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Abstract: 

The study deals with a very important subject which is the international responsibility arising from cyber-

attacks, especially cybercrime which has increased in light of the great development on the Internet and Internet 

access in all areas of life. The study came to answer the main question: What is the international responsibility 

arising from cyber-attacks in Light of contemporary international law? The main objectives of the study can be 

summarized in the following: 1- to identify the concept of cyberspace, 2- to trace the historical stages of cyber 

development, 3- to clarify the legal adaptation of cyber-attacks and their effects, 4- to clarify the extent to which 

international responsibility arising from cyber-attacks, 5- to clarify aspects of the applicability of international 

responsibility for cyber-attacks, and, in the end, 6- to specify the reference to international trends in the fight 

against cybercrime. 

The study showed a number of results, the most important of which is that most countries lack the existence of 

special legislation in cyberspace, and if there are laws that there are significant legal gaps in this area. In light of 

this, the student recommended a number of recommendations, the most important of which is the need to fill the 

legislative vacuum in the field of combating cybercrime, Enact legislation covering this vacuum in order to reach a 

secure cyber space. 
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 :الملخص
المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية في ضوء القانون الّدولي المعاصر  وهوال اهم المواضيع أحد أتختص هذه الدراسة بالبحث في 

 ى الدراسةوالتي  ازدادت مع التطور العظيم لالنترنت و استخدام االنترنت في كافة مناحي الحياة. تسع ,وعلى وجه الخصوص الجرائم السيبرانية
هداف الّدولي المعاصر. ويمكن تلخيص األجابة على السؤال الرئيسي: ما هي المسؤولية الدولية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية في ضوء القانون لإل

واكبة القانونية للهجمات السيبرانية . توضيح الم3. تتبع التطور التاريخي لمراحل السيبرانية. 9. تحديد مفهوم الفضاء السايبراني. 0الرئيسة للدراسة في: 
. توضيح مدى تطبيق المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات 5. توضيح مدى المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية. 0وتاثيراتها. 
 .ولية لمواجهة الجرائم السيبرانية. تحديد المرجعية للتوجهات الد6الّسيبرانّية. 

نه يوجد إالسيبراني وفي حال وجود قوانين فيعات تختص بالفضاء لى وجود تشر إغلب الدول تفتقد أن أهمها أهرت الدراسة العديد من النتائج و ظأ
همها هو الحاجة لتعبئة الفراغ التشريعي في مجال أصى الطالب بمجموعه من التوصيات و و أبهذا الخصوص. وبناء على على ذلك ثغرات قانونية 

 من.آول الى فضاء سيبراني جل الوصأن التشريعات لملئ هذا الفراغ من س لمكافحة الجرائم السيبرانية من خال

 .القانون الدولي, الهجمات السيبرانية, الشبكة العنكوتية, المسؤولية الدولية الكلمات الدالة:

 : المقدمة
 ,التوزيع وأ ,َشهَد الطلب على اإلنترنت سواء أكان في اإلنتاج

ا منذ عقد التسعينات ا واضح  تزايد   ,غيرها وأ ,يلالتمو  وأ ,االتصال وأ
 ,عندما أصبحت معظم خدمات العالم اإلنتاجية ,من القرن الماضي

تعتمد بصورة جوهرية وأساسية  ,واالجتماعية ,والمعلوماتية والخدمّية,
زيادة  فيعلى الشبكة العنكبوتية, فأدى االعتماد الكبير على اإلنترنت 

 ؛ها من الهجمات اإللكترونيةو ها مستخدمالمخاطر التي يتعرض ل
 نتيجة تطور الحواسيب والبرمجيات. ؛لسهولة اختراق شبكة اإلنترنت

وزيادة  ,الشبكة العنكبوتية فيبالتزامن مع هذا التطور الكبير و 
 قراصنة المعلومات أو الهاكرز :ظهر ما يسمى ,االعتماد عليها

(Hackers), ي ميدان تقنيات وهم أشخاص يمتلكون خبرة عميقة ف
المعلومات والحواسيب, ولديهم القدرة في الدخول إلى المواقع المحظورة 
في نظم شبكات الحواسيب بمختلف أشكالها, ويستهدف نشاطهم 

كالمواقع اإللكترونية للمؤسسات العسكرية  ,ةالمواقع اإللكترونية المهمّ 
بقصد  ؛ساتوالمالية, حيث يقومون باختراق تلك المواقع التابعة للمؤس

أو  ,أو نشر رسائل سياسية احتجاجية ,أو وثائق ,الحصول على أسرار
 .(33)حتى لجمع المال

وأصبحت الهجمات السيبرانية من أهم التحديات التي يواجهها 
وذلك لصعوبة تحديد طبيعتها  ؛المختصون في القانون الدولي العام

المسؤولية  وعناصرها, وما يترتب على هذه الهجمات من تبعات
الجنائية أو المدنية الدولية, خاصة وأن تلك الهجمات قد تلجأ إليها 

كالهيمنة على واقع النزاع المسلح,  :بعض الدول ألجل تحقيق مكاسب
 عن النتائج أو توجيه تهديدات سياسية أو عسكرية لدول أخرى, فضال  

تلك التي قد تنتجها  ,رهابيةاإلجرامية و اإلتهديدات الالسلبية من 
من أجل  فردّية؛إلى ارتكابها مجموعات  تالهجمات في حال لجأ

  . (96)الحصول على مزايا سياسية أو اقتصادية
المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات  تناول هذه الدراسةستو 
في ضوء القانون الدولي المعاصر من خالل المباحث  ,السيبرانية
 اآلتية:
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 القانون الّدولي المعاصر المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية في ضوء
 

 .السيبرانية المبحث األول: مفهوم الهجمات
 المبحث الثاني: التكييف القانوني للهجمات السيبرانية.

 السيبرانية. المبحث الثالث: المسؤولية الدولية للهجمات

 :المبحث األول
 :مفهوم الهجمات السيبرانية

ُأطلق العديد من المصطلحات والمفاهيم على الهجمات 
حرب أو ال ,السيبرانية, فقد أطلق مصطلح الحرب االفتراضية

على الهجمات السيبرانية التي يتم , أو الحرب السيبرانية ,اإللكترونية
( بمهاجمة الملفات والمواقع التي Hackersمن خاللها قيام القراصنة )

أو  المهّمة,تخص اآلخرين, كمهاجمة المواقع اإللكترونية للمنشآت 
ة مهاجمة الحواسيب التابعة للوحدات العسكرية أو الوحدات االقتصادي

 .(01)هاوالسيطرة عليها, واإلضرار ب ,بقصد تدميرها معّينة؛ لدول
ومن خالل هذا المبحث سيتم تسليط الضوء على تعريف 

 وعليه سيتم تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين اآلتيين: ,السيبرانية

 :االمطلب األول: تعريف السيبرانية لغة واصطالح  
 ة؛لعقود األخير الهجمات السيبرانية مصطلح حديث ظهر في ا

لثورة تكنولوجيا المعلومات, ولم تكن الهجمات السيبرانية معروفة  نتيجة  
ا يشكل أحد أهم التحديات الراهنة التي يواجهها  في وقت قريب, ممّ إاّل 

أو  ,المختصون في القانون الدولي العام, فيما يخص تحديد طبيعتها
جميع  عناصرها, خاصة أنها تستهدفالكشف عن  وأ ,تعريفها

واألنظمة والبرامج والشبكات  ,الحواسيب والمعلومات التي بداخلها
أو تلك الشبكات التي صممت  ,الجمهور العام الستعمالالمفتوحة 
لة عن شبكة اإلنترنت و مفصالو  ,فئة محددة من المستعملين الستعمال

 .(93)العامة
فالهجمات السيبرانية يكتنفها غموض كبير, مما نتج عن ذلك 

واإلنساني على  ,ون في القانون الدولي العامات واجهها المختصّ صعوب
د ومتفق عليه تحديد تعريف محدّ  , وذلك من حيثوجه الخصوص

الوقوف على مفهوم هذا المصطلح . ولغايات للهجمات السيبرانية
ا في النشأة, سيتم التطرق إلى تعريف الهجمات السيبرانية لغوي   حديث  

التطرق لتعريف الهجمات السيبرانية  فضال  عن اللغوّية, ضوء المعاجم
مقوالت و  ,والممارسات الدولية ,ا في ضوء االجتهادات الفقهيةاصطالح  

 النحو اآلتي: َوفقخبراء تكنولوجيا المعلومات, وذلك 

 :الفرع األول: تعريف السيبرانية لغة  
إلى مصددر كلمدة السديبرانية, الحديثة اللغة  معاجملم تشر أغلب 

يوندداني األصددل, وترجددع   مددن ذلددك أن السدديبرانية هددي مصددطلح ويتضددح
( الددذي ورد فددي مؤلفددات الخيددال العلمددي, Kybernetes) إلددى مصددطلح

فقددد ورد فددي  ,علددى ذلددك واسددتدراك ا .(03)ويعنددي القيددادة والددتحكم عددن ُبعددد
فهدددا بأنهدددا: علدددم الضدددبط, قدددامول المدددورد تعريدددف للسددديبرانية, حيدددث عرّ 

, وهو مصدر يتطابق مع مفهوم الهجمدات (Cybernetics) ومصدرها
, بينمددددا (6)والسدددديطرة عليهددددا ,السدددديبرانية, أي ضددددبط األشددددياء عددددن بعددددد

قددامول مصددطلح األمددن المعلومدداتي, فقددد عددرف السدديبرانية بقولدده بأنهددا: 
يهددددف إلدددى السددديطرة علدددى المواقدددع  ,هجدددوم عبدددر الفضددداء اإللكتروندددي

أو  ,أو تدددددميرها ,لتعطيلهددددا ؛اة إلكتروني ددددمحمّيددددالبنددددى الأو  ,اإللكترونيددددة
 .(06)اإلضرار بها

أما في اللغة العربية, فنجد أن مصطلح السيبرانية هو مصطلح 
أو  يناظرهوال يوجد مصطلح  ,(Cyberمستخدم في اللغة اإلنجليزية )

يقابله في اللغة العربية, لهذا واجه المتخصصون في اللغة العربية 
( في اللغة Cyberلح )صعوبات في اختيار مصطلح مقارب لمصط

في  تاإلنجليزية, حتى إن بعض الترجمات العربية لهذا المصطلح كان
أغلبها غير صائبة, وهذا ما نجده في الترجمة غير الصائبة التي 

إذ  ,أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبرانية" اتفاقية" :تناولت ترجمة عنوان
علقة بالجريمة المت االتفاقيةتم ترجمتها إلى اللغة العربية بد"

 .(96)اإللكترونية"
وفي القواميل المتخصصة في المصطلحات العسكرية, لم 
ترجع كلمة سايبر إلى مصدرها, بل عرفت السيبرانية في نطاق 

العسكري, وهذا ما أشار إليه قامول  :استخدامها الفعلي أيّ 
المصطلحات العسكرية األمريكية بقوله: "السيبرانية هي أي فعل 

أو تعطيل برامج  ,بهدف السيطرة ؛ن طريق شبكات إلكترونيةيستخدم ع
 ".(02)إلكترونية أخرى

