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 استراتيجية أمن املعلومات والتكنولوجيا الحديثة واألمن الوطني للدولة 
 عبدالله اللواء دكتور/ محمود فرحان 

الذي نعيشه حتى إن بعضهم أطلق عليه عصر املعلومات، وتكتسب املعلومات أهميتها  املعلومات هي سمة العصر  

من انتشارها ومن تبادلها بين البشر، وما كان لهذا العصر أن يكون عصرا للمعلومات لوال وجود شبكات املعلومات  

لتي كانت على الدوام مخزنة في التي كانت الخاليا العصبية التي تولت نقل املعلومات عبر الدول، وبخروج املعلومات ا 

 جديدة رائعة للبشرية 
ً
أجهزة الحواسيب إلى الشبكات وإلى الفضاء وبانتقالها من قارة إلى أخرى حملت معها آفاقا

واإلنسانية وبقدر ما حملت معها من آمال وأحالم وتوقعات واعدة، فإنها حملت معها من املخاوف األمنية، وخلقت 

 .  من املخاطر واملشكالت 
ً
 مماثال

ً
 قدرا

 ثورة االتصاالت:
بازدياد حجم املعلومات وكثافتها ازدادت الحاجة إلى تبادلها وانتقالها من مكان إلى آخر، إما داخل املؤسسة الواحدة  

أو من مؤسسة إلى أخرى أو حتى بين الدول، وهكذا ظهر ما يطلق عليه ثورة االتصاالت، وأخذ هذا الفرع من فروع 

 التطور في علوم الحاسب حتى ظهر مجال جديد هو االتصاالت الرقمية، وأخذ التطور الهندسة ينمو  
ً
ويزدهر مواكبا

في هذا املجال يزداد كل يوم، وانتشرت شبكات املعلومات، ووجدنا أنها انتشرت في كل مكان، وامتدت خطوطها التي 

األقمار وانطلقت  األرضية،  الكرة  عبر  املعلومات  كميات هائلة من  كل    تنقل  باألرض من  تحيط  التي  االصطناعية 

 جاءت آخر صرعات هذا الزمان 
ً
جانب؛ لتسهيل انتقال املعلومات من دون الحاجة إلى مرورها في الكابالت، وأخيرا

 (1)  )اإلنترنت(؛ لتضع املعلومات على اختالف أنواعها وكمياتها وأهدافها في متناول أيدي الجميع. 

التطور   إذ هذا  التجار  واملفكرين حتى  والساسة  العلماء  لدى  جديدة   
ً
آفاقا فتح  الحاسب  وتقنيات  االتصاالت  في 

انصب االهتمام على استخدام هذه التقنيات الرقمية في إيصال املعلومات على اختالف أنواعها إلى أكبر عدد ممكن  

 على مجتمعاتنا العربية، فقد وجدنا في
ً
العقد األخير من القرن العشرين كيف انتشر   من الناس، ولم يعد ذلك خافيا

 

   .124م(، ص 2009، )بيروت: دار املنهل اللبناني، 1سوزان موزي، الثورة املعلوماتية والتكنولوجية وسياسات التنمية، ط 
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بال   والكليات  الجامعات  في  والتأهيل  التدريس  أساسيات  اآلن من  إنها أصبحت  حتى  املدارس  في  الحاسب  تدريس 

 استثناء. 

 دور القطاعات املختلفة يف بناء مجتمع املعلومات:
كل املجتمع وهي مجتمعة، تؤثر في تطور املجتمع الحكومات والقطاع الخاص واملجتمع املدني هي القطاعات التي تش  

 (2) اقتصاديا وعلميا، ولكل قطاع دور رئيس يكمل أدوار القطاعات األخرى.

الحكومة:  -أ التي   دور  الفراغات  اإلقليمي وملء  املعلومات  تنمية مجتمع  في  األعظم  املسؤولية  الحكومات  تتحمل 

ظهرت وسببت الفجوة الرقمية، وذلك من خالل آليات صنع السياسات الخاصة بها، وتتفاوت هذه الفجوات على 

 يرها. أساس التعليم ومستوى الدخل والتنوع االجتماعي وعدم التوازن بين الريف والحضر وغ

: إن القطاع الخاص له دور فاعل في قلب مجتمع املعلومات على املدى الطويل، فالشركات  دور القطاع الخاص -ب

الخاصة قادرة على االرتقاء باألنشطة والتأثير عليها بصورة أكثر مما تستطيعه الحكومات أو الجهات املانحة منفردة؛  

ة، وتلك التي سُتنشأ، ولدعم االشتراك املتزايد للقطاع الخاص فإن  لذلك يجب دعم الشراكة البينية التحتية القائم

 الحكومة يجب أن تلتزم بأخذ زمام املبادرة في عملية تحرير القطاعات املتعلقة باملعلومات وتنفيذ هذه املبادرات. 

أنها عناصر محوريه : يجب التعامل مع املنظمات غير الحكومية ومنظمات املجتمع املدني على  دور املجتمع املدني   -جـ

 في عملية التغيير، فهي األقرب لقلب 
ً
 مؤثرا

ً
في تكوين مجتمع املعلومات، ومن املتوقع أن تؤدي هذه املؤسسات دورا

                                                                                                                                              املجتمع حيث بإمكان املنظمات غير الحكومية أن تزيد من تأثير التغيير املطلوب في املجتمع بفاعليه.                                

 مظاهر عصر املعلومات:
خداماتها  إن ما يميز هذا العصر في العقد األخير من القرن املاض ي حتى اآلن هو تزايد املعلومات من حولنا وازدياد است 

  (3) ومستخدميها واعتمادنا عليها في حياتنا اليومية، ويتمثل ذلك في:

 

 .  2م, ص 2009تكنولوجيا املعلومات واالتصال في بناء املجتمع املدني(، ورقة مقدمة لقمة تونس للمعلومات، تونس، ينايرمصطفى املصمودي، )دور  

 . 126م(، ص 2003، )عمان: دار مجدالوي للنشر، 1اللطيف علي املياح، حنان علي الطائي، ثورة املعلومات واألمن القومي العربي، طعبد  
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اإلنترنت:  -أ شبكة  موقع   نمو  إلحصاءات  فوفقا  تصور  كل  يفوق  الشبكة  استخدام  في  نلحظه  الذي  التزايد 

((INTERNET SIZER    م، كما  2005، وتجاوز املليار في عام  2003عدد مستخدمي الشبكة نصف مليار في عام  بلغ

م، وبتحليل اإلحصاءات الواردة في هذا املوقع يتبين أن هذا النمو يتزايد بمعدل 2015مليار شخص في عام  3،2بلغ 

 % شهريا، ويتضاعف تقريبا كل ثمانية عشر شهرا. 3.5

البريد كان  نمو البريد اإللكتروني:    -ب البريد اإللكتروني من أقدم استخدامات الشبكة وأهمها، ويرجع استخدام 

العام   إلى  لالتصال 1980اإللكتروني  اإللكتروني  البريد  قوائم  إعداد  الكبرى  التجارية  الشركات  بدأت  عندما  م 

 لتوفير النفقات وتحسين الخ
ً
دمة، وامتد ذلك حتى بعمالئها، وسرعان ما تبين لهذه الشركات إن هناك مجاال واسعا

 أصبح يستخدم في مناحي الحياة اليومية جميعها. 

