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 حروب التواصل الاجامتعي                    

 

مليار مس تخدم، مل تعد مواقع التواصل  2بعدد مس تخدمني جتاوز 

جامتعي دررد اردال تليفه و ويقق ا التواصل بني افرهراد، بل ر ر ل ا و و الا

ا خر قبيح، ويقولت ا ىل ساحة خلف ة ملامرسة نوع  ديد من احلروب، يه 

ابفرساس حروب ارهاكر، وطرحت عدل ا شاكليات رئيس ية، مهنا افرمنية 

التواصل  املتعلقة ابس تخدام املنظامت ال جرام ة وامجلاعات ال رهابية ملواقع

لهتديد افرمن ادلويل، ومهنا الس ياس ية املتعلقة بضامن حا  كوس يةلالاجامتعي 

افرهراد يف يقق ا التواصل اف من بيهنم دون اخيفاق خلصوصيهتم، ارو هتديد 

بداء الراري والتعبري، ومهنا الثقاه ة اليت تتعلا ابحلفاظ عىل ال وية  حلريهتم يف ا 

عامل مفتوح الثقاهات ول يعيفف حبدود  والقمي واملعتقدات التقليدية يف

 يتبادل ا اليت افرهاكر يف التحمك قررت عندما مثال الصني هعلت جغراه ة.

ثر ال نسان حبقوق يتعلا هامي خاصة بيهنم ههيا مواطنوها  غوغل حمرك رهض ا 

 الصينيني؟ املس تخدمني بياانت بتقدمي طلهبا

 عاملقة ارمام س يادهتا هقدت ادلول بعض ارن املنطلا هذا من نف م هل

 مهنا تطلب صارت ارهنا در ة ا ىل وم كروسوهت، غوغل مثل ال نيفنت

 مواطنهيا؟ حساابت عن معلومات

 يف تلمشاركة الاجامتعية ال عالم وسائل القادل بعض اس تخدم مثلام ولكن

 اباتر تريي يقول. تلمراقبة ا خرون اس تخدهما ، املعلومات مشاركة ارو النقاش
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 التحليل يف متخصصة منظمة ويه) ، IHS Jane يف الاستشاريني كبري ،

 عنرصا   تشلك الاجامتعية ال عالم وسائل ا ن ،( والاس تخبارايت العسكري

 .املعلومات حرب توس يع يف رئيس يا  

يف السابا اكن البارود س يد ارسلحة الفتك اليت ارنتجهتا البرشية لهتكل 

رود التصالية ال لكيفونية ادجديد.. نسل ا.. ارما اليوم هتس تف ا البرشية عىل اب

اذلي ودلد احلرب ادجديدل، ويه احلرب الالكيفونية مبختلف توصيفاهتا 

ل ارن ارحدهثا يه حروب مواقع التواصل الاجامتعي..  وتفريعاهتا.. ا 

رب مواقع التواصل الاجامتعي تمكن خطورهتا يف نوع الضحااي.. الضحية ح

يف هذا النوع من احلرب يه القناعة.. حفني تصوب ادج ات املتقاتةل ارعريهتا 

ما ارن  الفكرية مس هتدهة قناعات الناس يف اروطاهنم وقدراهتم ومقدراهتم ه يي ا 

ابللكية؛ وابلتايل  تصيهبا جبروح تسلب قواها، ارو تشل حركهتا، ارو ارن تقتل ا

تفقد اروطناها ولءها؛ لتتحول ا ىل الولء تلعدو؛ تروج هكره، وتعارم 

 منجزه، وتقاتل يف صفو ما يعين زرع عنرص حمارب داخل اررض العدو..

ذ  من خصائص حرب التواصل الاجامتعي ال لكيفوين تعدد املس توايت؛ ا 

اعات والتنظاميت.. وقد تبدار ابفرهراد، وتنهتيي ابدلول مرورا  ابلتكوينات وامجل

يدخل ههيا هجات رمسية وعسكرية واس تخباراتية، هامي قد يشعل ا مجموعة 

 ارهراد جب ود هردية حبتة..
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التصالت يه سالح يف عرصان عندما يمت بث مجيع احلروب عىل ال واء ، 

، وهو مستشار س يايس هرنيس ش ري. لك شعار هو  Seguelaويقول 

  التصال واملعلومات اخلاطةة هو مائع  دا. رصاصة واخلط الفاصل بني

 الولايت املتحدل تلعب احتاكر ال نيفنت    

ت الاضطراابت امجلاعية اليت زعزعت اس تقرار عدد من دول الرشق تا

ارول دليل واقعي عىل مدى قول اردال ميكن ارن  2122افروسط يف ربيع عام 

تكون ال نيفنت من ح ث التأرثري عىل الشؤون ادلاخلية دلوةل ذات س يادل. 

ارثبتت الش باكت الاجامتعية ومنصات املدوانت ارهنا وس يةل هعاةل تلغاية 

رسال املتظاهرين لتو  من ار ل تنظمي التجمعات  الطوعينيزيع املعلومات وا 

وحىت ارعامل الشغب. سارعت النخبة الس ياس ية افرمريك ة ا ىل الاعيفاف 

 ابلفرصة ادجديدل وتوريف ا. 

