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الممخص
تنػولؿ ذػذا احث ػث وم ػلـ احماػوك اوحيترلنػك لاوويونػوت احتينللرقػا حلطػرؽ اول ػط
لتػثيقرات احماػوك اوحيترلنػػك ىلػق املػػقـ احطػرؽ اول ػػط ػك واتلػػؼ احنػلا ك اح قو ػػقا
لاومتصودقا لاورتووىقا ,يوو تنولؿ اقاػو اح ػقنورقلذوت احو تولػا لاحوتلمفػا ػك ت قػر
والو ػػل احاورط ػػا اح قو ػػقا حلونط ػػا ل ػػؽ اط ػػر ودرل ػػا و ػػث و و ػػف مث ػػؿ م ػػل دلحق ػػا
لاملقوقػػا حتمتقػػت اوملػػقـ لوػػف يػػـ تيثقػػت لر ػػـ ػػدلد ردقػػدة تاػػدـ وصػػوحل ذػػذ اح ػػل ,
لاح ػػقنورقلذوت احتػػك لاػػف و احثو يػػوف تويػػؿ نتػػوبل و وػػا لرىقػػو و ػػت ثلقا وثنقػػا ىلػػق
ا س ىلوقا رصقنا.
المبحث االول
االطار النظري
اوال :المقدمة
طػ د احفػػوحـ ونػػذ اف انمػػردت احلوقػػوت احوت ػػدة اوورقيقػػا لاصػػث ت اح ػػلة احفوحوقػػا
اولحػ ػػق ثفػ ػػد ان قػ ػػور اوت ػ ػػود اح ػ ػػل قتك اح ػ ػػوثؽ ىػ ػػوـ  1991احييقػ ػػر وػ ػػف احص ػ ػراىوت
لاحن ازىػػوت ػػك ورػػوؿ احماػػوك اوحيترلنػػك  )cyber spaceااػػذت ذػػذ احص ػراىوت
لاحن ازى ػػوت و ػػف احوط ػػويؿ اوونق ػػا لاحوص ػػوحل اومتص ػػودقا دلات ح ػػزج احف ػػوحـ ػػك ات ػػلف
رلب ووتزاؿ و تورة ,ليوف وف اثرزذو اح رووت اوحيترلنقا لاواتراؽ اح ػويرز)احتك
ايورت ملؽ احييقر وف احدلؿ لاح يلووت ل تػق او ػراد احػذقف طػوحت ـ ذػذ اح ػرب اقاػو
 ,ثصػ ػػث ت احطػ ػػثيا احفنيثلتقػ ػػا اونترنػ ػػت) ػ ػػو ا ػ ػػرب قويػ ػػف ىػ ػػف طرق ػ ػػو ار ػ ػراك
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ىولقػػوت احتر ػػس لاواتػ ػراؽ لاحتلاصػػؿ ث ػػقف اوطػػاوص ىػػف طرق ػػؽ ل ػػوبؿ احتلاص ػػؿ
اورتوػوىك , Viber ,yahoo ,Linkdin ,Skype, Messenger ,Facebook
 ,)Anstgramػ ؿ ذحػػؾ احتطػػلر اح وصػػؿ ػػك احثرورقػػوت لاح لا ػػقب قػػث ػػوىدت
ىلق زقودة نطوط مراصنا احوفللووت  )Hakersاحذقف حدق ـ اثرة ك ااتػراؽ احولامػ
احطاصقا ال تفطقؿ اح و ثوت ىف طرقؽ ثراول اوصا.
ثورز ك ت قػر لامػ ل قػوة احطػفلب ػك دلؿ
دلر ا
حفثت ولام احتلاصؿ اورتووىك ا
احطػػرؽ اول ػػط إذ ريػػت اح ػراع احفػػوـ احػػذع مػػوـ ثيػػلرات ىوروػػا ار فػػو طػػفورات ىدقػػدة
ون ػ ػػو احدقو راطق ػ ػػا لاح رق ػ ػػا لاح ػ ػػتالص و ػ ػػف احديتوتلرق ػ ػػا ل ػ ػػلؽ اون ػ ػػوف لاوص ػ ػػالح
اح قو ػػك لاومتصػػودع ل تلزق ػ احيػػرلات ىلػػق احطػػفلب ,تػػق اصػػث ت وفظػػـ بػػوت
احطفب احفرثك تنػودع احطػفب قرقػد ا ػ وط احنظػوـ) يػؿ ذػذ احيػلرات احتػك ػديت ثمفػؿ
اط ػػاوص و ػػدرثقف اص ػػث لا قت ػػولرلف ى ػػف طرق ػػؽ احط ػػثيا احفنيثلتق ػػا ا ػػوف احما ػػوك
اوحيترلنك),و ػػقوو اف احماػػوك اوحيترلنػػك ػػك احطػػرؽ اول ػػط واتػػرؽ وػػف مثػػؿ دلؿ
ح ػو اويونقػوت لت نقػوت تينللرقػا ذوبلػا ويػؿ احيقػوف احصػ قلنك احتػك ػارت يػؿ ر ػدذو
ػػك ػػثقؿ اح ػػقطرة ىلػػق ذػػذا احماػػوك ,و ػػقوو اف ذػػذ اح ػػرلب لاح روػػوت اوحيترلنقػػا
ػ ػ لا اونتػ ػػوج لثتيػ ػػوحقؼ ثوذظ ػ ػ

ػ ػػك تػ ػػت يـ ىػ ػػف ثفػ ػػد ثلا ػ ػػطا اور ػ ػزة لاوموػ ػػور

احصنوىقا احتك ثوتت ونتطرة ك اررػوك ػووك احطػرؽ اول ػط قػث اتو ػت ذػذ احت نقػا
طػػثيا اونترنػػت) رصػػا اوػػوـ اوطػػاوص وػػف احت ػػولر ثػػدلف اع مقػػلد ل ػػدلد وصػػلا
ػػدالت ي ػػؿ ثق ػػت لي ػػؿ ر ػػا ح ػػذا و قلر ػػد ػػدلد ت ػػؼ او ػػوـ ذ ػػذ احي ػػلرة احوفللووتق ػػا
احوتطلرة

)1

ح د صور احماػوك اوحيترلنػك ا ػد او ػثوب احربق ػا احتػك قػرت لوتػزاؿ لامػ ل قػوة
احطفلب ثوو ق و احطرؽ اول ط ,ألن لوف االؿ ذذا احماوك قويػف احتالىػب لاحػت يـ
ػػك اور ػزة احرموقػػا احتػػك اصػػث ت رػػزكا و و ػو ػػك قػػوة اون ػػوف

و ػػثوت ,ن ػػووت,

ار ػزة اح ػػوتؼ احو ولحػػا ل قرذػػو) لوػػف يػػـ احػػت يـ لاحتالىػػب ثف ػػلؿ احنػػوس وػػف االح ػػو
,لثقف احييقر وف احثو يقف لاحواتصقف اف احت يـ ثف لؿ احنػوس لثرورت ػو قػنفيس ىلػق
اح قو ػػا لاومتصػػود ألن ػ احف ػػؿ ذػػل وػػف قاطػػط لقصػػن لق ػػدد ,لثػػذحؾ ػػوف احملاىػػؿ
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لاحوػػىيرات ىلػػق صػػقو ت و ت قػػرت اقاػػو قػػث ان ػػو الرػػدت مػػلة ا ػ ط ردقػػدة لو وػػا
ىلػػق اح يلوػػوت لمودت ػػو و ػػقوو ػػك احطػػرؽ اول ػػط احتػػك وثػػت ىػػف دلحػ احدقو راطقػػا
ل ػػود ق ػػو يػػـ احػػديتوتلرقوت ثيػػؿ انلاى ػػو .قتلمػ احييقػػر وػػف احثػػو يقف لاحواتصػػقف اف
احيػػلرة احرموقػػا ػػت دث احييقػػر وػػف احت قػػر ػػك انظوػػا اح يػػـ اقاػػو ألن ػ وػػف ثػػقف وػػو
روكت ث احدقو راطقا اونمتوح ل رقا احتفثقر ىف احراع ,ذذا اىطق ورلنا حلػراع احفػوـ
حتطػػيقؿ مػػلة ا ػ ط وقرػػود لتطثقػػؽ ان ػلاع ردقػػدة وػػف اح يػػـ حػػـ تط ػ دذو ونط ػػا احطػػرؽ
اول ط وف مثؿ ,لاحتك وف اثرزذو انظوػا اح يػـ احثرحوونقػا لاحالوريزقػا ل قرذػو ,حد ار ػا
ذذ اح وبؽ لت لقل و لثقوف نتوبر و قنطلؽ احثو يوف وف احوطيلا احتك تويلت ثوح ػىاؿ
اوتك.
ثانيا -:المشكمة البحث:
ذ ػػؿ حلما ػػوك اوحيترلن ػػك اح ػػذع قتوي ػػؿ ث ػػوحوت قرات احتينللرق ػػا اح دقي ػػا احت ػػك تط ػػوؿ
اونترنػػت لولامػ احتلاصػػؿ اورتوػػوىك لاح نػلات احماػػوبقا ,ار ػزة اوتصػػوؿ اح دقيػػا),
دلر فػػوؿ لوػػىير ػػك اىػػودة ر ػػـ اورطػػا احطػػرؽ اول ػػط ثرىقػػو ردقػػدة لىلػػق ا ػػس
قو قا لامتصودقا لارتووىقا واتلما؟
ثالثا -:الفرضية:

-1اصثل اونترنت لروق ل وبؿ احتلاصؿ اورتوػوىك ػك دلؿ احطػرؽ اول ػط ثويوثػا
منثلا ولملتػا تػدار وػف مثػؿ احػدلؿ احوت دوػا تينللرقػو لاحتػك ت ػقوف ىلػق احطػرؽ اول ػط
قث قرت لام احييقر وف دلح و قوو يلرات احرثق احفرثك)
 -2قوتل ػػؾ احيق ػػوف احصػ ػ قلنك احو ػػزرلع ػػك مل ػػب احط ػػرؽ اول ػػط اويون ػػوت تينللرق ػػا
لموىػدة ثقونػوت رموقػػا لرقػلش احيترلنقػػا لثػراول ااتػراؽ اح ػويرز) وت دوػػا ,لذػذا وينػ

و ػػف او ػ ػ وـ ث ػػلة ػػك اى ػػودة ر ػػـ ارقط ػػا احط ػػرؽ اول ػػط ثو ػػو قن ػػرـ وػ ػ وص ػػوح
اح قو قا لاومتصودقا لاورتووىقا.
راثفو -:اذداؼ احث ث :ق دؼ احث ث احق ثقوف:
 -1دلر احماوك اوحيترلنػك لا ػتاداو يل ػقلا اىػالـ لت ػاقرذو حتنمقػذ ىولقػوت اح تػؿ
لاثت ػزاز احو ػلاطنقف لترنقػػد لتنطػػقط احورػػووق اورذوثقػػا ىػػف طرقػػؽ اموحقو ػ او ت اراػػقا
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(, Viber,yahoo ,Linkdin ,Skype, Messenger ,Facebook
)Anstgram

