
أ.د. علي محمد الخوري

االقتصاد  الرقمي 
ودوره في تعزيز

األمن الوطني





حقوق الطبع والن�ش © 2020 مجلس الوحدة االقتصادية العربية بجامعة الدول العربية.

حقوق الطبع والن�ش محفوظة لمجلس الوحدة االقتصادية العربية. يحظر إعادة إنتاج أي 
. ويستث�ن من  ي مسبق من النا�ش جزء من هذا الكتاب أو توزيعه دون الحصول عىل إذن كتا�ب
ي البحوث والدراسات والمراجعات وبعض 

ي يتم تضمينها �ن
ذلك االقتباسات الموجزة ال�ت

. ن حقوق الن�ش االستخدامات غ�ي التجارية االأخرى المسموح بها بموجب قوان�ي

مجلس الوحدة االقتصادية العربية

ي – القاهرة
14 شارع هارون – ميدان المساحة  - الد�ت

ص ب : 1 محمد فريد – القاهرة - جمهورية مرص العربية
هاتف: 002023702432 - 0020237602459

فاكس: 0020237602698
info@caeu.org : ي

و�ن لك�ت يد االإ ال�ب

ي
ي تعزيز االأمن الوط�ن

عنوان الكتاب: االقتصاد الرقمي ودوره �ن
تأليف: أ.د. عىلي محمد الخوري

:)ISBN( قيم الدولي ال�ت
العربية،  مارات  االإ بدولة  ي 

الوط�ن الدفاع  مجلة  ي 
�ن الكتاب  لهذا  العام  المحتوى  ن�ش  تم 

العدد السابع – يونيو 2020

الطبعة االأول

978-9948-34-346-2

االقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز األمن الوطني 4



جدول المحتويات
مقدمة

التكنولوجيا الرقمية

االقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي الحديث

ي عرص االقتصاد الرقمي
ات �ن بعض المتغ�ي

08

11

14

17

18

20

22

25

26

37

40

41

آليات التعريف الرقمية للتحقق من الهويات الشخصية

نت االشياء تنامي ال�عات والقدرات الحاسوبية الخارقة وبروز دور إن�ت

الذكاء االصطناعي وسوق الوظائف

ة ومنها الجريمة تعزيز وتسهيل كشف حقائق الوقائع المث�ي

ي الوقاية والردع
الدور االأهم �ن

ي االأساسية
االقتصاد ومحاور االأمن الوط�ن

المحور االقتصادي

المحور االجتماعي

ي
المحور االأم�ن

مواجهة االأفكار الضارة بأمن المجتمعات

ن  ونية لبيع البضائع والخدمات يحاكي نفس نموذج التجارة الفكرية ب�ي نموذج التجارة االلك�ت

مقدم الفكرة ومتلقيها، وبيان الفوارق

الفكري كما يمكنها  التضليل  ي يمكن إعادة تهيئتها لتواجه 
و�ن لك�ت آليات تنظيم السوق االإ

مواجهة الغش التجاري

ي الرصد والردع
ة �ن دور الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات الكب�ي

29

32

34

نت والشبكات الرقمية ن�ت أمن االإ

يدج أناليتيكا” قضية “كام�ب

ورة حوكمة التكنولوجيا الرقمية �ن

الوعي والمعرفة االجتماعية

ي االستخدامات االأمنية للتكنولوجيات الناشئة
التوسع �ن

استقرار الوظائف

االقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز األمن الوطني 6

28

36

48

49

50

43

45

47

خاتمة

المراجع

52

54

قائمة األشاكل

ي
الشكل رقم 1: محاور االأمن الوط�ن

الشكل رقم 2: التأث�ي المحتمل للأتمتة عىل الوظائف

28

31



ايد  ن عتماد الم�ت ي يشهدها العالم خاصة مع االإ
ي ظل التحوالت ال�ت

ال شك بأنه و�ن
ات  المتغ�ي مع  التعامل  المجدي  من  يعد  لم  الرقمية1،  التكنولوجيات  عىل 
ي 

ال�ت الفكرية  والمناهج  االأنظمة  بنفس  واالقتصادية  االجتماعية  الساحة  عىل 
ات العالمية عىل المشهد  تطورت وسادت طوال العقود الماضية. ولعل المتغ�ي
الدولي  المجتمع  واهتمامات  حديث  محاور  وتشكل  االأبرز  هي  االقتصادي 
ي تحقيق 

ائحه، خاصة بأن مفهوم االقتصاد أصبح أك�ش ارتباطاً ليس �ن بكافة �ش
ي والعالمي.

المستهدفات التنموية فحسب بل باالستقرار واالأمن الوط�ن

ولعل المفهوم العام لعلم االقتصاد لم يعد يكفي لتعريفه بالشكل المناسب مقدمة
واالقتصادي  السياسي  الصعيد  عىل  ات  متغ�ي من  العالم  يشهده  ما  ضوء  ي 

�ن
ي تدرس السلوك 

واالجتماعي.2  فاالقتصاد وإن كان مرتبطاً “باالأنظمة التنموية ال�ت
ي 

ي وتحقيق النمو والوفرة �ن
ي وعلقته بالموارد والوصول إل االكتفاء الذا�ت

نسا�ن االإ
إال  والخدمات،”  للبضائع  واالستهلك  والتوزيع،  نتاج،  االإ مع  والتعامل  المال، 
أنه أصبح يتمحور اليوم حول مفهوم االأمن والذي فرض نفسه بالقوة كقطب ال 

يمكن بدونه اكتمال الدائرة التنموية.

ونية المرتبطة بتخزين وإدارة ومعالجة البيانات. لك�ت الخوري )2020(.1.  التكنولوجيا الرقمية: ترمز إل االأدوات واالأنظمة واالأجهزة والموارد االإ
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ي هي أساس االقتصاد أصبح حلها معتمداً 
أي أن “المشكلة االقتصادية”3  وال�ت

االجتماعي،  واالأمن   ، ي
نسا�ن االإ االأمن  متطلبات  عىل  االإجابات  كفاية  مدى  عىل 

ه.  ، وغ�ي ، واالأمن السياسي ي
واالأمن الثقا�ن

وبلغة مبسطة، أصبح االقتصاد القائم عىل التكنولوجيا الرقمية يمثل جزءاً ال 
 . ي

اتيجيات االأمن الوط�ن يمكن أن تكتمل بدونه سياسات واس�ت

نسانية للأفراد والمجتمع. بشكل  3.  المشكلة االقتصادية: تش�ي إل ندرة الموارد االقتصادية المتاحة مقابل ارتفاع الحاجات االإ
ولية ذات الدخل المرتفع عىل  ي البلدان الب�ت

ي البلدان المتقدمة صناعياً أو �ن
عام ال تظهر المشكلة االقتصادية بشكل واضح �ن

ن باالستهلك رغم  ي البلدان قليلة الموارد المكتظة بالسكان الراغب�ي
ن تبدو المشكلة جلية �ن ي ح�ي