 :االفرع الثاني: تعريف الهجمات السيبرانية اصطالح  
تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح الهجمات السيبرانية 
على ضوء االجتهادات الفقهية, والممارسات العملية الدولية, فالهجمات 

لإلشارة  ؛ح  ُيستخدم من قبل فئات عديدة من النالالسيبرانية مصطل
التي  ه, تلكإلشارة إلى وسائل القتال وأساليبكاإلى أشياء مختلفة, 

يمكن أن ترتقي إلى والتي تتألف من عمليات في الفضاء اإللكتروني, 
أو ُتجرى في سياقه, ضمن المعني المقصود  ,مستوى النزاع المسلح

 ي.في القانون الدولي اإلنسان
جري فيه الهجمات تويمكن وصف الفضاء السيبراني الذي 

عالم افتراضي مع عالمنا المادي, يتأثر به ويؤثر فيه  :بأنه ,السيبرانية
وشبكات  ,بشكل معقد, وتعتمد الهجمات السيبرانية على نظم الكمبيوتر

والمخزون الهائل من المعلومات والبيانات, حيث يتم  ,اإلنترنت
غيرها من  وأ ,أو الهواتف ,اإلنترنت عبر الحواسيببشبكات  االتصال

-األجهزة دون تقّيد بالحدود الجغرافية, لذلك فإن الهجمات السيبرانية 
يدور  ,يمكن وصفها بأنها عبارة عن تصرف واقعي -االتجاهفي هذا 
 اتصالووسائل  ,بيانات رقمية استخدامقائم على  افتراضيفي عالم 

ا يقوم تطور هذا المفهوم, حيث أصبح واسع  , ومن ثم تعمل إلكتروني  
جراء اختراق  ؛على تحقيق أهداف عسكرية أو أمنية ملموسة ومباشرة
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مواقع إلكترونية حساسة, عادة ما تقوم بوظائف تصنف بأنها ذات 
أو  ,أو الكهربائية ,أولوية, كأنظمة حماية محطات الطاقة النووية

 .(31)ووسائل النقل األخرى ,المطارات
فت الهجمات السيبرانية بأنها وسيلة قتالية من خالل وعر 

معدة لحماية أو لتنظيم  ,استخدامها بذاتها للتسلل إلى أنظمة إلكترونية
 ,أو السدود ,سير عمل منشآت حيوية, كمحطات توليد الطاقة النووية

لتدمير  ؛بهدف تطويعها والسيطرة عليها ؛أو وسائل النقل كالمطارات
الل تغذيتها بمعلومات غير صحيحة ألجهزة التحكم ذاتها بذاتها من خ

والحماية اإللكترونية, لكن هذا االتجاه تم توجيه النقد له, ألن هناك 
رأى تصنيف الهجمات السيبرانية كونها وسيلة قتالية قد ال يكون  ااتجاه  
ألن الهجمات السيبرانية تفتقد للطاقة الحركية التي تعد أهم  ؛اصائب  

األسلحة التقليدية, لذلك فإنه من غير الممكن تحسل  صفة ُتعرف بها
الهجوم السيبراني على نحو مادي, فضال  عن أن وسيلة الهجمات 

وسيلة  عّدهاال يمكن  من ثّمةال تحوي مواد متفجرة, و  ,السيبرانية
 .(93)قتالية

 ةومنهم من عرف الهجمات السيبرانية بأنها الذراع الرابع
ر القوات الجوية والبرية والبحرية, خاصة أن إلى جوا ,للجيوش الحديثة

عصر اإلنترنت شهد بداية الحديث عن معارك حقيقية تدور في هذا 
وهناك من يرى أن الهجمات السيبرانة تمثل البعد  .العالم االفتراضي

الخامل للحرب, وفي هذا االتجاه تم تعريف الهجمات السيبرانية بأنها: 
خذها الدولة للهجوم على نظم "مجموعة من اإلجراءات التي تت

بهدف التأثير واإلضرار بها, وفي الوقت نفسه  ؛المعلومات العادية
". بينما هناك (92)الدفاع عن نظم المعلومات الخاصة بالدولة الُمهاجمة

من أشار إلى أن المقصود بها هو:" هجوم عبر اإلنترنت يقوم على 
إليها, بهدف تعطيل التسلل إلى مواقع إلكترونية غير مرخص الدخول 

عليها, وهي عبارة عن  االستحواذأو  ها,أو إتالف ,البيانات المتوفرة فيها
 ".(96)سلسلة هجمات إلكترونية تقوم بها دولة ضد أخرى

ويؤيد الباحث التعريف الذي أشار إلى الهجمات السيبرانية 
وعلى  ,يتوقع منه ,اأم هجومي   ادفاعي   , سواء أكانأي تصرف :بأنها

أو إلحاق أضرار  ه,أو قتل ,شخص بإصابةفي التسبب  ,حو معقولن
إذ يعد  هذا التعريف األقرب  .(02)مأو دمار بالهدف الُمهاجَ  ,مادية

 واألشمل لمفهوم الهجمات السيبرانية.

الفرع الثالث: تعريف الهجمات السيبرانية من خالل األمن 
 :القومي

الحرب  , بأنّ االمستجدات العديدة في مجال تكنولوجي ُتظهر
ا للمفاهيم السائدة حول األمن القومي, وهذا يرتب تحدي  تعّد السيبرانية 

 ,إيالء قضية الدفاع عن البنى التحتية الحيوية للدولة أهمية قصوى
 ,واالتصاالت ,والحوسبة ,والمياه ,السيما في مجاالت الطاقة

عليه,  واالقتصاد, في القطاعين المدني واألمني. وبناء   ,والمواصالت

بهدف الرّد  ؛ينبغي إجراء التعديالت الالزمة في مفهوم األمن القومي
 .(99)على التهديدات المستجدة الناتجة عن الهجمات السيبرانية

فالتصدي للتهديد المستجد الناجم عن تطور تكنولوجيا الحرب 
م مع عقيدة األمن القومي ألي دولة في الوقت ءالسيبرانية, يتال

في اإلمكان, بواسطة أدوات سيبرانية ال تتطلب قوة   ألنه ؛الحاضر
ا لمهارات القوة البشرية, تنفيذ ا وتطوير  ولكنها تتطلب إعداد  ,مادية كبيرة  

وترسخ مكانتها على  ,أنشطة تساهم في تعاظم قوة الردع  للدولة
الساحة الدولية, لذلك نجد أن الركائز الثالث لمفهوم األمن القومي 

 :وذلك من خالل اآلتيصالحة للتهديد السيبراني,  ,لالتقليدي للدو 

 :أوال : الردع
ن أي دولة من ردع تمكّ  ,إن القدرات السيبرانية المتطورة

مكاناتأعدائها, فقديم   , وقيال هاا كان من السهل تقييم قدرات الدول وا 
القرون, وازدهار التكنولوجيا وتطورها, تغيرت مضي قوتها, لكن عبر 
شكل الردع, وأصبحت القوة اإللكترونية من أهم أدوات أمصادر القوة و 

ا الردع التي تستخدمها الدول في التنافل والتصارع مع بعضها , بعض 
على سبيل المثال إن التغطيَة اإلعالمية الواسعة التي حظي بها ف

الذي اسُتخدم لتخريب أنظمة الكمبيوتر التي  ؛فيرول "ستاكسنت"
المنسوب إلى الواليات  ,يوم في إيرانتتحكم بمرافق تخصيب اليوران

سرائيل, والذي شكَّل قفزة نوعية في كل ما يتعلق بالقدرة  المتحدة وا 
 .(01)ونفوذها ,وقوتها ,الهجومية السيبرانية للدول

 :ا: اإلنذار المبكرثاني  
إن القدرات السيبرانية الهائلة للدولة ستمكنها من جمع معلومات 

قت ذاته ستمنع هؤالء من الوصول إلى كثيرة عن أعدائها, وفي الو 
ا فّعاال  بشأن نية وهذا يشكل بالنسبة للدولة إنذار   ,قاعدة بياناتها

 .(01)أعدائها

 :ا: الحسمثالث  
تكون  ,فالدول الرائدة في العالم من حيث قدراتها السيبرانية

أدوات سيبرانية متقدمة بهدف  استخداممن خالل  ؛متفوقة في المعركة
مع  ,كة, فالواضح اليوم أن التفوق السيبراني المتكاملحسم المعر 

 .(01)قدرات حركية متقدمة, أصبح من شأنه أن يحسم المعارك

 :أنواع الهجمات السيبرانية المطلب الثاني:
أصبح النظام الدولي ظاهرة متعددة في أبعادها ونطاق تأثيرها 
 ومالمحها, مما فرض المزيد من التعقيد على ظاهرة الهجمات

التي تنطوي على كثير من  ,)اإلرهاب اإللكتروني( :السيبرانية
الصعوبات والتحديات التي تتعلق بمدى إمكانية إدراج استخدام القوة 

في اإلطار القانوني الذي  ,بصورتها المرنة داخل الفضاء اإللكتروني
يتعامل مع استخدام القوة "الصلبة" في العالقات الدولية, وما ورد في 

بأن "يمتنع  ي(, والتي تقض0( فقرة )9ألمم المتحدة في المادة )ميثاق ا
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 باستعمالا في عالقاتهم الدولية, عن التهديد أعضاء الهيئة جميع  
أو االستقالل السياسي ألية  ,أو استخدامها ضد سالمة األراضي ,القوة
أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة". ووضع  ,دولة

( 50وردت في المادة ) ,ا الستخدام القوةالمتحدة شروط  ميثاق األمم 
 .(2)من الميثاق

 ,الهجمات السيبرانية تنقسم إلى ثالثة مستوياتويمكن القول إّن 
 هي:

 :أوال : حرب المعلومات الشخصية )التجسس اإللكتروني(
و القيام ه :(Cyber espionageالتجسل اإللكتروني )

 المخّزنةبهدف سرقة المعلومات  ؛باختراق شبكة أو جهاز إلكتروني
والتي عادة ما تكون على درجة كبيرة من األهمية, سواء أكانت  فيه,

أم غيرها,  ,أم تجارية ,أم صناعية اقتصادية,أم  ,معلومات عسكرية
 .(00)وهو ما يترتب عليه آثار إستراتيجية فادحة في الطرف المستهدف

وصية الخص تجاوز لحدود بأنهصف هذا المستوى و وي
 ,مما يشكل اعتداء على الحقوق الشخصية للفرد ؛اإللكترونية الفردية

ومنها سرقة البيانات المالية ونشرها  ,حرمة الحياة الخاصةانتهاك ا لو 
أو قيام أحد  ,)اإلنترنت( :عبر الشبكة اإللكترونية للمعلومات

يحتوي على  ,األشخاص بتكوين ملف عن طريق الحاسب اآللي
ا آخر بغير علمه أو إذنه, أو العبث خص  معلومات تخص ش

 .(0)وتغيير مدخالتها المخزونة في قواعد البيانات ,بالسجالت الرقمية
وألن هذه الهجمات تستطيع إحداث خسائر كبيرة في وقت 

