيسّيركف الّسياساتتّ يخ" Esotérique"الّدبمكماسّية كأعماؿ معّقدة 
لتصبح الّدبمكماسّية في عصر الّنيضة متمّيزة "، 1"الخارجّية لممالكيـ بكّؿ استقاللّية

، كبعد معاىدة 2بالّديمكمة كذلؾ بإقامة الّسفارات كاعتماد البعثات الّدبمكماسّية الّدائمة
، بدأ تقنيف قكاعد الّدبمكماسّية لتصبح ثابتة كميّمة 1818كفي مؤتمر فيينا   فالياتكيس

كبناء الّدبمكماسّية الحديثة باعتبارىا مينة حقيقّية، كممّثال لمّدكلة كليس لشخص الممؾ، بيد 
ف تأثير عميو مباشرة، كدكف كأّنيا أبقت عمى انغالقيا اّتجاه الّرأم العاـ، حيث بقيت بد

إعارتو اىتماما في اّتخاذ قراراتيا لتظير بعد كّؿ ىذا ما يسّمى بالّدبمكماسّية المتعّددة 
مجتمع ) أنتج مجتمع جديد االمسارات مع الّتطّكر الّتكنكلكجي كالّثكرة المعمكماتّية ـ

إلى أّف المرافؽ لمّنشر المتسارع :  يشير شيريؿ براكف،(المجتمع اإللكتركني) أك (الّشبكات
دبمكماسّية : كظيرت ضمنيا.  المعمكمات كاإلّتصاالت عمى مستكل العالـالتكنكلكجي

، المكاطف كالّنشاط االجتماعي، دبمكماسّية اإلّتصاالت ككسائؿ اإلعالـ، الّدبمكماسّية العاّمة
ففي أكاخر الثمانينات تزايد دكر الّشعكب في الضغط عمى الحككمات في قضايا ذات 

ة عمى التعامؿ معيا، كفتح المجاؿ لشكؿ رلـ تعد الّدبمكماسّية الّتقميدّية قادؼطابع عالمي 
                                                           

1- François Crépeau, Jean Philippe Thérien, pensés internationales, presse de 
l’université de Montréal, le lien : book-1openedition.org,  01/04/2020 : 12 h :22. 

. 02، ص (د س)جامعة القاىرة، .  استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الّدبموماسّية العامة،سميماف صالح - 2
   كذلؾ " 1648-1617"الصراع بيف الكاثكليؾ كالبركتستانت )عاما  (30)معاىدة كستفاليا كاف كحّؿ ك نياية لحركب

تأسيس فيما بعد : فقد أسست لمبادئ جديدة لمعالقات الّدكلّية" مكنستر أكسنا بركؾ"بعد سمسمة مف المعاىدات 
 :بدبمكماسّية المؤتمرات

 .مبدأ المساكاة بيف الّدكؿ، سيادة الّدكلة الكطنّية -
قكاعد الدبمكماسية المتمّثمة في الحصانات كاالمتيازات الخاّصة )أقامت نظاـ البعثات الّدبمكماسية الدائمة  -

دارة العالقات : ، مف كتاب(برجاؿ الّسمؾ الّدبمكماسي التي لـ تكف معركفة مف قبؿ األمف المعمكماتي كا 
. الّدكلّية لعبد الكىاب جعيجع

http://www.book-1openedition.org.com/
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 يطّبؽ بنديؾ Globale diplomacy جديد مف الّدبمكماسّية ىك الّدبمكماسّية العالمّية
Benedikتريياؿ  ذلؾ عمى اّتفاقية مكف(Montréal Trade  )16في  التي تـّ تكقيعيا 
 1دبمكماسّية األكزكف" دبمكماسّية جديدة تحت مسّمىؿـ، ليكتب عصر جديد 1987سبتمبر 

diplomacy Ozone " ،لممحافظة عمى طبقة تريياؿحيث تـّ تكقيع بركتكككؿ مكف 
 لتكّضح ىذه ،األكزكف كالتقميؿ مف استخداـ العناصر الكيميائية التي يؤدم إلى تآكميا

قراراتيا، كارتباط الّدبمكماسّية كمة كالمكاطف عمى الحؾكتأثير االتفاقية كتبيف أىمّية كدكر 
تكسيع نطاؽ الّدبمكماسّية عمى المستكل العالمي، كظيكر : بالّتأثير عمى الرأم العاـ، كثالثا

 .2"فاعميف جدد

كأنتج  "،كبعد ىذه االتفاقّية ظيرت ما ذكره الباحث قبال بالّدبمكماسّية المتعّددة المسارات
الفيسبكؾ، تكيتر، : مكاقع الّتكاصؿ االجتماعي مثؿ: الّتطّكر في كسائؿ االتصاؿ

، مّما يجعؿ مف الحاكـ كالمحكـك مّتصميف عبر ىاتو الكسائؿ دكف حكاجز ...يكتكب
" كبالتّالي فالّدبمكماسية كما صاحبيا مف عممّية رقمنة أّدت إلى ظيكر دبمكماسّية جديدة 

 .3"الّدبمكماسّية الرقمّية

، (المجتمع االفتراضي)ّية كانفتاح كتأثير المجتمع كالّتأثير عميو كتتميز ىذه األخيرة بحي
حيث تشيد تعامالت كاسعة كشائكة بيف الحككمة كالمكاطف االلكتركنّييف، ما أنتج تحّديات 
جديدة خاّصة لمحككمة مف أجؿ تعبئة ذلؾ المكاطف المتمّيز بالّركح كالعقؿ المنفتح نحك 

العالـ، كالعارؼ بكّؿ األحداث كطرؽ العيش الجديدة، ككّؿ حككمة أك دكلة تحاكؿ الّتأثير 
نعني بالّتأثير عمى )". الصديقة "عمى مكاطنييا ككذا مكاطني الّدكؿ األخرل المنافسة ك

                                                           
 . 03، ص مرجع سابق  إبراىيـ مشعالي كآخركف،- 1

2  - François Crépeau, Jean Philippe Thérien, op cit. 
. 04، ص مرجع سابقإبراىيـ مشعالي كآخركف، -  3
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الّدكؿ الصديقة مف المبدأ الميكافيمي ال عدك دائـ كال صديؽ دائـ بؿ ىناؾ مصمحة دائمة 
. (أّكال، كثانيا الّتأثير عمييا مف منطؽ دكلة حميفة كجمب كالئيا ككالء شعبيا

 توضيحي لتطّور ومسار الّدبموماسّية عبر األزمنةشكل : (01)شكل 

 1818                  1987                 21             بداية القرف 2000          
 

 

 

 طالبة كفؽ ما تكفر مف بياناتمف إعداد اؿ

مفيوم الّدبموماسّية اإللكترونّية  : الثانيالمطمب 

إلى استخداـ :  فالّدبمكماسّية الّرقمّية تشير أساسا(Sidjive )سيجيفي حسب مانكر ك"
المتزايد لمنّصات كسائؿ اإلعالـ اإلجتماعّية مف قبؿ الّدكؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 

ر المؤّلفاف إلى أّف الّدبمكماسّية الّرقمّية اسياستيا الخارجّية كتحسيف صكرتيا كسمعتيا كأش
كزارة الخارجّية كالبعثات الّدبمكماسّية المكجكدة حكؿ العالـ، فمف : مكجكدة عمى مستكييف

خالؿ العمؿ عمى ىذيف المستكييف يمكف لمّدكؿ أف تصّمـ رسائؿ الّسياسة الخارجّية 
الّرقمّية في مستكييف بيد أّف المالحظ أّف   حصرا عمؿ الّدبمكماسّية1"كمضامينيا الكطنّية

 تستخدـ مف طرؼ رئيس الجميكرّية ككسيمة ليس فقط ،ىاتو الّدبمكماسّية قد تظـّ الّرئاسة
 .مف أجؿ جمب الكالءات كلكف ككسيمة لمّتركيج لمشركعو

                                                           
دراسة مقارنة بيف فمسطيف كاالحتالؿ : الّدبمكماسّية الّرقمّية الّرسمّية كتأثيرىا في الّسياسة الخارجّية"معاذ العامكدم، -  1

. 129، ص 2018، الّدراسات- األبحاث- مجّمة رؤية تركّية ،"اإلسرائيمي

عصردبلىماسيّة الّدبلىماسيّةالتّقليديّة

الّديمىمةعدم)

1818الّسرية

(الىّهضة  

1987اتفاقيّة

مىوتريال

دبلىماسيّة)

(األمازون  

المتعّددةالّدبلىماسيّة  

المسارات  

الّرقميةالّدبلىماسيّة

(اإللكترووية  
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فبعد أف شيدت كسائؿ اإلعالـ كالّتكاصؿ اإلجتماعي تطّكرا ىائال غير مسبكؽ ثـّ 
 1 :استثمار ىذا الّتطّكر في أحد البكابات اّلتي تيّدد أعماؿ خدمة األمف أال كىك

الّدبمكماسّية الّرقمّية، كىك مفيـك حديث يسعى أصحابو إلى العمؿ بو لتحقيؽ أىداؼ كثيرة 
ضعاؼ قيـ المكاطنة كاألخالؽ . ليس أقّميا ىك مكضكع تغّير الكالءات كا 

 Digital diplomacy "يمكف تعريفيا ككنيا استخداـ اإلنترنيت : "الّدبمكماسّية الّرقمّية
ككسائؿ الّتكاصؿ االجتماعي الحديثة مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الّدبمكماسّية، كىي مكّممة 

. 21لعمؿ الّدبمكماسّية  الّتقميدّية مف خالؿ استخداـ التكنكلكجية كشبكات القرف 

أيضا ىي عممّية تكظيؼ اإلنترنيت كتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة لمّتكاصؿ مع الجميكر 
الخارجي بيدؼ خمؽ بيئة تمّكف لمّسياسة الخارجّية لبمد ما، كلقد أضافت الّدبمكماسّية 

: الّرقمّية أنماطا جديدة عمى الّدبمكماسّية لتشمؿ تعامؿ

 Gov-to-people  الشعبالحككمة مع  -
 "  People-to-gov مع الحككمة  شعباؿ -

؛ تعتمد في اّتصاليا عمى كسائؿ التكاصؿ اإلجتماعيظيفية أم ىي عالقة تكاممّية ك"
تختمؼ الّدبمكماسّية اإللكتركنّية عف الّدبمكماسّية الّتقميدّية في ككف ىذه األخيرة حيث 

 Gov-to-gov. 2"بيف الحككمات  (أفقي)يقتصر تعامميا عمى المستكل الّرسمي فقط 

 

                                                           
، قسـ العمـك الّسياسية 115شؤون األوساط ، "الّدبمكماسّية اإللكتركنّية بيف الفاعمّية كمحدكدّية الّتأثير"فتيحة ليتيـ، -  1

 .21، ص (د س)، الجزائر- عنابة. جامعة باجي مختار
. المرجع نفسوفتيحة ليتيـ، -  2
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عرفت الّدبمكماسّية )كتبقى الّدبمكماسّية الرقمّية امتدادا كتكممة لمّدبمكماسّية الّتقميدّية "
 تطّكرا دائما كذلؾ تأّثرا بالّتطّكر الّتكنكلكجي كاألحداث كطبيعة الّنزاعات كالعالقات مابيف

ما تقـك بو مف عممّيات في االتصاؿ بيف الجيات الّرسمّية في الّدكؿ، كتتمّيز  ككؿّ  (الّدكؿ
اإلّتصاالت كفؽ نمكذج الّدبمكماسّية الرقمّية بأّف اإلّتصاالت فييا مفتكحة كمباشرة كتفاعمّية 

كتؤّسس عمى المدل المتكّسط كالّطكيؿ لخمؽ قّكة ناعمة تخدـ أىداؼ الّدكؿ كتكّجياتيا 
1".الّدكلّية

 

تختمؼ تعريفات الّدبمكماسّية الّرقمّية، فمكّؿ تعريؼ نظرة تختمؼ عف تعريؼ آخر، "
ىناؾ مف عّرفيا عمى أّنيا تكممة لمدبمكماسّية الّتقميدّية تصؿ بيف الحككمة كمكاطنييا 

، ىناؾ مف حصر أىدافيا في أىداؼ الّدبمكماسّية (الحككمة الّرقمّية ك المكاطف الّرقمي)
رغـ أّنيا ذات أبعاد كأىداؼ سياسّية كاقتصادية كثقافّية اجتماعّية، كمف جية ثالثة ىناؾ 

: " الّدبمكماسّية الّرقمّية: مف أعطى تعريؼ مختمؼ تماما عف الّتعريفات األخرل كمف بينيا
أحد أسمحة الخصـ أك أحد أىـّ الكسائؿ المتاحة بيد الخصـك أك األعداء أك المناكئيف 
لغرض الّتركيج ألفكارىـ كمعتقداتيـ عف طرؽ استخداـ كسائؿ الّتكاصؿ االجتماعي، 

استخداـ حسابات أك مكاقع رسمّية أك كىمّية تقؼ خمفيا جيات متدّربة  كاالّتصاؿ عبر 
 2".كبإمكانيات إلكتركنّية كبيرة، كىي جزء مف خّطة الحرب أك الحرب الّنفسّية

كىذا الّتعريؼ متقارب مع الّتعريؼ المقّدـ عمى أّنيا طريقة لجمب الكالءات كتغييرىا مف 
 .جية لجية أخرل، مف بمد لبمد آخر، مف أشخاص ألشخاص آخريف

                                                           
 .10، ص 2018 جكاف ،اإلعالم الّدولي والّدبموماسية الّرقمّيةالمعيد العالمي لمّتجديد العربي، -  1
  ،مجّمة لمّدراسات الّسياسّية واإلستراتيجية، "شرح مفيـك اإلدارة األمنّية في مجاؿ الّدبمكماسّية الّرقمّية"، (ف.ب)- 2

https://www:politics-dz.com   ، 07:21عمى الساعة  ،24/12/2019تاريخ اإلّطالع .

https://www:politics-dz.com


 الفصل األول                                                                  ماهية الدبلوماسية اإللكترونية

 

 22                                                    
 

 ال تختمؼ كثيرا (la diplomatie électronique)الّدبمكماسّية الّرقمّية اإللكتركنّية ؼ"
ؿ ما يمّيزىا ىك المشاركة ب ،عف الّدبمكماسّية الّتقميدية المتعارؼ عمييا مف حيث أىدافيا

 الفّعالة لمّشعكب في تقديـ المشاكؿ كمتطّمبات العصر لمّشعكب ككاقعيا بفضؿ شبكات
، كفي 1كتداعّياتيا عمى أسرار الّدكؿ السيما الكبرل منيا الّتكاصؿ االجتماعي كمخاطرىا

ذات الكقت أصبح ميما بالنسبة لممؤّسسات الحككمّية أكثر مّما مضى أف يككف ليا تكاجد 
ال يمكف إلغاء فكرة كجكد سمطات )فّعاؿ عمى ىذه الّشبكات، ليس لقمع ىذه األصكات 

ّنما لالستماع ليا كالنشغاالتيا كتقييـ ردكد األفعاؿ كبناء فكرة أفضؿ عف آماؿ  (تقمعيا كا 
 . لح العاـاالّشعكب لتتكافؽ مع مصالح المجتمعات لمّص 

يرل فرانز ستيفف كغريغ أكستف أّف الّدبمكماسّية الّرقمّية ستجعؿ مف الّدبمكماسّية "
 بعالـ الّرقي كالثقافة كالّمباقة كالجماؿ مف اإلرث الّتاريخي ةالّتقميدية بآلّياتيا كتقاليدىا المتمّثؿ

البشرم الجميؿ، فانفتاح الّدكلة عمى رعايا الّدكؿ األخرل كسيكلة الكصكؿ كالّتكاصؿ معيـ 
 2".دكف االلتزاـ بالبركتكككالت الّدبمكماسّية

 Corneliu Bjola and James كرنميك بجكال ك جامس بامكيرل كّؿ مفكما 
Pamment  ىي جانب جديد كقانكني لتسيير العالقات : أّف الّدبمكماسّية اإللكتركنّية

ستخدـ كزارات الخارجّية كسائؿ الّتكاصؿ االجتماعي لفائدة دكليـ سياسّيا كقيمّيا ت ،الّدكلّية
لمحصكؿ عمى أكبر قدر مف تبادؿ الفكائد المادّية كاآلراء السّياسّية مع كّؿ األشخاص كأّم 

 كفكاعؿ غير (الدكؿ القكمية)  دكلّييف، فكاعؿ دكالتييف كفي المجمؿ ىناؾ فاعميف،شخص

                                                           
. 15، ص مرجع سابقفرانز ستيفف كغريغ أكستف، -  1
. 16، ص نفسورجع الم-  2
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 state (...الشركات المتعددة الجنسيات، منظمات إقميمية أك دكلية، شخصيات) دكالتييف
actors and non state actors  1."يستخدماف تقنّيات الّدبمكماسّية الّرقمّية  

: كفي ىذا الّتعريؼ يمفت االنتباه إلى نقطتيف بالغتا األىمّية

قانكنّية الّدبمكماسّية اإللكتركنّية كاّلتي يمكف اعتبارىا أمر يمّيزىا عف الحركب - 1
اإللكتركنّية كالتي يمكف لمفكاعؿ استغالليا لتحقيؽ أىدافيا كمصالحيا دكف تخّكؼ حقيقي 

  .(إاّل في حالة األنظمة الّديكتاتكرّية كاألنظمة اليجينة)مف العقكبة 

ـّ الّتفصيؿ في الفكرة في )تقسيـ الّدبمكماسّية الّرقمّية إلى رسمّية كغير رسمّية - 2 سيت
 state actors  / non state: كمنيا تفصيؿ الفكاعؿ إلى نكعيف (الفصكؿ القادمة

actors باإلضافة إلى تصنيؼ ،دكف تحديد بالضبط مف ىـ الفاعميف غير الدكالتييف 
 .كىي سياسّية كقيمية: الفكائد المتحّصؿ عمييا مف خالؿ الّدبمكماسّية الّرقمية

متمّثمة في العالقات الّسياسية كالقدرة الّتفاكضية مع المتنافسيف اؿالّسياسية الفكائد 
يصاؿ الفكرة، كفي في الحقيقة ال يمكف فصميا عف األىداؼ  كالّسرعة في اّتخاذ القرارات كا 

كالمصالح القيمية، فالّتركيج لمقيـ المجتمعية كالقيـ الّسياسّية كالثّقافّية مثؿ مبادئ حقكؽ 
اإلنساف كالديمقراطية كحرّية التعبير، كما إلى ذلؾ، يمنح الّدكلة أك الفاعؿ الغير دكالتي 
القدرة عمى الّتأثير عمى األفراد ككذا الّرأم العاـ بصفة أكبر كىك أمر لو فاعمّية كفكائد 

 .عمى المدل البعيد كيرتبط بصكرة كبيرة بالّدبمكماسّية العاّمة الّرقمّية

                                                           
1 -Corneliu Bjola and James Pamment, Countering online propaganda and extremism 
« the Dark side of digital diplomacy, Rontledge : Taylor and Francis group, London 
and New York, 2019, p 197. 
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التعريفات الّسابقة مأخكذة مف شخصّيات أكاديمية، فماذا عف الّسياسّييف كالكزراء 
كالّشخصّيات الّرسمّية، ما الّتعريؼ اّلذم يعطكنو ليا ؟ 

فمف الجانب الّرسمي كالعممي لمّدبمكماسّية الّرقمّية فقد اختمفت كتشابكت اآلراء " 
 باستخداـ :كالّتعريفات داخؿ كزارات الّشؤكف الخارجّية، عّرفيا مكتب الّشؤكف الخارجّية

يكحى إلى أّنيا تقتصر خدماتيا أم الدبمكماسّية " الخارجّية"كباستخداـ كممة ، اإلنترنيت
. الّرقمّية عمى المستكل الخارجي كالّشؤكف الّدكلّية دكف االىتماـ بالّشؤكف الّداخمية لمّدكلة

 فف الحكـ في القرف الحادم : أّما كزارة الخارجية األمريكية استخدمت تعريؼ آخر
كىك يشير بطريقة غير مباشرة إلى العكلمة كتكنكلكجيا المعمكمات الذم أّثر " كالعشريف

. عمى الّدبمكماسّية عمى غرار الّسياسة الخارجّية كالعالقات الّدكلّية

 أكثر مركنة مف قريناتيا الّسابقة كىك اسمافي حيف أطمقت الكزارة الخارجّية الكندّية 
  كالّشفافّية كالّديناميكية التي تتميز بيا دبمكماسّية االنفتاحإشارة إلى " الّسياسة المفتكحة"

  .21القرف 

 أّما الكزارة الخارجّية الفرنسّية فتعتبر الّدبمكماسّية الّرقمّية امتدادا لمّدبمكماسّية 
 كاستخداـ التكنكلكجيا لنقؿ المعمكمات بيدؼ تغيير باالبتكاربمفيكميا التقميدم، بارتباطيا 

كتطكير كجو الّنشاط الّدبمكماسي مّتجية بذلؾ إلييا لمّتأثير الّدبمكماسي عمى المستكل 
 1 ."الّرسمي ككذا الغير الّرسمي

  

                                                           

 .130- 129  ص، صمرجع سابق العامكدم ، معاذ-  1
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مفاىيم متعّمقة بالّدبموماسّية اإللكترونية   : المبحث الثّاني

بعد االنتياء مف اإلطار الّتاريخي كمفيـك الّدبمكماسّية الّرقمّية، في المبحث المكالي 
كجكد مصطمحات كمفاىيـ مرتبطة كتتشابو في نفس : يحاكؿ الباحث تكضيح نقطة كىي

 مكاطف االختالؼ كالّتشابو كاالصطداـ مثؿ ،الكقت كتحميميا لتبياف طبيعة العالقة بينيا
لى ما إلى ذلؾ مف  المعمكمات، األمف المعمكماتي، األمف اإللكتركني، القّكة الّناعمة، كا 

.   مفاىيـ

 األمن المعموماتي واإللكتروني: المطمب األول

I - األمن المعموماتي 

ىك المكضكع الذم يبحث في نظرّيات كاستراتيجّيات كسياسّيات تكفير حماية  :نظرّيا"
. المعمكمات مف األخطار كالّتيديدات التي يمكف أف تستيدفيا

بينما مف ناحية تكنكلكجّية فيك مجمكع الكسائؿ كاألدكات كاإلجراءات الّتقنّية المطمكبة 
. لحماية المعمكمات ك سالمتيا

كمف ناحية القانكف فيي الّتدابير كاإلجراءات التي مف شأنيا حماية سرّية كسالمة 
1."خصكصّية المعمكمات كمكافحة الجرائـ المعمكماتّية

 

                                                           

دارة العالقات الدولية،عبد الكىاب جعيجع، -  1 /  ـ 2017 منشكرات دار الخمدكنية، :الجزائر) األمن المعموماتي وا 
. 50ػ ، ص(ق1439
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II- األمن اإللكتروني

 يطمؽ عمى األمف المتعّمؽ بالمعمكمات Cyber security (األمف السيبرياني)"
 .المكجكدة عمى الكسائط  اإللكتركنّية كشبكاتو

 حيث  فالعالقة بيف األمف المعمكماتي ك األمف اإللكتركني ىي عالقة الكؿ بالجزء
  :أف

. األمف المعمكماتي: الكؿ ىك -

 1.األمف اإللكتركني: الجزء ىك -

باإلضافة إلى ككف الّنقطة المشتركة بينيما ىي سرّية كخصكصّية المعمكمات باعتبارىا 
 أّما النقطة الفارقة ىي أّف األمف اإللكتركني كمف خالؿ ما ،مرتبطة باألمف القكمي لمّدكلة

 .يشير إليو اسميا فيي مرتبطة باألساس بالّثكرة الّرقمّية

 محاكاة رقمّية لمفردات العالـ الفيزيائي Espace informatiqueالفضاء المعمكماتي "
يعكس  ك. يعني أّنو يتأّثر بالبيئات األخرل كالّنزاعات بيف الّدكؿ كحّتى األفراد. أك المادم

العالقات بينيما، مف مكاتب ككثائؽ، مستندات رقمّية، المكتبات كالمصارؼ، الّنقكد 
الّرقمّية كأركقة الّتسكيؽ، غرؼ الّدردشة، الّسياحة االفتراضية، كىك ما يمّثؿ الكحدات 
 2".الّرقمّية المستحدثة اّلتي تتمّيز بككنيا عبارة عف بيئات افتراضّية بالغة الّتعقيد كالّتشابؾ

أيضا لتكلد مف ىذا الفضاء دبمكماسّية جديدة ىي الّدبمكماسّية الّرقمّية أك اإللكتركنّية، 
كخامس الفضاءات التي "المتمّثمة في غرؼ الّدردشة مثال كجزء مف العالـ االفتراضي 

                                                           
. 50، ص مرجع سابقعبد الكىاب جعيجع، -  1

2 - Pascal Boniface, la géopolitique, 48 fiches pour comprendre l’actualité, 5ème 

édition, bd saint-Germain édition Eyrolles, 2018 p 64. 
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 l’espaceتحكم في طياتيا التّنافس كالّتعاكف، بعد البّر، البحر، الجّك كالفضاء الخارجي 
extraterrestre  ،فقد يضـّ كباقي الفضاءات، فترات سالـ كفترات حرب كصراع  .

كما يمكف تعريفو تعريؼ آخر ىك أّنو مجمكعة شبكات الحاسكب في العالـ ككّؿ ما 
يرتبط بو كتتحّكـ فيو ىذه الّشبكات لكف ال يتحّدد في شبكة اإلنترنيت ككسيمة لإلّتصاؿ 

كاإلعالـ الجديدة كالمعاصرة، فاإلنترنت شبكة مفتكحة مكّكنة مف عّدة شبكات أخرل، كمف 
أّم شبكة تستطيع أف تّتصؿ مف أّم كمبيكتر آخر مّتصؿ بأّم شبكة مف شبكات 

اإلنترنيت المختمفة، فيذا الفضاء يشمؿ االنترنيت إلى جانب العديد مف شبكات الحاسكب 
الّسرّية األخرل التي ال يمكف الكصكؿ إلييا عبر اإلنترنيت ك بعض ىذه الّشبكات 

فميست متاحة ألّم كاف كليس في متناكؿ  1الخاّصة منفصمة عنو عمى األقؿ نظرّيا
.  Dark Wedالجميع، كالكلكج إلييا صعب ما يسّمى بػ 

   الفرق بين القّوة الناعمة والحرب الناعمة: المطمب الثاني

I -قوة الناعمةال :  

لعالـ " Soft Power"بالّرجكع إلى مصدر النظرية  مف خالؿ كتاب القّكة الّناعمة "
 "كأكثر مف استخداـ كممة قّكة " War"الّسياسة جكزيؼ نام تجّنب عمدا استخداـ كممة 

Power  " كىك نكع مف الخداع كالّتضميؿ، قصد منو التركيج كالّتسكيؽ لنظرّيتو كفكرة
دبمكماسّية في العالقات الّدكلّية، كىذا حسب دراسة أجراىا مركز الحرب الّناعمة لمّدراسات 

  2 أبحاثوكحّجتو في ذلؾ ىك أّف مف خالؿ الّتدقيؽ في عشرات الّنصكص في سياؽ

                                                           
شركة دار األكاديميكف : األردف )، الحرب في الّسياسة الخارجّية األمريكّية بعد الحرب الباردةكاد، أنمار مكسى ج-  1

  . 234ص ، (2019 ،لمّنشر كالّتكزيع
 ، ص(2014تشريف  01 :بيركت)، األسس الّنظرّية والّتطبيقّية: الحرب الّناعمة ،مركز الحرب الّناعمة لمّدراسات-  2
. 100  -63 ص
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فصؿ خاّص في رنيا دائما بالقكة الّصمبة العسكرّية فتحدث في ىذا اكمقاالتو تظير أّنو ؽ
عف المزج بيف القّكة الّصمبة العسكرّية ك اإلقتصادّية، كالقّكة الّناعمة ما ينتج القّكة الّذكّية 

"Smart Power " ،ك ممارستيا القّكة الّناعمة بالتّنسيؽ كالّتزامف مع الحركب الّصمبة
". كليس كنظرّية منفصمة

 II -حرب الناعمةال :  

ثنائّية الّصمب الّناعـ المستعممة في تقسيـ " Josef Ney"كقد كّظؼ جكزيؼ نام 
كأدكات صمبة " Soft Power"أجيزة كقطع الكمبيكتر اّلذم يتأّلؼ مف أدكات ناعمة 

"Hard Ware "لتسكيؽ فكرتو كمشركعو  .

اعتبر الباحث الّدبمكماسية الّرقمية مف أدكات الحرب الّناعمة باعتبار ىذه األخيرة كالقّكة 
 1".الّناعمة مصطمحاف لمفيـك كاحد

ستراتيجية جديدة لمكاليات "  الّدبمكماسّية الّرقمّية أسمكب مستحدث مف القّكة الّناعمة كا 
المتحدة األمريكّية اّلتي تقـك عمى بناء عالقات كاّتصاالت مباشرة مع المكاطنيف خاّصة 

ـّ الّتطّرؽ إليو الحقا (c)جيؿ الّشباب  . كىذا ما سيت

:  مف خالؿ الّتعريؼ الذم قّدمو مركز الحرب الّناعمة لمّدراسات يمكف استنتاج أفّ 

  .الحرب الناعمة كالقّكة الناعمة ىما مصطمحاف مترادفاف -
الّدبمكماسية الّرقمية ليست فقط جزء مف الكّؿ بؿ ىي إستراتيجية مف اإلستراتيجيات  -

  .الجديدة لمحرب الناعمة

 
                                                           

. 101-100ص ، ص المرجع نفسو-  1
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 أنواع الّدبموماسية غير الّرسمية: المطمب الثالث

I -الّدبموماسية غير الّرسمّية  

ىي تمؾ الجيكد غير الّرسمّية في المجاؿ الّدبمكماسي كالتي تعني بيا، الفكاعؿ غير 
 :الّرسمّية مف بينيا

 منّظمات غير حككمّية  -أ 
  ىيئات المجتمع المدني  -ب 
 سائؿ اإلعالـ ك -ج 
 .ماعات الضغطج -د 

يتمّتعكف بدرجة مف الّتخّصص في مجاالت مختمفة كفي حماية حقكؽ اإلنساف حيث 
كالتّنمية كتخّصصات أخرل، كذلؾ بيدؼ تنفيذ الّسياسة الخارجّية عف طريؽ تشجيع 

. االتصاؿ كالّتفاىـ كالّتعاكف كالحكار الّدكلي

ىي مظير مف مظاىر الّدبمكماسّية غير الّرسمية، بمعنى :  أّما الّدبمكماسّية الّشعبية
االستعانة بقطاعات غير حككمية سكاء مدنّية أك شعبّية لتعبئة المساندة لسياسات الّدكلة 

المعّينة، بيدؼ دعـ األمف العالمي، حيث تخاطب كبشكؿ مباشر الّشعكب بعيدا عف 
فالّدبمكماسية الّشعبّية جزء مف الديمقراطية غير الرسمية كقد  .1األنشطة الحككمّية الّرسمّية

ربط ىدؼ الدبمكماسية غير الرسمية بتنفيذ الّسياسة الخارجّية مف خالؿ االّتصاؿ كالّتفاىـ 
. كالّتعاكف كالحكار الّدكلييف فقد رّكز عمى الجانب اإليجابي دكف السمبي ليا

                                                           
 دراسة حالة الواليات المتحدة :دور الدبموماسية غير الرسمية في تنفيذ الّسياسة الخارجية"بكدردابف منيرة، -  1

-2009 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، :منتكرم- جامعة قسنطينة)، ماجستيراؿ مذكرة مقّدمة لنيؿ شيادة ،"األمريكية
. 16، ص (2008
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 لـ يربطو بشبكة ، قّدمو الذمأّما بالنسبة لمّدبمكماسية الّشعبية ففي ىذا الّتعريؼ
 فالّدبمكماسية الّشعبية حسبو ترتبط في األغمب بكسائؿ اإلعالـ كالّدعاية أكثر ،اإلنترنت

 لتطّكر (Tik Tokتكيتر، فايسبكؾ، )مف ارتباطو بكسائؿ الّتكاصؿ االجتماعي 
تصبح منفتحة أكثر عمى الّشعكب، كيصبح لمّشعكب حؽ إلبداء الديبمكماسية الشعبية ؿ

رأييـ كاقتراح نظرتيـ كتصبح عالقة الّشعكب كالحككمات عالقة تفاعمّية تبادلّية كتشاركّية 
People-to-gov أك  Gov-to-people  فقط  كليسGov-to-people أك Gov-

to-gov. 