التقنيات الرقمية مجاالت الحياة كلها   الحياة الرقمية:  -جـ بعد أن دخلت  إلى الحياة الرقمية  ينتقل  بدأ اإلنسان 

لكترونية والحكومة  ومن خالل انتشار التجارة اإل  -سواء في وسائل االتصال مع اآلخرين أم باالتصال مع اآللة، حيث  

 زاد اعتماد اإلنسان على هذه الحياة الرقمية.   -اإللكترونية وتطور تقنيات االتصال والشبكات الرقمية 

اقع االفتراض ي:   -د بانتشار الحاسبات فائقة السرعة، وظهور إمكانات العرض املتطورة أصبح من املمكن عرض    الو

وتحريكها بمعدل سريع يجعلها تبدو للمشاهد كما لو كانت تتحرك صور متتابعة ثالثية األبعاد على شاشة الحاسب  

(؛ لتحقق عنصر األمن املفقود على VPNتحركا طبيعيا مجسما، كما ظهرت كذلك الشبكات الخاصة االفتراضية )

فظهرت   قبل،  من  الرقمي  العالم  دخلنا  كما  اإللكترونية(،  )الجامعات  جديدا  افتراضيا  عاملا  ودخلنا  الشبكة، 

 معات االفتراضية التي ال يعلم الدارُس فيها أين تقع؟ وال يهمه ذلك بل يتوجه بأسئلته إلى املدرس االفتراض ي. الجا

من الواضح أن أنشطة التجارة اإللكترونية تتطور تطورا ملحوظا، وكانت التوقعات    (4) تطور التجارة اإللكترونية:  -ه

شار التجارة اإللكترونية يجد أن هذا االنتشار لم يجِر بالتوقعات املتابع النت  جدا، ولكنفي بداية ظهورها طموحة  

الطموحة التي صاحبت ظهور مشاريع التجارة اإللكترونية نفسها، والسبب الرئيس في ذلك هو قصور تقنيات أمن 

 

 . 208م(، ص2007، )عمان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، 1محمد دباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة املعلومات، ط 
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في اإلقبال على أنشطة التجارة اإللكترونية   لضعف املعلومات وتردد جمهور املتعاملين من خالل شبكة اإلنترنت 

 ثقتهم في إجراءات األمن. 

)  -و اإلنترانت  استخدام شبكة  التقنيات    INTRANET:) (5 )انتشار  يستخدم  الكبرى  الشركات  من   كثير  أصبح  

املستخدمة في شبكة اإلنترنت نفسها لتشغيل شبكاتهم املصغرة أو املحدودة وإدامتها ضمن الشركة، وهو ما سمي بـ 

ه مثل  استخدام  إن  إذ  حقق اإلنترانت  اإللكتروني  البريد  وتطبيقات  املختلفة  املواقع  استعراض  في  التقنيات  ذه 

في شبكاتها  التقنيات  استخدام هذه  إلى  الشركات  كثير من  وتلجأ  واملال،  الوقت والجهد  في  كبيرا  توفيرا  للشركات 

ه استخدام  عن  ونتج  فأوال،   
ً
أوال شركتهم  في  يدور  بما  علم  على  موظفوها  يظل  حتى  كلها الداخلية  التقنيات  ذه 

 انخفاض في تكلفة الخدمات التي تقدم  للمستهلك وتوفير كبير في الوقت والجهد واملال. 

 مفهوم أمن املعلومات وحمايتها:
أمن املعلومات هو العلم الذي يبحث في نظريات وإستراتيجيات توفير الحماية للمعلومات من املخاطر التي تهددها 

ومن زاوية تقنية أمن املعلومات هي الوسائل واألدوات واإلجراءات الالزم توفيرها لضمان ومن أنشطة االعتداء عليها،  

حماية املعلومات من األخطار الداخلية والخارجية، ومن زاوية قانونية هي: محل دراسة وتدبير حماية سرية، وسالمة 

 محتوى املعلومات، ومكافحة أنشطة االعتداء عليها. 

علومات كلها أو بعضها يعتمد على املعلومات محل الحماية واستخداماتها وعلى الخدمات إن ضمان عناصر أمن امل

املتصلة بها، فليس كل املعلومات تتطلب السرية وضمان عدم اإلفشاء، وليس كل املعلومات في منشأة واحدة بذات 

عن التساؤالت التالية كي نستطيع   األهمية من حيث الوصول إليها أو ضمان عدم العبث بها، وهنا ال بد لنا من اإلجابة

 (6) التخطيط السليم ألمن املعلومات:

 

 .  38م(، ص 2010، )عمان: دار الوراق للنشر والتوزيع، 1يم قندلجي، إيمان فاضل السامرائي، تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاتها، طعامر إبراه 

 . 136م(، ص 2005ر، ، )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية للنش1محمد أسعد عالم، محمد عبد السميع شاهين، ثورة االتصاالت واملعلومات وأثرها على الحياة املعاصرة، ط 
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ما الذي نريد أن نحميه؟  يجب في البداية أن نصنف املعلومات والبيانات من معلومات عادية ال تحتاج إلى حماية   -أ

 إلى معلومات تتطلب درجة قصوى من الحماية. 

ملية تحديد املخاطر بتصور كل خطر قد يمس املعلومات ابتداًء ما املخاطر التي تتطلب هكذا حماية؟ تبدأ ع  -ب

املخاطر ضمن   تصنيف هذه  ثم  الضعف، ومن  نقاط  عبر  النظام  اختراق  الكهرباء حتى مخاطر  من قطع مصدر 

أسس معينة: كتصنيفها من حيث مصدرها، ومن حيث مصادر تنفيذها، ومن حيث أهداف املتسببين باملخاطر، 

 لى نظام الحماية. ومن حيث تأثيرها ع 

كيف تتوفر الحماية؟ وما وسائل الحماية؟  وهنا تجد كل منشأه أو جهة حكومية أو أمنية طريقتها الخاصة في   -جـ

وامليزانية  املادية  واإلمكانات  الحماية  ومتطلبات  حمايتها  املراد  والبيانات  املعلومات  تصنيف  وفق  األمن  توفير 

راءات الحماية ضعيفة ال تكفل الحماية، وباملقابل ال تكون مبالغا بها إلى املخصصة للحماية، فيجب أال تكون إج

 حد يؤثر على عنصر األداء في النظام، مما يؤدي إلى تعقيد الوصول إلى املعلومات حتى من مالكها. 

ن د. ما العمل إن تحقق الخطر برغم وسائل الحماية؟ واملقصود به )خطط مواجهة األخطار عند حصولها(، وتتضم 

ثم   التقنية واإلدارية واإلعالمية والقانونية الالزمة عند حصول ذلك،  تبدأ من مرحلة اإلجراءات  مراحل متتالية، 

 مرحلة إجراء التحليالت لطبيعة املخاطر التي حصلت، وسبب حصولها، وكيفية منع حصولها الحقا. 

  مخاطر االعتداء يف بيئة املعلومات:
املعادلة هو محور الخطر، سواء كان املستخدم أم الشخص املناط به مهام معينة تتصل بالنظام، اإلنسان في هذه  

التعامل مع الخطر وسالمة الرقابة على أنشطته في حدود  فإدراك هذا الشخص حدود صالحياته وإدراكه آليات 

في بيئة املع  بها نظام األمن الشامل  القانونية مسائل رئيسة يعنى  البيئة الرقمية، وتطال احترام حقوقه  لومات أو 

 (7) املخاطر واالعتداءات في بيئة املعلومات أربعة مواطن أساسية هي مكونات تقنية املعلومات، وهي: 

 

 .   65م(، ص 2006،) القاهرة: دار األهرام للنشر، 1محمد جمال غيطاس، الحرب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ط 
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املعدات واألدوات املادية التي تتكون منها النظم كافة: كالشاشات، والطابعات، ومكوناتها الداخلية، األجهزة: وهي    -أ

 ووسائط التخزين املادية، وغيرها. 