 -2ا تاداـ احماوك اوحيترلنك ك ىولقوت احت دقد لن ل و احق ارض احلام وف االؿ
نطر احصلر ل احمقدقلذوت ,لذػذا ايػر ييقػ ار ػك احصػراىوت لاحن ازىػوت ىلػق احو ػتلقوت
احطاصقا لاحدلحقا.
خامسا -:اىمية البحث:
تيوػ ػػف اذوقػ ػػا احولاػ ػػلع ػ ػػك ثقػ ػػوف دلر احماػ ػػوك اوحيترلنػ ػػك لايػ ػػر ىلػ ػػق احطػ ػػرؽ

اول ػػط وػػف احن ػلا ك ,اح قو ػػقا لاومتصػػودقا اورتووىقػػا لاحي و قػػا ,قػػث ثػػرزت دلؿ
املقوق ػػا لدلحق ػػا وتط ػػلرة تينللرق ػػو لح ػػدق و اويون ػػوت ت نق ػػا دقي ػػا , ,ا ػػت لت احظ ػػرلؼ
احراذنا احتك ت يـ احطرؽ اول ط ل ارت ذذا احماوك حادوت و وف االؿ ثث احتمرمػا
لاحيراذق ػػا لاحص ػ ػراع احطػ ػػوبمك ثػ ػػقف طػ ػػفلب احط ػػرؽ اول ػ ػط  ,لتفػ ػػد احلوقػ ػػوت احوت ػ ػػدة
اوورقيق ػػا ػػك و ػػدوت و احت ػػك ػػارت ي ػػؿ اويونقت ػػو احتينللرق ػػا احوتط ػػلرة ػػك احما ػػوك
اوحيترلنك ك تمتقت لتدوقر احطرؽ األل ط.
ود و -:ون رقا احث ث:
 احوػػن ل احلصػػمك لاحت لقلػػك ,وػػف ارػػؿ تلصػػقؼ احومػػوذقـ احوتفل ػػا ثوحث ػػث احوتويلػػاثوحماوك اوحيترلنك لاحوصطل وت احاوصا ث اال ىف وصطلل احطرؽ اول ط.
ب -احوػػن ل احػػلظقمك ,ق ػػتادـ ذػػذا احوػػن ل ػػك ت لقػػؿ لظػػوبؼ احدلحػػا وػػف احن ػلا ك
اح قو قا قث تتموىؿ ػك احدلحػا ملتقف احرػذب لاحتوو ػؾ) ,لمػلة احطرد لاحتميػؾ) ,يوػو
تظػؿ احدلحػػا موبوػػا طوحوػػو ت لثػػت اح ػػلة اولحػػق ىلػػق اح ػلة احيونقػػا ,ػػك ػػقف تػػزلؿ احدلحػػا
اذا صؿ احفيس اع ملة احطرد لاحتميؾ) ثقف وموصل و.
ج -احون ل اوملقوك ,ق تادـ ذذا احون ل ىلق اىتثػور اف احدلحػا ثويوثػا املػقـ قو ػك
لاال ,يوو ق لـ ثد ار ا احفلاوؿ احطثقفقػا لاومتصػودقا لاحثطػرقا د ار ػا ت لقدقػا ,اػال
ىف ااو ت طوثفو قو قو يوو قفوؿ ىؿ صؿ احتػورق اح قو ػك حلدلحػا ىػف ت ػقووت و
اودارقا لوطويل و اح قو قا.
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سابعا -:حدود منطقة الدراسة:
 -0الحدود المكانية وتشمل:

احولمػ ػ احملي ػػك :ت ػ ػ ونط ػػا احد ار ػػا ث ػػقف اط ػػك ط ػػلؿ  )23ل  )63ط ػػرمو ,لدابرت ػػك
ىرض  )2طووو ل  )42طووؿ اط او تلاك

)2

احولمػ ػ اح ػػورع :تتوي ػػؿ ونط ػػا احد ار ػػا ث وػ ػزة لص ػػؿ ث ػػقف م ػػورات احف ػػوحـ اح دقـ ا ػػقو ,
الرلثػػو ,ا رق قػػو) لتاػػـ دلؿ اح ػػفلدقا ,احف ػراؽ ,اوردف ,حثنػػوف ,اووػػورات ,اح ػػلداف,
احث ػ ػرقف ,مط ػػر ,ػػلرقو ,احر ازب ػػر ,ت ػػلنس ,احو ػػرب ,ل ػػطقف ,وص ػػر ,تريق ػػو ,اقػ ػراف,
احيلقت ,احقوف ,احيقوف احص قلنك ,حقثقو)
احولمػ ػ احث ػػرع :تط ػػرؼ ونط ػػا احد ار ػػا ىل ػػق ورولى ػػا و ػػف احث ػػور لاحو قط ػػوت ذ ػػك
ث ر مزلقف ,احث ر او لد ,احث ر احوتل ط ,احث ر او ور ,احالقل احفرثػك ,احو ػقط
اح ندع)

)3

-8الحدود الزمانية:
تتويؿ اح دلد احزوونقا ثثرلز احماػوك اوحيترلنػك ىػوـ  ,)1969اذ ظ ػر اونترنػت
ثداق ػ ػػا رث ػ ػػط ل ازرة اح ػ ػػد وع اوورقيق ػ ػػا احثنتو لف) ثف ػ ػػدد احرووف ػ ػػوت اوورقيق ػ ػػا لو اري ػ ػػز
احث ػػلث احتػػك تتاػػذ ىلػػق ىوت ػػو ورولىػػا وػػف احوطػػورق احث يقػػا احوطػػتريا و ػ ويتػػب
احػػد وع اوورقيػػك  ,)ARPANETلاح ػػرض وػػف ذػػذا اح ػرثط ذػػل ث ػػوك احػػدلابر احوريزقػػا
اح

و ػػا ىلػػق اتصػػوؿ وػػف و ػػقوو ىن ػد تفػػرض احلوقػػوت احوت ػػدة اوورقيقػػا ح روػػوت

تىدع احق مط اوتصووت قوو ثقن و

)4

المبحث الثاني
مفيوم الفضاء االلكتروني ,مكوناتو
احماػػوك اوحيترلنػػك  )CYBER SPACEوصػػطلل ػػدقث ظ ػػر ػػك احف ػػلد
اواقػ ػرة لذ ػػل نت ػػوج حلي ػػلرة احتينللرق ػػا اح وبل ػػا احت ػػك طػ ػ دذو ىص ػػر احوفللو ػػوت ,قط ػػوؿ
احماػ ػػوك اوحيترلنػ ػػك يػ ػػؿ وػ ػػو قتفلػ ػػؽ ثل ػ ػػوبؿ اوتصػ ػػوؿ اح ػ ػػدقث ثوػ ػػو ق ػ ػػو اح لا ػ ػػقب
لاحوفللو ػػوت لاألنظو ػػا لاحثػ ػراول لاحط ػػثيوت احومتل ػػا و ػػتاداـ احرو ػػلر احت ػػك تويل ػػت
ثوألمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوحقـ او ت اراػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقا ,Linkdin ,Skype, Messenger ,Facebook
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 )Anstgram , Viber,yahooلقرر ػ ػ ػ اصػ ػ ػػؿ احماػ ػ ػػوك اوحيترلنػ ػ ػػك احػ ػ ػػق احيلوػ ػ ػػا

او رق قا يقثر نقتقس) ثوونيلقزقا  ,)CYBERNETICSلتفنػك احولرػ ال اح ػويـ
ال اح ثطػػوف ,قفػػد نػػلرثرت قنػػر الؿ وػػف ا ػػتادـ احوصػػطلل ػػك وطلػ اورثفقنقػػوت وػػف
اح رف احفطػرقف ,اوػو مػوولس احوفػونك ػد تػررـ يلوػا  ,)CYBERNETICSاونيلقزقػا
ىلػػق ان ػػو ىلػػـ احػػت يـ اوحػػك ال احػػت يـ اولتلوػػوتقيك ,الىلػػـ احػػت يـ لاوتصػػوؿ ,اوػػو
اووـ احوت دة ترروت اح قثر نط قو

)5

لقفرؼ احماوك اوحيترلنك ثون احثقبقا او ترااقا احتػك ق ػدث ق ػو اوتصػوؿ ىثػر
طثيوت احيوثقلتر لاصث ت ذذ احيلوا طوبفا ك ثداقا احت فقنقوت وف اح ػرف احوواػك
ت دقػدا وػف ىػػوـ  1991ىنػدوو زاد ا ػتاداـ اونترنػػت ,لاحطػثيوت ,لاوتصػووت احرموقػػا
ثطيؿ يثقر.
ػودر ىلػػق تويق ػػؿ احفدقػػد و ػػف او ي ػػور
يػػوف وص ػػطلل احماػػوك اوحيترلن ػػك نػػذاؾ م ػ ا
لاحظ ػلاذر احردقػػدة احتػػك ظ ػػرت ػػك ذحػػؾ احلمػػت ,ػػد ىر ػػت احونظوػػا احدلحقػػا حلتل قػػد
لاح قوس ثوف احماوك اوحيترلنػك ثقبػا وف ػدة نوترػا ىػف تموىػؿ ثػقف احنػوس لاحثرورقػوت
لاحاػػدووت ىلػػق طػػثيا اونترنػػت ىػػف طرقػػؽ ار ػزة احتينللرقػػو لاحطػػثيوت احوتصػػلا ث ػ ,
احتػ ػ ػ ػ ػػك و تلرػ ػ ػ ػ ػػد ػ ػ ػ ػ ػػك اع طػ ػ ػ ػ ػػيؿ وػ ػ ػ ػ ػػودع,ل ك ىػ ػ ػ ػ ػػوـ 2117ىر ػ ػ ػ ػ ػػت ل ازرة احػ ػ ػ ػ ػػد وع
اوورقيقا احثنتو لف)احما ػػوك اوحيترلن ػػك ثونػ ػ احثقب ػػا احلطنق ػػا احت ػػك ق ػػتـ ق ػػو تلص ػػقؿ
احوفللووت احرموقا ىثر طثيوت احيوثقلتر ,لمد ا ت ديت احػل ازرة ػك ىػوـ 2119تفرقمػو
ااػػر حلماػػوك اوحيترلنػػك ىلػػق ان ػ  ,نطػػوؽ ىػػوحوك اػػوف ثقبػػا احوفللوػػوت احتػػك تتػػثحؼ
و ػػف ط ػػثيا وتراثط ػػا و ػػف احثن ػػق احت تق ػػا حتينللرق ػػو احوفللو ػػوت ,ثو ػػو ػػك ذح ػػؾ اونترن ػػت
لط ػ ػػثيوت اوتص ػ ػػوؿ لانظو ػ ػػا احيوثق ػ ػػلتر ,لوفوحر ػ ػػوت لار ػ ػ ػزة اح ػ ػػت يـ احودور ػ ػػا لق ػ ػػر
احثو ي ػػوف اف احما ػػوك اوحيترلن ػػك ذ ػػل ي ػػلرة رموق ػػا ا ت ارا ػػقا لحق ػػدة احي ػػلرة اح وبل ػػا ػػك
اوتص ػػووت لاحوفللوػ ػػوت احتػ ػػك اتو ػ ػػت رصػ ػػا او ػػوـ احرو ػ ػػلر وػ ػػف احتلاصػ ػػؿ لاح ػ ػلار
لتر ػػولزت اح ػػدلد اوىتقودق ػػا احوفرل ػػا لااترم ػػت اح ػ ػلارز احت ػػك لا ػػفت و اح ػػدلؿ ,لو
داىػػك حلرلدذػػو اوػػوـ ذػػذا احفػػوحـ او ت اراػػك احػػذع ح ػ
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اح ػػدلد اوحيترلنقػػا لاح ػػدلد احطػػمو ا ,يو ػو ت ػػت ثوث ػو ااػػر اوػػوـ اح ارصػػنا آل ػػتاداو
أل راض طاصقا يونت ل دلحقا حتنمقذ رلب اوحيترلنقا اح قثرانقا).
اوال -:مكونات الفضاء االلكتروني:

قتي ػ ػػلف احما ػ ػػوك اوحيترلن ػ ػػك و ػ ػػف ورولى ػ ػػا و ػ ػػف احويلن ػ ػػوت قوي ػ ػػف ارووح ػ ػػو ثو ػ ػػو

قثتك -:)6

-:0البنى التحتية(المرسالت)
ق صػػد ثػػوحثنق احت تقػػا ,ورولىػػا وػػف اوثنقػػا احتػػك تتػػلحق ىولقػػا تنظػػقـ اوتصػػووت
اح ليقا لاحال ليقا لاحماوبقا لتيلف توثفا اوػو حدلحػا وفنقػا ال حطػريا وفنقػا ال و طػا
تلمزقلنقا ,يوو تلرد و طوت ار وؿ ولروت صػلتقا مصػقرة ال طلقلػا احوػد لت ػتفوؿ
حثث لار وؿ احرادقل لقت قر ىوؿ ذذ احو طوت ىلق و تل اح درة احور لا ال احوثيليػا
ثنػػوكا ىلػػق احونط ػػا احر ار قػػا ,قصػػؿ وػػد اح ػػدرة ح ػػذ احو طػػوت اييػػر وػػف ووبػػا لاط,
قػػث قتػرالح ىػػرض اح ػلابك احولرػػلد ػػلؽ احو طػػا ثػػقف  15-31ػػـ) ,لارتموىػ ثػػقف
 )3-1وتػػر لذحػػؾ اىتوػػودا ىلػػق احتزلقػػد ثوحوفللوػػوت لاحتط ػ قؿ ,قػػث قيػػلف و ػػتل
اوطورة ت ت اح لابك وناماا حل وقا ,ل ك احونوطؽ تيلف احو ػتلقوت ىػودة تصػؿ امػؿ
ثاو قف احؼ ورة

ب تلصقوت اح الوا احدلحقا.

 .8االقمار الصناعية-:
اح و ػػر احص ػػنوىك ,ر ػػـ دلار ص ػػنف اون ػػوف لاطل ػ ػ و ػػف موى ػػدة ارا ػػقا ثوتر ػػو
احما ػػوك ,ق ػػدلر ػػك و ػػدار و ػػنامض لث ػػرىا وفقن ػػا لذ ػػذا اح و ػػر و ػػزلد ثورولى ػػا و ػػف
و طػػوت ا ػػت ثوؿ لار ػػوؿ احوفللوػػوت ,اػػال ىػػف ان ػ وػػزلد ثفػػدد وػػف ار ػزة احرصػػد
لاحتر س احتك تلت ط احثراول احولر احق  ,لقفقد ار وح و ك احلمت نم .
ااتػػرع اون ػػوف ػػك احوواػػك احتل ػراؼ لذػػل ق ػػولؿ روذػػدا وػػف ارػػؿ احلصػػلؿ احػػق
ل ػػوبؿ ااػػر

لت نقػػا ا ػػدث وػػف ن ػػؿ احوفللوػػوت لاحثقونػػوت احػػق و ػػو ا ثفقػػدة لا ػػتادـ

احفدقػػد و ػػف احل ػػوبؿ وي ػػؿ احيػػوثالت اورا ػػقا لاحث رق ػػا ل ػػك لمػػت و ػػؽ تلص ػػؿ اح ػػق
ولروت مصػقرة لاح ػزـ احي رلو نوطق ػقا ,لظ ػر ثفػد ذحػؾ احرادقػل لاحتلمزقػلف لاحػتليس,
ثصث ت ذذ احل وبؿ تن ػؿ احوفللوػا ػك لمػت مصػقر ثفػد اف يونػت ت ػت رؽ اقووػو ال
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اط ار وف لصلح و ,لىلق احر ـ وف يؿ وو تتوت ث ذذ احل وبؿ وف ت نقوت ثن ػو حػـ
ت د ورا اون وف احتك تزداد قلوو ثفد اار ,تػق ظ ػرت اوموػور احصػنوىقا لا ػديت
يلرة ىوروا ك روق اوتصووت اح ػليقا لاحال ػليقا احتػك ح ػو اح وثلقػا لاحورلنػا احموب ػا
ك ن ؿ اوطورات احتلمزقلنقا وف اوويف احثث احق ونوزؿ احولاطنقف وثوطػرة وػف دلف اع
تفػػذر ال ذػػدر ػػك احلمػػت وػػف ن ػػؿ احوفللوػػا ,ثوحتػػوحك قػػرت اوموػػور احصػػنوىقا ن ػػلع
لطػػيؿ لاوتػػداد اح ػػدلد احدلحقػػا لاحفلاوػػؿ احر ار قػػا ل ػػوىدت ػػك زقػػودة اح ػػرىا ػػك ن ػػؿ
احوفللووت ػك روقػ ان ػوك احفػوحـ لطػ د ىػوـ  1964الؿ ار ػوؿ تلمزقػلنك ػك طليقػل

ثن ؿ اوحفوب األلحوثقا .)7

 -:3الحاسبات ()Super computer
تصػ ػػوىد احتطػ ػػلر احت نػ ػػك ػ ػػك روق ػ ػ اوتروذػ ػػوت ووػ ػػو اد احػ ػػق زقػ ػػودة ا ػ ػػتاداـ
اح و ػ ػػثوت ػ ػػك روقػ ػ ػ ور ػ ػػالت اح ق ػ ػػوة احفصػ ػ ػرقا لاىتو ػ ػػدت يػ ػ ػرة و ػ ػػثوت احرق ػ ػػؿ
احاػػووس computer

 ,)superػػك ورػػووت واتلمػػا احػػق ورػػوؿ احػػذيوك احصػػنوىك

لاحو ػػوىدة ػػك ىولقػػوت احتطػػاقص اوحػػك ػػك احو تطػػمقوت للصػػلو احػػق اون ػػوف اوحػػك
ػػك احور لػػا اواقػرة .ح ػػد اتر ػػت احقوثػػوف ػػك ن وقػػا احيوونقنقػػوت لثداقػػا احت ػػفقنقوت وػػف
اح ػػرف احووا ػػك ن ػػل احتميقػػر ػػك ص ػػنوىا و ػػثوت ل ػػؽ ت نق ػػوت ا ػػدث لى ػػف طرق ػػؽ
ا ػتاداـ تينللرقػو احاالقػو احفصػػثقا لاحنطػؽ لاح ػدرة ثو ويػػوة احر ػوز احفصػثك ح ن ػػوف,
ل ػػك احلم ػػت اح وا ػػر ظ ػػر و ػػو ق ػػوق احثنلؾ اوحق ػػا ل احصػ ػلارق احولر ػػا تلمزقلنق ػػو
ل قرذ ػػو و ػػف احت نق ػػوت اح دقي ػػا),ل \computer Supperذ ػػك ا ػػدث و ػػثوت اح ػػرف
احفطػ ػرقف ل ػػك مو ػػا احتط ػػلر لادت اح ػػق اط ػػثوع ور ػػوت اون ػػوف احت ػػك ىر ػػزت ىن ػػو
اح و ثوت اح دقوا لوف اذـ تطثق وت و وو قثتك .)8

.1صػ ػلارق ث ػػوترقلت لصػ ػلارق

ػػيلد ,ا ػػتادوت ذ ػػذ احصػ ػلارق

احيونقا ,لاحصلارق احفوثرة حل ورات.
.2وطوريا ذذ اح و ثوت ك وطرلع رب احنرلـ اوورقيك.
.3ح و اح وثلقا احوتطلرة لاصلصو ك احفولقوت اح
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المبحث الثالث

االمكانات التكنموجية لمشرق االوسط.
قفػػد املػػقـ احطػػرؽ اول ػػط وػػف الؿ اومػػوحقـ احتػػك ثرى ػت ػػك احفلػػـ لاحوفر ػػا لاحػػذع
توق ػػز ثواتل ػػؼ احمن ػػلف لاحي و ػػوت ,و ػػقوو اف ىل ػػق اراػ ػ ظ ػػرت احيتوث ػػا لثواتل ػػؼ
انلاى و احو ػػوورقا ,اح قرل لل ق ػػا) ,ي ػػـ انت ل ػػت وف ػػوحـ اح ا ػػورة لاحفل ػػـ ونػ ػ اح ػػق ام ػػوحقـ
اار .
اوال :االنترنت
ظ ػػرت احط ػػثيا احفنيثلتق ػػا اونترن ػػت) ,ى ػػوـ 1969ىل ػػق ق ػػد اح ػ ػلات اوورقيق ػػا
احو ػػل ا ىن ػػدوو ارادت رث ػػط ادارات ػػو اورثف ػػا أل ػ ػراض ى ػػيرقا ل قو ػػقا و ػػف ار ػػؿ
ت قؿ لن ؿ لتثودؿ احوفللوػوت لاحثقونػوت ألن ػو يونػت حق ػت ثوح ػ لا وػف قػث تػدالح و