II -كمف بيف المفاىيـ الجديدة التي ظيرت في حقؿ : الّدبموماسية المتعددة المسارات
كقد اختمفت الّتعريفات المقّدمة ليما : الدبمكماسية ما يعرؼ بالّدبمكماسية متعددة المسارات
أكيككؿ )  Oyewole Sarumi"ككؿ المفاىيـ المرتبطة بالعمـك الّسياسية فقد عّرفيا 

 الّدبمكماسية متعّددة المسارات شبكة مف األنشطة بأّنيا المفيـك الذم تبدكا (ساركمي
التي تعمؿ مجتمعة أك معا مف أجؿ ىدؼ  (األفراد، المؤّسسات، المجتمعات)المترابطة 

كقد ربط أكيككؿ مف خالؿ تعريفو ىذا بيف المجاالت ؛ مشترؾ كىك عالـ في السالـ
الّسياسة، اإلجتماع كاإلقتصاد، حيث يرل أّف ىذه المجاالت تتمّيز باالعتماد : الثالثة

، كتقـك بو الفكاعؿ مف أفراد (الّسالـ)قضية أسمى أك متبادؿ كتكامؿ مف أجؿ ىدؼ اؿ
محمّي أك عالمي، مؤسسات دينّية أك حّتى أفراد   كاف،المجتمع المدنيؾكمؤسسات 

. 1طبيعييف

: بينما يعّرفيا معيد الّدبمكماسية المتعّددة المسارات في الكاليات المّتحدة األمريكّية
أساس في الحككمات غير الّرسمية، تميؿ الّدبمكماسية المتعّددة المسارات إلى حؿ 

                                                           
. 16-05  صص، مرجع سابقإبراىيـ مشاعمي كآخركف، -  1
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النزاعات كتبادؿ الخبرات كالتعاكف بيف الّشعكب كالّتركيز عمى قضايا التّنمية، كتعبئة الّرأم 
. العاـ كتطكير كسائؿ اإلعالـ كاالتصاؿ

انطالقا مف ىذيف الّتعريفيف يمكف استخالص عّدة مجاالت لمّدبمكماسية مف بينيا 
دبمكماسية الّتفاكض غير الّرسمي كىك تفاعؿ غير رسمي بيف أعضاء الجماعات كالّدكؿ 
المتصارعة مف خالؿ الّتكاصؿ لتخفيض حّدة الغضب كسكء الّتفاىـ كالّشؾ، كأنسنة كجو 

مف أجؿ التأثير كتعبئة الّرأم العاـ المحّمي كالعالمي، األمر الذم  (أنسنة الحركب)العدك 
يحّد مف النزاعات كالّصراعات باإلضافة إلى دبمكماسّية المكاطف، تسعى إلى تشجيع  قد

الّتفاعؿ كالّتفاىـ بيف المجتمعات المعادية كاّلتي تنطكم عمى زيادة الكعي كتعتمد ىذه 
. الّدبمكماسية عمى تنظيـ اإلجتماعات كالمؤتمرات كالّتركيج ليا في كساءؿ اإلعالـ

مسارات البحكث كالّتدريب كالّتعميـ، دبمكماسية الّنشاط : باإلضافة إلى مسارات أخرل
اإلجتماعي، الّدبمكماسّية الّدينّية، كدبمكماسّية االتصاالت ككسائؿ اإلعالـ لصنع السالـ 

كسائؿ اإلعالـ المطبكعة، األفالـ كالسينما، الفيديكىات، الّراديك، : مةكمف خالؿ المعؿ
 1". األنظمة اإللكتركنّية، الفنكف

:  كالمالحظ أّف ىذه المسارات مرتبطة عمى حدل بثالثة متغّيرات كعكامؿ ىي

 الجماعات المستيدفة - القضايا ك المجاالت - الفكاعؿ -

انطالقا مف جميع الّتعريفات التي سبؽ كأف ذكرىا الباحث يمكف  :التعريف اإلجرائي
 : الشكؿ التاليإعطاء تعريؼ إجرائي يشمؿ أىـّ المصطمحات المذككرة كذلؾ مف خالؿ

                                                           
. 16-15  ص، صنفسورجع الم-  1
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توضيحي لعالقة المصطمحات المتعمقة بالدبموماسية اإللكترونية من إعداد : (02)شكل 
 الطالبة وفق ما توفر من بيانات

 

 

 

 

 

في أكائؿ ظيكر الّدبمكماسية الرقمّية ارتبطت بالجانب غير الّرسمي أم انطمقت مف 
الّشعب دكف أف تستغّمو الجيات الّرسمّية إلى أف تفّطنت لدكرىا كأىمّيتيا في الّتعبئة 
الّشعبية كإعالـ بديؿ فتكتسب شكميا الّرسمي كيقـك رؤساء الّدكؿ كالّسفراء كالكزراء 

كالّشخصيات الّرسمية بصفة عاّمة بإنشاء حسابات رسمية عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي 
لمبقاء عمى اّطالع عمى آراء شعكبيـ مف جية كالّرغبة في الّتأثير عمييـ مف جية أخرل؛ 
كتعتبر الّدبمكماسية الّرقمية ضمف الّدبمكماسية العاّمة الشعبّية ألّنيا طريقة جديدة منفتحة 

. أكثر عمى الّرأم العاـ الكطني كالعالمي

 ما يجب اإلشارة إليو في ىذا الّتعريؼ ىك تكضيح العالقة بيف الّدبمكماسّية الّرقمّية 
اإللكتركنّية كاألمف المعمكماتي في الفضاء اإللكتركني فيي عالقة ترابطّية ألىمّية مسألة 
، انتياؾ الخصكصّية مف طرؼ كسائط الّتكاصؿ االجتماعي اّلتي تستغّميا الّدكؿ لصالحيا

. (الحرب الّناعمة)كّؿ ىذه الّنقاط مرتبطة باألساس بمفيـك القّكة الّناعمة حيث أف 

الّدبلىماسية



الّدبمكماسية متعّددة المساراتالّدبمكماسية غير الرسمية



الّدبمكماسية العامة     


                                                           (اإللكتركنية)  الّدبمكماسية الرقمّية
                القّكة الّناعمة

الفضاء المعمكماتي 


 " DARKWEB"                       األمف المعمكماتي


األمف اإللكتركني شبكة اإلنترنيت

 



 الفصل األول                                                                  ماهية الدبلوماسية اإللكترونية

 

 33                                                    
 

ّدبموماسية اإللكترونية  إلطار النظري للا: المبحث الثالث

الّنظرّيات اّلتي سيتـّ إسقاطيا عمى مكضكع الّدراسة، سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى 
بيف النظريات الّتفسيرّية كالّتككينّية، ك نظرّية الردع : تـّ تقسيمو إلى ثالث مطالبحيث 

. السيبرياني ك المقاربة االتصالية

الّدبموماسية اإللكترونية بين التفسيرية والّتكوينية : األولالمطمب 

I. النظرية الواقعية: 

  (أىمية الرأي العام): النظرية الواقعية التقميدية-1

 تحّكالت جذرية مف حيث نطاؽ تفاعميا 20لقد شيدت العالقات الّدكلية في القرف "
كتنّكع قضاياىا ك مشاكميا لذلؾ أصبحت عمى درجة عالية مف الّتعقيد كالّتشابؾ، لتدخؿ 

النظريات التي كانت سائدة بعد انتياء الحرب العالمية األكلى، المثالية كالكاقعية في 
كأصبحت المدرسة الكاقعية ىي الّنمكذج المييمف في حقؿ نظريات . (01)الّنقاش 

: العالقات الّدكلية كأقامت عدد مف اإلفتراضيات أىّميا

  .(كحدة الّتحميؿ األساسية)الفاعؿ الكحيد كاألساسي : الّدكلة .أ 
التحالفات بيف الدكؿ مف الممكف أف تزيد قدرة الدكلة مف الّدفاع عف نفسيا، كلكف  .ب 

 .يجب  أال يككف ىناؾ اعتماد متبادؿ أك كالء بيف الّدكؿ المتحالفة
 1 .الطبيعية البشرّية الّشريرة كالثابتة .ج 
 

                                                           
الموسوعة الجزائرية لمّدراسات السياسية  ،"الّنظريات الكاقعية الكالسيكية في العالقات الّدكلية"، (ف.ب- ) 1

 .19:17 ، عمى الساعة02/01/2020 : تاريخ اإلطالع https://politics-dz.com ، رابط اإلّطالعواإلستراتيجية
 

https://politics-dz.com/
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نفس "المكقع الجغرافي لمّدكلة يؤّثر في إمكانّياتيا كفي تكّجياتو في سياستيا الخارجّية. د
(. ةالقّكة البرمّ )التكّجو الذم نجده في المدرسة الجيكبكليتيكية األلمانية 

الّرأم العاـ يتغّير بشكؿ سريع لذلؾ ال يصمح العتماده مرشدا أك مصدرا معتمدا . ىػ
.  لصالح اّتخاذ القرار

مف منطمؽ دكر الّرأم العاـ الذم تبنى عميو الّدبمكماسية الّرقمية باعتبارىا تفعيؿ "
لمّدبمكماسية العامة الّشعبية في الفضاء اإللكتركني، فال يمكف بناء سياسة عامة أك سياسة 
خارجية لمّدكلة كفاعؿ كحيد كأساسي باالعتماد عمى آراء ألشخاص غير فاعميف، أشخاص 
عادة تككف قراراتيـ عاطفية خالية مف العقالنية التي ىي شرط مف شركط القرار الكاقعي 
كذلؾ راجع إضافة إلى العاطفة ىي اّتخاذىـ لمكاقؼ حسب المعمكمات التي تصؿ ليـ 

كالتي تككف في الغالب ضئيمة كضبابّية، فالفرد تتغّير مكاقعيـ في كّؿ مّرة حسب 
المعمكمات كدرجة الكعي التي تفترض الكاقعية الّتقميدّية غيابو ألّف المعمكمات الميّمة ال 

  1 ".تمّر بو 

ك منيا فالّدبمكماسية اإللكتركنّية ال  Black box كتككف محصكرة في العمبة الّسكداء
يمكف االعتماد عمييا في صناعة الّسياسة الخارجّية لمّدكؿ أك أّم مبالغة في اعتمادىا 

 ىناؾ ،يؤّدم إلى خمؿ في األمف اإلقميمي ك الّدكلي كىذا ما يسّمى باألمف المعمكماتي
إمكانّية : فجكة في الّرأم العاـ يمكف استغالليا كيقّكم مف دكر الّدبمكماسّية الّرقمّية ىي

كتعبئتو، ال يمكف اإلعتماد عميو لكف يمكف الّتأثير عميو  (أم الّرأم العاـ)الّتأثير عميو 
. لصالح أجندات معّينة

 

                                                           
.   المرجع نفسو - 1
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 (أىمّية المعمومات في الّسياسة العاّمة والّسياسة الخارجّية): الواقعية البنيوّية -2

بعد الّنقد الذم تعّرضت لو الكاقعّية الّتقميدّية جاءت الكاقعّية البنيكّية لتصحيح نقاط "
مف بينيا إرجاع أسباب الحرب إلى طبيعة الّنظاـ الّدكلي ليس لطبيعة الفرد "ضعؼ فييا، 

أّف : دكف إىماؿ دكره كمّيا، كما أشار إلى ذلؾ جكف ميرشايمر أحد رّكادىا اليجكمّيكف)
. لطبيعة الفرد دكر في صنع الّسياسة الخارجّية لمّدكؿ، في أحد محاضراتو

بما أّف األمف ىك سياسة عميا لدل الكاقعّية الجديدة، فإّف أمف المعمكمات كما يحممو مف 
أىمّية في صناعة السياسات األمنّية، يجعؿ األمف المعمكماتي كما يحممو مف مفاىيـ، 

" . امتدادا لمفاىيـ

ال شّؾ في أّنو مف : "أجندة كاقعّية جديدة كىك ما يؤّكده الّدكتكر عامر مصباح يقكلو"
اّتصالّية في بناء -الّنظرية المعمك)ناحية االمتداد االبستمكلكجي، تندرج ىذه النظرّية 

يسّميو الكاقعّيكف الجدد ّما تحت خيمة الّنظرية الكاقعّية الجديدة، باعتبارىا جزءا ـ (األمف
كما أّف الّتحّكـ في المعمكمات كالسيطرة عمييا كطريقة معالجتيا . 1"بالّسياسة العميا

البنؾ "فامتالؾ المعمكمة قّكة )كتكظيفيا ىي إحدل نقاط القّكة إلستراتيجية األمف 
كلكف أيضا كيفّية استخداميا لتحقيؽ المصالح اإلستراتيجية، فالمعمكمات " المعمكماتي

تساعد عمى فيـ األشخاص كبالّتالي الّسيطرة عمييـ كالّتحّكـ بو، فالّدبمكماسّية اإللكتركنية 
اّلتي تعتمد عمى االتصاؿ المباشر بيف الحاكـ كالمحكـك بيف مختمؼ الّدكؿ مف خالؿ 
كسائؿ الّتكاصؿ االجتماعي مبدئّيا، تسعى إلى فيـ المكاطف مف خالؿ سبر أراء مثال، 

دراؾ مدل استكعابيـ لممسألة المطركحة كحّتى اعتبارىا  كتعميقات حكؿ مكضكع الّساعة كا 
بيف الحككمة )مصدر لممعمكمات كأساس لصنع كاّتخاذ القرار الّداخمي كالخارجي 

                                                           
. 60، ص مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  1
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كالمكاطف، كبيف الحككمة كمكاطف دكلة أخرل منافسة أك صديقة باعتبارىا أّف ال صديؽ 
. ىانس مكرغانتك" دائـ كال عدك دائـ بؿ ىناؾ مصمحة دائمة

فرضت ثكرة المعكمات منطؽ الّتحّكؿ مف الّسعي كراء الييمنة كفكضى الّنظاـ العالمي 
 .إلى الّسعي نحك االنفتاح بيف األطراؼ الّدكلّية بدرجة نسبّية (منظكر الكاقعية الجديدة)

فتبقى الكاليات المّتحدة األمريكّية ىي الّدكلة المسيطرة في   (مع تدعيـ التراتبية اليرمية)
ـّ الّدكؿ الّصغيرة ـّ الّدكؿ الكبرل، كالقكل اإلقميمية، ث . ميزاف القكل العظمى ث

فالكاقعّية الجديدة اىتّمت باألمف المعمكماتي باعتباره مف الّسياسات العميا حيث بنت 
تصّكرىا نحك الّدبمكماسية الّرقمية عمى أّنيا حقؿ صراع جديد إضافة إلى الحقكؿ 

 ". (البّر، البحر، الجّك، الفضاء الخارجي)الكالسيكية 

II -(القّوة النّاعمة لجوزيف ناي ): لميبرالية الجديدةلنظرية اا  

فإّف الثكرة المعمكماتية أحدثت كأنتجت بيف الديمقراطية كالقّكة " دفيد جمبرت"حسب "
القّكة، الميبرالية )، حيث كانتا قبؿ فكرتاف متباعدتيف، الّنظرية الكاقعية (المسائمة)

فمف أسباب ظيكر الّدبمكماسّية الحديثة ىك بركز تصّكر أكثر ديمقراطّية  "، 1 "(الديمقراطية
 2".لمعالقات الّدكلّية

مكانيات ربط كاّتصاؿ ىائمة كتبادالت  " فبعدما أصبحت المعمكمات كآلّيات اكتسابيا كا 
 اقتصادّية، تجعؿ الجميع يسعى لحماية المكاسب كزيادة التّبادؿ كالمنفعة  تجارية ك

 3ة الجديدة، كأّف تقنّية المعمكماتمعبر مختمؼ القطاعات، كىك ما يقع تحت أجندة الكظيؼ

                                                           
 .80-79  ص، صنفسوجع المر-  1
. 93، ص (1997 ،دار عمـ العتب نشر كتكزيع طباعة: القاىرة ) ، في الدبموماسية المعاصرةالسيد أميف شمبي، -  2
. 81، ص مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  3
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تساعد عمى تعميؽ الكعي لدل األطراؼ المختمفة بجكانب المنفعة كالّربح في االستمرار 
في زيادة الّربط اإلقتصادم المشترؾ كبالّتالي تصبح أقّؿ ميال نحك الحرب كالّنزاع كأكثر 
اندفاعا نحك الّتعاكف مف أجؿ اإلستقرار، أم يتحّكؿ األمف الممتّد عبر الحدكد مصمحة 

أم أّف الّترابط المعمكماتي ك العكلمة يسّيؿ عممّية تدكيؿ )حيكّية إلى جميع األطراؼ 
إلغاء الحدكد في كجو الّتيديدات األمنية كالّشعكر : "القضّية كالمشاكؿ كلتبسيط الفكرة أكثر

المكّحد نحكىا بالخطر كبالتالي الّتعاكف مف أجؿ مجابيتيا كمكاجية الّتحديات باعتبارىا 
 أم أّف ،مشتركة، ككجكد مصالح متبادلة تستدعي االعتماد المتبادؿ مف جميع األطراؼ

الترابط المعمكماتي كالعكلمة يسّيؿ عممّية تدكيؿ القضّية كالمشاكؿ، لتبسيط الفكرة أكثر 
إلغاء الحدكد في كجو الّتيديدات األمنية كالشعكر المكّحد نحكىا بالخطر كبالّتالي التعاكف "

مف أجؿ مجابيتيا، كمكاجية الّتحّديات باعتبارىا مشتركة، ككجكد مصالح متبادلة تستدعي 
الثكرة "االعتماد المتبادؿ مف جميع األطراؼ حسب الميبرالية الجديدة، فباختصار 

تساىـ في الّتعاكف كاالعتماد المتبادؿ بيف الفكاعؿ  (الّدبمكماسية الّرقمية)المعمكماتية 
مف أجؿ تحقيؽ تكامؿ يككف  أّف الّتعاكف  ىيتياامف أىـّ فرضي الّدكلية، فالميبرالية الجديدة

. 1القطاعات

تكمف أىمية المعمكماتية في ككنيا تكّفر الّتكامؿ في السياسة العامة لضماف الّتعاكف 
حيث تحّد مف درجات الّشؾ كتحاكؿ كؿ دكلة تحسيف صكرتيا أماـ باقي الّدكؿ باالعتماد 

. عمى القّكة الناعمة

مترادفاف، باعتبار أّف  أّف الحرب الناعمة كالقكة الناعمة يرل مركز الحرب الناعمة"
ما اعتبرتو تالعب بالمصطمحات بيدؼ " الحرب"بدؿ " قّكة"جكزيؼ نام استخدـ كممة 

  .يؿضؿالتّ 

                                                           
. 81، ص نفسومرجع ال-  1
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:  فمف المنتجة لمكارد القّكة الناعمة ىي

 . مصانع ىكليككد جيكش الفّننيف كالممّثميف األمريكّييف كاإلنتاج السينمائي -1
جيكش الّطاّلب كالباحثيف األجانب الكافديف لمّدراسة في الجامعات كالمؤّسسات  -2

الّتعميمية، فيـ سيشكمكف جيكش يحممكف معيـ آالؼ الّنكايا الّطيبة كالكدائع الحسنة عندما 
  .يعكدكف إلى بمدانيـ ليصبحكا سفراء غير رسمّييف ألمريكا بعد تقّمدىـ لمراكز عميا

تكيتر، :  كمكاقع التكاصؿ االجتماعيشبكات االنترنيت كمحّركات البحث العالمية -3
 كغيرىا مف المكاقع األمريكية المنتشرة في الفضاء google, yahooفيسبكؾ، 
 1".الّدبمكماسية الّرقمية)اإللكتركني

الفرؽ بيف الحرب الناعمة كالحرب العسكرية ىك أّف األكلى ال تحتاج ذرائع معّقدة "
لتسكيقيا، كال ميزانية ضخمة كال تسفر عف ضحايا عكس الحرب الصمبة العسكرية، كتشف 
الحرب الناعمة عمى مجمكعة جبيات في نفس الكقت حيث تتمّيز بالّسرعة كالديناميكية 

كالحيكية في األداء كالّنتائج، كأىـ ميزة لمحرب الناعمة ىي الّسرية ككقائعيا ال تسّجؿ في 
 2 ".التاريخ إاّل قميال

بالّنسبة الرتباط الحرب الناعمة كالقّكة الناعمة مف جية كارتباط القّكة الّصمبة كالقّكة "
الناعمة مف جية أخرل فقد اّتفؽ نام مع صمكيؿ ىنتنغتكف بخصكص درجة االرتباط 

  3كالّتالـز بيف ىاتيف األخيرتيف، فالّنجاح المادم يجعؿ مف الثّقافة كالقيـ كالمؤّسسات

                                                           
. 80، صمرجع سابقمركز الحرب الناعمة لمدراسات، -  1
 التنظير في الّدراسات األمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة دراسة في الخطاب األمني األمريكي بعد "،خالد معمرم-  2

  كالعمـك السياسية، كمية الحقكؽ:جامعة باتنة) ،، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك الّسياسية" سبتمبر11
. 57، ص (2007/2008السنة الجامعية 

 .96، ص مرجع سابق أنمار مكسى جكاد،-  3
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تحمؿ جاذبّية أكبر أّما الفشؿ االقتصادم كالعجز العسكرم فيك يؤّدم إلى عدـ الثّقة 
  1".بالّنفس كأزمة عمى مستكل ىكّية الّدكلة

باإلضافة إلى أّف نتائج القّكة الناعمة تأخذ كقتا لتظير، كيالحظيا القادة الّسياسيكف 
 .كاألكاديميكف

كلكف ىذا لـ يمنعو مف االختالؼ معو في زعمو أّف القّكة الرخكة تستند دائما عمى "
أساس مف السمطة الصمبة، كقد دّلؿ نام فكرتو بمثاؿ عف بعض الّدكؿ كالسكيد ككندا 
كاّلتي ليا تأثير أكبر مف تأثير دكؿ أخرل ليا قدرات عسكرّية كاقتصادّية مماثمة، كنفس 
الّشيء ينطبؽ عمى الفاتيكاف الذم لـ يفقد قّكتو الّمينة رغـ أّف حجـ الّدكؿ الّتابعة لو قد 

   2".تضاءلت

 

III-النظريات التكوينية:  

 أتت المنظكرات الّتأممية بعد نقاش مع المنظكرات العقالنية التجريبية حيث :أبرستكيث"
كّسعت مجاؿ األمف ليشمؿ عّدة جكانب ليصبح الخطاب األمني الّتقميدم خطابا أمنّيا 

جماعّيا باإلضافة إلى التركيز عمى الجانب اإليجابي مف العالقات الّدكلية كنقد الّتشاؤمية 
فما يمكف مالحظتو في "الكاقعية، العمـ كتطّكر المعرفة قائـ عمى الّتراكمية كاالنتقائية، 

كمف بيف  (الميبرالييف كالكاقعييف)الّتصّكر الّتأممي أّنو لـ يمغي راديكاليا أفكار العقالنّييف 

                                                           
. 97، ص المرجع نفسو-  1
. 57ص ، مرجع سابقخالد معمرم، -  2
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، عقالنية الّدكلة، كاستخداـ القّكة بيدؼ الّدفاع Surevivalبقاء الّدكلة : ىذه االلتزامات
  1، اإلبقاء عمى مفيـك الفكضكّية كمع اختالؼ طبيعتيا(نيككاقعييف الّدفاعييف)عف النفس 

أمف الّدكؿ )حيث سّميا الّنقديكف بالفكضى الناضجة حيث تساعد كّؿ دكلة  دكلة أخرل 
 حيث أّف بنية الّنظاـ الّدكلي self-helpكىي عكس المساعدة الّذاتية  (مف الّدكؿ األخرل

 Coopération/Rivalité .2ىي التي تحّدد سمككيات الّدكؿ تعاكنا كاف أك تنافسا 

  :الّنظرية النقدية قائمة عمى مسممتيف ميّمتيف

 .الّسياسة الّدكلية ينظر ليا كبناء اجتماعي كليس بناءا مادّيا -1
سمكؾ الّدكؿ في الّتفاعالت الّدكلية يتبع الطريقة التي تفّكر بيا، أم أّنو متغّير تابع  -2

 .لعنصر اإلدراؾ

فالّتكزيعات المادية محّددة بشكؿ كبير لسمككيات الّدكؿ، مع األخذ باالعتبار خبرة 
التعاطي مع حاالت التفاعؿ ما ينتج عنصر المعرفة كعممية اإلدراؾ لمّظكاىر اإلجتماعية 

".  كالسياسية

مف منظكر األمف الجديد تذىب إلى أّف ما تضّخو المؤّسسات : فمدرسة أبرستكيث"
المعمكماتّية عبر الفضاء االفتراضي نصيب جميعو في الّتأثير عمى السمككيات المجتمعّية 
دارة الثقافة، كالّتأثير عمى المفاىيـ كصناعة الّرأم العاـ كتحكيؿ االىتمامات، كبالّتركيز  كا 

لظاىرة " كيفر مؿكعمى قضايا دكف أخرل كمعمكمات دكف غيرىا، كما أّف تحميؿ أ
، كربطيا بالخطاب كالّتداكؿ لألفكار، كيجعؿ مف االنترنيت، كما تكّفره مف حكار 3األمننة

كتداكؿ لممكاضيع كترّدد لألفكار، أداة ميّمة في إشاعة أم ظاىرة كالتركيج ليا كدفعيا 
                                                           

. 83-82ص ص ، مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  1
. 83-82ص ص ، المرجع نفسو-  2
. 108-107ص ص ، مرجع سابقخالد معمرم، -  3
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خراجيا مف ظاىرة األمننة التي تحتكرىا النخب كما تدعيو مدرسة  نحك المربع األمني كا 
  1لمفيـك األمف باإلنعتاؽ كالّتحّرر" أبرستكيث" ككبنياجف في ربط المدرسة النقدية 

مف الظركؼ األمنية كبنى الييمنة التي تفرضيا المنظكرات األمنية، ككذا في تعريفيا 
األمف كشرط كجكدم لألفراد يجعؿ مف مساحات الحكار التي يكّفرىا فضاء االنترنيت 

، مف قدرات التكاصؿ كالربط كتبادؿ الثّقافات فيو، محكر أجندة ىذه المدرسة كمف أىـ  اليـك
خراجو مف دائرة المراقبة كالييمنة كالحكاجز  مطالبيا االىتماـ بأمف الفضاء اإللكتركني كا 

 2".األمنية

ما ييـّ بالّنسبة ليذه المدرسة ىك انعتاؽ الفرد كتحّرره باعتباره مرجعية كمصدر لألمف، "
ّنما في كجكد رقابة عميو  فال تعتبر كجكده في الفضاء االفتراضي تيديدا لو بحّد ذاتو كا 

 فالحكار في ىذا الفضاء كما يحّققو ،كحدكدا لحريتو، فمف غير الصحيح تعكيض حريتو
مف انفتاح معرفي يككف ميّدد مف طرؼ القكل الغربية المييمنة عمى الثّقافة كتيميش 

الخصكصيات اليكياتية كتعّدم عمى الخصكصية كالمعمكمات الشخصية كتحقيؽ األمف 
المعمكماتي اإللكتركني يكمف في الّتخّمص مف الييمنة كالحكاجز األمنية بما يحّقؽ انعتاؽ 

 3".الفرد

تككف بذلؾ إحدل الّنتائج التكعية : كىذا ما أشار إليو الدكتكر عامر مصباح بقكلو"
لثكرة المعمكمات، التحرر مف التيديدات كالمخاكؼ كعدـ األمف كىك المعنى الذم طالما 

كلكف ىناؾ جانب ال يجب إىمالو كىك ، 4"أّكد عميو أنصار النظرية النقدية الجديدة

                                                           
. 83-82ص ص ، مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  1
. 83-82ص ص ، نفسورجع الم-  2
، مارس  "المعيد المصرم لمدراسات إستراتيجية" ، مفيوم األمن ومنظورات ما بعد الوضعيةتكفيؽ بكستي، -  3
. 15-13ص ص ، 12/2019
. 81ص ، مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  4
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السمعة التي تككف مّجانية يجب أف تعرؼ أّنؾ أنت السمعة " يتمّخص في المقكلة التالية 
لغاء " الحقيقية فمجانية مكاقع التكاصؿ االجتماعي تعني مجانية معمكماتؾ الّشخصّية، كا 

الخبير الدكلي "لمخصكصية حيث تعّبر فكر مراقبة أك العيف االلكتركنية بحسب دفيد ليكف 
عند الفيمسكؼ ميشاؿ " أستاذ جامعة مانشستر تجسيدا لفكرة سمطة المعمكمة : لممراقبة

االستخبارات اإللكتركنية، استخبارات االّتصاالت، : فككك، كىاتو العيف تجسد في، مثال
 1.استخبارات الصكر كالرادار

  

                                                           
. 84، ص المرجع نفسو-  1
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 يبين اىتمام مدارس الّدراسات األمنية باألمن المعموماتي جدول : (03)شكل 

رس امد
الّدراسات 
األمنية 

تصّور الفرص 
في الفضاء المعموماتي 

تصّور التيديدات 
تصّور تحقيق األمن داخل الفضاء المعموماتي في الفضاء المعموماتي 

سة 
در
م

ف 
ياج

كبن
ك

تحفيز الحكارات كالّنقاشات بما 
يساعد عمى نزع أمننة الّنخب 

السياسية لمقضايا  
تصّكر االستقطاب المجتمعية كالثقافية  

االىتماـ بالبعد المجتمعي في الفضاء باستبعاد اإلستقطابات المجتمعّية 
كالثقافية  

ث 
تكي
رس
ىيمنة القكل الغربية عمى الثقافة كتيميش الحكار بما يحّقؽ االنفتاح المعرفي أب

الخصكصية اليكياتية 
إخراج الفضاء المعمكماتي في دائرة ىيمنة المراقبة كالحكاجز األمنية، بما 

يحّقؽ الّتحّرر كاالنعتاؽ 

س 
باري

مساعدة الفكاعؿ األمنييف عمى القياـ 
بعممية المراقبة كتجميع المعمكمات  

استخداـ الفضاء لمعنؼ السياسي كالصراعات 
االجتماعية كتيديد النظـ المجتمعية 

زيادة كفعالية تقنيات المراقبة كالقدرة عمى التنبؤ بالّتيديد  

دارة العالقات الّدولّيةعمن إعداد عبد الوّىاب ج: المصدر   .102، ص 2017منشورات دار الخمدونية، : ، الجزائريجع من كتاب األمن المعموماتي وا 
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 جدكؿ يبيف اىتماـ المدارس ما بعد الكضعية بمكضكع األمف المعمكماتي اإللكتركنياؿ ذاق   
حيث اىتّمت مدرسة باريس لمدراسات األمنية باألمف المعمكماتي كاعتباره تقنية حككمية "

مرتبطة بفكاعؿ أمنييف مف مكظفيف كعامميف في قطاع األمف، ما يعطي أىمية كبيرة لألمف 
معمماتي؛ تكمف أىميتو في مساعدة الفكاعؿ األمنييف عمى القياـ بعممية المراقبة، - اإللكترك

 1.كذلؾ بجمع كالحصكؿ عمى المعمكمات المراد الحصكؿ عمييا

بيد أّف احتكار المعمكمة مف طرؼ الفكاعؿ األمنييف يجعؿ منيا مسؤكلة عمى أّم تسريب 
أك استخداـ غير سميـ ليا خاّصة في الّصراعات كالعنؼ السياسي اإللكتركني، كمف جية 

فسمطة المعمكمات كتقنيات المراقبة مثؿ االستخبارات االلكتركنية، الرادارات، كمرت المراقبة، 
تمنحيـ القدرة االستباقية لمتّنبؤ بأّم تيديد إلكتركني كىذا ال يمغي أّنيا تخترؽ الخصكصّية 
الفردّية، كتيديدىا لمنظـ المجتمعية كمع تطكر االنترنيت ك حسب المختّصيف يركف أّنو 

سيصبح أكثر مف أداة ألّنو سيككف باستطاعتو استخداـ أساليبو كأدكاتو بنفسو كىذا ما يسّمى 
 2 .بالّذكاء االصطناعي

فتحت مدرسة ككبنياجف مجاال كاسعا لالىتماـ باألمف المعمكماتي لككف القطاعات حيث 
تنطمؽ مف المعمكمة كتصؿ إلييا فكّسعت مفيـك األمف ليشمؿ األمف المجتمعي، البيئي؛ 
كبخصكص األمف المجتمعي فما تخّضو المؤّسسات المعمكماتية عبر الفضاء االفتراضي 

دارة الثقافة، كصناعة الّرأم   العاـيصّب في جميعو في الّتأثير عمى الّسمككيات المجتمعية كا 

مف خالؿ مكاقع التكاصؿ  كذلؾ بالّتركيز عمى قضايا دكف أخرل كمعمكمات دكف غيرىا
  3 .تكيتر فيسبكؾ، يكتكب: االجتماعي 