البرمجيات: وهي مجموعة األوامر املرتبة في نسق معين؛ إلنجاز األعمال، وهي إما برمجيات نظم أو برمجيات    -ب

 تطبيقية.  

تشمل    -جـ طور املعطيات:  في  تكون  قد  واملعطيات  معالجتها،  بعد  كافة  املستخرجة  واملعلومات  املدخلة  البيانات 

 اإلدخال أو اإلخراج أو التخزين أو التبادل عبر الشبكات. 

 االتصاالت: تشمل شبكات االتصال التي تربط األجهزة مع بعضها محليا أو إقليميا أو على نطاق دولي عاملي.  -د

 ظام أمن املعلومات:العمليات الرئيسة لن
 (8) تتعدد عمليات التعامل مع املعلومات في البيئة الرقمية ولكن يمكن بوجه عام تحديد العمليات الرئيسة اآلتية: 

تصنيف املعلومات: تختلف التصنيفات وفق املنشأة صاحبة العالقة، وهي عملية أساسية لدى بناء أي نظام،   -أ

 احة ومعلومات محظورة. فمثال قد يكون التصنيف معلومات مت

التوثيق: في إطار األمن فإن التوثيق يتطلب أن تكون إستراتيجية أو سياسية األمن موثقة ومكتوبة، وأن تكون   -ب

 إجراءاتها ومكوناتها كاملة محل توثيق، إضافة إلى خطط التعامل مع املخاطر والحوادث. 

الواج  -جـ نجاح  إن  الشخصية:  اإلدارية  والواجبات  إدراك املهام  على  يتوقف  املؤسسة  أو  للمنشأة  اإلدارية  بات 

التي  ِ مسائل األمن من املوضوعات 
ِبَعد  التقنية واإلدارية واملالية والتزام املؤسسة  في اإلدارة كافة ملهامهم  املعنيين 

 يدركها الجميع، ويتمكن الكل من التعامل مع  ما يخص واجباتهم من بين عناصر األمن.

 

 .  68محمد جمال غيطاس، الحرب وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مرجع سابق، ص  
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إن الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر يمكن تقييده بالعديد من وسائل   :ستخدمين ووسائل التعريفالوثوق من امل  -د

 تعرف شخصية املستخدم ونطاق االستخدام. 

 إستراتيجية أمن املعلومات:
ذات سياسة ثابتة وإستراتيجية قابلة للتطوير بوسعها مواكبة  -تكمن أهمية أمن املعلومات في كونها خطة متكاملة

موضوعة مسبقا يساهم في إعدادها وتفهمها وتقبلها وتنفيذها مختلف مستويات الوظيفة  -العلمي والتقني التقدم

في املنشأة الواحدة، إضافة إلى حاجتها إلى التكامل والدعم الكامل من املتعاملين مع املعلومات كافة، ومن هنا فإن 

عون إلى مراتب وجهات عديدة داخل املنشأة تشمل فريق املعنيين بإعداد سياسة أو إستراتيجية أمن املعلومات يتوز 

 االستجابة لألعطال والحوادث، كما تشمل مختلف مستويات اإلدارة إلى جانب اإلدارة القانونية. 

توصف إستراتيجية أمن املعلومات بأنها ناجحة من حيث فعالية االستخدام إذ يجب أن تعمم تعميما شامال على 

كاف اإلدارية  إدامة  القطاعات  لضمان  اإلرشادية  التوجيهية  األدلة  توافر  جانب  إلى  وواقعية  مقبولة  تكون  وأن  ة، 

التنفيذ، كما توصف إستراتيجية أمن املعلومات بأنها ناجحة من حيث املحتوى إذ إن أساس أمن املعلومات يمتد 

إلى املسائل املتعلقة باملعلومات ذاتها  إلى العديد من املناحي املتصلة بنظم املعلومات وإدارتها والتعامل معها، إضافة 

وتعامل الغير مع معلومات املنشأة، ومن هنا فإن اإلستراتيجية تشمل سياسة واضحة بشأن اقتناء األجهزة  التقنية  

إلى   باإلضافة  هذا  النظام،  بإدارة  املتعلقة  والحلول  بالعمل  املتعلقة  والحلول  والبرمجيات،  وشرائها،  وأدواتها 

 (9) الخصوصية املعلوماتية، وتنطلق إستراتيجية أمن املعلومات من اآلتي: إستراتيجية 

كشف،   -أ
ُ
أغراض الحماية: تكمن أغراض حماية البيانات الرئيسة من خالل السرية والتأكد من أن املعلومات ال ت

فر املعلومات، وال يطلع عليها أشخاص غير مخولين بذلك، ومن خالل التكاملية وسالمة املحتوى، واستمرارية توا

 والتأكد من أن مستخدم املعلومات لن يتعرض إلى إنكار استخدامه لها أو دخوله إليها. 

 

   .108الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة املعلومات، مرجع سابق، ص محمد دباس  
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حماية   -ب به  االتصاالت، ويراد  أمن  خالل  من  املواطن  تلك  نستطيع حصر  املعلومات:  )مناطق( حماية  مواطن 

أج أمن  خالل  ومن  آخر،  إلى  نظام  من  البيانات  تبادل  عملية  خالل  حماية املعلومات  به  ويقصد  الحاسب،   هزة 

املعلومات داخل النظام وبأنواعها وأنماطها كافة: كحماية نظام التشغيل، وحماية برامج التطبيقات، وحماية برامج 

 إدارة البيانات،  وحماية قواعد البيانات بأنواعها املختلفة.

 أنماط ومستويات أمن املعلومات:   -جـ

الو   -1 إلى نظم املعلومات وقواعدها كافة: كاألقفال، والحواجز،  الحماية املادية: تشمل  تمنع الوصول  التي  سائل 

 والغرف املحصنة، وغيرها من وسائل الحماية املادية. 

الحماية الشخصية: تتعلق باملوظفين العاملين على النظام التقني املعني من حيث توفير وسائل التعريف الخاصة   -2

 تأهيل للمتعاملين بوسائل األمن ومخاطر االعتداء على املعلومات. بكل منهم، وتحقيق التدريب وال

الحماية اإلدارية: يقصد بها سيطرة جهة اإلدارة على إدارة نظم املعلومات وقواعدها مثل التحكم بالبرمجيات   -3

 الخارجية أو األجنبية عن املنشأة ومسائل التحقيق بإخالالت األمن.   

إنتاج املعلومات وعلى عملية إتالف مصادر املعلومات الحساسة عند الحماية املعرفية: كالسيط  -4 رة على إعادة 

 اتخاذ القرار بعدم استخدامها. 

املخاطر التي تهدد املعلومات: وهي التهديدات التي تواجه نظام املعلومات بما في ذلك أنظمة التجارة اإللكترونية،  -د

حق   على  االعتداء  األنظمة،  اختراق  في  اعتراض ونجملها  االتصاالت،  مراقبة  الضعف،  نقاط  زراعة  التخويل، 

 االتصاالت، إنكار الخدمة وعدم اإلقرار بالتصرف. 