ثوحطرق ػ ػػا احفودق ػ ػػا لت ػ ػػوق  ,,(Arpanetل ػ ػػك ى ػ ػػوـ  1985موو ػ ػػت وى ػ ػػا احفلػ ػ ػػلـ
اوورقيقػ ػ ػ ػػا ثػ ػ ػ ػػنمس احت نقػ ػ ػ ػػا احتػ ػ ػ ػػك ا ػ ػ ػ ػتادوت  ,)Arpanetثتث ػ ػ ػ ػػقس طػ ػ ػ ػػثيا ااػ ػ ػ ػػر
تفرؼ  ,)nsfnetلاح رض او و ك وف ىوؿ ذذ احطػثيا ذػل ت ػ قؿ ىولقػا اوتصػوؿ
ثقف احودارس لاحرووفوت ك تثودؿ احوفللووت  ,لو ورلر احلمت زاد اح وؿ ىلػق ذػذ
احط ػػثيا ث ق ػػث اص ػػث ت ق ػػر م ػػودرة ىل ػػق ت ػػل قر ي ػػؿ ذ ػػذ احا ػػدووت وو ػػو اا ػػطرت
احوى ػ ػػا احلطنق ػ ػا حلفلػ ػػلـ اوورقيقػ ػػا احػ ػػق تطلقرذػ ػػو ل ػ ػػوقت ذػ ػػذ احطػ ػػثيا ػ ػػك لمػ ػػت
و ػؽ  )internetلمػد ت ػت ذػػذ احطػثيا احورػوؿ حيػؿ طػػاص قوتلػؾ ر ػوز و ػػلب
حال ػػتمودة وػػف احاػػدووت احتػػك ت ػػدو و طػػثيا احوفللوػػوت احفوحوقػػا اونترنت) ,ػػك ثداقػػا
احت فقنقوت وف اح رف احفطػرقف تػـ انطػوك طػثيا ىوحوقػا اػوف اونترنػت ىر ػت ثوحطػثيا

احفوحوقا احول لىا .)9

التوزيع الجغرافي لمستخدمي االنترنت في دول الشرق االوسط لعام ()8102
تطقر احثقونوت اف و تادوك اونترنت ك دلؿ احطػرؽ اول ػط تتثػوقف وػف دلحػا احػق
ااػػر

ػػب احتطػػلر احتينلػػلرك لاحييو ػػا اح ػػيونقا لاوويونػػوت احت نقػػا احوتػػل رة ح ػػو ل

احلاػ ػ احو ػػودع لاومتص ػػودع حلوػ ػلاطف ػػك احط ػػرؽ اول ػػط ,ق ػػث تث ػػقف احت ػػورقر و ػػف
رػػدلؿ )1اف اىلػػق ن ػػثا و ػػتادوك اونترنػػت ػػك مطػػر قػػث ثل ػػت  ,)%8881وػػف
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ىػػدد اح ػػيوف و ورنػػا ثوحػػدلؿ اواػػر ث ػػثب احتطػػلر اح وصػػؿ ق ػػو اػػال ىػػف ملػػا ىػػدد
اح ػػيوف ,ػػك ػػقف نر ػػد اف ػػك احث ػ ػرقف ثلػ ػ احف ػػدد  ,)%8881اع اف احن ػػثا و ورث ػػا
ح طػر ,ل ػػك اووػػورات نرػػد واتلمػو ملػػقال وػػف نو قػػا او ػػتاداـ قػػث ثل ػػت )%8581
ث ثب زقودة ك ىدد اح ػيوف ,ل ػك احيلقػت ثل ػت احن ػثا ن ػل )%7982ليونػت ن ػثت و
اىلػػق وػػف’’ ا ػرابقؿ ’’احتػػك ثل ػػت ن ػػل  )%7384ث ػػثب احتطػػلر احتينلػػلرك لاحفووػػؿ
احوودع احذع قتوت ث احولاطف ك احيلقت ,قويف وال ظا احردلؿ اوتك

)11

احردلؿ  )1و تادول اونترنت ك دلؿ احطرؽ اول ط حفوـ 2114
احدلحا

احن ثا وف ارووحك

احدلحا

اح يوف%

احن ثا وف ارووحك
اح يوف%

مطر

8881

تلنس

4184

احث رقف

8881

اوردف

4181

اووورات

8581

اقراف

2681

احيلقت

7982

لرقو

2483

احيقوف احص قلنك

7384

اح لداف

2181

حثنوف

6182

حقثقو

1989

ىووف

6181

احقوف

1784

احو رب

5581

احرزابر

1581

اح فلدقا

5481

رقثلتك

883

تريقو

4581

احفراؽ

781

وصر

4481

ولرقتونقو

584

المصــدر :المصــدر -:االمــم المتحــدة ,برنــام االمــم المتحــدة االنمــا,ي ,تقريــر التنميــة البشــرية
لعام ,8102الواليات المتحدة االمريكية ,8103,ص812و812
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المبحث الرابع

تأثير الفضاء االلكتروني عمى الشرق االوسط.
اوال :االثار السياسية واالقتصادية لمشرق االوسط.
حلماػػوك اوحيترلنػػك ايػػور قو ػػقا لامتصػػودقا ىلػػق دلؿ احطػػرؽ اول ػػط ,و ػػقوو
ثفد انتطور ادلاتػ لاحوتويلػا ب طػثيوت اونترنػت ,ولامػ احتلاصػؿ اورتوػوىك ,اح نػلات
احتلمزقلنق ػػا ,اح ػػوتؼ احن ػػوؿ) ,ػػك وفظ ػػـ دلحػ ػ  ,ق ػػث انفي ػػت ػػلثو ىل ػػق الا ػػوى
احداالقػػا لادت احػػق لاػػق ىوروػػا ق ػػلدذو نظػػوـ قت ػػـ ثوحالوريزقػػا ,اػػال ىػػف تػػثيقر
ىلػػق الاػػوى اومتصػػودقا وػػف ا ػالؿ ا ػػت الؿ ت نقػػوت اوتصػػوؿ اح دقيػػا ػػك ىولقػػوت
احتثػػودؿ احترػػورع ثػػقف احطػػريوت احدلحقػػا لاوملقوقػػا ووػػو نػػتل ىن ػ تاػػورب ػػك احوصػػوحل
اومتص ػ ػػودقا اي ػ ػػرت ىل ػ ػػق الا ػ ػػوع ط ػ ػػفلب احط ػ ػػرؽ اول ػ ػػط لو ػ ػػف اذ ػ ػػـ ذ ػ ػػذ اوي ػ ػػور

ووقوتك -:)11

 -:0نظرية الفوضى الخالقة واثارىا السياسية عمى الشرق االوسط.
ا ػػتمود احنظػػوـ احر ػػووحك اوورقيػػك ثفػػد انت ػػوك اح ػػرب احفوحوقػػا احيونقػػا ىػػوـ 1945
ييق ػ ار وػػف احاقػػورات احدقو راطقػػا ػػك احػػدلؿ احتػػك يونػػت ػػك احوواػػك و ػػر و حلفولقػػوت
او تفوورقا و قوو ,دلؿ احطرؽ اول ط لمد تثقنت ذذ او تمودة اػالؿ تصػرقل لزقػرة
احاوررقا اوورقيقا يلندحق ازراقس ك ملح و طثقفا احوصوحل اوورقيقػا ت تاػك ثت رقػؾ
احريػػلد احػػذع ق ػػلد احونط ػػا احفرثقػػا ثوح ػػدر احػػذع و ق ػػول ثػػوونزلاك احمػػلرع ح نظوػػا
احراذنػػا ,لاف اورقيػػو ااطػػثت ىلػػق وػػدار ػػتقف ىػػوـ وػػف اح مػػوظ ىلػػق اوػػف احونط ػػا),
وف االؿ ذذا احتصرقل نال ظ اف احملاق احاالمػا ,وصػطلل قو ػك ق صػد ثػ ػراغ
قو ك لاونك لامتصودع قنفيس ىف ىدـ او ت رار وف االؿ اقرود انظوا يػـ قػر
مودرة ىلق مظ اووف ,لاقرود ر ثا يثقرة لول ا ن ػل احت قػر لت قػؽ احر ثػوت اح ود ػا
حلت قػػر ىلػػق احو ػػتلقوت اح قو ػػقا لاومتصػػودقا لاورتووىقػػا ث ػػض احنظػػر ىػػف لاىػػؿ
لادلات احت قػػر تػػق حػػل يونػػت داالقػػا ,لقػػتـ ت ػػاقرذو وػػف مثػػؿ اطػػاوص اػػورج ػػدلد
احدلحا ت و ظ ىلق وصوح و.
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ثفػ ػػد ا ػ ػػداث  11اقلػ ػػلؿ اىلنػ ػػت ادارة ثػ ػػلش األب اوورقيقػ ػػا وػ ػػف اػ ػػالؿ ل ػ ػػوبؿ
اوىػػالـ ىػػف اطػػر اورذػػوب احػػذع تفراػػت ح ػ احلوقػػوت احوت ػػدة اوورقيقػػا ,لتػػـ ىلػػق
ايرذػػو تثن ػػك قو ػػا ردقػػدة اتر ػػو احط ػػرؽ اول ػػط ث ػػداكت و ػػف ا ػػتالؿ ا ون ػػتوف ى ػػوـ
 2111ث ر ػػا وال ػػا ىنوص ػػر طوحث ػػوف ,لثف ػػدذو ا ػػتالؿ احفػ ػراؽ ت ػػت ذرقف ػػا لر ػػلد
ا ػػل ا احػػدوور احطػػووؿ ,ذػػذ

قو ػػا ردقػػدة تثنت ػػو احلوقػػوت احوت ػػدة اوورقيقػػا واتلمػػا

ىوػػو يونػػت ىلق ػ ػػك اح ػػوثؽ وػػف اػػالؿ ا ػػت الؿ ل ػػوبؿ اوتصػػوؿ اح ػػدقث اونترنػػت
لولام احتلاصؿ اورتووىك).
ثانيا -:االثار االقتصادية لمفضاء االلكتروني عمى الشرق االوسط:
حـ ق تصر تثيقر احماوك اوحيترلنك ىلق احطرؽ اول ط وف احنو قا اح قو ػقا ثػؿ
تتفد ذحؾ حقصؿ احق الاوى اومتصودقا احتك حـ ت لـ وػف ايػور  ,و ػقوو ثفػد داػلؿ
ل ػػوبؿ اوتصػػوؿ اح دقيا طػػثيوت اونترنػػت لولامػ احتلاصػػؿ اورتوػػوىك) ,ػػك ىولقػػوت
ثق لطراك اح ل لاحثاوب ثػقف او ػراد لاحطػريوت احدلحقػا لاوملقوقػا لاحو لقػا ,ووػو نػتل
ىنػ ذحػػؾ ظ ػػلر ػػووت وػػف احونو ػػا لاحصػراىوت احوودقػػا لاو تيػػور حلثاػػوب لاح ػػل
ثروق ػ انلاى ػػو ,اػػال ىػػف وػػو قتوت ػ ث ػ احطػػرؽ اول ػػط وػػف ا ػلاؽ ترورقػػا لا ػػفا
ألرػ ػراك ىولق ػػوت احثقػ ػ لاحطػ ػراك و ػػقوو احونتلر ػػوت احنمطق ػػا لاح ذابق ػػا وو ػػو ت ػػىدع اح ػػق
تاػػورب ػػك ا ػػفور ذػػذ احونتلرػػوت لات ػػوع ػػدة احص ػراىوت ىلػػق واتلػػؼ اوصػػفدة
احطاصػػقا لاحو لقػػا لاوملقوقػػا لاحدلحقػػا لقويػػف اف نلوػػس تلػػؾ اويػػور وػػف اػػالؿ احترػػورة
اوحيترلنقا لاحت لؽ ىثر اونترنت ل قرذو .)12