                                                           
. 81، ص المرجع نفسو-  1
 (.25/03/2020)  قطر،،ثورة االنترنيت، حراس االنترنيت: شريط كثائقي بعنكاف ، قناة الجزيرة- 2
. 82، ص مرجع سابقعبد الكّىاب جعيجع، -  3
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فقد تطكرت أساليب الخطاب لتصبح الّدبمكماسية مف خالؿ مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي 
محاكلة تعبئة كاستقطاب القكل المجتمعية كالّتكاصؿ المباشر مع الشعب، حيث ساىمت 

االنترنيت في تفعيؿ الّدبمكماسية العامة في الفضاء اإللكتركني ما أّدل إلى ظيكر نكع جديد 
 . Digital Diplomacyكمستحدث مف الّدبمكماسية كىي 

نظرية الّردع السيبرياني :  الثانيالمطمب

استخداـ القّكة إلقناع الخصـ باالمتثاؿ إلدارة الطرؼ الميدد بالعقاب، أك ": مفيوم الّردع
مف الجانب المعنكم حيث غايتو الّتأثير الّنفسي في الخصـ مف خالؿ إقناعو بجدكل 

. اإلنصات إلى الّردع كما سيحصؿ عميو مف مكاسب

:  فرضيات نظرّية الّردع يمكف تمخيصيا في 

 الّدكؿ فكاعؿ عقالنّية  .1
 ارتداع الّدكؿ عف اإلقداـ عف أّم خطكات عدكانية في مكاجية خصكماتيا .2
 حتمية معاقبة الخصـ في حالة عدـ اإلذعاف لمّردع .3
 امتالؾ الّدكلة لإلمكانيات كاستخداميا عند الضركرة .4

منع األعماؿ الّضاّرة ضّد األصكؿ الكطنية في الفضاء ىك : أّما الّردع السيبرياني
  .كاألصكؿ اّلتي تدعـ العمميات

 :1نظرّية الّردع بصفة عاّمة عرفت تطّكرا مف خالؿ عّدة مكجات، منيا 

 
                                                           

األلماني لمّشؤون الدولية  المعيد، "الّردع اإللكتركني بيف المنع كاالنتقاـ: القرف السيبرياني"عبد الغفار الديكاني، -  1
 تاريخ اإلّطالع ، https://futureuae.com  :، عمى الرابط، المستقبؿ لألبحاث كالّدراسات المتقّدمةواألمنية

. 09:28 ، عمى الساعة21/11/2019
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الّردع لتجّنب الحركب بيف الّدكؿ الغربية حيث كانت الكحيدة التي تممؾ الّسالح  .1
 .النككم
مع صعكد اإلّتحاد السكفياتي مقابؿ الكاليات المّتحدة األمريكية ما أنتج تكازف قكل " .2

  .كنظاـ القطبية الثّنائية
 Non كفاعؿ غير دكالتي  كاإلرىاب" الّدكلة المارقة"المكجة الثالثة ارتبطت بظيكر  .3

State- Actors  
. كذلؾ ارتبط بالحركب كاليجمات السيبريانية"ظيكر الّردع السيبرياني  .4

: ىنا سنعّرؼ عف إمكانية تطبيؽ ىذه الّنظرية في الفضاء اإللكتركني في الميدانييف
الحرب اإللكتركنية كالدبمكماسية اإللكتركني، كىؿ يمكف تطبيقيا عمى كال الميداناف أـ 

إحداىما؟ 

: يعتمد الّردع السيبرياني عمى عنصريف

 الّردع بالمنع .1
 .الّردع باالنتقاـ .2

األّكؿ نعني بو ردع اليجمات السيبريانية أم إيقافيا قبؿ حدكثيا، كينطكم عمى الّردع 
 كأّف المؤدم punitionأّما الثّاني فيك ما يمكف تسميتو بالعقاب ، بالمقاكمة كالّردع بالّصمكد

لميجمة السيبريانّية جاني أك مجـر في قضية يتـّ إطالؽ الحكـ عميو في المحكمة جزاءا 
ل سمككّيتيا مستقبال كعمى كؿ مف يفّكر في ؿعمى جرمو، كذلؾ بيدؼ الّتأثير عميو كع كعقابا

. 1اقتراؼ ذلؾ الجـر كيككف عبرة ليـ كىذا ما يؤثر أيضا عمى سمكؾ اآلخريف
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طبيعتو، الكسائؿ الّتقنية المستخدمة : ترتبط نظرّية الّردع بالتيديد ككؿ مالو عالقة بالّتيديد
في التيديد، كاألىداؼ المحتممة منو كالفاعميف الميّدديف حيث حّددت الككالة األكركبية ألمف 

:  فكاعؿ (06)سّتة UNISA الّشبكات كالمعمكمات 

 الشركات  -1
 مجرمي االنترنيت -2
 المكظفكف  -3
 نشطاء القرصنة -4
 الّدكؿ القكمية  -5
 اإلرىابيكف  -6
كأدرجت دراسة تابعة لمركز الّدفاع السيبرياني بحمؼ الناتك فاعال سابعا عك الفاعمكف  .5

 .المدعكميف مف الّدكؿ

إّف إمكانية تطبيؽ نظرّية الّردع في الفضاء اإللكتركني مرتبطة بمدل الّتغّمب أك تجاكز "
 .(عف طريؽ لعقاب)مجمكعة مف التحّديات بالّنسبة لمّردع بالمنع كالّردع باالنتقاـ 

يككف عف طريؽ إقناع المياجـ باّف تكمفة اليجـك أكبر مف مكاسبو : الّردع بالمنع .1
كرغبة الّدكلة أك الفاعؿ تفادم  (ارتباط الفكرة بالقرار العقالني كافتراض الّدكلة ككائف عقالني)

 ،  فيشترط ىناالخسائر الناجمة عنيا كىاتو الخسائر تتحّدد في العقكبات التي ستسّمط عميو
مف خالؿ ىذه الفكرة . كجكد نظاـ دفاعي فّعاؿ مييأ لتنفيذ العقكبات ما يفدم مصداقية عميو

 .الّدفاع كالّصمكد: يمكف مالحظة انقساـ الّردع بالمنع إلى 
 1 . المنع قبؿ كقكع اليجـك مرتبط بدرجة إقناع المياجـ بحسابات التكمفةكالّدفاع ق 
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  الّصمكد ىك المنع بعد كقكع اليجـك كتنفيذ الّتيديد كالعقاب ككذا درجة الّصمكد   
 .اّتجاه اليجمة كالقدرة عمى استعادة المعمكمات كالبيانات        

في طمباتو تحّديات عّدة، كىذه األخيرة مرتبطة بالّنكع األّكؿ مف الّردع : الّردع باالنتقاـ .2
مكانية قد يؤّدم إلى الكشؼ عف معمكمات ميّمة "المنع" ، فتخكيؼ الخصـ بإظيار القّكة كا 

لمدفاع كضركرية ضّد اليجمات المستقبمّية فإظيارىا قد تككف مفتاح لجاىّزية المياجـ 
مف الحّراس أك مكّصفي " القكؿ بأّف الكاليات المتحدة مثال تممؾ عددا: ، مثالءلألسك

االنترنيت كامتالكيا لتكنكلكجيا األحداث قد يحّفز الّدكؿ المنافسة التي تنكم لقياـ باليجـك أف 
، فاإلبقاء عف سرّية "الّصيف الّشعبية"تتجّيز كأف تطّكر تكنكلكجيا أكثر تطّكرا منيا مثؿ 

فالّدكؿ الكبرل مثؿ ألمانيا كفرنسا . اإلمكانيات كالقّكة أمر ضركرم بالّنسبة لمّردع السيبرياني
. ال تكشؼ عف قدراتيا اليجكمية كال الّدفاعية

عدد )باإلضافة إلى قيكد كتحّديات أخرل كالتي تتمّثؿ في مدل تناسب كثافة اليجمات 
كالّضرر الّناتج عنيا، فتطّكر األنظـ كتعّقدىا يصّعب مف عممّية اإلختراؽ، ككذا  (اليجمات

عامؿ السرعة كمّدة اليجمة فكّمما طالت اليجمات كاف مف الّصعب تنفيذ اليجمات األخرل، 
فكثرة اليجمات ال يعني أّف األنظمة متضّررة، كىذا ما ال يستدعي الّرد عمى كؿ اليجمات 

التي لـ تضّر باألنظمة قد يكّمؼ الّدكلة الكثير مف الخسائر الّتكاليؼ الّتكنكلكجّية 
كالمكجستيكية كىذا نفس األمر مع الّدبمكماسية اإللكتركنية، فالّرد عمى أّم كالـ أك منشكر 

م اّتجاه نظيره أك منافسو، أدنى ما قد يكّمفو ىك الكقت تلرئيس أك فاعؿ دكلي أك غير دكال
 1 .كالجيد كأسكءه ىك تعكير صفك العالقة ك الّتعاكف بينيما
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فانعداـ الّدّقة في تحديد المعتدم " Attribution "تحّد آخر ىك القدرة عمى تحديد الفاعؿ 
. قد يؤّدم إلى خمؽ عدّك جديد

فتحديده يستمـز : فأىـّ ميزة لميجمات في الفضاء السيبرياني ىي الّسرّية، سرّية الفاعؿ" 
إنشاء خّط إنذارمبّكر فمكي يعمؿ الّردع فال بّد مف  أف يقمؽ المياجـ مف كشؼ ىكّيتو كما 
ـّ إيقاؼ اليجمات، كلكف ليس  يجعؿ عدـ تحديد الفاعؿ المعتدم أمر خطير ىك أّنو قد يت

باإلضافة إلى . المياجـ مف يجعؿ مف فكرة الّتدمير المتبادؿ غير كاردة في الّردع السيبرياني
خّط اإلنذار المبّكر يستمـز تحديد خط الفاعؿ، معرفة طبيعة الّصراع، الّتاريخ كتحديد 

أم ككأّنيا تحّريات إليجاد الجاني فأّم ككّؿ معمكمة قد تفيد إلى . المستفيد مف اليجـك
. الفاعؿ

في محاكلة إلقامة إستراتيجية لمّردع السيبرياني يرل المعيد األلماني لمّشؤكف األمنية 
كالّدكلية أّف ىناؾ مجمكعة مف الخطكات يجب احتراميا لمكصكؿ إلى ىاتو اإلستراتيجية فعمى 

: المستكل الّدكلي يتمّخص في مصطمح الّتعاكف الّدكلي

الّتعاكف مف خالؿ خمؽ بيئة قانكنية لمكاجية الحركب السيبريانية كتحديد الممارسات  -
المقبكلة كاألىداؼ الّشرعية في ىذا الفضاء لتفادم الفجكات القانكنية التي ال تخدـ إاّل 

 . اإلجرامييف
الّتعاكف الّدكلي يكتنفو أيضا كجكد حكار إستراتيجي استعدادا ألّم ىجـك محتمؿ مع  .3

 1.الّتركيز عمى االعتمادية كالمساعدة المتبادلة بيف الحمفاء
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 ما يعني أّف عمى الجاني االستعداد لمّرد الفعؿ المشترؾ مف باقي ؼفأّم انتياؾ ضّد حمي"
أّما عمى المستكل المحمي مف خالؿ شبكة دفاعّية قكّية قائمة عمى الّتعاكف كالتّنافس ، الحمفاء

:  في نفس الكقت
. الّتعاكف بيف القطاع الحككمي كالخاّص كىذا يتطّمب قدرا كبيرا مف الثقة المتبادلة . أ

أسمكب المنافسة الستمالة القطاع الخاص كالّتركيز عمى تكعية الّشعكب كالعاّمة  . ب
بمخاطر تمؾ الحركب مّما يحّد منيا، فمثال الّتكعية عف مخاطر اإلجابة عمى االستبيانات قد 

 تبدك غير ميّمة كلكف بعد اإلجابة عنيا يمكف استنتاج معمكمات مرتبطة باألمف القكمي،  
أك شرح كتبياف خطكرة مكاقع الّتكاصؿ اإلجتماعي، ككيؼ يمكف استخداميا لإلضرار باألمف 
القكمي، ككيؼ بإمكانيا الّتالعب بعقكؿ الّشعكب ضمف ما يسّمى بالّدبمكماسّية اإللكتركنية 
خاّصة كأّف الّرأم العاـ يبني مكاقفو حسب المعمكمات المتكّفرة لديو كعادة تككف قميمة كغير 

 . Fake News " صحيحة أك ممّفقة

في سيكلة كصكلو لمّرأم العاـ الكطني كالعالمي ما قد يشّكه صكرة دكلة :  الّتيديد فيو
أك شخصّية  "بأكمميا، كقد يتجّرأ شخص ما أك شركة أك دكلة كيقـك بقرصنة حساب رئيس

سياسية مؤّثرة كيبّث مف خالليا الفتنة كالّضغائف التي تفسد صفك العالقات الثّنائية بيف الدكؿ 
أك حتى الشركات فأىمّية الخطاب مع الّتطّكر الّتكنكلكجي ما أنتج سرعة كصكلو لممتمّقي 

. يأّثر ك بصكرة مكثّفة عمى القيـ ك اإلدراؾ لدل شعكب العالـ

الّردع في الفضاء السيبرياني كخامس فضاء بعد الجّك، البّر، البحر ك الفضاء الخارجي، 
تكتنفو العديد مف الّصعكبات كالّتحديات في محاكلة لحماية األمف القكمي لمّدكؿ، فتطبيقو 

 State actorsمرتبط بالّتقنّيات كالتكنكلكجيات كمدل تطّكرىا كليس ىذا فحسب بؿ الفاعميف 
and non-state actors 1 كمدل فاعمّيتيـ كمكاكبتيـ لمّرقمنة فمثال بالّنسبة لمّدبمكماسية 

                                                           
. المرجع نفسو-  1



 الفصل األول                                                                 ماهية الدبلوماسية اإللكترونية

 

 51                                                    
 

اإللكتركنية بما أّنو محكر البحث، التكنكلكجيا المستخدمة لمخاطبة الّشعكب كالّرأم العاـ 
ببساطتيا لكّنيا فّعالة في تعبئتو، لكف درجة الفعالّية مرتبط أكثر بمستخدـ تمؾ الكسائط 

يصاؿ الفكرة : الّمغات المستعمؿ) فكّمما كاف عدد الّمغات المتقنة كبيرا كاف استيعاب كا 
المحكرّية سيال مف طرؼ أكبر عدد ممكف مف األشخاص كالّدكؿ، كىذا دكف نسياف طريقة 

 .الكالـ كالكممات المستخدمة لجذب أك نفكر المتمّقي في كسائؿ الّتكاصؿ اإلجتماعي

الّردع السيبرياني في شّقو الّدبمكماسي يمكف مالحظتو مف خالؿ منشكرات تيديدّية حاّدة 
. 1"المغة متبادلة بيف الّرؤساء أك الّدبمكماسييف أك السفراء اإلفتراضييف

  االتصاليةالّنظرية : الثالثالمطمب 

 :سقط اختيار الباحث عمى الّنظرية االّتصالية لضمنيا ثالثة عناصر المعمكماتية

 اف تشجع فييا سابقان ؛ـّ التفصيؿتاالختالؼ بيف السيبريانية كالمعمكماتّية )السيبريانية 
عممّية الّتكامؿ كبالضبط الّتكامؿ العابر لإلقميمية ك اإلقميمية الجديدة التي ال تعرؼ 

بالتخكمية الجغرافية، كأف ىذه العممية ينتج عنيا األمف بطبيعة الحاؿ بعد تككيف جماعة 
كيؼ تتشّكؿ ؟  ؼأمنّية كاستكماؿ شركط الجماعة األمنية 

يمكف مالحظة الحمفّية " approche" فعند العكدة ألصكؿ ىذه الّنظرّية أك المقاربة 
راساتو د ككنو مفّكر رياضي حيث أطمؽ عميو في Norbert Weinerالعممّية لنكربرت كينر 

 Cybernetic : or control and communication in the animal:األكادمّية مثؿ 
and machine . 2 
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 السيبرنيطيكا  Cyberneticإسـ 

ـّ   في حقؿ العمـك الفيزيائّية  Feedback بدراسة عمؿ األنظمةCyberneticتيت
 .كاإلّتصالية ككذلؾ العمـك البيكلكجّية

كىذا يستكجب تكّفر المعمكمة ليستجيب اإلنساف كيتكّيؼ مع متغّيرات بيئتو المختمفة 
مف ض فكما تدعي نظرّية الّتطّكر أّف البقاء لألنسب ككّمما استطاع الّتأقمـ م،كيتناسب معيا

تطّكره ك بقائو، كالّنقطة التي يجب اإلشارة إلييا ىي أّف الّنظرّية االّتصالّية تيتـّ بعممّية صنع 
. القرار دكف نتائجيا

طّكر الّنظرّية االّتصالّية في الخمسينات عمى يد كارؿ دكيتش الذم نقميا لدراسة كتحميؿ تلت
اىتـ بمسار بناء الّدكلة " الجماعة األمنّية "العالقات الّدكلّية ، كقبؿ أف يصؿ إلى فكرة 

القكمّية الكطنّية كآليات الحراؾ االجتماعي لينقؿ فيما بعد اىتمامو نحك مناقشة الّركابط 
 Politicسكاء كانت بيف الّتجّمعات الّسياسّية ؛ االتصالية الكاسعة ك الحمقات التي تشّكميا

communities  ليصؿ أخيرا إلى  (أم داخؿ الّدكؿ القكمّية) أك داخؿ ىذه الّتجّمعات
.  الجماعة األمنّية"مصطمح 

كىك مصطمح يجمع بيف الّدراسات األمنّية كالّتكاممية كالتي ىي نقطتاف ميّمتاف كمحكرّيتاف 
فالّتكامؿ الّسياسي مف منظكر دكيتشي ىك تحقيؽ شعكر بكجكد ، (المذّكرة)في ىذه الّدراسة 

جماعة كاإلنتماء إلييا يصحبو قياـ مؤّسسات كممارسات رسمّية أك غير رسمّية كيككف ليذا 
كىذه المؤّسسات مف القّكة كاإلنتشار بحيث تنشأ ثقة معقكلة بأّف العالقات بيف  الّشعكر

أعضاء المجمكعة ستطّكر سمميا خالؿ فترة طكيمة مف الّزمف كتشّكؿ ىذه المجمكعة اآلخذة 
  .1في الّتكامؿ جماعة أمنّية
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  :مف الجماعات األمنّيةنكعاف كيكجد 

الّتعّددية   المكحدة          ك                                   

 1( .Pluralisme) إنصيار الكحدات   (Amalgame)سيادة شبو كاممة 

مع تكاثؼ كتراكـ االّتصاالت بيف الكيانات الكطنّية يؤّدم إلى قياـ الجماعة األمنّية "
فاألمف بالّنسبة  (الّنقدّية بدكرىا أشارت إلى ىذا المفيـك (يجبر اإلشارة أّف النظرّية)

لالّتصالّييف يرتبط بالثّقة كالّصداقة كتحقيؽ المكاسب المشتركة كالّتضامف كاإلىتماـ المتبادؿ 
كمشاعر اليكّية كالكالء المشترؾ نحك بعض ما يدعـ األمف المشترؾ؛ فالعناصر المذككرة 
مثؿ الثّقة كالّصداقة كالمكاسب المشتركة كالكالءات المشتركة تعتبر كداعـ كنتيجة فمثال 
تستكجب كجكد ثقة متبادلة بيف الكيانات الكطنّية كالككمات كلك بنسبة قميمة لممركر إلى 

الجماعة األمنّية كالتي بدكرىا تتدّعـ بعدىا أكثر ككّمما زادت االّتصاالت زاد تدّفؽ المعمكمات 
ـّ تبادليا دكف تعجيزىا كّمما ازدادت درجة الثّقة كىكذا دكاليؾ  2."ككّمما تدّفقت المعمكمة كت

أّف تطّكر كسائؿ االّتصاؿ كتسارع ككثرة : كىناؾ فكرة ميّمة ال يجب إغفاليا أال كىي 
المعمكمات بيف دكؿ العالـ كشعكبيا قد تزيد مف حّد المنافسة كالّصراع ليس ىذا فقط بؿ 

يؤّدم إلى الّصراع أك انقالبيـ عمى حككمات دكليـ بيدؼ المطالبة قد  أيضا بينفتاح الّشعالا
بتحسيف المستكل المعيشي، فمعرفتيـ بطريقة عيش شعكب الّدكؿ األخرل أّدل بطبيعة الحاؿ 

 . عف الّنظرّية التي تقكؿ أّف ما يعيشكنو قدر ال يمكف تغييرهاالبتعادإلى 

 
                                                           

. 92، ص المرجع نفسو-  1
2  - par C.Z, " théorie des communications et relations internationales ", le monde 
diplomatique, www.monde-diplomatique.fr/1979/01/C.Z-/34990     
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 : خالصة واستنتاجات

مف خالؿ ما سبؽ يمكف القكؿ أّف رغـ ما يبدكا عميو مفيـك الّدبمكماسّية اإللكتركنّية عمى 
أّنو عكس الحرب اإللكتركنّية لكف ما يمكف مالحظتو في الكثير مف التعريفات كأراء 

 كقد يؤّدم إلى إحداث swift wareالمختّصيف كعمماء الّسياسة عمى أّنيا سالح ناعـ، 
أزمات بيف البمداف، فيك يبقى سالح يستخدـ لتحقيؽ األىداؼ كالمصالح اإلستراتيجّية 

كالجيكثقافّية حيث يغّير مف الك الءات حيث أّف التأّثر بشخصّية ما لبمد آخر خاّصة إذا كاف 
منافس في حالة الّنزاع يؤّدم إلى تحّكؿ المتأثر إلى خطر عمى األمف القكمي كىنا يظير 

. دكر األمف المجتمعي كالقّكة الّناعمة

الّدبمكماسّية الّرقمّية كانت رسمّية أك غير رسمّية ستشيد تطكير كتحديث كبالّتالي سيككف 
قتصادم  حاّد، كّؿ  ليا دكر كفاعمّية أكبر كباألخص بيف دكلتيف تشيد تصارع ك تنافس تكنكا 

. الكاليات المتحدة األمريكّية ك الصيف الّشعبّية: نميما تحاكؿ تجاكز األخرل كىما
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تاريخ العالقات األمريكية 
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 :تمييد

الّصينّية ك عبر المحّطات الّتاريخّية تتمّيز بالّتعقيد بيف تعاكف – العالقات األمريكّية 
كتنافس، ترسميا مدل التّناسؽ ك الّتصادـ في المصالح ك الّرىانات جيكسياسّية، إقتصادّية، 
دبمكماسّية، عسكرّية، كبيف الّتعاكف ك التّنافس ىناؾ طبيعة عالئقّية أخرل تمّيزت بيت ىتو 
العالقات في الحرب العالمّية العظمى ك ىي عالقة التّبعّية خاّصة بداية الحرب بانتياجيا 

لسياسة الباب المفتكح لتسييؿ العبكر كالّدخكؿ إلى الّصيف خاّصة بالنسبي لمكاليات المّتحدة 
األمريكّية عمكما الّدكؿ الغربّية األخرل، بينما في الحرب العالمّية الثّانية ليظير التّنافس 

كالّتصارع بينيما جمّيا باإلضافة إلى الياباف ك فرنسا ك اإلّتحاد السكفياتي في صراع 
إيديكلكجّي بدأ في البركز بيف المعسكر الّشرقي ك المعسكر الغربي كاف المبدأ األساسي 

الفيتناـ ىذا ما تطّرؽ إليو الباحث في المبحث األّكؿ ليمّر إلى المبحث الثّاني متّبعا تزامف 
حيث تفاقمت الّصراعات بيف اإلتحاد السكفياتي " ةرب الككرمحاألحداث في حرب الفيتناـ ك اؿ

ّية مادّيا كبشرّيا ؼزافك الّصيف مف جية ك الكاليات المتحّدة مف جية أخرل، ك كانت حربا إست
الّصينّية مف منطمؽ فكارؽ القّكة ك مدل – ك في المبحث الثّالث يتناكؿ العالقات األمريكّية 

تأثيرىما عمى تحّكؿ القكة كقّكة مييمنة كالّصيف كقّكة صاعدة، لكّؿ منيما مصالح حيكّية 
. كأحداث ك رىانات يستمـز تحقيقيا في ضّؿ نظاـ فكضكّم كرأسماليّ 
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الّصين قبل الحرب  العالقة بين الواليات المّتحدة األمريكّية و : األولالمبحث
    الباردة 

لكّؿ عالقة بيف دكلتيف أك مجمكع دكؿ أك أقاليـ ميزة يمكف مالحظتيا في عّدة أحاديث 
كظكاىر سياسّية، فالعالقة بيف الكاليات المّتحدة األمريكّية ك الّصيف الّشعبّية تتمّيز حسب 

عمماء الّسياسة بالّتعقيد ففي الحرب العظمى كانت الّصيف دكلة ضعيفة ال تقكل عمى مكاجية 
الكاليات المّتحدة اّلتي سيطرت عمييا ك حّكلتيا إلى دكلة تابعة كفي الحرب العالمّية الثّانية 

يديكلكجي . يبدأ يتجّمى الّصراع اإليديكلكجّي ك التّنافس الجيكا 

 الحرب العالمية األولى: المطمب األول

 أغتيؿ األرشيدكؽ فرانز فيرديناندز، 1914  يكنيك 28: أثناء الحرب العالمّية األكلى "
التشيؾ :  كلّي عيد ككريث إمبراطكرّية النمسا ك المجر ك عائمة ىابزبيرغ ك تحت سمطتيا

كسمكفاكيا، سمكفينيا ككركاتيا ك أجزاء مف بكلندا ك أككرانيا ك ركمانيا  البكسنة تـّ اغتيالو 
 اليد Black Hand" كزكجتو في سراييفك بالبكسنة شاب مف أصؿ صربي مف منطقة 

الّرافضة لسيطرة إمبراطكرّيتو عمى بالده، فكاف ذلؾ سببا مباشرا الندالع الحرب " الّسكداء
  : إلىالعالمّية األكلى، فقامت النمسا بمياجمة صربيا منتقمة، ك بذلؾ انقسمت أكركبا

 انضمتبقيادة جكرج الخامس ممؾ بريطانيا، ك ركسيا ك فرنسا ك الياباف اّلتي : الحمفاء
 1 .إلى الحمؼ مف خارج القاّرة

 

                                                           
اإلمارات العربية،  ؟ لماذا قامت الحرب العالمّية األولى : فيمـ بعنكافأحمد الغندكر،، +AJ عربي: قناة-  1
(25/06/2020) .
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 مميكف جندّم تابعيف 70 بمدا ب 70بزعامة ألمانيا ك النمسا ك تركيا، كتكّرطت : المحكر
ك إمبراطكر ألمانيا " نيككالس الثّاني"ليذه اإلمبراطكريات عمما أّف بريطانيا ك قيصر ركسيا 

فما اّلذم لّطخ القرابة كاإلنسانّية  ".الممكة فيكتكريا"ىـ أحفاد ممكة بريطانيا " كيمياـ الثّاني"
بالّدـ ؟     

في الحقيقة كاف العالـ في أكج عصر الّنيضة الّصناعّية ما جعؿ اإلنتاج يفيض كبالّتالي 
أصبح ىناؾ تنافس عمى األسكاؽ لتصريؼ الفائض ك طرؽ الّتجارة لتكزيع اإلنتاج كالحصكؿ 

." عمى المكاد األكلّية مف المستعمرات

كما سمحت الّنيضة الّصينّية بتنامي صناعة األسمحة ك بناء الجيكش فكانت جيكش 
 ألؼ جندّم إضافة إلى جنكد مف 850 ألؼ، بينما الجيش األلماني 700فرنسا مكّكنة مف 

فريقيا منيـ مميكناف كنصؼ  مستعمرات فرنسا كبريطانيا كركسيا مف آسيا باألخّص مف اليند كا 
مميكف مسمـ، تضاعؼ تصنيع الّسالح كظيرت المناطيد كالّطائرات اّلتي قصفت المدف ألّكؿ 
مّرة في الّتاريخ كاحتداـ الّسباؽ عمى االستعمار، فسيطرت بريطانيا عمى معظـ آسيا كأمريكا 

يطاليا مستعمراتيما في إفريقيا، كشيدت الحرب فترتيف : الّشمالّية، ككّسعت فرنسا كا 

 معركة مأّكؿ عاميف ك فييا ىزمت ألمانيا صربيا ك ركسيا ؼ: حرب الحركة: الفترة األكلى 
كاحتّمت بكلندا كشيدت معركتيف مف اكبر معارؾ البشرّية كقعتا في فرنسا " جكرليس كارناك"

معركة " ألؼ قتيؿ ك770كبمغ عدد القتمى مف الجبيتيف " معركة فرداف" أشير 07كستمّرت لػ 
كالفرنسّيكف ألمانيا ك قتؿ  فم البريطاني تاريخّية فيكالمعركة المعركفة بأّنيا األكثر دـ": السـك

. 1 ألمانيا عمى التقيقر بسبب استخداـ الّدبابات ألّكؿ مّرةكأجبرتكجرح فييا مميكف جندّم 
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عرفت بحرب الخنادؽ اّلتي حفرت مع بداية الحرب، لكف استخداميا عمى : كالفترة الثّانية
 لمدبابات ك اتقاءإقامة الجنكد فييا  الجبية الغربّية بيف ألمانيا ك فرنسا آخر عاميف كصؿ حدّ 

الّطائرات كاألسمحة الكيميائّية التي استخدمتيا ألمانيا ألّكؿ مّرة ك رّدت عمييا بريطانيا 
". بالمثؿ

 بدأ تدّخؿ أمريكا بحسـ المعركة لصالح الخمفاء، فقد استخدمت ألمانيا 1917في عاـ "
بؿ أيضا حّرضت . ألكؿ مرة في التاريخ الغّكاصات لقصؼ سفف بريطانّية ك أمريكّية

المكسيؾ عمى مياجمة أمريكا ك كانت ركسيا أّكؿ مف انسحبت ذاؾ العاـ، بعد سقكط 
. القيصر ك قياـ الّشيكعية

 فييا أكثر مف مميار قذيفة، إنتيت ألقيت إنتيت الحرب اّلتي 1918 نكفمبر 11ك بحمكؿ 
بتكقيع ىدنة دكف استسالـ المحكر األلماني الميزـك ك تفّككت األنظمة اإلمبراطكرّية كسقطت 

 مالييف جندم ك 9األسر الحاكمة كتغّيرت الحدكد ك ظيرت دكؿ جديدة ك سقط في الحرب 
".  مالييف أرممة3 مالييف يتيـ ك 6 مالييف مدني ك أحصي 5

الباب " نيج إتباعـ مف خالؿ 1899يمكف إرجاع تاريخ العالقات األمريكّية الّصينينة إلى "
حيث تكّجب أف تككف الّصيف " كيمياـ مكيمنمي"اّلتي كانت في عيد الّرئيس األمريكي " المفتكح

 1.(األمريكي)منفتحة عمى الكجكد األجنبي 

  

                                                           
. المرجع نفسو-  1
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الحرب العالمّية الثّانية : المطمب الثاني

بعد "، حيث 1"لقد كانت العالقات الّصينية األمريكّية في فترة الحرب العالمّية الثّانية متكّترة
 ك لـ االنعزاليةنياية الحرب العالمّية األكلى بقيت الكاليات المّتحدة األمريكّية في سياستيا 

ستراتيجّية ميناء  تشارؾ تنظيـ الّنظاـ الّدكلي حّتى قامت الياباف بمياجمة أد المكانئ الجيكا 
"Pearl Harber"تدخؿ الكاليات المّتحدة األمريكّية غمار 1941 ، في الّسابع مف ديسمبر 

الحرب العالمّية الثّانية لتتخّمى عف سياسة العزلة لتككف الّدكلة الكحيدة اّلتي ستخرج مف 
ستراتيجّية اّلتي تتمّتع بيا ك ظير  "الحرب أقكل مّما دخمت إلييا ك ىذا بفضؿ مكانتيا الجيكا 

 حّتى عاـ 1858ىاجمت فرنسا الفيتناـ ك احتّمتيا عاـ ... 19ذلؾ جمّيا في بداية القرف 
في باريس، ك كاف  (أمريكا، فرنسا ك بريطانيا) بعد ىزيمة الياباف، اجتمع الحمفاء 1919

 استطاع ىكتشي ميف االجتماعفي أثناء ىذا . Woodrow Wilsonرئيس البعثة األمريكية 
إيصاؿ رسالة لمرئيس األمريكي طالبا لممساعدة كالكساطة بيف الفيتناـ كفرنسا إلنياء 

. 2االستعمار الفرنسي

ك قد تأّثر بالشيكعّية كأصبح  ( سنة30المّدة ) 1911ىكتشي ميف الفيتناـ سنة  غادر
 أثناء الحرب العالمّية الثّانية حيث احتّمت 1940ىدفو حّرية كاستقالؿ بالده، ك في سنة 

ألمانيا جزء كبير مف أكركبا مف بينيا فرنسا بسبب ضعؼ فرنسا، استغّمت الياباف المكضع 
كاحتّمت الفيتناـ لتصبح مقاكمة ىكتشي ميف عمى جبيتيف فيبدأ حشد الّشعب الفيتنامي ضّد 

. 3 الفرنسياالحتالؿ الياباني ك االحتالؿ

                                                           
مذكرة . "2001 سيتمبر 11الصينية األمريكّية بين التعاون والصراع منذ احداث العالقات "سميحة زركخي، -  1

.  106، ص (2016/2017 كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، السنة الجامعية :جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة) ،الماستر
2  - Pascal Boniface,  OP CIT, p98. 