الوقاية من خطر االعتداء على املعلومات: هناك خمسة أنواع أساسية لخدمات أمن املعلومات تستهدف حماية  -هـ

ريف، وسائل السيطرة على الدخول، وسائل خمسة عناصر رئيسة في ميدان املعلومات، وهي: وسائل حماية التع

 السرية، وسائل حماية سالمة املحتوى، وسائل منع اإلنكار وأمن اإلنترنت. 
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 :األهمية اإلستراتيجية
، وقد خدمت 

ً
ا  إستراتيجي 

ً
 واألكثر نفعا

ً
أصبح الحاسوب واإلنترنت )الشبكة العنكبوتية( من أكثر األدوات استخداما

مة كبيرة، وتجاوزت الحواجز واختصرت املسافات على مستخدميها الذين ال يقتصرون هذه التقنيات اإلنسان خد

 (1)  على طبقة معينة دون أخرى.

كن الدولة إن استخدام التكنولوجيا   في الحصول على املعلومة ونقلها، بات من أهم الوظائف اإلستراتيجية التي تم 

من مواكبة التطور والتقدم في املجاالت كافة، ملا لها من أثر في توفير الوقت والجهد واملال، ومن املتوقع أن تصبح  

 .  (2)اللغة املشتركة بين عناصر الدولة وأجهزتها كافة

ملعلومات اليوم محل اإلنسان في كثير من القطاعات، فقد حلت محل الكثير في مجاالت التخطيط تحل تكنولوجيا ا

واإلنتاج والتصميم واملشتريات، األمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في إدارة املنظمات من خالل توفير طرائق جديدة 

 .للتعامل والتفاعل اإللكتروني

ت الحديثة لها قيمة إستراتيجية ملساهمتها في إدخال تحسينات جذرية  أن أهمية تكنولوجيا املعلومات واالتصاال  -أ

األمن  على  للمحافظة  العمليات  كفاءة  من  يزيد  تحسينا  املسلحة  والقوات  األمنية  األجهزة  أعمال  على 

 واالستقرار.

بأنها  توصف   - ب  املعلومات  الصناعية، وقد تكنولوجيا  الثورة  بعد  العالم  في   
ً
تأثيرا أحدثت  أسهمت    أعظم ظاهرة 

 عالم يسير بخطى سريعة نحو العاملية وتبادل املعلومات.  في تحقيق النجاح فيتكنولوجيا املعلومات 

 السمات املميزة لجرائم الحاسب واإلنترنت:
 املميزة لجرائم الحاسب واإلنترنت عن غيرها من الجرائم تتمثل بما يأتي:السمات 

 

 . 47م(، ص 2009، )عمان: دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1عامر قندلجي، وعالء الجنابي، نظم املعلومات الحاسوبية، ط 

 . 84م(، ص2009دراسات الوحدة العربية، ، )بيروت: مركز 1( أنطوان زحالن، العرب وتحديات العلم والتقانة، ط2)
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وليست   -أ معنويات  تستهدف  فهي  الجرائم،  من  غيرها  عن  بسمات مخصوصة  واإلنترنت  الحاسب  جرائم  تتسم 

 ماديات محسوسة، وتثير في هذا النطاق مشكالت االعتراف بحماية املال املعلوماتي إن جاز التعبير.

 بالجرائم كما    -ب
ً
 لحجم الخسائر الناجمة عنها قياسا

ً
 ألغراضها املتعددة، ونظرا

ً
إنها تتسم بالخطورة البالغة نظرا

 الرتكابها من بين فئات متعددة تجعل من التنبؤ باملشتبه بهم أمرا صعبا، ونظرا ألنها بذاتها تنطوي 
ً
التقليدية، ونظرا

ارتكاب الجرائم األخرى تمثل إيجاد وسائل تجعل مالحقة الجرائم    على سلوكيات غير مألوفة، وبما أتاحته من تسهيل

 التقليدية أمرا صعبا إذا ما ارتكبت باستخدام الحاسب. 

سمة قانونية تظهر ابتداًء بمعيقات ومتطلبات عمليات مالحقة الجناة، فإن تحققت املالحقة أصبحت اإلدانة   -جـ

ال  لصعوبة  أو  لألدلة  الجناة  إتالف  لسهولة  األدلة صعبة  بطبيعة  القانوني  االعتراف  لغياب  أو  األدلة  إلى  وصول 

املتعلقة بهذه الجرائم، ونظرا ألنها جرائم ال تحدها حدود، وتعد من الجرائم العابرة للحدود، فتثير لذلك تحديات  

والضبط  واملالحقة  التحقيق  ومتطلبات  التطبيق  الواجب  والقانون  القضائي  االختصاص  حقل  في  ومعيقات 

 تفتيش. وال

 أساليب مكافحة جرائم الحاسب وطرائق معالجة الكوارث:
 ملنتجات األمن التي ال يمر يوم من دون وجود منتج جديد، وال يمر يوم أيضا من 

ً
إن ما نتحدث عنه هنا ليس تحديدا

وح  وبرمجيات  للحماية  املادية  الوسائل  بين  تتوزع  ومنتجات  وسائل  وهي  األمن،  لوسائل  تقييم  إعادة  لول دون 

الحماية، ونظريات وبروتوكوالت الحماية، وال نبالغ إن قلنا إن سوق وسائل األمن أصبح يتقدم في عدد منتجاته على  

سوق األجهزة ذاتها، ألن كل منتج وكل برنامج جديد يتطلب قدرا معينا من وسائل الحماية الفنية، كما إن هذا الدليل 

الشبكات الخاصة االفتراضية على توفير األمن والثقة، إنما يعرض فقط    ال يقيم وسائل األمن القائمة أو مدى مقدرة

الشائع من وسائل أمن املعلومات بوجه عام، وهناك آالف الوسائل التي تتباين وفقا لالحتياجات ووفقا لطبيعة محل  

 الحماية. 
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 ( 10) ومن أهم األساليب املستخدمة في مكافحة جرائم الحاسب:

تفاد من التقدم املستمر في التقنية في صناعة األمن للمساعدة في مكافحة الجريمة؛ لذلك استخدام التقنية: ُيس  -أ

 على 
ً
أخذت صناعة األمن في النمو نموا ملحوظا في السنوات األخيرة، ونالحظ أن التطورات التقنية التي طرأت مؤخرا

 أو فكرة جديدة تساعد خ
ً
 جديدا

ً
براء األمن في مجال مكافحة الجريمة،  أسواق املعدات األمنية، أخرجت لنا جهازا

ولكن في الوقت الذي نرى فيه التقنية الحديثة تطوع نفسها لخدمة أغراض األمن ومكافحة الجريمة، فإن أولئك 

ْوا بدورهم عن اقتناء هذه 
َ
الذين يتحدون املؤسسات التي تحمل على عاتقها مسؤولية فرض سيادة القانون لم يتوان

 االستفادة منها للوصول إلى أهدافهم. التقنيات املتقدمة و 

التشريعات في مجال مكافحة جرائم الحاسب: من املؤكد أن البيانات تستخدم حاليا، وستستخدم في املستقبل    -ب

على نطاق أوسع في القطاع التجاري ذاته من أجل تبادل املعلومات بين جهات مختلفة سواء داخل الدولة الواحدة  

هذه املعلومات منها مواصفات املنتجات وأسعارها وغير ذلك، ومن املتوقع على أي حال أن   أم على مستوى العالم، 

إلى  باإلضافة  والبنوك،  التأمين،  مثل:  مختلفة  قطاعات  في  رئيس  دور  املعلومات  وتبادل  البيانات  لتداول  يكون 

زات، والشرطة، وغيرها من القطاعات الحكومية األخرى مثل: الخدمات الصحية، واالجتماعية، والجمارك والجوا

املجاالت، معنى ذلك أنه باإلضافة إلى املعلومات التجارية فهناك الكثير من املعلومات الشخصية عن األفراد التي  

تتداول من خالل شبكات املعلومات وهذا التداول مهم ومطلوب ومفيد للمجتمع بل وللفرد نفسه، ومن الطبيعي أن 

املعلومات خصوصية   لهذه  تحمي خصوصية يكون  تشريعات  وجود  الضروري  من  بات  لذا  عليها،  الحفاظ  يجب 

 املعلومات الشخصية عن األفراد. 