من الدول تلجأ إليه, إما في خالل أوقات  العديدمحدود, أصبحت 
ما في وقت النزاعات السياسية والتوتر السياسي مع دول أخرى,  وا 

ز أمثلة ر الحروب بالتزامن مع العمليات العسكرية التقليدية, ومن أب
ما ورد في تقرير  ,التجسل اإللكتروني الذي تقوم به دول ضد أخرى

 ,م(9110لها البرلمان األوروبي في عام )لجنة التحقيقات التي شكّ 
 والذي اتهم الواليات المتحدة باستخدام شبكة تجسل إلكترونية تحت

 ؛تأسست أثناء الحرب الباردة والتي ,(Echelon network) اسم
وسرقة المعلومات الصناعية الخاصة بالصناعات  ,للتجسل
 .(50)األوروبية

وتجدر اإلشارة إلى أن الدول ليست هي الهدف الوحيد لمثل هذه 
نما أيض    ,ا الشركات سواء أكانت التجارية أم اإلعالنيةالهجمات, وا 

عديد لالحكومية, التي أصبحت تتعرض هي األخرى لوالمنظمات غير 
 ا.الحق   شرحهوهذا ما سيتم  ,من عمليات التجسل اإللكتروني

 :ثانيا : حرب المعلومات بين الشركات والمؤسسات
وهذا المستوى يدور ضمن إطار المنافسة بين الشركات 

وتهديد أسواقه,  ,كل شيء لتعطيل المنافل استباقوامها ق   ,والمؤسسات
وسرقة  ,بحيث تقوم شركة معينة باختراق النظام المعلوماتي لمنافستها

واستبدالها  ,وتدمير البيانات الخاصة بها ها,وتفاصيل انتائج أبحاثه
 .(0)ببيانات أخرى غير صحيحة

 :ثالثا :حرب المعلومات العالمية )الحرب السيبرانية(
ك الحرب إلى تل ,أو الحرب السيبرانية ,تشير الحرب اإللكترونية

والتي يتم فيها استخدام  ,دارتها في مجال الفضاء اإللكترونيإالتي تتم 
اآلليات واألسلحة اإللكترونية في الهجوم, ويكون هذا الهجوم موجه 

أو الشبكات اإللكترونية الخاصة  ,باألسال إلى أجهزة الحاسب اآللي
ي عليه من وما تحتو  ,أو األنظمة اإللكترونية التي تدير الدولة ,بالعدو

 ,واألجهزة ,بهدف عرقلة الخصم عن استخدام هذه األنظمة ؛معلومات
 .(00)أو تدميرها بالكامل ,والشبكات

أو  ,وهذا المستوى يمثل الحروب التي تحصل بين بعض الدول
بغية  ؛بلدان بعينها  الذي قد تشنه القوى االقتصادية العالمية على

ا تلك المعلومات توجيه   وتوجيه ,سرقة أسرار الخصوم أو األعداء
ن الدولة التي تمتلك هذه التكنولوجيا تحظى إا لمصالحهم, حيث مضاد  

من خالل استخبارات نوعية وشاملة, وقدرة  ؛بالتفوق في ميدان المعركة
هجومية دقيقة وخاطفة, وقدرة على الدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية, 

م وما يتبع ذلك, إال أن إلى جانب قدرات عالية على السيطرة  والتحك
وعلى وجه الخصوص  ,التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات

والشبكات اإللكترونية, جعل من الممكن  ,الحواسيب, ووسائل االتصال
ا أو دولة أو مؤسسة, بأساليب جديدة تالئم القيام باستهداف الخصم فرد  

 .(0)طبيعة ذلك التطور
يات رئيسة للحرب السيبرانية عام يمكن تحديد ثالثة مستو  وبنحو  

يتمثل في تلك العمليات و  المستوى األول:أو الهجمات السيبرانية, 
كمهاجمة نظام  ,لتحقيق التفوق المعرفي ؛المصاحبة للحروب التقليدية

الدفاع الجوي, والذي يؤدي إلى خسائر إستراتيجية واسعة النطاق 
 المستوى الثاني:أم ا نتيجة ألهمية الدفاع الجوي بالنسبة للدول, 

يتمثل في الحرب اإللكترونية المحدودة, والتي تتعرض فيها البنية ف
 المستوى الثالث:وواألهداف المدنية للهجمات السيبرانية,  ,التحتية

والتي يسعى من خاللها  ,ويتمثل في الحرب اإللكترونية غير المحدودة
حتية, حيث يؤثر القائم بالهجوم إلى تعظيم اآلثار التدميرية للبنية الت

ا في البناء االجتماعي للدولة, كمهاجمة أسواق رأل المال, سلب  
وخدمات الطوارئ, واألنظمة اإللكترونية الخاصة بمولدات الطاقة, 
وغيرها من األهداف التي يترتب عليها آثار تدميرية واسعة النطاق, 

هو توسيع نطاق الخسائر  ,ويكون الهدف من هذا النوع من الحروب
 .(51)مادية قدر اإلمكانال

وعليه, فإن الهجمات السيبرانية تستهدف معلومات أو نظم 
وذلك لزيادة قيمة تلك  ؛معلومات محددة عند الطرف المراد مهاجمته

أو تقليل قيمتها بالنسبة للمدافع,  ,المعلومات أو نظمها بالنسبة للمهاجم
قيال لمقدار ن قيمة المعلومات ونظمها هو الما, وذلك ألأو بهما مع  
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على أن الهدف الذي  ,لمعلومات ونظمهالاستحواذ المهاجم أو المدافع 
كأن  ,أهداف مالية يتشّكل ضمنيسعى المهاجم في حربه  لتحقيقه قد 

يقوم بسرقة وبيع سجالت لحسابات مصرفية, وقد تكون تلك الحرب 
ظهار القدرات ,أو عسكرية ,ألهداف سياسية  ,أو حتى لمجرد اإلثارة وا 

 .(3)كما في حالة قراصنة المعلومات

 :هجمات السيبرانية)األسلحة اإللكترونية(وسائل ال
إلى  ,أو وسائل الهجمات السيبرانية ,تشير األسلحة اإللكترونية

حداث الضرر المادي أو إلتلك األدوات التي يتم استخدامها للتهديد 
ذه األسلحة الوظيفي لألجهزة أو النظم والهياكل اإللكترونية, وتختلف ه

واألدوات من حيث درجة خطورتها وتعقيدها, وتتراوح ما بين أسلحة 
بسيطة قادرة على إحداث ضرر خارجي بالنظام اإللكتروني دون 

واختراق  ,اختراقه, وأخرى معقدة يمكن من خاللها اختراق النظام
حداث أضرار بالغة به قد تصل إلى تدميره كلي   ,النظم أو توقفه  ,اوا 

 .(00)ال كلي  عن العم
 سيتم توضيح أبرز الوسائل التي تعد أسلحة   ,وفي النقاط اآلتية

ا على الساحة الدولية, كثر استخدام  التي ُتعّد األلحرب السيبرانية, و ل
 وذلك على النحو اآلتي:

 

 )Logic Bombs(استخدام برامج القنابل المنطقية  -0
ة زمنية فتر  فيأو  ,وتعد بمثابة برنامج ينفذ في لحظة محددة

ويتم وضعه في شبكة معلوماتية بهدف تحديد ظروف أو  ,منتظمة
بغية تسهيل تنفيذ العمل غير المشروع, كإدراج  ؛حالة مضمون النظام

 تعليمات في نظام التشغيل للبحث عن عمل معين يكون محال  
في أي  ,(Aكأن تسعى قنبلة منطقية إلى البحث عن حرف ) ,لالعتداء
وعندما تكتشفه, تحرك متتالية منطقية تعمل  ,الدفعا بتضمن أمر  يسجل 

 .(95)على إزالة هذا الحرف من السجل
 (Worm Softwareاستخدام برامج الدودة ) -9

ة فجوات في نظم تشغيل يّ أوهذه البرامج تعرف بأنها تستغل     
 ؛مغطية شبكة بأكملها ,لتنتقل من حاسب إلى آخر ,الحاسب اآللي

وبروتوكوالت  ,ونظم التشغيل ,والبرامج ,لملفاتتخريبية ل التحدث آثار  
 .(95)االتصال
 )Programs Virus(استخدام فيروسات الحاسب اآللي  -3

وهي بمثابة مجموعة من  ,اوهذه تعد من أكثر الوسائل انتشار  
ا مطابقة تلحق من تلقاء التي تنتج لنفسها نسخ   ,زةالتعليمات المرمّ 

لتقوم في مرحلة  ,لنظام المنفذومكونات ا ,ذاتها ببرامج التطبيقات
محمية بالتحكم في أداء النظام الذي أصابته. وقد عّرفه المركز القومي 

برنامج مهاجم " :للحاسب اآللي في الواليات المتحدة األمريكية بأنه
بأسلوب يماثل إلى حد  كبير أسلوب  ,يصيب أنظمة الحاسبات

هذا البرنامج  يقوم , حيثالفيروسات الحيوية التي تصيب اإلنسان
وعندما  ,ا عن برنامج غير مصاببالتجول في الحاسب اآللي باحث  

ينتج نسخة من نفسه لتدخل فيه, حيث يقوم البرنامج  أحدها يجد
المصاب فيما بعد بتنفيذ أوامر الفيرول, ومن أهم خصائصه قدرته 

وقدرته على تدمير نظام  ,واالختراق ,واالنتشار ,الفائقة على االختفاء
 .(95)حاسب اآللي بأكملهال

 Denial of Serviceهجمات إنكار الخدمة : ) -0

Dos) 
لكترونية تتم بإغراق المواقع بسيل من إعبارة عن هجمات  وهي

يجري إرسالها ببرامج متخصصة تعمل  , التيالبيانات غير الالزمة
على في المرور  في الخدمات أو ازدحام   ء  فتؤدي إلى بط ,على نشرها
 .(9)وصول المستخدمين إليها بالّتاليفيصعب  ؛هذه المواقع

 الهجوم اإللكتروني: -5
والصواريخ المضادة لإلشعاع  ,والخداع اإللكتروني ,كالتشويش
لسرقة معلومات  ؛والقيام بالتجسل على الهدف ,الكهرومغناطيسي

 ةتجار اقتصادّية كال التي قد تكونو  ,بغض النظر عن األهداف ,سرية
عسكرية بين دول  معينة, ومن تلك  وأاتيجية أو إستر  ,بين الشركات
 ,وقرصنة المعلومات ,ا التعدي على الملكية الفكريةالعمليات أيض  

وتوزيع مواد مكتوبة أو مصورة بدون إذن  ,كسرقة البرامج الحاسوبية
نترنت قد أدى إلى توسيع المالك الشرعي, خاصة وأن وجود شبكة اإل

 .(0)النشر والتوزيع على هذه الشبكةلسهولة  ؛انتشار مثل تلك العمليات
وبصفة عامة يمكن تحديد مجموعة من الخصائص التي تتسم 

, بأنواعها المختلفة, ويمكن تحديد هذه تهابها وسائل السيبرانية وأسلح
:  الخصائص بما هو آت 

 لعمليات تحديث  بخضوعها تهاتتسم وسائل السيبرانية وأسلح
وفاعليتها  ,ا التدميريةقدرته فيمما يزيد  ين؛وتطوير مستمر 

 الهجمات اإللكترونية. في شنّ 
 بحيث يمكن  ,سهلة االستخدام ومتوفرة على نطاق واسع

ن مستخدميها من ها من اإلنترنت أو شراؤها, وتمكّ تحميلُ 
 القيام بهجمات معقدة تتخطى مستوى قدراتهم الحقيقية.