الفرد الواحد من السكان. �ن
للمنتوجات  ي تظهر معها مشكلة ارتفاع االأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب كماً 

مكانات اللزمة، وال�ت عدم توفر االإ
ة الحاجة. المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك ك�ش

التكنولوجيا الرقمية
ي مجتمعاتنا - وهو ما يرمز له باالقتصاد 

إن توسع وتغلغل التكنولوجيا الرقمية �ف
ة عن تلك االأنشطة  ونية المع�ب لك�ت ي بأن البيانات والسجالت االإ

الرقمي4  - يع�ف
أصبحت سجالت قابلة للتحليل واالستعراض المنطقي وبما يخدم العديد من 

الجوانب االقتصادية والعلمية والتطويرية واالأمنية أيضاً.5

ن  4.  االقتصاد الرقمي: يش�ي إىل االقتصاد المعتمد عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وكمفهوم عام مرتبط بتمك�ي
ي قطاعات رئيسية وحيوية مختلفة مثل: الحكومة، السياسات العامة واللوائح التنظيمية؛ الربط الشبكي 

التحول الرقمي �ن
ونية  لك�ت االإ التجارة  الرقمية؛  الخدمات  والالسلكية، مقدمي  السلكية  االتصاالت  للكهرباء؛  التحتية  البنية  نت؛  ن�ت االإ ورسعة 
ي 

ن �ن ي والعامل�ي الب�ش المال  الفكرية؛ رأس  الملكية  المعلومات والمعرفة؛ حقوق  إدارة  ونية؛ نظم  لك�ت االإ التجارة  وصناعة 
مجال المعرفة؛ البحث والتطوير؛ والتكنولوجيات الناشئة.

ة )Big Data(: ترمز إىل مجموعة هائلة وضخمة جداً بأشكالها المختلفة من كلمات وصور ورسائل صوتية  5.  البيانات الكب�ي
ها، وذات الحجم الذي يفوق قدرة الحواسيب وقواعد البيانات التقليدية من جمعها، وتخزينها، وإدارتها وتحليلها. وقد  وغ�ي
ي تحليل واستخالص المعلومات 

ي القطاع العام والخاص باالهتمام بهذه التقنية وتوظيفها �ن
بدأت كث�ي من المؤسسات �ن

والتحليالت، لتطوير خدماتهم ومنتجاتهم والمنظومات المرتبطة بها.
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وبالتالي فإن دخول التكنولوجيا الرقمية عىل المشهد االقتصادي كقوة دافعة، 
والقدرات  التجارة  وقواعد  التقليدية  االقتصادية  المفاهيم  تغ�ي  أصبحت 
التنافسية، وعكست أثاراً عميقة وهائلة عىل مستقبل االقتصاد العالمي واستقرار 

الشعوب والمجتمعات. 

ي كل مناحي 
وبروز المجتمعات الرقمية6 - المعتمدة عىل توظيف التكنولوجيا �ن

الحياة والعمل - غدت تغ�ي من الهياكل والنظم السلوكية واالجتماعية المعتادة 
نت  ن�ت ي مجتمعاتنا المتصلة باالإ

نسانية. فالتغلغل التكنولوجي �ن ي المجتمعات االإ
�ن

ن بمعدومية الحدود والخصوصية، باتت تُظهر  ي تتم�ي
ونية وال�ت لك�ت والشبكات االإ

ي التعامل معها وخاصة منظومات االأمن الوطنية.
عجز االأنظمة التقليدية �ن

ي يفرضها االقتصاد الرقمي عىل 
إن المسائل المستجدة والتحديات االأمنية ال�ت

االأمن االقتصادي المحىلي أو العالمي، تستدعي من المجتمع الدولي وعياً أعىل 
وبناء  االأمثل  للستعداد  ي 

الوط�ن االأمن  لدعائم  والُمّشكلة  االأساسية  بالمحاور 
التنموية  الدورة  استدامة  التحتية وضمان  والب�ن  المكتسبات  وحماية  القدرات 

عىل كافة االأصعدة.

إل  أيضاً  وتش�ي  الرقمية،  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  عىل  المعتمد  المجتمع  إل  وتش�ي  الرقمية:  المجتمعات   .6
ي كافة االأنشطة االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية.

مجتمع المعلومات القائم عىل المعرفة وإنتاجها وتوظيفها �ن
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ات أو الرادارات، أو  7.  من أمثلة الأنشطة اليومية لالقتصاد الرقمي نجد أنه يدمج الأجهزة والماكينات الرقمية مثل الكام�ي
ي تسجل قراءات مثالً لأي معلومات بيئية أو مكانية أو عن حالة 

رصد المخالفات المرورية، أو باستخدام الحساسات ال�ت
اء وعروض الموردين وتتابع  نتاج بالمصنع أو مستوى المواد بالمخازن أو تؤتمت إجراءات العمل وتسجل طلبات ال�ش الإ
وع أولً بأول. كل تلك الأنشطة أصبح من الممكن أتمتتها ودمجها ضمن منظومات العمل  تنفيذ العقود وتسجل حالة الم�ش

ي هي ضمن صلب العمل القتصادي.
ال�ت

سنوات  الع�ش  خالل  ي 
و�ف فإنه  العالمي  االقتصادي  المنتدى  تقديرات  وفق 

ناتجاً من أنشطة االقتصاد  العالمي  الناتج االإجمالي  القادمة، سيكون 70% من 
االأنشطة  نجاز  الإ متمم  يك  ك�ش الرقمي  االقتصاد  دور  ز  ي�ب ما  وهو  الرقمي، 

. ي االقتصاد الكلي
اليومية7  وعنرص أساسي ومحوري �ف

اتيجي  ف عل االقتصاد الرقمي كعنرص تنموي اس�ت ك�ي ويدعو هذا المتغ�ي إل ال�ت
وبهدف  االقتصادية  للتنمية  كسبيل  للدول  العام  التوجه  ي 

�ف أساسية  وأولوية 
وتجذر  الكب�ي  العالمي  التطور  ظل  ي 

�ف بالمستقبل،  االقتصادي  االأمن  تحقيق 
ممارسات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

تحقيق  من  المتقدمة  الدول  تمكنت  اتيجية،  االس�ت والخطط  الرؤى  ومن خالل 
للتنمية  واسعاً  اهتماماً  تولي  وأنها  خاصة  واحدة،  جملة  االأهداف  من  العديد 
الجبهة  اق  اخ�ت العدو عىل  الدفاع الإضعاف قدرات  باعتبارها خط  االقتصادية 
ي  يجا�ب واالإ القويم  بالسلوك  ام  ز لالل�ت مجتمعاتها  أفراد  وتشجيع  الداخلية، 
ي المحافظة وترسيخ مكتسباتهم الشخصية والوطنية 

ومضاعفة رغبتهم الذاتية �ز
بالتبعية مشاركاً  االأمن، فيصبح كل مواطن  باستدامة  وأن استدامة ذلك مرتبط 