 خصوصية أمن املعلومات يف ظل تطبيق تكنولوجيا املعلومات:
إن هدف أبحاث أمن املعلومات وإستراتيجياتها ووسائلها سواء من الناحية التقنية أم األدائية حتى التشريعية هو 

 (1)وافر العناصر التالية ألي معلومات يراد توافر الحماية الكافية لها: ضمان ت 

 

 . 46محمد دباس الحميد، ماركو إبراهيم نينو، حماية أنظمة املعلومات، مرجع سابق، ص  

 .86، ص 2012جامعة عمان العربية للدراسات العليا،  ماجدة هويدي، )سياسات اإلنترنت في األردن(، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان، 
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 : تعني أن املعلومات ال تكشف، وال يطلع عليها أشخاص غير مصرح لهم بذلك. السرية والوثوقية  -أ

ل أو ُيعَبث به، وبشكل  التكاملية وسالمة املحتوى:  -ب خاص   تعني التأكد من أن محتوى املعلومات صحيح، ولم يعدَّ

لن يتم تدمير املحتوى أو تغييره أو العبث به في أي مرحلة من مراحل املعالجة أو التبادل سواء في مرحلة التعامل  

 الداخلي مع املعلومات أم عن طريق تدخل غير مشروع. 

الخدمة:  -جـ أو  املعلومات  افر  تو القدرة    إستمرارية  واستمرار  املعلوماتي  النظام  عمل  استمرار  من  على  التأكد 

التفاعل مع املعلومات وتقديم الخدمة ملواقع املعلوماتية، وإن مستخدم املعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه 

 لها أو دخوله إليها. 

: ويقصد به ضمان عدم إنكار الشخص الذي تصرف  عدم إنكار التصرف املرتبط باملعلومات ممن تصرف به   -د

 ما متصل باملعلومات أو مواقعها إ
ً
نكار إنه هو الذي تصرف هذا التصرف بحيث تتوافر قدرة إثبات أن تصرفا تصرفا

 ما قد تصرفه شخص ما في وقت معين.

 املخاطر التي تهدد خصوصية أمن املعلومات: 
املؤسسات والدوائر والوكاالت الحكومية والشركات الخاصة كميات هائلة  تمكن تقنية املعلومات الجديدة في خزن  

من البيانات الشخصية التي جمعتها واسترجعتها وحللتها، ويعود الفضل في هذا إلى مقدرة الحوسبة الرخيصة، وأكثر 

ها عبر البلد في من هذا فإنه يمكن موازنة املعلومات املخزنة في ملف بمعلومات بقاعدة بيانات أخرى، ويمكن نقل

 للخصوصية. 
ً
، ويكشف هذا بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يشكل ذلك تهديدا

ً
 ثواٍن وبتكاليف منخفضة نسبيا

الهوية   وبطاقات  الفيديو،  )كاميرات(  رقابة  كتقنيات  الخصوصية،  حماية  على  الحديثة  التقنيات  مخاطر  تتزايد 

 ض البريد واالتصاالت ورقابتها. اإللكترونية، وقواعد البيانات الشخصية ووسائل اعترا 

إن هذه النظرة كما يظهر لنا، نظرة متشائمة من شيوع استخدام الحواسيب وأثرها على تهديد الخصوصية، وهي 

 
ً
وتحديدا للتقنية،  املشروع  غير  االستخدام  من  التخوف  تعكس حجم  أنها  إال  فيها،   

ً
مبالغا تبدو  نظرة  كانت  وإن 
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ته  ما من شأنه  كل  في  الرئيسة ملخاطر الحواسيب  املعالم  إجمال  يلي  فيما  الخاصة، ويمكننا  الحياة  في  الحق  ديد 

 (11) الحواسيب بما يأتي: 

املؤسسات الكبرى والشركات الحكومية الخاصة تجمع عن األفراد بيانات عديدة ومفصلة بالوضع: أن الكثير من  -أ

املادي، أو الصحي، أو التعليمي، أو العائلي، أو العادات االجتماعية، أو العمل... إلخ، وتستخدم الحاسبات وشبكات 

واسترجاعها، بينها  والربط  وتحليلها،  ومعالجتها،  في: خزنها،  فرص   االتصال  يجعل  ما  وهو  ونقلها،  بينها،  واملوازنة 

 أوسع إلساءة  
ً
الوصول إلى هذه البيانات على نحو غير مأذون به أو بطريقة التحايل أكثر من ذي قبل ويفتح مجاال

 أو خاطئا أو مراقبة األفراد وتعرية خصوصياتهم أو الحكم عليهم حكما خفيا 
ً
 منحرفا

ً
استخدامها أو توجيهها توجيها

 قع سجالت البيانات الشخصية املخزنة. من وا

أن شيوع )النقل الرقمي( للبيانات خلق مشكلة أمنية وطنية، إذ سهل استراق السمع والتجسس اإللكتروني في   -ب

األمان  توفير  على  االتصال  قدرة شبكات  في عدم  للخصوصية  املهددة  املخاطر  تتبدى  البيانات حيث  نقل  مجال 

ينقل عبرها من بيانات وإمكان استخدام الشبكات في الحصول على املعلومات حصوال   املطلق أو الكامل لسرية ما

غير مشروع عن بعد برغم التقدم الكبير على هذا الصعيد، إال أن أحدث تقارير الخصوصية تشير إلى أنه ما تزال 

تكامل حلقات   في ظل عدم  لالعتداء  الرقمي معرضة  النقل  بيئة  في  األفراد وأسرارهم  )التنظيمية،  حياة  الحماية: 

 والتقنية، والقانونية(. 

أكثر معالم خطر بنوك املعلومات على الحياة الخاصة يتمثل بما يمكن أن تحتويه من بيانات غير دقيقة أو   إن  -جـ

 معلومات غير كاملة لم يجِر تعديلها بما يكفل إكمالها وتصويبها. 