  (.26/06/2020) اإلمارات العربية، ،الحرب العالمّية الثّانية : فيمـ بعنكافأحمد الغندكر،، +AJ عربي: قناة-  3
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" إّتحاد إستقالؿ الفيتناـ" يدخؿ الفيتناـ مف الحدكد الّصينّية ليأّسس 1941 في سنة 
"Viĕt Minh " (حرب العصابات)ك ىك مركز شباب لتنظيميـ ضّد اإلحتالليف عسكرّيا 

  .في ضّؿ قّمة األسمحة ك نسبة سّكاف منخفضة، ك كذلؾ استغالال كاستراتيجّية مناسبة

لنقطة قّكتيـ ك ىي معرفتيـ لجغرافّية بمدىـ، ليس مف الّسيؿ مقاكمة إمبراطكرّية عالمّية 
 كال اإلحتالليف في الحرب العالمّية الثّانية كّؿ مّرة ليتـّ ضربيما، انشغاؿ استغمكاكلكف 

. لتنسحب الياباف منيزمة مف الفيتناـ مع بقاء ك عكدة فرنسا بقّكة بعد إنيائيا لمحرب

 يعمف اإلّتحاد الّسكفياتي عف تطكيره لمّسالح الّنككّم، ك أعمنت القّكات 1949في سنة 
الّشيكعّية في الّصيف بقيادة ماكسي تكنغ  بعد أسبكع مف ذلؾ عمى سيطرتيا عمى البالد 

 1".كاممة

الصينية أثناء الحرب الباردة - العالقة األمريكية  : الثانيالمبحث

بعد دراسة العالقات األمريكّية الّصينّية قبؿ الحرب الباردة ضمف المبحث األّكؿ حيث 
نربطو المبحث الثّاني بحكـ ترابط األحداث ك تراكميا فحرب الفيتناـ اّلتي امتّدت إلى الحرب 
الباردة ك اّلتي أّثرت عمى ىتو العالقة ك قّكة كّؿ دكلة شاركت فييا ك الحرب الككرّية اّلتي مف 

أىـّ تداعّياتيا تقسيميا إلى ككرّية شمالّية ذات تكّجو شيكعّي ك ككرّية جنكبّية ذات تكّجو 
. رأسمالّي غربيّ 

احتراما لمّتسمسؿ الزمني سيتـ تناكؿ الحرب الككرّية أّكال بعد ذلؾ الحرب الفيتنامّية أثناء "
   ."الحرب الباردة
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 1953-1950 الحرب الكورّية: األولالمطمب 

، 1949بعد أف تـّ تحرير شبو الجزيرة الككرّية مف طرؼ الحمفاء مف يد اليابانّييف عاـ "
كاحتّمت القّكات السكفياتّية الّنصؼ الّشمالّي بينما احتّمت القكات األمريكّية نصفيا الجنكبي كما 

يمكف مالحظتو ىك أّف جنكب ككريا لديو حدكد مع الياباف اّلتي أصبحت حميفة لمكاليات 
المّتحدة األمريكّية، بينما شماؿ ككريا مع حدكد الّصيف الّشيكعّية الحميفة آنذاؾ مع إلّتحاد 

 قاـ جيش 1950الّسكفياتي أقامت كال القّكتيف نظاـ حكـ مماثؿ لحككمة بمدييما، ك في عاـ 
.  ككريا الّشمالّية بغزك ككريا الجنكبّية

اعتبرت إدارة تركماف ىذا اليجـك ىجـك صيني سكفياتي عمى غرار العدكاف األلماني 
كالياباني الّسابؽ في الحرب العالمّية الثانية كعمى الّرغـ مف تقميص حجـ القّكات المسّمحة 

 باالعتماداألمريكّية الكبيرة في السنكات السابقة عمى الحرب، اتخذ تركماف قرار المقاكمة، 
زعيـ ككريا الّشمالّية " كيـ إلى سكنغ"أساسا عمى القّكات األمريكّية المتكاجدة في الياباف، طمب 

 ك قد شّجعو عمى الغزك، كيمكف مالحظة 1950مكافقة ستاليف عمى الغزك في أبريؿ عاـ 
التعقيد في دكافع الجانب الّشيكعي حيث سعى مف كراء الغزك إلى شغؿ الّصيف بأزمة عمى 

ك صرؼ انتباه األمريكّييف عمى أكركبا ك امتصاص قدر مف المكارد األمريكّية في . حدكدىا
". ىذا المجيكد

ذا نجح تكحيد ككريا فإّف ذلؾ سيعطي اإلّتحاد الّسكفياتي كضعا مسيطرا ك يكّفر نكعا " كا 
مف الّتكازف المضاد لمصيف في آسيا ك يمكف تحميؿ ىذه العالقة بيف كؿ مف الّصيف 

  1".كالكاليات المتحدة األمريكّية ك اإلّتحاد الّسكفياتي  باستخداـ مثّمث القّكة
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 "الواليات المتحدة، الصين و االّتحاد الّسوفياتي" مثمث القوة : (04)شكل 

 

 مف إعداد الطالبة كفؽ البيانات المتكفرة لدييا

حيث أعمنت ككريا الّشمالّية  "،1كلكف خّطة اإلتحاد الّسكفياتي لـ تسر كما خّطط ليا"
الحرب عمى الجزء الجنكبي لتسقط العصمة سيؤكؿ خالؿ أّيـ قميمة حّتى سيطرت عمى معظـ 
أجزاء شبو الجزيرة ائتالفا عسكرّيا بقيادة الكاليات المتحدة األمريكّية ك بدعـ مف األمـ المّتحدة 

 تقّدميا االئتالؼأجبر الشمالييف عمى الّتراجع ك استعيدت األرض خالؿ شير، لتتابع قّكات 
. الّصينّية ك تسقط عاصمة الّشماؿ بيكنغ يانغ– نحك الّشماؿ لتصؿ إلى الحدكد الككرّية 

لتستشعر الّصيف بذلؾ الخطر عمى حدكدىا فدفعت بربع مميكف جندّم لحماية حدكدىا فعبرت 
 خسائر فادحة ك سقطت عاصمة الجنكب مّرة أخرل ك في الّنياية االئتالؼالحدكد ك كّبدت 

كتكقيع إتفاقية كقؼ إطالؽ النار كاضعيف الحد " °38تـّ ترسيـ الحدكد عمى خطّ  العرض 
 2."لحرب دمكّية 
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" الجنراؿ دكجالس ماكارثر"ما يجب اإلشارة إليو ىك الجدؿ اّلذم أثير بيف القائد الميداني "
ك إدارة تركماف مدعكمة بييئة األركاف المشتركة ك دافع ماكارثر بالحّجة التقميدّية اّلتي شّكمت 

الغرض مف الحرب ىك تحقيؽ الّنصر بأّم كسيمة : األساس لكّؿ تكّرط عسكرم أمريكي سابؽ
مشيرا إلى عدـ استثنائيا كعدـ الّتركيز فقط عمى )بما في ذلؾ اليجمات الجكّية عمى الّصيف 

باعتبار األمر جمكد ك الجمكد إنتكاسة إستراتيجّية كالبّد مف ىزيمة  (اإلّتحاد الّسكفياتي
العدكاف الّشيكعي أيف ما كاف، ك كاف رّد إدارة تركماف باستبعاد الجنراؿ ماكاثر مف قيادة 

الجيش لتعارضو مع سياسة اإلدارة مؤّكدا أّف العدكاف الرئيسي لمكاليات المّتحدة األمريكّية ىك 
اإلّتحاد الّسكفياتي ال غير، كاعتبر القتاؿ في ككريا مف أجؿ تكسيع الحرب إلى الّصيف، 

الحرب خاطئة ك المكاف ك الّزمف الخاطئيف ضّد عدّك خطأ عمى حّد قكؿ رئيس ىيئة األركاف 
كقد عرض الصينيكف المفاكضات عمى "، "الجنراؿ عمر برادلي"األمريكّية المشتركة 

ـّ الّتكصؿ إلى تسكية بعد عاميف، كأثناء المفاكضات كقع  األمريكّييف كبعد قبكليـ الّتفاكض  ت
  . منيجيف مختمفيفصداـ بيف

لإلستراتيجّية، عّبرت إدارة تركماف عف رؤية الكاليات المتحّدة األمريكّية لمعالقة بيف القّكة "
كبالنسبة ليا فإّف الحرب ك الّسالـ مرحمتاف متمايزتاف في الّسياسة فعندما بدأت . كالشرعّية

. المفاكضات تكّقؼ استخداـ القّكة

كتكّلت الّدبمكماسّية الميّمة، ككانت كجية الّنظر الّصينية عمى الّنقيض تماما فالحرب 
كالّسالـ كجياف لعممة كاحدة كالمفاكضات امتداد لميداف المعركة، فكفقا لممفّكر الّصيني 

فإّف الّصراع األساسي  " Art of war فّف الحرب"في كتابو " سكف تسك"اإلستراتيجي القديـ 
صراع نفسي لمّتأثير عمى حسابات الخصـ ك الّتقميؿ مف ثقتو في الّنجاح، ك تقميؿ الّتصعيد 
 1ضّد الخصـ عالمة ضعؼ سيجرس استغالليا لتحقيؽ ميزة عسكرية، كشفت ىذه المرحمة
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عف الّضعؼ الكامف في ضعؼ أمريكا عمى ربط اإلستراتيجّية بالدبمكماسّية ذلؾ بعدما تكّبت 
الكاليات المّتحدة األمريكّية أثناء المفاكضات خسائر بشرّية أكبر مف اّلتي تكّبدتيا في مرحمة 
، ك كانت الّنتيجة التعادؿ بيف الّصينّييف ك األمريكّييف، لبّد أّف الخاسر األكبر في ىذه  اليجـك

الحرب كاف ىك اإلّتحاد الّسكفياتي الّصيني في الحرب الككرّية ألّف الّصينّييف أصّركا عمى 
الحصكؿ عمى ثمف لمساعدتيـ، فيما يخص تعادؿ الّصيف ك الكاليات المّتحدة األمريكّية فقد 

عاف كّؿ طرؼ مف انتكاستو فالّصيف خسرت فرصة إلعادة تكحيد الّصيف ك تايكاف مف كجية 
نظر مؤّرخكف صينّيكف، ك فقدت الكاليات المّتحدة األمريكّية اإليماف بأّنيا إرادة ال تقير كقدرا 

 1".مف إحساسيا باالتجاه لتدخؿ بعد ذلؾ في حرب دمكّية في غيابات الفيتناـ

 1975-1954 الحرب الفيتنامّية: الثانيالمطمب 

بعد إنياء فرنسا الحرب ضّد ألمانيا ك إعالف كّؿ مف اإلّتحاد الّسكفياتي عف تطكير "
أسمحتيا ك الّصيف عمى سيطرتيا لمبالد، تعمناف كذلؾ لدعميما ليكتشي ميف كقّكتيف 

شيكعّيتيف، فقّرر ىذا األخير البدء بحشد الفيتنامّييف ك إقامة حرب عصابات ضّد فرنسا قّرر 
إضافة إلى أّف فرنسا كانت تبعث . ىارم تركماف دعـ فرنسا ضّد الفيتناـ مالّيا ك عسكرّيا سّرا

آالؼ الجنكد الفيتناـ مف فرنسا ك أكركبا ك مستعمراتيا في إفريقيا ليحاربكا جنبا إلى جنب مع 
كاستطاعت في األخير السيطرة عمى جزء كبير . الفرنسّييف كالفيتنامييف الناىضيف لمشيكعية

مف الفيتناـ، مف جية استطاعت الّصيف الشيكعية أف تمّكؿ ىكتشي ميف ك تمّرف جنكده حيث 
 احتّمت ككريا 1950كّبد الفرنسّييف خسائر كبيرة، ك في الجزء اآلخر مف آسيا ك في يكنيك 

فترسؿ الّصيف قّكات لككريا الّشمالّية ضّد أمريكا . الّشمالّية الّشيكعية لككريا الجنكبّية الرأسمالّية
  2 تكّقفت الحرب1953 سنكات حّتى سنة 3كككريا الجنكبّية ك بيذا استمرت الحرب 
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في ككريا لتجمس الّدكؿ المتنازعة عمى طاكلة المفاكضات بعد الخسائر المادّية ك البشرّية 
اّلتي انجّرت عنيا فأعمنت فرنسا استعدادىا لمّتفاكض مع الحككمة الفيتنامّية لكف قبؿ بداية 
مفاكضات جنيؼ كاف كّؿ طرؼ يحاكؿ تقكية مكقفو عمى أرض الكاقع، حيث أقامت فرنسا 

  " Dien Bienphuدياف بياف فك "قاعدة عسكرّية عمى الحدكد الفيتنامّية الّصينّية في كادم 
ستراتيجي فالّصيف حميؼ إستراتيجي ليكتشي ميف كتقـك بتمكينو كيمّدد  كذلؾ لمكقعو الجيكا 

باإلضافة إلى ىذا الكادم مف   "Viĕt Minh"الفيتناـ فبيذا يمكف منع إدخاؿ اإلمدادات 
المستعمرة الفرنسّية، سيككف مف الّسيؿ عمى فرنسا أف تعيد إمداد ىذه القاعدة مف " الكس"

ف  الكس، لكف الّصعكبة الجغرافّية لمكادم كالغابة المحيطة بيا مف رطكبة كجباؿ كعرة كا 
استطاع استغالؿ " Viĕt Minh"  كانت فرنسا تعتقد أّنيا نقطة إضافّية لصالحيا إاّل أفّ 

الكضع لصالحو فيي في ساحتيا كتعرؼ كّؿ شبر منيا كأقامت ما يعرؼ بحرب العصابات، 
ربع مميكف مدنّي مف نساء كرجاؿ دعمكا ىذا الحصار بأنفسيـ مف المؤكنة إلى األسمحة، 

 بدأت مدفعية الفيتميف عمى جكانب الّتالؿ باليجـك كتدمير ميبط 1954مارس 13كفي 
   . يـك55الّطائرات الفرنسّية كبيذا لـ تستطع فرنسا استقباؿ الّدعـ بسبب الحصار لػ 

 قّررت القّكات الفرنسّية أف تستسمـ كبعد اإلستسالـ كانت الكاليات 1954مايك 7إلى 
المّتحدة األمريكّية  في حالة تكّتر كقمؽ تاـ، كبعدىا بيـك اجتمع الّدبمكماسّيكف في جنيؼ لمّدة 

 بعد رفض الصيف تقديـ المساعدة لو ك ذلؾ بعد  Hochti Minhشير لمّتفاكض بمشاركة 
فمـ يكف لو قرار آخر غير القبكؿ بالّتسكية كتقسيـ . خسارتيا لمميكف جندّم في حرب ككريا

، ك فرنسا تنسحب مف الّشماؿ إلى الجنكب °17الفيتناـ إلى شماؿ كجنكب عند دائرة العرض 
كتنسحب مف األراضي الفيتنامّية كاممة بعد سنكات، كقكات الفيتناـ مف الجنكب إلى الّشماؿ 

ـّ إقامة اإلنتخابات لتكحيد الفيتنامّييف خالؿ  1كفصميما بمنطقة منزكعة الّسالح، إلى أف يت
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 سنتيف، كبفضؿ سمعتو كاف مف الّطبيعّي أف يفكز باإلنتخابات، كمف المّد الّشيكعي
لذا عممت عمى كسب تعاطؼ ككالء الجماعات اّلتي ضّد ىكتشي ميف كتأسيس حككمة 

 Ngo Dinh" ككاف رئيس حككمة الجنكب "Viĕt Minh"الجنكب تككف بجانبيا ضّد 
Diem " معاد لمفرنسّييف كمعاد لمّشيكعّية كذلؾ باإلضافة إلى أّنو مستبد ك منعدـ الثّقة 

تماما، فقّرر ىكتشي ميف بعث آالؼ الككادر المدّربيف ك المخمصيف لإلّتحاد إلى الجنكب 
إثبات  Dienالكاليات المّتحدة األمريكّية أكثر قّرر  كلكسب دعـ، Dienلتنظيـ مقاكمة ضّد  

 كذلؾ بعقد استفتاء آخر ".Viĕt Minh"شعبّيتو في الفيتناـ كذلؾ تخّكفا مف المّد الّشيكعي الػ 
 أّكؿ رئيس 26/10/1955غير اإلستفتاء اّلذم تـّ اإلّتفاؽ غميو في جنيؼ فأعمف نفسو في 

لمفيتناـ الجديدة بعد ذلؾ سافر إلى الكاليات المّتحدة األمريكّية ليقابؿ الّرئيس إيزنياكر ليطمب 
ببعثو لعشرات األمريكّييف " Dien"الّدعـ لبناء الفيتناـ الجديدّة بعد استجابة الّرئيس لمطالب 

 Ngo Dinhالمدنّييف كمستشاريف عسكرّييف لدعـ الجيش الجميكرم الفيتنامي الّتابع لػ 
Diem (ARVN)   مجّيزا نفسو لمحرب ضّد فيتناـ الّشماؿ، بيد  أّف ىكتشي ميف كاف رافضا

لفكرة الحرب مع فيتناـ الجنكب كرّكز عمى التّنمية باألخص الّزراعة ك العّمالة، ككاف متخّكفا 
مف أف يتدّخؿ في جنكب الفيتناـ بسبب دعـ الكاليات المّتحدة األمريكية ليا ككاف الّثكرّييف 

فقّرركا مكاجيتو  Ngo Dinh Diemالّشيكعييف كانكا يتعّرضكف لمعنؼ كالقمع مف طرؼ 
كالّدفاع عف أنفسيـ، ليبدأ العنؼ مجّددا في الجنكب ليظير بعد ذلؾ شخصّيات جديدة مف 

لي دزكاف مؤسس الحزب  Duan leضّد فكرة ىكتشي ميف مف أبرزىـ  Viĕt Minhدائرة 
الّشيكعي ىكتشي ميف كىك سياسي ذات كزف ثقيؿ كىاـ كسكرتير أّكؿ لمحزب ك بحمكؿ سنة 

 كسب ىك كحمفائو في الحزب كالء عّدة أشخاص في صّفيـ، فقّرركا مساعدة الثكرييف 1955
بالقّكة كطرد كؿ مف يدعـ حكمو مف  Ngo Dinh Diemالّشيكعييف في الجنكب ك إحالة 

 1تحمؿ إسـ Ngo Dinh Diemبينيـ القّكات األمريكية، أنشأكا منظمة ىدفيا إسقاط نظاـ 
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 1959 يكليك 08 فأثاركا البمبمة كالقمؽ في الجنكب، كفي ليمة  NLFجبية الّتحرير الكطني 
تـّ قصؼ معسكر أمريكي مف طرؼ " صايبكف"في منطقة قريبة مف عاصمة جنكب الفيتناـ 

الجنكد الّشيكعييف كقد أحدث ىذا اليجـك أزمة في أمريكا بسبب إصابة الجنكد األمريكّييف 
كاستغّؿ جكف كيندم ىذه الحادثة في حممتو الّرئاسّية عمى أّنو سيضع حّدا لإلمتداد الّشيكعي 

كيصبح بذلؾ أكؿ رئيس أمريكي يدخؿ حربا في منطقة تعرؼ سيطرة شيكعّية مف طرؼ 
الصيف كاإلّتحاد الّسكفياتي ليكتفي ىذا األخير بإرساؿ المعّدات كاألسمحة كمستشاريف 

مثؿ معركة  (فيتناـ الّشماؿ) Cong Viĕtعسكرّييف كرغـ ذلؾ كانت الفيتناـ الجنكبّية ضد  
Ap Bac كقمعيا لمبكذّييف باعتبار. ، باإلضافة إلى فساد الحككمة الجنكبّية Diem مسيحي

 فبعثت إلي الجنراالت أّنيا Diemكاثكليكي، فبدأ بكار اإلنقالبات بالظير فقّرت الّتضحية بػ  
لف تمنع أّم إنقالب كفي نفس الكقت ال تحّرضيـ عمى ذلؾ كبذلؾ أصبحت فيتناـ الجنكب 
تترامى مف قيادة ألخرل، كبعد اغتياؿ الرئيس كيندم ك مجيء ليندف جكنسكف اّلذم حاكؿ 

نياء اإلنقالبات المتتالية فييا فأعاد الجيش  أف يسيطر عمى جنكب الفيتناـ كحككمتيا كا 
 تـّ 1964 مف أغسطس 02األمريكي إلى فيتناـ الجنكب كتدريب قّكات جنكب الفيتناـ، كفي 

 في الفيتناـ  Tonkin في خميج   USS Madooxمياجمة الّسفينة الحربّية األمريكّية 
. تحت ذريعة إحالؿ السالـ في المنطقة

مع تكّتر األكضاع قّررت الكاليات المّتحدة األمريكّية القياـ بالتجنيد اإلجبارم لمّشباب 
 1965األمريكييف تزامنا مع نداءات ضّد الحرب ك مظاىرات ضّد الحككمة األمريكّية، كفي 

بدأت سيطرة كغارات أمريكّية عمى الفيتناـ الّشمالّية كذلؾ بعد أف بعث الّرئيس األمريكي 
 جنكد المارينز اّلتي كانت ميّمتيـ قصؼ المدنّييف، كرغـ ذلؾ كانت مقاكمة 3500جكنسكف 

  1الفيتنامّييف الشمالّييف أقكل رغـ قّمة اإلمكانيات كذلؾ يمكف إرجاعو إلى انخفاض معنكّيات
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 SEATO Allies  الجنكد األمريكّييف، فبعثت الكاليات المّتحدة األمريكّية إلى حمفائيا
 (بريطانيا، أستراليا، نيكزيمندا، باكستاف، القمبيف، تايمندا، فرنسا)معاىدة جنكب شرؽ آسيا "

. ليدعمكىا في حربيا ضّد الفيتناـ لتنظـّ بعد ذلؾ كّؿ مف كندا كككريا الجنكبّية

كانت ىاتو الحرب إستفزازّية كذلؾ راجع إلى أّف القّكات الفيتنامّية ليا دراية كعمـ 
بالخصائص الجغرافّية لبمدىـ فاستغّمكا ذلؾ إلنشاء شبكات أنفاؽ لتسييؿ الغارات ضّد الجنكد 

 شّنت قّكات 1968في يناير  األمريكّييف كباإلضافة إلى دعـ الّصيف كاإلّتحاد الّسكفياتي ليـ
Cong Viĕt  اليجـك كاحتّمكا الّسفارة األمريكّية في مدينة سايغكف، كبعد شير استطاعت

 ـ كيقّرر ىذا األخير سحب القكّات األمريكّية 1969انتخاب الرئيس نيكسكف ريتشارد سنة 
 األمريكّية أف تكسبيا كلكف في نفس الكقت  نظرا ألّف حرب الفيتناـ ال يمكف لمكاليات المّتحدة

متفائؿ بقدرة جنكب الفيتناـ في الّسيطرة عمى باقي الفيتناـ كلضماف عدـ دخكؿ اإلّتحاد 
المحّممة بالقنابؿ الّنككّية ناحية حدكدىا   B-52 الّسكفياتي إلى الفيتناـ كذلؾ ببعث طّيارات 

 لتخكيفيا، بدأ نيكسكف  Opération   giant Lanceمع اإلّتحاد الّسكفياتي ما يعرؼ بػ
ببعث ىنرم كيسنجر إلى الفيتناـ لحث الطرفيف الشمالي ك الجنكبي لمجمكس عمى طاكلة 

  .الّتفاكض في باريس لينتيي الّتدّخؿ األمريكي في الفيتناـ

إنفتاح  ك إنياء حرب الفيتناـ1973 ك1972استطاع نيكسكف في الفترة ما بيف عاـ 
بدأ المؤتمر األمني ألكركبا اّلذم أضعؼ نتيجتو كعمى الّصيف، الكاليات المتحدة األمريكية 

 1 ".بعيدة المدل سيطرة اإلّتحاد الّسكفياتي
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قات األمريكّية الصينية ما بعد الحرب وامل المؤثرة في العالالع: الثالثالمبحث 
الباردة  

مقارنتيا مع نظيراتيا مف الفكاعؿ يجب األخذ بعيف االعتبار كعند دراسة قّكة دكلة ما 
فمصطمح القّكة لـ يعد يحصر في القّكة العسكرّية بؿ أصبح  "  powerالقّكة،"تطّكر مفيـك 

مفيـك متشّعب ك شائؾ اّلتي تدخؿ في إعادة ترتيب مكازيف القكل ك تحّكؿ القّكة السممّي، 
 .كنفس األمر عمى عالقة القكة بيف الكاليات المّتحدة األمريكّية ك الّصيف

 بين الواليات المتحدة والصينفروق القّوة : األولالمطمب 

تشّكؿ العالقات األمريكّية الصينية نمطا فريدا مف نكعو كعالقةُ نائّية ككنيا تجمع بيف 
عناصر الّتعاكف ك الّصراع عمى حّد سكاء ك الجدير بالّذكر أّف الكاليات المّتحدة األمريكّية 

بينما يرل ،  1".الميبرالية الجديدة في بناء عالقتيا مع الّدكؿ"تعتنؽ مبادئ الّنظرّية الكاقعّية ك 
أّف الصيف قد صّقمت عمى مّر قركف تكّدد متقنة كأساليب حكار تمـز األجانب عمى إتّباع 

الّطرؽ الصينية لألداء كاألعماؿ كىي طريقة إللغاء إستراتيجية الّتفاكض الغربية، كذلؾ عبر 
ف أخذكا مف االلتزاماتإقامة عالقات تعتمد عمى الّتكاصؿ الّشخصي   بدال مف   الّتعاقدية، كا 

األفكار الغربية عّدلكىا ككّيفكىا مع المقاربة الصينية الجديدة لمّتعامؿ مع العالـ، كمف ىنا فإّف 
ممؼ العالقات مع الصيف بجميع أبعاده يعّد أحد أكلكيات السياسة الخارجية األمريكية نظرا 

 2."الصينيةالتكنكلكجيا لتنامي 
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بعد إنييار اإلّتحاد السكفياتي استغّمت الكاليات المّتحدة األمريكّية ىذا اإلنييار في إظيار "
جكانب الّتفّكؽ كالّنفكذ العالمّية لمقّكة األمريكية، فيي ترّكج كبقّكة كما يعّد انتصارا باىرا 

لمرأسمالية ك الفكر الميبرالي في مكاجية ىزيمة اشتراكية اإلّتحاد السكفياتي كما أّنيا عالميا 
تعّد صاحبة أضخـ اقتصاد بمجاالتو المتعّددة في العالـ فضال عف تمّتعيا بكجكد أكبر نخبة 

مف رجاؿ الماؿ ك األعماؿ ككبرل الّشركات متعّددة الجنسّية بجانب ترتيبيا أّكؿ دكلة مف 
 مف إجمالي ناتجيا المالي؛ كمف بيف %70حيث اإلستيالؾ الخاص اّلذم يقترب مف حكالي 

ممّيزات مرحمة ما بعد الحرب الباردة في العالقات الّدكلّية ىي تنامي أثر اإلعالـ ككسائؿ 
اإلّتصاؿ إلى الحّد اّلذم أصبح معو اإلنترنيت كالمحّطات اإلخبارّية  العالمّية تشّكؿ عامال 

كتنامي . مساعدا كحاسما في الكقت نفسو إلّتخاذ معظـ القرارات العالمّية كاإلقميمّية كالّداخمّية
دكر العامؿ اإلقتصادم كالتكنكلكجي كمحّدد ظاىر في العالقات الّدكلّية كذلؾ مف خالؿ 
ظيكر حالة االعتماد المتبادؿ فمـ تعد القّكة العسكرّية ىي األساس في تحديد قّكة الفاعميف 

الّدكلييف، بؿ أصبح العامؿ اإلقتصادم كالّتكنكلكجي محّددا ميّما في العالقات الّدكلّية األمر 
الذم أعطى مجاؿ التّنافس بيف القكل الكبرل  الّصاعدة عمى األسكاؽ العالمّية مف جية 
 1."كالّسعي لمّتحّكـ في العامؿ الّتكنكلكجي مف جية أخرل أثرا كبيرا في إدارة تمؾ العالقات

سيطرة الكاليات المّتحدة األمريكّية كتحّكميا المطمؽ غمى الّساحات الّدكلّية بينما نالحظ "
 لمّدكؿ األكثر G8تبّني الصيف سياسة تقـك عمى الحذر ك البراغماتّية ما سّيؿ لمجمكعة 

     2 ."تصنيعا فرض منظكرىا عمى العالـ
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 تغّير اإلستراتيجية الصينية تجاه النظام الدّولي: المطمب الثاني

لكف لـ يدـ األمر طكيال حيث انضمت الصيف إلى الكاليات المّتحدة األمريكّية كأكركبا 
كدخكليا إلى الّسكؽ العالمّية بخمس سّكاف العالـ قد ضاعؼ "بكصفيا ممّثمة لمّنظاـ العالمي 

نتاج فتقريبا القكل  العامة في العالـ، ؼ صؼ اإلنتاج مف األحذية كالمالبس مف الصيف كا 
في أّم مكاف آخر في العالـ، كشيية الصيف النيمة ىا الصيف لمحكاسيب يربك عمى إنتاج

 مف فكالذه  %30 مف فحمو ك %40 مف إسمنت العالـ   %40لممكارد تمتيـ أكثر مف 
 مف طاقتو، حّتى إّف دالئؿ نجاحيا أصبحت تؤّثر مباشرة في حياتنا اليكمّية، ففي  %12ك

كقت كاحد تضاِعؼ أسعار البتركؿ كتخفض أسعار الحكاسيب إلى الّنصؼ، مبقّية اقتصاد 
 .الكاليات المّتحدة األمريكّية عائما، مسّببة ىبكطا في صناعة األحذية اإليطالّية

الّسماء فكؽ ك األرض تحت، : "شي جيا في كتابو عف المممكة الكسطى قائالالمفكر ذكر 
كما بيف السماء كاألرض ىناؾ الصيف، أّما أكلئؾ المجكديف في األطراؼ فيـ أجانب، 

الصينية  فطبيعة الحضارة. "كاألجانب ينتمكف إلى الخارج، بينما تنتمي الصيف إلى الباطف
الغزك  المركزية كالتي ال تميؿ إلى القّكة البدنّية تتجّمى في عدـ سعييا إلى الّتكّسع مف خالؿ

ّنما مف خالؿ التّناضج كاألسمكزّية  الثّقافية، أم   الّتدريجي اليادئ أك االستيعابالعسكرم كا 
غير الكاعي لألفكار كالقيـ كالمعارؼ، كليس مف خالؿ الّدفاع التبشيرم مثؿ الكاليات المّتحدة 

  1".األمريكّية

ىؿ تنجح الصيف في – حتمّية الحرب بيف القّكة الصّاعدة كالقّكة المييمنة : " مف كتاب
لغراىاـ أليسكف أحصى كقارف بيف القّكتيف كالتغّير اّلذم شاىدتاه " اإلفالت مف فخ ثيكسيديديز

   النمك االقتصادم،كذلؾ خالؿ األعكاـ التي تمت مباشرة بعد الحرب العالمّية الثّانية يحّكؿ
 فعمى مدار ،إلى منافس سياسي ك عسكرم تتخّكؼ منو الكاليات المّتحدة األمريكّية" الصيف "
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 ليصؿ إلى أرقاـ مزدكجة % 90ثالثة عقكد مف الّنمك اإلقتصادم الصيني الذم يتجاكز الػ
 ، كاصؿ اإلقتصاد األمريكي تراجعو لتصؿ  %99 ك   %10كنمك إقتصادم مزدكج بيف 

 في العقكد 11  % مع إمكانّية تقميصيا إلى نسبة %16إلى  (2018)ىذه الّنسبة اليـك 
الثالثة القادمة في الجية المقابمة الصيف التي عرفت إرتفاع نصيبيا في اإلقتصاد العالمي 

. 2040 سنة  %40 كفي طريقو إلى 2013 سنة  %18 إلى 1980  سنة  %02مف 
، األثاث، الغزؿ كالّنسيج  المالبس،  أصبحت الصيف أكبر منتج لمّسفف كالصمب كاأللمنيـك

 سنة، أخذ حجـ اإلقتصاد الصيني 30فمنذ أكثر مف ، 1اليكاتؼ المحمكلة، كأجيزة الكمبيكتر
 عممت عمى إنماء 2008 سنكات، إضافة إلى أّنيا بعد األزمة اإلقتصادّية 8يتضاعؼ كّؿ 

إقتصادىا كعدـ اإلعتماد عمى التّبادؿ اإلقتصادم مع الخارج كبعدىا اإلنطالؽ في تطبيؽ 
نشاء ما يسّمى بػ بالقاّرة اآلسيكية كاإلفريقّية  الذم يمرّ «  الّطريؽ الحرير الجديد » كا 

 2 .كاألكركبية تطكير البنى التحتية عمى المستكل التعميمي ك تسييؿ الّتجارة نحك الخارج

، كىك مبادرة صينية طمكحو كشؼ النقاب "الحزاـ كالطريؽ"كيعرؼ المشركع رسميان باسـ "
، إلعادة إحياء طريؽ الحرير التاريخي، كتيدؼ إلى ربط الصيف بالعالـ، 2013عنيا في 

عبر استثمار مميارات الدكالرات في البنى التحتية عمى طكؿ طريؽ الحرير الذم يربطيا مع 
" حزاـ طريؽ الحرير االقتصادم البرم"أسيا كأكركبا، كيتضمف المشركع فرعيف رئيسييف كىما 

 3."طريؽ الحرير البحرم"ك
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 مف المكقع 2020/09/18 / 12:38تـ استرادىا بتاريخ  (ج.ر.ب) ، الخبر بين لحظة و ضحاىا: 24العمالق، 
. 19:00  عمى الساعة،24/10/2020  تاريخ اإلطالع  /www.24ae/article/503860اإللكتركني 

http://www.24ae/article/503860/
http://www.24ae/article/503860/
http://www.24ae/article/503860/
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كليتكّضح مدل أىّمية المشركع يجب معرفة ممّراتو ك معابره البرّية ك البحرّية، حيث "
يتضّمف حزاـ برم مف سكؾ الحديد كالطرؽ عبر آسيا الكسطى، كركسيا، كطريقان بحريان يسمح 

 كيشمؿ مشركع .لمصيف بالكصكؿ إلى أفريقيا، كأكركبا، عبر بحر الصيف، كالمحيط اليندم
 ممرات اقتصادية أساسية تشّكؿ أعصاب شبكة التجارة، كالنقؿ، كالتنمية 6الحزاـ كالطريؽ 
 :اإلقتصادّية كىي

 .الجسر القارم األكراسي الجديد .1
 .ممر الصيف منغكليا ركسيا .2
 .ممر الصيف آسيا الكسطى غرب آسيا .3
 .ممر الصيف شبو الجزيرة اليندية .4
 .ممر الصيف باكستاف .5
 .ممر بنغالديش الصيف اليند ميانمار .6

مع تركيز عمى بناء ركابط بيف المكانئ الرئيسية بحرّيا، كمف الممرات البحرية المقترحة 
كآخر يربط المكانئ . ممر يربط المكانئ الصينية، بالمحيط اليادئ عبر بحر الصيف الجنكبي

 .الصينية بأكركبا

كقد أكضحت الصيف أّف اليدؼ منو ىك إضفاء عصر جديد مف العكلمة كعصر ذىبي 
 1".جديد لمّتجارة يككف الجميع مستفيد منو

 

 

                                                           
.   المرجع نفسو-  1
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 يمثل خريطة طريقة الحرير الجديد: (05)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العكلمة : الصراع بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف" المكلدم بف عمية، : المصدر
: ، تـ االطالع عمى الرابط02/07/2019، مجمة السفير العربي، "كالعكلمة الجديدة 

https://cutt.us/uEemQ 14:09، عمى الساعة 10/02/2021:  ، يـك  . 