س تحا اذلكر ارن ال نيفنت مت تصمميو وتطويره يف الولايت املتحدل. اكن ي 

حباث املتقدمة اليت طورهتا ، ش بكة واكةل مشاريع افر  ARPANETسلفو 

(. ويمكن DARPAواكةل مشاريع افرحباث املتقدمة التابعة لوزارل ادلهاع )

اخلناق يف ارن املراها التقنية لتشغيل ال نيفنت ل تزال موجودل يف الولايت 

وليس هقط عىل افررايض افرمريك ة ، ولكن يف الواقع يقت ا رشاف  -املتحدل 

ة. هذا افرخري ميفدد بشدل يف تسلمي هذه امل مة ا ىل واكلت احلكومة افرمريك 

اري سلطة ارخرى ، عىل الرمغ من املقيفحات العديدل لنقل الس يطرل عىل 
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ال نيفنت ا ىل افرمم املتحدل ، واليت مت عرض ا يف العديد من الاجامتعات 

 ادلولية من قبل عدد من ادلول مبا ههيا روس يا. 

ايت املتحدل تلفضاء الس ياراين عىل بيان يقتوي الاسيفاتيجية ادلولية تلول

نشاء  مدمر ا خر ، وهو الزتام ارمرياك لضامن حرية ال نيفنت عن طريا ا 

وصيانة "منصات موثوقة وا منة ومضمونة لضامن حرية التعبري وتكوين 

امجلعيات" حلراكت املعارضة يف اري بدل. بلغة واحضة ، هذه يه مبادرل ل نشاء 

نيفنت موازية ، و  اليت س تكون حمظورل عىل اري حكومة وطنية ش بكة ا 

ابس تثناء الولايت املتحدل. ومن املتصور ارن يمت تزويد املس تخدمني يف مجيع 

ا الرشاكت الوطنية shadowetارحناء العامل ابلوصول ا ىل هذا " " ، متجاوز 

املوردل ، وابلتايل يعفي تبادل البياانت بني مس تخدم وواش نطن من اري 

هيا. س ميثل "رشيط المترير" مرحةل  ديدل يف خطة رقابة غري مرغوب ه

الولايت املتحدل الاسيفاتيجية لخيفاق الفضاء الس ياراين وبيئة التصالت 

 يف البدلان افرخرى يف مجيع ارحناء العامل. 

عالول عىل ذكل ، تعزتم حكومة الولايت املتحدل ا صدار "قامئة سوداء" من 

ول ا ىل ال نيفنت لساكهنا ، وابلتايل يقظر ادلول اليت يُزمع ارهنا تق د الوص

رشاكت التصالت اليت مقرها الولايت املتحدل من التعامل مع هذه 

احلكومات. هذه دررد واحدل من املقيفحات املقدمة يف مرشوع قانون بعنوان 

تعزيز حرية ال نيفنت العاملية ، واذلي جتري مناقش تو حالي ا يف الكونغرس 

زاء مرشوع افرمرييك. وقد ارعر  بت وزارل اخلارج ة الروس ية ابلفعل عن قلق ا ا 
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القانون ، واستنكرتو عىل ارنو "غري دميقراطي". من خالل ادلعول ا ىل احلرية 

غري املق دل يف الش بكة العاملية يف خطاهبا ، ها ن الولايت املتحدل تقوم يف 

حق ا  افرساس بتعيني قاض عاملي ، مما حيرم احلكومات الوطنية افرخرى من

 يف الس يادل القانونية الوطنية يف الفضاء الس ياراين. 

ملواهجة اف اثر امليفتبة عىل مرشوع القانون افرمرييك ، قامت روس يا والصني 

وطاج كس تان واروزبكس تان ابلشيفاك مع امجلعية العامة للرمم املتحدل 

وتنص مبرشوع قرار بعنوان "قواعد السلوك لضامن افرمن الس ياراين ادلويل". 

هذه القواعد عىل احيفام الس يادل الوطنية والسالمة ال قلميية والاس تقالل 

نشاء ا لية متعددل افرطراف تتسم  الس يايس مجليع ادلول ، هضال  عن ا 

 ابلشفاه ة وادلميقراطية ل دارل ال نيفنت. 