  تتسم بدقتها وفاعليتها وقدرتها على اختراق أكثر أنظمة
ا, كما أنها قادرة على إصابة أنواع مختلفة من ماية تعقيد  الح

أم  ,سواء أكانت أجهزة الحاسب اآللي ,األجهزة اإللكترونية
 .(2)أم أي جهاز متصل بشبكة إلكترونية ,مقدم الخدمة

 :المبحث الثاني
 :التكييف القانوني للهجمات السيبرانية

ا لعدالمي سدبب  عها علدى الصدعيد اظهور شدبكة اإلنترندت وتوّسد يعدّ 
في التداريخ البشدري, إذ إنده فدي  اهافي حدوث أسرع ثورة تكنولوجية وأقو 

ارتفدددددع عددددددد األفدددددراد الدددددذي يسدددددتخدمون  ,غضدددددون العقددددددين الماضددددديين
م(, إلدى أكثدر مدن) 0225( مليون شدخص فدي عدام )06اإلنترنت من )

م(, وبفعدددل تلدددك الثدددورة أصدددبحت 9106( بليدددون فدددي أواخدددر عدددام )0.2
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تمعددددات غيددددر الحكوميددددة, واألعمددددال التجاريددددة, واألوسدددداط الدددددول والمج
مترابطددة إلددى حددد ال يمكددن تخيلدده مددن قبددل, وفددي  ,واألفددراد ,األكاديميددة

 هاالوقدت نفسده ازداد االعتمداد العسددكري علدى أنظمدة الحواسديب وشددبكات
ممدا فدتح المجدال "الخدامل" مدن القتدال الحربدي إلدى جاندب  ؛زيادة هائلدة

والفضدددداء  ,والجددددو ,والبحددددر ,األرض :اتقليدددددي   المجدددداالت المعتددددرف بهددددا
 .(39)الخارجي

د ا مدن الحدروب ا جديدد  فأصبح العالم فدي الفتدرة األخيدرة يواجده نوع 
عدرف بدالحروب والهجمدات السديبرانية, والتدي والتدي تُ  ,والهجمات الدوليدة

مختلفددددددة عددددددن الحددددددروب العسددددددكرية, وتختلددددددف عددددددن الجددددددرائم  تتددددددراءى
ا, فالهجمدددات السددديبرانية أهددددافها فها تجاري ددداإللكترونيدددة التدددي يكدددون هدددد

" الددذي غيددر 9113سياسددية, وخيددر دليددل علددى ذلددك "فيددرول ستكسددنت 
مسدددار التددداريخ السددديبراني, حيدددث كدددان ذلدددك الفيدددرول أكبدددر مثدددال علدددى 

حيددث ضددرب المؤسسددة النوويددة  ,الهجمددات السدديبرانية فددي الفتددرة األخيددرة
مريكيددة واإلسددرائيلية, إضددافة اإليرانيددة مددن قبددل وكددالتي االسددتخبارات األ

إلى ذلك, فإن الجماعات اإلرهابية لم تغفل عن الفضداء السديبراني, فقدد 
جعلدددوه وسددديلة سدددهلة للتواصدددل مدددع األفدددراد والجماعدددات األخدددرى حدددول 

 .(36)العالم, ووسيلة لتنفيذ هجماتهم ومخططاتهم
وهذا االتجاه من التطورات التي أحدثها الفضاء السيبراني على 

حة الدولية, يثير التساؤل إلى أي مدى يمكن أن يكون القانون السا
ا ويمكن نقله إلى المجال السيبراني؟ وذلك من حيث المبدأ, الدولي قائم  

بأن القانون الدولي القائم يحكم أنشطة الدولة أينما كانت بما في ذلك  
الفضاء السيبراني. ومع ذلك, فإن تطبيق القواعد القانونية الموجودة 

والمفاهيم والمصطلحات إلى تكنولوجيا جديدة قد تنطوي على  ,اسبق  م
في ضوء الخصائص المتميزة للفضاء السيبراني,  ,بعض الصعوبات

لذلك سيتم توضيح التكييف القانوني للهجمات السيبرانية, من خالل 
مة القانون الدولي ككل على ءمدى موافضال  عن كشف  ,هذا مبحث

الصعوبات التي تواجه التكييف القانوني لهذه تلك الهجمات, ثم بيان 
 وذلك على النحو اآلتي: ,الهجمات

 :المطلب األول: الوصف القانوني للهجمات السيبرانية
ا ألحدددد المبدددادئ الرئيسدددة فدددي تشدددكل  الهجمدددات السددديبرانية تهديدددد  

وهددو  ,اا أساسددي  واجب دد , بوصددفهوهددو احتددرام سدديادة الدددول ,القددانون الدددولي
( مددن المددادة الثانيددة 0الددذي نصددت عليدده الفقددرة ) ,التدددخل"واجددب "عدددم 

من ميثاق األمم المتحددة, لمدا فيهدا مدن تسدريب لمعلومدات  أمنيدة وسدرية 
عدددن حكومدددات الددددول, وقدددد يتجددداوز األمدددر ذلدددك ويصدددل إلدددى اإلضدددرار 

ا للخددددمات الحيويدددة عنددددما تسدددبب مثددل هدددذه الهجمدددات قطع دد ؛بالمدددنيين
ف القانون الدولي اإلنساني هذا الهجوم قد عرّ كالماء والكهرباء, ولذلك ف

يتوقددددع أن  ,"عمليددددة إلكترونيددددة سددددواء أكانددددت هجوميددددة أم دفاعيددددة :بأندددده
تتسددددددبب فددددددي إصددددددابة أو قتددددددل أشددددددخاص أو اإلضددددددرار بالمنشددددددآت أو 

 ."(36)تدميرها

لهذا فإن وضع الهجمات السيبرانية في اإلطار القانوني الدولي 
ا, أمر صعب جد   -ة لهذا الغرضعلى افتراض أنها مناسب–القائم 

وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لها, والخصائص الفريدة من نوعها التي 
تتميز بها الهجمات السيبرانية, إضافة إلى عدم وجود بيان قانوني 

 حول تساؤل قائم ارسمي ونهائي بشأن هذه المسألة, كل ذلك يجعل ال
ن إ والحقّ يبرانية؟ إطار الهجمات الس يضمّ نموذج قانوني يجب أن أأي 
ا, ومحل اختالفات في حد ذاته مسألة نقاش كبيرة جد   الّتساؤلهذا 

شائكة في مجال الحقوق القانونية والمسؤوليات التي تنتج عن تلك 
 .(06)الهجمات

كما أن تقييم مشروعية األسلحة الجديدة يصب في مصلحة 
المسلحة  كافة الدول, حيث إنه يساعدها في ضمان توافق سلوك قواتها

( من البروتوكول اإلضافي 36إذ ُتلزم المادة ) ,الدولية االلتزاماتمع 
م( كل دولة من الدول األطراف التحقق من امتثال 0233األول لعام )

أو تدرل مسألة نشرها لقواعد القانون  ,أي أسلحة جديدة تقوم بنشرها
أثناء  الدولي اإلنساني, كما طالبت الدول األطراف في اتفاقيات جنيف

المؤتمر الدولي الثامن والعشرين للصليب األحمر والهالل األحمر 
ووسائل  ,بأن تخضع جميع األسلحة الجديدة ,م(9113المنعقد عام )

 ؛"الستعراض دقيق ومتعدد التخصصات" هاالحرب الجديدة وأساليب
 يتخطى تطور التكنولوجيا الحماية القانونية المكفولة. وذلك لضمان أاّل 

ا مثاال  جيد   ,استخدام العمليات السيبرانية أثناء النزاعات المسلحة وُيَعد
 .(32)على هذا التطور التكنولوجي

 :التكييف القانوني للهجمات السيبرانية المطلب الثاني:
اختلفت اآلراء  ,وفي مجال التكييف القانوني للهجمات السيبرانية
رى فيها تقنين بشأن ذلك, إذ يرى جانب من الفقه بأن المدة التي ج

القواعد القانونية ذات الصلة باستخدام وسائل وطرائق القتال, لم يكن 
الستخدام األنظمة اإللكترونية لألغراض العسكرية أي وجود, أي أنها 

ا للقواعد الدولية غير مقننة في األصل, وأنها غير منظمة وفق  
وذلك  ,قيات, كما يشير هذا الفريق إلى مدة إبرام االتفاالمتعارف عليها

والمتمثلة باتفاقية الهاي  ,في منتصف القرن الثامن عشر وما بعدها
 ,(0202واتفاقيات جنيف األربع لعام ) (,0213-0222عام )

كن للهجمات يحيث لم  ,(0233والبروتوكولين اإلضافيين لعام )
السيبرانية أي ذكر لذلك ال وجود ألي أسال قانوني للهجمات 

 .(03)قواعد القانون الدوليالسيبرانية في أغلب  
ف أن الهجمات السيبرانية ال ُتكيَّ  (96)يرى ,الجانب اآلخر منو 
نما في  في ظلّ  ظّل أحكام القانون الدولي اإلنساني والجنائي فحسب, وا 

أحكام القانون الدولي العام ككل, على أسال أن الصورة األولية تظهر 
ت المسلحة الدولية أو أن تلك الهجمات يمكن أن ترتكب أثناء النزاعا

ا, حيث يرى هذا الجانب بأن غير الدولية, وفي أوقات السلم أيض  
تنطبق على  ,المبادئ والقواعد التي أرساها القانون الدولي اإلنساني
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تلك الهجمات, وأن تكييف استخدام الهجمات السيبرانية القانوني يدور 
 في فرضيتين اثنتين:

ى إثبات الدليل المادي الناجم عدم القدرة عل الفرضية األولى:
العائق األكبر الذي يواجهه  وهوعن استخدام الهجمات السيبرانية, 

المعروفة, والتي  هاالمختصون, على عكل وسائل القتال األخرى وطرق
أو  ,غير مباشر بعد الهجوم, كالدمار وا أا مباشر  ا مادي  تترك أثر  

واقع العسكرية أو التعطيل الجزئي أو الكلي الذي تتعرض له الم
صيب المقاتلين أو التي ت واإلصابةالقتل عملّيات أو  ,المدنية
 .(96)المدنيين

إذا ثبت أن الهجمات السيبرانية قد تؤدي إلى  الفرضية الثانية:
آثار مادية ملموسة على المستويات االقتصادية واألمنية والعسكرية 

فيما إذا كانت  ,انيةكافة, هنا يكون المعيار في تكييف الهجمات السيبر 
ا لرد العدوان, حيث تعتمد أو كونها تصرف   ,من قبيل التصرف العدائي

وبالذات حكم الفقرة  ,بدرجة أساسية على القواعد القانونية ذات الصلة
( من ميثاق األمم المتحدة, والتي ترتب 50( والمادة )9( من المادة)0)

