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اإلهـــداء
إلى من كانت أساس نجاحي في هذه الحياة
إلى كريمة النفس وينبوع العطاء
إلى أغلى إنسانة على قلبي
إلى المالك العطوف والقلب الكبير
والدتي الحبيبة
حفظها هللا وأطال في عمرها
إلى السند ومصدر القوة في حياتي
إلى من زرع في نفسي الطموح والسعي الدائم للتميز
إلى من كان لي خير صديق وحبيب
والدي الغالي
حفظه هللا وأطال في عمره
إلى من شاركوني الحياة حلوها ومرها
إلى من استمد منهم قوتي وعزمي
إلى الضحكات التي ال تفارق حياتي
إخوتي
وفقهم وحفظهم هللا
إلى رفاق الدرب األوفياء
إلى من تعلمنا ودرسناً معاً
األصدقاء ،وزمالء الدراسة
أ

شكر وتقدير
الحمد هللا والشكر هلل عز وجل أوالً وأخيراً الذي أعانني على إتمام هذا العمل المتواضع
ويسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير لحضرة الدكتور المحترم:

الدكتور ياسر حسن كلزي
على سعيه الفتتاح اختصاص الماجستير في القانون الدولي اإلنساني ولرعايته وحرصه على
تقديم العلم والمعرفة والفائدة لطالبه.
كما أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان لحضرة الدكتورة المحترمة:

الدكتورة إيمان يحيى حمدان
على تكرمها وتفضلها باإلشراف على بحثي هذا ،وما قدمته لي من توجيه ورعاية علمية
مخلصة.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بمناقشة هذه
الدراسة ،وعلى القيمة العلمية المضافة من قبلهم إلى هذا البحث.
وكذلك أتوجه بالشكر لكافة أعضاء الهيئة التدريسية ورئاسة الجامعة االفتراضية السورية لكل
ما قدموه لي ولزمالئي خالل سنتين لنصل إلى مستوى إنجاز أبحاثنا بكفاءة وثقة.

ب

ملخص البحث باللغة العربية
شههد المجتم الدولي خالل العقد األخير موجة انتشهار واسهعة لتكنولوجيا األجهزة الحاسهويية والشهبكة
المعلومههاتيههة التي أحههدثههت ثورة في الطريقههة التي نعيي تههها في حيههاتنهها ،كههالمرونههة في الحصه ه ه ه ه ه ههول على
المعلومات واعتماد العديد من الخدمات والبنى التحتية األساسية عليهم.
لكن لك ههل أمر ج ههانب ههه السه ه ه ه ه ه ههلبي كم هها هو ج ههانب ههه اإليج ههاتي ،فعلى الرغم من التطور اله ههائ ههل لثورة
المعلومات ،إ ال أنهها في اات الوقت جعلهت المجتم الدولي يواجه مخهاجر جديدة مرتبطهة تههذا التطور ،فقهد
ظهرت الهجمات السيبرانية التي ال تقتصر آثارها على البيانات في أجهزة الكمبيوتر أو أنظمته ،تل تتجاوز
الك لتقوم بالتأثير بشه ه ه ه ههكل مباشه ه ه ه ههر على العالم الحقيقي كاختراق أنظمة الكمبيوتر للسه ه ه ه ههيطرة على الحركة
الجوية ،وتعطيل عمل محطات الطاقة النووية والعديد من التأثيرات السلبية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث
كارثية ويكون المدنيين هم الضههحايا الرئيسههين لمثل هذه الهجمات .ويما أن القانون الدولي اإلنسههاني يسههعى
لحماية المدنيين فقد سعى الخبراء القانونيين لبحث مدى إمكانية تطبيق قواعده على الهجمات السيبرانية.
من أجل الك نسهعى في هذا البحث إلى اإلجابة على اإلشهكالية األسهاسهية وهي مدى إمكانية انطباق
قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنس ههاني على الهجمات الس ههيبرانية ،من خالل فص ههلين ،األول يبحث اإلجار
النظري والقانوني للهجمات السه ه ه ه ههيبرانية ،تينما يتناول الثاني القانون الدولي اإلنسه ه ه ه ههاني كيجار قانوني ناظم
للهجمات السيبرانية ،وأخي اًر تحديد أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا لها.
الكلمات المفتاحية :الس ههيبرانية ،الهجمات الس ههيبرانية ،الحرب الس ههيبرانية ،الفض ههاء الس ههيبراني ،القانون
الدولي اإلنساني.

ج

Abstract
During the last decade, the international community has witnessed a
widespread wave of computer and information network technology that has
revolutionized the way we live in our lives, such as flexibility in obtaining
information and the dependence of many basic services and infrastructure on
them.
However, everything got both negative and positive side, despite the
tremendous development of the information revolution, but at the same time it
made the international community face new risks associated with this
development, as cyber-attacks appeared that are not limited to the data in
computers or systems, but rather It goes beyond that to directly affect the real
world, such as penetrating computer systems to control air traffic, disrupting the
operation of nuclear power plants and many negative effects that may lead to
catastrophic accidents and civilians being the main victims of such attacks. As
international humanitarian law seeks to protect civilians, legal experts sought to
examine the applicability of its rules to cyber-attacks.
For this purpose, we seek in this research to answer the fundamental
problem, which is the extent to which the rules and principles of international
humanitarian law apply to cyber-attacks, through two chapters, the first
examining the theoretical and legal framework for cyber-attacks, while the
second deals with international humanitarian law as a legal framework regulating
cyber-attacks, and finally Determine the most important findings and
recommendations that we have reached.
Key words: cyber, cyber-attacks, cyber warfare, cyberspace, international
humanitarian law.

د

خطة البحث
المقدمة
الفصل األول :اإلطار النظري والقانوني للهجمات السيبرانية
المبحث األول :ماهية الهجمات السيبرانية
المطلب األول :مفهوم الهجمات السيبرانية
المطلب الثاني :التأجير النظري للهجمات السيبرانية
المبحث الثاني :الجهود الدولية للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
المطلب األول :الجهود الدولية المباشرة للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
المطلب الثاني :الجهود الدولية غير المباشرة للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
الفصل الثاني :القانون الدولي اإلنساني كإطار قانوني ناظم للهجمات السيبرانية
المبحث األول :إمكانية انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية
المطلب األول :معايير تحديد األهداف العسه ههكرية المشه ههروعة أثناء الهجمات السه ههيبرانية في القانون
الدولي اإلنساني
المطلب الثاني :تطبيق المبادئ العامة في القانون الدولي اإلنساني أثناء الهجمات السيبرانية
المبحث الثاني :تحديات انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية
المطلب األول :الهجمات السيبرانية في سياق النزاع المسلح
المطلب الثاني :الهجمات السيبرانية خارج سياق النزاع المسلح
الخاتمة

ه

المقدمة
شههد المجتم الدولي خالل العقد األخير موجة انتشهار واسهعة لتكنولوجيا األجهزة الحاسهويية والشهبكة
المعلومههاتيههة التي أحههدثههت ثورة في الطريقههة التي نعيي تههها في حيههاتنهها ،ك هالمرونههة في الحصه ه ه ه ه ه ههول على
المعلومات واعتماد العديد من الخدمات والبنى التحتية األسههاسههية عليهم ،وتحكمهم في األشههياء المادية مثل
المحوالت الكهريائية والقطارات والمستشفيات والرادارات والمعامالت التجارية وأسواق األوراق المالية.
لكن لك ههل أمر ج ههانب ههه السه ه ه ه ه ه ههلبي كم هها هو ج ههانب ههه اإليج ههاتي ،فعلى الرغم من التطور اله ههائ ههل لثورة
المعلومات ،إال أنهها في اات الوقت جعلهت المجتم الدولي يواجه مخهاجر جديدة مرتبطهة تههذا التطور ،فقهد
ترز الفض ه ه ه ه ههاء أو المجال الس ه ه ه ه ههيبراني (" )Cyberspaceكمجال خامس للحرب" ،إلى جانب البر والبحر
والجو والفض ههاء ،وأترز ما يميز هذا المجال كوس ههيلة الس ههتخدام القوة أو انطالق الهجمات منه هو أنه غير
محس ه ه ههوس وغير حركي ،حيث أن اس ه ه ههتخدام هذا المجال من أجل إحداث خلل سه ه ه هواء بش ه ه ههكله الوظيفي أو
التركيبي ال يتطلب نقالً لقط عس ه ه ههكرية من مكان إلى مكان آخر ،إض ه ه ههافة إلى الك فينه من غير الممكن

التنبؤ بالموعد التي سيستخدم فيها هذا المجال من أجل إحداث الك الخلل.

وقد عزز وجود ما يمس ههى بالهجمات الس ههيبرانية ،ض ههعب جبيعة ش ههبكة المعلومات وقاتليتها لالختراق
بس ه ه ه ه ه ه هبههب اال عتمههاد المفرع على ترامج الحمههايههة المقههدمههة للجهههاز ،وعههدم تريير كلمههات المرور ،وتجههاهههل

التحديثات واالتصهاالت العشهوائية وتشههريل شههبكات  Wi-Fiالعامة ،باإلضههافة لذلك جم الدول الكبرى إلى

اسه ه ههتخدام الهجمات السه ه ههيبرانية إلى جانب الهجمات العسه ه ههكرية الحركية لزيادة تدا يات العمليات العسه ه ههكرية

على الخص ه ههم ،ليس هذا فق تل يؤدي غموض تحديد هوية مرتكب الهجوم الس ه ههيبراني إلى رغبة الدول في
اعتماد مثل هذه الهجمات ،وياإلض ه ه ه ههافة لذلك يمكن العثور على األس ه ه ه ههلحة الس ه ه ه ههيبرانية من خالل االنترنت
المظلم ) (Dark Webوهذا األمر له تدا يات خطيرة على المجتم اإلنساني ككل.
وتظهر المخاوف اإلنسه ه ههانية بشه ه ههكل واضه ه ههح عندما ال تقتصه ه ههر آثار هذه الهجمات على البيانات في
أجهزة الكمبيوتر ،أو أنظمهة الكمبيوتر تهل تههدف إلى خلق تهأثير في العهالم الحقيقي ،على سه ه ه ه ه ه ههبيهل المثهال
اختراق أنظمههة الكمبيوتر للسه ه ه ه ه ه ههيطرة على الحركههة الجويههة وخطوع أنههاتيههب النف ومحطههات الطههاقههة النوويههة

ومراقبة الحركة الجوية والبرية والبحرية والس ه ه ه ههدود ،ولذلك فين اآلثار المحتمل لمثل هذه الهجمات س ه ه ه ههتكون

على درجة عالية من الخطورة والجسامة مما قد تؤدي إلى وقوع حوادث كارثية مثل التصادم تين الطائرات،
وإجالق المواد الس ه ه ه ههامة من المص ه ه ه ههان الكيماوية أو انقطاع تش ه ه ه ههريل البنية التحتية والحيوية مثل ش ه ه ه ههبكات

إمدادات المياه والكهرياء ويكون المدنيين هم الضحايا الرئيسيين لمثل هذه الهجمات.

وأترز قانون دولي يسههعى إلى حماية المدنيين من ويالت الن ازعات المسههلحة والهجمات العدائية على

وجه الخصوص هو القانون الدولي اإلنساني ،وم اإلقرار بخطورة هذه الهجمات واعتبار الفضاء السيبراني
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مجاالً لتلك الهجمات ،س ه ههعى الباحثون والخبراء القانونيين إلى تحليل قواعد القانون الدولي اإلنس ه ههاني لبحث

مدى إمكانية تطبيق قواعده على الهجمات السههيبرانية التي تحصهل في سههياق النزاعات المسههلحة الحركية أو

خارج سياق الن ازعات المسلحة الحركية.

أوالً :إشكالية البحث
بخالف الهجمات العسه ه ههكرية التقليدية التي تتم في الميدان المادي ،تشه ه ههن الهجمات السه ه ههيبرانية في

ميدان افت ارضه ههي على شه ههبكة االنترنت م ما تتميز به من اسه ههتخدام مزدوج عسه ههكري -مدني .وعلى اعتبار

أن قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني ،ومنذ صياغة اتفاقيات جنيف األريعة لعام  1949ويروتوكوليها

الملحقين لعام  ، 1977واجبة التطبيق على كافة األنشطة التي تقوم تها األجراف أثناء النزاع المسلح ،تثور
اإلشكالية حول مدى إمكانية انطباق قواعد ومبادئ هذا القانون على الهجمات السيبرانية.

ثانياً :أسئلة البحث
وينطوي تحت السؤال الرئيس الساتق عدة أسئلة فر ية هي:
 .1ما المقصود بالهجمات السيبرانية؟
 .2ماهي جبيعة الهجمات السيبرانية وما الذي يميزها عن الحرب السيبرانية والجريمة السيبرانية؟
 .3ما هي أنواع الهجمات السيبرانية واآلثار الناشئة عنها؟
 .4ما الجهود الدولية للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية؟
 .5ما مدى إمكانية انطباق القانون الدولي اإلنساني على هذه الهجمات؟
 .6كيف سوف يتم تطبيق المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني أثناء الهجمات السيبرانية؟

 .7ما هي معايير تحديد األهداف العسكرية المشروعة أثناء الهجمات السيبرانية في القانون الدولي
اإلنساني؟

ثالثاً :أهداف البحث
يهدف البحث إلى اإلجابة على أسئلة البحث المذكورة آنفاً على وجه الخصوص:
 .1تكوين صههورة واضههحة المعالم عن الهجمات السههيبرانية التي تدور في الميدان االفت ارضههي الجديد
للقتال.
 .2تيان الجهود الدولية للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية.
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 .3توضيح معايير تحديد األهداف العسكرية المشروعة أثناء الهجمات السيبرانية في القانون الدولي
اإلنساني.

 .4تيان إمكانية انطباق قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسهاني على الهجمات السهيبرانية ،خاصهة أن
اسههتخدام الفضههاء السههيبراني لشههن العمليات العسههكرية قلب قوانين النزاع المسههلح أرس هاً على عقب،
فاألهداف المقص ههودة بأي هجوم س ههيبراني س ههتكون على األرجح مدنية ال عس ههكرية ،وس ههتؤثر على
السكان المدنيين ال على القوات العسكرية.
 .5استعراض حاالت التطبيقية لهجمات سيبرانية حصلت في سياق النزاع المسلح وخارجه.

رابعاً :أهمية البحث
نظ اًر لتزايد الهجمات السه ههيبرانية في اآلونة األخيرة وصه ههعوية تحديد الجهة التي صه ههدرت عنها هذه

الهجمات وعدم وجود أسه ه ههاس قانوني ينظمها ،تكمن أهمية هذا البحث في كونه يعالج موضه ه ههوع حديث ال

يزال في جور التبلور ويسه ه ههل الضه ه ههوء على مفهوم هذه الهجمات وجبيعتها االسه ه ههتثنائية .باإلضه ه ههافة لذلك

يحلل قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسهاني لبحث إمكانية انطباقها على الهجمات السهيبرانية ،وتقييم هذا
االنطباق على حاالت تطبيقية لهجمات سيبرانية حصلت فعالً.

خامساً :الدراسات السابقة:
تعد الد ارسهات السهابقة في هذا الموضهوع قليلة نوعاً ما ،نظ اًر لحداثة المصهطلح ،واالهتمام المتأخر

به ،لذلك س ه ه ه ه ه ههعينا البحث عن الد ارس ه ه ه ه ه ههات التي تنطوي تحت هذا الموض ه ه ه ه ه ههوع ،وقد تم ترتيبها من األقدم
لألحدث.
 )1الدراسة األولى :عنوانها ((المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية))
إعداد الطالبة :زهراء عماد محمد كلنتر
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة الكوفة عام .2016
أ) مضمون الدراسة
تناولت الد ارسه ه ههة الهجمات السه ه ههيبرانية من حيث ماهيتها ،وتطور الهجمات السه ه ههيبرانية وجبيعتها
وسههياسههة الدول وموقفها ونمااج عنها وفي القسههم الثاني من الد ارسههة تناولت تكييف الهجمات السههيبرانية

والمس ه ه ه ه ههؤولية الدولية الناش ه ه ه ه ههئة عنها في ض ه ه ه ه ههوء أحكام القانون الدولي من خالل تيان تكييف الهجمات

السه ه ه ههيبرانية من ناحتين ،األولى في ظل مبدأ مسه ه ه ههوغات الحرب (  )Jus ad Bellumوالثانية في ظل
مبدأ سه ههلوكيات الحرب (  ،)Jus in Belloوأيض ه هاً تناولت الهجمات السه ههيبرانية في ظل التنظيم الدولي
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ال معاصر ،من حيث التنظيم القانوني بشأن المسؤولية الدولية ،وييان الجهود الدولية في تنظيم الهجمات
السيبرانية.
ب) أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة الحالية
تتفق هذه الد ارسههة م الد ارسههة الحالية في أنها تتناول ماهية الهجمات السههيبرانية والجهود الدولية

لتنظميها ومدى انطباق مبادئ القانون الدولي اإلنسه ههاني عليها ،إال أنها تختلب عن الد ارسه ههة الحالية في
جريقة تناولها للموضه ه ههوع حيث ركزت هذه الد ارسه ه ههة على اكر خصه ه ههائ

الهجمات السه ه ههيبرانية وأنواعها

واآلثار الناشئة عنها و باإلضافة لتحديد معايير األهداف العسكرية المشروعة أثناء الهجمات السيبرانية،

باإلض ههافة لذلك اس ههتعراض حاالت تطبيقية لهجمات س ههيبرانية حص ههلت في س ههياق النزاع المس ههلح وخارجه

وشه ه ه ه ههرح كل حالة على حدى بالتفصه ه ه ه ههيل ثم تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسه ه ه ه ههاني على هذه الحاالت
التطبيقية.