ي استقرار واستباب االأمن. 
وأك�ث وعياً وحرصاً ومسؤولية �ز

االقتصاد الرقمي والمجتمع الرقمي الحديث
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اتيجي لتنمية القدرات االقتصادية  وباالإضافة لكون االقتصاد الرقمي هو خيار اس�ت
ي ظل انخفاض أسعار النفط 

ايد �ف ف قليمية والعالمية، إال أن أهميته ت�ت المحلية واالإ
بدائل  ولتوافر  تنفذ،  الأن  وقابلة  كسلعة غ�ي مستدامة  أسواقه  استقرار  وعدم 
بدائل  يوفر  أن  الرقمي من شأنه  االقتصاد  إىل  االتجاه  أن  أي  النظيفة.  الطاقة 
جديدة. اقتصادية  وفرص  االستهالك  وترشيد  نتاج  االإ لتنمية  أخرى  اقتصادية 

العالمية،  التكنولوجية  الساحة  عىل  والهائلة  ة  المث�ي والتحوالت  التطورات 
والناتجة  المحتملة  للسيناريوهات  مبكراً  للتجهز  الدولي  المجتمع  تدعو 
العالم  دول  ي 

�ن الحكومات  من  كث�ي  وبدأت  للمستقبل.  فة  مست�ش برؤية  عنها 
مفاهيم  ي 

تب�ن ع�ب  االقتصادي  االأمن  تعزيز  الوطنية عىل  اتيجياتها  اس�ت ي 
�ن تركز 

وتكنولوجيات االقتصاد الرقمي.

بعض المتغيرات في عصر االقتصاد الرقمي
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ن حول  المستهلك�ي كلفت  الهوية  العالمية، فإن جرائم �قة  التقديرات  حسب 
تداعياتها  تتجاوز  بينما   ،2017 عام  ي 

�ن دوالر  مليار   16.8 إل  يصل  ما  العالم 
كات االأمريكية لوحدها مئات المليارات من الدوالرات.  السنوية عىل ال�ش

التكاليف  تتجاوز  قد  بالهوية  المرتبطة  االحتيال  لعمليات  االأخرى  االأثار  أن  ثم 
، من حيث التحرك  ي

اً لدعائم االأمن الوط�ن المالية، وتمثل تهديداً �يحاً ومبا�ش
الهامة  والخدمات  الحيوية،  التحتية  الب�ن  إل  والوصول  البلد  أنحاء  ي 

�ن بحرية 
مثل الخدمات المرصفية والنقل.

للتنمية  هامة  دعامة  تشكل  باتت  الرقمية  الأنظمة  فإن  المنطلق،  هذا  ومن 
لتحديد  الرقمية  الآليات  ي 

�ف مسبوقة  الغ�ي  التطورات  مع  خاصة  القتصادية، 
تعزيز  ي 

�ف محورياً  دوراً  تلعب  وأصبحت  الشخصية،8  الهويات  من  والتحقق 
ليس  بتكار  للإ جديدة  فرص  وبلورة  ونية،  لك�ت الإ والبيئات  المعاملت  موثوقية 
للمخاطر  للتصدي  بل  فحسب،  الخدمات  وتقديم  الأعمال  نماذج  تطوير  ي 

�ف
جهود  تهدد  باتت  ي 

ال�ت الشخصية  بالخصوصية  المتعلقة  الأمنية  والمخاوف 
التنمية العالمية.

8. النظم الرقمية فرضت واقع جديد يربط المجتمع باالقتصاد ويحدد مسؤولية الفرد الكاملة عن كافة ترصفاته وأصبحت 
ي تحقيق الردع. ثم أن تطور تطبيقات الهوية الرقمية أصبح 

تتقلص معها “مساحة الخاص”  يومياً وهو ما له دور كب�ي �ف
ات أو الصور أو البصمات. وال يقترص دور الهوية  يمكن تحديد الهوية بمجرد تحليل مالمح الوجوه الملتقطة من خالل الكام�ي
ي والسيارات واالأجهزة 

الرقمية عىل تحديد االأفراد فقط ولكن تمتد لتعريف الهوية الرقمية للمؤسسات والممتلكات مثل المبا�ف
ة عن أنشطة االقتصاد الرقمي أو االأنشطة والحركات  ي أن السجالت الرقمية المع�ب

نت، وهو ما يع�ف ن�ت المحمولة المتصلة باالإ
ي يمكنها أن تقدم الكث�ي من الخدمات التحليلية 

ي طياتها الكث�ي من البيانات الغنية بالمعلومات والمعارف ال�ت
اليومية تحمل �ف

وتسلط الضوء عىل حقائق لم يكن ممكنا من قبل الوصول إليها.
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أن  المتوقعة  الهائلة  الحاسوبية  والقدرات  المستقبلية  االتصال  �عات  تب�ش 
بها،  الخاصة  التقنيات  النظر عن  المختلفة بغض  الرقمية  النظم  ترابط  تؤمن 
كافة  فيه  ترتبط  المعلومات  كب�ي من  ما سيوفر بشكل غ�ي مسبوق حجم  وهو 
ن عنها وبدقة، وبما يمكن من حفظ الحقوق وإعلء  االأحداث مع هوية المسؤول�ي

شأن الواجبات وردع مخالفة القانون.9

نت قدرات خارقة غ�ي مسبوقة للحواسيب  9.  يحمل المستقبل القريب ومع دخول الجيل الخامس للتصاالت وخدمات االن�ت
ن  ات بغاية االأهمية كقدرة االأنظمة الرقمية عىل القيادة والسيطرة. ولعل االأزمة التجارية ب�ي ي تحليل البيانات وإدارتها وتغ�ي

�ن
كة هواوي أحد أعمدتها مثال حي عىل أهمية امتلك تكنولوجيا الجيل الخامس  ي يمثل الرصاع مع �ش

ن وأمريكا وال�ت الص�ي
ة بكل مكان وبأي دولة ومثال لذلك التقدم  نت االأشياء بكثافة كب�ي للتصاالت، وذلك نظراً الأنها ستمكن من ن�ش أجهزة إن�ت
ي اتصال السيارة مع الشارع والبيئة المحيطة واتصال االأجهزة بها أيضاً 

ي تع�ن
الحاصل بميدان السيارات ذاتية القيادة وال�ت

ن المركبة نفسها. هذا المثال يمكن تكراره مع  ن مراكز القيادة والسيطرة المرورية وب�ي بما يحقق القيادة السلسة واالآمنة ب�ي
ي ن�ش االأمن وتأكيد انضباطه: فلنتخيل 

اً �ن ي سيكون لها دوراً كب�ي
آالف التطبيقات الممكنة الستخدامات االأجهزة المتصلة وال�ت

المنضبطة عىل  والسيطرة  للخضوع  مراقبة وسيطرة  إل  تحتاج  ي 
ال�ت االأنشطة  ي 

�ن والروبوتات  الدرونات  استخدام  إمكانات 
حركتها وأنشطتها.