 .(33)قانونية عند اللجوء إليها اآثار  
د "دليل تالين" أول محاولة منهجية شاملة للبحث في كما يع

التكييف القانوني للهجمات السيبرانية, إال أنه وثيقة غير ملزمة أعدتها 
مجموعة من الخبراء, لكنه ساهم بشكل مفيد في النقاش بين الدول 
حول هذه المواضيع المثيرة للتحديات, وكيفية تفسير القانون الدولي, 

ن الدولي اإلنساني, وكيفية تطبيقه على أنشطة بما في ذلك القانو 
الدول واألطراف من غير الدول في الفضاء اإللكتروني, إذ يقدم "دليل 

على سبيل -تالين" رؤى مثيرة لالهتمام في هذا الصدد, فهو يتمسك 
والنزاعات  ,بالثنائية التقليدية للنزاعات المسلحة الدولية -المثال

بأن العمليات اإللكترونية وحدها قد تشكل  المسلحة غير الدولية, ويقر
سيما اآلثار المدمرة لتلك العمليات,  ا للظروف النزاعات مسلحة تبع  

بموجب  ,ا "للهجوم السيبراني"كما يقدم الدليل في هذا الصدد تعريف  
القانون الدولي اإلنساني بوصفه "عملية إلكترونية سواء أكانت هجومية 

ب في إصابة أو قتل أشخاص أو اإلضرار يتوقع أن تتسب ,أم دفاعية
 .(35)بأعيان أو تدميرها"

 :المبحث الثالث
 :المسؤولية الدولية للهجمات السيبرانية

تعد المسؤولية الدولية من أهم موضوعات القانون الدولي في 
الوقت الحاضر, فعند النظر إلى التطورات العلمية الحديثة التي أثرت 

نجد أنه ظهرت مشكالت جديدة لم  ,ات الدوليةا على العالقا بالغ  تأثير  
مما أدى إلى ضرورة معالجة  ؛تتناولها قواعد القانون الدولي بالتنظيم

م مع طبيعتها, إضافة إلى ذلك فإن ءهذه المشكالت بطريقة جديدة تتال
قواعد المسؤولية الدولية يكتنفها الغموض وعدم الوضوح بشكل 

وما ينتج  ,الهجمات السيبرانية, وبشكل خاص فيما يتعلق ب(92)عام

ومدى خضوعها لقواعد القانون الدولي, وعليه سيتم  ,عنها من أضرار
التطرق إلى المسؤولية الدولية للهجمات السيبرانية من خالل المطلبين 

 اآلتيين:

 :المطلب األول: أركان المسؤولية للهجمات السيبرانية
لنظام القانوني ك تشابه بين النظام القانوني الداخلي والهنا

الدولي, فإذا كان شخص النظام القانوني الداخلي الفرد, فإن النظام 
القانوني الدولي له أشخاصه الخاصون ومنهم الدول, فيفرض النظام 

ا, فالدولة على أشخاصه, كما يرتب لهم حقوق   التزاماتالقانوني الدولي 
و عدة التي تقوم بأي فعل من شأنه إحداث ضرر يصيب دولة أخرى أ

 ,أو تسببت في إحداثه ,دول, فتتحمل الدولة التي أحدثت ذلك الضرر
المسؤولية الدولية عن ذلك الفعل, فالهجمات السيبرانية يقوم بها  تبعات

وبذلك تكون  ,تؤدي إلى أضرارو  ,أشخاص يخضعون للقانون الدولي
لكن لنقص  ,قيام المسؤولية الدولية الهجمات السيبرانية مستوفية شروطَ 

فإنه يتعذر  ؛القواعد القانونية, وصعوبة إثبات مصدر تلك الجهات
 .(9)ذلك

والتي تتمثل هي على  ,رانيةبأركان المسؤولية الدولية للهجمات السي
 النحو اآلتي:

فال يكفي القول بوجود المسؤولية  نسبة الفعل إلى الدولة: -0
ب ا, أي أنه فعل غير مشروع, بل يجأن يكون الفعل ضار  

أن يستند الفعل إلى دولة, ففي التشريعات الداخلية يشترط 
القانون إسناد الفعل إلى شخص ما إلمكان قيام المسؤولية 

ا إلى في مواجهته, أي أنه ال يكفي أن يكون العمل منسوب  
دولة ما, بل يجب أن تكون هذه الدولة تامة السيادة, بمعنى 

أو السيادة, لكي  أن تكون الدولة دولة مستقلة تامة األهلية
)التشريعية والتنفيذية  :ل عن أعمال سلطاتها الثالثأُتس

والقضائية(, وتسأل في بعض األحيان عن أعمال األفراد 
ة ن, وبهذا فإن الدولة المنضمّ يالعاديين, أو الموظفين الرسمي

ألنه لم تعد من  ؛إلى دولة اتحادية ال تسأل عن أعمالها
, كما أن الدولة المنقوصة ال أشخاص القانون الدولي العام

تسأل عن أعمالها, ألنها ال تمارل حقوق الدولة التامة 
 .(5)األهلية

نجد أن الضرر يتحقق بمجرد  ,وفي حالة الهجمات السيبرانية
خاصة وأن تلك الهجمات تستهدف البنى  ,إطالق تلك الهجمات

الهجمات  ا كبيرة, وأن من يقوم بهذهالتحتية للدولة مما قد يخلف أضرار  
قوم بهذه تهي الدول المتقدمة التي تمتلك قوة إلكترونية كبيرة, وقد 

الهجمات أطراف عديدة خاصة في ظل االنتشار اإللكتروني وسهولة 
الوصول إليه, وزيادة االعتماد الدولي على الفضاء السيبراني, فقد تقوم 

ت أو المنظمات الحكومية سواء أكان ,بهذا الهجمات الدول القومية
بعض األفراد ممن تهيأت لهم دون غيرهم  وعالمية أم إقليمية, أ
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 وا من االتصاالت الدولية, أإمكانية التحرك على قاعدة واسعة نسبي  
وحركات التحرر الوطني, وفي  ,نو دالجماعات اإلرهابية والمتمرّ 

وهو نسبة  ,المجمل نجد أن هؤالء الفاعلين ينطبق عليهم الركن األول
لدولة, وذلك ألن الدول تسأل عن أفعال رعاياها في حالة الفعل إلى ا

 .(9)التقصير
فالفقه الدولي أجمع بأن ا: أن يكون الفعل غير مشروع دولي   -9

ا هو ذلك الفعل الذي يعد انتهاك   ,الفعل غير المشروع
ن مخالفة ألحكام القانون الدولي, إذ هو الفعل الذي يتضمّ 

مبادئ القانون العامة,  لقواعد القانون الدولي, أو مخالفة
ا هو السلوك المنسوب إلى الدولة فالفعل غير المشروع دولي  

فعل, أو امتناع عن القيام بوالذي يتمثل في  ,ا للقانونوفق  
ل مخالفة ألحد التزاماتها الدولية, فمعيار القيام بفعل, يشكّ 

ال عبرة فيه  ,عدم المشروعية هو معيار دولي موضوعي
 ,ا كان مصدرهألن مخالفة أي التزام دولي أي   ,االلتزاملمنشأ 

تولد المسؤولية الدولية دون النظر لوصف الفعل في القانون 
الداخلي, كما ال يعتد بالوسيلة التي يتحقق بها انتهاك 
القانون الدولي, سواء أكان ذلك بفعل أم امتناع عن فعل, أم 

 .(06)إهمال
د أنها مخالفة لقواعد نج ,وفي التطبيق على الهجمات السيبرانية

ا مادية وبشرية كبيرة, وهذا ألنها قد تسبب أضرار   ؛القانون الدولي
وغيرها من  ,والقانون الدولي اإلنساني ,مخالف لمقاصد األمم المتحدة

 قواعد القانون الدولي ككل.
يعد عنصر الضرر أهم عنصر من عناصر الضرر:  -3

سؤولية, ألنه إذا انعدم الضرر انعدمت الم ؛المسؤولية
أو  ,ا لمصلحة المعتدى عليهم تبع  وللضرر أنواع, تقسّ 

وضرر غير  ,)ضرر مباشر:للجهة التي لحقها الضرر
مباشر(, فمن حيث مصلحة المعتدي عليه ينقسم الضرر 

وهو كل مسال بحق من  ,الضرر المادي :نوعين, أولهما
 ؛أو بحقوق رعاياه ,حقوق الشخص القانوني الدولي المادية

ا. يكون مباشر  و رتب عليه أثر ملمول ظاهر للعيان, مما يت
وهو كل مسال بشرف أو اعتبار  :معنويالضرر الثّاني الو 

أو بأحد رعاياه, أي أن الضرر المعنوي  ,الشخص الدولي
هو كل اعتداء على حق من حقوق األشخاص الدوليين أو 

 .(06)غير ملموسة آثار  عيه رتب تترعاياهم, و 
نجد أن الضرر بكافة  ,لهجمات السيبرانيةوعند التطبيق على ا

كما  ,أشكاله يتحقق من تلك الهجمات, سواء أكان الفاعل دوال  قومية
أو ما تقوم  ,حصل في الهجوم الفيروسي على البرنامج النووي اإليراني

, خاصة في باآلخرين ا فادحةبه منظمات إجرامية تلحق أضرار  
و اختراق حسابات بنكية, أ ,الهجمات التي تهدف لسرقة المعلومات

ف تلك الهجمات أكثر من ئتمان, حيث تكلّ االأرقام بطاقات سرقة و 

ا, لكن على الرغم من توافر أركان المسؤولية سنوي   رتريليون دوال
 إال أن الكشف عن هوية الفاعلين ,الدولية في الهجمات السيبرانية

 حوبة مصتكون  ,للمحاكمةهم من أجل تقديم ومراقبتهم وتتبعهم؛
لما يتمتع به الفضاء السيبراني من قابلية البالغة؛ صعوبة بال

 .(30)التخفي

الدولية في مكافحة الجريمة  االتجاهاتالمطلب الثاني: 
 :السيبرانية

تعتمد الجرائم السيبرانية على تقنيات عالية التقدم, وكلما زاد 
هذه  زادت نسبة هذا النوع من الجرائم, ففي ظل ,التطور التكنولوجي
لم يعد يقتصر ارتكاب الجرائم السيبرانية على  ,الثورة المعلوماتية

 ةاالقتصاديّ  تبل تعداه إلى المجاال ,العسكري أو السياسي ينالمجال
 ,, وقد تزايدت هذه الجرائم في العقود األخيرةةوالثقافيّ  ةوالتجاريّ 

وباألخص بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر التي شهدتها الواليات 
ووضع  ,ا دوليةالمتحدة األمريكية, مما تطلب ذلك الوضع جهود  

 .(2)سياسة دولية لمكافحة مثل هذه الجرائم

 :أوال : أوجه التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية
من أهم إنجازات العلم يعد ظهور الحاسب اآللي واإلنترنت 

مت هذه وأعظمها جدوى لإلنسان, حيث قد ,الحديث في هذا العصر
خدمات لإلنسانية في أغلب  ,)الحاسب اآللي واإلنترنت(: اإلنجازات

والعديد من المجاالت  ,والطبية ,والتعليمية ,مناحي الحياة االقتصادية
 األخرى.