 )2الدراسةةةةة الثانية :عنوانها ((الهجمات السةةةةيبرانية على شةةةةبكات الحاسةةةوب في ضةةةةوء القانون الدولي
اإلنساني))
إعداد الطالب :جالل محمد الحاج إتراهيم
رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة دمشق عام .2020
أ) مضمون الدراسة

تناولت الد ارسههة الفضههاء السههيبراني والهجمات السههيبرانية من حيث األهمية االسههتراتيجية للفضههاء

السههيبراني ومفهوم الهجمات السههيبرانية وتدا يات هذه الهجمات على األمن الدولي والنزاعات المسههلحة،
وأيض هها قانون النزاعات المس ههلحة من حيث االنطباق على الهجمات الس ههيبرانية والك من خالل الحديث
عن الهجمات السهيبرانية والتحول في اسهتخدام القوة في العالقات الدولية ،ومشهرو ية اسهتخدام الهجمات

الس ه ه ههيبرانية في حالة النزاع المس ه ه ههلح ،وفي القس ه ه ههم الثاني من الد ارس ه ه ههة تناولت المش ه ه ههاركة المباشه ه ه هرة في
الهجمات الس ه ههيب ارنية والجهود الدولية لموا جهتها من خالل تيان المس ه ههؤولية عن المش ه ههاركة المباش ه هرة في
الهجمات الس ههيبرانية من ناحيتين  ،األولى التطرق للمس ههؤولية الدولية عن تص ههرفات المش ههارك المباشه ههر

في الهجمات الس ه ه ه ههيبرانية و الثانية المس ه ه ه ههؤولية الجنائية عن المش ه ه ه ههاركة المباشه ه ه ه هرة وأهم الجهود الدولية
المبذولة في تأمين االستخدام السلمي للفضاء السيبراني.
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ب) أوجه االتفاق واالختالف مع الدراسة الحالية
تتفق هذه الد ارسه ه ه ههة م الد ارسه ه ه ههة الحالية في أنهما تنضه ه ه ههويان تحت القانون نفسه ه ه ههه وهو القانون

الدولي اإلنس ههاني ،إال أنها هذه الد ارس ههة س ههعت لتقييم مدى انطباق القانون الدولي اإلنس هاني على حاالت
تطبيقية لهجمات سيبرانية حصلت سواء داخل سياق النزاع المسلح أو خارجه.

سادساً :منهج البحث
تس ه ه ههتدعي جبيعة البحث وموض ه ه ههوعه اعتماد المنهج الوص ه ه ههفي التحليلي (االس ه ه ههتنباجي) ،حيث يقوم

البحث باستعراض ماهية الهجمات السيبرانية وتحليل قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنساني في سبيل تقييم
إمكانية تطبيقها على الهجمات السبرانية.

سابعاً :حدود البحث
 .1الحدود الموضةةةو ية :يعالج البحث موضه ههوع الهجمات السه ههبرانية في إجار القانون الدولي اإلنسه ههاني
فق  .بالتالي يخرج عن نطاقه مشه ههرو ية اسه ههتخدام الهجمات السه ههبرانية في ضه ههوء أحكام ميثاق األمم

المتحههدة النههاظمههة للجوء إلى القوة المسه ه ه ه ه ه ههلحههة ،كمهها ال يتنههاول البحههث موقب القههانون الههدولي لحقوق
اإلنسان من هذه الهجمات.

 .2الحدود الزمانية :الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية ،هجمات حديثة ومتطورة ،ال يمكن ضه ه ه ه ههبطها تدقة ،م الك
يمكن القول بأن حدود الموضوع ممتدة من حرب كوسوفو 1999حتى عام .2020

 .3الحدود المكانية :الهجمات الس ه ههيبرانية تحص ه ههل في الفض ه ههاء الس ه ههيبراني وهي في تزايد مس ه ههتمر ومن
الصه ه ههعب حصه ه ههرها بمكان واحد فالضه ه ههرر قد يتعدى الهدف المقصه ه ههود في بعال الحاالت ،لذلك فقد
امتدت الحدود المكانية لهذا البحث لتشه ه ه ههمل أكثر الدول وقعت فيها هجمات سه ه ه ههيبرانية مثبتة إلى حد

مها ،كهالواليهات المتحهدة األمريكيهة ،الجمهوريهة العرييهة السه ه ه ه ه ه ههوريهة ،الجمهوريهة اإلسه ه ه ه ه ه ههالميهة اإليرانيهة،
يوغسالفيا السابقة ،جورجيا ،واستونيا.

ثامناً :خطة البحث
قسه ههم البحث إلى فصه ههلين ،تناول الفصه ههل األول اإلجار النظري والقانوني للهجمات السه ههيبرانية ،وجاء

في مبحثين :األول يبحههث مههاهيههة الهجمههات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيههة ،والثههاني يعرض الهجود الههدوليههة للتنظيم القههانوني
للهجمات السيبرانية.

أما الفصهل الثاني يتناول القانون الدولي اإلنسهاني كيجار قانوني ناظم للهجمات السهيبرانية ،وجاء في

مبحثين :األول يبحث إمكانية انطباق القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني على الهجمات السه ه ه ههيبرانية ،والثاني يتناول

تحديات انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية.
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الفصل األول

اإلطار النظري والقانوني للهجمات السيبرانية
تمهيد وتقسيم
وفقاً للد ارسه ه ه ه ه ههات إن أي ظاهرة أو حدث ال ينمو ويزدهر إال في ظل تيئة حاضه ه ه ه ه ههنة وظروف مواتية

تحفز على اتجاه داعم لها من التشههجي والمسههاندة المجتمعية ،وهذا ما وجدته الشههبكات الرقمية ( اإلنترنت)

فعالً من قبول واس ه النطاق في كل أنحاء المعمورة ،فمنذ نهايات القرن العش هرين ،عندما اسههتخدم االنترنت

بشه ه ه ههكل فعلي ،تدأ العالم يشه ه ه هههد تريرات نو ية س ه ه ه هريعة لم يشه ه ه هههدها قبل هذا التاري  ،خاصه ه ه ههة في مجال

المعلومات والتكنولوجيا واالتصه ه ه ههاالت ،وقد أدى هذا التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصه ه ه ههاالت

خاصهة في تداية القرن الحادي والعشهرين ،إلى خلق مجتم وسهاحة افت ارضهية متكاملة ينشه في ظلها ليس
اإلنسان فحسب تل الدول ويؤثرون ويتأثرون تها.

نتيجة لذلك تركز الدول والمنظمات والش ههركات الكبرى بش ههكل كبير على الفض ههاء الس ههيبراني ،لتحقيق
أهدافهم ومصه ه ه ههالحهم ،وأصه ه ه ههبحت المواق اإللكترونية والبرامج عبر االنترنت خاصه ه ه ههة تلك البرامج المتعلقة
بالبنى التحتية للدول وس ه ه ههيلة وأداة وهدف تس ه ه ههعى إلى امتالكهم واس ه ه ههتراللها هذه الدولة أو تلك لمص ه ه ههلحتها
الخاصة.
والتد من اإلشه ههارة إلى أنه تكمن خصه ههوصه ههية الفضه ههاء السه ههيبراني في عدم وجود دولة بيمكانها فرض
سههيطرتها وسههيادتها األحادية عليه ،مما أدى الك إلى اسههتخدامه بشههكل يضههر اإلنسههانية ،فظهرت الهجمات
الس ه ههيبرانية التي لم تكن معروفة إال في وقت قريب وأص ه ههبحت من األمور الرئيسه ه هية التي يتحتم على الدول
مواجهتها في العصههر الراهن بسههبب ما يمكن أن تسههببه هذه الهجمات من دمار هائل يمكن أن يمس األمن
القومي للدولة  ،حيث أدت تدا يات هذه الهجمات كأداة جديدة تسه ه ه ه ه ه ههتخدم في الص ه ه ه ه ه ه هراع تين بعال الدول،
وص ههعود فاعلين من غير الدول على الس ههاحة الدولية ،إلى نش ههوء جهود دولية تس ههعى لوضه ه تنظيم قانوني
للهجمات السيبرانية.
وعليه أتناول اإلجار النظري والقانوني للهجمات السيبرانية ،في مبحثين:
المبحث األول :ماهية الهجمات السيبرانية
المبحث الثاني :الهجود الدولية للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
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المبحث األول
ماهية الهجمات السيبرانية
شه ه ههكلت الثورة الرقمية والمعلوماتية قفزة تكنولوجية ،وأصه ه ههبح الفضه ه ههاء السه ه ههيبراني ()Cyberspace
عنصه ه اًر مؤث اًر في النظام الدولي المعاصه ههر نظ اًر لما يحمله من أدوات تكنولوجية متطورة ،حيث كشه ههب عن
محاور جديدة وأضه ه ههاف مسه ه ههتويات كثيرة من التعقيد للعمليات العسه ه ههكرية ،ويات أكثر تأثي اًر في الحسه ه ههابات

االستراتيجية للدول ،والدولة التي ال تملك التكنولوجيا السيبرانية المحصنة أمنياً سيتعرض فضاؤها السيبراني

المتض ههمن لألص ههول والموارد والمعلومات والخدمات والبنية التحتية الحيوية ،بما في الك األمنية والعس ههكرية

والمصرفية والتجارية والتعليمية والصحية واالقتصادية إلى الهجمات السيبرانية التي تسبب دمار هائل فيها.
وأتناول فيما يلي ماهية هذه الهجمات ،في مطلبين نبين في المطلب األول مفهوم الهجمات الس ههيبرانية ،أما
في المطلب الثاني التأجير النظري للهجمات السيبرانية.

المطلب األول :مفهوم الهجمات السيبرانية
أمام الثورة الرقمية الحديثة التي أفرزت وجود فضاء سيبراني يقوم على أساس تنية عالمية لتكنولوجيا
المعلومات واالتص ههال ،ش هههد العالم س ههباقاً للتس ههلح غير تقليدي من نوع جديد ،يقوم على اس ههتحداث وتطوير

ترامج تقنيه تسهتخدم في الفضهاء السهيبراني ألغراض عسهكرية ،حيث يتم توجيه هجمات بسهرعة قصهوى ضهد
أعداء يتواجدون على مس ههافة بعيدة جداً من دون تعرض هههم للخطر ،س ههميت بمص ههطلح الهجمات الس ههيبرانية.

ويناء على الك سه ه ه ههنتحدث في الفرع األول عن تعريف الهجمات السه ه ه ههيبرانية ،تينما الفرع الثاني سه ه ه ههنتطرق
لطبيعة الهجمات السيبرانية.
الفرع األول :التعريف بالهجمات السيبرانية

معظم التعاريف التي وردت بش ه ه ههأن الهجمات الس ه ه ههيبرانية تش ه ه ههترك في معنى متقارب وهو اس ه ه ههتهداف

مواق إلكترونية أو نظام كمبيوتر أو جهاز كمبيوتر من خالل وس ه ه ههائل اتص ه ه ههال إلكترونية أخرى ،مما يهدد

سه هرية أو س ههالمة أو توفر المعلومات المخزنة عليه ،وعادة ما تكون ص ههادرة من مص ههدر مجهول إما يس ههرق

أو يرير أو يدمر هدفاً محدداً عن جريق اختراق نظام حسه ههاس،

()1

وإن كان المختصه ههون في القانون الدولي

العام يقرون بأن المصه ه ه ههطلح يكتنفه الرموض وااللتباس بسه ه ه ههبب عدم االتفاق على تعريف محدد له ،فمنهم
Pande, Nihar Ranjan: Cyber Attacks and Counter Measures: User Perspective, (Post-

)(1

Graduate Diploma in Cyber Security), Uttarakhand Open University, Haldwani 2016, P1,
Available at: https://cutt.ly/9ki28jB
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من تبنى مصطلح الفضاء السيبراني ( (cyber spaceباالستناد إلى المحي الذي تجري فيه االعتداءات
السهيبرانية ،ومنهم من تبنى مصهطلح الحرب السهيبرانية (  )Cyber warfareاسهتناداً إلى إيديولوجية أمنية
أو عس ه ههكرية ض ه ههد العدو المفترض ،تينما فض ه ههل البعال اآلخر مص ه ههطلح الهجمات الس ه ههيبرانية ( cyber

) attacksألن مص ههطلح "الحرب" هو مص ههطلح غير محبذ في وقتنا الراهن على مس ههتوى التنظيم القانوني

الدولي ،فيكون مصه ههطلح "الهجمات السه ههيبرانية" أكثر داللة ومعنى ،يتماشه ههى م مقتضه ههيات القانون الدولي

المعاصههر.

()1

وياإلضههافة إلى الك فين الهجمات السههيبرانية أوس ه نطاقاً من الحرب السههيبرانية ،وقد تحدث

خارج نطاق النزاعات المسه ه ههلحة ،فتكون سه ه ههبباً لبدء النزاع المسه ه ههلح أو تحدث في نطاق النزاعات المسه ه ههلحة،

فتشههكل جزءاً من الحرب السههيبرانية .وعليه سههنتناول تعريف الهجمات السههيبرانية من خالل أوالً تيان معناها

لر ًة واصطالحاً وثانياً في تيان خصائصها.
أوالً_ الهجمات السيبرانية لغ ًة واصطالحاً

يحتم علينا تعريف مص ه ه ههطلح الهجمات الس ه ه ههيبرانية التركيز على جانبين ،األول على الس ه ه ههيبرانية في

اللرة ،فيما سههيركز الثاني على الهجمات السههيبرانية اصههطالحاً من خالل اسههتعراض التعريفات التي أوردها
الفقهاء والمتخصصين في هذا الجانب.
 .1السيبرانية في اللغة
إن كلمة س ههيبرانية أو س ههايبر أو س ههيبراني تعتبر ترجمة حرفية لكلمة ) (Cyberوالمش ههتقة من كلمة
) .)2((Cyberneticsوقد اس ه ههتخدم هذا المص ه ههطلح ) )Cyberneticsأكاديمياً ألول مرة من قبل عالم

الرياضيات األمريكي "نوريرت وينر" عام  ،1948في كتابه الشهير:

"علم التحكم اآللي :أو التحكم واالتصه ه ه ه ه ه ههال في الحيوان واآللهة" ،والهك لششه ه ه ه ه ه ههارة إلى "آليهات التنظيم

الذاتي"(.)3

( )1صههاتر ،تلقاسههم تن" :الهجمات السههيبرانية ومواجهتها في ضههوء القانون الدولي المعاصههر" ،مجلة حقوق اإلنسههان والحريات
العهامهة ،العهدد  ،4جهامعهة عبهد الحميهد تن بهاديس ،الهدكتور حيهدرة محمهد ،الجزائر ،2017،ص ص  ،215-184ص ،188
متاح على الراب :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69268
Microsoft Computer Dictionary, Fifth Edition, Microsoft Press, Washington,2002, p138,

)(2

Available AT: https://cutt.ly/pkg9WxN
Cybernetics or Control and Communication in The Animal and The Machine. See: Wiener,

)(3

Norbert: Cybernetics or Control and Communication in The Animal and The Machine, M.I.T,
Press, Second Edition, Cambridge, Massachusetts, 1948, Available At: https://cutt.ly/akhwlob
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أما فيما يتصه ه ههل بالبحث عن مصه ه ههدر كلمة سه ه ههايبر ( )cyberفي المعاجم اللرة العريية فنجد أنه ال
يوجد مصطلح مقارب للسايبر ( )Cyberإا جاء معنى هذه الكلمة:

أ -في قه ه ههاموس المورد الحه ه ههديه ه ههث ب "الكمبيوتري" أو "عصه ه ه ه ه ه ههري جه ه ههداً" كمه ه هها ورد معنى مصه ه ه ه ه ه ههطلح
( )cyberneticsبأنه "علم الضب " أو "علم التحكم األوتوماتيكي".