وعة اتتارل من تقنيات التصال ، القدمية واحلديثة ، اكنت متاحة عند مجمان 

حلرب العاملية افروىل. خالل احلرب ، تطورت التصالت العسكرية اندلع ا

ملواهجة التحدايت ادجديدل يف م دان املعركة والتحدايت العسكرية. واكن من 

ارمه التطورات يف زمن احلرب هو التصالت الالسلك ة ، مما اردى ا ىل 

ذاعة البث بعد احلرب. دخال ا   ا 

ند اندلع احلرب العاملية افروىل ، اكنت هناك مجموعة واسعة من وسائل ع 

وتقنيات التشوير متاحة مجليع املقاتلني. مت اس تخدام ارنظمة التصالت القدمية 

مثل امحلام الناقل ورساةل ال رسال جنبا  ا ىل جنب مع ارنظمة التصالت 

لالسليك . طوال احلديثة يف وقت ما وبشلك متبادل مثل ال اتف والارق ا
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الزناع ، تطورت التصالت العسكرية ملواهجة التحدايت ادجديدل يف م دان 

املعركة والتحدايت العسكرية. مت يقديد نت جة املعارك من خالل قدرل ادجيش 

دارل هذه التصالت بشلك هعال. اكنت  عىل التواصل يف ساحة املعركة وا 

ارنظمة التصالت اخملتلفة ، القدمية الرسعة واملوثوق ة يه املفتاح لس تخدام 

وادجديدل. ومع ذكل ، مل تكن ادجوانب الفنية يه العامل الوح د احلامس من 

ح ث جناح ارو هشل نظام التصال: ارثبتت ادجوانب العملية واخلصائص ارهنا 

 ذات تأرثري كبري يف القبول والتنف ذ يف الزناع القادم.

الاريطاين اكبالت التلغراف وال واتف عىل ادجهبة الغربية ، اس تخدم ادجيش 

تلتواصل بني جنود اخلط افرمايم والقادل. لكن القصف العنيف ابملدهعية 

يعين ارن خطوط التصالت هذه اكنت مكسورل بس وةل. كام مت اعيفاض ا 

بس وةل من قبل ادجيش افرملاين ، وكذكل مجموعات التلغراف الالسلك ة 

و  2121ل ادجيش الاريطاين. يف عام افرساس ية  دا املس تخدمة من قب

" تلحيلوةل دون اعيفاض افرملانية عىل Fullerphone، مت تقدمي " 2121

التصالت ال اتف ة الاريطانية يف اخلطوط افرمام ة. عىل الرمغ من خطر 

الاعيفاض ، ها ن رسعة التصال ال اتفي والتلغراف اكنت تعين اركرث ارنظمة 

 ل ادجيش الاريطاين.التصالت اس تخداما  من قب
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مت اس تخدام العديد من ارنظمة التصالت اخملتلفة وتطويرها وتك يف ا ارثناء 

، ، ر رت ارنظمة التصالت املتنقةل اركرث مثل  2121احلرب. يف عام 

التلغراف الالسليك يف املقدمة وساعدت يف تقدم احللفاء والنجاح. اس متر 

 ء احلرب. اس تخدام تطورات زمن احلرب يف التصالت الالسلك ة بعد انهتا

مواقع التواصل الاجامتعي اليت هقدت خالل ا ادلول س يادهتا مقابل رشاكت 

 كارى.

هناكل راهرل تشلكت ابلفعل امس ا حروب مواقع التواصل الاجامتعي، مفثل 

لكيفونية متعلقة  ما عندان حروب عصاابت وحروب نظام ة ابدجيوش، وا 

ح ث قامت بعض ادلول ابلقرصنة ال لكيفونية، هناكل هذه احلرب ادجديدل 

لكيفونية سواء اكن ذكل بصورل نظام ة رمسية ارو غري رمسية.  نشاء كتائب ا   اب 

 ال نيفنت وسيس يولوج اتلمزيد: الثورات العربية 

لكيفونية  هذه احلروب يه ارقرب ا ىل حروب الراري العام، ههيا كتائب ا 

رهابية تعمتد عىل برامج مكبيوتر مع القة منظمة تديرها دول ارو جامعات ا 

لكيفونية مزيفة ومعل هاش تاغات  نشاء حساابت ا  تلكفهتا ابهظة، وتلجأر ا ىل ا 

ثر التفاعل الكبري مع ا عىل وسائل التواصل  هبا يك تتحول بعدها ا ىل "ترند" ا 

لهيا.  الاجامتعي، ما س يجلب حىت اهامتم وسائل ال عالم التقليدية ا 

والسوش يال م داي كغوغل ابلفعل، ادلول هقدت س يادهتا ارمام عاملقة ال نيفنت 

ومهنم ال رهابيون  –وهيس بوك وتوييف، مفن ميتكل بياانت افرشخاص 

 عىل ال نيفنت؟ ليست ادلول بل هذه الرشاكت. -وادج اديون 
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اكن لوسائل التواصل الاجامتعي دور كبري خالل الانتخاابت افرمريك ة 

راجع وسائل افرخريل. هل صارت هذه الوسائل اردال تأرثري انتخابية ارمام ت

 ال عالم التقليدية؟

ابلفعل، لعبت مواقع التواصل الاجامتعي وخاصة توييف دورا رئيس يا يف هذه 

الانتخاابت، بصورل متكننا من القول ا ن الك احلزبني امجل وري وادلميقراطي 

 هقدا الس يطرل ال عالم ة عىل متابعهيام.