حرصه  يمكن  ال  بما  وتنوعها  وتعددها  نت  ن�ت باالإ المتصلة  االأجهزة  انتشار  ومع 
ي حفظ االأمن 

وال توقعه، فإن هذه المعدات واالأدوات سيكون لها دور كب�ي �ف
وتوظيفه  ووعي  بدقة  له  التخطيط  يستوجب  ما  وهو  المختلفة،  بمستوياته 
وجهان،  فلكل جديد  أيضاً؛  منها  المحتملة  المخاطر  ولتجنب  العام،  للصالح 

. ي ي واالآخر قد يكون سل�ب أحدهما إيجا�ب
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يقدم الذكاء االصطناعي فرصاً غ�ي مسبوقة وسيستمر بالنمو والوصول لمستويات 
ي كل االأنشطة الحياتية، وهو ما 

ي عصور صعود االآلة الذكية �ن
جديدة ليدخلنا �ن

نسان واالقتصاد واالأمن، فاالحتماالت مفتوحة بشكل  ة عىل االإ سيكون له آثار كب�ي
نسان،  ة كاالإ ي يمكنها التعلم واكتساب الخ�ب

كب�ي لتطور هذه الصناعة واالآلة ال�ت
نسان العقلية قريباً  وقد تصل قريباً كما تش�ي العديد من الدراسات لقدرات االإ
ي بأعباء جديدة غ�ي 

وستفوقه بمراحل تالية مما سيحّمل الملف االجتماعي واالأم�ن
مسبوقة.

يمكن  عام  بوجه  واالأتمتة  االصطناعي  الذكاء  بأن  والدراسات  الوقائع  وتش�ي 
معها تخفيض الحاجة للقوى العاملة وإنشاء وظائف جديدة، وهو ما يجب أن 
لكون ذلك سيساهم  نظراً  الوقت،  ي نفس 

�ن إيجابية ومقلقة  إليه بصورة  يُنظر 
نتاجية، ولكنه من ناحية  ي خفض النفقات والرواتب ورفع مستوى الكفاءة واالإ

�ن
الباب  التقنيات ستفتح  أن هذه  العمل. كما  ين من سوق  الكث�ي أخرى سيخرج 
لفرص عمل جديدة غ�ي مطروقة سابقاً، وهو ما يدعو متخذ القرار للستعداد 
المستحدثة،  الوظائف  بتلك  المفقودة  الوظائف  لتعويض  الجيدة  والدراسة 
وإعادة التأهيل والتدريب والتوجيه وعدم خسارة جهود ورضا ووالء االأشخاص 

ندثار. الذين كانوا بوظائف تتجه للإ
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ات  ة كيف كان لتحليل الصور الناتجة عن الكام�ي شهدنا خالل الع�ش سنوات الأخ�ي
ربطها  عند  وخاصة  المقلقة  الجرائم  من  العديد  كشف  ي 

�ف اً  كب�ي دوراً  الرقمية 
وتكاملها مع الأنظمة المختلفة، ومّكنت التعرف عىل الهويات الشخصية لالأفراد 
ي بعض الدول مثل 

والمجموعات من خالل عمليات بحث بسيطة بل وأصبحت �ف
نت. ن�ت ي متناول العامة عىل شبكات الإ

الوليات المتحدة �ف

ولم تعد تقترص عمليات مطابقة الصور مع الهوية ولكن يمكن مطابقتها أيضاً 
نت ومواقع التواصل الجتماعي من خالل محركات  ن�ت مع السجالت عىل شبكة الإ
العمليات  ناتج  ي 

�ف والمتمثلة  ة  الكب�ي البيانات  ذلك  إىل  أضف  خاصة،  بحث 
ي قد ينشأ 

المختلفة وال�ت دارية والرقابية  الإ أو  والأنشطة القتصادية والتجارية 
ها. عنها نزاعات تجارية أو غ�ي

ي 
ال�ت المهن والحرف  اً من  كث�ي التاريخ  لنا  أظهر  ليس بجديد وقد  الحدث  هذا 

ات بسلسة نسبية  اندثرت وتطورت لمهن جديدة وغالباً ما كانت تتم هذه التغ�ي
اً، ف�عة  ات سابقاً، إال أن هذا االطمئنان ال يجب أن نمد له كث�ي نظرا لبطء التغ�ي
ة االنتقال ستكون أقرص  ي بأن ف�ت

التغي�ي اليوم أصبح أ�ع من ذي قبل، مما يع�ن
وهو ما يوجب المرونة والجهوزية واالستعداد. وال ننىس بأن أخطر التهديدات 
االأمنية يكون مصدرها هؤالء الذين فقدوا أعمالهم أو يعانون من البطالة والفقر.
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وتحليل  كشف  ي 
�ن الرقمية  البيانات  تلعبه  الذي  الكب�ي  الدور  من  الرغم  وعىل 

ميدان الجريمة وتعزيز وتوثيق االأدلة إال أن الدور االأهم هو تحقيق عامل الردع 
ي والذي غالبا ما يكون نتيجة النضوج المجتمعي وإدراكه للواقع الجديد 

القانو�ن
الحياة  تفاصيل  ي 

يوما بعد يوم �ن يتغول  نتحول نحوه وهو عالم رقمي  الذي 
وهو ما يوصل الفرد والمجتمع لحالة من الرقابة الذاتية. وهو مشابه بشكل كب�ي 
دارة، وهذه الحالة يتم الوصول لها  ي علم االإ

دارة الذاتية” �ن لمفهوم “حالة االإ
نتاج مع امتلكها القدرة  بحال توفرت أداة القياس الدقيقة للجهة القائمة عىل االإ

عىل التصحيح والتقويم.

وال يقترص مفهوم الردع فقط عىل الثقافة والنضوج المجتمعي بل يتعداه لقدرة 
العقود  ي 

�ف عادة  تحدث  ي 
ال�ت شكاالت  االإ من  الكث�ي  تفادي  عىل  الذكية  النظم 

تحول  بحالة  أسلفنا  كما  والسيطرة  التحكم  نظم  أو  تنفيذها،  التجارية وطرق 
واالأعطال  الحوادث  احتماالت  تراجع  ي 

يع�ف ما  وهو  الذاتية  للقيادة  السيارات 
ات.  المتغ�ي لكل  الفوري  لي 

واالآ ي 
االآ�ف والقياس  الرقابة  لتحقق  مستوياتها  الأد�ف 

اق أو التلف وأال  ويستهدف المطورون أن تصبح هذه االأنظمة غ�ي قابلة لالخ�ت
تسمح بوقوع المخالفات من االأصل.
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ان  ز نتاجية بغرض تحقيق فوائض بالم�ي يركز هذا المحور عىل تعزيز القدرات الإ
الأمثل  الستغالل  وتحقيق   ، ز المواطن�ي لكافة  الشامل  والتوظيف  التجاري، 
ز احتياجات الأجيال الجديدة. ول يكاد يخلو نشاط يومي  للموارد الطبيعية وتأم�ي
ي التنمية، أم أثراً سلبياً 

نسان من أثر اقتصادي سواء كان أثراً إيجابياً يساهم �ز لالإ
عكسياً. فارتياد المواصالت أو السيارات الخاصة أو استخدام الطرقات أو تصفح 
ي بجهات العمل سواء 

اء ع�ب المنصات الرقمية أو العمل الروتي�ز نت أو ال�ش ن�ت الإ
كانت خاصة أو عامة أو ح�ت بالأرض الزراعية، كلها أنشطة مرتبطة بالقتصاد.