لة متفرقة، والتوصل إليها صعب أو متعذر، تصبح في بنوك أن املعلومات الشخصية التي كانت فيما قبل منعز   -د

 متكاملة سهلة املنال، متاح أكثر من ذي قبل استخدامها في أغراض الرقابة على األفراد.    متوافرة،املعلومات مجمعة  

 

   .38م(، ص 2007، )عمان: دار املناهج للنشر والتوزيع، 1عالء عبد الرزاق الساملي، تكنولوجيا املعلومات، ط )11(
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مقروءة أن تكامل عناصر الحوسبة مع االتصاالت والوسائط املتعددة أتاح وسائل رقابة متطورة سمعية ومرئية و   -هـ

إضافة إلى برمجيات التتبع وجمع املعلومات آليا، كما أتاح اإلنترنت بواسطة هذه العناصر جميعا القدرة العالية ال 

الكمبيوتر   )أنظمة  الخوادم  بها  تتمتع  التي  الصناعي  الذكاء  تقنيات  عبر  معالجتها  بل  فقط  املعلومات  جمع  على 

تتواف  التي  الخدمات(  مزودي  وأنظمة  االستخدام املستضيفة  تحليل  وبرمجيات  البحث  محركات  لدى  أيضا  ر 

والتصرفات على الشبكة، بحيث ال يستغرب معها أن الشخص عندما يتصل بأحد مواقع املعلومات البحثية في هذه 

ِرَدُه رسائلُ 
َ
  األيام يجد أمامه املواقع التي كان يفكر في دخولها والتوصل بها، كما ال يستغرب مستخدم اإلنترنت أن ت

 بريد إلكتروني تسويقية من جهات لم يتصل بها تغطي ميوله ورغباته. 

 األمن الوطني يف عصر تكنولوجيا املعلومات:
لقد جعلت ثورة املعلومات من العالم قرية صغيرة تتأثر تأثرا تفاعليا متسارعا، ولم يعد الحديث عن قضايا معزولة 

واردة، وقد أدت الثورة الحاصلة في تكنولوجيا املعلومات إلى على الصعيد األمني أو السياس ي أو العسكري مسألة  

بجمع  تبدأ  مترابطة  عمليات  على  بتأثيرها  يتعلق  فيما  واألمنية  العسكرية  الدراسات  في  هائل  نوعي  تحول  حدوث 

  املعلومات وتحليلها، وصنع القرار، والتخطيط العسكري، كما اختلفت مصادر تهديد األمن الوطني وأنماطه في ظل 

ثورة املعلومات حيث إنها لم تعد مقصورة على الجواسيس التقليديين أو األجهزة واملؤسسات التي تتلقف املعلومات 

املنشورة وتخضعها للبحث والتحليل أو غيرها من وسائل تهديد أمن املعلومات التي سادت طيلة قرون مضت، بل 

مقها واختالفها واتساع نطاق تغطيتها وتعاظم أضرارها أصبح لها أوجه رقمية إلكترونية غير مسبوقة في شمولها وع

 وذكاء منفذيها وتعقد آلياتها وتواصل هجماتها. 

تكنولوجيا املعلومات واإللكترونيات واالتصاالت كانت هناك الوسائل   قبل ظهور األدوات الحديثة املعتمدة على 

ر البشرية من الجواسيس ومجموعات االستطالع التقليدية لجمع املعلومات التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العناص 

من عناصر املخابرات الذين يعملون داخل صفوف العدو من أجل نقل املعلومات الالزمة، ومع تطور تكنولوجيا  

 بوضع مستشعرات وأجهزة  
ً
املعلومات أصبح العمالء يؤدون مهام أخرى ليس فقط بإرسال معلومات، ولكن مثال

 في األماكن
ً
ا  أدق،   متقدمة جد 

ً
الحيوية واإلستراتيجية، كما تسهم في تحديد األهداف، والتصويب تجاهها تصويبا
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تستعين  مدربة  بشرية  عناصر  على  تعتمد  أداة  املتاحة، وهي  العلنية  للمعلومات  العدو  تتبع   
ً
أيضا هناك  إن  كما 

 (12) بالحاسبات وتكنولوجيا املعلومات في رصد ما تنشره هيئاته ومؤسساته املختلفة.

تأتي من مصادر علنية،      إلى أن نسبة كبيرة من املعلومات املخابراتية املستخدمة عسكريا  ويشير بعض الخبراء 

على  التجسس  يمكنها  التي  العمالقة  والرادارات  الصناعية  األقمار  هي  الحديثة  االستطالع  وسائل  أبرز  ولعل 

وأدوا املستشعرات  تشمل  كما  املعادية،  والتحركات  طيار،  االتصاالت  دون  من  والطائرات  الجوي  التصوير  ت 

وتزايدت العالقة بين التكنولوجيا واألمن الرتباط الدول بها في عمليات االتصال واإلنتاج والخدمات بما يجعلها في 

محاوالت  مع  هذا  ويتزامن  اإلرهابية،  للهجمات   
ً
سهال هدفا  تكون  قد  معلومات  أنظمة  على  تعتمد  ذاته  الوقت 

ستمرة الحفاظ على تحديث أسلحتهم وإستراتيجياتهم، وظهرت الحروب الجديدة في سياق دولي يغلب  اإلرهابيين امل

 وأطرافا أخرى، 
ً
عليه الطابع التكنولوجي، وهذه الحروب تجري داخل شبكات متعدية الحدود التي قد تشمل دوال

ا للتنافس والصراع على املعطيات ويكون هناك عدم اعتماد كامل على املعارك العسكرية التقليدية، بل تأخذ صور 

التكنولوجية، وقد أدت ثورة املعلومات إلى جعل تكنولوجيا املعلومات بمنزلة الجهاز العصبي لألجهزة األمنية واألجهزة 

 (13) املعنية باألمن القومي وإدارة األزمات، األمر الذي أدى إلى تغير في شكل التهديدات ونمطها.

 سايبرية( واألمن القومي:حرب املعلومات )الحروب ال
وفي ظل تنامي القلق بشأن تهديدات حرب الشبكات الحوسبية أو ما يعرف بـ )الحروب السايبرية(، ذكر تقرير نشرته 

م  أن املؤسسات العسكرية حول العالم تتسابق على استقطاب متخصصين في مجال  2014وكالة )رويترز( بداية عام  

تعتقد أنهم ق في القرن الحادي والعشرين، في حين أن  الكومبيوتر، ألنها  في الصراعات  د يصبحون عنصرا حيويا 

 الستقطاب قوات جديدة من هؤالء املقاتلين )املقاتلين السايبريين(، وبرغم انكماش امليزانيات 
ً
 وافرا

ً
تمويال هناك 

األمن السايبري( يرتفع ارتفاعا  العسكرية الغربية وتقليصها في الفترة الحالية، فإن تمويل أمن تكنولوجيا املعلومات )

م أعلن الجيش األمريكي عن تشغيل أول لواء سايبري، فيما أعلنت البحرية 2013هائال، وفي شهر ديسمبر من عام  

والقوات الجوية األمريكية عن األساطيل السايبرية الخاصة بهما، ومهمة هذه الِفرق ال تقتصر على حماية األنظمة 

 

    .26م،  ص 2015، أغسطس ة، اإلمارات العربية املتحد534العدد مجلة درع الوطن،  ثورة املعلومات وإدارة األزمات، )12(

 . 78ومات واالتصاالت، مرجع سابق، ص محمد جمال غيطاس، الحرب وتكنولوجيا املعل (13)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 16 of 20 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

February 22, 2021     

األم العسكرية  القادة والشبكات  يأمل  هجومية،  قدرات  تطوير  على  أيضا  تعمل  بل  فحسب،  الرئيسة  ريكية 

ذلك،   في  االستثناء  هي  ليست  األمريكية  املتحدة  والواليات  مستقبلي،  أي صراع  في  تفوقا  تمنحهم  أن  األمريكيون 

تنتهج املسا ر ذاته، وتولي روسيا فالدول األوروبية وأمريكا الالتينية واآلسيوية والشرق أوسطية وغيرها من الدول 

للواليات  التقليدية  العسكرية  الهيمنة  مقاومة  ذلك  خالل  من  الدولتان  وتأمل  أكبر،  أهمية  املجال  هذا  والصين 

 (14) للمتحدة األمريكية. 