()1

ب -وجاء في قاموس المعاني بمعنى " تخيلي"(.)2
أيضأ باالجالع على الوثائق الصادرة عن األمم المتحدة الصادرة باللرة العريية ،ومنشورات ومقاالت

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،نجد أنها تستخدم مصطلح السيبرانية.

ولهذه األسباب مجتمعة قد استخدمنا مصطلح السيبرانية في بحثنا.
 .2الهجمات السيبرانية اصطالحاً

إن مصه ه ه ههطلح الهجمات السه ه ه ههيبرانية هو مصه ه ه ههطلح حديث نسه ه ه ههيباً ،لذلك قد حاول العديد من الخبراء

والفقهاء القانونيين وض ه ه ه تعريف محدد له .وسه ه ههنسه ه ههتعرض هذه التعاريف تبعاً لوجهات النظر التي يتبناها
أصحاتها.

فقد عرفه فيورتس ( )Fuertesبالقول :هجوم عبر االنترنت يقوم على التس ه ه ههلل إلى مواق الكترونية
غير مرخ

بهالهدخول إل يهها ،تههدف تعطيهل أو إتالف البيهانهات المتوفرة فيهها أو االسه ه ه ه ه ه ههتحواا عليهها ،وهي

بارة عن سه ه ههلسه ه ههلة هجمات الكترونية تقوم تها دولة ضه ه ههد أخرى .فيما عرفه شه ه ههمت ( )Schmittبالقول:

مجموعة من اإلج ارءات التي تتخذها الدولة للهجوم على نظم المعلومات المعادية تهدف التأثير واإلضه ه هرار
تها  ،وفي الوقت نفسه للدفاع عن نظم المعلومات الخاصة بالدولة المهاجمة(.)3
وفيما يتعلق باللجنة الدولية للصه ه ههليب األحمر فقد عرفت الهجوم السه ه ههيبراني بأنه :اسه ه ههتخدام أنشه ه ههطة
متعمدة لتريير أو إفسههاد أو خداع او إضههعاف أو تدمير أنظمة الحاسههوب أو شههبكات الحاسههوب للخصههم أو

المعلومات و /أو البرامج المدرجة في هذه األنظمة أو الش ه ههبكات أو التي ترس ه ههل من خاللها ،وقد تؤثر هذه
األنش ه ههطة أيضه ه هاً في الكيانات المرتبطة تهذه األنظمة والش ه ههبكات .وقد يس ه ههتخدم الهجوم الس ه ههيبراني في من
المسه ه ه ههتخدمين المرخ

لهم من الولوج إلى حاسه ه ه ههوب أو خدمة معلومات (هجوم الحرمان من الخدمة) ،أو

لتدمير اآلالت التي يتحكم فيها الحاسه ههوب (الررض المزعوم للهجوم السه ههيبراني بالفيروس سه ههتوكسه ههنت) ،أو
لتدمير أو تريير تيانات حيوية (مثل الجداول الزمنية السه ه ه ه ه ههتخدام عمليات لوجسه ه ه ه ه ههتية عسه ه ه ه ه ههكرية) .ويرجى
( )1

البعلبكي ،منير .والبعلبكي ،رمزي منير :المورد الحديث ،دار العلم للماليين ،تيروت ،2009 ،ص.307

( )2

موق قاموس المعاني ،معنى كلمة سايبر ،استرجعت تتاري :2020/12/4

/https://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/cyber
( )3

الفتالوي ،أحمد عبيس نعمة :الهجمات الس ه ه ههيبرانية (د ارس ه ه ههة قانونية تحليلية بش ه ه ههأن تحديات تنظيمها المعاص ه ه ههر) ،الطبعة

األولى ،منشورات زين الحقوقية ،تيروت(لبنان)2018،م ،ص.16
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مالحظة أن اآلثار المباش ه ههرة لهجوم س ه ههيبراني (األضه ه هرار التي تص ه ههيب الحاس ه ههوب) قد تكون أقل أهمية من
اآلثار غير المباشرة (األضرار التي تصيب النظام الذي يرتب به الحاسوب)(.)1
أما بالنسبة للخبراء القانونيين في دليل تالين فقد عرفوا الهجمات السيبرانية بأنها :عمليات سيبرانية،
س ه ه هواء كانت هجومية أو دفا ية ،يهدف من خاللها التس ه ه ههبب باإلص ه ه ههابة أو وفاة ألش ه ه ههخاص أو اإلض ه ه هرار
وتدمير األهداف(األ يان)(.)2

وعلى ضه ههوء ما سه ههبق يمكن القول أن الهجمات السه ههيبرانية في رأينا :هي عمليات سه ههيبرانية تقوم تها
الدولة أو مجموعات حكومية أو غير حكومية س ه هواء كانت هجومية أو دفا ية ،يهدف من خاللها التس ه ههبب
باإلصههابة أو وفاة ألشههخاص أو اإلضهرار وتدمير األهداف ( األ يان) ضههد خصههم معين ،والك عن جريق

الدخول قص ه ههداً بطريقة غير مش ه ههروعة إلى جهاز حاس ه ههويي أو منظومة معلوماتية أو موق إلكتروني على

االنترنت ،دون أن يكون له الحق أو يملك الص ه ههالحية أو التصه ه هريح بالقيام تذلك والقيام بحذف البيانات أو

ترييرها أو تشههفيرها أو إعاقة أو المن قصههداً بأي وسههيلة كانت الوصههول إلى الخدمة أو تعطيلها أو توقيفها

عن العمل أو الحد من قدرة صه ه ههاحب الموق على التحكم بموقعه ،أو اسه ه ههتخدام البرمجيات الخبيثة أيا كان

نوعها ويأي وسيلة كانت ،بقصد اإلضرار باألجهزة الحاسويية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.
ثانياً_ خصائص الهجمات السيبرانية
تتسههم الهجمات السههيبرانية التي توجه من خالل الفضههاء السههيبراني بخصههائ

تميزها عن غيرها من

الهجمات العادية ومن أترزها ما يلي

 .1الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة هي هجمهات تقنيهة متطورة ،عكس ه ه ه ه ه ه ههت قمهة التطور الهذي وص ه ه ه ه ه ه هلهت إليهه ثورة
المعلومات(.)3
 .2التكلفة المتدنية نسه ههبياً للهجمات السه ههيبرانية ،فال تحتاج الدول إلى تخصه ههي

ميزانيات ضه ههخمة إلنتاج

أس ههلحتها الس ههيبرانية على خالف األس ههلحة المس ههتخدمة في النزاعات العنيفة التقليدية اات الكلفة العالية

جداً كحامالت الطائرات والمقاتالت المتطورة(.)4
( )1

لين ،هريرت" :النزاع الس ه ه ه ههيبراني والقانون الدولي اإلنس ه ه ه ههاني" ،مجلة اللجنة الدولية للص ه ه ه ههليب األحمر ،مجلد ،)886(94

صيف ،2012ص ص  ،531-515ص  ،518-519متاح على الراب https://cutt.ly/RkoansD:
Schmitt, Michael (gen ed): Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(2

Warfare, Cambridge University Press, New York, First Published,2013, Available At:
https://cutt.ly/tkofrbK
( )3

موق الموسوعة الجزائرية للدراسات السياسية واالستراتيجية ،الحرب السيبرانية وتدا ياتها على األمن العالمي ،استرجعت

تتاري 2020 /21/4م ،متاح على الراب D3qG5hu/yl.ttuc//:sptth :
( )4

المرج الساتق ،نفس الموض .
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 .3الهجوم السيبراني قد يحدث في أي وقت ويمدة قصيرة من الزمن ،سواء في السلم ،أو في الحرب(.)1

 .4يتمت المهاجم بميزة واض ههحة في الهجمات الس ههيبرانية على المداف  ،ألن هذه الهجمات تتميز بالس ههرعة
والمرونهة والمراوغهة ،فمن غير المرجح أن تنجح عقليهة التحصه ه ه ه ه ه ههن لوحهدهها ،ألن التحصه ه ه ه ه ه ههين في ههذا
االتجاه سيجعل الجانب اآلخر عرضة لمزيد من محاوالت االختراق ،ويالتالي المزيد من الضر .

 .5ال تعرف الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة الحهدود الجررافيهة فهي متنوعهة ومتطورة توس ه ه ه ه ه ه ههائلهها المرتبطهة بهأكثر
المجههاالت التقنيههة تطو اًر وتري اًر في الحيههاة المعههاص ه ه ه ه ه ه هرة للههدول ،وهي عالوة على الههك ،غير محههدودة
األههداف والنتهائج ،إا قهد تتعهدى مخهاجرهها ميهادين القتهال التقليهديهة لتص ه ه ه ه ه ه ههل تهدمهارهها إلى أكثر المواق

السيادية والحساسة تحصيناً ويعداً عن دائرة القتال.

 .6صههعوية تحديد موق وشههخصههية القائم بالهجمات السههيبرانية اات التأثير العالي لكونها ال تترك أثر أو
دليل على حصه ه ه ه ههولها ،إا إن معظم الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية يتم اكتشه ه ه ه ههافها بالصه ه ه ه ههدفة ،ويعد فترة جويل

ويمساعدة المهارات الفنية عالية المستوى الكتشاف مصدر الهجوم.

 .7كذلك تتميز الهجمات الس ههيبرانية بأن تها تدمير ال تص ههاحبه دماء وأش ههالء بالض ههرورة ،ويس ههبب انتش ههار
الفض ه ههاء الس ه ههيبراني وس ه هههولة الوص ه ههول إلي ه يمكن أن يزيد عدد المهاجمين وكذلك توس ه ه دائرة المواق
المس ه ه ه ههتهدفة ،ولتدور تلك الهجمات المتبادلة على نحو من الكر والفر ليعبر عن حالة صه ه ه ه هراع مطولة
مرتبطة بالطبيعة المتنوعة للفضاء السيبراني(.)2
الفرع الثاني :طبيعة الهجمات السيبرانية
خلق تحديد جبيعة الهجمات السه ههيبرانية مشه ههاكل عملية وجدالً تين الخبراء القانونيين ،كما أنه بسه ههبب

التطور التقني الحاص ه ه ههل أدى الك إلى ظهور العديد من المص ه ه ههطلحات والمفاهيم المتش ه ه ههاتهة م بعض ه ه ههها

البعال في المجاالت التقنية والمعلوماتية وال س ه ه ههيما في إجار المص ه ه ههطلحات المش ه ه ههتقة من الس ه ه ههايبر ،لذلك

وانطالقاً من هذا س ههوف نبين في الفرع األول الهجمات الس ههيبرانية وس ههيلة أم أس ههلوب للقتال أما الفرع الثاني
سوف نتحدث عن تمييز الهجمات السيبرانية عن الجرائم السيبرانية والحرب السيبرانية.

()1المرج الساتق ،نفس الموض .
( )2

العبودي ،علي عبد الرحيم" :هاجس الحروب السهيبرانية وتدا ياتها على األمن والسهلم الدوليين" ،المجلة العلمية األكاديمية

العراقية ،العدد  ،57جامعة برداد ،كلية العلوم الس ه ههياس ه ههية ،2019 ،ص ص  ،118-89ص  ،101-100-99متاح على
الراب https://cutt.ly/XkokTen:
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أوالً_ الهجمات السيبرانية وسيلة أم أسلوب للقتال
اس ههتناداً إلى اإلقرار العالمي بأن" :إن حق أجراف أي نزاع مس ههلح في اختيار أس ههاليب ووس ههائل القتال

ليس حقاً ال تقيده قيود" ،إااً إن التمييز تين "وسه ه ه ههائل" و"أسه ه ه ههاليب" القتال مهم(.)1وانطالقاً من الك التد من

تيان الهجمات السيبرانية هي وسيلة أم أسلوب للقتال أم االثنين معاً.
 .1الهجمات السيبرانية وسيلة للقتال

إاا اسه ههتخدمت الهجمات السه ههيبرانية تذاتها للتسه ههلل إلى أنظمة إلكترونية معدة للحماية أو تنظيم سه ههير

عمل منش ه ت حيوية للسههيطرة عليها وتدميرها ،فهنا تعد الهجمات السههيبرانية وسههيلة للقتال أي سههالحاً تهاجم

به العدو(.)2

وإن من أهم اإلشهكاليات التي تواجه المجتم الدولي في جريقة التعامل م الهجمات السهيبرانية هي

ما يتعلق بالجدل حول إمكانية عد األنش ههطة الس ههيبرانية كس ههالح وإمكانية خض ههوعها لقيود االتفاقيات المعنية
بالحد من التسههلح إا اهب بعال الخبراء بعدم صههحة وصههب الهجمات السههيبرانية بأنها "سههالحاً" ألنها تفتقد

إلى الطاقة الحركية ويالتالي عدم خضههوعها للتنظيمات الدولية المتعلقة باسههتخدام األسههلحة( .)3وهذا مخالب
للواق إا ال يشههترع في األسههلحة احتواؤها على الطاقة الحركية وخير مثال على الك األسههلحة الكيميائية أو

البيولوجية .فحقيقة السالح هي في كل ما يمكن أن يحدث ضر اًر جسدياً أو مادياً ،ويستعمل لررض الدفاع

أو الهجوم أو التهديد(.)4

وقد أش ههارت اللجنة الدولية للص ههليب األحمر عند حديثها عن األس ههلحة الس ههيبرانية أن تقييم مش ههرو ية

األس ه ه ههلحة الجديدة يص ه ه ههب في مص ه ه ههلحة كافة الدول ،حيث أنه يس ه ه ههاعدها في ض ه ه ههمان توافق س ه ه ههلوك قواتها
المس ه ه ه ههلحة م االلتزامات الدولية .وياإلض ه ه ه ههافة لذلك تلزم المادة  36من البروتوكول اإلض ه ه ه ههافي األول لعام

( )1
( )2

ميلزر ،نيلس :مقدمة شاملة القانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،2016،ص .101
الفتالوي ،أحمد عبيس نعمة :الهجمات الس ه ه ههيبرانية ( د ارس ه ه ههة قانونية تحليلية بش ه ه ههأن تحديات تنظيمها المعاص ه ه ههر) ،مرج

ساتق ،ص .21
( )3

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسه ه ه ههؤولية الدولية الناشه ه ه ههئة عن الهجمات السه ه ه ههيبرانية ،جامعة الكوفة-كلية القانون ،جمهورية

العراق ،إشراف الدكتور :أحمد عبيس نعمة الفتالوي2016،م ،ص .31
( )4

شهههاب ،محمود إتراهيم عبد الرحمن :األسههلحة غير التقليدية في الفقه اإلسههالمي ،الجامعة اإلسههالمية  -عمادة الد ارسههات

العليا ،كلية الش ه ه هريعة والقانون ،قس ه ه ههم الفقه المقارن ،غزة ،إش ه ه هراف الدكتور :زياد إتراهيم مقداد2007 ،م ،ص  ،2متاح على
الراب :
https://iugspace.iugaza.edu.ps/handle/20.500.12358/22293
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 1977كل دولة من الدول األجراف التحقق من امتثال أي أسه ه ه ههلحة جديدة تقوم تنشه ه ه ههرها أو تدرس مسه ه ه ههألة

نشرها لقواعد القانون الدولي اإلنساني ،وهذه نقطة أخرى استحضرها دليل "تالين" على نحو مفيد(.)1
 .2الهجمات السيبرانية أسلوب للقتال

إاا أسه ه هههمت الهجمات السه ه ههيبرانية في توجيه العمليات وسه ه هههلت عمل القوة العسه ه ههكرية التقليدية ،فتعد
أس ههلوب للقتال ،كاس ههتخدام الهجمات الس ههيبرانية إليقاف عمليات االتص ههال في المطارات العس ههكرية والمدنية.
ففي هذه الحالة ،لم تسه ه ه ه ههتخدم الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية لتحقيق الهدف تنفسه ه ه ه ههه تل لتمهيد الطريق أمام القوات

العس ههكرية لتحقيق ميزة أو أفض ههلية عس ههكرية على العدو ،فلذلك يمكن عدها أس ههلوب للقتال وإدراجها ض ههمن

التخطيطات والتكتيكات العسكرية(.)2
ونس ههتنتج من الك أن الهجمات الس ههيبرانية تش ههكل وس ههيلة وأس ههلوب للقتال في الوقت نفس ههه ،والك وفق
األهداف المسه ه ه ه ههتخدمة لتحقيقها .وقد جالبت اللجنة الدولية للصه ه ه ه ههليب األحمر الدول األجراف في اتفاقيات

جنيف أثناء المؤتمر الدولي الثامن والعش ه ه ه هرين للص ه ه ه ههليب األحمر والهالل األحمر المنعقد عام  2003بأن

تخض ه جمي األسههلحة الجديدة ووسههائل وأسههاليب الحرب الجديدة "السههتعراض دقيق ومتعدد التخص هصههات"
والك لضه ههمان أال يتخطى تطور التكنولوجيا الحماية القانونية المكفولة ،ويعد اسه ههتخدام الهجمات السه ههيبرانية
أثناء النزاعات المسلحة مثاالً جيداً على هذا التطور التكنولوجي السري (.)3
ثانياً_ تمييز الهجمات السيبرانية عن الجرائم السيبرانية والحرب السيبرانية
لبيان الهجمات السه ه ههيبرانية بشه ه ههكل أوضه ه ههح ،من المهم التمييز تينها ويين الجرائم السه ه ههيبرانية والحرب
السيبرانية.
 .1التمييز بين الهجمات السيبرانية والجرائم السيبرانية
تش ه ه ه ه ههترك الجرائم الس ه ه ه ه ههيبرانية

()4

م الهجمات الس ه ه ه ه ههيبرانية في المجال التي تحدث فيه أي الفض ه ه ه ه ههاء

السيبراني ،إال إنها تختلب عنها من ناحيتين:

( )1

ما هي القيود التي يفرض ه ه ههها قانون الحرب على الهجمات الس ه ه ههيبرانية؟ ،مقال منش ه ه ههور على موق اللجنة الدولية األحمر،

استرجعت تتاري 2020/12/4م ،متاح على الراب :
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-and-aeng.htm
( )2

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيب ارنية ،مرج ساتق ،ص .32

( )3

ما هي القيود التي يفرضها قانون الحرب على الهجمات السيبرانية؟ ،مرج ساتق ،نفس الراب .