وتراجع خالل ا دور ال عالم التقليدي اكلصحاهة الورق ة والتلفزيون ح ث 

ارصبحت مواقع التواصل الاجامتعي اردوات اتصال مبارشل بني املرحشني وبني 

امجل ور، وتبارى الفريقان يف الوصول ا ىل ماليني املتابعني عىل توييف من 

وسائل  خالل تغريدات وتعليقات بصورل جعلت احملتوى اذلي نرش عىل

عاما لقراءتو وهقا  178التواصل منذ بداية الانتخاابت افرمريك ة حيتاج ا ىل 

 .SocialFlowلتقرير رشكة 

تنام ، اليت تُسمى غالب ا "حرب غرهة املعيشة" ، ارول حرب تُبث يف يف ه  

بيوتنا من خالل ارهجزل التلفاز اخلاصة بنا يف افرخبار املسائية. يقول العديد 

ن التغطية التلفزيونية ساعدت يف تغذية احلركة من مؤيدي احلرك ة وحمللهيا ا 

هناء احلرب. مع ر ور وسائل ال عالم  وساعدت يف هناية املطاف عىل ا 

الاجامتعية ، مت استبدال التلفزيون مبؤثر شعيب اتتلف ، واذلي يطرح 

السؤال: ما دور وسائل ال عالم الاجامتعية وتأرثريها عىل احلرب والرصاع؟ 

 .ة يه ادلبلوماس ية الرمقية ، والتخريب ، وثورات / حراكت ال اش تاج ال  اب
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للرشخاص مبشاهدل املؤمترات الصحف ة ويف بعض  Livestreamsتسمح 

افرح ان الاحتجا ات بشلك اكمل عىل عكس افرصوات املعزوةل اليت 

ر ختتارها املنظامت ال عالم ة. متيل املؤسسات ال خبارية التلفزيونية ا ىل اختيا

ذا اكن  املقاطع اليت تقدم ارهضل التلفزيون ، ومشاهدل الف ديو ، ويقديد ما ا 

ذا اكن خطاب  الاحتجا ات سلمية ارم مليةة ابلشتبااكت ، ارو الكهام. ا 

رئيس ادلوةل يمت بثو ، هميكن ملواطن عاملي الانتقال ا ىل البث املبارش 

مل بدل  من ومشاهدل لك الالكم. ميكن فري خشص مشاهدل الرساةل ابلاك

عالم ة.  صوت صوت واحد ، واذلي مت انتقاؤه من قبل مؤسسة ا 

يف عامل اليوم ، يقاول وزارات اخلارج ة واحلكومات والس ياس يون واملرحشون 

عىل الرمغ من  -يف مجيع ارحناء العامل بنشاط تطوير اسيفاتيجيات رمقية. ، ارنو 

ل ارهنا ل تزال تس ت -اس تخدام توييف بشلك متباعد  خدم بطريقة مأرلوهة يف ا 

الغالب من قبل رؤساء ادلول واحلكومات والق ادات احلكوم ة. يقول 

Matejic  يس تخدم هذا الهنج مونولوج نفسو عىلFacebook  و

Instagram يس تخدم املسؤولون توييف "تلتحدث ، لسامع صوهتم ، لكهنم .

 يفعلون القليل ا ن مل يكن هناك تفاعل عىل املنصة". 

ن معظم الس ياس يني ارو القادل يس تخدمون وسائل ال عالم يف حني ار 

ذاعية ارخرى ، ها ن بعض م يس تخدمون النظام  الاجامتعية ببساطة مكنصة ا 

ا هل. يس تخدم وزير الشؤون اخلارج ة ال ندي  افرسايس كام اكن اتطط 
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سوشام سواراج توييف لال  ابة عىل ما يبدو وكرنو واحد من ارتباع ا البالغ 

ليون. تناولت اتاوه م وارس ةلهتم ونارل خشصية. لقد ارخذ م  13.1عددمه 

افرمني العام حللف الناتو ينس س تولتنارغ ا ىل وسائل ال عالم الاجامتعية 

ارس ةةل وارجوبة. ويف اف ونة  - Ask Me Anythingليكون حارضا  لـ 

افرخريل ، اس تخدم الف ديو تلرد عىل ارس ةةل افرشخاص. هذا يبني مج وره ارنو 

 حارض.