من ناحية أخرى يشدد بعض الخبراء على ضرورة أن تركز املؤسسات العسكرية وال سيما كبار القادة على تعلم دمج 

والت  البحرية األدوات  الحرب  كلية  وفي  بذلك،  الخاصة  والتدريبات  للصراع  األوسع  فهمهم  في  الجديدة  هديدات 

إذ   التي يجريها الضباط ذوو الرتب املتوسطة،  للتدريبات واملناورات العسكرية  الُبعد السايبري  األمريكية، يضاف 

املعلومات أو مسحها، إذ إن فهم الحرب تنطوي املناورات على تعطيل األنظمة الحوسبية، وشبكات اإلمداد، وإفساد  

السايبرية في الدوائر العسكرية يشبه تقريبا فهم أهمية القوة الجوية في فترة الثالثينيات من القرن املاض ي، وال سيما 

 أن هذه الحروب أمٌر ال غنى عنه في أي صراٍع مستقبلي. 

 تحديات تكنولوجيا املعلومات ىلع األمن الوطني:
رة في املجتمع املعلوماتي أن تكون الدول متجاورة لكي تهدد بعضها أمنيا، فتطور نظم السالح الذي لم يعد بالضرو 

مكنه من الوصول إلى مسافات بعيدة، واستخدام تقنيات بسيطة لتدمير البناء املعلوماتي للدولة وتخريب نظمها 

مجموع وهناك  الجميع،  حرب  املعلومات  حرب  تجعل  قد  والعسكرية،  عن اإلدارية  نجمت  التي  التحديات  من  ة 

في  التحديات  وهذه  الوطني،  املستوى  على  تحديات  العاملي، ومنها  املستوى  على  تحديات  منها:  املعلوماتي  املجتمع 

مجملها تؤثر على األمن الوطني، شأنها خاصة دول العالم الثالث كونها دوال مستوردة للتكنولوجيا وغير منتجة لها،  

 (15) م بما يترتب عليها من آثار سلبية،  ونجمل هذه التحديات على النحو اآلتي: وبالتالي فهي ال تتحك

 : وتشتمل على اآلتي: التحديات الخارجية  -أ

 

 . 10-6م(، ص 2005، )جدة: مجموعة البركة للنشر، 1عبد الستار أبو رغدة، ثورة االتصاالت وآثارها، ط(14) 

 .  17م, ص 2014مان، يوليو موس ى اللوزي، )الحكومة اإللكترونية(، ورقة مقدمة ملؤتمر تكنولوجيا املعلومات ودورها في التنمية االقتصادية، جامعة الزيتونة، ع 
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: إن الحاجة إلى املعلومة ماسه ملا لها من تأثير في القرار السياس ي في أي مجتمع، فمن يملك  التحديات السياسية   -1

 انع القرار السياس ي في أي مجتمع إن كان بحاجة إلى تلك املعلومة. املعلومة يملك القوة التي تؤثر على ص

: إن نقص املوارد االقتصادية يعني الحاجة املاسة إلى املعلومات التي تطور اقتصادياتها،  التحديات االقتصادية  -2

 وحاجاتها املستقبلية. 

: هناك تحد تقني يتمثل بحاجة الدولة الى املعدات والبرمجيات، وإلى تطوير التحديات التقنية )التكنولوجيا(  -3

الفنية  املساعدة  إلى  بحاجة  الثالث  العالم  دول  مستوى  على  التطوير  وهذا  املجال،  هذا  في  الذاتية  إمكاناتها 

بقي هذه األجهزة واملعدات تحت سيطرتها الت
ُ
 قنية. واالقتصادية الخارجية من الدول املتقدمة التي ت

: ويتمثل في ضعف البناء التحتي املعلوماتي الكوني وانكشافه للتعديات ووجود ثغرات أمنية فيه،  التحدي األمني -4

إن تعطيل هذا البناء أو تخريبه أو التعدي عليه يؤدي إلى اضطراب كبير في عمليات التواصل في مجاالت شتى وال 

 بالعالم.  سيما في ظل الظروف األمنية الحالية التي تعصف

 : تشمل التحديات الداخلية في ظل تكنولوجيا املعلومات  على اآلتي: التحديات الداخلية  -ب

: ويشمل تحدي التخلف وضغوطات النمو التي تقع على كاهل تحدي التنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان  -1

فساد اإلداري والسياس ي، تحدُّ من فرص املجتمع، فالفقر واألمية، والجريمة، واملشكالت االجتماعية املتنوعة، وال

تتمكن  حتى  واالقتصادية  االجتماعية  التحتية  البنى  تطور  من  بد  فال  املعلوماتي،  املجتمع  إلى  واالنتقال  التطور 

 املجتمعات من دخول املجتمع املعلوماتي بيسر. 

أن نقص الكفاءات النسبي على    : برغم أن املوارد البشرية تشكل رأس املال إالالتحدي البشري ونقص الكفاءات  -2

مستوى القيادة والتقنية بسبب عدم التأهيل وهجرة العقول جعل أمر التعامل مع العصر القادم في ظل مشكالت 

 متعددة داخلية يشكل تحديا كبيرا. 

الثقافي  -3 املالتحدي  وبنى  ثقافيا مع مركبات  يتماش ى  أن  بد من  املعلوماتي ال  املجتمع  السير ومواكبة  إن  جتمع : 

املعلوماتي، فال تستطيع أي دولة أن تصل إلى مستوى متقدم من البنى االقتصادية والتقنية من دون تأقلم ثقافي  

 وتكوين ثقافي معلوماتي. 
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: يمثل النظام التربوي أكبر تحد في نقل املجتمعات إلى املجتمع املعلوماتي، وتحاول الدول أن التحديات التربوية   -4

على أسس معلوماتية وتحويله من االعتماد على النظم التقليدية إلى تكوين بناء معلوماتي تحتي   تبنى نظام التعليم 

 متكامل يشمل ذلك مهارات التدريس وإعداد املناهج. 

: يشكل األمن االجتماعي أساس التنمية املستدامة وإن عمليات التحول االجتماعي من صيغة  التحدي االجتماعي  -5

تت  إلى أخرى  الُبنى االجتماعية، وهذا التحول يتطلب اجتماعية  في  إلى عدم االستقرار  تغيرا اجتماعيا، يؤدي  طلب 

 استقرارا أمنيا يسبق عمليات التحول االجتماعي ملجتمع معلوماتي. 

 الوطني:أثر تكنولوجيا املعلومات ىلع األمن 
فيا وعلميا واقتصاديا، بحيث أصبحت تلك  أثرت ثورة االتصاالت واملعلوماتية على املجتمعات العاملية اجتماعيا وثقا

املجتمعات تختلط فيها املعايير الوطنية والدولية واالجتماعية والثقافية، وهو ما أوجد مجتمعا معلوماتيا يحمل في  

االتصاالت  لثورة  الظاهر  والكبير  البارز  الدور  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الثورة،  لتلك  العاملية  التأثيرات  طياته 

ماتية على نقل التطورات العلمية والتقنية في مختلف أنحاء العالم بسرعة لم يكن أحد يتوقعها، وبرغم اآلثار واملعلو 

اإليجابية التي واكبت هذا التطور إال أنه رافقها أيضا آثار سلبية على الدول جميعها وال سيما الدول النامية، كونها 

 ة التهديد في بعض األحيان، ومن ضمن هذه التأثيرات ما يأتي: دوال متلقية، وتصل هذه اآلثار السلبية إلى مرحل

 في التأثير االقتصادي والتكنولوجي والعسكري على الحياة 
ً
أدت تأثيرات ثورة االتصاالت واملعلوماتية دورا مهما وبارزا

، وأصبح من الصعب على ال 
ً
ا دول منفردة في العالم، وأدى ذلك إلى نقل هذه القطاعات إلى مستويات متقدمة جد 

 مواجهة هذه التأثيرات السلبية من دون إغفال التأثيرات اإليجابية التي استطاعت تلك الدول االستفادة منها. 