( )4

الجريمة السه ه ه ه ههيبرانية ال يوجد لها تعريف معترف به عالمياً ،تل هناك جوانب للجريمة السه ه ه ه ههيبرانية معترف تها على نطاق

واس  ،وجاء في إرشادات اإلسكوا للتشريعات السيبرانية ( (ESCWAأن الجريمة السيبرانية تنقسم إلى نوعين أساسيين:
- 13 -

الناحية األولى :بالنس ه ه ه ههبة لألش ه ه ه ههخاص غالباً ما يكون مرتكبي الجرائم الس ه ه ه ههيبرانية هم األفراد وتوجه ض ه ه ه ههد
مؤسسات مالية أو شركات وحتى أفراد داخل أو خارج إقليم الدولة ،بخالف الهجمات التي تتم من قبل دول

أو مجموعات حكومية أو غير حكومية ضد دولة أخرى(.)1

الناحية الثانية :بالنسه ه ه ه ههبة لألهداف غالباً ما يكون الهدف من الجرائم السه ه ه ه ههيبرانية إثبات مهارة الفاعل تقنياً

وقدرته على اختراق أجهزة الكمبيوتر أو تهدف التسههلية والترفيه أو تحقيق مكاسههب شههخصههية كسههرقة المليكة

الفكرية عن جريق شه ه ههبكات الحاسه ه ههب اآللي أو التسه ه ههلل إلى أنظمة المصه ه ههارف والتالعب بأرقام الحسه ه ههابات

وتحويل األموال دون الحاجة إلى تدمير وتعطيل ش ه ه ه ه ه ههبكة الكمبيوتر المس ه ه ه ه ه ههتهدفة (رغم أنه قد يعطلوها في
بعال الحهاالت) وتكون ههذه األفعهال مجرمهة بموجهب القهانون الوجني ،بخالف الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة التي

يسهتهدف مرتكبوها األمن القومي والسهياسهي للدولة ويقوم هؤالء تتخريب الشهبكات التي تتحكم بالبنى التحتية
األس ه ه ههاس ه ه ههية في الدولة وتدميرها بقص ه ه ههد إرياكها ،وزعزعة النظام فيها لتحقيق أهداف أمنية أو عس ه ه ههكرية أو

سياسية(.)2

الحرب
السيبرانية

الجرائم السيبرانية

الهجمات السيبرانية

النوع األول :هو الذي يكون فيه الحاسهوب أداة تنفذ تواسهطتها الجريمة (كجرائم االختالس وانتحال الصهفة واألفعال اإلباحية)،
وهي جرائم عادية والحاسوب هو مجرد الوسيلة التي سمحت بارتكاتها.

النوع الثاني :هو الذي يكون فيه جهاز الحاسه ه ههوب وشه ه ههبكات الحواسه ه ههيب ويرامجها موضه ه ههوع ًا للجريمة ،أي أن الفعل الجرمي

ارتكب على هذا الجهاز (مثل اختراق نظام أمان أو إرس ه ه ه ه ه ههال ترنامج خبيث أو التعدي على اس ه ه ه ه ه ههم موق على االنترنت مما

يش ه ه ه ههكل جرماً يطال حقاً من حقوق الملكية الفكرية) .وتش ه ه ه همل الجرائم الس ه ه ه ههيبرانية مجموعة واس ه ه ه ههعة جداً من األنش ه ه ه ههطة غير

المش ه ه ه ههروعة مثل التعدي على البيانات المعلوماتية ،وإس ه ه ه ههاءة اس ه ه ه ههتعمال األجهزة أو البرامج المعلوماتية ،وجرائم التعدي على

الملكية الفكرية لألعمال الرقمية ،والجرائم التي تمس بالمعلومات الشه ههخصه ههية ،وجرائم المقامرة وترويج المواد المخدرة توسه ههائل
معلوماتية .انظر :إرشههادات اإلسههكوا للتش هريعات السههيبرانية ،مشههروع تنسههيق التش هريعات السههيبرانية لتحفيز مجتم المعرفة في
المنطقة العريية ،تيروت ،2012 ،ص ،118-117متاح على الراب https://cutt.ly/DkoHsuQ:
( )1

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .17

Hathaway, Oona A & Others: "The Law of Cyber-Attack", Article, California Law Review,

)(2

2012, PP817-886, p835, Available At: https://cutt.ly/Gko9ddj
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إااً إن النشه ههاع السه ههيبراني يتكون إما من جريمة سه ههيبرانية أو هجوم سه ههيبراني ،إال أنه من الممكن أن

تكون الجريمة السهيبرانية هي نفسهها الهجوم السهيبراني كما هو موضهح في الشهكل ،والك عندما ترتكب جهة
فاعلة غير حكومية عمالً غير قانوني عن جريق شه ه ه ه ه ههبكة كمبيوتر ،وتعطل شه ه ه ه ه ههبكة الكمبيوتر ،ويكون لها
غرض س ه ه ه ههياس ه ه ه ههي أو أمن قومي .على س ه ه ه ههبيل المثال ،مجموعة افت ارض ه ه ه ههية من األف ارد اخترقوا خادم و ازرة

الخهارجيهة التهاب للحكومهة األمريكيهة وقهاموا بهيغالقهه احتقها اًر للحكومهة األمريكيهة .تق ههذه الحهالهة ضه ه ه ه ه ه ههمن

التداخل تين الجرائم الس ه ههيبرانية والهجمات الس ه ههيبرانية نظ اًر ألن جهة فاعلة من غير الدول قد ارتكبت عمالً
غير قانوني عن جريق ش ههبكة الكمبيوتر ،ألغراض س ههياس ههية أو تتعلق باألمن القومي ،مما أدى إلى تعطيل

شبكة الكمبيوتر(.)1
وال ترقى عواقب هذا العمل إلى مس ه ههتوى الهجوم المس ه ههلح أو تش ه ههكل حرب س ه ههيبرانية كما س ه ههوف يتم
ش ه ههرحه الحقاً ،وأيضه ه هاً أن الدولة التي ترتكب هذا الفعل نفس ه ههه لن تق ض ه ههمن هذا التداخل ،نظ اًر ألن جهة
فاعلة غير حكومية فق هي التي يمكنها ارتكاب جريمة سيبرانية(.)2

 .2التمييز بين الهجمات السيبرانية والحرب السيبرانية
كما هو موضهح في الشهكل ،الحرب السهيبرانية هي نوع أو جزء من الهجمات السهيبرانية التي تحدث
في أثناء نزاع مسه ههلح حركي أو التي تنتج آثار مادية تشه ههبه وتعادل آثار الهجمات المسه ههلحة التقليدية ،تينما

الهجمات الس ههيب ارنية هي كل نش ههاع س ههيبراني ض ههار بالدول األخرى س ههواء كان في وقت الس ههلم أو في س ههياق
نزع مس ه ه ه ههلح حركي وس ه ه ه هواء نتجت عنه آثار مادية جس ه ه ه ههيمة في األرواح أم الممتلكات أو لم يؤدي إال إلى
ا
تشويي أنظمة الكمبيوتر فيها مادام كان الك ألغراض أمنية وعسكرية(.)3
والتد من اإلشهارة إلى أن الحرب السهيبرانية يمكن أن تشهكل أيضهاً هجوماً سهيبرانياً وجرائم سهيبرانية في

اات الوقت ،كما هو موض ههح في الش ههكل ،حيث تش ههتمل منطقة التقاج تين الدوائر الثالث على نوعين من
الهجمات التي تنفذها جهة غير حكومية.
النوع األول :تشمل الهجمات التي ترتكب عن جريق نظام أو شبكة كمبيوتر وتحدث في سياق نزاع مسلح
قائم حركي وتعطل فيها وظيفة شه ه ه ه ههبكة الكمبيوتر والك ألغراض سه ه ه ه ههياسه ه ه ه ههية أو أمنية وجنية ،وتنتهك فيها

القانون المحلي.

( )3

Ibid, p836.

)(1

Ibid, p836.

)(2

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص.20-19
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النوع الثاني :تشههمل الهجمات التي ترتكب عن جريق نظام أو شههبكة كمبيوتر وتنتج آثا اًر مكافئة لتلك التي

تنتج عن هجوم مسه ه ههلح تقليدي ،وتعطل فيها وظيفة شه ه ههبكة الكمبيوتر ألغراض سه ه ههياسه ه ههية أو أمنية وجنية،

وتنتهك فيها القانون المحلي(.)1

نسه ه ههتنتج أنه لكي نعد الهجوم بأنه هجوم سه ه ههيبراني ،يجب أن يتم من قبل جهات فاعلة تابعة للدولة أو من

غير الدول ،وأن يتضمن سلوكاً نشطاً ،وأن يهدف إلى تعطيل وظيفة شبكة الكمبيوتر ،وأن يكون له غرض
س ه ههياس ه ههي أو أمن قومي .ويعال الهجمات الس ه ههيبرانية هي أيض ه هاً جرائم س ه ههيبرانية ،ولكن ليس ه ههت كل الجرائم

السههيبرانية هي هجمات سههيبرانية .من ناحية أخرى ،تلبي الحرب السههيبرانية دائماً شههروع الهجوم السههيبراني.

لكن ليس ه ه ههت كل الهجمات الس ه ه ههيبرانية هي حرب س ه ه ههيبرانية ،فق الهجمات الس ه ه ههيبرانية التي لها آثار معادلة

لتأثيرات "الهجوم المس ه ههلح" التقليدي ،أو التي تحدث في س ه ههياق النزاع المس ه ههلح ،هي التي ترقى إلى مس ه ههتوى
الحرب السيبرانية.

المطلب الثاني :التأطير النظري للهجمات السيبرانية
أصههبحت الهجمات السههيبرانية في هذا الزمن معقدة وخطيرة ولها أنواع متعددة وهي على نحو متزايد،
وعندما وصه ه ه ه ه ه ههلت أهدافها لمحاولة تد مير البنية التحتية لدول بأكملها ،أصه ه ه ه ه ه ههبح تطويرها في مقدمة أهداف
الدول ،فهي تعتبر قدرة ثانية ال تقل أهمية عن القدرة العسكرية وحتى النووية ،إا إن القدرة السيبرانية يمكنها

اختراق المنشه ه ه ه ه ت والقاافات النووية والقواعد العس ه ه ه ههكرية وتعطيلها أو التحكم تها .لذلك س ه ه ه ههنبحث في الفرع

األول عن أنواع الهجمات السيبرانية أما الفرع الثاني فسنتناول اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية.
الفرع األول :أنواع الهجمات السيبرانية
أوالً_ هجوم الحرمان من الخدمة ): (Denial of service attacks
ومن اس ه ه ه ه ههمه ،هدفه حرمان المس ه ه ه ه ههتخدمين من خدمة معينة والتأثير عليها ،ويطلق على أخطر
أنواعه اس ههم ) )DDOS _Distributed Denial of serviceحيث أن المهاجم يس ههترل في هذا

الهجوم مجموعة من أجهزة الكمبيوتر ألشه ه ه ه ههخاص ال يعرفهم ولكنه قام باسه ه ه ه ههترالل ثررات موجودة في

أجهزتهم في أكثر من مكان ويقوم بمهاجمة سه ه ههيرفر معين أو شه ه ههبكة باسه ه ههتخدام هذه األجهزة دون علم
أصحاتها(.)2

Hathaway, Oona A. & Others: "The Law of Cyber-Attack", Op.cit, p836-837.
( )2

)(1

أنواع الهجمات السه ههيبرانية وجريقة تنفيذ كل نوع منها ،موق كونكت للتقنية ،اسه ههترجعت تتاري 2020/12/4م ،متاح على

الراب :
https://cutt.ly/uh5Fys8
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ثانياً_ الفايروسات (البرامج الخبيثة)
الفههايروس ( )virusهو ترنههامج مثههل أي ترنههامج تطبيقي آخر ،لكنههه مصه ه ه ه ه ه ههمم من قبههل أحههد

المخريين إلحداث أكبر قدر ممكن من الضه ه ه ه ه ه ههرر للنظهام بعهد ريطهه بالبرامج األخرى ولديه القهدرة على

تكرار نفسه ه ه ه ه ه ههه حتى يبهدو وكهأنهه يتوالهد ااتيهاً ،وههذا يمنحهه القهدرة على اسه ه ه ه ه ه ههتههداف البرامج األخرى في

الحاس ه ه ه ه ههب ومواق أخرى في الذاكرة تهدف تدميرها ،والفايروس ه ه ه ه ههات كما حددها التقرير الص ه ه ه ه ههادر عن
المركز القومي للحاسههبات في الواليات المتحدة األمريكية ،هي "ترامج مهاجمة تصههيب أنظمة الحاسههب
بأسهلوب يماثل إلى حد كبير الفايروسهات الحيوية التي تصهيب اإلنسهان" ،ويرج الفضهل في وضه أول
تصه ه ه ه ههور لفايروس معلوماتي إلى الدكتور " فريد كوهن " في الحلقة الد ارسه ه ه ه ههية التي ألقاها في الواليات
المتحدة بجامعة كاليفورنيا حول آمن الحاسهب اآللي عام .1983و أترز خصهائ

الفايروسهات بشهكل

عام تتجلى في قدرتها على االختفاء ،وقدرتها على االنتشه ه ه ه ه ه ههار ،وقدرتها على االختراق ،وقدرتها على
التدمير(.)1
ثالثاً_ برامج القنابل المعلوماتية
تعرف القنبلة المعلوماتية باسه ههم (الشةةةفرة الموقوتة) ،وهي نوع من أنواع البرامج الخبيثة صه ههريرة

الحجم يتم إدخالها بطرق غير قانونية وإخفائها م البرامج األخرى ،وهذه البرامج من الناحية الش ه ه ههكلية
ليس ه ههت ملفاً كامالً متكامالً وإنما هي ش ه ههفرة توضه ه ه ض ه ههمن مجموعة من الملفات والك تتقس ه ههيمها إلى

أجزاء متفرقة هنا وهناك حتى ال يمكن التعرف عليها بحيث تتجم فيما تينها بحسه ه ه ههب األمر المعطى
لها في زمان ومكان معينين أو عند حدوث واقعة محددة ،لذلك ال يمكن اكتشههافها ألشهههر أو سههنوات،

وهذه البرامج تستخدم لتدمير المعلومات والبيانات وتريير ترامج ومعلومات النظام ،فضالً عن غرضها
الحم ههائي في حم ههاي ههة بعال ترامج الملكي ههة من خطر اله ههاكرز .وأكثر تروز له هها يتجلى في الحمالت

اإلعالنيههة كمهها هو الش ه ه ه ه ه ه ههأن في المجالت التي يوزع معههها بعال األقراص هههديههة تحتوي على بعال

البرامج ،فض هالً عن وجود هذه البرامج الخبيثة "القناتل" في عدد من مواق االنترنت التي تتضههمن مثل