والخطط  االأجندات  فإن  العالم،  ي 
�ن للحكومات  الدولية  الممارسات  واقع  من 

ثلث  عىل  ترتكز  المجتمعات،  ي 
�ن واالستقرار  االأمن  بتحقيق  المرتبطة  الوطنية 

ي 
محاور رئيسية، هي االقتصاد والمجتمع واالأمن. ولكن التكنولوجيات الناشئة �ن

ي الوصول للحلول وتحقيق 
االقتصاد الرقمي أصبحت ترفع من درجة التعقيد �ن

ي السابق.
ي كانت عليه �ن

المستهدفات بالشكل ال�ت

االقتصاد ومحاور األمن الوطني األساسية
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الشكل رقم 1: محاور االأمن الوط�ن
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ي الأول بأي مجتمع حيث يمثل استيعاب 
ويشكل هذا المحور خط الدفاع الأم�ن

نسانية الداخلية  ي سوق العمل، التوجيه الرئيسي للنوازع الإ
ن والسكان �ن المواطن�ي

ظهور  وتمنع  نحراف،  الإ عن  بالكلية  تنرصف  ثم  ومن  والتطوير،  البناء  نحو 
ي 

نسان عىل السلوك القويم والتطوير الذا�ت الرغبات غ�ي السوية، حيث تساعد الإ
ي أن 

ن الدخل وتحقيق جودة أفضل بحياته وحياة من يعول، وهو ما يع�ن لتحس�ي
غضاب وخلق حالت  هذا المجتمع يكتسب مناعة ضد أي محاولت التثوير والإ

عدم الرضا. 

مليون   75 محل  ستحل  الرقمية  التكنولوجيا  فإن  العالمية  التقديرات  ووفق 
ي جميع 

ن 40 مليون إل 160 مليون �ن وظيفة بحلول عام 2022، وسيحتاج ما ب�ي
نتقال إل وظائف مهارية  أنحاء العالم بحلول عام 2030 إل إعادة تأهيل واالإ
ي المجتمعات العربية 

أعىل، وهو االأمر الذي ينذر بتفاقم نسب البطالة خاصة �ن
ي طياته آثاراً مدمرة تبدأ من االضطرابات السلوكية للأفراد وتنتهي إل 

ويحمل �ن
الجريمة.10

)Press, 2019(  .10

الشكل رقم 2: التأث�ي المحتمل للأتمتة عىل الوظائف
)Enterprise, 2019( :المصدر
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نسانية بشكل عام، ومنها االأنشطة  يركز هذا المحور عىل استيعاب االأنشطة االإ
ية. ويمثل  نسانية، واحتواء الفئات الضعيفة والتنمية الب�ش الثقافية والرعاية االإ
نضعه  أننا  إال  االأساسية،  الردع  خطوط  االقتصادي  المحور  مع  المحور  هذا 
المجتمعية  الخدمات  كافة  أن  حيث  القصوى،  أهميته  رغم  الثانية  بالمرتبة 
نفاذها،  وامتلك القدرة عىل تطويرها سيحتاج بالمقام االأول لقدرات اقتصادية الإ
ة(، سنجدها عىل االأغلب لديها  ي بأن المجتمعات االأقل حظاً )الفق�ي

وهو ما يع�ن
ي علجها عىل الصعيد الشخصي والمجتمعي، 

مشاكل اجتماعية، مع صعوبة �ن
ن مشاعر انتقامية أو يسهل تأجيج  مما يجعل كث�ي من الفئات المهمشة ناقمة وتَكِّ

هذه المشاعر لديها استغلالً للوضع االقتصادي واالجتماعي. 

اً  ي االقتصاد الرقمي دوراً كب�ي
وقد كان لشبكات ومنصات التواصل االجتماعي �ف

نت، بأن يجعل  ن�ت نسان قبل ظهور االإ ي إضافة بُعد لم يكن ليصل إىل خيال االإ
�ف

القومية  واالنتماءات  المجتمعات  فيها  تنصهر  ة  صغ�ي كونية  قرية  العالم  من 
والحضارية والدينية، وتستبدل باالنتماء العالمي. وأصبح ذلك يجر معه مخاطر 
ي الهوية الثقافية أو السلع والخدمات الرقمية بل 

ي لم تعد تنحرص �ف
العولمة ال�ت

ي المجتمعات.
تمثل تهديداً لمرتكزات الوحدة الوطنية واالأمن واالستقرار �ف
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ي 
يمثل هذا المحور خط الدفاع االأخ�ي لحفظ االأمن واالستقرار، حيث يساهم �ف

خلق الردع الالزم لمنع الجريمة بالتوازي مع القانون والعدل. ويتجه هذا المحور 
قرار االأمن،  ف الجبهة الداخلية الوطنية، ويتكامل مع المنظومة العالمية الإ لتأم�ي
وهو الهدف الذي يستوجب توف�ي الحماية الالزمة للداخل أمام أي اعتداءات 
ار بثوابت الوطن  ي صور مختلفة بهدف االإ�ف

ي �ف
ي قد تأ�ت

أو تهديدات خارجية وال�ت
وهي: المواطن واالأرض والقدرات االقتصادية والحالة المجتمعية.

عىل  الجيوش  تلتقي  حيث  ي 
الما�ن كحروب  تعد  لم  اليوم  حروب  بأن  ونجد 

الحدود أو بالبحار لتتصارع نيابة عن مجتمعاتها، فهذا الشكل من التهديدات 
، ولكن نجد بأن الجيل الرابع من الحروب11 -  ي

االأمنية أصبح تقريباً من الما�ن
نت  ن�ت ي مهدت لها ومكنتها تكنولوجيات االقتصاد الرقمي والمعتمدة عىل االإ

وال�ت
اق الجبهة الداخلية وتنفيذ المعركة  والشبكات الرقمية - أضحى يستهدف اخ�ت
القدرات  لتستهلك  محلية  �اعات  وخلق  بالداخل،  الداخل  ب  �ن خلل  من 
من  راً  �ن أك�ش  نراه  ما  وهو  كامل،  بشكل  والمجتمعية  نسانية  واالإ االقتصادية 
ار؛ إذ عىل االأقل، تبقى الجبهة  ي ال تخلف كل تلك االأ�ن

ال�ت ة  المبا�ش الحروب 
. ي

ي مواجهة العدو الخارجي المر�أ
الداخلية متماسكة �ن

علمية واالقتصاد والرأي العام  ي يتم فيها استخدام المنصات االإ
11.  حروب الجيل الرابع: مصطلح يرمز إل الرصاعات ال�ت