 -0اثار التجارة االلكترونية عمى اقتصاد دول الشرق االوسط.
حلترورة اوحيترلنقا ورولىا وػف اويػور ىلػق امتصػود دلؿ احطػرؽ اول ػط اذو ػو وػو

قثتك .)13

 ت ػػوىد احترػػورة اوحيترلنقػػا ىلػػق ت ػ قؿ ىولقػػا احت ػػلؽ احطاصػػك ثػػقف دلؿ احطػػرؽاول ػط احتػػك تتػقل حطػػريا وػو ػػك دلحػا وفنقػػا وػف طػراك اح ػل لاحثاػػوب وػف مثػػؿ ا ػراد
احدلؿ اوار لذك ا ؿ ثييقر وف احل قط اوىالنك.
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ب -تفو ػ ػػؿ احتر ػ ػػورة اوحيترلنق ػ ػػا ىل ػ ػػق ا ػ ػػداث ت قػ ػ ػرات ذرق ػ ػػا ػ ػػك ط ػ ػػتق احوط ػ ػػورق
اومتصودقا لاحترورقا.
ت -ت وػ ػػؿ احترػ ػػورة اوحيترلنقػ ػػا ػ ػػك طقوت ػ ػػو تينللرقػ ػػو وتطػ ػػلرة وػ ػػف ل ػ ػػوبؿ اوتصػ ػػوؿ
اح ػػدقث لاحتػػك ت ػػلـ ثػػدلرذو ىلػػق ت ػ قؿ ىولقػػا رثػػط احزثػػوبف ثػػوحونتل حل ػػل لاحثاػػوب
احتػػك قنػػتل ىن ػػو احتالػػك لاويتمػػوك ىػػف ثفػػض احفنوصػػر احثط ػرقا اػػال ىػػف ا ػػت نوك
ثفض احليالك.
ثالثا -:االثار الثقافية واالجتماعية لمفضاء االلكتروني:
احماػ ػ ػػوك اوحيترلنػ ػ ػػك لاموحقو ػ ػ ػ او ترااقا طػ ػ ػػثيوت اونترنػ ػ ػػت لولام ػ ػ ػ احتلاصػ ػ ػػؿ
اورتو ػ ػػوىك لاح نػ ػ ػلات احما ػ ػػوبقا لاح لات ػ ػػؼ احن وح ػ ػػا) ,ػ ػػقؼ ذل ػ ػػدقف ح و ػ ػػو و و ػ ػػف
لو ػػولال و ػػقوو ىلػػق ورتوفػػوت احطػػرؽ اول ػػط احتػػك اصػػث ت ذػػذ اومػػوحقـ رػػزكا وػػف
ي و ت ػػو ,وو ػػو ا ػػرزت اي ػػور ى ػػؿ احونط ػػا اثرزذ ػػو اورذ ػػوب اوحيترلن ػػك اح ػػذع ظ ػػر ثف ػػد
ا ػ ػػداث \11اقلػ ػػلؿ\ ,2111إذ تثػ ػػقف إف ذنػ ػػوؾ ارتثوط ػ ػو ليق ػ ػو ثػ ػػقف اورذػ ػػوب لاحماػ ػػوك
اوحيترلنك  ,)cyberقث انت لت احولار وت لاحصداووت اد اورذػوب وػف ولار ػوت
وودق ػػا اح ػػق ولار ػػوت ا ت ارا ػػقا اوحيترلنق ػػا) ,لىل ػػق اي ػػر ذح ػػؾ انت ل ػػت اح ػػرلب و ػػف
رلب لامفقا احق رلب رموقا.

اىم خصا,ص االرىاب االلكتروني ماياتي(-:)02

ا -ق دث اورذوب اوحيترلنك ك ثقبا ذودبا لو ق توج احق ملة.
ب -قوتػ ػػوز و ػ ػػتادول ذػ ػػذا احنػ ػػلع وػ ػػف اورذػ ػػوب ثاث ػ ػرة ىوحقػ ػػا وػ ػػف ا ػ ػػتاداـ احت نقػ ػػوت
اح دقيا.
ت -و قترؾ اورذوب اوحيترلنك اع دحقؿ ال و تو ؾ ثفد انت وك احفولقا.
ث -و قويف وفر ا احرنوة اح ق قف وف ىولقا اتالؼ اودحا تتـ ث لحا.
المبحث الرابع

السيناريوىات المتوقعة لخريطة الشرق االوسط.
ت ػػدلر ال ػػؼ ػ ػلاتر احظػ ػالؿ وط ػػورق لولار ػػوت قو ػػقا لى ػػيرقا لامتص ػػودقا
لاىالوقا ػك احطػرؽ اول ػط  ,اػال ىػف صػراىوت دلحقػا لاملقوقػا اح ػدؼ ون ػو تمتقػت
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احونط ا ىلق ا س طوبمقا لاينقػا لاف ذػذ احميػرة حق ػت ردقػدة لانوػو مدقوػا تترػدد ل ػو
حو ار ػؿ او ػػتفوور ػػك و ػػتودة وػػف احتػراث احصػ قلنك احػػذع ثػػدا وػػف والتػ احصػػلثقا
ونػػذ اح ػػرف احتو ػ ىطػػر) ثت ػػقـ احفػػوحـ احفرثػػك لاو ػػالوك احػػق دلقػػالت صػ قرة تػػق
ق ػػتويف و ػػف اح ػػقطرة ىلق ػػو .لو ػػف اث ػػرز ذ ػػذ احوط ػػورق وط ػػرلع ثرنورد ح ػػلقس و ن ػػدس
ػػوقيس ثقي ػػل 2لونظ ػػر احملا ػػق احاالم ػػا’’ لذ ػػل انيلق ػػزع اوص ػػؿ اورقي ػػك احرن ػػقا
صػ قلنك احميػػر)’’ احػػذع نطػػر ت رقػػر ػػك ورلػػا ’’ احثنتػػو لف اوورقيقػػا’’ ىػػوـ 1948
امتػػرح ق ػػو ت ػػقـ احطػػرؽ اول ػػط احػػق  88دلحػػا ثػػدؿ وػػف  56وػػف ارػػؿ اػػووف اوػػف
احيقوف احص قلنك .)15

السيناريو االول -:بقاء خريطة الشرق االوسط( دون تغير)
تنطلؽ يرة ذذا اح قنورقل ث وك احطرؽ اول ط يوو ذل ىلق احارقطا  )1ر ػـ يػؿ
اواػػطراثوت احتػػك لار ت ػ لاحتػػداالت احدلحقػػا ,و ػػقوو ثفػػد ا ػػداث 11اقلػػلؿ 2111
ىنػدوو اىلنػت احلوقػوت احوت ػدة اوورقيقػا ا ػػتراتقرقا ردقػدة ػك احطػرؽ اول ػط ػػوت و
ويو ػػا اورذػػوب) ليػػوف طػػفورذو نطػػر اح رقػػا لاحدقو راطقػػا) ,ل ػػك

ق ػػا اووػػر اف

اح قو ػػا احاوررقػػا اوورقيقػػا ح ػػو ا ػػتراتقرقوت و ػػددة ػػك ت ػػقـ احطػػرؽ اول ػػط احػػق
دلقالت ص قرة وف ارؿ اافو وف ر ا ,لاح قونا ىلق يرلات وػف ر ػا ااػر  ,يوػو
تلرد و ددات رفلت اورطا احطرؽ قر موثلا حلت قـ قويف ارووح و ثوو قثتك -:)16

 -0القضـــية الكرديـــة ,تف ػػد ذ ػػذ اح ا ػػقا و ػػف اذ ػػـ اح ا ػػوقو احفوح ػػا ػػك احونط ػػا لم ػػد
تطلرت لزادت اطلرت و ايير ثفد ا تالؿ احفراؽ ىوـ ,2113إذ اصػث ت لرمػا اػ ط

وف مثؿ احلوقوت احوت دة ل احيقوف احص قلنك ت دد ث و يال وف احفراؽ ,لرقو ,تريقػو,
اق ػراف) ل تلػػلح دابوػػو ثةمووػػا دلحػػا يردقػػا ػػك احطػػرؽ اول ػػط ,و ػػقوو لاف احػػدلؿ احتػػك
قتلارػد ق ػو احيػرد حػقس وػف وصػل ت و اىػػالف دلحػا اوصػا ث ػـ ثصػث ت ذػذ اح اػػقا
تطػيؿ ذور ػو اونقػو حػد ذػػذ احػدلؿ ػك ت ػؼ ثيػؿ مػػلة اػد اطػط احت ػقـ اطػقا وػػف
امووا لاىالف دلحا يردقا يثر

ك احونط ا.

 -8دول الخمــي العربــي ,تاطػػق دلؿ احالػػقل احفرثػػك وػػف ت ػػقـ احطػػرؽ اول ػػط ىلػػق
ا ػػس احدقف ,احوػػذذب) ,قرر ػ اح ػػثب ػػك ذحػػؾ وف ػػيوف ذػػذ احػػدلؿ ذػػل الػػقط وػػف
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ويلن ػػوت اينق ػػا ل دقنق ػػا واتلم ػػا لاف اع يػ ػرة حلت ػػقـ ػػلؼ ت ػػىدع اح ػػق تو ػػزؽ احدلح ػػا
لتطتت احورتوفوت احوتفوقطا ق و يوػو ذػل اح ػوؿ ػك احصػراع احتػلتر احطػوبمك ػك يػؿ
وػػف احف ػراؽ ل ػػلرقو لحثنػػوف احث ػرقف ,احػػقوف) ,ػػد تفولنػػت دلؿ احالػػقل احفرثػػك ىلػػق
اقرود نظػوـ املقوػك ردقػد ول ػد قاػـ روقػ دلؿ احالػقل ,يػوف ولاػص ذػذا احنظػوـ ذػل
اقرػػود ىالمػػوت لدقػػا و ػ اق ػراف و ػ تليقػػؽ لت لقػػا ذػػذ احفالمػػوت و ػ احلوقػػوت احوت ػػدة
اوورقيقػػا احػػق رونػػب ثفػػض احت وحمػػوت وف ػػو ,اػػال ىػػف ت قػػؽ و ػػوىك ألوػػف احيقػػوف
احص ػ قلنك ىلػػق ا ػػوس اورض و وثػػؿ اح ػػالـ ػػك احطػػرؽ اول ػػط  .لوػػف اػػالؿ ذػػذا
توورس ا لط و لتثيقرذػو وق ػوؼ ىرلػا احت ػقـ لونف ػو ث ػلة ,و ػقوو لان ػو دابوػو تلػلح
ث

ب او تيوورات احتك توتلي و دلؿ احالقل ك احلوقوت احوت دة اوورقيقا.
الخريطة( )0الشرق االوسط (دون التغير)