" Soft power"تسعى الصيف إلى تحسيف صكرتيا العالمّية كتطكير قّكتيا الّناعمة 
كالّتركيج لمبادئ ككنفشيكس حيث تؤكد أّف تطّكرىا ىك تطّكر سممي ال ييدؼ لتغيير مكازيف 

. القكل

 

https://cutt.us/uEemQ
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 افي عيد الّرئيس أكباما كعد بزيادة الكجكد األمريكي في المنطقة، دبمكماسّيا، اقتصادم
بعدما أخّؿ   بيدؼ إعادة التكازف كىندسة الخريطة الجغرافّية لمنطقة آسيا الباسفيؾاكعسكرم

إلى القدـ  (الشرؽ األكسط)بو صعكد الصيف كرغـ ذلؾ فعممّية الّتحّكؿ مف القدـ اليسرل 
ـّ الّتخطيط لو طكاؿ الثمانية أعكاـ مف حكـ  (آسيا الباسفيؾ)اليمنى  لـ تنجح تماما كما ت

الرئيس األمريكي براؾ اكباما كذلؾ إف انظرنا ألى نصيب المبادرة في الرزنامة كالسياسة 
العامة مف طرؼ الرئيس نفسو أك مجمس األمف القكمي كالمقاءات الّشخصّية المباشرة مع 

كحّتى الميزانية المخصصة ليا، كص أحد مسؤكلي البيت األبيض في عيد  زعماء المنطقة،
لـ نشعر قط أّننا قد تحّكلنا عف الّشرؽ األكسط، فما يقرب مف : " أكباما ىذه المبادرة قائال

 مف اجتماعاتنا الرئيسية داخؿ مجمس األمف القكمي كانت ترّكز عمى الّشرؽ  80%
 1".األكسط

ما يمكف مالحظتو أّف الكاليات المتحدة األمريكية في عممية التحكؿ مف إقميـ إلى إقميـ 
آخر ال تتـ بسيكلة كىذا ما نالحظو إذا ما عدنا  إلى عيد إدارة تركماف حيث رفض ىذا 

األخير نقؿ اىتمامو مف أكركبا ك اإلتحاد السكفياتي إلى آسيا ك بالخصكص الصيف ك نفس 
الكضع في عيد أكباما رغـ أّنو  ال يرفض الفكرة العممية لـ تكف سيمة خاّصة بالنسبة لممكقع 

. الجيكبكليتيكي الميـ لمشرؽ األكسط

نقطة أخرل ميمة ال يجب إغفاليا ىي أّف الصيف كمف خالؿ إستراتيجية عقد المؤلؤ  التي 
ستراتيجية اإلغراؽ االقتصادية المتبعة اتجاه العالـ ككؿ – تنتيجيا في آسيا  الباسفيؾ كا 

كتعزيزىا بمشركع الحزاـ ك الطريؽ فإنيا ال تتمركز فقط عمى آسيا بؿ ىي كاإلخطبكط 
أذرعيا تتكّزع عمى عدة أقاليـ ميمة كحّساسة، ليذا تتكاجد الحركب ك النزاعات في المناطؽ 

                                                           
.   40-39 صص ، مرجع سابقغراىاـ أليسكف،  -  1
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كمعيؽ إلستراتيجية اإلغراؽ كىك  (السمع كالعّممة الصينية)التي يكثر فييا التكاجد الصيني 
   .(الشرؽ األكسط)سبب إضافي لعدـ تخّمي الكاليات المتحّدة األمريكية عف قدميا اليسرل 

إستراتيجية الكاليات المتحّدة األمريكية المضاّدة كلك بشكؿ نسبي كقميؿ فقد تراجع االقتصاد 
الصيني في العاميف األخيريف مقارنة باألعكاـ السابقة مستعينة بجكالت المفاكضة لعرقمة 
الّتمّدد الصيني، كقد تراجع معّدؿ نمك اقتصادىا بحسب بيانات المكتب الكطني الصيني 

% . 6.1بينما تراجع إلى %6.6 2018لإلحصاءات حيث كاف في 

أحدث أزمة  ما" COVID-19 " المستجدليشيد العالـ كأّكليما الصيف فيركس ككركنا
صحّية تبعتيا أزمة اقتصادّية كاجتماعّية اّلذم أنتج عف تكّقؼ ك غمؽ المصانع كالمؤسسات 

اإلنتاجّية فقد تأثرت الّدكؿ الكبرل ك الصناعّية مف جّراء ىذه الجائحة مف بينيا الكاليات 
المّتحدة األمريكية حيث ذىبت بعض المراكز كذلؾ إلى أف الكاليات المتحدة ستعيد ترتيب 
أكلكياتيا، كربما تنسحب تكتيكيان مف بعض المناطؽ في العالـ، بما يسمح بكجكد فرصة 

 .لصعكد قكل كتحالفات جديدة، كربما تفكؾ تحالفات قديمة

 أكؿ المرشحيف لمؿء الفراغ األميركي" شي جيف بينغ"كاف الرئيس الصيني 
المحتمؿ، رغـ تأكيد الصيف لعدـ نّيتيا في مجابية الكاليات المّتحدة األمريكية كأّف تطّكرىا 

 1".الّسممي ال ييدؼ إلى الّسيطرة عمى العالـ

أىـ سؤاؿ يتـّ طرحو كتداكلو بيف عمماء الّسياسة كاإلستراتيجّييف ىك كيؼ سيككف صعكد 
الصيني؟ ىؿ سيككف سممي أك غير سممي؟  

                                                           
 2020مايك   08 تاريخ اإلصدار، مجّمة العربي الجديد،  "ىؿ ييدد ككركنا عرش االقتصاد الصيني؟" ،أحمد ذكر اهلل-  1

.   22:41، عمى الساعة  27/09/2020تاريخ اإلّطالع ،    www.alaraby.co.uk.comعمى الرابط

http://www.alaraby.co.uk.com/
http://www.alaraby.co.uk.com/
http://www.alaraby.co.uk.com/
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يجيب لي ككاف يك بكضكح أّف حجـ الّتغيير اّلذم تحدثو الّصيف في ميزاف القكم العالمية، 
يحتـ عمى العالـ إيجاد تكازف جديد، مف المستحيؿ أّف تتظاىر بأّف الّصيف مجّرد العب كبير 

 1".آخر، فنحف أماـ الاّلعب األكبر في تاريخ العالـ 

فيؿ ستبقى القكل الكبرل مكتكفة اليديف أماـ ىذا الالعب، أـ ستكبح ىذا الّتطّكر، ففي "
 نظرّية انتقاؿ القّكة  لكنيث أكغانسكي يذىب إلى أّف الحرب يحدث نتيجة تغّير تكزيع

 .2"القّكة بيف الّدكؿ بسبب معّدالت الّتطّكر االقتصادم غير المتكافئة

مف جية أخرل كجكد الّردع الّنككم المتبادؿ بيف القّكتيف ما يجعؿ قياـ الحرب بينيما "
صعب الحدكث لككنو ييّدد الكجكد اإلنساني ك الّنظاـ الّدكلي ك تقّمؿ العكلمة مف تعّرض 
الصيف أك الكاليات المّتحدة األمريكّية لفقداف المكاد الخاـ أك األسكاؽ، يشّجع االنترنيت 

كأجيزة الكمبيكتر االبتكارات التكنكلكجّية ك تنقؿ التّنافس إلى الفضاء السبرياني لدرجة ال 
تمتمؾ فييا أّم مف الّدكلتيف لغزك أراضي اآلخريف، فالّتشابؾ االقتصادم الناجـ عف العكلمة 
االقتصادّية بالخصكص يجعؿ مف الحرب العسكرّية كفؾ االرتباط أمرا ال عقالنّيا، مضّر 

لكف القكؿ أّف الّدكلتيف ال تمتمؾ الحكافز لغزك أراضي اآلخريف ليس صحيحا ، بيما كبالعالـ
تماما ففي الفضاء السبرياني يتكاجد أىـ مصدر لمقّكة في القرف الحالي كىي القّكة في 

المعمكماتّية حيث يصعب الّردع في الفضاء االلكتركني فمذا ترل دبكرا كيمتش الرسكف اّنو إذا 
بيف القّكتيف فستككف ساحتيا الّرئيسّية "  New Cold War"كانت ىناؾ حرب باردة جديدة 

 3 (التي يصنعيا المجاؿ االقتصادم ك االبتكار التكنكلكجي أساسا)ىي التّنافس حكؿ المكانة 

                                                           
.   10 ، صمرجع سابقغراىاـ أليسكف، -  1
.  79، ص مرجع سابقانمار مكسى جكاد، -  2
 جالؿ خّشيب، البكصمة :جمة، تركتاب تان شيتونغ، القيادة وصعود القوى العظمى قراءة دبكرا كيمتش الرسكف، - 3

  تركيا مف الرابطإسطنبكؿ، ،2020 يكنيك 12، 28 العدد ،مركز دراسات االسالـ العالمّية، المجّمد االّكؿ. الجيكبكليكّية
http://www.geopoliticalcompass.com  ، 10:01، عمى الساعة  24/16/2020 تاريخ االّطالع    .

http://www.geopoliticalcompass.com/
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بدال مف القّكة العسكرّية، لذا ترل عمى البمديف عدـ أمننة االبتكارات التكنكلكجّية كعدـ 
كيرل باّف  (التّنافس كالّتعاكف)عسكرتيا نظرا لما لألخيرة مف استخداـ مزدكج قد يدفع لمّصداع 

شيتكنغ  أف انتقاؿ القّكة ك تحّكليا ال ترتكز " القيادة ك صعكد القكل العظمى "صاحب الكتاب
 (األخالقية'عمى عامؿ الحرب كما تذىب إليو النظريات الغربّية كذلؾ الفتراضو لعامؿ القيادة 

رغـ صعكبتو لككف صّناع القرار ميما حاكلكا جّنب " التي بإمكانيا جعؿ االنتقاؿ أكثر مركنة 
الحرب ك الكقكع في فّخ ثيكسيديديز يعّد صعبا بسبب احتكار المعمكمات كعدـ الّشفافّية 

 1".كالّتخّكؼ مف ردكد أفعاؿ الّدكلة الّند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
.    المرجع نفسو - 1
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 : خالصة واستنتاجات

كالقّكة  (الكاليات المّتحدة األمريكّية)في األخير كفقا لما سبؽ فالعالقة بيف القّكة المييمنة 
 االعتمادتعد مف أعقد العالقات خاّصة مع تشابؾ العالقات ك تعميؽ  (الّصيف)الّصاعدة 

المتبادؿ في ضّؿ الّتسارع ك التّنافس الّتكنكلكجي الحاصؿ، فيناؾ مف يرل أّف الّصيف لف 
تقدـ عمى تغيير النظاـ العالمي القائـ بحكـ أّنيا مف أكبر المفسديف، ك يرل آخركف أّنيا قد 
تقدـ عمى تغييره ك تغيير مكازيف القكل تماما حيث تككف ىي القّكة رقـ كاحد، ك لكف يظير 
أّف الّصيف غير مستعّدة لتغييره تماما، ك ال اإلبقاء عميو تماما فيمكنيا اإلبقاء عمى العكامؿ 

المستفيدة منيا ك تغّير ما ترل أّنو يجب تغييره خاّصة أّف أىـّ قكاعد ككنفشيكس ك اّلتي 
أصبحت مف بيف أىـّ إستراتيجّياتيا تقكؿ بعدـ الّتسّرع ك إّنما تحّسس األحجار في الّتعّمر قبؿ 

اجتيازه ك كجكب الترّيث أّما الكاليات المّتحدة األمريكّية باعتبارىا القّكة المييمنة فيناؾ مف 
يفترض استفادتيا مف تقاسـ المسؤكلّيات مع قكل أخرل ك تنازليا عف بعض القضايا ك ىناؾ 

مف يعتقد أّف تراجع الكاليات المّتحدة األمريكّية في عصر العكلمة أصبح أكثر إمكانية مع 
.  فتح المنافسة، ك يبقى العالـ متخكؼ مف أّم تسّرع ألّم قّكة مف القّكتيف
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 :تمييد

ىذا الفصؿ عبارة عف دراسة حالة كعممية إسقاط ألفكار الفصميف السابقيف لفيـ تأثير 
ـّ التركيز عمى كسائؿ –الدبمكماسية اإللكتركنية كأىميتيا في العالقات األمريكية   الصينية، كت

كمكاقع التكاصؿ االجتماعي كمكاقع البحث التي تمّثؿ التنافس التكنكلكجي أكال فيما بينيا 
تكيتر ك فايسبكؾ، ثانيا بيف تكنكلكجيات االتصاؿ : بغض النظر عف دكلتيا األـ، مثال

، أنستاغراـ google ك wechat: الجديدة لكؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف، مثؿ
كغيرىا مف أدكات التكاصؿ االجتماعي األمريكية، باإلضافة إلى دراسة حالة إقميـ كشمير 

اليند كباكستاف، في محاكلة لإلجابة عف السؤاؿ كيؼ تؤثر : المتنازع عنو بيف قّكتيف نككيتيف
 تكنكلكجيات التكاصؿ االجتماعي باألخص تكيبمكماسي عمى العالقات المتنازعيف؟ 
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   تنافس واد السيميكون األمريكي و الصيني: األولالمبحث 

ىمية الّدبمكماسية اإللكتركنية كمدل فعاليتيا في العالقات الصينية األمريكية ألفيـ    
يجب فيـ أكال طبيعة العالقة بيف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالتطبيقات المرتبطة بيا مثؿ 

، فيسبكؾ، يكتيكب، google ،TikTok، آبؿ، انستغراـ، Wechat ،Hwaweiتكيتر، 
كالتنافس كالتعاكف المكجكد بينيا، كارتباط كؿ منيا ببمدىا األـ كمدل انعكاس العالقات 

 .األمريكية الصينية في الكاقع عمى المكاقع االفتراضية

 التنافس التكنولوجي بين الواليات المتحدة والصين: المطمب األول

إلى أف التطكر التكنكلكجي كشؼ في معظـ فترات التاريخ عمى مدل " كيسنجر " يشير 
عقكد كقركف عف التقدـ التدريجي الذم أّدل إلى تحسيف التكنكلكجيات القائمة كالجمع بينيا، 

كذلؾ جرل كضع االبتكارات الجذرية في العقائد التكتيكية اإلستراتيجيات السابقة، حتى 
األسمحة النككية بالرغـ مف حجـ التدمير كانت في بعض الجكانب امتدادان لمخبرة السابقة، 
كيشر إلى أف الجديد في الحقبة الراىنة ىك سرعة التغيير المرتبطة بقّكة الكمبيكتر كتكسع 

تكنكلكجيا المعمكمات في كؿ مجاؿ، حيث يشير إلى أف مصطمح الفضاء اإللكتركني كمفيـك 
افتراضي أساسي استنسخت الفضاء المادم كتبدأ في اندماج معو عمى األقؿ في المراكز 

، مشيران إلى أّف أثار الثكرة المعمكماتية تمتد إلى (ما يطمب عميو بالعقؿ الممتد)الحضرية 
مستكيات التنظيـ البشرم، فاألفراد المزكدكف بيكاتؼ ذكية، يممككف معمكمات كقدرات تحميمية 
تفكؽ كثيرا ما كاف لدل أجيزة المخابرات قبؿ جيؿ، كالشركات التي تقـك بجمع البيانات التي 

   .1يتبادليا ىؤالء األفراد كيرصدىا تممؾ مساحات مف النفكذ كاإلطالع تفكؽ ما لدل الكثير
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بالشركات إلى فيسبكؾ، )كيشير  مف الدكؿ المعاصرة أك أكبر حتى مف القكل التقميدية
، فاندفعت الحككمات التي تخشى مف التخمي عف ىذا المجؿ الجديد (تكيتر، تيؾ تكؾ كغيرىا

لممنافسيف إلى مجاؿ الفضاء اإللكتركني مع قميؿ مف القكاعد اإلرشادية أك القيكد حيث 
أصبح الرؤساء كصّناع القرار في الّدكلة حسابات في مكاقع التكاصؿ االجتماعي، فقد أصبح 

ىذا الميداف ميداف لمتفّكؽ اإلستراتيجي كفضاء خامس لمتنافس كالتعاكف فتأثير ىذه الثكرة 
عمى النظاـ الدكلي باستحداثيا كتجييزىا ألسمحة نككية قادرة عمى تدمير العالـ المتحّضر 
بحّد  ككما يمكف أف تفتح الباب إلى الحرب يمكف أف  تفتحو إلى السالـ فيي ال تشكؿ تيديدا
نما يعتمد عمى كيفية استخدامو، كالتيديدات الّناجمة عف الفضاء اإللكتركني غير  ذاتو كا 

، فمثال إف تطّرقنا إلى مخاطر الدبمكماسية الرقمية قد 1"محدكدة كيصعب تحديد أسبابيا
. االستخداـ غير الصحيح مف قبؿ الدبمكماسييف، كاستخداميا بأىداؼ مضرة: تككف

 .، طبيعة المستخدـ ىك مف يحّدد ما إف كانت سّيئة أك جّيدة"االستيداؼ الرقمي أك القرصنة

فممّدبمكماسية الرقمية أيضا منافع مثؿ تكسيع مساحات كصكؿ الجيد الّدبمكماسي فمـ تعد 
العالقات الدكلية كتعزيزىا كتقكيتيا تنحصر بيف طرفيف رسمييف سكاء أكاف ذلؾ بيف الرؤساء 

أك الكزراء أك السفارات، الييئات، المنظمات، بؿ باإلمكاف ألم مكاطف عادم التأثير 
عداد أجندات مع إمكانيتو في التأثير عمى األشخاص أك  كالمساعدة في اتخاذ القرار كا 

فيذه العممية ال تتطّمب  " Selfy" اؿ : المكاطنيف اإللكتركنييف مف خالؿ أبسط األعماؿ
ميزانيات مالية ضخمة لتحقيقيا، إذ يؤدم االستخداـ إلى خفض التكاليؼ المالية بشكؿ كبير، 
دارتيا، ثـ اتخاذ  كعقد أزمات تبرز الحاجة إلى تييئة أرضية لمتداكؿ الصحيح لممعمكمات كا 
خطكات ناجحة باالعتماد عمييا، كبكاسطة أدكات الدبمكماسية الرقمية، فإف ذلؾ يتيح قدرا 
عاليا مف المساحات لالجتماع بيف أصحاب العالقة دكف ضركرة كجكدىـ في مكاف مادم 
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، فبالنسبة لمخاطرىا كعالقتيا بشخصية مستخدميا كصّناع القرار بالخصكص 1"فيزيائي كاحد
فإف شخصية الرئيس األمريكي دكنالد ترامب فتظير جميّا مف خالؿ تغريداتو عمى تكيتر، 

 فقد كصفو األطباء النفسانييف أنو غير مؤّىؿ عقميان لكظيفة قائد عاـ، كيرل"
البركفيسكر جكف غارتنر مف جامعة جكف ىكبكنز أف ترامب يعاني مف نرجسية مرضية، 

كيتفؽ الجميع عمى نرجسيتو مع اختالفيـ حكؿ شدتيا كحّدتيا ككـ مف مؤشر مف مؤشراتيا 
متكفر في شخصيتو، كينقسمكف إلى تياريف، تيار يرم أف لديو ثماني خصائص مف 

كالتيار الثاني يرل أف ترامب يعاني مف أربع  ( خصائص09مف بيف )خصائص النرجسية 
 :منيا فقط، فالخصائص التسعة لمنرجسية المرضية ىي

 .ينظر إلنجازاتو العادية بشكؿ فيو قدر كبير مف المبالغة -1
 .لديو كىـ المثالية -2
 .يزف أف الناس العادييف ال يستطيعكف فيمو بؿ يحتاج ألشخاص غير عادييف لفيمو -3
 .يستمتع باإلعجاب المفرط مف قبؿ اآلخريف بو -4
 .يرل نفسو دائما عمى حؽ -5
 .يستغؿ عالقاتو باآلخريف بشكؿ جشع -6
 ال تعنيو مشاعر اآلخريف -7
 .لديو كىـ بأف اآلخريف يحسدكنو عمى ما ىك عميو -8
. 2تتقمب كيبرر مكاقفو بشكؿ متعجرؼ -9

                                                           
رابط ، الدبموماسية الرقمية، لماذا عمينا الحذر من استخداميا تكنولوجيا عبد اهلل حمكدات، -1

 .41: 14 ، عمى الساعة15/11/2019 :تاريخ االطالع،   https://www.google.com/annoonpost:االطالع
، رابط 09:08عمى الساعة  29/05/2020،  تاريخ النشر قرارات ترامب بين النرجسية والمؤسسيةكليد عبد الحي،  - 2

عمى الساعة  29/05/2020 :تاريخ اإلطالع،    http://www.facebook.com/walidabdulhay :االطالع
09:08. 
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باإلضافة إلى مستكيات الكذب عند ترامب خاصة خالؿ حممتو االنتخابية، حيث تظير 
 .1" تقريبا% 76النتائج إلى أف تصريحاتو كانت أقرب لمكذب ب 

التي يكتبيا يكميا، كما  (عمى التكيتر)  ترامب فنرجسيتو تظير مف خالؿ تحميؿ كتابات
ك حتى المقابالت الصحفية أف لديو " "twiplomatie"أظيرت بيانات كمعمكمات مكقع 

 نرجسية عالية تظير في تكرار اسمو في مكاضع كثيرة مع نزكعو نحك تشكيو
صكرة خصمو، كىذا ما يظيره اتجاه الصيف بالخصكص في كثير مف القضايا مف بينيا 

قضية مسممي اإليغكر، رغـ ذلؾ يرل المفكر الركسي ألكساندر دكغيف أنو عقالني ككاقعي 
فيما يخص دخكلو لمحرب مع الصيف أك أم دكلة أخرل فيك رجؿ اقتصادم ينظر إلى العالـ 
عمى أنو سكؼ يستكجب االستثمار فيو كلف يستفيد مف تدميره أم شيء، فأىـ مبادئ النظرية 
الكاقعية البنيكية ىك اتخاذ القرار العقالني الذم يجمب أكبر قدر ممكف مف المنافع بأقؿ قدر 

 .ممكف مف التكمفة

ذا ما تـ إسقاطو عمى  بالنظر إلى مفيـك القكة الناعمة الذم أتى بو جكزيؼ نام كا 
الدبمكماسية اإللكتركنية التي تعتبر أداة لممنافسة تجسد كاقع عالقات التنافس كالتعاكف بيف 
الدكؿ كباألخص العالقة بيف الصيف كالكاليات المتحدة األمريكية، فإف ىذه المعادلة تأخذنا 
إلى مفيـك آخر تـ ذكره في الفصؿ األكؿ كىك الحرب الناعمة باعتباره المعنى الخفي لمقكة 
الناعمة، ففي حرب عمى المبادئ كقيـ مؤسسات الدكلة كأمنيا القكمي، فأىمية الدبمكماسية 

اإللكتركنية تتزايد بتزايد أىمية القكة المعمكماتية كتأثيراتيا عمى العالقات الدكلية يكما بعد يـك 
كىذا باتساع عدد مستعممي الفضاء اإللكتركني كشبكاتو المعمكماتية كحجـ كأىمية المعمكمات 

المتاحة كقدرات الربط كاالتصاؿ المحظية التي يمكف أف تبمكر التصكرات كتحدد المكاقؼ 
كىذا ما يميز تسارع القكتيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصينية لتطكير كسائؿ اتصاليا 
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كسائؿ )كشبكاتيا ككسائطيا االتصالية كمحاكلة إعاقة كؿ دكلة ألخرل، مف بيف ىذه الكسائط 
التي تظير التنافس بيف أدكات الدبمكماسية اإللكتركنية الرسمية كغير  (التكاصؿ االجتماعي

الرسمية كىك ما يطمؽ عميو بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية بكاد السيميككف ك بالنسبة 
 .لمصيف بكاد السيميككف الصيني

 ىي منطقة استثمارية تقنية أمريكية يشمؿ المنطقة :تعريف واد السيميكون األمريكي- 
الجنكبية مف منطقة خميج ساف فرنسيسكك في كالية كاليفكرنيا غرب الكاليات المتحدة 

 في سمسمة مقاالت الكاتب دكف ىكليفر في 1971األمريكية ظيرت تسمية كاد السميككف عاـ 
مجمة متخصصة في مجاؿ اإللكتركنيات، في حيف تربط أغمب الركايات التسمية باحتكاء 
الكاد عمى عّدة صناعات مرتبطة بمادة السيميككف، التي اخترع منيا الترانستكر عمى يد 

 (.20)األمريكي كلياـ شكمي في نياية أربعينيات القرف العشريف 

كتتمركز في كاد السيميككف شركات عمالقة متخصصة في تطكير االختراعات الجديدة في 
مجاؿ التكنكلكجيا المتقدمة، كتساىـ ىذه الشركات بثمث العائدات االستثمارية في مجاؿ 

" ، "كاتش بي"، "فيسبكؾ " ، "غكغؿ " " آبؿ " التكنكلكجيا المتقدمة، في مقدمة ىاتو الشركات 
؛ كتستقطب شركات كاد السيميككف أفضؿ العقكؿ كخبراء التكنكلكجيا مف شتى بمداف "ياىك 

 منيـ مف قارة آسيا كتحديدا مف بمداف الصيف، باكستاف، الفمبيف، اليند، % 50العالـ كينحدر 
 1. مف العامميف في شركات الكادم% 6التي تمثؿ كحدىا حكالي 

في الحقيقة ال يكجد كادم سيميككف كاحد في : بينما يعرف واد السيميكون الصيني- 
الصيف، كىي نظرية أّكدىا أيضا استطالع مركز أبحاث المسح الكطني الذم أجرم في 

                                                           
، 01/11/2015، تاريخ النشر الجريدة اإللكترونية الجزيرة، "كادم السيميككف قطب التكنكلكجيا األمريكية"، (ب،ف )- 1

عمى الساعة ، 04/10/2020 :، تاريخ االطالع www.google.com/amp/s/aljazeera.net:عرابط اإلطال
18:22 .
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جامعة رينميف في بكيف، بخالؼ الكاليات المتحدة األمريكية، في الممثمة الكسطى، يتـ تكزيع 
مراكز التكنكلكجيا في العديد مف المدف الكبرل، كالتي ال تتمتع فقط باقتصاد سميـ، كبقكة 
 .1كبيرة مف المكاىب كلكنيا أيضا مكطف لبعض شركات التكنكلكجيا األكثر قيمة في الصيف

مف بيف المجمكعات التقنية الصينية الكبرل، تعد بكيف المركز الرئيسي ألسباب كاضحة 
، JD.com مثؿ الكجكد اليائؿ لمقر عمالقة التكنكلكجيا الفائقة، شركة التجارة اإللكتركنية

 . كميا تقع في بكيفBaidu كعمالؽ االنترنت Didi chuxingشركة مشاركة رككب الخيؿ 

، "كاد السيميككف في الشماؿ" أّما منطقة ىايدياف الكاقعة في شماؿ المدينة، ىي مكطف 
داخؿ حي ىايدياف، يكجد مركز تشكنغ قكاف تسكف لمتكنكلكجيا، تجذب ىذه المنطقة المزيد 

 ببناء Microsoft، قامت Sony ك Intelمف شركات التكنكلكجيا الفائقة بما في ذلؾ 
 مكظؼ في بكيف، كحتى جكجؿ 5000 مميكف دكالر مع أكثر مف 280مختبر أبحاث بقيمة 

 .افتتحت مختبرا لألبحاث يدـك مف حككمة المدينة

كفي جنكب شرؽ الصيف، شنتشيف كانت قرية صيد سابقا كتطكرت لتصبح مدينة حديثة 
تربط ىكنج ككنج ببقية البالد شيدت المدينة تطكرا ىائال في العقد الماضي، كقد ارتفعت 

  ZTE ك Toncentاآلف لتصبح مركزا تقنيا، حيث تستضيؼ المقر الرئيسي لشركة 
 ؛ أصبحت شنتشف كاحدة مف المناطؽ االقتصادية الخاصة األكلى في الصيف، Huaweiك 

  Huaweiكتشتير بأنيا مركز مصنعي األجيزة، مف شركة اليكاتؼ الذكية 
 كانت ىاتو المنطقة تضـ 2019، ففي عاـ DJIإلى شركة صناعة الطائرات بدكف طيار 

 مالييف شركة باإلضافة إلى كؿ ىذا ىناؾ في الجنكب مقاطعة سيتشكاف التي 03أكثر مف 

                                                           
 ، CEPC WENZHOLI مجمة، "الرد الصيني عمى كادم السيميككف: مجمكعات التكنكلكجيا في الصيف"، (ف.ب )- 1

، 04/10/2020 : تاريخ االطالع، www.m.ar.wzcepcelec.com/i :االطالع، رابط 20/08/2019تاريخ النشر 
. 18:13عمى الساعة 
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http://www.m.ar.wzcepcelec.com/i
http://www.m.ar.wzcepcelec.com/i


 الفصل الثالث                                                     التنافس بين العولمة والعولمة المضادة

 

 89                                                    
 

تمثؿ أحد الممرات المميزة لمبادرة الحزاـ كالطريؽ، كمصدر جذب لمجمكعات متنكعة مف 
، كتخّطط إلنتاج ما ال يقؿ Nokia، Microsoftالشركات متعّددة الجنسيات، بما في ذلؾ 