وكل االدوات المادية والمعنوية بهدف إشعال الفو�ن وزعزة االستقرار وإجبار الطرف الخصم لتنفيذ إرادة الطرف االآخر.
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الهدامة  الأفكار  سيولة  من  الأخ�ي  بالعقد  المجتمعات  من  العديد  رت  ت�ض
ي تم 

وسهولة وصولها للمجتمعات المختلفة ول سيما المجتمعات العربية ال�ت
ي 

، وال�ت استهدافها من خالل مواقع التواصل الجتماعي مثل الفيسبوك أو توي�ت
مع  مشابهتها  يمكن  ما  وهو  وتبادلها  الأفكار  لتجارة  كمنصات  استخدامها  تم 
ونية، إل أن الحالة الأوىل تصبح تجارة بال ثمن مدفوع من المتلقي  لك�ت التجارة الإ

ة وبال رادع تقريباً. ض بسهولة كب�ي مما سهل وصولها لجميع المستخدم�ي

نموذج التجارة اإللكترونية لبيع البضائع والخدمات 
يحاكي نفس نموذج التجارة الفكرية بين مقدم  الفكرة 

ومتلقيها، وبيان الفوارق

مواجهة األفاكر الضارة بأمن المجتمعات
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مهمة  لمعاي�ي  تخضع  سنجدها  ونية  لك�ت االإ التجارة  حوكمة  الآليات  نظرنا  لو 
التجارة  المتوافقة مع نوع  التجارية  الرخصة  توافر  يمكن ضبطها، مثل وجوب 
وحق  المستهلك  حقوق  فيها  بما  القانونية  المسؤوليات  وتوافر  المقصودة، 
ي 

ي المحاسبة )مثال بيع بضاعة مقلدة أو غذاء غ�ي صحي( وهو ما يع�ن
الدولة �ن

أن  يجب  ي 
ا�ن االف�ت المتجر  فإن صاحب  قانونياً  تمر  كي  ونية  لك�ت االإ التجارة  أن 

كما  تماماً  المتعامل  وحق  الدولة  بحق  ي 
ويو�ن ائبه  ويسدد �ن ن  للقوان�ي يخضع 

ين أو من  بالمتجر العادي، ويخضع الإجراءات التقييم والتقويم سواء من المش�ت
العابرة للحدود فمازالت  اء  ي حاالت ال�ش

الرخصة. و�ن المعنية بإصدار  الجهات 
االإجراءات الجمركية تعت�ب حائط ردع وصد دون الحاجة للتفصيل.

نا أن الأفكار هي بمثابة عملية تجارية لها مصدر  فما هو الحال بواقعنا لو اعت�ب
ومتلقي؟ ما نجده الآن أن تلك العملية غ�ي خاضعة للرقابة الحكومية كما هي 
ونية وخاصة أنها قد تصدر من خارج الحدود وخارج نطاق  لك�ت بحال التجارة الإ
خيص. فما هو الحل؟ وخاصة أننا لم يعد من الممكن التهاون أو  صالحية ال�ت

التساهل مع ما يهدد الأمن القومي لبلداننا؟

االقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز األمن الوطني االقتصاد الرقمي ودوره في تعزيز األمن الوطني38 39



نحن بحاجة لفهم ما يقوم العالم به من أجل ضبط وحوكمة االأسواق الرقمية 
وعة وإال  ونية غ�ي الم�ش لك�ت ن من خطر التجارة االإ وحماية المجتمعات والمستهلك�ي
عىل سبيل المثال سنجدها باباً خلفياً لتجارة المخدرات أو البضائع الم�وقة 
عىل سبيل المثال وهو ما انتبهت له الكث�ي من المجتمعات وصدرت بصددها 

ونية وإخضاعها للقانون والمحاسبة. لك�ت يعات لحوكمة التجارة االإ الت�ش

بتجارة  عليه  اصطلحنا  ما  تناسب  أن  تهيئتها  بعد  يمكن  االآليات  تلك  نفس  إن 
االأفكار لحوكمة منصات التواصل االجتماعي مع استمرار ضمان انسيابها وتعزيز 
التعاملت الضارة من خلل نفس تلك  البناءة ومقاومة وتضييق حركة  أدوارها 

المنصات. 

برسعة  البيانات  تحليل  عىل  والقادر  االصطناعي  الذكاء  دور  هنا  لنا  يتضح 
المعلومات  ن  ب�ي والربط  الضارة،  االأنماط  عن  والكشف  للرصد  ة  كب�ي وبأحجام 
وقادرة عىل  مفيدة  تقارير  ودمجها الستخراج  المصادر  مختلف  ومن  المختلفة 

. ي
دعم صانع القرار االأم�ن

 
بأننا  تفيد  االصطناعي وقدراته  الذكاء  تطبيقات  ي 

�ن تطورات  من  نتوقعه  ما  إن 
قدرات  توازي  لقدرات  التطبيقات  تلك  ستصل  اليوم  من  قليلة  أعوام  ي 

و�ن
صورتها  ي 

و�ن المختلفة  المعلومات  ن  ب�ي الربط  ي 
�ن ية  البرسش والتحليل  التفك�ي 

من  أي   -  )unstructured data( النظامية  غ�ي  البيانات  بصورة  أي   - االأصلية 
ية بالفهم وح�ت  خالل تحليل النصوص المكتوبة وفهمها بنفس الطريقة البرسش
تحليل المراسالت المشفرة واستنباط أي أنماط معينة من خاللها، وفهم الصور 
ن االأشخاص والمركبات وح�ت الحيوانات أو تفاصيل أخرى  ومقاطع الفيديو وتمي�ي

ن االأجسام والتعرف عليها. ن ب�ي بنفس قدراتنا عىل التمي�ي
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تهيئتها  إعادة  يمكن  اإللكتروني  السوق  تنظيم  آليات 
الغش  مواجهة  يمكنها  كما  الفكري  التضليل  لتواجه 

التجاري

في  الكبيرة  البيانات  وتحليل  االصطناعي  الذاكء  دور 
الرصد والردع
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قيمة  وله  اً  كب�ي معرفياً  اً  ز ك�ز يتضح  كما  أصبحت  البيانات  فإن  آخر  جانب  من 
ي أيضاً بأنها أصبحت هدفاً للهاكرز 

اقتصادية وتجارية وعلمية وأمنية، وهو ما يع�ز
اء أن الحرب العالمية الثالثة قد تكون حرب معلومات  . ويذكر الخ�ب ز ق�ي والمخ�ت

اق لمنظومات القيادة والسيطرة والعمل بالدول الأخرى. واخ�ت
 

اق ل نهائية وتتسم غالباً بطرق مبتكرة ومفاجئة قد  ونظراً لكون محاولت الخ�ت
ي الرصد والحماية 

ل نكون عىل استعداد لها، فإن استخدام الذكاء الصطناعي �ز
ي 

ورية �ز ونية الحساسة قد أصبحت ملحة و�ز لقواعد البيانات والمواقع اللك�ت
تشخيص واكتشاف المحاولت ح�ت غ�ي العتيادية وجزء ل يتجزأ من منظومات 

استمرارية الأعمال الواجب أخذها بعامل الحتياط والدفاع بالمستقبل.