احوصدر )1 :وف ىوؿ احثو يقف ثووىتوود ىلق ارقطا احفوحـ
.2مركز كاشف للمتابعة والدراسات االستراتيجية/www.A1;ashif.orgاالحد الساعة
()01,3عصرا23,2/,/,0
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المجز)
ّأ
السيناريو الثاني -:تقسيم الشرق االوسط (تجز,ة

اىلنت اودارة اوورقيقا قو ا ردقدة ح و ك احطرؽ اول ط و قوو ثفػد ا ػداث

11اقللؿ  2111ت ػت و ػوق نطػر اح رقػا لاحدقو راطقػا لو ورثػا اورذػوب ,لىلػق ايػر
ذحػػؾ تػػـ ا ػػتالؿ ا ون ػػتوف ث رػػا وال ػػا ىنوصػػر طوحثػػوف ,لثفػػدذو ػػزل احفػراؽ ت ػػت
ذرقفا لرلد ا ل ا احدوور احطووؿ ,ل اح صد وف ذػذ او ػتراتقرقوت ذػل اىػودة تطثقػؽ
لتنمقػػذ اتمومقػػا

ػػوقيس ثقيػػل ردقػػدة),ثرىقو ا ػػتفوورقا ردقػػدة ل تطثق ػػو ىلػػق احونط ػػا

احووتدة احالػقل احفرثػك طػرمو تػق طػووؿ ا رق قػو ل احو ػقط اوطل ػك رثػو) ,وػف ارػؿ
ت قػػؽ نلاقػػو رثقػػا ػػك ر ػػـ ػػدلد ردقػػدة حلطػػرؽ اول ػػط ىلػػق ا ػػس ىرمقا ,دقنقػػا,
ملوق ػػا) ,لتو ق ػػدا حتمتق ػػت احط ػػرؽ اول ػػط اي ػػدت لزقػ ػرة احاوررق ػػا اوورقيق ػػا اح ػػوث ا’’
يلنػػدحق ازراقس’’ ػػك ػلار صػ مك وػ صػ قما لاطػػنطف ثل ػػت اوورقيقػػا ىػػوـ 2115
ػػك تػػؿ اثقػػب ,رػػوك قػ

اف احلوقػػوت احوت ػػدة ح ػػو نقػػا نطػػر احدقو راطقػػا ػػك دلؿ احفػػوحـ

احفرثػػك ىػػف طرقػػؽ احتظػػوذر وػػف ارػػؿ احاػػالص وػػف ااػػط ود لا ػػتثداد اح يػػوـ ت ػػت
و وق احملاق احاالما) ,لىلق اير ذذا ىصمت ثوحطػرؽ صػراىوت ل ػرلب اينقػا حػـ
تتلمؼ احق اوف ,ل ك ىوـ 2116نطرت ورلا اح لة احف يرقا األورقيقا اورطػا ردقػدة
حلطرؽ اول ط تلال والول ردقدة حلت قـ ت ت و وق

دلد احدـ)

)17

ح ػػد ظ ػػرت احن ػلاة اولحػػق حت ػػقـ احطػػرؽ اول ػػط ػػك الااػػر ىػػوـ  2111لوطل ػ
ىػوـ  2111ىنػػدوو اػرثت احونط ػػا ىوصػما وػػف وظػوذرات ىر ػػت ب احرثقػ احفرثػػك),
لاحتك ثد ت وف تلنس ىنػدوو امػدـ احوػلاطف احتلن ػك ثػلىزقزع ىلػق ػرؽ نم ػ لىلػق
ايػػر ذحػػؾ مووػػت يػػلرات اطو ػػت ث يػػـ زقػػف احفوثػػدقف ثػػف ىلػػك ,يػػـ انت لػػت احػػق وصػػر
لاطو ت ث يـ

نك وثورؾ’ يـ احق حقثقو احتك انت ت ث يـ اح ذا ك ,لااق ار احػق احػقوف

احتك انت ت ثتنوزؿ ىلك ىثد هلل صػوحل ىػف صػال قوت احػق نوبثػ  ,ػك

ق ػا اووػر اف

ذػػذ احيػػلرات وػػوذك او ا ػػتراتقرقا واطػػط ح ػػو وػػف مثػػؿ احلوقػػوت احوت ػػدة اوورقيقػػا ل
احيقػوف احصػ قلنك وػف ارػؿ ت ػقـ لااػفوؼ احونط ػا ,لذػذ او ػتراتقرقا و ػتل وة وػف

نظرقػػا احػػدلوقنل)* ,اع ترتقػػب مط ػ احػػدلوقنل لا ػػدة ثفػػد اواػػر اذا ػ طت إ ػػداذو
طت ثومك اح ط اوار .
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وطرلع ثرنورد حلقس حت قـ احطرؽ اول ط:
حػـ قػػثت ذػػذا احوطػػرلع ػػك حقلػػا لاػ وذو لانوػػو ا ػػت رؽ تػرات طلقلػػا لصػػلت احػػق
ى ػػلد ال رثوػػو احػػق ارقػػوؿ ,ػػد اىتوػػدت احػػدلؿ اح رثقػػا احيقػػوف احص ػ قلنك وطػػرلع ’’
ثرنػػورد حػػلقس’’ حتمتقػػت احونط ػػا ىلػػق ا ػػس اينقػػا لىرمقا احارقطػػا ,)2إذ رػػوكت ذػػذ
احو تر وت ثوو قثتك -:)18

 -1ت ػػقـ طػػث احرزق ػرة احفرثقػػا لاحالػػقل احفرثػػك .اح ػػوك يػػؿ وػػف احػػدلؿ اوتقػػا مطػػر,
احيلقػػت ,ػػلطنا ىوػػوف ,احػػقوف ,اووػػورات ,اح ػػفلدقا ,احث ػرقف) لو لذػػو وػػف احاورطػػا
ث دؼ امووا دلقالت ص قرة ويلنا وف,
 دلقلا نرد.ب -دلقلا اح روز.
ت -دلقلا او

وك لتاـ اووورات ,احيلقت ,ىووف ,مطر ,احث رقف)

 -8تقسيم لبنان الى(-:)02
 -دلقلا

ؿ احث وع ىوصوت و ثفلثؾ) ت ت نملذ اح لرع طرؽ حثنوف.

ب -دلقلا ك احطووؿ.
ت -دلقلا و ق قا ت ت نملذ احيقوف احص قلنك.
ث -دلقلا درزقا تاـ ارزاك وف اورااك احلثنونقا لاحمل طقنقا لاح لرقا.
 -3تقسيم العراق.

واطط ت قـ احفراؽ احق ياليا دلقالت ذك -:)21
 -دلقلا يردقا ك احطووؿ.

ب -دلقلا نقا ك احل ط.
ت -دلقلا طقفقا ك احرنلب.

 -2مخطط تقسيم مصر الى اربعة دويالت ىي(-:)80
 -دلقلا ا الوقا ىوصوت و وصر.

ب -دلقلا احنلثا ىوصوت و ا لاف.
ت-دلقلا مثطقا ىوصوت و او يندرقا.
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ث -دلقلا ق لدقا ىوصوت و قنوك.

.0مخطط تقسيم السودان الى خمسة دويالت ىي(-:)88
 -دلقلا ا الوقا ك احطووؿ.

ب -دلقلا ىوصوت و دار لر.
ت -دلقلا و ق قا ك احرنلب.
ث -دلقلا ىوصوت و يرد وف.
ح -دلقلا احنلثا ,تيلف توثفا و اورااك احوصرقا احتك ىوصوت و ا لاف

.8مخطط تقسيم دول الشمال االفريقي (الجزا,ر ,المغرب ,ليبيا) الى ما يأتي(-:)83
 -دلقلا ثووتداد دلقلا احنلثا ث لداف لوصر ت وق احثرقر.

ب -دلقلا احثلحق ورقل.
ت -دلقلا ص قرة تاـ ثومك ارااك احو رب لاحرزابر لتلنس لحقثقو.
.3مخطط تقسيم بالد الشام الى أربع دويالت ىي(-:)82
 دلقلا نقا ىوصوت و لب.ب -دلقلا نقا ىوصوت و دوطؽ.
ت -دلقلا طقفقا ىللقا) ىلق اوتداد احطوطئ.
ث -دلقلا درزقا تطوؿ ارزاك وف ارااك اح لرقا لاحلثنونقا لاوردنقا).
.2مخطط تقسيم فمسطين واالردن واليمن وتركيا(-:)82

 اوردف ارقطا احيقوف احص قلنك احيثر يوو ق لولف)ب -ل طقف اثتالع يووؿ رااق و وف مثؿ احيقوف احص قلنك
ت -احقوف دلقلا ك احطووؿ حل ليقف لدلقلا ك احرنلب حل الطقف.
ث -تريقو اـ رزكا وف ارااق و احق احدلقلا احيردقا ك احفراؽ.

.2مخطط تقسيم (افغانستان وباكستان وايران) الى عشر دويالت ىي(-:)82
 -ثللط توف.

ب -تري توف.
ت -يرد توف.
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ث -اذرثقروف.
ح-ىرث توف .
خ-ثلالن توف.
ج-اقران توف وو ث ك ون و وف اقراف ثفد احت قـ)
ع -ا ون توف وو ث ك ون و وف ارااك ثفد احت قـ)
ص -ثوي توف وو ث ك ون و وف ارااك ثفد احت قـ)
ض -يطوقر.

الخريطة( )8تقسيم الشرق االوسط(تجز,ة المجزئ)

المصدر -, -:مه عمل الباحثان باالعتماد على خريطة العالم
 -2مركزز كاشزف للمتابعزة والدراسزات االسزتراتيجية \ www. Al ;ashif.orgاالحزد السزاعة  01,3عصزرا
23,2\,,\,0
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السيناريو الثالث -:اعادة بناء خريطة الشرق االوسط (اعادة الييكمة).