اس تخدام ال رهابيني وامجلاعات املسلحة تلويب كردال تلتجنيد ليس ابفرمر ا ن 

ادجديد. لكن ما اكن ارقل شفاه ة خلف جحاب غرف ادلردشة عار ال نيفنت 

. وتقول Facebookو  Twitterارصبح اف ن اركرث قابلية تلعرض عار درال 

رهابية معروهة تنتقل ا ىل توييف وارن تنظمي داعشت حراكا ن  ارخذ حرب  ا 

وسائل ال عالم الاجامتعية ا ىل مس توى  ديد. تقول اباتر ا ن امجلاعات 

املسلحة متكنت من اس تخدام وسائل ال عالم الاجامتعية "لنرش رسالهتا 

الاسيفاتيجية وبناء هوية وهوية ميكن ارن جتذب اجملندين ا ىل قضيهتم من 

وسائل ال عالم خارج الزناع". تقول ماتيتش ا ن هذا الاس تخدام املتباين ل

الاجامتعية من قبل املنظامت ال رهابية "تغريت ادليبلوماس ية بشلك ل رجعة 

ه و ، ودهعت العديد من ادلول ا ىل درال وسائل ال عالم الاجامتعية من 

الرضوري ملواهجة املعلومات اخلادعة اليت يمت نرشها. بدون صوت يف 

Twittersphere  خصمك الفراغ ، تيفك هراغ املعلومات ح ث ميلر

 ببساطة ".
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ذا  ضطرابا الاختالل هو يقول ارو تغيري يف الوضع الراهن بغض النظر عام ا 

اكن املرء يدرك ارن التغيري ا جيايب ارو سليب. ميكن تلناس وافرنظمة والابتاكر 

ارن يس تثري الاضطراب. وارح اان  يكون تلخلل تأرثري ا مضاعف ا داخل الصناعة 

 ارو الفضاء.

لتنظمي احملاداثت  Twitterمت نرشها بواسطة  hastags ارن Matejicيقول 

حول موضوع معني. لكن السؤال عن مدى هعالية ثورات ارو حراكت 

ال اش تاج يف س ياق العامل احلق قي. ميكن اس تخدام عالقة بني التطورات يف 

افرحداث ادجارية وعالمات التصنيف املرتبطة هبذه افرحداث. لكن ماتيتش 

الهامتم. ما يه اف ليات املوجودل تلتأرثري عىل اس تدعاءات يطرح سؤال مثري ل

اختاذ ا جراء عند اس تخدام عالمة تصنيف. تقول ماتيجيتش ارهنا غري مقتنعة 

بأرن ادلعوات ا ىل العمل ليست اركرث من مقاييس الغرور ابملقارنة مع 

ولكن يف  -ال جراءات املدنية. ار د ارن ثورات ال اش تاج هعاةل يف رهع الوعي 

عوات ا ىل العمل ، ها هنا تعمتد عىل احلركة والوضع والعديد من العوامل ادل

ا وارن ارمهية ادلعول ا ىل العمل جيب ارن  اخلارج ة. جيب ارن يكون املناخ حصيح 

تفوق ال زعاج ارو العقبات اليت توا و ارغلبية املس تخدمني الفرديني. ولكن 

ارطلقوا  ماذا عن عدم اس تخدام عالمة التصنيف من قبل ارولةك اذلين

احلركة؟ تقول اباتر ا ن اس تخدام ورشاسة عالمات التصنيف الفردية يبدو 

 ارنو اركرث من كونو هن ا. 
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ماكنية الوصول ا ىل  اركار تغيري  لبتو وسائل ال عالم الاجامتعية هو ا 

املعلومات. مت هتح املزيد من وسائل التصال. لكن تدها املس تخدمني عىل 

اري هرد لتلقي معلومات مل تمت تصف هتا. اري منصة معينة يزيد من يقدي 

يدخل معظم افرشخاص ا ىل املعلومات اليت يشارك ا ارصدقاؤمه ، واحلساابت 

اليت خيتارون اتباع ا ارو املصادر افرساس ية اليت خيتارون اتباع ا. عدد قليل 

 دا من غري الصحف ني )ول حىت مجيع م( يتابعون اتتلف املصادر افرولية 

ا ا ىل جوانب متعددل من احلجة. بيامن متكدننا وسائل التواصل وينظرون يقليلي

الاجامتعي من سامع القصص اليت رمبا مل يسمع هبا من قبل. اتصال ال نيفنت 

ليس متساواي  وليس عامليا . واران لست مقتنعا  متاما  بأرن وسائل ال عالم 

تلعثور  الاجامتعية تس تخدم ابلاكمل من قبل افرهراد و / ارو وسائل ال عالم

لهيا ماداي  ، ما مل  عىل املعلومات من افرماكن ارو املناطا اليت يصعب الوصول ا 

تكن احلركة ارو تلقي الاهامتم الاكيف وتنترش برسعة. ل ذا ارشري ا ىل احلروب 

. ليس هقط فرن العديد من الوصول ا ىل iWarsيف اجملال الرمقي مثل 

اتف م ، ولكن فرن وصولنا ا ىل ال نيفنت ارو وسائل ال عالم الاجامتعية عىل هو 

هذه املعلومات ارصبح خشصية تلغاية. ا ن الطريقة اليت نس هتكل هبا املعلومات 

، يف معظم ا ، يه لك يشء عنا ، لك يشء عن رساةل واحدل ، لك يشء 

عن الفرد ، بدل  من الصورل الكبريل. يف العديد من الطرق ، حنن جزء ل 

لهيا و  يتجزار من رسد يستند ا ىل احلسااب ت ارو افرصوات اليت تختار النظر ا 

ارو اتباع ا. يقول اباتر ا ن "وسائل ال عالم الاجامتعية ارصبحت ساحة معركة 

ارخرى يف حرب املعلومات اليت تصاحب اري رصاع ، ولكن الفرق افركار 
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اذلي ارحدثتو هو يف رسعة النرش ويف بعض احلالت ، القدرل عىل معرهة ما 