مظاهر  عىل  ة  كب�ي بصورة  مهيمنة  والذكية  الرقمية  الشبكات  أصبحت  اليوم 
ائب  ال�ض الحكومية وتحصيل  المرور والأنظمة  الطاقة وحركة  نقل  الحياة مثل 
والجمارك وأمن المطارات ورقابة المنافذ والحدود وما إىل ذلك من أمثلة تفوق 
الح�12، وهو ما يجعل تعريض تلك الشبكات للخطر ليس بالأمر المحتمل ول 
الممكن أحيانا. فانهيار منظومة عمل ما قد تقود لكارثة ل تنتهي آثارها بسهولة 
يليونات لعالج تلك الآثار واستعادة الأعمال  وبرسعة، وقد تكلف المليارات بل ال�ت
التكلفة العالمية لالأمن الرقمي13 قد يصل  التقارير أن  لطبيعتها. وتش�ي بعض 
ض  ب�ي ما  التكاليف  تلك  وتتوزع   ،2021 المقبل  بالعام  دولر  تريليونات  ستة  إىل 
تكلفة الحماية والوقاية وتكلفة العالج والخسائر الناجمة والمتسلسلة عن وقوع 

الأحداث.14

أمن اإلنترنت والشباكت الرقمية

ي 
يا�ئ ز الف�ي العالم  ز  ب�ي الحدود  إزالة  ي 

�ز التكنولوجي  التقدم  تصف  ي 
وال�ت الرابعة  الصناعية  بالثورة  أيضاً  إلىها  ويشار    .12

الآلة  كالذكاء الصطناعي وتعلم  الناشئة  التكنولوجيات  الجديدة من خالل  المعارف  إىل  والوصول  والبيولوجي،  والرقمي 
ها. والروبوتات والمدن الذكية، والمركبات ذاتية القيادة، وغ�ي

ي والذي يهدف لدرء المخاطر وضمان استمرارية عمل الئنظمة المعلوماتية والبنية التحتية 
ا�ز 13.  ويشار إليه الئمن السي�ب

ونية. لك�ت نذار المبكر ضد الهجمات الإ للدولة وحماية خصوصية البيانات والمعلومات الفردية وللمؤسسات، والإ

)Morgan, 2018(  .14
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وانخفاض  شنها  لسهولة  نظراً  ة  كب�ي خطورة  التهديدات  من  النوع  هذا  ويمثل 
ي ظل استخدام هذه 

تبة بحال نجاحها، وخاصة �ف التكلفة وجسامة النتائج الم�ت
ي 

�ف المتمثلة  اتيجية  االس�ت الرقمي  االقتصاد  لتكنولوجيات  المهاجمة  الجهات 
تلك  تكثيف  ي 

�ف المتسارعة  الحاسوب  وقدرات  االآلة  وتعلم  االصطناعي  الذكاء 
الهجمات وتعقيدها.

انية  نت والشبكات الرقمية فقط مخاطر الهجمات السي�ب ن�ت ال تحمل شبكات االإ
العديد  رت  ت�ف فقد  وباجاندا.  ال�ب وصناعة  االأفكار  هجمات  أيضاً  تحمل  بل 
وصولها  وسهولة  الهدامة  االأفكار  سيولة  من  االأخ�ي  بالعقد  المجتمعات  من 
من  استهدافها  تم  ي 

ال�ت العربية  المجتمعات  سيما  وال  المختلفة  للمجتمعات 
ي تم استخدامها 

خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك أو توي�ت وال�ت
ة وبال رادع تقريباً. كمنصات لتجارة االأفكار وتبادلها بسهولة كب�ي

كة  يدج أناليتيكا” هو مثال جيد هنا. فقد استغلت ال�ش كة “كام�ب ولعل قضية �ش
بيانات أك�ش من 87 مليون مستخدم لموقع “فيسبوك” بغرض الدعاية السياسية 
والتأث�ي عىل انتخابات الرئاسة الأمريكية لصالح انتخاب “دونالد ترامب”، وهو ما 
كة  عالمية والسياسية واضطرت إدارة ال�ش ي الأوساط الإ

أثر موجة غضب هائلة �ف
كات  إنفاق �ش إىل  فيه  أشارت  بياناً  إنكار، وأصدرت  بعد طول  بها  اف  الع�ت إىل 
عالنات  اء 3 آلف من الإ ف الروسي أك�ش من 100 ألف دولر ل�ش مرتبطة بالكرمل�ي

عىل منصاتها وشاهدها أك�ش من 150 مليون مستخدم.

قضية “اكمبريدج أناليتياك”
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عىل  التأث�ي  ي 
�ن أناليتيكا”  يدج  “كام�ب كة  �ش لعبته  آخر  مشبوهاً  دوراً  ذلك  وتبع 

ي “بريكست”،  الرأي العام للتصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد االأورو�ب
مستغلة بيانات مستخدمي “فيسبوك” وسط تأكيدات بأنه ولوال ذلك لما تمكن 
ستفتاء الذي حسم بأقل من %2 من االأصوات. كما  ي االإ

معسكر االنفصال الفوز �ن
ي دول أخرى 

وكشفت بعض الوثائق الم�بة روابط لمواد مرتبطة باالنتخابات �ن
ازيل. يا وكينيا وال�ب ن أيضاً منها مال�ي

عملية  من  جزءاً  كانت  فيسبوك  فضيحة  بأن  علم  االإ وسائل  انتقادات  وأشارت 
تجارية  كات  استخبارات و�ش ووكاالت  فيها حكومات  متورطة  بكث�ي  أك�ب  عالمية 
وحملت سياسية للتلعب باالأفراد والتأث�ي عليهم، ما يسبب تبعات ضخمة ترمي 
ن بأنها صناعة عالمية خارجة  ن أشار إليها مختص�ي ي ح�ي

بثقلها عىل االأمن القومي. �ن
عن نطاق السيطرة.

اتيجية المتكاملة من  هناك حاجة حقيقية إل تفعيل العديد من االآليات واالس�ت
ومن  المحتملة.  مخاطره  وتخفيض  الرقمي  االقتصاد  من  العائد  تعظيم  أجل 
ي ال بد لصانع القرار والمخطط االنتباه إليها، مرتبطة بالوعي 

ن الموجهات ال�ت ب�ي
الناشئة،  للتكنولوجيات  ي االستخدامات االأمنية 

والمعرفة االجتماعية والتوسع �ن
واستقرار الوظائف.