االتصاالت    -ب ثورة  منها، حيث ال يمكن أثرت  يتجزأ   ال 
ً
اليومية، وأصبحت جزءا اإلنسان  على حياة  واملعلوماتية 

العيش من دون استخدام أحد مكونات هذه الثورة أو التفاعل معها، وهو ما أثر تلقائيا على الحياة اليومية للبشر 

 ا. وطبيعة العالقات اإلنسانية وال سيما الدول النامية بسبب االستخدام السلبي له 

ساهم التطور العلمي والتقني العاملي في رفع املستوى الذي وصلت إليه ثورة االتصاالت واملعلوماتية في العالم،   -جـ

وبطريقٍة ما ساهمت في ارتفاع مستوى التقدم ارتفاعا سريعا ومثيرا لالنتباه، مع األخذ بعين االعتبار أن هذا التطور  
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هو جزء من عمل جماعي ساهمت به البشرية، ولم يكن محصورا في جنسية ما  الرائع لثورة االتصاالت واملعلوماتية 

 أو بلد ما، إال أنها وفي الوقت نفسه ساهمت في زيادة الفجوة بين الدول املتقدمة والدول النامية. 

مستوى الفجوة التقنية لالتصاالت واملعلوماتية الكبيرة التي تفصل بين الدول املتقدمة والدول النامية تؤثر على  -د

العالقة التي تربط بين الجانبين ونظرة كل طرف لآلخر، ولهذا يجب أن يتعاون الطرفان بسرعة لتضييق هامش هذه 

حاق بالركب. 
 
 للدول النامية لل

ً
 الفجوة والعمل على ردم الهوة الناتجة بين الطرفين، أو أن يشكل حافزا

الدول املتقدمة في قطاعي االتصاالت واملعلوماتية، مع   تحاول دول العالم النامي االستمرار في ردم الفجوة مع  -ه

التوجه إلى إصدار القرارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تساهم في التعجيل بهذا املوضوع للحاق بركب 

 التقدم والتطور في مجالي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات مما يجعله في سباق مع الزمن.

تصاالت واملعلوماتية على إحداث ثورة عاملية في التعامل الدولي بين الدول وإيجاد معايير جديدة عملت ثورة اال  -و

املعلومات  نقل  موضوع  وأصبح  العاملية،  القرية  مجتمع  وبناء  املختلفة،  املجتمعات  بين  االجتماعية  للعالقات 

 على أسلوب التعامل بين ا
ً
ملجتمعات وطرائقه واملكونات البشرية لهذه  بالطرائق السريعة يؤثر تأثيرا مباشرا وفاعال

 املجتمعات مما أسهم في التخلي عن الكثير من األنماط االجتماعية املوروثة وظهور أنماط اجتماعية دخيلة. 

ال يمكن ألي مجتمع أو دولة من الدول االنكفاء عن التأثيرات العاملية لثورة االتصاالت واملعلوماتية والبقاء بعزلة   -ز

االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية، والثقافية والعلمية، والتكنولوجية،   املستويات،يراتها على مختلف  من تأث

والعسكرية، والدول التي تحاول فصل نفسها عن هذه التأثيرات الكبيرة لثورة االتصاالت واملعلوماتية إنما هي تواجه  

امل  هذا  في  العاملي  الركب  عن  والتخلف  بالتأخر  جميعها مصيرها  املستويات  على  نفسها الختراق  تعرض  بل  سار، 

 .
ً
 اختراقا قد يصعب معه تجنب هذه التأثيرات وإيجاد الحلول املناسبة مستقبال

شكل تطور اإلعالم املتسارع ومواكبته لثورة االتصاالت واملعلوماتية خالل فترة زمنية بسيطة عالمة بارزة ونقطة  -ح

فضل الطرائق والوسائل العلمية لردم الفجوة بين املستوى العاملي واملستوى الذي مضيئة في محاولة الدول إيجاد أ

ٍ صعب وهو االستمرارية واملواكبة وما لذلك من تبعات أمنية، 
تصل إليه في هذا املجال، إال أن ذلك وضعها أمام تحد 
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وال   للدولة جميعها  الوطنية  الثوابت  تشمل  متكاملة  وحدة  الحديث  بمفهومه  فصله عن ضرورات فاألمن  يمكن 

 استمرار الدولة بمقوماتها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية. 

يفرض نفسه، وبعبارة أخرى فإن ما يفعله    للدولة، فاملستقبللم يعد اللحاق بعصر املعلومات مطلبا اختياريا    -ط

اليوم هو العامل املحدد ملالمح املستقبل، حيث يشكل هذا الهد  وطنيا طموحا تعملاألردن 
ً
مختلف  ف مستقبال

أجهزة الدولة اإلدارية والعلمية والتعليمية والثقافية واإلعالمية واإلنتاجية والصناعية على تحديد شكله ومضمونه، 

 مع ما يرافق ذلك من تحديات لألمن الوطني.

من للدول، أوجد تحديات كبيرة ظهور األمن الوطني الحديث وتأثير ثورة االتصاالت واملعلومات على مفهوم األ   -ك

متمثلة بضرورة االنتقال قصرا ال طوعا إلى مصاف الدول املتقدمة تكنولوجيا ومعلوماتيا مع عدم إغفال تأثير هذه 

 الثورة على األمن الوطني لهذه الدول. 

 الخالصة:
أنامل الجميع، فأصبح كل   جاءت الشبكة العنكبوتية؛ لتضع املعلومات على اختالف أنواعها وكمياتها وأهدافها عند

فرد اآلن يستطيع عن طريق هذه الشبكة التي يستخدمها املاليين أن يحصل على ما يشاء من املعلومات في أي لحظة 

 كخطر اإلنترنت، فأصبح هاجس أمن املعلومات خالل رحلتها في الشبكات 
ً
فأمن املعلومات لم يشهد في تاريخه خطرا

 يقلق بال الجميع ممن يت
ً
داولون املعلومات لوجود مهاجمين ومقتحمين يقضون الساعات الطوال في محاولة أمرا

اختراق مواقع اآلخرين، ثم بدأ هؤالء يتحولون إلى محترفين، احترفوا اختراق املواقع وارتكاب العديد من الجرائم، وال 

و  العالم  فيها شبكات  تجتاح  لها مواسم  التي أصبحت  الحاسب  فيروسات  نغُفل  أن  بات من يمكن  أجهزته، حيث 

موضوعة مسبقا   -الضروري على كل دولة وضع إستراتيجية قابلة للتطوير بوسعها مواكبة التقدم العلمي والتقني

يساهم في إعدادها وتفهمها وتقبلها وتنفيذها مختلف مستويات الوظيفة في املنشأة الواحدة أو على مستوى الدولة،  

 م الكامل من املتعاملين مع املعلومات كافة. إضافة إلى حاجتها إلى التكامل والدع
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