ههذه البرامج ،كمها يمكن أن تظهر في بعال البرامج المؤجرة التي ال يفقهد مهالكهها حقوق الملكيهة الواردة
عليها ،ففي هذه األحوال إا توقب المس ه ه ههتأجر عن دف القيمة اإليجارية المتفق عليها كان الك إخالالً

بالعقد المبرم تينهما مما يدف بالمالك أن يرسه ه ه ههل له قنبلة موقوتة أو هي قد تكون أص ه ه ه هالً موجودة في
البرنامج المستأجر ومن ثم فين المالك ال يرسل ما يوقب انفجارها(.)2

( )1

الحسه ه ه ه ههيني ،عمار باس :جرائم الحاسه ه ه ه ههوب واالنترنت (الجرائم المعلوماتية) ،الطبعة األولى ،منشه ه ه ه ههورات زين الحقوقية،

تيروت(لبنان) ،2017،ص.141_140
( )2

المرج الساتق ،ص.144_143
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رابعاً_ برامج الدودة
تعرف ترامج الدودة بالبرامج التي تس ه ه ه ه ه ههتفيد من الثررات الموجودة في نظام تش ه ه ه ه ه ههريل الكمبيوتر
لالنتقال من كمبيوتر إلى آخر ،مما يؤدي إلى احتالل الشه ه ه ه ه ه هبكة بالكامل والتس ه ه ه ه ه ههبب في النهاية ب ثار

مدمرة ،ويفضههل الوصههالت التي تري الشههبكات بعضههها تبعال ،يمكنهم االنتقال من شههبكة إلى أخرى

والتكاثر مثل البكتيريا في عملية النقل ،ومن أهداف تلك البرامج شه ه ه ه ه ه ههرل أكبر قدر ممكن من سه ه ه ه ه ه ههعة

الش ه ه ه ه ههبكة ومن ثم تقليل أو خفال كفاءتها ،وقد تتعدى أهدافها لتبدأ بعد التكاثر واالنتش ه ه ه ه ههار بالتخريب

الفعلي للملفات والبرامج ونظم التشهريل ويروتوكوالت االتصهال .وريما تكون أكثر الطرق وضهوحاً لنشهر
هههذه الههديههدان هي مرفقههات البريههد االلكتروني المص ه ه ه ه ه ه ههابههة والتنزيالت التلقههائيههة عنههد زيههارة بعال مواق

االنترنت والتسهلل عبر الثررات األمنية في أنظمة التشهريل أو ترامج الحماية ،ومن ناحية أخرى تتجلى
أضه هرار هذه الديدان في أنها تتيح للمهاجم أن يسه ههتخدم الكمبيوتر المصه ههاب لمهاجمة مواق انترنت أو
إرسال تريد إلكتروني أو تنزيل ترامج ضارة إليه(.)1
ويتضه ه ه ه ه ههح من الك أن الهجمات السه ه ه ه ه ههيبرانية ال تقتصه ه ه ه ه ههر على نوع واحد ،تل لها أنواع متعددة

ومتجددة ،وأعتقد في المسه ه ه ههتقبل سه ه ه ههيكون هناك أنواع أخرى أكثر خطورة ،لذلك التد من السه ه ه ههعي للحد
منها.
الفرع الثاني :اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية

ليس آلثار الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية حدود ،فبيمكانها التسه ه ه ه ههبب بانفجارات في مخازن الوقود والمحطات

النووية وكافة المراكز الحيوية أو تعطيل وسه ه ه ههائل النقل ت اًر ويح اًر وجواً أو تريير مسه ه ه ههار الرحالت ،إضه ه ه ههافة

لتعطيهل أنظمهة الطهاقهة وقط الكهريهاء عن مهدن بهأكملهها ،وكهذلهك تعطيهل أنظمهة التحكم والتشه ه ه ه ه ه ههويي على

الصه هواري والطائرات وتريير مسه ههارها أو تعطيل أنظمة الدفاع أو حواسه ههيب أمن المعلومات وتصه ههل قدراتها
لتعطيههل أجهزة االتص ه ه ه ه ه ه ههاالت بكههل أنواعههها ،نههاهيههك عن اختراق البنوك وسه ه ه ه ه ه ههرقههة الحس ه ه ه ه ه ه ههابههات والتالعههب
بالتحويالت( )2وسوف نبين أهم اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية في عدة مجاالت فيما يلي.
أوالً_ اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية في المجال العسكري

لقد لعبت التكنولوجيا دو اًر مهماً في المجال العس ه ه ههكري ،حيث تعتمد عليها معظم األنظمة العس ه ه ههكرية

اليوم ،وتتمثل الميزة النسه ه ه ه ه ههبية للتكنولوجيا في قدرتها على ري الوحدات العسه ه ه ه ه ههكرية معاً ،لتسه ه ه ه ه ههمح تتبادل

المعلومات وتدفقها بسه هههولة ،والسه ههرعة في إعطاء األوامر العسه ههكرية ،والقدرة على تدمير األهداف عن بعد.

( )1

المرج الساتق ،ص.146-145

( )2عالو ،غيث :الهجمات السه ه ههيبرانية ..أكبر من حرب نووية توسه ه ههائل إلكترونية ،موق متخصه ه ه
استرجعت تتاري 2020/12/4مhttps://jadehiran.com/archives/16835:
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في الشه ه ههؤون اإليرانية،

وقد تتحول هذه الميزة إلى نقطة ضه ههعب ،إن لم تكن الشه ههبكة السه ههيبرانية المسه ههتخدمة آمنة تدرجة كافية ،فقد
تؤدي الهجمات السههيبرانية ضههد الشههبكات الخاصههة بالمؤس هسههات األمنية والعسههكرية إلى السههيطرة عليها ،مما
يؤدي إلى وقوع ضه ه ه ه ه ههحايا في صه ه ه ه ه ههفوف المقاتلين والمدنيين ،وتهديد السه ه ه ه ه ههلم واألمن الدوليين ،ويالتالي إن

الهجمات السههيبرانية على المجال العسههكري لها نفس النتائج الناجمة عن االسههتخدام المادي للقوة العسههكرية،
والتي تتمثل في انهيار البنى التحتية للدولة ،ووقوع وفيات تين العسكريين والمدنيين(.)1

ثانياً_ اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية في المجال االقتصادي
أصه ههبحت صه ههناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصه ههاالت مورداً اقتصه ههادياً مهماً للكثير من الدول ،حيث

أسهههمت ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصههاالت في جعل أصههحاب القرار يتخذون ق اررات اسههتثمارية رشههيدة
ويالتالي سههاهمت في زيادة معدالت التنمية االقتصههادية ،ومن األمثلة على اسههتخدام التكنولوجيا في المجال
االقتصه ه ه ه ه ه ههادي مها يلي :إعالنهات المنتجهات الجهديهدة ،واألخبهار الصه ه ه ه ه ه ههحفيهة عنهها ،ومعلومهات ترويجيهة حول

مبيعات محددة وخاص ه ه ههة ،وعرض د ارس ه ه ههات الس ه ه ههوق ،وأبحاث العمالء ،وجم المعلومات الخاص ه ه ههة بخدمة
العمالء ،والتسههويق اإللكتروني .فأي هجوم سههيبراني على هذا المجال سههوف يؤثر ويخلب العديد من اآلثار
السه ه ههلبية وسه ه ههيكون المدنيون عاجلين عن العمل وغير محميين ،وسه ه ههتتعطل العمليات من منطقة إلى أخرى

مس ه ه ه ههببة تدهو اًر اقتص ه ه ه ههادياً على مس ه ه ه ههتوى الدولة ،ومثال على الك االحتيال في تحويل األموال بالوس ه ه ه ههائل

السيبرانية وسرقة األرصدة وتحويلها إلى أنشطة إجرامية(.)2

ثالثاً_ ا آلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية في المجال الصحي
أصه ه ه ه ههبح اسه ه ه ه ههتخدام أجهزة ويرامج الكمبيوتر في الوقت الحالي دو اًر مهماً في تحسه ه ه ه ههين جودة وكفاءة

الرعاية الصه ه ه ه ههحية وتقليل تكلفتها ،ومن أهم ما تم تطويره فكرة السه ه ه ه ههجالت الطبية اإللكترونية التي تشه ه ه ه ههمل
المعلومات الخاصه ه ههة بالمريال والتاري الطبي والعالجات السه ه ههابقة ،واألدوية المسه ه ههتخدمة سه ه ههابقاً ،وحاالت

الحسهاسهية ،واألعراض ،ونتائج األمراض المختلفة واالختبارات التشهخيصهية ،وكذلك مواعيد زيارة األجباء أو

المسههتشههفيات والعالجات التي تلقاها المريال ،وصههور األشههعة التشههخيصههية والموافقات القانونية .ولقد أثرت
التكنولوجيا الجديدة بش ه ه ههكل كبير على المجال الص ه ه ههحي ،فظهر مفهوم الطب عن بعد الذي يهدف بش ه ه ههكل
أسهاسهي إلى تقديم الخدمات الطبية وخفال التكاليف بشهكل أسهاسهي في الدول الفقيرة أو المناجق الريفية بما

يتماشهى م تلك المقدمة في المدن الكبرى والعواصهم ،وتقليل نفقات انتقال المريال والتواصهل تين المريال
( )1

خليفة ،إيهاب :ما هو موقب ميثاق األمم المتحدة من اسه ه ههتخدام القوة السه ه ههيبرانية في التفاعالت الدولية؟ ،موق المسه ه ههتقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة ،استرجعت تتاري 2020/12/4م ،متاح على الراب https://cutt.ly/rkpu3jQ :
( )2العتيبي ،عبد الرحمن بجاد شههارع :دور األمن السههيبراني في تعزيز األمن اإلنسههاني ،جامعة نايف العريية للعلوم األمنية-
كلية العلوم االستراتيجية (قسم األمن اإلنساني) ،إشراف الدكتور :د .جارق محمد سليمان2017،م ،ص.62
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والطبيب وتقديم التشههخي

ومتابعة حالة المريال إلكترونياً( .)1ويعد الهجوم السههيبراني على هذه السههجالت

الطبية بمثابة خرقاً خطي اَر لألمن الس ه ههيبراني للرعاية الص ه ههحية ،ويالتالي إحداث اض ه ههطراب كبير في المجال

الصحي للدولة(.)2

رابعاً_ اآلثار الناشئة عن الهجمات السيبرانية في المجال البيئي
لقد تم اسهتخدام أنظمة االسهتشهعار عن بعد ونظم المعلومات الجررافية في مجال الحفاظ على البيئة،
حيث تس هههل د ارس ههة تلوث المياه والهواء وس ههطح األرض من خالل ص ههور األقمار الص ههنا ية بعد معالجتها
بجهاز الكمبيوتر ،في تحديد مصهادر التلوث ومراقبة االمتداد الموضهعي للتلوث ،خاصهة أثناء حدوث تلوث

جارئ معين ،باإلضه ه ه ههافة إلى د ارسه ه ه ههة تركيز هذا التلوث ،وسه ه ه ههرعة جريانه وتدفقه ،ومقدار تشه ه ه ههتته أيض ه ه ه هاً.
وتسههتطي أجهزة قياس اإلشههعاع متناهي القصههر الدقيقة في الكشههب عن تسههرب النف والبق الزيتية .وفيما
يتعلق بالكوارث الطبيعية ،يمكن لصهور االسهتشهعار عن بعد أن توفر معلومات دقيقة وسهريعة عن مثل هذه

الكوارث قبل أو أثناء حدوثها أو بعد حدوثها توقت قص ه ه ههير ،كالفيض ه ه ههانات واألعاص ه ه ههير ،وحرائق الرابات،
والكوارث واالندفاعات البركانية .يظهر جلياً أهمية التكنولوجيا في مجال حماية البيئة من التلوث والحد منه

بأس ه ه ههرع وقت ،وأي هجوم س ه ه ههيبراني على هذا المجال س ه ه ههوف يتس ه ه ههبب في الكثير من الدمار واألاى للنظام
البيئي(.)3

ونس ه ه ههتنتج أن آثار الهجمات الس ه ه ههيبرانية على كل من المجاالت العس ه ه ههكرية واالقتص ه ه ههادية والص ه ه ههحية

والبيئية ،خطيرة جداً وقد تؤدي إلى كوارث كبيرة خاص ه ه ههة إاا كانت نتائجها مماثلة لالس ه ه ههتخدام المادي للقوة

العسه ه ه ههكرية ،والتي تتمثل في انهيار البنى التحتية للدول ،ووقوع وفيات تين العسه ه ه ههكريين والمدنيين ،وإحداث
اضه ههطراب كبير في المجال الصه ههحي واألاى والدمار للنظام البيئي ،لذا نؤكد مرة أخرى على ضه ههرورة الحد

من استخدام الهجمات السيبرانية.

( )1

ملكيههة ،جيههب سه ه ه ه ه ه ههليمههان .عبههد العزيز ،فطيمههة" :الطههب عن بعههد  :La tété-médecineإتههداع في الخههدمههات الطبيههة"،

المؤتمر الدولي حول اإلتداع والتريير التنظيمي في المنظمات الحديثة :د ارس ه ه ه ههة وتحليل تجارب وجنية ودولية ،جامعة س ه ه ه ههعد
دحهل ه ه ههب الهبهلهي ه ه ههدة (كهلهي ه ه ههة الهعهلهوم االقهتص ه ه ه ه ه ه ه ه ه هادي ه ه ههة وعهلهوم الهتسه ه ه ه ه ه هيهيهر) ،الهجه ازئهر ،2011 ،ص  ،6مهت ه ه ههاح عهلهى اله اربه :

https://cutt.ly/1kpz44Y
( )2

العتيبي ،عبد الرحمن بجاد شارع :دور األمن السيبراني في تعزيز األمن اإلنساني ،مرج ساتق ،ص .64

( )3

العتيبي ،عبد الرحمن بجاد شارع :دور األمن السيبراني في تعزيز األمن اإلنساني ،مرج ساتق ،ص.66-65
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المبحث الثاني
الجهود الدولية للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
على الرغم من تزايد الهجمات السه ه ههيبرانية والخطورة الناشه ه ههئة عنها ،إال أن المجتم الدولي يفتقر إلى

إجار قانوني دولي شههامل ينظمها ،وم الك فهو أمر ال يعني صههحة القول بعدم وجود جهود دولية لتنظيم
الهجمات السههيبرانية بشههكل مطلق ،إا هناك جهود تقدم بعال السههبل التي يمكن توظيفها للسههيطرة على هذا
التهههديههد المتنههامي .وأترز هههذه الجهود كههانههت من قبههل المنظمههات الههدوليههة واإلقليميههة كههاألمم المتحههدة وحلب

شه ههمال األجلسه ههي والمجلس األورويي ،وياإلضه ههافة إلى الك هنالك تنظيمات دولية وإن كانت ال تتطرق إلى

الهجمات السههيبرانية بشههكل مباشههر ،إال أنها حاولت تنظيم الوسههائل التي قد تسههتخدم في الهجوم السههيبراني،
ومن ثم يمكن تطبيقهها على الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة الض ه ه ه ه ه ه ههارة كهالتنظيمهات الص ه ه ه ه ه ه ههادرة عن االتحهاد الهدولي

لالتص ههاالت منذ عام  1947وقانون الطيران والبحار والفض ههاء .وانطالقاً من هنا س ههوف نقس ههم هذا المطلب

إلى فرعين ،نبين باألول الجهود الدولية المباش ه ه ه ه ه ه هرة للتنظيم القانوني للهجمات السه ه ه ه ه ه ههيبرانية ،أما الثاني عن
الجهود الدولية غير المباشر للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية.

المطلب األ ول :الجهود الدولية المباشرة للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
إن االهتمهام المت ازيهد لمعهالجهة ال هجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة من خالل أجر قهانونيهة مشه ه ه ه ه ه ههتركهة ،جعهل أغلهب

المنظمات الدولية تسههعى إلى وضه تنظيم قانوني يحكم الهجمات السههيبرانية وسههوف نبين أترز هذه الهجود
فيما يلي.
الفرع األول :األمم المتحدة
لقد س ههعت األمم المتحدة إلى تأمين س ههالمة اس ههتخدام التكنولوجيا ،والش ههبكات المعلوماتية بش ههكل عام،

وتشه ه ه ههارك كالً من الجمعية العامة ومجلس األمن ومكتب مكافحة اإلرهاب التاب لألمم المتحدة في مختلب

المفاوضههات إليجاد توافق في اآلراء من أجل وضه معايير توفر الحماية لشههبكات االنترنت)1(.وسههوف نبين

الك فيما يلي.