لهيا. ومع ذكل ، يف حني ارنو قد يفتح حيدث يف املواقع اليت  يتعذر الوصول ا 

ل ارنو يف حالت ارخرى  لهيا ، ا  بعض بيئات املعلومات اليت يصعب الوصول ا 

ميكن ارن يفامق مشلكة عدم رؤية حق قة الوضع عىل افررض ". اران ارتفا مع 

هذا خاصة فرن غالبية وسائل ال عالم السائدل". يت است عاهبا وسائل 

جامتعية. تقول اباتر "ا ن وسائل ال عالم الاجامتعية اركرث عرضة الاعالم الا

تلحصة الرسيعة من املعلومات املضلةل ، ح ث ارهنا تتحايل عىل دور حراس 

هنا رسعة املعلومات  البوابة" مثل وسائل ال عالم والنارشين. "كام تقول اباتر ا 

هذا ميكن اليت جتعل التحقا من احلقائا والتحقا اركرث صعبة. ارشعر ارن 

ذا اردركت املؤسسات ال خبارية ارن وسائل ال عالم الاجامتعية قد  جتنبو ا 

عطلت افرخبار التليفزيونية وارن املناهذ ل جيب ارن تكون همووسة ارو تضع 

افرولوية عىل كوهنا متقدمة عىل لك يشء. بدل  من ذكل ، جيب ارن تعطي 

رل افروىل. يقول اباتر املؤسسات ال خبارية افرولوية عىل كوهنا حصيحة يف امل

ا مبشاهدل املزيد  ا ن "وسائل التواصل الاجامتعي مسحت لنا مكراقبني بعيد 

من الرصاعات اركرث من اري وقت مىض ، لكننا حبا ة ا ىل التشك ك يف 

افردةل عىل ما نراه اركرث رصامة من اري وقت مىض". املعلومات يه القول 

لا افرمر ابفرخبار يف عرص عندما يتع -عندما يمت حفص ا. بصفيت حصف ة 

ارعتقد ارن ارمه يشء هو تزويد الناس ابملصادر ؛  -ال عالم الاجامتعي 

ماذا يف ذكل؟ درمتع  -الس ياق ، اخللف ة واملعلومات اليت جتيب عىل السؤال 

ذا كنا حقا نف م السبب افرسايس  مس تنري هو العمود الفقري جملمتع هعال. ا 
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ق اس بعض ما س يأريت يف املس تقبل وملاذا.  للرحداث املاضية ، عندها ميكننا

 عىل التبس يط واملعلومات اخلاطةة وميكن ارن تكون عدسة ضيقة ابلشلل.

يتتبع هذا احلجم الرائع املوضوعات الغنية لوسائل ال عالم ادجديدل وافرزمات 

والتفاعالت من بث" حرب العاملني "حىت اف ن ، ولكن افرمه من ذكل ، ارن 

هذه املقالت اذلكية واملشاركة تظ ر بشلك مدهش مدى دقة اترخي وسائل 

براز احلارض .   ال عالم اليت مت حبهثا بعناية يف ا 

يف هذه اجملموعة ، ميثل بث" حرب العوامل "، بشلك اتتلف ، موضوع »

تصال انشئ ، اردال تدريب لتغطية  ادلراسة املؤسيس يف مجمع صناعي ا 

حروب القرن الواحد والعرشين ، ومنوذج لف م اتصالت افرزمات عىل 

ال طالق منذ. جيب ارن يقرار اري خشص هممت ابلعالقة التاكهلية بني 

 ايسون لوه ليو «)لتصال ادجديدل وافرزمات اليت يتوسطوهنا. تكنولوج ات ا

 ،  امعة ماريالند ، مقاطعة ابلتميور(

يف قلب لك هذا ، هناك يشء واحد يارز: قدرل وسائل ال عالم الاجامتعية 

القدرل عىل  -غري املقاتلني يف كثري من افرح ان  -عىل منح افرهراد العاديني 

املادية واخلطاب حول ا. يبدو ارن امجليع ارصبحوا تغيري مسار ساحة املعركة 

 اف ن ممثال  يف احلرب. ، عىل ما يبدو ، شالك  من التجنيد امجلاعي الظاهري.

لقد راريت احلرب عن قرب ، ومن الواحض ارن الامنذج القدمية تلتفامه غري اكه ة 

اف ن. حنن حبا ة ا ىل رسد  ديد يراعي الطريقة اليت حولت هبا وسائل 
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الم الاجامتعية طريقة شن احلروب وتغطيهتا واس هتالك ا. حنن حبا ة ال ع

 لف م حرب القرن احلادي والعرشين.