تنطلػػؽ ي ػرة ذػػذا اح ػػقنورقل ثر ػػـ ارقطػػا ردقػػدة حلط ػػرؽ اول ػػط و ػػتل وة و ػػف

ا س احصراىوت احطوبمقا لاحوذذثقا)احدابرة وحقو اال ىػف اون ػوووت احتػك طػ دت و
احونط ا ,و قوو ثفد يلرات احرثق احفرثػك لظ ػلر وػو ق ػوق ب’’ داىػش’’ لاحوفػرلؼ
ثفز ػ ػ ىل ػػق لت ػػر احطوبمق ػػا وو ػػو اد اح ػػق تروػ ػ لتوري ػػز ػػيوف احونط ػػا ىل ػػق وث ػػدا
احتروػ

ػػلؿ اوينقػػوت لاحوػػذاذب) ,لذػػذا وػػو ق لػػـ ثػ اح ػػرب وػػف اح قونػػا ىلػػق يػػرلات

احونط ا لاح موظ ىلق اوف احيقوف احص قلنك.
توت ػػد ذ ػػذ احارقط ػػا احور ػػلوا ل ػػؽ وث ػػودال لا ػػس اينق ػػا لى وبدق ػػا لملوق ػػا و ػػف
اح ػلا ؿ احطػػرمقا حلث ػػر اوثػػقض احوتل ػػط ل ػػك ػػلرقو لحثنػػوف لتريقػػو وػػرل ار ثػػوحالقل
احفرث ػػك لاقػ ػراف لط ػػث احرزقػ ػرة احفرثق ػػا للص ػػلو اح ػػق دلؿ ط ػػووؿ ا رق ق ػػو ,لح ػػد ر ػػوكت
و تر ػػوت احػ ػػدلؿ احتػ ػػك ػ ػػلؼ تط ػ ػ د ىولقػ ػػوت تمتقػ ػػت لا ػ ػػت طوع ار ػ ػزاك وػ ػػف ا اراػ ػػق و
احفػراؽ ,ػلرقو ,تريقػو ,اح ػفلدقا ,اووػورات ,ثوي ػتوف ,ا ون ػتوف) ,ػك ػقف تااػ
دلحتو اوردف ,احقوف) حفولقوت احت قـ لاحتمتقت حتصػب ػك وصػل ا احيقػوف احصػ قلنك

ثوحدررا اولحق .)27

ىلق الك وو ت دـ ك اح قنورقل اولؿ لاحيونك احذع م ـ ق ثرنػورد حػلقس احطػرؽ
اول ػػط اح ػػق اينق ػػوت صػ ػ قرة  .ػػق لـ احثو ي ػػوف ثر ػػـ ارقط ػػا ردق ػػدة حلط ػػرؽ اول ػػط
انطالمو ك ذحؾ وف احنظرقا احتػك طر ػو احق ػلدع ىلدقػد قنػلف ػك ىػوـ  1982لاحتػك
ووذو احتمتقت لاىودة ذقيلػا احونط ػا ىلػق ا ػس اينقػا قاػو .ل ػك اػلك ذحػؾ ػتيلف
ذنوؾ دلؿ ردقدة قويف اف تتطيؿ احارقطا )3لذذ احدلؿ احوتلمفا ذك

)28

-:

 -1احدلحا احيردقا ,يرد توف احيثر ) تفد اح لوقا احيردقا ايثر ملوقػا ػك احونط ػا ثفػد
اح لوقػا احفرثقػػا ولزىػا ػػك يػؿ وػػف احفػراؽ ,تريقػػو ,ػلرقو ,اقػراف) احثػوح ىػػددذـ -27
 36ولقػػلف ن ػػوا ,وػػف احوػػررل امووػػا ح ػػـ دلحػػا ثفػػد ت ػػقـ احف ػراؽ احػػق يػػالث دلقػػالت
يرد توف ,ن توف ,طقف توف) ,قث تاـ ذذ احدلحا ارااك يرد توف احفراؽ اال
ىف و و ظا يريلؾ لارزاك وف ارااك احولصؿ لدقوحق لاػون قف وػرل ار ثتريقػو ,لتترػ
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ثوترػ ػػو او اراػ ػػك احط ػ ػػووحقا ح لرقو اح

لاروقنقو .)29

ػ ػػيا) و ػ ػػرل ار ث ػ ػػرب اقػ ػ ػراف ل ػ ػػرب اذرثقر ػ ػػوف

 -2دلحػػا ن ػػتوف ,توتػػد ػػدلد ذػػذ احدلحػػا وػػف ل ػػط احف ػراؽ اثتػػداك وػػف ث ػػداد ثوترػػو
اورااك اح لرقا وص ,دوطؽ ,احرما ,دقر احزلر ,ادحب) لصلو احق دلد لب.
 -3دلحا طقف توف ,توتد دلد ذػذ احػدلؿ وػف احفػراؽ اثتػداك وػف احو و ظػوت احرنلثقػا
ثوترػػو اور ػزاك احطػػرمقا وػػف اح ػػفلدقا لاحرػػزك احرنػػلثك اح رثػػك وػػف اق ػراف اوذ ػلاز),
لقيلف طيل و اطث ثوح زاـ ق قط ثوحالقل.
 -4دلحا ثللط توف ,ذذ احدلحا حـ تظ ر دلدذو ثفػد حيػف وػف احوػررل ػك احو ػت ثؿ
تظ ػػر وفوحو ػػو ثفػػد ا ػػت طوع اور ػزاك احرنلثقػػا اح رثقػػا وػػف ا اراػػك ثوي ػػتوف لاور ػزاك
احرنلثقا احطرمقا وف اقراف.
 -5دلح ػػا اقػ ػراف احمور ػػقا ,قي ػػلف ولمػ ػ ذ ػػذ احدلح ػػا ثف ػػد ا ػػت طوع ارػ ػزاك و ػػف ا ارا ػػك
ا ون توف يوو ت تؿ ولمفو مورقو حق ؿ و ؿ ولمف و اح وحك.
 -6دلحا ا ون توف ,ثفػد ػداف ارػزاك وػف ا اراػق و احػق دلحػا اقػراف احمور ػقا ت صػؿ
ىلق ارزاك وف ا اراك ثوي توف لقيلف ولمف و ك ونط ا اح ثوبؿ.
 -7اح ػػفلدقا ,تظ ػػر دلحتػػو ىلػػق ا اراػػق و دلحػػا ا ػػالوقا تاػػـ يػػال وػػف ويػػا احويروػػا
لاحودقنػػا احونػػلرة) لاحدلحػػا اح قو ػػقا تظ ػػر ثفػػد ا ػػت طوع ار ػزاك وػػف ا اراػػك اوردف ,
احقوف ,احدلحا احفرثقا احطقفقا)
 -8اوردف ,تظ ػػر ػػدلد ذ ػػذ احدلح ػػا و ػػف ولمف ػػو اح ػػوحك ثف ػػد ا ػػت طوع اح ػ ػػفلدقا
ل ل طقف ارزاك وف ارااق و حترو ثقف اح دقـ لاحردقد.
 –9لوف احوتلم اف تث ق دلؿ احو رب احفرثك و وا

ب ت قـ ثرنورد حلقس.

ك قف اف اووورات ,احيلقت ,لطنا ىووف ,مطر) تث ق ىلػق وح ػو وػف دلف
اع ت قر يوو قررل ت قرات طمقما ػك ػدلد اووػورات لتاػـ احػق دلحػا اقػراف .يوػو ذػل
ولال ك احارقطا .)3
وف االؿ وو ت دـ قررل احثو يوف اف اح ػقنورقل احيػونك ت ػقـ احطػرؽ اول ػط ترزبا
احورػػز) ,ذػػل اح ػػوبد ىلػػق اح ػػو ا اح قو ػػقا لاحو ػػرر لاحواطػػط ح ػ وػػف مثػػؿ احلوقػػوت
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احوت دة اوورقيقا لاحيقوف احصػ قلنك حت قػؽ نلاقوذػو او ػتفوورقا احطووفػا ػك يػرلات
احطرؽ اول ط لحذحؾ حفدة اىتثورات نلاص و ثووقوتك -:)31

 -1ان ق ػػور احفػ ػراؽ ثف ػػد اورتق ػػوح اوورقي ػػك حػ ػ ى ػػوـ 2113لانمت ػػوح ػػدلد او ػػوـ دلؿ
املقوق ػػا لدلحق ػػا احت ػػك ترق ػػد احنق ػػؿ ونػ ػ لاح ػػذع ي ػػوف ػػك اح ػػوثؽ ىيػ ػرة ت ػػؼ او ػػوـ تورق ػػر
احوطرلع.
 -2ػ ػػدلث ص ػ ػراع طػ ػػوبمك ثػ ػػقف ويلنػ ػػوت احورتو ػ ػ احلا ػ ػػد ثفػ ػػد اف يػ ػػونلا وتفوقطػ ػػقف
وت وثقف.
 -3دالؿ و ا احطرؽ اول ط تنظقوػوت ارذوثقػا داىش ل قرذػو) ,احتػك طػرفت ىلػق
تورق ػػر احوط ػػرلع احوزى ػػلـ و ػػف اح ػػدلؿ اح رثق ػػا حت ق ػػؽ اذ ػػدا و و ػػف ا ػػالؿ زرع احتمرم ػػا
احطوبمقا ثقف احطفب ىلق ا وس احوذذب لاحطوبما.

احارقطا  )3اىودة ثنوك احطرؽ اول ط اىودة اح قيلا)

احوصدر-1 :وف ىوؿ احثو يقف ثووىتوود ىلق ارقطا احفوحـ
-2وري ػ ػ ػػز يوط ػ ػ ػػؼ حلوتوثف ػ ػ ػػا لاحد ار ػ ػ ػػوت او ػ ػ ػػتراتقرقا www.alkashif.orgاوين ػ ػ ػػقف  2116/11/14اح ػ ػ ػػوىا
)2828ظ ار
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اوال -:االستنتاجات:

 -1ايػػر احماػػوك اوحيترلنػػك لاموحقوػ او ت اراػػقا ػػك ي و ػػوت لىػػودات طػػفلب احطػػرؽ اول ػػط
لىو ػػؿ ىل ػػق ت ػػرلقل لت ػػلقؽ لتص ػػدقر ي و ػػا اح ػػدلؿ اح رثق ػػا و ػػف ا ػػالؿ احتلاص ػػؿ لاحت ػػولر
لاحدردطا ثقف احطفلب.
-2ىوػ ػ ػػؿ احماػ ػ ػػوك اوحيترلنػ ػ ػػك ػ ػ ػػك ت قػ ػ ػػر احييقػ ػ ػػر وػ ػ ػػف احومػ ػ ػػوذقـ لاو تراتقرقوت اح قو ػ ػ ػػقا
,اومتصػػودقا ,اورتووىقػػا) ,اػػال ىػػف اذاثػػا اات ػراؽ اح ػػدلد احور ػػلوا حلطػػرؽ اول ػػط ثفػػد
انتطور اموحقو ك روق ارروك اورض.
 -3حف ػػب احما ػػوك اوحيترلن ػػك دل ار و ػػىي ار ػػك ق ػػوة احط ػػرؽ اول ػػط اح قو ػػقا ,و ػػقوو ثف ػػد
ا ػداث وػػو ق ػػوق احرثق احفرثػػك) ,احػذع ملػػب وػلازقف اح يػػـ ق ػو ىلػػق اى وث ػػو لرفل ػػو ونط ػػا
اوحقا وف نظوـ ملع مودر ىلق اثط اووف ق و.
 -4ثب احماػوك اوحيترلنػك ان ػوووت ػك طػفلب احطػرؽ اول ػط ىلػق ا ػس اينقػا لىرمقػا
لوذذثقا ثفد اف يونت روق احطلابؼ وتفوقطا لوت وثا قوو ثقن و ,و قوو ثفد ارتقػوح اوملػقـ
ىوصػػما وػػو ق ػػوق احرثق احفرثػػك) ,لا ػػتالؿ داىػػش ألر ػزاك لا ػػفا وػػف ا اراػػق  ,اػػال ىػػف
اح ررة احداالقا لاحاوررقا.
ثانيا -:المقترحات:

 -1احفوػػؿ ىلػػق ت صػػقف احماػػوك اوحيترلنػػك حػػدلؿ احطػػرؽ اول ػػط وػػف اوات ارمػػوت احاوررقػػا

وػػف احػػدلؿ احوفودقػػا احتػػك تطػػر لتتثنػػق ثػػث احمرمػػا احطوبمقػػا لاحوذذثقػػا ثػػقف ويلنوتػ لذحػػؾ وػػف
اػالؿ لاػ مقػػلد ل ػلارز ىلػػق روقػ طػػثيوت اوتصػػوؿ اح ػػوفقا لاحوربقػػا ,و ػػقوو تلػػؾ احتػػك
ترلج احق ي و وت طوذة احتك تىير ك ي و ا لت وحقد ورتوفوت احطرؽ اول ط.
 -2ىلػػق يلوػػوت دلؿ احطػػرؽ اول ػػط احتػػك حػػـ ت ػػدث ق ػػو ان الثػػوت ويػػؿ تلػػؾ احتػػك ػػديت
ك دلؿ ووق وق احرثق احفرثك) ,ورارفا قو وت و احداالقا لارلرة وراىوة

لؽ طفث و.