( )1

لبكي ،جورج" :المعهاههدات الهدوليهة لشنترنهت :حقهائق وتحهديهات" ،مجلهة الهدفهاع الوجني ،تيروت ،العهدد  ،83كهانون الثهاني

 ،2013استرجعت تتاري  ،2020/12/25متاح على الراب https://cutt.ly/nh5HelI:
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أوالً_ الجمعية العامة
 .1الق اررين )1( 55/63و56/121

()2

اللذين يضه ههعان اإلجار القانوني بشه ههأن " مكافحة إسه ههاءة اسه ههتعمال

تكنولوجيا المعلومات ألغراض إجرامية".
 .2القرار  57/239المتعلق ب " إنشاء ثقافة أمنية عالمية للفضاء الحاسويي"(.)3

 .3القرار  58/199المتعلق ب "إرسهاء ثقافة عالمية ألمن الفضهاء الحاسهويي وحماية الهياكل األسهاسهية
الحيوية للمعلومات"(.)4
 .4القرار  73/187المتعلق ب " مكافحة اس ه ه ه ه ه ههتخدام تكنولوجيات المعلومات واالتص ه ه ه ه ه ههاالت لألغراض
الجرمية"(.)5

 .5القرار 173/74المتعلق ب " تعزيز المس ههاعدة التقنية ويناء القدرات لتد يم التداتير الوجنية والتعاون
الدولي في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية ،بما يسمح تبادل المعلومات"(.)6
ويبدو أن األمم المتحدة مسههتعدة للقيام تدور ريادي)7(،فقد أعريت الدول األعضههاء لألمم المتحدة،

في االس ه ه ههتعراض الس ه ه ههادس لالس ه ه ههتراتيجية العالمية لمكافحة اإلرهاب في القرار  72/284الص ه ه ههادر عن
الجمعية العامة ،عن قلقها إزاء تزايد اس ه ههتخدام اإلرهاتيين تكنولوجيا المعلومات واالتص ه ههاالت ،ويخاص ه ههة

GA. Res. 55/63, UN. Doc. No, A/RES/55/63 (Jan, 22, 2001), Available At:

)( 1

https://undocs.org/ar/A/RES/55/63
GA. Res. 56/121, UN. Doc. No, A/RES/56/121 (Jan, 23, 2002), Available At:

)(2

https://undocs.org/ar/A/RES/56/121
GA. Res. 57/239, UN. Doc. No, A/RES/57/239 (Jan, 31, 2003), Available At:

)(3

https://undocs.org/ar/A/RES/57/239

GA. Res. 58/199, UN. Doc. No, A/RES/58/199 (Jan, 30, 2004), Available At:

)(4

https://undocs.org/ar/A/RES/58/199
GA. Res. 73/187, UN. Doc. No, A/RES/73/187 (Jan, 14, 2019), Available At:

)(5

https://undocs.org/ar/A/RES/73/187
GA. Res. 74/173, UN. Doc. No, A/RES/74/173 (Jan, 7, 2020), Available At:

)(6

https://undocs.org/ar/A/RES/74/173
Wegener, Henning: "Hardnessing The Perils in Cyberspace: Who Is in Charge?", UNIDIR,

)(7

2007, P49, Available At:
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art2646.pdf
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شه ه ه ههبكة اإلنترنت وغيرها من الوسه ه ه ههائ الرتكاب األعمال اإلرهاتية أو التحريال عليها أو التجنيد لها أو
تمويلها أو التخطي لها(.)1
ثانياً_ مجلس األمن
 .1القرار  ،)2()2017( 2341الذي يهيب فيه الدول األعض ههاء إلى "إنش ههاء أو تعزيز الشه هراكات الوجنية

واإلقليمية والدولية م الجهات صه ه ههاحبة المصه ه ههلحة من القطاعين العام والخاص ،حسه ه ههب االقتضه ه ههاء،

لتبادل المعلومات والخبرات من أجل من الهجمات اإلرهاتية على الهياكل األسههاسههية الحيوية والحماية
منها والتخفيف من آثارها والتحقيق فيها ومواجهتها والتعافي من أضهرارها ،والك توسهائل منها التدريب

المشهترك واسهتخدام أو إنشهاء شهبكات مالئمة لالتصهال واإلنذار في حاالت الطوارئ ،وأيضهاً يسهلم بأن
جهود الحماية تتوزع على مسارات متعددة منها أمن الفضاء السيبراني".

 .2والقرار ،)3()2017(2370الذي يحث فيه الدول األعضاء على "العمل بصورة تعاونية لمن اإلرهاتيين
من حيازة األسه ه ه ه ه ههلحة ،من خالل تكنولوجيات المعلومات واالتصه ه ه ه ه ههاالت ،م احترام حقوق اإلنسه ه ه ه ه ههان
والحريات األساسية واالمتثال لاللتزامات بموجب القانون الدولي".

ثالثاً_ مكتب مكافحة اإلرهاب
لقهد اتخهذ مكتهب األمم المتحهدة لمكهافحهة اإلرههاب عهدة مبهادرات في مجهال التكنولوجيهات الجهديهدة منهها
ترنامج أمن الفضاء اإللكتروني والذي يهدف إلى:
 .1تعزيز قدرات الدول األعض ههاء والمنظمات الخاص ههة على من إس ههاءة اس ههتعمال اإلرهاتيين والمتطرفين
العنيفين التطورات التكنولوجية ،والتص ه ه ههدي لخطر الهجمات الس ه ه ههيبرانية التي تش ه ه ههنها الجهات الفاعلة
اإلرهاتية على البنى التحتية الحيوية

 .2تطوير استخدام وسائ التواصل االجتماعي لمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف على اإلنترنت ،في
ظل احترام حقوق اإلنسان

GA. Res. 72/284, UN. Doc. No, A/RES/72/284 (July, 2, 2018), Available At:

)(1

https://undocs.org/ar/A/RES/72/284
SC. Res. 2341, UN. Doc. No, S/RES/2341(2017) (February, 13, 2017), Available At:

)(2

)https://undocs.org/ar/S/RES/2341(2017
SC. Res. 2370, UN. Doc. No, S/RES/2370(2017) (August, 2, 2017), Available At:

)(3

https://digitallibrary.un.org/record/1298189?ln=ar
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 .3تخفيف آثار الهجمات الس ه ه ه ه ههيبرانية واس ه ه ه ه ههتعادة وإص ه ه ه ه ههالح النظم المس ه ه ه ه ههتهدفة ،في حال حدوث تلك
الهجمات.
وقههد ألقى وكيههل األمين العههام لمكتههب األمم المتحههدة لمكههافحههة اإلرهههاب ،فالديمير فورونكوف كلمههة

بشهأن مكافحة اإلرهاب باسهتخدام التكنولوجيات الجديدة والناشهئة ،وأقتبس منه قوله" :يجب أن نوحد صهفوفنا
اآلن ،وعلينا أن نفعل الك بسههرعة ،للتخفيف من هذا التهديد وضههمان أن تظل التقنيات الجديدة قوة مسههخرة
للخير وليس قوة للشر"(.)1
الفرع الثاني :حلف شمال األطلسي (الناتو)

أدت تدا يات الهجمات السهيبرانية التي اسهتهدفت البنية التحتية الرقمية إلسهتونيا عام  ،2007وأيضهاً

الهجمات الس ه ههيبرانية ض ه ههد جورجيا خالل نزاعها المس ه ههلح م روس ه ههيا عام  ،2008إلى س ه ههعي حلب ش ه ههمال
األجلسه ه ههي (الناتو) للتصه ه ههدي للهجمات السه ه ههيبرانية ،فقد عمد إلى إنشه ه ههاء مركز الدفاع اإللكتروني التعاوني

للتميز .وفي الفترة ما تين سه ه ه ه ه ههنتي  2009و ،2012ويطلب من مركز الدفاع اإللكتروني التعاوني للتميز،
قههامههت مجموعههة من الخبراء والبههاحثين القههانونيين تتقييم إمكههانيههة تطبيق المبههادئ القههانونيههة على الهجمههات
الس ههيبرانية( ،)2وتم تتويج هذه الجهود تنش ههر دليل يعرف باس ههم "دليل تالين" ) )Manuel de Tallinnوهو
وثيقة قانونية غير ملزمة ،تنظم قواعد االشتباك عبر االنترنت .وقد تم صدور إصدارين له:

 -اإلصةةدار األول عام  2013ويتكون من  95قاعدة قانونية ويركز على أش ههد الهجمات الس ههيبرانية

خطورة أي تلك الهجمات التي تنتهك حظر اسههتخدام القوة في العالقات الدولية ،وتخول الدول ممارسههة حق

الهدفهاع عن النفس ،و/أو الهجمهات التي تحهدث أثنهاء النزاع المسه ه ه ه ه ه ههلح ويطبق عليهها قواعهد القهانون الهدولي

اإلنساني.

 -اإلصةدار الثاني عام  2017المعروف باسهم ) :(Tallinn 2.0ويتكون من  154قاعدة قانونية،

ويركز على الوض ه القانوني لمختلب أنواع القرص ههنة والهجمات الس ههيبرانية األخرى التي تحدث يومياَ خالل

وقت السهلم ،والتي تقل عن عتبة اسهتخدام القوة أو النزاع المسهلح ،ويتناول القضهايا التي يصهبح فيها الهجوم
الرقمي انتهاكاً للقانون الدولي في الفضاء السيبراني(.)3
( )1

أمن الفض ه ه ه ههاء اإللكتروني ،موق األمم المتحدة ،مكتب مكافحة اإلرهاب ،اس ه ه ه ههترجعت تتاري 2020/12/4م ،متاح على

الراب https://cutt.ly/AkpFX7U:
( )2السهعبري ،تهاء عدنان :عما د عبد خضهير الزرفي" ،انتقال التهديدات من الواق إلى العالم االفت ارضهي" ،مجلة جامعة باتل
للعلوم اإلنس ه ه ه ه ه ه ه ه ههانيه ه ههة ،المجله ه ههد  ،27العه ه ههدد ،4بره ه ههداد ،2019 ،ص ص  ،487-472ص ،483مته ه ههاح على الراب :
https://cutt.ly/TkpGqEt
( )3

خليل ،بشه ههار" :ما هي الحرب السه ههيبرانية؟ مسه ههتقبل مخيف للص ه هراع الرقمي" ،مجلة المعلوماتية ،العدد  ،154شه هههر آب،

الجمعية السورية للمعلوماتية ،2020 ،متاح على الراب :
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ويقر الدليل بأن الهجمات السه ههيبرانية وحدها قد تشه ههكل نزاعات مسه ههلحة تبعاً للظروف ،السه ههيما اآلثار

المدمرة لتلك الهجمات ،وعلى ا لرغم من عدم إلزامية الدليل ،فينه وثيقة أخالقية للدول األعضههاء في الحلب
على األقل ،وينظم استخدامهم للهجمات السيبرانية خالل فترات النزاع المسلح (.)1

ويوضهح دليل تالين ،القوانين الدولية التي يمكن تطبيقها على الحرب السهيبرانية وهو يشهتمل على كل

من مبدأ حق اللجوء إلى الحرب ( ،)Jus ad bellumأي :القواعد الدولية التي تحكم وتنظم اس ه ه ه ه ه ههتخدام
القوة من قبل الدول ،ومبدأ س ه ه ه ههلوكيات الحرب ( )Jus in belloأو قانون النزاعات المس ه ه ه ههلحة أو القانون

الدولي اإلنسه ه ه ه ههاني أي القواعد التي تنظم سه ه ه ه ههلوك األجراف المتنازعة في أثناء النزاع .كما إن دليل تالين ال
يركز إال على الهجمات الس ه ه ههيبرانية في مواجهة هجمات س ه ه ههيبرانية أخرى ،على س ه ه ههبيل المثال ينظم الهجوم

الس ه ه ههيبراني الذي يس ه ه ههتهدف أنظمة القيادة أو الس ه ه ههيطرة التابعة للعدو ،وال يش ه ه ههمل الرارة الجوية ض ه ه ههد مركز

السه ههيطرة السه ههيبراني ،كما يعالج هذا الدليل كالً من النزاعات المسه ههلحة الدولية وغير الدولية ،ويجم الفقهاء

في ضهوء دليل تالين ،بأن النزاع المسهلح الدولي يحصهل متى ما قامت دولة اات سهيطرة كاملة ( Overall
 )Controlعلى مجموعة من األفراد تتوجيه تلك المجموعة لتنفيذ هجمات سه ههيبرانية ضه ههد دولة أخرى .أما
إاا كانت ال تملك إال س ههيطرة فعالة ( )Effective Controlعلى تلك المجموعة فعندئذ تلك الهجمات ال

تبلغ مستوى النزاع المسلح الدولي(.)2
الفرع الثالث :مجلس أوروبا

يعد مجلس أورويا( )3أول من اتخذ خطوات جدية ومباشه ه ه ه ه ه هرة لتنظيم جزء من األمن السه ه ه ه ه ه ههيبراني ألي

منظمة دولية أو إقليمية أخرى ،فقد قام بينش ه ه ه ههاء اتفاقية تودابس ه ه ه ههت المتعلقة بالجريمة الس ه ه ه ههيبرانية وتعد هذه
االتفاقية أولى المعاهدات الدولية التي سه ه ه ه ههعت إلى معالجة الجرائم السه ه ه ه ههيبرانية من خالل تنسه ه ه ه ههيق القوانين

الوجنية ،وزيادة التعاون تين الدول في محارية الجرائم الس ه ههيبرانية .وتمت في العاص ه ههمة المجرية تودابس ه ههت

في ،2001/11/23ويعهد التوقي على تلهك المعهاههدة الهدوليهة الخطوة األولى في مجهال تكوين التض ه ه ه ه ه ه ههامن
الدولي ضد تلك الجرائم التي تتم عبر شبكة االنترنت واالستخدام السيء لها(.)4
http://www.scs.org.sy/?q=scs/infomag/show articlenode&id=853
( )1

خليفة ،إيهاب :القوة اإللكترونية كيف يمكن أن تدر الدول شه ه ه ه ه ه ههؤونها غي عصه ه ه ه ه ه ههر االنترنت" الواليات المتحدة األمريكية

نمواجاً" ،الطبعة األولى ،العريي ،القاهرة ،2017 ،ص  ،166متاح بشكل جزئي على الراب https://cutt.ly/2khoqnN:
( )2
( )3

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .105
مجلس أورويا هو منظمة دولية معنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان في القارة األورويية ،موقعه الرسمي:

https://www.coe.int/en/web/portal/home

( )4الزهراني ،ش ه ههيخة حس ه ههين" :التعاون الدولي في مواجهة الهجوم الس ه ههيب ارني" ،مجلة جامعة الش ه ههارقة للعلوم القانونية ،المجلد
 17العدد ،1جامعة الشه ه ه ه ه ههارقة–كلية القانون ،اإلمارات العريية المتحدة ،حزيران  ،2020ص ص  ،772-740ص -753
 ،754متاح على الراب https://cutt.ly/JkpJyjF:
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أما بالنس ههبة للهجمات الس ههيبرانية فيمكن القول إنها تتض ههمن الجرائم الواردة في اتفاقية تودابس ههت التي
تتعلق وتمس خصههوصههية وسههالمة وتوافر تيانات ونظم الكمبيوتر السههيما تلك المتعلقة بالنفاا غير المشههروع
الكهامهل أو الجزئي إلى نظهام كمبيوتر والتهدخهل في البيهانهات (والهك عن جريق إتالفهها ،حهذفهها ،إفسه ه ه ه ه ه ههادهها،

تعديلها أو تدميرها) ،والتدخل في النظام (والك عن جريق اإلعاقة الخطيرة الشه ه ههترال نظام الكومبيوتر عن

جريق إدخال تيانات حاسه ه ههويية ،إرسه ه ههالها ،إتالفها ،حذفها ،إفسه ه ههادها ،ترييرها أو تدميرها)( .)1وعلى سه ه ههبيل
المثال ،تتطلب المادة  2من االتفاقي ة أن تتبنى الدول " تداتير تش ه هريعية وغيرها من التداتير لتجريم األفعال

الجنههائيههة بموجههب قههانونهم المحلي ،عنههد ارتكههاتههها عمههداً ويرير حق :النفههاا الكههامههل أو الجزئي إلى نظههام
كومبيوتر" .ونس ه ه ه ههتنتج أن االتفاقية قد وض ه ه ه ههعت اإلجار القانوني الدولي األكثر تطو اًر الذي ينظم الهجمات

السه ه ه ههيبرانية إال أنها ال تتناول سه ه ه ههوى جزء من التحدي العام .وم الك ،فينها توفر نقطة انطالق لتصه ه ه ههميم
إجار دولي شامل لتنظيم الهجمات السيبرانية غير القانونية(.)2
الفرع الرابع :مبادرات منظمة شنغهاي للتعاون ((SCO