م ل س ميبسون ،  ذا ارردان السالم ، ل تس تعد تلحرب. يقول ا  اليوم ، "ا 

مؤلف كتاب " احلرب من افرلف ا ىل الياء: مقاتل القرن احلادي والعرشين 

ثالث جولت يف ارهغانس تان ،  كس ياسة" ، وجندي بريطاين سابا خدم

ار ارتين اروكرانيا وغزل عىل الق ام بذكل ابلضبط. يف رل ما يسميو العلامء  

بمنوذج الكوزيف زت )بعد املنظر العسكري الارويس اكرل اكرل الكوسف زت( 

اذلي س يطر عىل تفكري القرن العرشين يف الرصاع ، اكن يُنظر تلحرب عىل 

سكري" املبارش بني ادلول ذات الس يادل. اكن ارهنا يشء يش بو القتال "الع 

من الس ل يقديد النرص العسكري ، وهور يقق قو ، هرض املنترص تسوية 

 س ياس ية عىل اخلارس.

ننا نعيش يف نظام ارمين بعد عام  اكن هيدف ا ىل تنظمي احلرب خارج  2181ا 

ك رغبة الوجود. بعد الفظائع اليت ارتكبت يف احلرب العاملية الثانية ، اكن هنا

نشاء نظام دويل ح ث يس تخدم القول  ش بو ا جامعية بني القوى الكارى يف ا 

بني القوى الكارى. اكنت ادلول ش بو مس تحيةل. تشلكت منظامت مثل 

 الايقاد افرورويب وافرمم املتحدل هبذه النية يف قلوهبم.

 

كام جعل ر ور افرسلحة النووية من الصعب عىل ادلول اس تخدام القول 

رادهتا خوها من التصعيد احملمتل. ش د النظام ل جبار ع دوها عىل الق ام اب 



16 
 

 

اتخفاضا يف الرصاع بني ادلول ، وغياب ش بو اكمل  2181بعد عام افرمين 

تلحرب )املبارشل( بني قوتني رئيس يتني. لكن الرغبة يف القتال تس با 

جيب ل ميكن تنظمي ا من الوجود. احلرب ، مثل الفريوس ،  -احلضارل نفس ا 

 ارن تتحول تلبقاء عىل ق د احليال

توحض در ة التاكمل املايل العاملي املوجود اليوم كيف ارن القدرل عىل شن 

احلرب من خالل الوسائل غري العسكرية مل تكن اربدا  اركار. وهذا ارمر خطري 

ذا ارصبحت  فرن اهنيار احلدود بني احلرب والسالم هيدد الاس تقرار ادلويل. ا 

س ية بشلك مزتايد ، هليس ل ا هناية واحضة فرن الس ياسة احلرب ممارسة س يا

 ل تنهتيي اربدا .

لقد غريت وسائل ال عالم الاجامتعية بشلك ل رجعة ه و الطريقة اليت يمت هبا 

خوض احلروب وال بالغ عهنا واس هتالك ا. لقد وهب الناس مع اثنني من 

نتاج احملتوى بنشاط ؛ واث نيا  ، من خالل قدرات ابلغة افرمهية: ارول ، ل 

اس تخدام منصات وسائل ال عالم الاجامتعية ، لتشك ل ش باكت عار 

قدرات متكهنم من تشك ل افرحداث ، ل س امي يف اروقات الزناع  -وطنية 

 املدين والرصاع. 

نشاء منتدايت  ديدل  لقد اردى ر ور منصات التواصل الاجامتعي ا ىل ا 

لتقليدي تدلوةل تلتواصل ، تسمح تلناس ابلتواصل خارج التسلسل ال ريم ا

مثل الصحف اململوكة تدلوةل ارو حىت اململوكة تلقطاع اخلاص ، لكن ال ذاعة 
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نشاء طرق  ديدل  والتلفزيون املسموح هبام تدلوةل. عندما حيدث هذا ، يمت ا 

 تلسلطة متكن الفرد ويقدي ادلوةل القوم ة.

البن وية ، يرى وفرن هذه املنتدايت ادجديدل يه اركرث مساوال من الناح ة 

الكثريون ال نيفنت ، ويقديدا وسائل التواصل الاجامتعي ، كردال مطلقة ضد 

يفجيين موروزوف بـ "اليوتوبيا  الطغال. هذه الفكرل يه ما وصفو املؤلف ا 

 الس يارانية" ، وهو الاعتقاد بأرن "ال نيفنت تفضل املظلومني بدل  من الظامل".

ل كيفونية" ، فرنو كام يتحدى هومو دجييتالز وهو يصف ا بأرهنا "اليوتوبيا ال 

ادلوةل ، ها ن ادلوةل س تاكحف دامئا. يف حني قام افروكرانيون بتحميل صورا  

تلمعدات العسكرية الروس ية اليت تعار احلدود ، اس تخدمت ادلوةل الروس ية 

نفس املنصات لنرش روايهتا املضادل. وسائل ال عالم الاجامتعية ، اليت 

وادلوةل ، ارطلقت العنان لقول  Homo Digitalisن يس تخدهما لك م

عظمى يف احلرب. من يرحب هذه املعركة س يحدد من س يفوز ابلكثري من 

عت وسائل ال عالم ادجديدل ساحة الرصاع ا ىل  احلروب القادمة. لقد وسد

العامل الاهيفايض ، اذلي ارصبح لك يشء "حق قي" مثل القتال عىل افررض. 