 -3ثنوك لتفزقز رلح احولاطنا ك دلؿ احطرؽ اول ط لىدـ احتصنت لاو تووع احق يػؿ وػو
قػ ػػرلج ىثػ ػػر طػ ػػثيوت اونترنػ ػػت لولام ػ ػ احتلاصػ ػػؿ اورتوػ ػػوىك لاح ن ػ ػلات احتلمزقلنقػ ػػا احو راػ ػػا
احورتثطػ ػػا ثثرنػ ػػدات اوررقػ ػػا وػ ػػف ارػ ػػؿ ت ػ ػػقـ احطػ ػػرؽ اول ػ ػػط ىلػ ػػق ا ػ ػػس اينقا لوذذثقػ ػػا
لطوبمقا).
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 احفو ػػؿ ىل ػػق ولار ػػا اورذ ػػوب اوحيترلن ػػك اح ػػذع ث ػػوت اطػ ػ ار وثوطػ ػ ار ق ػػدد او ػػف احط ػػرؽ-4
.اول ط
Abstract
Cyberspace and its Role in Shaping a New Map of the Middle East
The Paper is Extracted from M.A. Thesis
Keywords: cyberspace, Middle East, Scenarios
Supervisor Assist. Prof. Muthanna Mish’an Al-Mazrou’i
AL-Mustansiriyah University\ College of Education of Human
SciencesSciences
Researcher: Dhiya Madloul Faraj
This paper dealt with the concept of cyberspace and the technological
potentials of the Middle East in addition to the impacts of cyberspace on the
Middle East Region in the various political, economic and social sides.
Furthermore, the paper also tackled possible and expected scenarios in
changing the political map of the region according to frames which were
preset by international and regional powers so as to fragment the region and
then to be able to fixate and draw new borders serving the benefits of these
powers. Moreover, the scenarios which are specified by the researchers
represent significant outcomes and future visions based on solid scientific
bases.

اليوامش
 احوري ػػز احفرث ػػك,  اح رو ػػوت ىث ػػر اونترن ػػت ػػو ا احصػ ػراع اوحيترلن ػػك احردق ػػدة,)اوح ػػد لحق ػػد و و ػػلد1

1 ص,2113 , احدل ا, ح ث وث لد ار ا اح قو وت

 اح روػػوت: م ػراكة ػػك يتػػوب ػػرب احماػػوك اوحيترلنػػك, ا ػرابقؿ لاح ػػرب اوحقيترلنقػػا,)و وػػلد و ػػورب2

4 ص,2111 , تؿ اثقب, وف د د ار وت اووف اح لوك,لتثيقرات ىلق ا رابقؿ

ظ ار12811  اح وىا2116\8\15  اوينقف, وفرـ احوفونكwww almany com )3
(4)-Ht oxforddictioniers com\us\definition\american\english\cyber space.2009

(5)-strate.lance(1999).the varieties of cyber spase; problems in
definition.western gournal of com munication63(3);382
doi;10.1080\10570319909374648.

(6)-iso\iec2703;2912 in for mation technology-security-guidelies for cybere
spase

(7)- et.al.8november2010(as ahmed thronght 15 gune 2013
https:\\ar

2116\1\8 ,احروف ػػا, ظ ػ ػ ار2 ) و ط ػػا ارا ػػقا – ليق ػػدقو احول ػػلىا اح ػ ػرة اح ػػوىا8

Wikipedia orgwiki
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 )9ثوثو طوذر اوقف وصطمق  ,اوتصووت احن وحا لاحص ا ,ت رقر وف د ا توتن از رقيد,2118 ,ص9

h

com.\vb\threade\through\97074

2116\1\12

areab

 defenceاحياليػػوك اح ػػوىا  9817ص ػػثو و,

 )11و وػػد اػػرع اراػػك ,احيػػلرة احتينللرقػػا احتػػك تػػدىـ و ػػت ثؿ

 ,2114ص23

لمنػػو ,دار احورػػد حلنطػػر ,ىوػػوف ,ط,1

 )11وينق وطفوف الؼ احوزرلىك ,احتثيقرات احرقلثلحتقيقا حلفلحا ىلق احلطف احفرثػك ,ر ػوحا وور ػتقر,

’’ قر ونطلرة’’ ,رووفا ث داد ,يلقا اوداب ,2112 ,ص94

 )12ذثا اهلل ت ك و ود ول ق ,اونترنت ك احلطف احفرثك ,ر وحا وور تقر ’’ ,قر ونطلرة’’ رووفػا

ىقف احطوس ,يلقا اوداب ,2112 ,ص127

 )13احول ػػلىا اح ػرة لقيقدثػػدقو – اوينػػقف  2116\5\3اح ػػوىا  1839ظ ػ ار http;\ar Wikipedia

org\work

 )14اووـ احوت دة ,ثرنوول اووـ احوت دة اونووبك ,ت رقػر احتنوقػا احثطػرقا حفػوـ  ,2114احلوقػوت احوت ػدة

اوورقيقا2114,ص ,216ص219
 )15فقد اح

قف ىثدلحك ,احملاق احاالما  ,ورلا احفللـ اون ونقا لاورتووىقا ,يلقا احفللـ اون ونقا

لاورتووىقا ,تلنس ,احفدد ,2113 , 11ص3

 )16ص ػػورة ثوح ػػيور ,احتر ػػورة اوحيترلنق ػػا لا ػػوؽ تطلرذ ػػو ػػك احثل ػػداف احفرثق ػػا ,ر ػػوحا وور ػػتقر  ’’,ق ػػر

ونطلرة ’’رووفا احط قد وا ااػر احثػلادع احرزابرقػا ,يلقػا احفلػلـ اومتصػودقا لاحترورقػا لىلػلـ احتق ػقر,

2115ص27

 )17و ود صوحل رثق احفرقلك,اورذوب ,دار احوردولع ,ىووف ,احطثفا اولحق ,2113,ص121

 )18ذ ػػد نثق ػػؿ ي ػػوظـ ,اح قو ػػا احاوررق ػػا اوورقيق ػػا ق ػػوؿ تريق ػػو ,دار احور ػػد حلنط ػػر ,اوردف ,احطثف ػػا
اولحق,2115,ص118

 )19ػػفقد احاللنػػدع ,احطػػرؽ اول ػػط و ار ػػؿ احتطػػلر لاحتميػػؾ احنظػػوـ اوملقوك,احوريػػز احػػدلحك حلد ار ػػوت

احدلحقا ,طثفا اولحق ,2114,ص27

 )21راقؽ لقـ احثرقػزات ,وطػرلع احطػرؽ اول ػط احيثقػر لاح قو ػا احاوررقػا اوورقيقػا ,ر ػوحا وور ػتقر,

’’ قر ونطلرة ,رووفا احطرؽ اول ط ,يلقا احفللـ اح و قا,2118,ص111

 )21ىث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوس و و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلد احف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػود احاو ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقس اح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوىا  11817ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػقال

.http:\www.4shared.com\document\yfe4atx \.2116\8\25
 )22ا وػػد ػػلقـ

ػػقف زىػػرب ,احت ق ػرات اح قو ػػقا لاوملقوقػػا لانفيو ػ و ىلػػق ت ػلازف اح ػػل

ػػك احطػػرؽ

اول ػػط  ,ر ػػوحا وور ػػتقر ’’ ق ػػر ونط ػػلرة’’رووف ػػا اوزذ ػػر ,يلق ػػا اومتص ػػود لاحفل ػػلـ اودارق ػػا,2113 ,

ص89
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 )23ىودؿ احرلررع ,ثرنورد حلقس ,در احيتوب احفرثك ,لب ,طثفا اولحق,2113,ص11
 )24وريز احيوطؼ حلوتوثفا لاحد ار وت اح تراتقرقا,صwww.alkashif. org27
)25

وـ احدقف رود احرب ,اطط اىودة ر ـ احطرؽ اول ػط رلاقػا رقلثلحقتقيقػا اورقيقػا ,ث ػث ونطػلر

ك يلقا اآلداب ,رووفا ا قلط ,ص37لwww.kotbarbia.com38

 )26ىوور اثراذقـ ,اقووف واؿ  ,طثيوت احوفللوػوت لاوتصػووت ,دار احوق ػرة حلتلزقػ  ,اوردف ,طثفػا

اولحق,2119,ص116

 )27ثن ػػك ووح ػػؾ ثرقل ػػا – اومو ػػور احف ػػيرقا ,امو ػػور احتر ػػس ,اورثف ػػوك  ,\2116\1\21اح ػ ػوىا 1189

صثو وwww banimalk net\vb\shwthraad php 49850,
)28

ػ ػ ػػوـ طػ ػ ػػلمك ,ووقػ ػ ػػا لاوػ ػ ػػف احوفللوػ ػ ػػوت ىلػ ػ ػػق اونترنػ ػ ػػت ,دار احيتػ ػ ػػب احفلوقػ ػ ػػا ,اح ػ ػ ػػوذرة ,ط,1

)29

ػػقف و وػػلد اح تقوػػك ,تلظقػػؼ احفالمػػوت احفووػػا حطػػثيوت احتلاصػػؿ اورتوػػوىك ,ر ػػوحا وور ػػتقر,

,2113ص37

’’ قر ونطلرة’’ ,رووفا ث داد ,يلقا اوىالـ لاحفالموت احفووا,2113 ,ص94

 )31لقووف و ود ىور ونصلر ,اوىالـ احردقد لاحت لوت احدقو راطقا ,ورلا ىللـ اون وف لاحورتوػ ,

رووفا احزالقا ,حقثقو ,احفدد ,2115 ,15ص253
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