اتخذت منظمة شه ه ه ه ه ههنرهاي للتعاون)3(،خطوات أولية مهمة نحو التعاون في مجال األمن السه ه ه ه ه ههيبراني

ففي:
 عام  2006وق رؤساء الدول األعضاء إعالناً حول أمن المعلومات الدولية. -عام  2009تم صههدور "إعالن يكاترينبورغ" والك في قمة منظمة شههنرهاي للتعاون التي عقدت في

يكهاترينبورغ في روس ه ه ه ه ه ه هيها وقهد أظهرت المنظمهة من خاللهه التعهاون وااللتزام تههدف من الحروب والهجمهات
السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة،

()4

والحهاجهة الملحهة للرد على التههديهدات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة واعتبر أمن المعلومهات على نفس أهميهة

السهيادة الوجنية ،واألمن الوجني ،واالسهتقرار االجتماعي واالقتصهادي .حيث جاء في الفقرة السهابعة" :تؤكد
الدول األعض ه ههاء في منظمة ش ه ههنرهاي للتعاون على أهمية ض ه ههمان أمن المعلومات الدولي كأحد العناص ه ههر
الرئيسية للنظام العام لألمن الدولي"(.)5
( )1

مجلس أورويها ،االتفهاقيهة المتعلقهة بهالجريمهة االلكترونيهة (تودابسه ه ه ه ه ه ههت) ،مجموعهة المعهاههدات األوروييهة رقم ،2001 ،185

المواد  ،2،4،5متاح على الراب https://cutt.ly/YkpJXmC:

Hathaway Oona A. & Others: "The Law of Cyber-Attack", op.cit, P864-863.
( )3

)(2

منظمة شنرهاي للتعاون :هي منظمة دولية حكومية دائمة ،موقعها الرسمي/http://sectsco.org :

Maonga, Sharon Kerubo: "A Case of Incapacity: The Interrogation of International

)(4

Humanitarian Law as A Satisfactory Regulator of Cyber Warfare", Strathmore University,
Strathmore Law School ,2017, P 40, Available at: https://cutt.ly/QjquA9H
Shanghai Cooperation Organization, Yekaterinburg Declaration of The Heads of The

)(5

Member States of The Shanghai Cooperation Organization, Consulate General of Uzbekistan
In New York City (July 9, 2009), Available at: http://eng.sectsco.org/load/198293 /
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 عام  2011تقدمت دول منظمة شه ه ه ه ه ههنرهاي للتعاون بمشه ه ه ه ه ههروع قرار للجمعية العامة لألمم المتحدةبشأن أمن المعلومات(.)1
خالصه ه ه ههة القول ،إن الجهود الدولية وإن كانت ال ترقى إلى مسه ه ه ههتوى تنظيمي دولي شه ه ه ههامل ،إال أنها

تظهر مدى االهتمام الدولي المتزايد لوضه ه أجر تنظيمية للتصه ههدي للهجمات السه ههيبرانية ،وياإلضه ههافة لذلك
تعد الخطوة األول ى نحو اتفاقية متعددة األجراف تنظم اس ه ه ه ههتخدام هذه الهجمات وتقلل من آثارها الجس ه ه ه ههيمة
على البشر.

المطلب الثاني :الجهود الدولية غير المباشرة للتنظيم القانوني للهجمات السيبرانية
فضهالً عن الجهود الدولية السهالفة الذكر ،والتي تهدف إلى تنظيم الهجمات السهيبرانية ،هناك صهكوك

قانونية أخرى قد تنطبق بش ه ههكل غير مباش ه ههر على الهجمات الس ه ههيبرانية .وقد تم تش ه ههكيل هذه النظم القانونية

إلى حد كبير قبل ظهور الهجمات السيبرانية ،ويالتالي فهي ال تنظم أو تحظر الهجمات السيبرانية صراحة.

ويدالً من الك ،فين هذه "األجر المسههتندة إلى الوسههائل" تنطبق على الهجمات السههيبرانية ،جالما أن الهجوم
يستخدم الوسائل المعينة التي تنظمها االتفاقية ،وسوف نتطرق إلى أهم هذه النظم فيما يلي.

الفرع األول :قانون االتصاالت

تم تنظيم قانون االتص ه ه ههاالت الدولي الحديث من قبل االتحاد الدولي لالتص ه ه ههاالت( ،)2ويعمل االتحاد

الدولي لالتص ههاالت على تحس ههين ولوج المجتمعات في كل مكان إلى تكنولوجيا المعلومات واالتص ههال ب ية

تمكين الجمي من حق التواص ه ه ه ه ه ههل( .)3ويمكن أن تطبق قواعده القانونية على الهجمات الس ه ه ه ه ه ههيبرانية ،حيث
تس ههمح اتفاقية االتحاد الدولي لالتص ههاالت للدول األعض ههاء بقط أي اتص ههاالت س ههلكية أو الس ههلكية التي قد
تظهر بأنها قد تشههكل خط اًر على أمن أي دولة جرف في االتفاقية،

()4

وعالوة على الك ،يحق للدول تعليق

جمي خدمات االتص ههاالت الدولية لمدة غير محدودة ألس ههباب تتعلق باألمن الوجني ،ش هريطة أن تقوم على

الفور بيخطار األمين العام لألمن المتحدة( ،)5كما ال يجوز لمحطات البث من دولة ما أن تتدخل بعمليات
Kutnayeva, Nuria: "Cybersecurity in Central Asia", Unipath-Magazine, United States Central

)(1

Command (CENTCOM), August 20 ,2015, Available At: https://cutt.ly/ijquJ7A
( )2

االتحاد الدولي لالتصه ه ههاالت ( : (ITUهو وكالة متخص ه ه هصه ه ههة في مجال تكنولوجيات االتصه ه ههاالت والمعلومات تاب لألمم

المتحدة ،الموق الرسمي https://www.itu.int/ar/Pages/default.aspx :
( )3

االتحاد الدولي لالتصاالت ،موق الجزيرة ،استرجعت تتاري 2020/12/4م ،متاح على الراب :

https://cutt.ly/Wh5Hmoi
Constitution of The International Telecommunication Union, Article 34.

)(4

Ibid, Article 35.

)(5
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تث دول أخرى( ،)1وينبري باإلضافة إلى الك ،وض جمي المحطات الالسلكية وتشريله بطريقة ال تتسبب
تتداخالت ضارة للرير(.)2
وعلى الرغم من القيود المذكورة أعاله ،إال أن اتفاقية االتحاد الدولي لالتصهاالت ال تحظر على وجه

التحديد اسههتخدام االتصههاالت لألغراض العسههكرية ،حيث تحتفد الدول األعضههاء في االتفاقية بحرية مطلقة
فيما يتعلق باسه ههتخدام منشه ههأتها االتصه ههاالتية العسه ههكرية( ،)3ما دامت تتخذ جمي الخطوات الالزمة لمن أي
تدخل ضار( ،)4وقد تشمل بارة "من أي تدخل ضار" الهجمات السيبرانية.
الفرع الثاني :قانون الطيران

يحتوي قانون الطيران المدني على ثالثة صكوك رئيسية يمكن أن تنطبق على الهجمات السيبرانية
أوالً_ اتفاقية شيكاغو لعام  1944للطيران المدني الدولي
حيث تتعهد الدول األعض ه ههاء في االتفاقية عند إص ه ههدار اللوائح الخاص ه ههة بطائراتها الحكومية بمراعاة

س ه ههالمة مالحة الطائرات المدنية( ،)5بالتالي الهجوم الس ه ههيبراني الذي يس ه ههتهدف الرحالت الجوية المدنية ،إاا
وجه من دولة ما ضه ه ه ه ه ههد جائرات مدنية تابعة لدولة أخرى ،يمكن أن يتعارض م ضه ه ه ه ه ههمانات هذه االتفاقية

بشهأن سهالمة مالحة الطائرات المدنية .وم الك ،فين االتفاقية تسهمح لدولة عضهو باالنتقاص من الت ازمات

االتفهاقيهة أثنهاء الحرب أو حهاالت الطوارئ الخهاص ه ه ه ه ه ه ههة بهالهدولهة ،جهالمها أن الهدولهة تقوم بهيخطهار الحقيقهة إلى
المجلس (.)6
ثانياً_ اتفاقية مونتريال لعام  1971لقمع األعمال غير المشروعة ضد الطيران المدني
حددت االتفاقية مجموعة من األفعال غير المشهروعة الموجهة ضهد سهالمة الطائرة والتي ترتكب عن
قص ه ه ه ههد ،فتجعلها غير ص ه ه ه ههالحة للطيران أو من ش ه ه ه ههأنها أن تعرض س ه ه ه ههالمتها للخطر في حالة الطيران(.)7
فالهجوم السههيبراني الذي من شههأنه أن يعرض سههالمة الطائرة للخطر في حالة الطيران ،على سههبيل المثال:
من خالل التدخل في نظام تش ه ههريل الطائرة ،أو تعريال س ه ههالمة الطائرة للخطر أثناء الطي ارن ،على س ه ههبيل
Ibid, Article 45.

)(1

Ibid, Article 6.

)(2

Ibid, Article 48(1).

)(3

Ibid, Article 48(2).

)(4

The 1944 Chicago Convention for International Civil Aviation, Article 3.

)(5

Ibid, Article 89.

)(6

The 1971 Montreal Convention for The Suppression of Unlawful Acts Against Civil Aviation,

)(7

Article 1.
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المثال ،التدخل في اتصه ه ه ههاالت مراقبة الحركة الجوية أو جوانب أخرى من المالحة الجوية .فينه يدخل في
نطاق هذه االتفاقية ،تينما إاا كان الهجوم السيبراني ال يجعل الطائرة غير قادرة على الطيران أو ال يعرض
سالمتها للخطر أثناء الطيران فين االتفاقية ال تشمل أو تقييد مثل هذا الهجوم(.)1
ثةالثةاً_ بروتوكول مونتريةال لعةام  1988لقمع أعمةال العنف غير المشةةةةةةةةةروعةة في المطةارات التي

تخدم الطيران المدني الدولي

وس ه ه ه ه ه ه ه البروتوكول اإلجهار القهانوني لقم أعمهال العنب غير المشه ه ه ه ه ه ههروعهة في المطهارات التي تخهدم
الطيران المهدني الهدولي ليش ه ه ه ه ه ه همهل أعمهال العنب التي تعرض للخطر أو من المحتمهل أن تعرض سه ه ه ه ه ه ههالمهة
األش ه ه ههخاص في المطارات للخطر أو التي تعرض التش ه ه ههريل اآلمن لمثل هذه المطارات للخطر( .)2ويالتالي

يحظر هذا البروتوكول أي هجمات سه ه ه ه ه ههيبرانية يمكن أن تقوض السه ه ه ه ه ههالمة في المطار الدولي ،مثل العبث
بقوائم حظر الطيران أو تيانات الركاب أو نظام شبكة الكمبيوتر في المطار(.)3
الفرع الثالث :قانون الفضاء الخارجي

يحتوي قهانون الفض ه ه ه ه ه ه ههاء على قواعهد قهانونيهة قهاتلهة للتطبيق على الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة ،وينب ههذا

االنطباق أسههاس هاً من حقيقة أن الشههبكات العالمية ،والجوانب الرئيسههية لتكنولوجيا المعلومات الحديثة ،تعتمد

على منص ه ههات فض ه ههائية متعددة تدور حول األرض من أجل دعم المحطات األرض ه ههية ،وفضه ه هالً عن الك،
تعتبر هذه المنصات الفضائية في غاية األهمية للهجمات السيبرانية والك بسبب اعتبار هذه المنصات من

العناصر األكثر ضعفاً في نظام المعلومات ألنه يستحيل صد أي هجوم قد يق عليها.

وياإلضافة إلى الك ألنها تمثل القوة األكثر حيوية ومقدرة ألي دولة تريد القيام بالهجمات السيبرانية

بش ههكل ناجح ،ويالتالي س ههتكون هذه المنص ههات الفض ههائية مش ههتركة بالض ههرورة في ص ههلب أي حرب س ههيبرانية

سه ه ه هواء لعملية دفا ية أو هجومية .ويالتالي يمكن أن تندرج الهجمات السه ه ه ههيبرانية في إجار القواعد القانونية

التي تنظم األنش ه ههطة في الفض ه ههاء والتي ص ه ههيرت في معاهدة الفض ه ههاء الخارجي منذ عام  1967والمعروفة

رسهميا باسهم "معاهدة المبادئ المنظمة ألنشهطة الدول في ميدان اسهتكشهاف واسهتخدام الفضهاء الخارجي ،بما
في الك القمر واألجرام الس ه ه ه هماوية األخرى" ،إا تعد المبادئ المعتمدة في هذه المعاهدة ملزمة لكل المجتم

( )1

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .110

The 1988 Montreal Protocol for The Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports

)(2

Serving International Civil Aviation, Article 2.
( )3

كلنتر ،زهراء عماد محمد المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص.110
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الدولي( .)1وكذلك تؤكد أنظمة األقمار الصههنا ية كاتفاقية االتصههاالت الفضههائية لعام  1971على "الررض
السه ه ه ههلمي" في اسه ه ه ههتخدام األقمار الصه ه ه ههنا ية ،ولكن على الرغم من أن هذه التنظيمات ،لها دور جزئي في
تنظيم الهجمات السيبرانية إال أنها غير كافية(.)2

الفرع الرابع :قانون البحار

تحتوي اتفههاقيههة األمم المتحههدة لقههانون البحههار لعههام  1982على عههدة قواعههد قههانونيههة يمكن أن تنطبق

بش ههكل ثانوي على أنش ههطة الهجمات الس ههيبرانية ،فقد نص ههت االتفاقية على حق المرور البريء للس ههفن جالما

أنشه ههطتها ال تضه ههر بالسه ههالم وحسه ههن النظام وأمن الدولة السه ههاحلية ،وقد عددت األنشه ههطة المحظورة مثل أي
نشههاع يهدف إلى جم المعلومات للمسههاس بأمن أو دفاع الدولة السههاحلية ،أو نشههر المعلومات واإلشههاعات

تهدف التأثي ر على أمن أو دفاع الدولة السه ههاحلية ،أو أي نشه ههاع يهدف إلى التدخل في أنظمة االتصه ههاالت

أو المرافق أو المنش ه ه ت األخرى التابعة للدولة السه ههاحلية( .)3ويالتالي قد تؤدي هذه األنشه ههطة المحظورة إلى
من الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية التي تسه ه ه ه ههتخدم أنظمة االتصه ه ه ه ههاالت والكمبيوتر الموجودة على متن السه ه ه ه ههفن في

البحار(.)4
إن القوانين الدولية هذه سه ه ه هواء التي تنظم االتص ه ه ههاالت أو الطيران أو الفض ه ه ههاء أو البحار وإن كانت

تنطبق على الهجمات الس ه ههيبرانية بش ه ههكل جزئي في نطاق اختص ه ههاص كل منها ،إال أنها ال تقدم آلية كاملة

ومتماس ه ه ههكة للتص ه ه ههدي للهجمات الس ه ه ههيبرانية ،عالوة على الك ،حتى لو تم أخذها ككل فينها ال تقدم س ه ه ههوى

مجموعة مختلطة من األنظمة التي تترك العديد من الهجمات الس ه ه ه ههيبرانية الض ه ه ه ههارة دون معالجة ،فالطبيعة
الفريدة للهجمات الس ه ههيبرانية وتريير كل عناص ه ههر النزاع في الفض ه ههاء الس ه ههيبراني من ميدان ومقاتلين وأدوات
وأساليب وأهداف تتطلب تنظيماً شامالً واتفاقاً دولياً ينظم هذه الهجمات السيبرانية.