مدينة ضمف مقاطعة )، كقد أصبحت تشنقدك 2022عف سبعة يكنيككرف بحمكؿ عاـ 
القطب الرابع في صناعة تكنكلكجيا المعمكمات في الصيف، بعد بكيف كشنغيام  (سيتشكاف

  1 .كقكانغتشك كذلؾ مف خالؿ اندماجيا في الشبكات الصناعية العالمية

يظير التنافس بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف جميا إذا ما تتبعنا التكترات 
 .كالمنافسة بيف كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كبيف رئيسي الدكلتيف عمى حّد سكاء

 التنافس االقتصادي بين مواقع التواصل اإلجتماعي: المطمب الثاني

I - التنافس بين التطبيقWechatالصيني والواليات المتحدة األمريكية  : 

 تجمع العديد مف مكاقع البحث كمكاقع Wechatالذم أدل إلى أزمة بيف البمديف، فكتشات 
فيسبكؾ كتكيتر ككاتساب كانستغراـ كمحّرؾ البحث غكغؿ، كتطبيقات )التكاصؿ االجتماعي 

في منصة كاحدة، فيك  (...التسّكؽ مثؿ أمازكف، كطمبات كأكبر ، كتطبيقات الدفع الرقمي
تطبيؽ شامؿ، كىذا يفّسر أحد أسباب غياب منصات التكاصؿ الكبرل في الصيف مثؿ 
فيسبكؾ كتكيتر بسبب حظر الحككمة الصينية لمعديد مف التطبيقات األجنبية لكنيا في 

 كيشف المممككاف مف قبؿ شركة Weixinالمقابؿ كّفرت لمكاطنييا بدائؿ محمية، فكيتشات ك 
Tencent إحدل عمالقة التكنكلكجيا في الّصيف، كتعتبر مف أىـ الشركات المستثمرة في 

، كما تمتمؾ Call of Duty ك PUBG ك Fortniteأشير ألعاب اإللكتركنية العالمية مثؿ 
حصصا بشركات أخرل مثؿ نيساؿ األمريكية، كسبكتيفام كيكنيفيرساؿ المكسيقى، أما 
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 نفسيا فيك الممياردير بكني ما عضك في البرلماف الصيني ك مف Tencentمؤسس شركة 
 .أنصار الرئيس الصيني

 كاف التطبيؽ حصرا عمى المستخدميف بالصيف حتى 2011 عاـ Wechatمنذ انطالؽ 
 حينما أصبح التطبيؽ متاحا لممستخدميف مف الخارج كيستعممو شيريا أكثر مف 2012عاـ 

 مميكف شخص في الكاليات المتحدة األمريكية كحدىا، 19مميار شخص حكؿ العالـ منيـ 
 في أكائؿ 2019 مميار دكالر عاـ 115كحّققت التطبيقات المدرجة ضمنو أرباحا ب 

  TikTokأغسطس ىذا العاـ طالب الرئيس األمريكي دكنالد ترامب بحظر تنزيؿ تطبيقي 
، عمى أف يكتمؿ الحظر الكمي في "بالم ستكر"ك " آبؿ ستكر" في متجر Wechatك 

نكفمبر بحجة أف ىاذيف التطبيقيف ييدداف األمف القكمي كالسياسة الخارجية كاقتصاد الكاليات 
المتحدة األمريكية بحسب كزارة التجارة األمريكية، في اليـك نفسو مف إعالف ترامب ليذا القرار 

 مميار دكالر أمريكي، فأثار ىذا 70 كخسرت %10 ب Tencentضبطت أسيـ شركة 
 مّما دفع مسؤكليف Tencentمخاكؼ الشركات األمريكية التي تربطيا عالقات تجارية مع 

أمريكييف بطمأنة الشركات األمريكية بأف الحظر لف يؤثر عمى عالقاتيا التجارية مع الّصيف 
 مميار دكالر مخاكؼ الرئيس األمريكي 37 باالرتفاع مباشرة ككسب Tencentلتعاكد أسيـ 

 الكندية لكجكد قانكف يجبر جميع Citizen labدكنالد ترامب تبدكا منطقية بحسب خبراء مف 
الشركات في الصيف عمى كشؼ البيانات السرية لممستخدميف لك طالبت الحككمة بذلؾ مّما 
يعّد انتياكا لخصكصيتيـ، كأكد ىؤالء الخبراء عبر دراسات قامكا بيا أف الحككمة الصينية 

بالفعؿ تراقب نشاطات مستخدمي التطبيؽ، في أكاخر سبتمبر رفض قضاة فيدراليكف تطبيؽ 
 1قرار ترامب كمطالب كزارة التجارة األمريكية بحظر التطبيقات الصينية، ألف ىذا الحظر

                                                           
سبب :   آخر المنضمين إليياWechatالحرب التكنولوجية الباردة، أمريكا والصين، وتطبيق ، Less سياسة لس - 1

عمى ، 15/10/2020 :  تاريخ االطالع، http://www.politicsless.com: ، رابط االطالعأزمة بين الصين وأمريكا
. 58: 13الساعة 

http://www.politicsless.com/
http://www.politicsless.com/
http://www.politicsless.com/
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يتنافى مع أحكاـ دستكرية متعمقة بحرية التعبير، أّما كزارة التجارة فقالت أنيا ستمتثؿ لقرار 
 1.المحكمة لكف ستطعف فييا لمدفاع عف األمف القكمي ألمريكا

II -التنافس بين غوغل وىواوي: 

شّف الرئيس األمريكي حربان ضد الشركة الثانية عالميا لميكاتؼ الذكية كالرائدة في تقنية 
شبكات اتصاالت الجيؿ الخامس بحّجة تيديد األمف القكمي األمريكي كتشتبو بأف المجمكعة 

تسمح لالستخبارات الصينية باستخداـ بياناتيا لمتحّسس عمى االتصاالت عمى شبكات 
اليكاتؼ المحمكلة في العالـ، بينما تؤكد ىكاكم أف دكنالد ترامب يسعى، قبؿ كؿ شيء، لمحّد 

 . مف تطكير شركة تعتبر متقدمة جدا مف الناحية التكنكلكجية

أّف األمر ىك حرب تجارية كمحاكلة لمحّد  (ريف جينغفي)اعتبر مؤسس الشركة الصينية 
مف الطمكحات العالمية لمجمكعتو، كلكنو أكد أف شبكات ىكاكم لمجيؿ الخامس لف تتأثر كأف 
الشركات األكربية كاألمريكية لف تتمّكف مف المحاؽ بيكاكم، فيما يتعمؽ بتقنية الجيؿ الخامس، 
قبؿ عاميف أك ثالثة أعكاـ مذّكرا بقكة  العمالؽ الصيني كمدل تشابؾ المصالح بيف عمالقة 
التكنكلكجيا، فال يكفي حرماف ىكاكم مف تسكيؽ أجيزتيا كمنع التعامؿ معيا لمقضاء عمييا 
فالمجمكعة لدييا مف االكتفاء الذاتي مف الشرائح، باإلضافة إلى ككف الّصيف بشكؿ عاـ 
مستكرد ليس فقط مكّردان لذا فإف في حالة قطع العالقات مع ىكاكم فستخسر الشركات 

. مميار دكالر (11)التكنكلكجية األمريكية ب 

كاعتبر الكثيركف أف قرار غكغؿ بكقؼ تعامميا مع المجمكعة الصينية ىكاكم، بعد قرار 
الرئيس األمريكي بكضع ىذه المجمعة عمى القائمة السكداء كىذا القرار سيحـر أجيزة ىكاكم 

أكثرية اليكاتؼ الذكية في " أندركيد"مف الكصكؿ إلى خدمات غكغؿ التي يشغؿ نظاميا 

                                                           
.  نفسوعالمرج - 1
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  google Maps كخرائط gmailالعالـ، كمف أىـ خدماتيا نجد خصكصا البريد اإللكتركني 
، ككذلؾ يتضمف متجر    األكثر أىمية لتنزيؿ التطبيقات google playك غكغؿ كرـك

حيث تفتقر لتحديث " ىكاكم" مف خاللو، كىذا تسبب في قمؽ لمستخدمي اليكاتؼ الصينية 
الذم " المصدر المفتكح "  الذم لف يتاح لشركة ىكاكم إاّل مف خالؿ Android10نظاـ 

 .1 كلكف ربما يحدث إثر ذلؾ تأخير ىائؿ في بدء التنفيذgoogleأعّدتو شركة 

كفي ضكء ىذه المخاكؼ المستمرة فمف المنطقي تمامَا أف تعمؿ ىكاكم عمى إنتاج نظاميا 
 بالنظر إلى مكاردىا اليائمة، فإنيا ليس –ىك ما تقـك بو بالفعؿ - األساسي كخدماتيا 

باستطاعتيا تكّبد المزيد مف الخسارة في منافسة اإلبتكار كالقيادة عمى خدمات الجيؿ الخامس 
5Gاإلتصالية . 

 كيحكم مجمكعة كبيرة مف App Galleryىكاكم متجر  ما يجدر ذكره ىك أّف لدل"
التطبيقات البديمة، كالتي أمنتيا شركة ىكاكم بمدة قياسية كنجد مثال تطبيؽ أمازكف كتيؾ 

كتقكؿ مجمكعة ىكاكم أنيا تعمؿ بشكؿ كثيؽ مع المطكريف : تكؾ كسنا بشات كلعبة فكتنايت
مف جميع أنحاء العالـ لمحاكلة جمب العديد مف التطبيقات إلى متجرىا فمف الممكف أف تتكفر 

 كما يزيد مف خطكط شركة App Galleryقريبا مجمكعة كبيرة مف التطبيقات في متجر 
 كتكيتر، 2ىكاكم لتجاكز ىذا الحصار التكنكلكجي ىك كجكد العديد مف التطبيقات األمريكية

 Googleانستغراـ، فيسبكؾ، كاتساب التي ال تعّد جزءان مف خدمات غكغؿ المحمكلة

                                                           
عمى  22/05/2019 : تاريخ النشر،(MCD)، جريدة مونت كارلو الدولية  كليد عباس، الحرب بيف ىكاكم ك ترامب- 1

. 17:52 عمى الساعة 04/10/2020 : تاريخ اإلطالع، www.mc-doualiya.com : الطالعرابط ا، 14:11 الساعة
 :، تاريخ النشرعربي بوست، "جكجؿ تمنع جميع تطبيقاتيا عف ىكاتؼ شركة ىكاكم الجديدة"، (ف.ب )- 2
 عمى الساعة 04/10/2020 : تاريخ اإلطالع،ت-جكجؿ/www.arabicpost.net   :الطالع، رابط ا29/05/2019

17:48 .

http://www.mc-doualiya.com/
http://www.arabicpost.net/????-?
http://www.arabicpost.net/????-?
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Mobile Services1 لذلؾ تعمؿ جميعيا عمى أجيزة ىكاكم مف خارج متجر ىكاكم ، 
ف تـ العكدة إلى حّجة الرئيس األمريكي دكنالد ترامب حكؿ حظر عّدة تطبيقات صينية  كا 
كىي تيديد األمف القكمي األمريكي بالنسبة لمكاليات المتحدة ليس فقط ما يرتبط بالحدكد 

 Espaceالجغرافية بؿ أيضا أّم إقميـ تتكاجد فيو مصالحيا الحيكية أك تممؾ فييا نفكذ 
vital ؛  أّما المدرسة النقدية الميتمة في األساس بأمف المكاطف فإف ىاتو المكاقع التي تشّكؿ

الدبمكماسية الّرقمية تعتبر مصدر تيديد لخصكصية الفرد بما تحكزه مف معمكمات شخصية 
 .   في الفضاء اإللكتركني

كتعتبر مدرسة باريس لمدراسات األمنية المعمكمات كمصدر لألمف كخاصة كأنيا تربطيا 
فالفضاء  (عامميف كمكظفيف مف شرطة كاستخبارات)بالفكاعؿ األمنييف في قطاع األمف 

المعمكماتي مساعد لمفكاعؿ األمنييف عمى القياـ بعممية المراقبة كتجميع المعمكمات كزيادة 
رغـ أف التنبؤ بالتيديد حسب نظرية الردع )فعالية تقنيات المراقبة كالقدرة عمى التنبؤ بالتيديد 

، (السيبرياني ليس سيال في ظؿ تسارع التطكر التكنكلكجي كسيكلة اليجكمات السيبريانية
كىذا ما قّدمتو نظرية باريس كتصكر لمتيديد عمى الفضاء المعمكماتي مثؿ تيديد النظـ 

 .المجتمعية كاستخداـ ىذا الفضاء لمعنؼ السياسي كالصراعات االجتماعية

مف خالؿ المقابمة التي أجريت بيف الباحث كاألستاذ أثير ىالؿ الدليمي حكؿ مكضكع "
تـ استنتاج أّنو بإمكاف استخداـ طريقة استبياف في مكاقع  (الدبمكماسية اإللكتركنية)الدراسة 

التكاصؿ االجتماعي، حيث مف خاللو يتـ التعّدم عمى خصكصية األشخاص كالّدكؿ فقد 
تساعد ىذه الطريقة لدراسة مناطؽ ما كفيميا، كبالتالي القدرة عمى السيطرة عمييا كعمى 

كما يسّيؿ األمر ىك أف . عقكؿ أفرادىا كيمكف إطالؽ عمييا اسـ جرائـ إلكتركنية ناعمة
                                                           

 P40proكيؼ يمكف تثبيت كتفعيؿ خدمات غكغؿ المحمكلة في آخر إصدار مف ىكاتؼ ىكاكم " نايمة الصميبي، - 1
 رابط ،16:35 عمى الساعة 11/05/2019 :تاريخ النشر، (MCD)جريدة مونت كارلو الدولية ، "بالرغـ مف الحظر

    .18:05 عمى الساعة 04/10/2020 :، تاريخ اإلطالع www.mc-doualiya.com : اإلطالع

http://www.mc-doualiya.com/
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االنترنت مباح كغير آمف، كالحرب حاليا ال تككف في ساحة كاقعية معركفة كمكاجية مباشرة 
بيف المتحاربيف بؿ أصبحت حرب بيف المعمكمات كالخكارزميات التي تككف في عالـ 

1 .افتراضي ال يعرؼ العدّك ما يصّعب الّرد عميو
 

III -التنافس بين يوتيوب وفيسبوك: 

مف أجؿ التصدم لمد يكتيكب ككسر ىيمنتو عمى مقاطع الفيديك قاـ فيسبكؾ باستخداـ 
خكارزميات جديدة تتحّكـ في المنشكرات الظاىرة أك المقترحة في الصفحة الرئيسية 

لممستخدـ، حيث أعطى أكلكية الظيكر لممحتكيات المنتجة خصيصا لفيسبكؾ كالصكر 
 بالمئة مف العدد اإلجمالي لممتابعيف، أم إذا كاف 13الشخصية كالنصكص القصيرة بنسبة 

 متابع 130 متابع فمف تصؿ منشكراتؾ عمى األرجح إلى أكثر مف 1000عدد متابعيؾ 
منيـ، كىذا ما أّدل إلى تضييؽ الخناؽ عمى ركابط فيديكىات اليكتيكب المنشكرة عبر 

 مف إجمالي %03فيسبكؾ، فصارت نسبة ظيكرىا لممستخدـ ضئيمة جّدا قد ال تتعدل 
 .األصدقاء كالمتابعيف

ففي إطار حرب فيسبكؾ التنافسية عمى يكتيكب لـ تتكقؼ عند ىذا الحد، فبعد أف إستشعر 
خطكرة ىذا المكقؼ سارع إليقاؼ ميزة التشغيؿ المباشر لمفيديك، كاضطر المستخدـ لمنفر 
عمى الرابط كاالنتظار بعض الثكاني ليتحّكؿ إلى تطبيؽ يكتيكب لمشاىدة الفيديك، ليعّقد 

 فيسبكؾ العممية أكثر مستغال كسؿ المستخدميف، فحتى تشاىد فيديك يكتيكب  
منشكر رابطو عمى فيسبكؾ يجب عميؾ الضغط عمى الرابط كىذا الرابط لف يحكلؾ إلى 

 كالذم يفتقد لمكثير مف Google Chromeتطبيؽ يكتيكب بؿ إلى تطبيؽ محّرؾ البحث 
المزايا المتاحة في تطبيؽ يكتيكب، مما يدفع متصّفحي فيسبكؾ لمعزكؼ عف تشغيؿ فيديك 

                                                           
، أنظر إلى الممحؽ 17:42 عمى الساعة 02/07/2020 بتاريخ، الدبموماسية الرقمية: مقابمة أثير ىالؿ الدليمي، - 1

. 01رقـ 
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يكتيكب بسبب الكقت الضائع في انتظار تحميؿ صفحة الفيديك، كافتقار ىذه الصفحة لمزايا 
 .1تطبيؽ يكتيكب، فيسبكؾ مف عرقمة يكتيكب إلى االبتكار

استشعر فيسبكؾ خطكرة مكقع يكتيكب، فقد أتاح ىذا األخير عّدة برامج كامتيازات 
 فأتاحت ميزات تفاعمية جديدة لممكقع جعمتو ضمف communityكاستحداث خاصية 

تصنيؼ أىـ كأشير مكاقع التكاصؿ االجتماعي بعدما كاف مجّرد مكقع مشاركات الفيديكىات 
 "vidéo sharing site."  

حاكؿ فيسبكؾ عرقمة المحيط األحمر يكتيكب كأكؿ مرحمة ليمر إلى مرحمة االبتكار فأنشأ 
  منصة 2017منصة جديدة تيتـ بخدمات الفيديك تيدؼ إلزاحة اليكتيكب، فأطمؽ سنة 

 "Facebook Watch "  كتسمح ىذه المنصة لصّناع المحتكل كالمنتجيف بنشر أعماليـ
السمعية البصرية عمى المنصة كتحقيؽ عائدات مالية مف خالؿ اإلعالنات التي يتـ بثيا 

 مميار مستخدـ ناشط يشاىدكف أكثر مف 1,49عمى مقاطع الفيديك، كتمكنت مف استقطاب 
 .  مميار مشاىدة في اليـك الكاحد لمقاطع الفيديك4

 : طّكرت ميزات أخرل منيا " Facebook Watch" باإلضافة إلى 

 .Facbookالبث المباشر  .1
 .الفيديكىات المقترحة .2
 التشغيؿ التمقائي لمفيديك .3
 Profile vidéoفيديك شخصي  .4
 محّرؾ بحث الفيديك .5

                                                           
 رابط الجزيرة،: الجريدة اإللكترونية  حساـ بف سكايـ، الفيسبكؾ كاليكتيكب، مف سيسحب البساط مف تحت أقداـ اآلخر،- 1

. 17:23 ، عمى الساعة04/10/2020 :تاريخ اإلطالع،   Aljazeera.net/blogs2020/6 : اإلطالع

http://www.mcdoualiya.com/
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إمكانية االنتقاؿ بيف الصفحات كمشاىدة الفيديك في نفس : نافذة الفيديك العائمة .6
  .الكقت

يؤكد المختّصيف أف يكتيكب ال يزاؿ مييمنا عمى عالـ الفيديكىات متجاكزا فيسبكؾ 
 " Mention"استطالعات الرأم العاـ كميزة اإلشارة  " andageميزة "بخطكات مع استحداث 

إلضافة قصص " Reels"في عنكاف أك كصؼ فيديك ما أك في خانة التعمقات، كميزة 
"Story "  ساعة بدافع تشكيؽ المشاىديف كزيادة تفاعميـ 24 أياـ عكض 7يتـ عرضيا لمدة 

كمشاىدتيـ، كالنقطة التي كضعت الفارؽ بيف فيسبكؾ كيكتيكب ىي مشاركة عائداتيا مع 
صّناع المحتكل التي يعتمدىا يكتيكب، كالتي لك اعتمدىا فيسبكؾ فسيحدث طفرة تقنية كبعث 

 1.شرارة تنافسية أكبر مف التي تحدث حاليا

بالنسبة لتأثير مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الرأم العاـ كباألخص فيسبكؾ، فخّطة 
فيسبكؾ فيما يخص ىذا المكضكع بدأت تتحّقؽ، أصبح ىذا األخير كسيمة ضغط فّعالة 

 .تتخذىا الجماىير ضّد بمدانيا، تكافقا مع سياسة الفيسبكؾ 

بعبارة . مستقبال سيتـ تكجيو الشعكب ال إراديا لتقرير مصير ضّنكا يكما بأنو مصيرىـ
  .أخرل، ىناؾ احتماؿ أف تحذؼ مطالب الشعكب الحقيقية كنكع مف عدـ التكافؽ

مع سياسة الفيسبكؾ، كتعّكض بأخرل مكّجية كمزيفة غايتيا تحقيؽ أىداؼ رجاؿ الماؿ 
 .كالسياسة الذيف يحّضركف لمنظاـ العالمي الجديد

كالّدكؿ ستستجيب مف أجؿ امتصاص غضب شعكبيا، كىذه األخيرة التي ستسعد 
باالستجابة التي في األصؿ لـ تكف إال مطمبا حقف في نسيج الشعب دكف إدراكو، فاتخذه 

 .قضية يدافع عنيا

                                                           
.  نفسوجعالمر - 1
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 كيؼ ذلؾ؟

 .حتى ال يحذؼ مف طرؼ الفيسبكؾ (-)اعتمد خّطة تشكيو الّنص برمز 

ككؿ ىذا يساعد عمى تشجيع األخبار الممّفقة كتغميط الرأم العاـ، لذا قد يككف ىذا السبب 
كراء حظره كالعديد مف الكسائط االجتماعية التي تحسب عمى الكاليات المتحدة األمريكية مف 
طرؼ الّصيف كككريا الشمالية، دكف إنكار الّدكافع الديكتاتكرية طبعا كلكف أيضا لكؿ دكلة 

الحؽ في التخّكؼ عمى أمنيا القكمي كالحذر مف المساس بو كالتشكيؾ مف أم عدكاف 
خارجي خاّصة في ظؿ كاقعية ترامب التي تنظر لمعالـ عمى أنو صفقة كبيرة يجب استغالليا 

 .1كيمكف بيعيا أك شرائيا في أم كقت أتيح ذلؾ

IV -النزاع بين تيك توك و الرئيس األمريكي ترامب: 

منذ إصدار تطبيؽ تيؾ تكؾ أصبح مف أحد التطبيقات األكثر شعبية، مع ما يقارب " 
مميار مستخدـ نشط، كشيدت شعبية التطبيؽ اليائمة صعكد مشاىير عمى منّصتو، كىك ما 
لـ تستطع منصات أخرل مشابية تحقيقو، كمع ذلؾ كاجية ىذا النجاح عقبة كبيرة، حيث 
يبدك أف حككمة الكاليات المتحدة تتطمع إلى خطر التطبيؽ تماما كذلؾ راجع ألسباب عّدة 

 :مف بينيا

 الكرقة التي يمعب بيا ترامب في كؿ مرة يحاكؿ حظر كمنع تطبيؽ ما، :األمن القومي-1
 Wechat. 2"كما حدث مع 

                                                           
 :، رابط االطالع23/10/2020 :، تاريخ النشرخّطة الفيسبوك بدأت في التحّقق عبد الرزاؽ طكاىرية، - 1

http://www.youtube.com/c/razaktouahraia23:01 عمى الساعة ،23/10/2020 :، تاريخ االطالع .
، الجزيرة: الجريدة اإللكترونية، "ىؿ تتجسس تيؾ تكؾ عمى مستخدمييا... كشفتيا ميزة بنظاـ أبؿ الجديد"، (ف.ب )- 2

 : تاريخ االطالعwww.aljazeera.net/news/science :، رابط االطالع30/06/2020 :تاريخ النشر
. 17:17، عمى الساعة 04/10/2020

http://www.youtube.com/c/razaktouahraia
http://www.aljazeera.net/news/science
http://www.aljazeera.net/news/science
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 حيث كشؼ تقرير جديد عف أف ميزة أمنية جديدة في نظاـ تشغيؿ أبؿ الجديد 
عمى المالييف مف " تيؾ تكؾ " تمكنت مف اكتشاؼ تجسس تطبيؽ  " 14 أي أو أس"

مستخدميو، مشيرا إلى أنو تـ القبض عمى منصة التكاصؿ االجتماعي الشعبية متمبسة بنسخ 
النصكص مف جياز المستخدـ كؿ بضع ثكاف، مما يتيح تسجيؿ النقرات عمى لكحة المفاتيح 

 . الخاصة بيـ بشكؿ فّعاؿ مف دكف عمميـ

    كرغـ أف ىذا تـ في السابؽ بكؿ سّرم، فإف مستخدمي اإلصدار التجريبي مف نظاـ 
أيفكف الجديد مف أبؿ أصبحكا يتمقكف إشعارات عندما يقـك أحد التطبيقات بجمع بيانات 

 ".تيؾ تكؾ" المستخدـ، كتمقكا الكثير مف ىذه اإلشعارات عند الكتابة عمى 

كفي تصريح الصحيفة تميغراؼ البريطانية، التي نشرت الخبر أّكؿ مّرة، كاف المتحدث 
ميزة مصممة لتحديد السمكؾ " إف ما يراه المستخدمكف ىك في الكاقع " تيؾ تكؾ" باسـ 

، كليس انتياكا مقصكدان لمخصكصية مستدال بككنيـ أرسمكا نسخة "المتكرر غير المرغكب فيو
محّدثة مف التطبيؽ إلى متجر أبؿ اإللكتركني إلزالة ميزة مكافحة البريد العشكائي لمقضاء 
عمى أم ارتباؾ محتمؿ، كمؤكدا في نفس الكقت التزاـ تطبيؽ تيؾ تكؾ بحماية خصكصية 

 .1المستخدميف كالشفافية في كيفية عمؿ التطبيؽ

كلكف كيؼ ذلؾ؟ فيناؾ قانكف صيني يجبر تطبيقاتيا عمى تسريب معمكمات المستخدميف 
 .إف َطمبت ذلؾ، حيث يعتبر انتياكا لمخصكصية

 تيدؼ إلى 2019أمضت تيؾ تكؾ عمى اتفاقية في : حماية األطفال وخصوصيتيم-2
 حماية خصكصية األطفاؿ، كتـ اتياـ ىذا التطبيؽ بالفشؿ في االلتزاـ بو ما يمّيد لحظره 

في الكاليات المتحدة األمريكية، مما أّدل بمجنة التجارة الفيدرالية ككزارة العدؿ األمريكية إلى 

                                                           
. المرجع نفسو - 1
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فتح تحقيؽ في ىذا الشأف كيعّد ىذا التحقيؽ الذم تجريو لجنة التجارية الفيدرالية أحدث 
الصدمات التي تكاجييا شركة الفيديك القصير تيؾ تكؾ مع اإلدارة األمريكية، كيحظى ىذا 
التطبيؽ بشعبية لدل المراىقيف كاألطفاؿ، كيعتبر األمريكييف األكثر استخداما لو مف بيف 

 .سكاف العالـ

كقامت لجنة االستثمار األجنبي، التي تركز عمى األمف القكمي في الكاليات المتحدة 
بعممية تدقيؽ عمى الشركة كذلؾ لككنيا شركة تابعة لمّصيف أكثر منافس اقتصادم لمكاليات 
المتحدة األمريكية، لذا اقترح كزير الخارجية مايؾ بكمبيك في مقابمة مع شبكة فككس نيكز 
حظر تيؾ تكؾ كتطبيقات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي الصينية األخرل باعتبارىا تشكؿ 

مكانية استخداـ التطبيؽ لجمع البيانات عف  خطر عمى األمف القكمي بصفة عاـ، كا 
المكاطنيف األمريكييف لمحككمة الصينية، كأصدر تيؾ تكؾ بيانا حكؿ االتيامات المكّجية لو 

بأنو تحت قيادة رئيس تنفيذم أمريكي مع مئات المكظفيف كالقادة الرئيسييف في مجاالت 
السالمة كاألمف، كأضاؼ البياف أف تعزيز تجربة تطبيؽ آمنة لمستخدميو ىي أكلكية لدل 

 1.الشركة

 :تزوير االنتخابات- 3

بينما ينتظر العالـ اصدر ترامب لقرار حظر تيؾ تكؾ في الكاليات المتحدة األمريكية 
( ByteDance)" بايت دانس" تصاعد األحداث كيثّرر الرئيس األمريكي طمب مف شركة 

الصينية المالكة لتطبيؽ تيؾ تكؾ ببيع عمميات التطبيؽ في الكاليات المتحدة لشركة أمريكية 
لتظير ما يكركسكفت كمشتر محتمؿ لمتطبيؽ الصيني ليتراجع بعدىا ترامب بداعي أف إدارتو 

                                                           
: الجريدة اإللكترونية، "الكاليات المتحدة تفكر في حظر تيؾ تكؾ الصيني... لدكاعي األمف القكمي "، (ف.ب )- 1
 : ، تاريخ اإلطالعwww.aljazeera.net/news/science :، رابط اإلطالع08/07/2020 :، تاريخ النشرلجزيرةا

.  17:10 ، عمى الساعة04/10/2020

http://www.aljazeera.net/news/science
http://www.aljazeera.net/news/science
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ال تقـك بصفقات تجارية بيف الشركات كأّف قرار حظر التطبيؽ قرار سياسي أمني، ليتراجع 
مّرة أخرل عف قرار الحظر كيعطي ميمة لتيؾ تكؾ إلنياء صفقة البيع لمايكركسكفت خالؿ 

 يكما كيعّد مايكركسكفت اختيارا مناسبا، فالمالؾ الجديد لتيؾ تكؾ يجب أف يككف مقبكال 45
مف إدارة ترامب، كقد بقيت مايكركسكفت في غالب قراراتيا إلى جانب إدارة ترامب عندما 

تخمى عنيا عمالقة التقنية اآلخركف، باإلضافة إلى امتالكيا لألمكاؿ الكافية لشراء تيؾ تكؾ 
كىي ليست العبا قكيا لفيسبكؾ كتكيتر في مجاؿ شبكات التكاصؿ االجتماعي بحيث تدخؿ 
: دائرة االحتكار التي يسعى ترامب إلى تفكيكيا إذا سيضرب ترامب عصفكريف بحجز كاحد

نياء االحتكار  .االستيالء عمى تيؾ تكؾ، كا 

إذا استمرت التكترات بيف الكاليات المتحدة كالصيف في التصاعد، فقد تجد جميع شركات 
التكنكلكجيا الصينية صعكبة بالعمؿ في الكاليات المتحدة ما لـ تجد كفيال أميركيا يقـك 

. بضماف عممياتيا عمى األراضي األمريكية

ُيرجع بعض المحّمميف السياسييف قرار ترامب بحظر تطبيؽ تيؾ تكؾ كاليجـك الذم يشّنو 
: عميو إلى تخّكفو مف تزكير االنتخابات، حيث تناكؿ مكقع فكربس في تقرير لو تحت عنكاف

 ىؿ ىذا السبب الحقيقي لرغبة ترامب في حظر تيؾ تكؾ ؟ 

إف الحظر ال يتعمؽ باألمف القكمي أك االقتصاد كالتكنكلكجيا كال حتى السياسة الخارجية 
بؿ لو عالقة بالتجّمع االنتخابي لترامب في تكلسا ك أككالىكما، حيث مثمت الحادثة فشال 

 ألؼ شخص 20ذريعا لتجمع ترامب االنتخابي بعد أف كاف مف المقرر حضكر ما يقارب 
   1بعد أشير مف اإلغالؽ بسبب فيركس ككركنا، كقد أفسد رّكاد تطبيؽ تيؾ تكؾ التجمع

                                                           
ىذا السبب الحقيقي كراء حرب ترامب عمى تيؾ ...ليست السياسة الخارجية كاألمف كال التكنكلكجيا كاالقتصاد"، (ف.ب) - 1

  :، رابط االطالع04/05/2020 :، تاريخ النشرالجزيرة :الجريدة اإللكترونية، "تكؾ
www.aljazeera.net/news/science ،17:06 عمى الساعة 04/10/2020:  تاريخ االطالع .

http://www.aljazeera.net/news/science
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مف خالؿ تنسيؽ حممة تسجيؿ الحصكؿ عمى تذاكر الحدث كلـ يحضركا، كيبقى ىذا 
افتراض منطقي كلكف ال يجب نسياف أف فترة الحمالت االنتخابية كانت متزامنة مع تفشي 

 1.فيركس ككركنا

V -ترامب وتويتر: 

مّيزه في ىذه المرحمة تخّكؼ،  (جكف بايدف، دكنالد ترامب)تزامنا مع االنتخابات األمريكية "
ليس : دكنالد ترامب مف تزكير االنتخاباب عبر البريد كقد غّرد ىذا األخير عمى تكيتر قائال