ضرورة حوكمة التكنولوجيا الرقمية

استقرار
الوظائف

التوسع في
االستخدامات

األمنية 
للتكنولوجيات

الناشئة

الوعي والمعرفة
االجتماعية

١٢٣
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إن المجتمع المتعلم المثقف والمؤهل معرفياً للتعامل مع مستحدثات العرص 
ي مواجهة المخاطر 

ة �ن وأدواته والمتمتع بعقلية نقدية هو مجتمع يتمتع بمناعة كب�ي
ي تصله بطرق مختلفة وسيدرك بسهولة أغراض موجهيها الذين يستهدفونه، 

ال�ت
مكانات االقتصاد  وهو أيضاً المجتمع الذي سيكون قادراً عىل االستغلل االأمثل الإ
ها من أجل منفعته واستقراره ونموه اقتصادياً. الرقمي والتقنيات الذكية وتسخ�ي

اتيجي ال يمكن االلتفاف  الذكاء االصطناعي كمثال، يعت�ب وسيلة ذات عائد اس�ت
ي �عة تحليل البيانات وبأحجامها 

عىل القدرات الغ�ي مسبوقة لهذه االأنظمة �ن
ودمجها  المصادر  مختلف  ومن  المختلفة  المعلومات  ن  ب�ي والربط  ة،  الكب�ي
 . ي

الستخراج تقارير مفيدة والكشف عن االأنماط الضارة ودعم صانع القرار االأم�ن
مستقل  بشكل  تواجه  أن  الذكية  الرقمية  التكنولوجيات  لمنظومات  يمكن  كما 
الشقيقة  االأنظمة  من  الذاتية  ة  والخ�ب المعرفة  وتكتسب  انية  السي�ب الهجمات 

ي المعتاد. يقاف مخاطر أي أخطار مستحدثة وبدون التدخل الب�ش الإ

التوسع في االستخدامات األمنية للتكنولوجيات الناشئة:الوعي والمعرفة االجتماعية
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وفق احصاءات المنتدى االقتصادي العالمي، فإنه وعىل الرغم من أن الوظائف 
ستكون  الرقمي  االقتصاد  ي 

�ن التكنولوجية  التطورات  ستخلقها  ي 
ال�ت الجديدة 

نقراض - 133 مليون وظيفة جديدة ستنشأ بحلول  ضعف الوظائف المتجهة للإ
2022 - إال أن التعامل مع هذا المتغ�ي يعد معقداً جداً من الناحية التنفيذية. 
بنا مثال لفقدان سائق مركبة أجرة لوظيفته جراء أنظمة النقل الذكية،  فلو �ن
مج  ي علم البيانات أو كم�ب

فلن يكون من السهل تحويل هذا الفرد إل متخصص �ن
كمبيوتر. 

اتيجي عليه أن يقدم الدراسات والمنهجيات  ي بأن المخطط االس�ت
وهو ما يع�ن

ي 
�ن خاصة  المختلفة،  البدائل  وتوف�ي  التحول  من  العملية  هذه  ن  لتأم�ي اللزمة 

ن  ي، وتقييد التخلص من الموظف�ي ي تحتاج العامل الب�ش
التوسع باالستثمارات ال�ت

أمن واستقرار  بأن  يؤكد  فالتاريخ  االجتماعي.  ن  التأم�ي تأهيلهم، وتوف�ي  بعد  إال 
عىل  قدرتهم  ومدى  التنمية  ي 

�ن للمشاركة  أفراده  بأدوار  مرتبط  المجتمعات 
الحصول عىل الوظائف وكسب عيشهم بشكل مستقر.
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خاتمة

ي هذه الدراسة الموجزة ال يعد سوى كونه الجزء الظاهر من المسائل 
كل ما ذكر �ن

ي أصبح االقتصاد الرقمي يدفع بها عىل طاولة ُصّناع القرار وجهات التخطيط 
ال�ت

وتستوجب  والمستقبلية،  الراهنة  المتاحة،  الفرص  وانتهاز  التحديات  لمواجهة 
ي هذا المجال الدقيق لفهم الصورة الكلية. 

دراسات خاصة وتفصيلية �ن

تعميق  ي 
�ن ستستمر  الرقمي  للقتصاد  المختلفة  االآليات  بأن  حتماً  والمعلوم 

التنمية االقتصادية أن  بإمكان عجلة  الرقمية، ولن يكون  ي مجتمعاتنا 
أدوارها �ن

ي 
�ن والفرص  التحديات  التعامل مع  آليات  تطوير  يستدعي  بدونها. وذلك  تدور 

ي أن ترتكز عليها االأنشطة 
العرص الرقمي بنفس أدواته الثورية الجديدة، بل و�ن

االأمنية والوقائية للتعامل الفوري مع أي أنشطة مقلقة وردعها ب�عة. وال خيار 
سوى تَقبل هذه الحقيقة.

واالقتصادي  السياسي  الصعيد  عىل  ات  متغ�ي من  العالم  سيشهده  ما  حتماً، 
ينوه  ما  وهو  العالمي،  واالأمن  الدول  أمن  عىل  ة  مبا�ش سينعكس  واالجتماعي 
ات وقراءتها جيداً، من  بأهمية استعداد المجتمع الدولي لمواجهة هذه المتغ�ي
ن سلمة ورفاهية مواطنيها وسكانها،  أجل الحفاظ عىل االأمن االقتصادي، وتأم�ي
ي عىل كافة االأصعدة 

قليمي، ولحتمية التداخل الديموغرا�ن وعىل امتداد الجوار االإ
ي مجال االأمن االقتصادي.

والسيما �ن
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نبذة عن المؤلف

ــة  ــة العربي ــس الوحــدة ا�قتصادي د. عــ�� محمــد الخــوري هــو مستشــار مجل

� ل�قتصــاد الرقمــي بجامعــة الــدول العربيــة، وهــو مــن  ورئيــس ا�تحــاد العــر��

مــارات العربيــة المتحــدة. كمــا ويعمــل مستشــاراً  � دولــة ا��
�� � � الحكوميــ�� المســؤول��

� مجــا�ت 
فريقيــة وعــدد مــن المؤسســات العالميــة �� لعــدد مــن الحكومــات ا��

 �
ضافــة إ� أنــه يلعــب دوًرا قياديًــا �� اف المســتقبل والتنميــة المســتدامة. با�� اســت��

تنفيــذ عــدد مــن مبــادرات التحــول الرقمــي وتطويــر المنظومــات ا�قتصاديــة 

فريقية. � عدد من الدول العربية وا��
وا��منية ��

 �
� للتكنولوجيــا ��

يطــا¢� د. عــ�ª محمــد الخــوري هــو زميــل وأســتاذ المعهــد ال¤£

 ، مانشســ¤¬ جامعــة  مــن  العلــوم  بكالوريــوس  شــهادة   ªعــ وحاصــل  لنــدن، 

، ودكتــوراة الهندســة  � إدارة المعلومــات مــن جامعــة �نكســ¤¬
وماجســت¤� العلــوم ��

� المملكة المتحدة.
اتيجية من جامعة وريك �� وعات ا�س¤¬ � إدارة الم��

��


