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 في العراق الديبرانيتحديات االمن 

 مروة الحمداني الباحثة في الذؤون األمنية: 

 المقدمة:

أحجثت نقمة نػعية في حياة االندان السعاصخ، ليعير السعمػماتية أن الحجاثة التقشية    
اغمب البمجان عرخ اإلحالل الخقسي وااللكتخوني، حيث أجسع العالع تحت لغة واحجة ىي المغة 
االلكتخونية. ومغ ىشا ضيخ لجيشا مفيػم ججيج يسكغ أن نصمق عميو مفيػم" القػة اإللكتخونية 

"cyber power  الفاعميغ وىحه البيئة االلكتخونية الججيجة ىي األكثخ قجرة عمى التأثيخ في سمػك
 .فييا عمى مختمف القصعات

 أصبحا ، ولكشو ايزي تحقيق رفاهية الحياة االندانيةأن االنتخنيت ساعج ففبخغع    
ئخ حيث يدتصيع أحج مدتخجمي الفزاء اإللكتخوني أن يػقع خدا ،مرجرًا لتيجيج تمظ الحياة

أدت وان يتدبب في شل البيئة السعمػماتية واالترالية الخاصة بو. فمقج  ،فادحة بالصخف اآلخخ
ع يذيجىا السجتسع نياية الحخب الباردة إلى بخوز العجيج مغ التحجيات والتيجيجات التي ل

العابخة لمحجود التي ال  والتي ُتعخف بالتيجيجات الالتساثمية أو الالتشاضخية الجولي مغ قبل
فكخة الجولة القػمية، األمخ الحي أدى إلى حجوث  ف بالحجود أو الديادة الػششية أوتعتخ 

الدياسية، ومغ تحػالت في حقل الجراسات األمشية واالستخاتيجية وكحلظ عمى مدتػى السسارسة 
 :عشاصخه، وما ىي ىشا تبخز الحاجة إلى ضخورة فيع ماهية األمغ الديبخاني

 

 :مفهوم األمن الديبراني

الساضية، وخاض العجيج مغ الحخوب مغ العرػر عانى اإلندان كثيخًا في          
عقمو ومعخفتو في سبيل  وضفأجل وصػلو الى عرخ مددىخا يشعع فيو بالخخاء والدعادة. حيث 

امتالكو مشطػمة أمشية ومدتقخة تػفخ لو جسيع تصمعاتو الحياتية، حتى وصل الى عرخًا يشعع فيو 
بكل ما ىػ الكتخونيا ورقسيا وتكشمػجيا وتقشيا. فسع ضيػر االنتخنيت ومػاقع الػيب ضيخت لجيشا 
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البيئات فيي مغ صشع  بيئة ججيجة وىي االمغ االلكتخوني، وىي بيئة تختمف عغ غيخىا مغ
مقترخًا عمى األمغ الجػي والبخي  -وبالشدبة لإلندان –. فمع يعج األمغ man madeنداناال

، والديادة والجولة، بل بفعل التغيخات االلكتخونية، تغيخ مفيػم األمغ واالستقخاروالبحخي فحدب، 
الكثيخ مغ البيانات والدمصة والحكػمة، فالفزاء االلكتخوني ألية دولة في العالع يحػي 

والسعمػمات األمشية والدياسية واالقترادية واالجتساعية التي تخريا والتي قج تريبيا باالنييار 
 أو الذمل الكامل إذا ما تع االشالع عمى فحػاىا مغ قبل خرػميا.

ىػ ما تقػم بو الجولة لمحفاظ عمى سالمتيا ضج األخصار الخارجية ويقرج باألمغ  
، يجة ضغػط خارجية أو انييار داخميي تؤدي بيا الى الػقػع تحت سيصخة أجشبية نتوالجاخمية الت

شقاش حػل مدعى التحخر مغ في حالة االمغ يربح المغ بقػلو أما )باري بػزان( فعخف اال
، يربح االمغ متعمقًا بقجرة الجول والسجتسعات عمى الحفاظ نقمشا الشقاش الى الشطام وإذاالتيجيج، 

 السدتقمة وتكامميا الػضيفي.عمى ىػيتيا 

ىػ بيئة تفاعمية حجيثو تذسل عشاصخ مادية وغيخ مادية،  أما األمغ  الديبخاني     
مكػن مغ أجيدة الخقسية وأنطسة الذبكات والبخمجيات والسدتخجميغ سػاء مذغميغ أو مدتعسميغ، 

بأنو عسمية الحساية االمشية والتقشية  ولحلظ ويسكغ أن نعخف أمغ السعمػمات أو االمغ الديبخاني
لمسجتسعات التي يتعامل أفخادىا ومؤسداتيا مع السعمػمات ووسائل االتراالت، خاصة في تديخ 

بحيث تتحػل ىحه  مشية واالقترادية واالجتساعية(،أمػر قصاعاتيع السختمفة )الدياسية واأل
 تكامل ، وحساية أركانيا السختمفة مغالسجتسعات الى كيانات إلكتخونية ومعمػماتية بذكل شبو م

 .(1) أخصار قج تيجد أمشيا السعمػماتي

ويعخف أيزًا بأنو أمغ الذبكات واألنطسة السعمػماتية والبيانات والسعمػمات واألجيدة    
السترمة باألنتخنيت وعميو فيػ السجال الحي يتعمق بإجخاءات مقاييذ ومعاييخ الحساية السفخوض 

                                                             

وليج غدان سعيج جمعػد، دور الحخب اإللكتخونية في الرخاع العخبي اإلسخائيمي، اشخوحة دكتػراه، جامعة  (1)
 .38، ص2013الشجاح الػششية، كمية الجراسات العميا، 
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أ أتخاذىا وااللتدام بيا لسػاجية التيجيجات ومشع التعجيات أو لمحج مغ أثارىا في أقدى وأسػ 
 .(1)األحػال

أصبح األمغ الديبخاني يجخل ضسغ استخاتيجيات األمغ القػمي لمعجيج مغ الجول،  وقج   
الحي يؤدي الى قصع شبكة السعمػمات الجولية  خض بشيتيا التحتية الحيػية لمخصخلمحيمػلة دون تع

لسمكية أو تػقف رسائل البث اإلذاعي أو تدويخ االنتخابات أو التجدذ اإللكتخوني أو سخقة ا
 .(2) الفكخية وغيخىا

إضافة الى التجاعيات الجولية التي دفعت الجول لبشاء استخاتيجية لألمغ الديبخاني فسثال  
 اوإنجونيدي( وتعصيميا وضخب اليشج ايخان الشػوية )بفايخوس ستاكدشت ضخب بعس مفاعل

لمجول فأصبح يحتل مكان  ديبخانياالحجاث الجولية لتصػيخ األمغ الوباكدتان أيزا، حيث حفدت 
 .(3) ورائج في استخاتيجيات الجول كافةواسع 

 :عناصر األمن الديبراني

 وىي:الشقاط التالية  عمى ألي دولة الديبخانيتتخكد عشاصخ االمغ و          

لكتخونية، فيي تسثل قاعجة : وىي بسثابة البشية التحتية الالزمة لمقػة االالبشية التكشمػجية -1
في ، أي تحتاج الجولة الدوات التي تدتخجميا ىحه البيئةتتسثل في السكػنات واو  ،اليخم

ة بأجيدة الكػمبيػتخ، ، وشبكات االترال السختبصىحا الشػع الى اجيدة كػمبيػتخ
، باإلضافة الى العشرخ البذخي السجرب عمى استخجام ىحه الذبكات والبخمجيات
 واألجيدة.

                                                             

تغخيج معيغ حدغ السذيجي، بحث بعشػان األثخ العدكخي لألمغ الديبخاني في الجغخافية الدياسية لمجولة،  (1)
 .7_6، ص 2019، كمية التخبية لمبشات قدع الجغخافية، جامعة الكػفة،30مجمة البحػث الجغخافية العجد 

، 55ػنذ مرصفى، استخاتيجية الػاليات الستحجة لألمغ الديبخاني، مجمة قزايا سياسية، العجديػنذ مؤيج ي (2)
 .127، ص 2018كمية العمػم الدياسية، جامعة الشيخيغ،

، السعيج 50تحج خفي واستجابة غيخ مجروسة، مجمة حػار الفكخ العجد  حازم جخي مشيخخ، االمغ الديبخاني (3)
 .99، ص2021العخاقي لمحػار، بغجاد العخاق، 
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االسمحة عغ االسمحة العدكخية أنيا ال تػقع أضخار ال تتسيد ىحه  :االلكتخونية االسمحة -2
، وىي عبارة عغ بخامج صسست لمقيام  بالبذخ أي ال تػجج خدائخ ماديةبالسكان وال

 مختمفة.بػضائف 
ػفخ ، البج مغ أن تما ان تستمظ قػة الكتخونية مؤثخةالعشرخ البذخي: لكي تدتصيع دولة  -3

عمى استخجام تكشمػجيا االترال فحدب، ، ليذ فقط عشرخ بذخي مجرب ومتعمع وقادر
 بل ايزا اختخاعيا وتصػيخىا.

 العسميات االلكتخونية: وتشقدع الى ثالثة أنػاع رئيدية وىي: -4
 .مياجسة شبكات الحاسب اآللي -
 الجفاع عغ شبكات الحاسب اآللي. -
 استصالع الذبكات الحاسب اآللي. -
تحقيق استخجام القػة أي وجػد جية مؤسدية تعسل عمى : بشية مؤسدية وتذخيعية -5

 .تحقيق أىجاف الجولة االستخاتيجيةااللكتخونية ل
وجػد خصة استخاتيجية تجعع رؤية الجولة لتعطيع قػتيا اإللكتخونية : أن امتالك الجولة  -6

، ؤولة غغ تػضيف القػة االلكتخونيةالقجرات إلكتخونيا وعشرخا بذخيا مجربا ومؤسدات مد
 .(1) صة بخؤيتيا لسرالحيا وأىجافياخا لحا يجب وضع خصة استخاتيجية

 العراقي:في األمن الديبراني استراتيجية 

مجى االستعجاد الػششي لمجولة  لسعخفةإن االستخاتيجية الػششية لألمغ الديبخاني ىي 
لتػفيخ تجابيخ متساسكة، واتخاذ إجخاءات استخاتيجية لزسان آمغ وحساية الػجػد العخاقي في 

، وحساية البشية التحتية الحيػية لمسعمػمات، وعادة ىحه االستخاتيجية لألمغ الفزاء الديبخاني
الديبخاني تتألف مغ عجة استخاتيجيات قريخة ومتػسصة وشػيمة األمج، لتعالج اي خصخ يتعخض 

اذ يػاجو العخاق تحجيات  .(2)كسا تغصي جسيع األولػيات الػششيةالديبخاني، لو األمغ الػششي 
الديبخاني في مختمف السجاالت، والسيسا في السجال األمشي فحال الزعف وعجم الفزاء 

                                                             

، العخبي لمشذخ 1ايياب خميفة، القػة االلكتخونية كيف يسكغ أن تجيخ الجول شؤونيا في عرخ االنتخنيت، ط (1)
 .82-81،ص 2017والتػزيع، 

عخاقي، استخاتيجية األمغ الديبخاني العخاقي، شبكة السعمػمات الجولية )االنتخنيت( مدتذارية االمغ الػششي ال (2)
 .2، ص www.itu.intعمى الخابط التالي: 
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جرات السصمػبة يستمظ اإلمكانات الق االستقخار األمشي القت بطالليا عمى ىحا الجانب، كسا انو ال
 ت التي يفخضيا الفزاء الديبخاني.لمتكيف مع التحجيا

، فان 2003بعج عام دياسي الى الفزاء الالجخػل  العخاقتسكغ وعمى الخغع مغ    
السخور بسخحمة انتقالية، اذ ان البشى السادية والبذخية  خيخ وجج نفدو يجخل ىحا الفزاء دون األ

، اذ انو اليدال فيو ليدت بتمظ القػة التي تسكشيا مغ التفاعل ايجابيا مع تحجيات الفزاء الديبخاني
انػنية حتى يكػن قادرا عمى التأثيخ في السجال يحتاج الى الجيػد السعخفية واإلدارية والقشية والق

االمغ الديبخاني وحساية امشو مغ التيجيجات الديبخانية. حيث يبمغ اجسالي الخصػط خجمة 
( وىحا يبيغ االستخجام 15297411السختبصة بالياتف الشقال او الالسمكي ) االنتخنيت سػاء

األخيخ مغ مؤشخ االمغ الديبخاني العالسي الػاسع لذبكات االنتخنيت في العخاق، لحلظ فان مػقع 
مؤشخ فخعي لقياس مدتػى االمغ  80عغ شخيق تحميل  لألمغخسدة ركائد  عمى والحي يعتسج

فيسا تخاجعت الى السختبة  2018عالسيا عام  107الديبخاني لكل دولة، فان العخاق يذغل السختبة 
  . (1)دولة  184مغ اصل  129

الديبخاني  باألمغأسباب التخاجع والتي تعػد الى عجم وجػد مؤسدة متخررة  ومغ اىع
في العخاق، وان ما مػجػد ال يتعجى اقداما في دوائخ مختمفة تفتقخ الى التشديق والتعاون فيسا 

ابات األسئمة السػجية الييا والخاصة ذ السؤسدات السعشية بالخد عمى اجعغ تقاعفزال  بيشيا،
الديبخاني، لحلظ فالجيػد التي بحليا العخاق في مجال االمغ الديبخاني لع تدتثسخ بسؤشخات االمغ 

 وشيجت تخاجعا والدبب: 

تػجج  عجم وجػد بشية مادية وبذخية متكاممة في مجال االمغ الديبخاني، كسا انو ال -
 ىيئة وششية مخترة ومدؤولة عغ ىحا السمف في العخاق. 

 ىحا السجال. يفيا فيقمة السخررات السالية لتػض -
محجودية السؤتسخات ورش العسل والشجوات عغ االمغ الديبخاني مقارنة مع دول  -

 .أخخى 
  عجم مذاركة العخاق في السشتجيات الجولية التي تعشى باالمغ الديبخاني. -

                                                             

: الجياز السخكدي لإلحراء، 2018جسيػرية العخاق، وزارة التخصيط، احرائيات االتراالت والبخيج لدشة  (1)
 . 17ص 2019
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تع عقج في  وضع استخاتيجية لألمغ الديبخانيوعمى الخغع مغ محاولة الجولة العخاقية 
مؤتسخ )العخاق االلكتخوني واالمغ الديبخاني( بيجف  2019اذار  15العاصسة بغجاد بتاريخ 

الديبخاني وبالتعاون مع السجمذ الجولي لالستذارة االلكتخونية  لألمغتصػيخ استخاتيجية العخاق 
اني. ىحا السؤتسخ التابع لسفػضية االتحاد األوروبي باعتباره السعشي بستابعة قزايا االمغ الديبخ 

كان اليجف مشو تحجيث عسميات االمغ الديبخاني في االستخاتيجية والتكتيظ لمحكػمة العخاقية 
ومدتقبل الحكػمة االلكتخونية والتيجيجات الديبخانية التي يتعخض ليا العخاق وسبل الجفاع 

البيانات والتعامل مع  الديبخاني عشيا، وزيادة الػعي لسشع الجخيسة الديبخانية في العخاق، وحساية
لديبخانية عمى العسل بعج الحػادث، ويأتي ىحا السؤتسخ في الحػادث الديبخانية، واستعادة القجرة ا

سياق خصط الحكػمة العخاقية لالستثسار في الحكػمة االلكتخونية وتعديد االمغ الديبخاني في 
 العخاق. 

غ الديبخاني في العخاق وسبل غ تحجيج اىع السذاكل التي تػاجو ممف االمكاجساال يس
 : (1)معالجتيا بسا يأتي

ضعف القػانيغ والتذخيعات الحكػمية الخاصة باألمغ الديبخاني، وىحا يتصمب  -
تذخيعات قانػنية فعالة تصبق عمى القصاعيغ العام متسثال بالسؤسدات الحكػمية 

 والقصاع الخاص، والحي مغ شأنو يعدز مغ االمغ الديبخاني في العخاق. 
عالقات مػثػقة وفاعمة لفظ تبعية االمغ الديبخاني  إلقامةانذاء شخاكة فعالة محمية  -

ألي جية خارجية مسا يعدز االمغ الػششي فيو، كػن ارتباط مشطػمة العخاقي 
 االنتخنت في العخاق بجول وشخكات خارجية.

الديبخاني، ضعف القجرات السيشية السحمية وقمتيا في مجال امغ السعمػمات واالمغ  -
عمى الخغع مغ اقجام الحكػمة بفتتاح اقداما عمسية في الجامعات العخاقية كالجامعة و 

السدتشرخية والسػصل والتقشية الذسالية والتي تعج السخة األولى التي يتع استخجام 
 اقدام بيحا التخرز في العخاق. 

                                                             

(، 2022في العخاق، تقجيخ مػقف، )بغجاد: مخكد رواق بغجاد، تذخيغ الثاني / يدخى ستار، االمغ الديبخاني (1)
 .10ص
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ع السخاشخ ضعف السػاكبة وأدراك الذخكات السحمية لتكشػلػجية السعمػمات بحج -
األمشية السعاصخة، وىحا يتصمب تشسية الػعي لجييا بان التحجيات األمشية الحالية 
تختمف عسا سبق، االمخ الي يدتمدم البحث عغ الحمػل ججيجة تػاكب التصػرات 
األمشية السعاصخة والغدف عغ السعالجات التقميجية بيجف انذاء تكشمػجيا معمػماتية 

 متقجمة في العخاق.
متيجيجات التي تػاجو األمغ مشدقة تدتجيب بذكل ديشاميكي ل ستخاتيجيةاالوضع  -

القػمي العخاقي، وادارة التيجيجات األمشية في الفزاء اإللكتخوني بسا يتساشى مع 
مرالح العميا لمجولة، وبسا إن استخاتيجية األمغ الػششي العخاقي تيجف الى حساية 

تمظ االستخاتيجية السجاالت  دجة، فيجب ان تحاتية الػششية لمجولالبشى التحتية السعمػم
 لكي تختقي بسدتػى العخاق الديبخاني فيالتي يعسل عمييا في إشار تشفيحي ومتشاسق 

 .(1)بيئة سيبخانية أمشة 

 

 الخاتمة:

، الجول ىجفًا اساسيا اعتبختوكان االمغ واليدال اليجف السشذػد لإلندان حث       
حتى ضيخ االمغ الديبخاني كخد فعل عمى  ،تصػر لسػاجية التيجيجات الججيجة ومفيػم االمغ قج

، فيػ أصبح يستج مغ داخل الجولة الى الشطام ات، التي مدت جسيع مجاالت الحياةىحه التيجيج
الجولي ليذكل نػعا مغ االمغ الجساعي العالسي السيسا مع وجػد مخاشخ تيجد جسيع الفاعميغ 

مغ صخاع لعالسي. فالقػة انتذخت وتػزعت بيغ الفاعميغ وتحػل الرخاع في مجتسع السعمػمات ا
مغ غيخ ميغ واعصاء مداحة واسعة لمفػاعل ، وانتذخت بيغ مختمف الفاعمادي الى االفتخاضي

، كسا ان القػة االلكتخونية ليا استخجامات صمبة وناعسة في ول لمتأثيخ في التفاعالت الجوليةالج
 الػقت نفدو.

                                                             

 .8مدتذارية االمغ الػششي العخاقي، مرجر سبق ذكخه، ص (1)
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واضح في بشاء مجتسع آمغ  كان غخضياخاتيجية االمغ الػششي العخاقي فأما است   
فخصًا، ويحسي األصػل والسرالح الػششية العخاقية ويعدز  ألفخادهومزسػن ونابس بالحياة يػفخ 

 التفاعالت الدمسية والسذاركة االستباقية في الفزاء الديبخاني مغ أجل الخخاء الػششي العخاقي.

السخاشخ والتيجيجات التي تػاجييا الجول عبخ الفزاء االلكتخوني حيث ونتيجة لديادة 
واجية  ثة لتسكشيا مغ مػاجية السخاشخ،أصبح مغ الزخوري امتالك مرادر التكشػلػجيا الحجي

 .يكسغ في التيجيجات السدتقبمية التيجيجات الديبخانية الخاىشة أمخ ضخوري لكغ الخصخ الحقيقي

 لسرادر:ا

جامعة  ولٌد غسان سعٌد جلعود، دور الحرب اإللكترونٌة فً الصراع العربً اإلسرائٌلً ، اطروحة  دكتوراه، _1

 .3102النجاح الوطنٌة، كلٌة الدراسات العلٌا، 

تغرٌد معٌن حسن المشهدي ، بحث بعنوان األثر العسكري لألمن السٌبرانً فً الجغرافٌة السٌاسٌة للدولة ، مجلة _ 2

 .3102، كلٌة التربٌة  للبنات قسم الجغرافٌة، جامعة الكوفة،21جغرافٌة العدد البحوث ال

،كلٌة 55ٌونس مؤٌد ٌونس مصطفى، استراتٌجٌة الوالٌات المتحدة لألمن السٌبرانً، مجلة قضاٌا سٌاسٌة، العدد_ 3

 .3102العلوم السٌاسٌة، جامعة النهرٌن،

، المعهد العراقً 51تحد خفً واستجابة غٌر مدروسة، مجلة حوار الفكر العدد  حازم جري منٌخر ، االمن السٌبرانً _4

 .3130للحوار، بغداد العراق، 

، العربً للنشر 0اٌهاب خلٌفة ، القوة االلكترونٌة كٌف ٌمكن أن تدٌر الدول شؤونها فً عصر االنترنٌت،ط_ 5

 .3102والتوزٌع، 

ٌة األمن السٌبرانً العراقً، شبكة المعلومات الدولٌة)االنترنٌت( على مستشارٌة االمن الوطنً العراقً، استراتٌج_ 6

 .www.itu.intالرابط التالً: 

حمزة محمود شمخً، مؤشر االمن السٌبرانً وموقع العراق فٌه، مقال منشور على شبكة المعلومات _ 7

 .www.busines.uokerbala.iq)االنترنٌت(على الرابط التالً: 

 

 

http://www.itu.int/
http://www.busines.uokerbala.iq/
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