 .في أال ينطكم االقتراع عبر البريد عمى احتياؿ كبير (!صفر )ىناؾ أم احتماؿ 

كقد أرفؽ تكيتر عالمة تحذير أسفؿ التغريدة كأضاؼ عالمة تحذيرية أخرل الحقا بمكجب 
الحصكؿ عمى " سياستو الجديدة حكؿ مكافحة المعمكمات المضّممة، مقترحا عمى القراء 

خنؽ "، كلكف ترامب رد بتغريدة جديدة اتيـ فييا المكقع ب "الكقائع حكؿ االقتراع عبر البريد
 .2"حرية التعبير 

 ألؼ تغريدة تحت 52يعّد ترامب أحد المغرديف البارزيف في مكقع تكيتك بامتالكو نحك 
يصاليا إلى المالييف مف الناس، كقد  اسمو، الذم يعتمد عمى منصتو في نشر كجيات نظره كا 

شّف العديد مف المرات ىجمات عمى خصكمو مف بينيـ الرئيس الصيني شي جي بينغ 
 . 3أكف كطالبت اليجمات خصكمو داخميا-كالزعيـ الككرم الشمالي كيـ جكنغ

                                                           
 .المرجع نفسو - 1
 ، BBC NEWSعربي ، "دكنالد ترامب يياجـ تكيتر بعد تحذير بشأف مصداقية تغريدة الرئيس األمريكي"، (ف.ب )- 2

  www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science:، رابط االطالع27/05/2020 :تاريخ النشر
. 18:41 عمى الساعة ،04/10/2020 :تاريخ االطالع

 BBC News،"لماذا أرفؽ تكيتر تغيريدة ترمب بتحذير يدعك لتقصي الحقائؽ بشأنيا؟: ترمب كتكيتر"، (ف.ب )- 3
arabi، رابط االطالع27/05/2020 تاريخ النشر ،www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science 

. 18:45 عمى الساعة 04/10/2020 : تاريخ االطالع

http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/arabi/science
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بالمقابؿ رغـ اعتماده ليذا التطبيؽ بشكؿ كبير إال أنو اتيمو عّدة مرات بتضييؽ الخناؽ 
كميا عمى حرية التعبير، ككذلؾ التدخؿ في االنتخابات الرئاسية األمريكية المقّررة في نكفمبر، 

 .كبصفتو رئيسا لمكاليات المتحدة األمريكية فإنو لف يسمح بذلؾ

مع اقتراب االنتخابات األمريكية في نكفمبر، ينبغي أف تتكقع شركة تكيتر العديد مف 
األمر الذم يعني أف . المنشكرات األخرل التي مف المحتمؿ أف تحمؿ معمكمات مضممة

ثبات  تغريدة الرئيس دكنالد ترامب قد تككف مجّرد اختبار أّكلي لفرض خطط الشركة الجديدة كا 
 .1مدل مصداقيتيا

VI -حرب اليند عمى تيك توك وتعويضو باإلنستغرام: 

ىي أداة لتعديؿ الفيديك مصممة لمسماح لألشخاص  ": Reels " تعريف ريمز- 1
بصناعة مقاطع فيديك قصيرة المّدة مثؿ تيؾ تكؾ، كيمكف لمستخدمي األداة تسجيؿ مقاطع 

فيديك كضبط شرعتيا كتزكيدىا بالمكسيقى أك استعارة الصكت مف مقاطع فيديك خاصة 
في تطبيؽ تيؾ تكؾ، كما يمكف مشاركة ىذه المقاطع  (Duet)باآلخريف، مثؿ ميزة دكيت 

ضمف قصص إنستغراـ، أك إرساليا عير الرسائؿ المباشرة، أك نشرىا في قسـ ضمف عالمة 
 (. Top Reels)تكب ريمز "يسمى " استكشؼ" التبكيب 

( Reels)تعتبر شركة فيسبكؾ أداة ريمز : تعويض تيك توك بإنستغرام عمى اليند- 2
الخاصة بمنّصة مشاركة الصكر إنستغراـ في اليند، حيث تنسخ أداة بعض أفضؿ الميزات 

 .2الذم حظرتو الحككمة اليندية منذ أياـ فقط (TikTok)المعركفة لتطبيؽ تيؾ تكؾ 

                                                           
. نفسورجع الم - 1
: الجريدة اإللكترونية، "فايسبكؾ تغرم اليند بأداة جديدة مف أنستغراـ... بعد حظر تيؾ تكؾ الصيني"، (ف.ب )- 2

 : تاريخ االطالع  www.aljazeera.net/news/science :، رابط االطالع07/07/2020 :، تاريخ النشرالجزيرة
. 17:21 عمى الساعة ،04/10/2020

http://www.aljazeera.net/news/sci
http://www.aljazeera.net/news/sci
http://www.aljazeera.net/news/sci
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كأفادت التقارير بأف بعض مستخدمي إنستغراـ في اليند بدؤكا بالفعؿ تمقي األداة الجديدة 
عبر التحديث، في حيف أكد متحدث باسـ فيسبكؾ أف الشركة تخطط إلطالؽ األداة عمى 

 .نطاؽ أكسع

تخطط لبدء اختبار نسخة محدثة مف أداة ريمز في المزيد : "كقاؿ المتحدث باسـ فيسبكؾ
تمثؿ ريمز طرقة ممتعة كمبدعة لمنقاس لمتعبير عف أنفسيـ كالتسمية، " ، كأضاؼ "مف البمداف

كنحف متحمسكف لتقديـ ىذه النسخة الجديدة إلى المزيد مف مجتمعنا العالمي، كال تكجد في 
 ".الكقت الحالي خطط أخرل لذكر تاريخ اإلطالع أك البمداف التي ستطمؽ فييا

 مع ميزة 2016حّققت منصة مشاركة الفيديك المممككة لشركة فيسبكؾ نجاحا كبيرا عاـ 
 (.Snapchat)القصص المستنسخة مف تطبيؽ سناب شات 

إّف فيسبكؾ حريصة لمغاية عمى مكاجية الصعكد السريع لتطبيؽ تيؾ تكؾ، فباإلضافة إلى 
كىك تطبيؽ فيديك مثؿ تيؾ تكؾ، كشؼ لما يتعمؽ بالتطبيؽ الصيني  (lasso)إطالؽ ليسسك 

عبر تسريبات ظيرت في أكتكبر الماضي، مع إمكانية تجنيد إنستغراـ في المعركة ضد 
   1.التطبيؽ الصيني

المالحظ لطبيعة العالقات األمريكية الصينية اليندية سيفيـ سبب حظر اليند لتطبيؽ تيؾ 
تكؾ، فالعالقات األمريكية اليندية عالقات تعاكنية عكس العالقات الصينية اليندية التي 

تشيد تنافس اقتصادم مع محاكلة الكاليات المتحدة األمريكية استغالؿ ىذا التنافس لصالحيا 
 .كاستثماره مف أجؿ أإعاقة السيطرة الصينية عمى منطقة آسيا الباسفيؾ

 

                                                           
.  نفسورجعالم - 1



 الفصل الثالث                                                     التنافس بين العولمة والعولمة المضادة

 

 104                                                    
 

 نزاع كشمير عمى موقع تويتر: الثانيالمبحث 

يعتبر إقميـ كشمير الكاقع في حدكد الصيف ضمف المكاقع اإلستراتيجية كاآلمف القكمي 
بسبب التخكمية الجغرافية كككنو معبر مف معابر طريؽ الحرير الجديد، باعتباره بيذه األىمية 

ككذا " تكيتر" فكيؼ تككف ردكد صّناع القرار ألطراؼ النزاع المحكرية كالمتغمغمة عمى 
ذا استطاع تحسيف العالقات بيف ىاتو األطراؼ؟  مستخدميو مف الرأم العاـ كا 

 نبذة تاريخية عن نزاع كشمير: المطمب األول

نتج إقميـ كشمير عف تقسيـ شبو القارة اليندية بيف باكستاف اإلسالمية كاليند اليندكسية، 
 . إمارة مف بينيا جامك ككشمير580كقد قسمتيا بريطانيا إلى 

ـ 1947 أغسطس 15أصدر البرلماف البريطاني قانكف استغالؿ اليند كتـ تنفيذه في 
كينص عمى أف الكاليات كاإلمارات تنضـ إلى مف تريد مف الدكلتيف فانضمت أغمبيا إلى 
اليند كعدد قميؿ لباكستاف، بينما كشمير رفضت االنضماـ إلى كمييما، كأعمف حاكميا 

 .اليندكسي ضميا لميند كالشعب المسمـ طالب باالنضماـ لباكستاف

بعدىا ضّمت اليند بعد الحرب العالمية األكلى مع باكستاف ثمثي كشمير كالثمث الباقي مع 
 .1 باكستاف

I -طبيعة النزاع الكشميري: 

يديكلكجي في نفس الكقت يعيؽ السالـ بيف اليند كباكستاف،  نزاع كشمير نزاع إقميمي كا 
، كاف إقميـ كشمير مكضكع ثالث حركب 1947منذ استقالؿ كؿ مف اليند كباكستاف سنة 

 .مفتكحة بيف اليند كباكستاف كالعديد مف االشتباكات
                                                           

.   1، ص (سد ) ،(08الفصؿ ) ،، دراسة في الجغرافيا السياسيةمشكمة كشمير كامؿ أبك ظاىر، - 1
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تعتبر  (اليند)لكال الطرفيف حجج كدكافع االعتبار كالمطالبة بضـ كشمير إلييا فنيكدليي 
ضـ كشمير المسممة باعتبار المسمميف جزء مف اليند التي تضـ العديد مف الثقافات 

كاإليديكلكجيات، أّما باكستاف فتعتبر ضـّ كشمير ذات األغمبية المسممة إلى باكستاف ىك 
 .األصح

، ليعمف باكستاف 1947الميراجا اليندكسييف في الكشمير احتشدكا في اليند بعد االستقالؿ 
الحرب التي انتيت بتقسيـ اإلقميـ بيف منطقة مستقمة ىندية كمنطقة مستقمة باكستانية مع 

 .(نقطة الحراسة)منطقة فاصمة لكقؼ إطالؽ النار 

النزاع مبدئيا يتـ تغذيتو مف الباكستاف المعارضة لمكجكد العسكرم اليندم في كشمير، أّما 
، أّما اليند كباكستاف 1السكاف فقد سئمكا مف االحتالؿ كيرغبكف في تنمية اقتصادية أكبر

فتدكر في دائرة القمع، اليجـك مع رفض اليند ألم تدكيؿ لمقضية أك تقرير مصير فمثال 
رفضت الحؿ المقترح مف طرؼ ىيئة األمـ المتحدة، حيث تـ تشكيؿ لجنة محايدة مف األمـ 

 :ـ1948المتحدة كصدر قرارىا األكؿ في أغسطس 

  كقؼ إطالؽ النار بيف الدكلتيف: 01البند. 
  خاص بالشكؿ األساسي التفاقية اليدنة: 02البند.  
  استفتاء عمى مستقبؿ كضع إقميمي جامك ككشمير: 03البند. 

صدر قرار مف األمـ المتحدة بإجراء استفتاء محايد تحت إشراؼ األمـ المتحدة لكف اليند 
 .2لـ تكافؽ عمى االستفتاء كاعتبرت المنطقة الخاضعة ليا أرض ىندية

                                                           
1 -  Pascal Boniface, Op.cit, p 97. 

.   8، ص مرجع سابق كامؿ أبك ظاىر، - 2
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خاصة  ،1إضافة إلى تدخؿ رؤساء دكؿ الكمنكلث لحؿ المشكمة لكف اليند رفضت ذلؾ
بعد تصاعد المعارضة الشعبية التي تقمؽ نيكداليي كتعتقد أف ميزاف القكل العسكرية في 

صالحيا، إذا فأم نظرة مف المجتمع الدكلي ال يمكف إاّل أف تضر بمصالحيا، كىي مدركة 
بأف أم محاكلة لتقرير المصير سيؤدم إلى رفض حضكرىا في اإلقميـ، كأف احتالليا 

العسكرم لمكشمير كمكقفيا اتجاه ىذا الصراع في النياية يؤدم إلى تشكيو صكرتيا عمى 
المستكل الّدكلي فيك تصّرؼ يتعارض مع المبادئ الديمقراطية التي تنادم إلييا اليند، مف 

 مستغمة 2019لتعاكد رفضو مؤخرا في )جية تقبؿ مبدأ الحكـ الذاتي المحدكد لمكشمير 
 (.19الجائحة العالمية ككفيد 

الكاليات المتحدة األمريكية ترغب في أف يتـ حؿ ىذا النزاع لكي يككف بمقدكر باكستاف 
التركيز عمى محاربة اإلرىاب كالمشاركة في إيجاد حّؿ لممسألة األفغانية؛ كما يسّيؿ لمكاليات 
المتحدة األمريكية التكفيؽ بيف التحالؼ القديـ مع باكستاف كالتقارب اإلستراتيجي األقدـ مع 

 .اليند

أّما كشمير كطرؼ في النزاع، ففي حالة تقرير المصير، عمى األغمب فالكشميرييف 
 .2سيختاركف االستقالؿ التاـ عمى االنتماء إلى أحد الطرفيف اليندم أك األفغاني

 سيناريك الكضع الراىف ىك المسيطر، كؿ مف اليند Statu quoلكف حاليا، فإف 
كباكستاف ليستا عمى استعداد لتقّبؿ أم تنازالت عمى الرغـ مف الزيارة التاريخية كالمفاجأة ؿ 

، أعماؿ العنؼ عادت مّرة أخرل إلى إقميـ كشمير 2015في ديسمبر " شاريؼ "إلى " مكدم"
 .2016في أكت 

                                                           
.   8، ص نفسورجع الم - 1

2 -  Pascal Boniface, Op.cit, p 98. 
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الباكستانية تتناكب بيف األزمات كمحاكلة المصالحة التي تفشؿ عمكما، -العالقات اليندية
 .1 كيبقى إقميـ كشمير مف بيف األقاليـ األكثر عسكرة في العاـ

 يمثل الخريطة الجيو إستراتيجية إلقميم كشمير: (06)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 www.Google.com/commons.m.wikimedia.org: المصدر
 

 

 

                                                           
1 -  Ibid, p 98. 

 

http://www.google.com/commons.m.wikimedia.org
http://www.google.com/commons.m.wikimedia.org
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II -الموقع الجغرافي إلقميم كشمير: 

كشمير ىي المنطقة الجغرافية الكاقعة ما بيف اليند كباكستاف كالصيف في شماؿ شرؽ آسيا 
كتاريخيا تعرؼ كشمير بأنيا المنطقة السيمة في جنكب جباؿ اليماليا مف الجية الغربية 

 .كتحّدىا أفغانستاف مف الشماؿ الغربي

ىي ذات سطح جبمي معّقد مككنة مف سمسمتيف جبميتيف تحصراف فيما بينيما كادييف ىما 
، كتشيناب ك رافي ك بيز الخ، تكجد في ...كشمير كجامك، أىـ األنيار في كشمير نير لـك

 .  كمـ5 كمـ كعرضيا 17كسط كشمير بحيرة ناجيف كداؿ طكليا 

III -حجج كل من اليند وباكستان اتجاه نزاع كشمير: 

 :حجج اليند لممطالبة بإقميم كشمير- 1

ـ قامت اليند بمشاريع تنمية ضخمة في اإلقميـ، فمستقبؿ كشمير 1947منذ  *
 .اقتصاديا أفضؿ مع اليند

 .يمكف حؿ مشكمة المياه مع الباكستاف *
 .حماية مصالح مميكف ىندكسي في جامك *
 .كشمير تمثؿ خط دفاع أكؿ ضد التكسع الصيني *

 :حجج باكستان لممطالبة بإقميم كشمير- 2

كشمير امتداد طبيعي ألراضي كتضاريس باكستاف، فال تكجد عكائؽ رئيسية  *
 .1بينيما

                                                           
.   4، ص مرجع سابق كامؿ أبك ظاىر، - 1
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، كىك األساس الديني الذم تـ تقسيـ (% 90)معظـ سكاف المنطقة مف المسمميف  *
 .اإلقميـ بيف باكستاف كاليند

ضـ كشمير لميند تيديد لألمف القكمي الباكستاني لعدـ كجكد حكاجز طبيعية بيف  *
 .كشمير كباكستاف

 .  (الثركة المائية)تحكـ اليند في منابع نير الُسند يمثؿ تيديد لباكستاف  *
ارتباط كشمير بخطكط مكاصالت باكستاف جعؿ التبادؿ التجارم بينيما كبير،  *

 .فالتكجو التجارم مرتبط بباكستاف
 .سيطرة باكستاف عمى كشمير يحّد مف التعاكف الصيني كالركسي *
 .كجكد تكامؿ اقتصادم بيف كشمير كباكستاف في اإلنتاج كالتجارة كالعمالة *
 .تشترؾ كشمير بحدكد طكيمة مع باكستاف *

 :موقع لشعب الكشميري من القضية- 3

 :فمكقفو مف ىذا النزاع كما يمي (صاحب اإلقميـ المتنازع عنو)بالنسبة لمشعب الكشميرم 

ـ كسكاف جامك ككشمير يطالبكف باالستقالؿ كقامت ثكرات متتالية مف 1974منذ عاـ 
المقاكمة الكشميرية بدعـ مف باكستاف كأحيانا بمشاركة مقاتميف مف باكستاف ضد االحتالؿ 

 .اليندم

 :كقد اقترح الشعب الكشميرم مجمكعة مف الحمكؿ ىي

 .إقامة سالـ عادؿ بيف اليند كباكستاف كالتكصؿ لحؿ سممي لممشكمة *
 1 .إجراء استفتاء في كؿ أراضي كشمير *
 

                                                           
.   10-9  ص، صنفسورجع الم - 1
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 .كمنطقة الداخ البكذية لميند (جامك)ضـ األراضي ذات األغمبية اليندكسية  *
 .  1 استقالؿ كشمير عف اليند كباكستاف *

 دور الصين والواليات المتحدة األمريكية في نزاع كشمير: المطمب الثاني

I -الدور الصيني في نزاع كشمير: 

يتخذ النزاع الكشميرم منحنى جديد بعد قرار السمطات اليندية بإلغاء الحكـ الذاتي عف 
إقميـ كشمير، ككذلؾ بعد دعـ الصيف لممكقؼ الباكستاني منددة بالقرار لككنو تيديدا مباشرا 

" جكادر"لمشركع طريؽ الحرير، حيث تقـك الصيف بإنشاء ممر اقتصادم يربطيا بميناء 
الباكستاني الكاقع عمى بحر العرب، كالذم يمر بإقميـ كشمير في الجزء الخاضع تحت 

 قامت الصيف بتدشيف أكؿ ركافد طريؽ الحرير عبر سكة 2015السيطرة الباكستانية، كفي 
حديدية كطرؽ ألنابيب الغاز تبدأ مف غرب الصيف مركرا بكشمير بيدؼ نقؿ الغاز مف 
سكاحؿ باكستاف القريبة مف الخميج العربي إلى غرب الصيف، إذ تنكم بكيف نقؿ ثقميا 

يجاد طرؽ برية كبحرية جديدة، بدافع كسر الحصار الجيكسياسي الذم تحاكؿ  الصناعي كا 
 .أمريكا فرضو عمييا عبر شركائيا مثؿ اليند

 حاكؿ تكطيد عالقاتو الخارجية مع إيراف 2018لمسمطة في " عمراف خاف "مع كصكؿ 
كالصيف كتركيا كماليزيا، محاكال انتشاؿ باكستاف مف الكضع االقتصادم المتدني فنتج عف 

 .  2 االقتصاد كالطاقة النككية كالعسكرة: ذلؾ تكقيع عّدة شراكات إستراتيجية في عّدة قطاعات

                                                           
.   12-11، ص نفسورجع الم - 1
، تاريخ برق لمسياسات واالستشارات، "(األزمات المتعّددة كاألبعاد المستقبمية)الصراع عمى كشمير " يماف دابقي، - 2

.   13:35 ، عمى الساعة03/11/2020 : ، تاريخ اإلطالع www.barq-rs.com :، رابط اإلطالع09/2019 :النشر

http://www.barq-rs.com/
http://www.barq-rs.com/
http://www.barq-rs.com/
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كبالنسبة ألثر العالقة الصينية مع باكستاف، كبالعكدة إلى العالقات األمريكية الباكستانية 
إباف فترة الحرب الباردة، تسعى باكستاف لتحقيؽ تكازف في العالقات الدكلية، بعد اعتماد 

أمريكا تكطيد عالقاتيا مع اليند بعد انييار االتحاد السكفياتي، ما يشير بطبيعة الحاؿ إلى 
تغّير في األكلكيات بالنسبة لإلدارة األمريكية التي بدأت تمارس ضغكطا عمى باكستاف بممؼ 
الجماعات المسمحة، لذا فإف مسألة العالقات الباكستانية الصينية تعد إحدل أىـ أسباب تكتر 

العالقات بيف باكستاف كأمريكا، ككف بكيف بدأت تتطمع لكضع رؤية تنمكية عبر خارطة 
 كربطتيا مع مشركع الصيف االقتصادم لطريؽ الحرير كالتي ترل أف مشركع 2025طريؽ 

الصيف سيمكنيا مف إنشاء شبكات طرؽ كاسعة كميناء كخطكط تجارية بحرية كمطارات 
 :كسكؾ حديدية، ما يعزز مف طمكحيا عمى الصعيد اإلقميمي كفؽ ما يمي

 .إيجاد حمقة كصؿ بيف الصيف كجنكب آسيا كآسيا الكسطى كالشرؽ األكسط -
كجكد تكاصؿ دائـ بمنحيا حرية التقدـ في النمك التجارم كاالقتصادم كتكسيع  -

 .األسكاؽ
 .  الترابط الحيكم ألقاليـ باكستاف مف خالؿ الطرؽ السريعة كالسكؾ الحديدية -

ىذا ما دفع باليند كالكاليات المتحدة األمريكية إلى معارضة الممر االقتصادم الحيكم 
الذم سيؤدم إلى تقميص الدكر األمريكي في القارة اليندية كجنكب آسيا عمى حساب صعكد 

إلى إثارة مسألة  الصيف كقكة اقتصادية تربط قارات العالـ الثالث ك لعّؿ ىذا ما دفع اليند
كشمير بدفع مف الكاليات المتحدة األمريكية إلثارة الفكضى في المثمث الحدكدم القريب مف 

طريؽ الحرير كميناء جكادر بيدؼ عرقمة المشركع عبر رفع كتيرة أعماؿ الجماعات المسمحة 
 .1في المناطؽ المتنازع عمييا

                                                           
.   نفسورجعالم - 1
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بالمقابؿ تدرؾ الصيف مدل خطكرة تطّكر العالقات اليندية األمريكية عمى حدكدىا 
الجنكبية كعمى مصالحيا كعالقاتيا في محيطيا اإلقميمي، خاصة مع بقاء احتفاظيا بالجزء 
الشرقي مف كشمير إضافة إلى المخاكؼ عمى مستقبؿ إقميـ التبت حياؿ أم تخمي صيني 
عف جزء خاضع ليا في كشمير، فمف شأف ذلؾ أف يثير ليا مشاكؿ داخمية مع استمرار 
المطالبة في االستقالؿ بدعـ مف الكاليات المتحدة األمريكية، األمر الذم دفع الصيف إلى 

التمسؾ بخيار الدبمكماسية العالية في التعامؿ مع اليند بمسألة المشاكؿ الحدكدية دكف المجكء 
 .  1 2019لخيار التصعيد أك النبرة التيديدية العسكرية حتى عاـ 

 (التنافس عمى الزعامة اإلقميمية)كمكقؼ الصيف مف ىذه القضية مرتبط بعالقتيا التنافسية 
كعّبرت المتحدثة بمساف الحزب الشيكعي الصيني عف رفض بكيف القاطع لمخطكات التي 

 ألؼ عسكرم 25 بعد أف حّط عمييا أكثر مف 2020قامت بيا اليند في كشمير سنة 
ىندم، قطع االنترنت كشبكات الياتؼ، حظر جميع التجمعات العامة، كمطالبة السائحيف 

 .كالصحفييف األجانب بمغادرة كالية كشمير

أّما باكستاف فقد نّددت كقامت بتقديـ شككل لدل األمـ المتحدة، لكف مجمس األمف رفض 
إصدار أم تعميؽ عمى القرار اليندم، كىك ما أخذ بباكستاف لمتصعيد الطائفي كالديني في 

كشمير، منددة بصمت مجمس األمف تجاه الكضع، مشيرة إلى إمكانية المجكء إلى تبني 
الخيار العسكرم بعد فشؿ حممتيا الدبمكماسية المكثّفة، كبيذا دعت الصيف المسمميف إلى 

حباطيا  .  2 الكقكؼ ضّدىا كا 

 
                                                           

.  نفسورجع الم - 1
مركز مستقبل  ،"تأثيراتو، امتداداتو اإلقميمية، كانعكاساتو الدكلية: الباكستاني حكؿ كشمير-الصراع اليندم"، (ف.ب )- 2

 :  تاريخ االطالع، www.gulffutures.org/archive : رابط االطالع،05/04/2020 :، تاريخ النشرالخميج
.  10:36 ، عمى الساعة03/11/2020

http://www.gulffutures.org/ARCHIVE
http://www.gulffutures.org/ARCHIVE
http://www.gulffutures.org/ARCHIVE
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II -الدور األمريكي في نزاع كشمير: 

بداية قامت الكاليات المتحدة األمريكية بعرض كساطتيا لحؿ المشكؿ بطريقة تفاكضية بيد 
أنيا رفضت تحريؾ مجمس األمف لصالح باكستاف، كرفضت الضغط عمى اليند، كقّررت عدـ 
التدخؿ كدعكة األطراؼ إلى ضبط النفس، كذلؾ راجع إلى سياسة الكاليات المتحدة األمريكية 

 .الحالية التي تراعي أكال المصمحة القكمية العميا

بالنسبة لممساعدات فيي تميؿ إلى التشّدد مع باكستاف في تقديميا ليا مع محاكلتيا 
المكازنة في عالقتيا مع كال الطرفيف لككنيا بحاجة ليذيف الحميفيف بالرجكع إلى طبيعة 

 الصينية، كالحرب التجارية مع الصيف يمكف تبرير سككت الكاليات –العالقات األمريكية
المتحدة األمريكية عما ترتكبو اليند في كشمير، ليس ىذا فحسب إنما يمكف مالحظة خّطة 

؛  1دكنالد ترامب في تقكية اليند إلضعاؼ الصيف في إطار التنافس عمى الزعامة اإلقميمية
الشراكة األمريكية اليندية ستؤدم إلى زيادة التكتر بيف الصيف كالكاليات المتحدة األمريكية 
في المحيط اليادم في ظؿ حرب النفكذ كالبحث عف مكارد جديدة، كترل كاشنطف في اليند 

يمكنو أف يساعدىا عمى زيادة نفكذىا العسكرم كالسياسي عمى حساب الصيف " ككيال قكيا"
 .2 مف المحيط اليندم كحتى اليادم

تحاكؿ الكاليات المتحدة األمريكية كقكة متغمغمة في آسيا استغالؿ ىذا النزاع كالتنافس بيف 
 (المساكمة ليا)كؿ مف الصيف التي تصبكا إلى الييمنة اإلقميمية كاليند القكة المناكئة 

كنجاحيا في ذلؾ مقترف بتطكيرىا لعالقتيا بنيكدليي ثـ إقحاميا في قضايا كعمميات السالـ 
مثؿ عممية السالـ الجارية بأفغانستاف ككذلؾ مناكرات بحرية ضخمة مع الياباف كالكاليات 

                                                           
.   نفسورجعالم - 1
 :تاريخ النشرفيل تفشل باكستان الخطة؟ ...أمريكا تقوي اليند إلضعاف الصين زىير عجكز، عاشكر جككار، - 2
 ، عمى الساعة03/11/2020 : تاريخ اإلطالع،  /www.aa.com.tr/ar/949061 :الطالع، رابط ا27/01/2017

11:08  .

http://www.aa.com.tr/ar/949061/
http://www.aa.com.tr/ar/949061/
http://www.aa.com.tr/ar/949061/
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المتحدة األمريكية قبالة سكاحميا الجنكبية بيدؼ تعزيز عالقاتيا العسكرية في مكاجية نفكذ 
الصيف المتطمعة لمييمنة الذم يتزايد بالمنطقة بمركر الكقت كتزايد قكتيا، فيي تقريبا تمتمؾ 

ضمف )قكة كافية لبسط نفكذىا عمى النظاـ اإلقميمي ما يثير قمؽ كشككؾ كؿ مف المناكئ 
الذم يمثمو التدخؿ األمريكي في ( ضمف النظاـ الخارجي)كالنظاـ التغمغمي  (النظاـ المحكرم

 Steven ك Louis contoriاإلقميـ األسيكم، كىذا التقسيـ لبنية النظاـ كضعو كؿ مف 
Speigel  . 