ولكن رافق هذه اإلنجازات بروز خبراء جدد يتمتعون بالخبرة 
أدى ذلك للقيام بأعمال إجرامية, مما  ؛والحرفية في تطويع هذه التقنية

نها إإلى ظهور جرائم عصرية تقنية إلى جانب الجريمة التقليدية, بل 
إلى أبعاد  ,وأبعادها المحدودة ,حولت الجريمة من صفتها العادية
وبأساليب مبتكرة وطرق اإلجرامّي, جديدة تعتمد التقنية في تنفيذ الفعل 

طور جديدة لم تكن معروفة من قبل, وقد استفاد هؤالء المجرمون من ت
-حتى ,الوسائل المعلوماتية الحديثة, في زيادة سرعة نشر جرائمهم

أصبح في إمكانهم التسبب في  أصبحت تهدد النظام المعلوماتي, بل
-خلق شلل كامل لألنظمة المدنية والعسكرية, األرضية والفضائية, 

رباك حركة  وتعطيل المعدات اإللكترونية, واختراق النظم المصرفية, وا 
بواسطة قنابل معلوماتية ترسلها  ؛محطات الطاقة وغيرها وشلّ  ,انالطير 

لوحة مفاتيح الكمبيوتر من على مسافات تتعدى عشرات اآلالف من 
 .(03)األميال, مما جعل الجريمة السيبرانية جريمة دولية عابرة للحدود

فأدت هذه الجرائم إلى ظهور تحديات جديدة للمنظومة القانونية 
دولي, خاصة بعدما ألقت الجريمة السيبرانية بظاللها على المستوى ال

على العالم بأسره, لذا تضافرت الجهود الدولية من أجل مكافحة هذه 
الظاهرة بنجاعة وفاعلية, كان أولها الجهود المبذولة على صعيد 

وعلى رأسها  ,ا في هذا المجالا ملحوظ  دور   أّدتالهيئات الدولية التي 
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ا كبيرة في مجال مكافحة الجرائم التي بذلت جهود  منظمة األمم المتحدة 
من أجل الحد من انتشار هذا  ؛والحث على التعاون الدولي ,السيبرانية

 .(02)النوع من الجرائم
هذه الجهود من خالل المؤتمرات الدولية لمنع  ترجمتُ  وقد

 ,م(0225ا من المؤتمر السابع عام )الجريمة ومعاملة المجرمين, بدء  
م(, إضافة إلى المؤتمر  9109ؤتمر الثاني عشر عام )الم حّتى

تحت إشراف األمم  ,الخامل عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات
م(, والذي نتج عنه عدة توصيات وقرارات ذات 0220المتحدة عام )

صلة بالجرائم السيبرانية والجرائم المعلوماتية, إذ تضمنت تلك 
يتناول األفعال  :ل جانب موضوعيالتوصيات والقرارات جانبين, األو 

يتضمن  :التي تقع تحت طائلة اإلجرام المعلوماتي, وجانب ثان  إجرائي
تباعها لتطبيق القواعد الموضوعية على الجرائم ااإلجراءات الواجب 

 .(03)المعلوماتية
كما يعد القرار الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع 

بشأن الجرائم ذات الصلة  ,م(0221)هافانا_ الجريمة ومعاملة السجناء
 في هذا الميدان؛ من الجهود التي بذلتها األمم المتحدة ,بالكمبيوتر
المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر الدول  في قراره حيث حثّ 
 ,أن تكثف جهودها لمكافحة إساءة استعمال هذا الجهاز ,األعضاء

ا, كما حث الدول األعضاء على مضاعفة األفعال جنائي   وتجريم تلك
من أجل مكافحة الجرائم  ؛األنشطة التي تبذلها على الصعيد الدولي

بما في ذلك دخولها كأطراف في المعاهدات  ,المتصلة بالكمبيوتر
وتبادل المساعدة في المسائل الخاصة  ,المتعلقة بتسليم المجرمين

هذا القرار الدول األعضاء بالعمل على  المرتبطة بهذه الجريمة, وحث
أن تكون تشريعاتها ذات العالقة بتسليم المجرمين, وتبادل المساعدة 

 ,تنطبق بشكل تام على األشكال الجديدة لإلجرام ,في المسائل الجنائية
خطوات محددة الدول األعضاء مثل الجرائم اإللكترونية, وأن تتخذ 

 .(00)نحو تحقيق هذا الهدف
االتفددداق بدددين الددددول علدددى إصددددار قدددانون )األونسدددتيرال  كمدددا تدددم
ددددد ,النمدددددوذجي( ا مدددددن الددددددول بضدددددرورة مندددددع هدددددذه الجدددددرائم وذلدددددك اقتناع 
خاصددددة وأن ذلددددك يتطلددددب اسددددتجابة ديناميكيددددة فددددي ضددددوء  ,ومكافحتهددددا

الطددابع الدددولي إلسدداءة اسددتخدام الكمبيددوتر والجددرائم المتعلقددة بدده, إذ تددم 
وقدانون  ذجي بشدأن التجدارة اإللكترونيدة,صياغة قانون األونيسترال النمو 

 .(02)م(9110بشأن التوقيعات اإللكترونية ) آخر
إضافة إلى الجهد الكبير المبذول من قبل االتحاد الدولي 

في إطار برنامج األمن المعلوماتي العالمي المعلن عنه  لالتصاالت,
ق والذي يرمي إلى تحقي ,م(9113تحاد عام )من قبل األمين العام لال

نموذجي لمكافحة الجريمة أعدة أهداف أبرزها استحداث تشريع 
مع التدابير  ,لالستخدام ويكون قابال   ,ايمكن تطبيقه عالمي   ,المعلوماتية

 .(03)التشريعية القائمة على الصعيدين الوطني واإلقليمي

فهناك جهود كبيرة من قبل المنظمات  ,وعلى الصعيد اإلقليمي
حيث  ,بي دور فاعل في هذا المجالو تحاد األور الاإلقليمية, فقد كان ل

المعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم  عن أولى أثمرت جهوده
السيبرانية والجرائم المعلوماتية, فقد تم عقد اتفاقية في االتحاد األوروبي 

وقد سعت هذه  م(, في العاصمة المجرية بودابست,9110عام )
من أجل مكافحة الجرائم  ؛نائية مشتركةاالتفاقية إلى بناء سياسة ج

من خالل تنسيق  ,المعلوماتية والسيبرانية في جميع أنحاء العالم
 ,ا, وتعزيز قدرات القضاءبعضها بعض  مع وانسجام التشريعات الوطنية 

وكذلك تحسين التعاون الدولي في هذا اإلطار, إضافة إلى تحديد 
نين المحلية,  كما أنشأ عقوبات الجرائم السيبرانية في إطار القوا

بي أجهزة تساعد على مكافحة هذا النوع من الجرائم, من و تحاد األور اال
والمركز األوروبي لمكافحة الجريمة  ,بينها جهاز اليوروبول

 .(09)المعلوماتية
فقد بذلت جهود كبيرة في مكافحة الجرائم  ,وعلى الصعيد العربي

اتفاقية عربية لمكافحة جرائم السيبرانية واإللكترونية, أسفرت عن وضع 
والتي انبثقت عن االجتماع المشترك لمجلل وزراء  ,تقنية المعلومات

بمقر األمانة العامة لجامعة الدول  الذي ُعقد ,الداخلية والعدل العرب
بهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية  ؛م(9101العربية في عام )

ئم السيبرانية التي تهدد أمنها والجرا ,في مكافحة جرائم تقنية المعلومات
ي سياسة جنائية ومصالحها وسالمة مجتمعاتها, وتلبية الحاجة إلى تبنّ 

مشتركة تهدف إلى حماية المجتمع العربي ضد جرائم تقنية 
المعلومات, وقد جاءت هذه االتفاقية من منطلق االلتزام بالمعاهدات 

 .(91)والمواثيق العربية والدولية المتعلقة بهذا الشأن

ا: التعااون القضاائي الادولي فاي مجاال مكافحاة الجارائم ثاني  
 :السيبرانية

ا ا بالغ  القضائي اهتمام   التعاونَ  ,الدولي الجنائي أولى الفقهُ 
لتحقيق القدرة على التصدي لإلجرام, وسد أوجه القصور القانوني التي 
ساعدت المنظمات اإلجرامية على اختراق النظم القانونية, وتعد 

من اآلليات الفاعلة  ,مساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائيةال
 .(3)لمواجهة الجريمة الدولية

وتقتضي فاعلية التحقيق والمالحقة القضائية في الجرائم 
تتبع أثر النشاط اإلجرامي من خالل إلى   -في الغالب-السيبرانية

المقدمة أو الشركات  ,مجموعة متنوعة من مقدمي خدمات اإلنترنت
لتلك الخدمات مع توصيل أجهزة الحاسب اآللي باإلنترنت, وحتى 
ينجح المحققون في ذلك فعليهم أن يتتبعوا أثر قناة االتصاالت بأجهزة 

أو بأجهزة أخرى  ,الحاسب اآللي المصدر والجهاز الخاص بالضحية
خدمات وسطاء في بلدان مختلفة. ولتحديد مصدر  يمتعمل مع مقدّ 
ا ما يتعين على أجهزة إنفاذ القانون االعتماد على ب  الجريمة غال
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ومن  ؟التي تبين متى أجريت تلك التوصيالت ,السجالت التاريخية
 .(09)أين؟ ومن الذي أجراها؟

وفي أحيان أخرى قد يتطلب إنفاذ القانون تتبع أثر التوصيل 
ووقت إجرائه, وعندما يكون مقدمو الخدمات خارج نطاق الوالية 

فإن أجهزة إنفاذ القانون  -اوهو ما يحدث غالب  -للمحقق القضائية 
تكون بحاجة إلى مساعدة من نظرائها في واليات قضائية أخرى. 

إيجاد بيئة قانونية إلى وبمعنى آخر تحتاج مكافحة الجرائم السيبرانية 
نفاذ رجال قانون متخصصين ذوي  قادرة على مواجهة تلك الجرائم, وا 

 عالية من النيابة العامة والقضاة.وكفاءة  ,وتدريب ,قدرات

 :التعاون األمني في الجرائم السيبرانية على المستوى الدولي
أثبت الواقع العملي أن أي دولة ال تستطيع بجهودها المنفردة 
القضاء على الجريمة مع هذا التطور الملمول والمذهل في كافة 

صاالت ميادين الحياة, فنتيجة للتطور الملمول والمذهل في االت
واالنتشار الواسع  والسريع  ,وظهور اإلنترنت ,وتكنولوجيا المعلومات

ومنها الجرائم  ,أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم ,لها
التي باتت  ,المتعلقة بشبكة اإلنترنت أو ما تسمى الجرائم السيبرانية

ها ا ال على سرية النظم الحاسوبية أو سالمتها أو توافر تشكل خطر  
والمنشآت  ,فحسب, بل تعدت إلى أمن البنى األساسية الحرجة

 .(32)العسكرية واالقتصادية
فدإن  ,وألنهدا عدابرة للحددود ,ومع تميز الجرائم السيبرانية بالعالميدة

مكافحتهدددا ال تتحقدددق إال بوجدددود تعددداون دولدددي علدددى المسدددتوى اإلجرائدددي 
رطة فدي الددول الجنائي, بحيث يسمح باالتصال المباشر بين أجهزة الش

المختلفددددة, وذلددددك بإنشدددداء مكاتددددب متخصصددددة لجمددددع المعلومددددات عددددن 
مرتكبددددي الجددددرائم المتعلقددددة باإلنترنددددت وتعميمهددددا, خاصددددة وأن عمليددددات 

حتدى الوصدول  ,البحث والتحريات تجاه جمدع األدلدة والمعايندة والتفتديش
عمليدات معقددة وصدعبة ال  ,إلى مرتكبدي الجريمدة والبددء فدي اسدتجوابهم

 علددىا كافيددا  بهددا إال رجددال إنفدداذ القددانون المؤهلددون والمدددربون تدددريب  يقددوم 
بدددل لهدددا  ,الجددرائم السددديبرانية التدددي لددديل لهدددا وجدددود فدددي الواقدددع الملمدددول

وهذا يتطلب معرفة علمية وفنية  وجود في الواقع االفتراضي )التخيلي(,
, , فضال  عدن معرفدة األدّلدة وكشدفهاكمعرفة أسبابها وطبيعتها تين,واسع

, باإلضددافة إلددى معرفددة االوصددول إليهدد وتحديددد أنواعهددا, ومعرفددة طريقددة
 .(05)أسلوب كل فعل من األفعال غير المشروعة في هذا المجال

وترتكب الجرائم السيبرانية بواسطة استخدام الحاسوب واإلنترنت, 
لذا يتمتع المجرمون السيبرانيون بصفات وخصائص تميزهم عن غيرهم 

حتمي لما تتطلبه عمليات  كانعكالديين, وذلك من المجرمين العا
استخدام هذه الشبكة من قدرات تقنية وفنية هائلة, بيد أن ذلك ال يعني 

أو جنل  ,أو فئة معينة ,حصر مرتكبي الجرائم السيبرانية في طبقة
معين, فمرتكبو الجريمة السيبرانية قد يكونون من البالغين أو األحداث, 

 .(3)األغنياء وأمن الفقراء  ومين أم المثقفين, أمن المتعل اسواء أكانو 

ا أن نحصر جرائم اإلنترنت في نوع معين كما أنه ال يمكننا أيض  
من الجرائم, فقد تكون من الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو 

أو جرائم  ,من الخارج, وقد تكون من جرائم االعتداء على األشخاص
يترتب على نشاط الجاني خسائر مادية االعتداء على األموال, وقد 

تتجاوز الضرر المترتب على ارتكاب جريمة من الجرائم  ,غير محدودة
ورجال  ,التقليدية, لذلك فهي تتطلب إجراءات خاصة من قبل الشرطة

الذين يباشرون التحقيق في الجرائم السيبرانية, وتتطلب  ,إنفاذ القانون
أغلب اإلجراءات تكون مشتركة بين  ألن ؛في هذا المجال ادولي   اتعاون  
ا على سيادة وحتى ال يعد التحقيق في تلك الجرائم تعدي   ,الدول
 .(2)الدولة

المتهم في أي جريمة  الستجوابلذلك نجد أن القواعد العامة 
تنطبق على استجواب المتهم من قبل الشرطة في جرائم  ,تقليدية

ن في ضرورة تأهيل الحاسب اآللي, لكن الفارق بين الجريمتين يكم
السلطة المختصة التي تتولى إجراء االستجواب, ذلك أن المحقق 

 للتحقيق في الجرائم السيبرانية, حتى بد أن يكون مؤهال   الجنائي ال
والتعامل مع مفردات الجريمة  ,يمكن له استيعاب واقعة التحقيق

ومصطلحاتها, السيما وأن المجرم الذي يتولى التحقيق معه ليل 
فالمجرم في الجريمة المعلوماتية له طبيعة خاصة في  نمطي ا,ا م  مجر 

استخدام تقنيات الحاسب اآللي, وعلى ذلك فالقواعد العامة واحدة في 
استجواب الجريمة السيبرانية والجريمة التقليدية, ولكن يتعين لنجاح 

ضرورة تأهيل المحقق  ,في الجريمة السيبرانية االستجوابإجراء 
 .(00)فردات الحاسب اآللي وتطبيقاتهالجنائي بم

فإنه يتحتم أن يكون  ,وبما أن هناك خصوصية لهذه الجرائم
رطي على المستوى الدولي لمكافحة هذه الجرائم هناك تعاون أمني وشُ 

على المستوى الدولي, ألن أي دولة بمفردها ال تستطيع القضاء على 
ر في قطاع االتصاالت ا للتطور المذهل والكبينظر   ؛الجريمة السيبرانية

وظهور اإلنترنت وانتشاره في جميع أنحاء  ,وتكنولوجيا المعلومات
مما أدى ذلك إلى حدوث زيادة كبيرة في الجرائم السيبرانية,  ؛العالم

وزيادة خطورتها على جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
فحة مما يفرض ذلك الواقع حتمية التعاون األمني لمكا ,والعسكرية

 .(05)الجريمة السيبرانية على المستوى الدولي
لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود كيان دولي يأخذ على 

وتتعاون من خالله أجهزة الشرطة في الدول  ,عاتقه القيام بهذه المهمة
المختلفة, خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بالجريمة 

ضافة إلى تعقب المجرمين باإل ,والمجرمين بأقصى سرعة ممكنة
للتعاون الدولي  األولىالفارين من وجه العادلة, وتعود البدايات 

عندما تم إبرام االتفاقية الدولية الخاصة , م(0210طي إلى عام) رَ الش  
م(, والتي أكدت على 02/5/0210بمكافحة الرقيق األبيض بتاريخ ) 

ة لجمع المعلومات تعهد كل الحكومات المتعاقدة بإنشاء أو تعيين سلط
الخاصة باستخدام النساء والفتيات لغرض الدعارة في الخارج, ولهذه 
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السلطة الحق في أن تخاطب مباشرة اإلدارة المماثلة لها في كل الدول 
  .(90)األطراف المتعاقدة

واستمرت الجهود الدولية والمحاوالت الكثيرة لتعزيز التعاون 
طي لمكافحة الجريمة السيبرانية, حيث رَ الدولي في المجال األمني والش  

م(, مؤتمر دولي يعد الثاني على المستوى الدولي 0293عقد في عام)
أبرز ما نتج عن ولعّل مندوبي تسع عشرة دولة,  ضمّ  ,للشرطة الجنائية

هذا المؤتمر والدة اللجنة الدولية للشرطة الجنائية, والتي يتلخص 
من أجل التعاون في  ؛شرطةعملها في إدامة التنسيق بين أجهزة ال

 .(00)مكافحة الجريمة على المستوى الدولي
بعد ذلك استمرت الجهود الدولية إلحياء اللجنة الدولية للشرطة 

سمها ابعد توقفها بسبب الحرب العالمية الثانية, وتم تغيير  ,الجنائية
ضمت في حيث  ,)المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( :ليصبح

وتهدف هذه المنظمة إلى تأكيد , ا( عضو  021عضويتها أكثر )
على نحو  هوتشجيع ,التعاون بين أجهزة الشرطة في الدول األطراف

فاعل في مكافحة الجريمة, من تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة 
وذلك عن طريق المكاتب المركزية الوطنية للشرطة  ؛بالمجرم والجريمة

ة إليها, وتبادلها فيما بينها, المنضمّ الدولية الموجودة في أقاليم الدول 
باإلضافة إلى التعاون في ضبط المجرمين بمساعدة أجهزة الشرطة في 
مدادها بالمعلومات المتوفرة لديها على إقليمها  ,الدول األطراف, وا 

ومنها جرائم  ,خاصة بالنسبة للجرائم المتشعبة في عدة دول
 .(00)اإلنترنت

هذا المجال بمراحل عديدة,  بعد ذلك مرت جهود المنظمة في
إلى أن تم إنشاء عدة مراكز اتصاالت إقليمية, وعلى غرار هذه 

م( شرطة 0220المجلل األوروبي في لكسمبورج عام ) المنظمة أنشأَ 
لتكون همزة وصل بين أجهزة الشرطة الوطنية في الدول  ؛أوروبية

ها بطبيعة ومن ,ولمالحقة الجناة في الجرائم العابرة للحدود ,ةمّ ضالمن
 .(05)الحال الجرائم المتعلقة باإلنترنت

فنجد أن مجلل وزراء الداخلية  ,أما على المستوى العربي
بهدف تأمين التعاون  ؛أنشأ المكتب العربي للشرطة الجنائية ,العرب
بين أجهزة الشرطة في الدول األعضاء في مجال مكافحة  تهوتنمي

وانين واألنظمة المعمول بها ومالحقة المجرمين في حدود الق ,الجريمة
في كل دولة, باإلضافة إلى تقديم المعونة في مجال دعم أجهزة 

 .(03) هاالشرطة في الدول األعضاء وتطوير 
فهذا التعاون األمني يعد من أهم الصور في مجال مكافحة 

سيما وأن أجهزة العدالة الجزائية ليست بالمستوى  ال ,الجرائم السيبرانية
نما هناك تفاوت فيما بينهاوالجاهزية نف  ,سها في جميع الدول, وا 

ا ولها سمعتها الكبيرة في مواجهة ا وتكنولوجي  فبعض الدول متقدمة تقني  
ا, ا وفني  ومنها الجرائم المتعلقة باإلنترنت تشريعي   ,الجرائم المعلوماتية

بد من التعاون األمني بين  من هنا كان ال ؛وبعضها اآلخر تفتقد ذلك
 .(05)ولالد

وشبكة  ,ويقتضي هذا التعاون تعقب مجرمي المعلوماتية عامة
والقيام بعملية  ,اإلنترنت خاصة, وتعقب األدلة الرقمية وضبطها

واألنظمة  ,المنطقية هالتفتيش العابر لحدود الحاسب اآللي ومكونات
ا عما قد تحويه من أدلة وبراهين بحث   ,وشبكات االتصال ,المعلوماتية
ستدعي القيام ببعض ي مّماب الجريمة السيبرانية, فكل ذلك على ارتكا

ألن ؛ العمليات الشرطية والفنية واألمنية المشتركة على المستوى الدولي
تعزيز ذلك من شأنه صقل مهارات القائمين على مكافحة تلك الجرائم و 

 .(01)وضع حد لها لغايات هم؛خبرات
منظمات الدولية أحد ال , وهونتربولومن األمثلة على دور اال

الشرطية في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة باإلنترنت: ما حصل في 
عندما تم توقيف أحد الطلبة الجامعيين من قبل  ,الجمهورية اللبنانية

 ,بتهمة إرسال صور إباحية لقاصرة دون العشرة أعوام ,القضاء اللبناني
امة اللبنانية وذلك أثر تلقي النيابة الع؛ من موقعه على شبكة اإلنترنت

 .نتربول في ألمانيا بهذا الخصوصبرقية من اال

   الخاتمة:  
تعد الجرائم السيبرانية وجرائم اإلنترنت من الجرائم المعلوماتية 

 الرتباطهاالتكنولوجي  االنتشارا مع والتي ظهرت مؤخر   ,العابرة للحدود
رانية في بجهاز الحاسب اآللي )الكمبيوتر(, وتتمثل أداة الجريمة السيب

شبكة اإلنترنت, إذ تثير هذه الجريمة في مجملها الكثير من اإلشكاالت 
ثباتها, واتسامها بطابع  ؛من مختلف الجوانب كصعوبة اكتشافها وا 

من خالل استعمال تقنيات  ؛الحيلة والدهاء من طرف مرتكبيها
وأجهزة  ,مما يؤدي إلى اختراق الشبكات ,معلوماتية عالية الكفاءة

نترنت, حيث يتم اختراق نظام األمن اآللي المرتبطة باإلالحاسب 
 ,أو إتالفها ,بالشبكة والدخول إلى الجهاز للكشف عن محتوياته

فقد  ما سبق عرضه, ومن خاللوالتالعب بالمعلومات المخزنة فيها, 
 :اآلتيةالنتائج  توّصلت  الّدراسة إلى

لي إن وضع الهجمات السيبرانية في اإلطار القانوني الدو  -0
وذلك بسبب الطبيعة الخاصة لها,  ؛اأمر صعب جد   ,القائم

إضافة إلى عدم وجود بيان قانوني رسمي ونهائي متفق 
 عليه بشأن هذه الظاهرة.