رهابي   ا ارو جنداي  ارو ا  ذا كنت ل تف م كيف ة نرش قول سواء كنت رئيس  ا ، ا 

وسائل ال عالم بشلك هعال ، هقد ترحب املعركة الفردية لكنك س تخرس 

ا كبري ا مهنا.  احلرب ارو عىل افرقل جزء 
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ويظ ر لنا التارخي ارنو مع لك تطور كبري  ديد يف تكنولوج ا املعلومات تأريت 

الرصاع.  لب اخيفاع هيفل من عدم الاس تقرار الكبري ، وغالبا ما يؤدي ا ىل 

املطبعة يف القرن اخلامس عرش حروب دين ة لحقة ا ىل ارورواب. ما ا ن 

مكنت الكنيسة الاكثوليك ة ، بعد ارن مكنت من نرش الكتاب املقدس 

بكثاهة ، واذلي ترمج هامي بعد من الالتين ة ا ىل لغات ادلول ادلار ة ، 

 الوس يط الوح د بني النص والشعب.

وتبع ذكل احلرب. ش دت  -حيرض هل تفسريه اخلاص ميكن للك هرد ارن 

العرشينات من القرن العرشين التوسع ال ائل يف ال ذاعة ، اليت ارعطت ، بعد 

مرور عقد من الزمان ، ادلعال ادلينيني ملنصات الثالثين ات اليت تزدهر ، مما 

ن اردى يف هناية املطاف ا ىل احلرب العاملية الثانية. ش د ش ر نومفار / ترشي

انتخاب دواندل ترامب ، اذلي يُقال ارنو اركرث مرحشي الرئاسة  2121الثاين 

افرمريك ة دمياغوج ا  يف التارخي ، اذلي اس تخدم توييف كرحد اردوات محلتو 

 افرساس ية.

ومثل ا مثل املطبعة ، مث ال ذاعة والتلفزيون ، هتحت وسائل ال عالم 

ضفاء الالمركزية عىل نقل الاجامتعية ارماكن  ديدل تلتواصل ، لكن در ة ا  

املعلومات تعين ارن مدى قدرل ادلوةل عىل هرض تفسري واحد للرحداث قد 

املشلكة اليت نواهج ا اف ن ذات شقني: احلدود بني الس ياسة واحلرب  تناقص

مل تكن غامضة قط ، والس ياسات احلديثة مل تكن اربدا غري مس تقرل. ا ىل 

احلداثة داخل مؤسساتنا  انب هذه الاجتاهات اكنت صعود ما بعد 
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مياهنا "ابحلق قة املوضوعية" املعروهة ،  الىت ميكن ان مت د افراكدميية وعدم ا 

 الطريا تلكثري من الااكذيب .

 -حنن نعيش يف عرص ما بعد احلداثة اذلي ارحدث س ياسات ما بعد احلداثة 

هتشلكت جهبة حرب حق ق ة موازية، ساحة القتال بدر ة اركار. . واحلرب.

ا يه مواقع التواصل الاجامتعي، واردوات القتال يه الفكرل واملعلومة ههي

والصورل والف ديو وبرامج التجسس واخيفاق اخلصوصية، واخلسائر ههيا 

تتنوع ما بني الس ياس ية والاقتصادية وافرمنية، تبدار مبس توى الفرد وتنهتيي 

لكيفو نية، مبس توى ادلوةل وهو ما دهع بعض ادلول ل نشاء كتائب وج وش ا 

 هممهتا الرئيس ية ادلهاع عن صورل ادلوةل، واملسامهة يف يقق ا ارهداه ا

ومواهجة ارعداهئا، هبدا يف افرها راهرل  ديدل ق د التشك ل، ميكن تسميهتا 

 حروب مواقع التواصل الاجامتعي، 

 

وقد  اءت حروب مواقع التواصل الاجامتعي لتصبح ارحد ارراكن حروب 

و من خصائص مثل: تغريد طبيعة اخلصوم، وافرهداف، ادجيل الرابع؛ مبا متّيد ب

وافرسلحة، والفاعلني الرئيس يني يف هذه احلرب؛ ح ث ل تس هتدف هذه 

احلرب يقق ا نرص عسكري بقدر يقق ا نرص س يايس معنوي، يس هتدف 

 كرس ال رادل، ورهع تلكفة اخلصم ابس متراره يف صد هذه ال جامت.
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 مصادر املقاةل 

- http://elaph.com/Web/NewsPapers/2017/7/115797

6.html  

- tps://translate.google.iq/translate  

- ttps://www.rt.com/politics/us-internet-facebook-

panarin-319 

-  

-  
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