كالمالحظ لطبيعة النظاـ اإلقميمي األسيكم فيك بالعكدة إلى تقسيـ بارم بكزاف الذم قسـ 
 :األنظمة اإلقميمية إلى

 .أحادم القطبية -1
 .ثنائي القطبية -2
 .ثالثي القطبية -3
 .متعّدد األقطاب -4

فال يمكف اعتباره أحادم القطبية في ظؿ كجكد الياباف كاليند كقكل اقتصادية كدبمكماسية 
مدعمة عسكريا مف الكاليات المتحدة األمريكية، إذا فيك نظاـ ثالثي القطبية مما يصّعب مف 

 .مشركع الصيف كدكلة مييمنة عالميا الذم يشترط ىيمنتيا أكال عمى إقميميا

يمكف إضافة سبب آخر لتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في اإلقميـ األسيكم كىك ما 
 :أطمؽ عميو بارم بكزاف بالمرّكب األمني اإلقميمي الذم يتشكؿ مف شرطيف

التخكمية كالتقارب الجغرافي باعتباره مف رّكاد اإلقميمية التقميدية : العامل الجغرافي- 1
 .التي تعتبره شرط أساسي لتصنيؼ األنظمة اإلقميمية

 .االعتماد المتبادؿ بيف الفكاعؿ اإلقميمية: االعتمادية األمنية- 2
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كقّسـ المركبات األمنية إلى ثالث أنكاع يعتمد ىذا التقسيـ عمى مدل تحقيؽ ىذيف 
 :الشرطيف

 .(إقميـ صراعي)تككيف الصراع اإلقميمي  -1
 .(إقميـ تنافسي)األنظمة األمنية اإلقميمية االقتصادية  -2
 .(فكضكم تعاكني)الجماعية األمنية اإلقميمية  -3

حداث شرخ في العالقات بيف  فالكاليات المتحدة تيدؼ إلى خفض االعتمادية األمنية كا 
بالخصكص ما ينتج نظاـ ثالثي القطبية كنظاـ أمني  (اليند، الياباف، الصيف)القكل اإلقميمية 

إقميمي تنافسي ال تحدث فيو حركب مباشرة كال نزاعات محتدمة كال يكجد فييا سالـ كتعاكف 
بؿ تنافس اقتصادم، ما يدفع بالكاليات المتحدة إلى إطالة بقاءىا كتكسيع نفكذىا بالمنطقة 
مف خالؿ المساعدات أك التدخالت العسكرية أك إنشاء قكاعد عسكرية أك حتى بالحضكر 

التكنكلكجي فييا مف خالؿ تكنكلكجيات التكاصؿ االجتماعي ما أطمؽ عميو باسكاؿ بكنيفاس 
 . (االفتراضي)بالفضاء الخامس 

حيث تنافس الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف عمى اإلستباقية في ىذا المجؿ فمثال 
لمصيف األسبقية في إطالؽ أكؿ سفير في الذكاء االصطناعي ليذا يرل المتخصص في 

الدبمكماسية الرقمية األستاذ أثير الدليمي بأف الصيف تعرؼ تقّدـ في مجاؿ الذكاء 
االصطناعي المرتبط بالسياسة الخارجية كالدبمكماسية في عصر الرقمنة، كلكف أيضا 

فمصطمح الذكاء االصطناعي كرد لممرة األكلى مف قبؿ عالـ الحكاسيب اإللكتركنية األمريكي 
 1 بكسائؿ التكاصؿ كفي مقاؿ لو ربط الذكاء االصطناعي1956جكف مكارتي عاـ 

                                                           
  - عّرفو عالـ الحكاسيب اإللكتركنية األمريكي جكف مكارتي بأنو عمـ كىندسة صنع اآلالت الذكية، : الذكاء االصطناعي

. الدبمكماسية في عصر الذكاء كاالصطناعي ألثير الدليمي: كخاصة برامج الكمبيكتر الذكية مف مقاؿ
 :الطالع، رابط ا02/07/2020 :، تاريخ النشرالدبموماسية في عصر الذكاء االصطناعي أثير الدليمي، - 1

https://www.facebook.com/ather 16:22  ، عمى الساعة01/12/2020 :، تاريخ االطالع  .

https://www.facebook.com/ather
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باستخداـ بيانات كسائؿ التكاصؿ االجتماعي سيسعى  نظاـ الذكاء : االجتماعي حيث قاؿ
االصطناعي أكال إلى االستماع كتحديد مستكل االىتماـ كاالستماع كتحديد مستكل االىتماـ 

لمجميكر في  (إيجابي، سمبي، محايد)كاالستقباؿ الجماىيرم لمحممة كفؽ مستكيات االىتماـ 
المكضكعات الثالثة، ستككف الخطكة التالي ىي استخداـ التحميالت الرقمية التشخيصية 

ماىية الرسالة، تنسيؽ األىداؼ، )لمبيانات لشرح الدكافع المحتممة ذات األىمية لكؿ مكضكع 
 .كاحتماالت رد الجميكر عمى حممة السفارة (الشخكص المؤثرة كالمؤيدة لطرحيا

أّما الخطكة األخيرة تككف مف خالؿ إجراء عمميات محاكاة لتقييـ الحممة التي سيككف ليا 
التأثير األقكل بالنظر إلى الطريقة التي يضع بيا الجميكر نفسو في كؿ مكضكع كالعكامؿ 

 .  التي قد تساعد في زيادة أك تقميؿ االىتماـ العاـ بيا

مكقع التكاصؿ )باإلضافة إلى ترابط األدكار بيف الذكاء االصطناعي كالدبمكماسية الرقمية 
كمدل كفاءة كجكدة ىذه المكاقع كتأثيرىا كمدل ربطيا كحسف استغالليا مف قبؿ  (االجتماعي

الذكاء االصطناعي بيدؼ زيادة قّكة الدكلة في مكاجية الدكؿ األخرل خاصة في ظؿ النظاـ 
عادة تشكيؿ  الفكضكم الذم يسكد العالقات الدكلية كقدرة الذكاء االصطناعي عمى تغيير كا 

أساس النظاـ الدكلي كعامؿ مؤثر عمى البيئة التي تمارس فييا الدبمكماسية كالسياسة 
 .  1 الخارجية بصفة عامة

 نزاع كشمير من الواقع إلى المواقع: 03المطمب 

تأثير الدبمكماسية الرقمية عمى نزاع كشمير انتقمت مف المجاؿ المادم إلى المجاؿ 
االفتراضي فعدـ التماثؿ في المصالح تتبمكر في بنية العالقات بيف القكل االلكتركنية سكاء 

                                                           
.  المرجع نفسو - 1
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عمى المستكل الدبمكماسي أك اإلستراتيجي مف خالؿ جمع المعمكمات كالبيانات كمعالجتيا 
 .كاختراؽ الشبكات كالتالعب بالجانب النفسي

ففي ظؿ غياب بمكرة لبعض قكاعد السمكؾ الدكلي كعدـ تماشي القانكف الدكلي مع "
التطكر التكنكلكجي فحسب األستاذ أثير الدليمي مازاؿ القانكف الدكلي بعيد عف تنظيـ القكاعد 

التي تتعمؽ بالدبمكماسية االلكتركنية، فالقكاعد التي تنظميا مازالت ىي القكاعد التي تنظـ 
الدبمكماسية التقميدية مثؿ اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية، ليذا يعد الردع السيبرياني في 

الدبمكماسية االلكتركنية صعب التحقيؽ فمعاقبة الدكلة المياجمة مرتبط بدرجة التطكر 
 . 1 التكنكلكجي كالقكة السيبريانية

ترل الميبرالية الجديدة لجكزيؼ نام أف الثكرة المعمكماتية كباألخص الدبمكماسية الرقمية 
تساىـ في التعاكف كاالعتمادية المتبادلة بيف الفكاعؿ الدكلية رغـ أف الكاقع يثبت العكس 
فمازالت النزاعات قائمة مع استحداث طرؽ ككسائؿ جديدة، فصحيح الترابط المعمكماتي 

لغاء الحدكد في كجو التيديدات األمنية لكف في حالة  كالعكلمة يسيؿ عممية تدكيؿ القضية كا 
عدـ استغالليا مف طرؼ الدكؿ األخرل، كمحاكلة الشعكب المجاكرة جمب النزاع نحكىا 

 Spillفتصبح مثؿ حركة الدكمينك كسقكط أحجارىا كاحدة تمكل األخرل أك ما يسمى ب 
over" فتدكيؿ قضية ما في القرف الحالي مقترف بدرجة كبيرة بتكنكلكجيات "االنتشار ،

 .  اإلعالـ كاالتصاؿ مف بينيا كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كاإلعالـ البديؿ

عرفت الحضارة اإلنسانية عبر التاريخ كسائؿ عديدة لتسكية المنازعات بالطرؽ السممية، 
 2إذ لـ تكف الحرب الكسيمة الكحيدة لفض النزاعات بيف الدكؿ كالشعكب، فالبشرية

                                                           
.  المرجع نفسو - 1
، 12/03/2020، تاريخ النشر ، ساسة بوستساحة جديدة تتنافس فييا األمـ...  شركؽ مسح، الدبمكماسية الرقمية- 2

،  /www.google.com/amp/s/www.sasapost.com/opinion/digital-diplomacy/amp:رابط اإلطالع
 .16:34  ، عمى الساعة12/10/2020 :تاريخ اإلطالع

http://www.google.com/amp/s/www.sasapost.com/opinion/digital-diplomacy/amp/
http://www.google.com/amp/s/www.sasapost.com/opinion/digital-diplomacy/amp/
http://www.google.com/amp/s/www.sasapost.com/opinion/digital-diplomacy/amp/
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أكجدت العديد مف الكسائؿ مف أجؿ تفادم الحرب، مف خالؿ المفاكضات، عقد اتفاقيات 
كطرؽ دبمكماسية، كىذه األخيرة تطّكرت لتصؿ إلى ما يعرؼ بالدبمكماسية اإللكتركنية التي 

 .  1أعطت لمرأم العاـ مساحة لممشاركة في اتخاذ القرار

 :مف بيف الكسائؿ المستخدمة في ىاتو الدبمكماسية

Selfie Diplomacyك  Twiplomacy فبفضميا قد ُتغّير الدكلة مف تصكر شعكب ،
" زىكنغ كلك"الدكؿ األخرل مف صكرتيا مف خالؿ تسميط الضكء عمى اإليجابيات، فقد راىف 

عمى أف منصات المدكنات يمكف أف تككف أداة لتحسيف اتصاالت الدبمكماسية العامة 
لمكاليات المتحدة األمريكية، رغـ أف ىناؾ مف يرل أف الدبمكماسية الرقمية مجّرد مصطمح ال 

لزـك لو، بينما ذىب فيتشكفسكي إلى حّد تصنيؼ مف يرفض استخداـ كسائؿ التكاصؿ 
االجتماعي في خانة سكء السمكؾ الميني، فيذه الكسائط بالنسبة لمدبمكماسييف الرقمييف ىي 
أكثر مف مجرد أداة لمتكاصؿ، أحيانا تككف سبيؿ لتحقيؽ ما كاف يبدكا صعبا في الدبمكماسية 
التقميدية، كلكنيـ ال ينكركف مف جية أنيا تطرح مستقبال يحمؿ تحديات جادة، منيا صعكبة 

الفصؿ بيف ما ىك شخصي كما ىك ميني، كتزايد كتيرة السخرية العامة عمى منصات 
التكاصؿ مع انتشار مشاعر الخكؼ كالتشكيؾ كانعداـ الثقة مع تزايد انتشار األخبار الكىمية، 

إذا فنفس األدكات التي تسمح لكزارات الشؤكف الخارجية كالسفارات الكصكؿ، إلى مالييف 
البشر كبناء جسكر رقمية مع الجماىير بيدؼ تعزيز التعاكف الدكلي ىي ذاتيا التي يمكف أف 

تكظؼ في اختراؽ البنيات السياسية كاإلعالمية كتقكيض تماسؾ النسيج السياسي 
   2 .كاالجتماعي لمدكؿ المستيدفة

                                                           
. المرجع نفسو - 1

 : تاريخ النشر، المركز العربي لمبحوث والدراسات،"الدبمكماسية الرقمية بيف الكعكد كالتحديات" بكناب كماؿ، - 2
، عمى الساعة 12/10/2020 : ، تاريخ اإلطالع  www.acrse.org/41665 :، رابط اإلطالع05/07/2020

18:48 .

http://www.acrse.org/41665
http://www.acrse.org/41665
http://www.acrse.org/41665
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يعتبر الرئيس األمريكي دكنالد ترامب مف بيف أكثر المستخدميف لمكقع تكيتر كمف أكثرىـ 
 تغريدة، أم شيريا يقـك بنشر نحك 4302نرجسية، حيث أف عدد التغريدات سنكيا يصؿ إلى 

 تغريدة يكميا فيك الرئيس المغرد األكؿ، كتككف تغريداتو عادة 12 تغريدة أم بمعدؿ 358
، 1عمى شكؿ رسالة أك تيديد أك سخرية عمى قضية أك مكضكع ما، أك مف شخصية معّينة
فتكيتر ىك المكاف كالمكقع الذم يمنح لمرئيس ترامب شعكر باألماف كالحرية أيف بإمكانو 

التعبير عف ما يفكر فيو، كىذا بسبب تكتر عالقاتو مع كسائؿ اإلعالـ التقميدية إف استثنينا 
    Fox News. 2قناة 

مف بيف ىاتو القضايا التي رّكز عمييا الرئيس دكنالد ترامب ىي قضية النزاع اإلقميمي 
 .اإليديكلكجي عمى إقميـ كشمير

بعد تتبع كمالحظة طبيعة العالقة بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف كاليند 
 كالباكستاف حكؿ إقميـ كشمير في الكاقع أتى دكر نفس العالقة لكف في الفضاء اإللكتركني 

خاصة بعد الجدؿ الحاصؿ حكؿ التناقض بيف ما يحدث في الكاقع كبيف ما ينشر " تكيتر" 
 .في مكاقع التكاصؿ االجتماعي

 

 

 

                                                           
، رابط 23/10/2017 :، تاريخ النشر، ساسة بوست"ترامب نمكذجا: الرؤساء األكثر جنكنا عمى تكيتر"، (ف.ب )- 1
.  13/11/2020 : ، تاريخ اإلطالع /www.google.com/amp/s :الطالعا

2-Tweet Binder, "Donald trump on twitter-2009/2020 analysis", site :  
      google.com/amp/s/, 09/11/2020 – 10 h:14 

http://www.google.com/amp/s/
http://www.google.com/amp/s/
http://www.google.com/amp/s/
http://www.google.com/amp/s/
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I -تغريدات صّناع القرار حول نزاع كشمير: 

فيما يخص مكاقؼ رؤساء الدكؿ كالحككمات كالكزراء األّكليف لكؿ مف الكاليات المتحدة 
األمريكية الصيف كاليند كالباكستاف ككذلؾ إقميـ كشمير ففي الحقيقة ال يختمؼ عف مكاقفيـ 

 Dr Arif Aliفي سياستيـ العامة الرسمية حيث رّد الرئيس الباكستاني الدكتكر عريؼ عمي 
 : حكؿ تغريدة أحد الصفحات الكشميرية المسّماة

 

 

 

 

. 1    

 

 

 

 

 

. 2    

                                                           
1 -  @Kashemirspeaks_,08/09/2019. http://twitter.com     
2 -  @ArifAlvi, 08/09/2019. http://twitter.com     

 

 :قائال

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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 :1كقد رّد أحد مستخدمي التكيتر عمى التغريدة

 

 

 

 

 .مشيرا إلى أىمية استقالؿ إقميـ كشمير كرفض ربطيا بأم دكلة مف الدكؿ

أما رئيس كزراء باكستاف عمراف خاف غّرد منّددا تجاىؿ العالـ لكضع كشمير كمطالبا 
 :2الرأم العاـ العالمي بااللتفاؼ حكليا قائال

 

 

 

 

   

 

صفحة "كما أنو كّجو نفس الرسالة لمجمس األمف مف خالؿ تعميؽ رّدا عمى تغريدتو 
@ikArabic."  

                                                           
1 -  @ZakirMagray, 08/09/2019. http://twitter.com     
2 -  @IKArabic, 08/09/2019. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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ال يمكف نكراف صحة أقكاؿ رئيس الكزراء الباكستاني فيما يخص الخطر الذم يداىـ جامك 
ككشمير كلكف ىذا الخطر ينجـ مف كال الطرفيف الباكستاني كاليندم المذاف يعتبراف كشمير 

 . كمجاؿ حيكم لمصالحيما
 :1كأضاؼ

 

 

 

 

كما كاّتيـ اليند بإشعاؿ كتصعيد المكقؼ ضّد باكستاف بيدؼ إيياـ العالـ عف مجازرىا 
 .2في إقميـ كشمير

 

 

 
                                                           

1 -  @IKArabic, 08/09/2019. http://twitter.com     
2 -  @IKArabic, 08/09/2019. http://twitter.com     

 

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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أّما الطرؼ اليندم في تكيتر فأخذ في تشجيع كالثناء عمى أعماؿ الجيش في كشمير 
كالحدكد اليندية الكشميرية كاعتبارىا أعماؿ بطكلية تيدؼ لمدفاع عف المصالح العميا منيا 

 .1األمف القكمي، كالمالحظ أف الطرؼ اليندم أقؿ تغريدا بالنسبة لباكستاف

  

 

 

 

    

 BJP Jammu & Kashmirكقد غّرد ناريندرا مكدم رّدا عمى تغريدة إحدل الصفحات 
 .2الكشميرية حكؿ مقتؿ عدد مف الجنكد اليندييف في إقميـ جامك ككشمير

 

 

 

 

    

 

                                                           
1 -  @narendramodi, 29/10/2019. http://twitter.com     
2 -  @narendramodi, 29/10/2019. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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 :1 فتتمّثؿ فيBJP Jammu & Kashmirأّما تغريدة صفحة 

 

 

 

 

   

 .حيث استنكرت االعتداءات العدكانية البربرية التي أكدت بأركاح جنكد في إقميـ كشمير

الصيف كالكاليات المتحدة األمريكية، فنجد أف الرئيس -أّما بالنسبة لمطرؼ التغمغمي
األمريكي دكنالد ترامب فقد أكضح كجية نظره حكؿ القضية كالتي تعكس تكّجو الكاقعي 

 .2النفعي البراغماتي

 

 

 

 

 

    

                                                           
1 -  @BJP4JnK, 29/10/2019. http://twitter.com     
2 -  @realDonaldTrump, 20/08/2019. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/


 الفصل الثالث                                                     التنافس بين العولمة والعولمة المضادة

 

 125                                                    
 

 رافضة أف يتـ كضع اليند كباكستاف في نفس Indian-Americansكرّدت صفحة 
 .الميزاف كنفس المرتبة

 

 

 

 

 

    

 :1كأضافت الصفحة مغّردة

 

 

 

 

كقد كانت أغمبية التعميقات حكؿ تغريدة الرئيس دكنالد ترامب تعميقات ساخرة مشيرة إلى 
فال صديؽ دائـ كال عدّك دائـ في " األصدقاء"براغماتيتو كساتحالة امتالكو لما أسماه ب 

 .السياسة بؿ ىناؾ مصمحة دائمة

 
                                                           

1 -  @realDonaldTrump, 20/08/2019. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
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 Christine Spadaforaحيث رّدت 

 

 

 

 

 

 

  : 1أّما

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -  @realDonaldTrump, 20/08/2019. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
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كما يثبت براغماتيتو كصّحة التعميقات الساخرة، المتتّبع لتغريدات ترامب المكّجية لباكستاف 
 .2018 ك عاـ 2017بيف عاـ 

 : 1 غّرد2017ففي عاـ 

 

 

 

 

   

 .2 فقد انتقد عالقة الكاليات المتحدة األمريكية بباكستاف2018أّما تغريدة لو في عاـ 

 

 

 

 

    

 

 
                                                           

1 -  @realDonaldTrump, 14/10/2017. http://twitter.com     
2 -  @realDonaldTrump, 27/03/2018. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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كالتي تممؾ جزء مف إقميـ " الصيف الشعبية" أّما الطرؼ المتغمغؿ الثاني في نزاع كشمير 
ـ 1963كشمير الشمالي باإلضافة إلى المنطقة التي تنازلت عنيا باكستاف لمصيف سنة 

كالتي تطالب اليند بامتالكيا، ككانت أغمب تغريدات الرئيس الصيني شي جي بينغ حكؿ قّكة 
 .1الجيش الصيني كقدرتو عمى مكاجية أعداءه خاّصة اليند

 

 

 

 

 

 :Reuters India2رّدا عمى تغريدة صفحة 

 

 

 

 

 .معمنة عف مقتؿ جندييف كضابط في مكاجية محتدمة في الحدكد المتخمة مع الصيف

 

                                                           
1 -  @PRC_President, 16/06/2020. http://twitter.com     
2 -  @ReutersIndia, 16/06/2020. http://twitter.com     

 

 

http://twitter.com/
http://twitter.com/
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كفي إحدل تغريدات رئيس الصيف الشعبية شي جي بينغ مشيرا فييا عمى استعدادات 
 .1جيش بمده كضعؼ الجيش اليندم مف حيث األداء كمف حيث جاىزيتو في إسعاؼ جرحاه

 

 

 

 

 
 

 

كؿ الضحايا مف جيشنا تـ إسعافيا كشفائيا في نفس المحظة بالطرؽ كالّطب إذ يقكؿ أف 

 تأكيدا عمى أمريف األكؿ جاىزية .الصيني، كباألخص كصفات شعب المغكؿ لمقمب كالدماغ

 .الجيش ألم طارئ أك خطر

عراقة الصيف كاحترافيا لمينة الطب كامتالكيا لطرؽ خاصة بيا مستمّدة مف العرؽ : ثانيا
 .المغكلي

 

 

                                                           
1 -  @PRC_President, 16/06/2020. http://twitter.com     

  -ىك العرؽ أك األصؿ الذم تنحدر منو الشعكب الّصينية، اليابانية، الككرية:  المغكؿ .

 
 

http://twitter.com/
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 :1 قائمة أفّ xhnsoe-Redflagغّردت صفحة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جندم آخريف أثناء 17 جكاف مف ىذه السنة، الجيش اليندم أعمف عف إصابة 16في 
مكاجية مباشرة في كاد كالكاف كقد أكدت بحياتيـ بسبب تعّرضيـ لدرجات حرارة أدنى مف 

 جندم، كىذا يشير بال 20 إلى 3عدد المكتى في الجيش اليندم تجاكز مف  (0)الصفر 
أدنى شؾ التأخر الكبير لقدرات الجيش اليندم في إسعاؼ الجنكد الجرحى في حالة الطكارئ 

كيشير أيضا إلى الشرخ المكجكد بيف قكل الصيف كاليند مع أمؿ أف تتمّكف اليند مف تعمـ 
 .الدرس مف أخطائيا كأف تعرؼ مكانتيا كقدراتيا الحقيقية

 

 
                                                           

1 -  @Xhnsoc__Redflag, 16/06/2020. http://twitter.com     

 

http://twitter.com/
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II -تغريدات الرأي العام حول نزاع كشمير: 

بيف مؤيد كمعارض " تكيتر"اختمفت ردكد فعؿ الرأم العاـ عمى مكقع التكاصؿ االجتماعي "
لمنزاع اليندم الباكستاني حكؿ إقميـ كشمير، فالبعض مبدئيان يدعـ أفكار كطنية كمشاريع 
 (#)قكمية، أّما البعض اآلخر فيعارضيا مف مبدأ رفض العنؼ كالحرب حيث رفعكا ىاشتاغ 

 "Say No To War " (قكلكا ال لمحرب)  الذم استخدمو المغّردكف عمى التكيتر خاصة مف
طرؼ الرأم العاـ اليندم  أكثر مف الرأم العاـ الباكستاني كلمتنديد بأعماؿ العنؼ كضبط 

 .1النفس، كالسمـ بيف القكتيف النككيتيف

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
1 -  France 24, Inde, Pakistan : entre colère et euphorie : comment les réseaux 
sociaux revivent le conflit Inde-Pakistan, les observateurs, lien : 
www.bservers.france24.com , publié : 01/03/2019, vu le 16/11/2020 – 11h42mn.   

 

http://www.bservers.france24.com/
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باإلضافة إلى حرب الّصكر الكاذبة، حيث كلحظ انتشار العديد مف الصكر كالفيديكىات 
حكؿ المشابكات المؤّخرة كالتي أغمبيا غير صحيحة، فالباكستاف أّكدت القضاء عمى طائرتيف 
ىنديتيف في إقميـ كشمير بينما نفت ذلؾ اليند مؤكدة بدكرىا أنيا سّجمت فقداف طائرة كاحدة 

 .1 فقط كليس طائرتيف
 
 

                                                           
1 -  France 24, OP CIT .   
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 :خالصة واستنتاجات

 مف خالؿ ما سبؽ يمكف االستنتاج أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كبصفة خاصة 
ما ىك إاّل مرآة عاكسة لما يحدث في الكاقع المادم لمعالقات الدكلية مف مصمحة " تكيتر" 

كتنافس اقتصادم كتعاكف، نفاؽ سياسي بطريقة قد تككف أكثر تعقيدا كخطرا خاصة كأنيا 
ف كجدت فال تفّعؿ إال نادرا كبطريقة غير عادلة  .بدكف قكاعد تنظيمية كال قكانيف ردعية، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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في محاكلة لإلجابة عمى األسئمة كاإلشكالية المطركحة كفي اختبار لمفرضيات التي 

كضعت، ككفقا لما سبؽ يمكف القكؿ أف الدبمكماسية الرقمية كسيمة كأداة ال تختمؼ عف 

" الحفاظ عمى األمف كالسمـ الدكلييف"الدبمكماسية التقميدية في األىداؼ كككنيا تكتسي طابع 

 .مف خالؿ فتح باب الحكار المباشر كعمى أنيا أداة لمتنافس حكؿ المصالح كتحقيؽ األىداؼ

كمما زادت القكة التكنكلكجية لمدكلة يزداد تخّكفيا عمى معمكماتيا كبالتالي تزيد مف درجة 

تقدميا التكنكلكجي كذلؾ يعكد إلى التنافس حكؿ امتالؾ المعمكمات كاستخالصيا، ىذا ما 

الصيني في سباقيـ إلنتاج أدؽ كسائؿ التكاصؿ كمحاكلة - يالحظ في التنافس األمريكي

السيطرة عمييا لمحصكؿ عمى المعمكمات كالتأثير بيا عمى الرأم العاـ كمحاكلة تعبئتو بما 

أك إعاقتيا كحصر نفكذىا مف خالؿ السير عمى عدـ كصكليا /يحقؽ مصالحيا، ك

لممعمكمات، فقد أصبح العالـ يتنافس حكؿ المعمكمات كالخكارزميات كالبيانات، باإلضافة إلى 

ككف الدبمكماسية الرقمية كبالتحديد دبمكماسية تكيتر تستطيع تدكيؿ القضية بطريقة سريعة 

كمباشرة كغير رسمية، كلكف لف تخمكا مف تشكيو الحقائؽ، فكجكد ما يعرؼ باألخبار الكاذبة 

كصعكبة محاربتيا خاصة مع سرعة انتشارىا ما يؤدم إلى التالعب بالحقائؽ كاألحداث، ىذا 

كشمير، اليند، باكستاف، الكاليات )كيمكف بالتالي أف تزيد اإلحتقاف بيف أطراؼ النزاع 

، فكؿ طرؼ يقـك بنشر األحداث التي تؤيد مكقفو كالتغطية عف (المتحدة األمريكية، الصيف

ما قد يشكىو كذلؾ لف يزيد الكضع إال تأزما، فالكضع األمني في النظاـ اإلقميمي األسيكم 

انتقؿ بعدما ألغت اليند الحكـ الذاتي لكشمير إلى تككيف الصراع اإلقميمي  (جنكب آسيا)
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حيث عرؼ اإلقميـ الكشميرم عّدة مشادات حادة بيف األطراؼ كشيدت  (إقميـ صراعي)

تدخؿ الصيف ضد اليند كأسقطت العديد مف الجنكد اليندييف بينما رفضت الكاليات المتحدة 

اليندم كالباكستاني، بمثابة أصدقاء كال يمكف : األمريكية التدخؿ كاعتبرت كال الطرفيف

تفضيؿ طرؼ عف آخر، كفي الحقيقة عدـ تدخميا راجع إلى السياسة الخارجة كالكاقعية 

الترامبية التي تعتمد في تدخالتيا عمى مدل المصالح التي يمكف ليذا التدخؿ تحقيقو، تحت 

 .Make America Great Again (MAGA)ك " America First" "أمريكا أكال " شعار 

انطالقا مف تحميؿ كدراسة التغيرات التي جاءت بيا الدبمكماسية الرقمية، كتطّكر األحداث 

الكاليات المتحدة : في إقميـ كشمير بيف اليند كباكستاف ككذا الطرفيف المتغمغميف في اإلقميـ

 :األمريكية كالصيف نخمص إلى أف

النظرية التي استطاعت تحميؿ كفيـ تأثير الدبمكماسية الرقمية عمى طبيعة ك كاقع - 1

العالقات الدكلية ىي النظرية الكاقعية البنيكية حيث تبّنت فكرة المصمحة كأىمية ىاتو 

الدبمكماسية في تحقيقيا عمى أرض الكاقع، فالدبمكماسية الرقمية ما ىي إاّل أداة جديدة أك 

مطّكرة مف الدبمكماسية التقميدية لتحقيؽ أجندات الدكلة القكمية مثؿ الكاليات المتحدة كالصيف، 

كالنقطة التي يجب عدـ اإلغفاؿ عنيا ىي أىمية نظرية القكة الناعمة أك ما أطمؽ عمييا 

، في تحميؿ ىذه الكقائع خاصة ما إذا اعتبرناىا "بالحرب الناعمة " مركز الحرب الناعمة 

كحرب ناعمة، فالدبمكماسية الرقمية كسيمة ناعمة ذات نتائج مضمكنة رغـ صعكبة تحقيقيا 

 .كحاجتيا لمكقت كالّصبر
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باإلضافة إلى دبمكماسية تكيتر التي ساىمت كبشكؿ كبير ليس فقط في تدكيميا بيف - 2

أم تدكيميا في إطار )الدكؿ بشكؿ رسمي بؿ أيضا عمى تعبئة الرأم العاـ العالمي حكليا 

 .(غير رسمي

كبيذا يمكننا القكؿ أف الدبمكماسية اإللكتركنية الرقمية أثرت عمى النظاـ األسيكم عمكمان 

كعمى قضية كشمير التي تعتبر فييا الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف كفاعميف ميميف 

 .  خصكصان، حيث أتاحت ىذه الدبمكماسية فضاء آخر لمنزاع كالتنافس عكض حؿ ذلؾ النزاع
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مقابمة عمى الماسنجر مع األستاذ أثير ىالل الدليمي حول الدبموماسية : (01)ممحق 
 اإللكترونية بين الواليات المتحدة األمريكية والصين

بالنسبة لمعالقات األمريكية كالصينية، كيؼ يمكف أف تؤثر الدبمكماسية : السؤاؿ األكؿ
 عمييا كعمى النظاـ اإلقميمي األسيكم؟

كال الدكلتيف تتسابقاف حكؿ ىذا المضمار كتسعياف إلى تحقيقو ككف أف : 01الجكاب 
كالىما مف الدكؿ التي تممؾ التكنكلكجيا العالية كالبيانات التي تمّكنيا مف إنجاح ىذا النكع 

 .مف التكنكلكجيا مف خالؿ التنبؤات لإلستراتيجيات كالسياسات الخارجية المستقبمية

ما رأم القانكف الدكلي حكؿ الدبمكماسية اإللكتركنية مف حيث القكاعد، ىؿ : 02السؤاؿ 
 ىناؾ قكاعد تنظميا؟

مازاؿ القانكف الدكلي بعيد عف تنظيـ القكاعد التي تتعمؽ بالدبمكماسية : 02الجكاب 
اإللكتركنية، أم القكاعد التي تنظميا مازالت ىي القكاعد التي تنظـ الدبمكماسية التقميدية مثؿ 

 .اتفاقية فيينا لمعالقات الدبمكماسية

 كلكنيا في عالـ اقتراضي كليس مف السيؿ تنظيميا أك مراقبتيا؟: 03السؤاؿ 

جّدا صحيح، كذلؾ بسبب عدـ كجكد أم اتفاقية مف شأنيا أف تنّظـ : 03الجكاب 
 .قكاعدىا، كالمشكمة أف القانكف الدكلي أصبح لألسؼ قانكف جامد

 حتى الردع السيبرياني في الدبمكماسية اإللكتركنية صعب التحقيؽ؟: 04السؤاؿ 

كليذا أغمب الجرائـ السيبرانية الدكلية كاالعتداءات بيف الدكؿ ال يكجد مف : 04الجكاب 
يقاضييا كطبعا الدكؿ العظمى تتقصد في عدـ كجكد أم قكاعد قانكنية أك جزاءات ضد 

 . التصرفات غير المشركعة كالتي في بعض األحياف تعد مف قبيؿ جرائـ الحرب
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 ماذا تقصدكف بجرائـ الحرب في العالـ االفتراضي؟: 05السؤاؿ 

 .جرائـ استيداؼ البنى التحتية الحرجة لمدكؿ: 05الجكاب 

 أظف تقصد استخداـ الدبمكماسية اإللكتركنية لمتغطية عف جرائميا؟: 06السؤاؿ 

 .ال ىذا المكضكع بعيد عف الجرائـ اإللكتركنية: 06الجكاب 

لكف الدبمكماسية اإللكتركنية تتمحكر في التأثير عمى الرأم العاـ كيمكف أف : 07السؤاؿ 
تككف ىناؾ جرائـ إلكتركنية ناعمة إف صّح التعبير كذلؾ مف خالؿ استخداـ االستبياف في 

 مكاقع التكاصؿ كحتى التعدم عمى الخصكصية؟

طبعا أكيد كخصكصا لك كانت األىداؼ استخباراتية مف شأنيا أف تيدد : 07الجكاب 
 .األمف الداخمي لمدكلة المستضيفة، أك ربما التدخؿ في الشأف الخارجي

 ، ىؿ ليا عالقة بالدبمكماسية؟G5كماذا عف تقنية : 08السؤاؿ 

 .الجيؿ الخامس: ال أبدا، ىي نكع مف أنكاع التقنية في بث االنترنت: 08الجكاب 

 كلكف تؤثر عمى الخصكصية عمى ما أعتقد؟: 09السؤاؿ 

ىذا المكضكع يتعمؽ بأمف المعمكمات، كلك نرجع لمحقيقة، أصال االنترنت : 09الجكاب 
 .مباح كغير آمف

بما أنو يتعمؽ بأمف المعمكمات يعني أنو يتعمؽ أيضا بالدبمكماسية الرقمية : 10السؤاؿ 
 خاصة في ظؿ الصراع التكنكلكجي بيف الكاليات المتحدة األمريكية كالصيف؟

ال، الدبمكماسية الرقمية تطبيؽ مف تطبيقات التكنكلكجيا الرقمية، ليس لو : 10الجكاب 
 .عالقة بالخصكصية
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في اعتقادم أف ىناؾ عالقة تأثير بما أف مكاقع التكاصؿ قد تستخدـ لمحصكؿ : 11سؤاؿ 
 عمى المعمكمة، أك ما يسمى باألمف المعمكماتي اإللكتركني؟

أكيد ممكف، كؿ انتياؾ لمخصكصية كمف شأنو أف ينتج ضرر تعتبر : 11الجكاب 
 .جريمة

 .ىك في تأثير أكيد جدا -
كخصكصا لك تـ استخداـ ىذه المعمكمات في نطاؽ االبتزاز، كال يغيب عف بالؾ دكر  -

 .مقدمي الخدمة في انتياؾ الخصكصية

كسكء استخدامنا لمخدمة ىك مف يجعمنا ندفع الثمف كالسيما أف معمكماتنا متاحة، ىذه ىي 
حرب المعمكمات بأف مصطمح الدكلة المنتصرة كالعظمى يقترف بالدكلة التي تمتمؾ أكبر قدر 

 .مف المعمكمات

قمتـ في إحدل التعميقات أف الصيف تشيد تقدـ في التكنكلكجيا المعمكماتية : 12السؤاؿ 
 عمى الكاليات المتحدة األمريكية كيؼ ذلؾ؟ كىؿ ىناؾ إحصائيات تبّيف ذلؾ؟

بالفعؿ حصؿ ىذا في مكضكع الدبمكماسية الرقمية ككنيا أكؿ مف قاـ : 12الجكاب 
 .باستخداـ سفير في الذكاء االصطناعي

 ىؿ يؤثر عمى مكانة الكاليات المتحدة األمريكية في العالـ؟: 13السؤاؿ 

 .التنافس مشركع، السيما كأف الدكلتاف تتنافساف في السر كالعمف: 13الجكاب 
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