 ,ا للتسلح السيبراني واإللكتروني بين الدولإن هناك سباق   -9
وذلك لرغبة الدول المتزايدة في تعزيز دفاعاتها ضد خطر 

 ية.التعرض للهجمات السيبران
قليمية لمكافحة هذه الظاهرةإن هناك جهود   -3 وذلك  ,ا دولية وا 

من خالل المؤتمرات واالتفاقيات الدولية لمنع الجريمة 
 ومعاملة المجرمين السيبرانيين. ,السيبرانية
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 القانون الّدولي المعاصر المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية في ضوء
 

ا في وجه المساعي إن هناك صعوبات ومعيقات وقفت عائق   -0
ة والجهود الحثيثة في إيجاد آليات فاعلة بين الدول لمكافح

 الجرائم السيبرانية.
 -جرائم عالمية عابرة للحدود بوصفها-إن الجرائم السيبرانية  -5

ال تتحقق مكافحتها إال من خالل التعاون الدولي على 
 المستوى اإلجرائي الجنائي.

 التوصيات:
وحفظ الحقوق المترتبة  ,العمل على تحقيق األمن السيبراني -0

والشبكات المشروع للحاسبات اآللية  االستخدامعلى 
 المعلوماتية.

سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية,  -9
وضرورة سن التشريعات التي تغطي هذا الفراغ من أجل 

 الوصول إلى فضاء سيبراني آمن.
بما يتماشى مع  ,تطوير البنية التشريعية الجنائية الوطنية -3

 الجهود الدولية في مكافحة الجرائم السيبرانية.
ومبدأ  ,ودور المعاهدات الدولية ,يل التعاون الدوليتفع -0

المساعدة القانونية والقضائية واألمنية المتبادلة في مجال 
 مكافحة الجرائم السيبرانية.

يوصي الباحث بإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص  -5
على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي لمكافحة الجرائم 

 ؛وتحسين طرق مكافحتها ,الخبراتوتبادل  ,السيبرانية
 بوصفها جرائم عابرة للحدود الوطنية.
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 الكتب:

الباشا, فائزة  يونل, الجريمة المنظمة  في ظل االتفاقيات  -0
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 كندرية, مكتبة اإلسكندرية.في خصائص القوة, اإلس
م(, الجرائم المستحدثة 9101الردايدة, عبد الكريم)  -00

ستراتيجية مواجهتها, عمان, دار ومكتبة الحامد للنشر  وا 
 والتوزيع.

م(, التعاون الدولي األمني في 9101سكر, عبد الصمد) -09
 مكافحة الجرائم المعاصرة, القاهرة, مطابع كلية الشرطة.

(, السياسة الدولية واإلقليمية في م9109شرابشة, ليندة) -03
مجال مكافحة الجريمة في مجال مكافحة الجريمة 

 اإللكترونية, الرباط, المركز الجامعي.
م(, أثر التهديدات اإللكترونية على 9106شفيق, نوران) -00

العالقات الدولية: دراسة في أبعاد األمن اإللكتروني, 
 القاهرة, المكتب العربي للمعارف.

م(, الجرائم المتعلقة 0222يل عبد الباقي)الصغير, جم -05
 باإلنترنت, دار النهضة العربية, القاهرة.

م(, حق االسترداد في القانون 9112الطائي, صالح)  -06
 الدولي, القاهرة, مكتبة الجامعة الحديث.

م(, محمد معمر, جرائم 9115عبابنة, محمود, والرازقي) -03
للتوزيع  الحاسوب وأبعادها الدولية, عمان, دار الثقافة

 والشر.
م(, حماية العالمات التجارية 9113غنام, شريف محمد)  -02

عبر اإلنترنت في عالقتها بالعنوان اإللكتروني, القاهرة, دار 
 الجامعة الجديدة.

 الرسائل الجامعية:
م(, بناء نموذج أمني 9112المويشر, تركي عبد الرحمن) -02

دكتوراه  لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقيال فاعليته, أطروحة
في العلوم األمنية, الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم 

 األمنية.

 القوانين والمعاهدات واالتفاقيات الدولية:
االتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات, الديباجة,   -91

األمانة العامة لجامعة الدول العربية, إدارة الشؤون القانونية, 
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الفضاء اإللكتروني... المفاهيم.. االتجاهات.. معهد أبحاث 
 األمن القومي, فلسطين.

م(, حرب 9100إيفين, شمويل وسيمان توف, دافيد ) -99
الفضاء السبراني: مفاهيم واتجاهات ودالالت إلسرائيل, 

(, تل أبيب, 012مذكرة رقم)معهد دراسات األمن القومي, 
 ترجمة )محمود خليل(.
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الداخلية في تدريب ضباط الشرطة غير المصريين, بحث 
مقدم لمعهد تدريب ضباط الشرطة, أكاديمية الشرطة, 

 .القاهرة
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م(, الهجمات السيبرانية: 9106نعمه) الفتالوي, أحمد عبيل  -96
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م(, إرهاب اإلنترنت: الخطر 9116المحمدي, حسنين) -92
 القادم, الجزائر, )د.ن(.

م(, التحوالت 9100المركز االستشاري للدراسات والتوثيق) -31
بع, في العقيدة العسكرية األمريكية: دعائم الضعف الس

 .أوراق إستراتيجية, سلسلة غير دورية

 المواقع اإللكترونية:
الحمدان, منيرة فهد, موقف القانون الدولي من الحرب  -0

م(, العدد 9105السيبرانية, جريدة الرياض السعودية, )
م(, متوفر على الرابط اإللكتروني: 9106, )03322

http://www.alriyadh.com/1124892 
خليفة, إيهاب عبد الحميد, الفضاء اإللكتروني وتهديد األمن  -9

القومي المصري, المركز العربي ألبحاث الفضاء 

م(,متوفر على الرابط اإللكتروني: 9105إللكتروني, )ا
www.accrononline.com 

د الحميد, القوة اإللكترونية والصراع خليفة, إيهاب عب -3
الدولي, المركز العربي لألبحاث الفضاء 

 www.accronline.comم(, 9106اإللكتروني,)
الصديقي, إليال, تحديات القوانين: الفضاء االفتراضي  -0

والقانون الدولي, أبو ظبي, مركز دلما للدراسات, 
م(, متوفر على الرابط اإللكتروني: 9106)

http://delma.io/ar/draft. 
فؤاد, شيماء, أوراق تناقش الصراع الدولي في الفضاء  -5

اإللكتروني, منشور على موقع شبكة اإلعالم العربية, 
م(, ومتوفر على الرابط اإللكتروني: 9103)

www.moheet.com 
الموقع الرسمي شركة نورتون, التدرج المروع للجرائم  -6

م(, متوفر على الرابط اإللكتروني: 9109إللكترونية, )ا
www.nowstatic.com 

 :وقائع المؤتمرات والندوات
البداينة, ذياب موسى, الجرائم اإللكترونية: المفهوم  -3

واألسباب, عمان, ورقة عمل مقدمة للملتقى العلمي "الجرائم 
لمتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدولية لمستحدثة في ظل ا

 م(.9100م", عمان, األردن, )0/2/9100-9خالل الفترة 
مؤتمر األمم –   تدابير مكافحة الجرائم المتصلة بالحواسيب  -2

 -المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
وثيقة  –م(5/0/9115-02المنعقد في بانكوك في الفترة )

 . A/CONF.203/14رقم 
رستم, هشام محمد فريد, الجرائم المعلوماتية " أصول  -2

التحقيق الجنائي الفني, بحث مقدم لمؤتمر القانون 
كلية الشريعة والقانون بجامعة  –والكمبيوتر واإلنترنت 

م( 3/5/9111-0اإلمارات العربية المتحدة في الفترة )
 م(. 9110)  –الطبعة الثالثة   -المجلد الثاني

حمود, الجرائم المعلوماتية, مسقط: ورقة عمل صالح, م -01
قدمت إلى ورشة العمل اإلقليمية حول تطوير التشريعات في 

 0-9مجال مكافحة الجرائم االفتراضية, سلطنة عمان 
 م(.9116نيسان )

مسعود, ماهر أسامة, موقف القانون الدولي اإلنساني من  -00
" , ورقة عمل CyberWarالهجوم عن طريق اإلنترنت "

مت لمؤتمر الفضاء السيبراني, كلية الحقوق, جامعة قد
 م(.9105األزهر, القاهرة, )
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 القانون الّدولي المعاصر المسؤولّية الّدولّية الّناشئة عن الهجمات الّسيبرانّية في ضوء
 

ورقة عمل مقدمة  –اللوسي, محمود, جرائم الحاسب اآللي  -09
من األمانة العامة لمجلل التعاون الخليجي الجتماع اللجنة 
الفنية المتخصصة بدراسة سبل مكافحة الجرائم اإللكترونية " 

أنعقد بمقر األمانة العامة بالرياض  اإلنترنت" األول والذي
 م(.5/3/9116-9خالل الفترة من )

ورشة العمل اإلقليمية " تطوير التشريعات في مجال مكافحة  -03
الجرائم االفتراضية والتي عقدت بمدينة مسقط بسلطنة عمان 

م( بتنظيم مشترك بين هيئة 0/9116/ 0-9في الفترة من )
تميز العربي التابع تنظيم االتصاالت العمانية ومركز ال

 لالتحاد الدولي لالتصاالت.
وقائع المؤتمر الدولي ألمن المعلومات اإللكترونية والذي  -00

-02عقد بمدينة مسقط بسلطنة عمان في الفترة من )
م( بتنظيم مشترك بين بلدية مسقط وبين 91/09/9115

 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.
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