( )1نعوس ،مصه ههطفى" :حقوق والتزامات الدول في الحرب المعلوماتية" ،مجلة د ارسه ههات علوم الش ه هريعة والقانون ،المجلد ،40
مه ه هله ه هح ه ههق  ، 1اله ه هج ه ه ههامه ه هع ه ه ههة األردنه ه هي ه ه ههة ،2013 ،ص ص  ،800-784ص  ،789-788مه ه هت ه ه ههاح عه ه هل ه ههى اله ه ه اربه ه ه :
https://cutt.ly/PkpCkzb
( )2

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .111

( )3

اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار لعام  ،1982المادة .19

( )4

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .112
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الفصل الثاني

القانون الدولي اإلنساني كإطار قانوني ناظم للهجمات السيبرانية
تمهيد وتقسيم
بس ه ههبب اللجوء المتزايد للدول الس ه ههتخدام الهجمات الس ه ههيبرانية في س ه ههياق النزاعات المس ه ههلحة أو خارج

سهياقها ،جعل هذا األمر قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسهاني أمام اختبار حقيقي ومعقد يدور حول مدى
إمكانية تطبيق تلك القواعد الدولية التي قننت قبل عقود من الزمن على الهجمات الس ه ه ه ه ه ههيبرانية .إال أنه عند

التعمق بقواعد القانون الدولي اإلنس ه ه ه ههاني نجد ويش ه ه ه ههكل واض ه ه ه ههح إلى أنه تم تبني التطورات الحديثة التي قد
تحدث في وسائل وأساليب القتال في المستقبل ،في المادة  36من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977

حيث أقرت تلك المادة حقيقة إن أي نش ه ههاع عس ه ههكري معين يرتب توس ه ههائل وأس ه هاليب الحرب لم يتم تنظيمه
بشه ه ه ه ههكل دقيق ال يعني الك أنه يمكن اسه ه ه ه ههتخدامه تدون أي قواعد .ويناء على الك فين األشه ه ه ه ههكال الحديثة
للهجمات السه ههيبرانية التي لم يتم تضه ههمينها في اسه ههتخدامات األسه ههلحة التقليدية في االتفاقيات الدولية ،ترتب

بالقانون الدولي اإلنسههاني وتخض ه له كأي سههالح جديد عندما يتم اسههتخدامه في النزاع المسههلح .باإلضههافة
إلى الك إحدى القواعد األساسية للقانون الدولي اإلنساني تقر بأن:

"إن حق أجراف أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقاً ال تقيده قيود "

()1

وأيض ه هاً يمكن الرجوع إلى ش ه ههرع مارتنز

()2

كأس ه ههاس لتفس ه ههير معاهدات القانون الدولي اإلنس ه ههاني كلما

وجدت الش ه ه ه ه ههكوك حول معنى بعال األحكام الواردة فيه .واس ه ه ه ه ههتناداً إلى هذه القاعدة ،فين كل ما يق أثناء
( )1
( )2

البروتوكول اإلضافي األول عام  ،1977المادة  ،35فقرة.1
شه ههرع مارتنز ،تمت تسه ههميته تهذا االسه ههم نسه ههبة إلى البروفسه ههور فيودور فيودوروفيتي مارتنز ،المندوب الروسه ههي في عام

 1899لدى مؤتمر الهاي للس ههالم ،وقد اكر مارتنز الك الش ههرع بعد ما فش ههل المندويون في مؤتمر الس ههالم في االتفاق على
مس ه ههألة مركز المدنيين الذين يش ه هههرون الس ه ههالح ض ه ههد قوات االحتالل ،حيث كانت الدول العس ه ههكرية الكبرى ترى أنه يجب أن

يعامل هؤالء المدنيون توص ه ههفهم جنوداً غير نظاميين يخض ه ههعون لعقوية اإلعدام ،في حين أن الدول الص ه ههريرة رأت أنه يجب
معاملتهم توص ه ههفهم محاريين نظاميين ،ون تيجة لذلك الخالف قام مارتنز بطرح رأيه الذي أص ه ههبح يعرف بش ه ههرع مارتنز والذي

جاء فيه :

"يظل المدنيون والمقاتلون تحت حماية وسه ه ههلطان مبادئ القانون الدولي كما اسه ه هتقر تها العرف ومبادئ اإلنسه ه ههانية وما يمليه

الضمير العام".
وقد ورد في ديباجة اتفاقية الهاي لعام 1899وعام  1907بشه ه ه ه ههأن قوانين وأعراف الحرب البرية ،باإلضه ه ه ه ههافة لذلك تم الن
عليهه في اتفهاقيهات جنيف األري لعهام  ( 1949في المهادة  63من االتفهاقيهة األولى ،والمهادة  62من االتفهاقيهة الثهانيهة ،والمهادة
 142من االتفاقية الثالثة ،والمادة  158من االتفاقية الرابعة) ،وكذلك تم الن
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عليه في البروتوكول اإلض ه ه ه ه ه ههافي األول لعام

المنازعات يخضه ه ه لمبادئ القانون الدولي اإلنسه ه ههاني ،مما يعني عدم خلو الهجمات السه ه ههيبرانية من القانون

أثناء النزاع المسلح .وتؤيد الك محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري بشأن مشرو ية التهديد باألسلحة

النووية أو اس ههتخدامها ،حيث أش ههارت إلى أن مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنس ههاني المس ههتقرة تنطبق" على
جمي أشههكال الحروب وعلى جمي أنواع األسههلحة بما في الك تلك المسههتقبلية" .فالمبادئ والقواعد اإلنسههانية

قد وضه ه ه ههعت قبل األسه ه ه ههلحة النووية ،وم الك فينه ال يوجد شه ه ه ههك بانطباق القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني على

األس ههلحة النووية ،وليس هناك ما يدعو للتمييز تين األس ههلحة النووية والهجمات الس ههيبرانية ،من حيث الزمن

الذي استحدثت فيه مما يعني إمكانية تطبيق القانون الدولي اإلنساني عليها.

ويهذا الخصههوص تين المسههتشههار القانوني للجنة الدولية للصههليب األحمر ))Cordula Dorego
أن اإلجار القانوني الدولي اإلنسه ه ههاني القائم يطبق على الهجمات" السه ه ههيبرانية" ويجب احت ارمه ،وقد تم تفنيد

مزاعم من يعدون خلو الفضههاء السههيبراني من القوانين وعدم انطباق القانون الدولي اإلنسههاني على الهجمات

الس ه ههيبرانية بقوله  :إن هذه ليس ه ههت المرة األولى التي يحدث فيها تطوير وترير في التكنولوجيا المس ه ههتخدمة،

وقد تعامل معها القانون الدولي اإلنس ه ههاني أو قانون النزاعات المس ه ههلحة ،بمعنى أن القانون القائم قادر على

التعامل م هذه التطورات الجديدة دون الحاجة إلى إشه ه ه ه ههعار أو وضه ه ه ه ه قواعد قانونية خاصه ه ه ه ههة بالفضه ه ه ه ههاء
السيبراني(.)1

وعليهه أتنهاول فيمها يلي القهانون الهدولي اإلنسه ه ه ه ه ه ههاني كهيجهار قهانوني نهاظم للهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة ،وفق
التقسيم اآلتي:
المبحث األول :إمكانية انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية
المبحث الثاني :تحديات انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية

 1977في المادة (م/1ف ،)2وفي الديباجة البروتوكول الثاني ،وأخي اًر نص ه ه ههت عليه ديباجة اتفاقية حظر أو تقييد اس ه ه ههتعمال

أسه ههلحة تقليد ية معينة يمكن اعتبارها مفرجة الضه ههرر أو عش ه هوائية األثر لعام  .1980والتد من اإلشه ههارة إلى أن شه ههرع مارتنز

يسهري على جمي أجراف النزاع سهواء كانت جرف ًا في االتفاقيات التي تضهمنها الشهرع أم ليسهت كذلك وهذا يرج إلى جبيعته
العرفية واإلنسهانية .انظر :سهعود ،آيات محمد :شهرع مارتينز في القانون الدولي اإلنسهاني ،موق الحوار المتمدن ،اسهترجعت
تتاري  ،2021/2/متاح على الراب https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591797:

( )1أعمر ،عمر محمود" :الحرب اإللكترونية في القانون الدولي اإلنس ههاني" ،مجلة د ارس ههات ،علوم الشه هريعة والقانون ،الجامعة
األردن ه هي ه ه ههة ،األردن ،ال ه هم ه هج ه هل ه ه ههد  ،46ع ه ه ههدد  ،2019 ،3ص ص  ،155-134ص  ، 138م ه هت ه ه ههاح ع ه هل ه ههى ال ه ه ارب ه ه :
https://cutt.ly/lkpBGCp
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المبحث األول

إمكانية انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية
على الرغم من أن الهجمههات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيههة لم يكن لههها وجود عنههد إترام اتفههاقيههات جنيف األري لعههام

 1949والبروتوكولين اإلض ههافيين لعام  ، 1977إال أن هناك اتفاق دولي واسهه النطاق على أن القدرة على
اسههتخدام الهجمات السههيبرانية حسههب القانون الدولي اإلنسههاني يجب أال تقيم مقاتل فكرة مثالية افت ارضههية تل

يجب مقارنتها بالبشههر ،انطالقاً من هذا يسههعنا القول إن قواعد القانون الدولي اإلنسههاني االتفاقية التي تطبق
على األهداف العسه ه ه ههكرية المشه ه ه ههروعة ،أغلبها أصه ه ه ههبحت قواعد عرفية ومعترف تها من قبل الدول ويالتالي

إمكهانيهة تطبيقهها على الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة .وينهاء على الهك س ه ه ه ه ه ه هنبين في المطلهب األول معهايير تحهديهد

األهداف العس ه ههكرية المش ه ههروعة أثناء الهجمات الس ه ههيبرانية في القانون الدولي اإلنس ه ههاني ،أما المطلب الثاني
فسنتحدث عن تطبيق المبادئ العامة في القانون الدولي اإلنساني أثناء الهجمات السيبرانية.

المطلب األول :معايير تحديد األهداف العسةةةكرية المشةةةروعة أثناء الهجمات السةةةيبرانية في

القانون الدولي اإلنساني

ش هههدت نهايات القرن الثامن عش ههر ويدايات القرن التاسه ه عش ههر اس ههتقرار التفرقة تين المقاتلين وغير
المقاتلين ،وخير دليل على الك ما قاله المفكر الفرنس ه ه ه ه ه ههي الش ه ه ه ه ه هههير "جان جاك روس ه ه ه ه ه ههو" في كتابه "العقد

االجتماعي" باآلتي ( "...إن الحرب ليسههت عالقة تين إنسههان وإنسههان وإنما عالقة تين دولة ودولة ،واألفراد
ليس هوا أعداء إال بصههفة عرضههية ال كأفراد أو مواجنين ،ولكن كجنود وعداؤهم ليس على أسههاس أنهم ينتمون
إلى الطرف المحارب تل كمدافعين عنه.)1("...
إااً يعد المقاتلين من األهداف العسه ه ههكرية المشه ه ههروعة ،باإلضه ه ههافة لذلك يدخل في نطاق االسه ه ههتهداف

جمي األ يان الثاتتة والمتحركة التي تسه ه ه ه ه ه هههم مسه ه ه ه ه ه ههاهمة فعالة في العمليات العدائية التي يباشه ه ه ه ه ه ههرها أحد

األجراف ،وأيضه هاً إاا شه ههارك المدنيون مشه ههاركة مباشه هرة في الهجمات السه ههيبرانية يفقدوا الحماية التي يتمتعوا

تها ويصبحون أهدافاً مشروعة .وسوف نبين الك فيما يلي.

( )1

روسو ،جان جاك :العقد االجتماعي ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة2013،م ،ص  ،33متاح على الراب :

https://cutt.ly/WkpNp5Y
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الفرع األول  :األشخاص واأل يان المشروع استهدافهم أثناء الهجمات السيبرانية

من البديهي القول إن فئة المقاتلين هم أول فئة مشه ه ه ههروع اسه ه ه ههتهدافها أثناء الهجمات السه ه ه ههيبرانية ،أما

بالنسهبة إلى األ يان المشهروع اسهتهدافها أثناء الهجمات السهيبرانية فهي التي تسههم مسهاهمة فعالة في العمل

العسهكري وينتج عنها ميزة عسهكرية أكيدة وللحديث بالتفصهيل عن األشهخاص واأل يان المشهروع اسهتهدافهم

أثناء الهجمات السههيبرانية ،سههنتطرق بالحديث تداية عن الهجمات السههيبرانية توصههفها هجوم بموجب القانون

الدولي اإلنسههاني ثم نبين مفهوم المقاتل السههيبراني في القانون الدولي اإلنسههاني ،وأخي اًر نتحدث عن األ يان
المشروع استهدافها أثناء الهجمات السيبرانية فيما يلي.

أوالً_ الهجمات السيبرانية بوصفها هجوم بموجب القانون الدولي اإلنساني
يوفر القانون الدولي اإلنسههاني حماية خاصههة لبنية تحتية معينة ،مثل الخدمات الطبية واأل يان التي
ال غنى عنها لبقاء السههكان المدنيين ،برال النظر عن نوع العملية التي تلحق تها الضههرر .وم الك ،فين
معظم القواعد الناش ه ه ه ههئة عن مبادئ التمييز والتناس ه ه ه ههب واالحتياع التي توفر حماية عامة للمدنيين واأل يان

المدنية تنطبق فق على العمليات العس ه ه ههكرية التي تش ه ه ههمل "هجمات" على النحو المحدد في القانون الدولي

اإلنس ههاني .وتعرف الهجم ات على أنها "أعمال العنب ض ههد الخص ههم ،س هواء تم القيام تها على س ههبيل الهجوم
أو الدفاع ويرال النظر عن المنطقة التي تنفذ فيها مثل تلك األعمال"(.)1
و من وجهة نظر اللجنة الدولية ،العمليات السه ه ه ه ه ه ههيبرانية التي تنفذ تواسه ه ه ه ه ه ههطة الفيروسه ه ه ه ه ه ههات والديدان

الحاس ههويية وس ههائر الوس ههائل األخرى وتلحق أض ه ار اَر تدينة بأش ههخاص أو أض ه ار اًر مادية بممتلكات أخرى غير

البرامج أو البيانات الحاسويية التي تعرضت للهجوم نتيجة اآلثار المباشرة أو غير المباشرة ( أو االرتدادية)

المتوقعة للهجوم بأنها "أعمال عنب" ،أي هجوم بالمعنى المنصه ه ه ههوص عليه في القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني،

على سههبيل المثال وفاة المرضههى في وحدات العناية المركزة نتيجة لعملية سههيبرانية ضههد شههبكة الكهرياء مما

تس ه ه ه ههبب بقط إمداد المس ه ه ه ههتش ه ه ه ههفى بالتيار الكهريائي .إااً من المتفق عليه على نطاق واسه ه ه ه ه أن العمليات

السههيبرانية التي يتوق منها أن تسههبب وفاة أو إصههابة أو ضههر اًر مادياً تشههكل هجمات بموجب القانون الدولي

اإلنساني (.)2

ويدعى أحياناً بأن الهجمات الس ه ههيبرانية ال تندرج في نطاق تعريف "الهجوم" ما دامت ال تتس ه ههبب في
أض ه ه ه هرار تدنية أو عندما يكون في اإلمكان التخل من اآلثار الناجمة عنها .وإاا كان المراد تهذا االدعاء
تسه ه ه ه ه ه ههويغ اعتبهار الهجوم على ممتلكهات مهدنيهة عمالً قهانونيهاً في ههذه الحهاالت ،فهين اللجنهة الهدوليهة ترى أنهه

( )1
( )2

البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977المادة .49

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،القانون الدولي اإلنساني والعمليا ت السيبرانية خالل النزاعات المسلحة ،ورقة موقب

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تشرين الثاني  ،2019ص .7
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ادعاء باجل ال أسه ه ههاس له بموجب القانون الدولي اإلنسه ه ههاني .فال يجوز ،بموجب القانون الدولي اإلنسه ه ههاني
توجيه الهجمات إال إلى األهداف العسكرية وال يجوز الهجوم على األهداف المدنية (.)1
ثانياً_ التعريف بمفهوم المقاتل السيبراني في القانون الدولي اإلنساني
تعد من أهم المس ههائل الش ههائكة التي لم يجم عليها شه هراح القانون الدولي في وقتنا الحالي هي مفهوم

المقاتل الس ه ه ههيبراني أي من هو الش ه ه ههخ

الذي يمكنه أن يش ه ه ههترك في العمليات العدائية الس ه ه ههيبرانية ويتمت

توص ههب المقاتل ( .)2ويعرف المقاتلون بص ههفة عامة بأنهم" :األش ههخاص الذين يخولهم جرف في نزاع مس ههلح
اسههتخدام القوة ،تنفيذاً للعمليات العدائية في ميدان النزاع" .وال تد من اإلشههارة إلى أنه يتطلب تعريف المقاتل
الش ه ههرعي بموجب القانون الدولي اإلنس ه ههاني مس ه ههتوى من مس ه ههؤولية المنظمة أو قيادة الدولة ،وهذه الس ه ههمات
موجودة داخل الدول التي لديها قوات مسه ه ه ههلحة لديها قد ارت سه ه ه ههيبرانية ( .)3حيث أنشه ه ه ههأت العديد من البلدان
فروعاً أو وحدات سههيبرانية خاصههة تها داخل القوات المسههلحة ،على سههبيل المثال ال الحصههر ،لدى الواليات

المتحدة األمريكية القيادة الس ههيبرانية للجيي األمريكي ) ،)4()U.S. Army Cyber Commandوجيي

التحرير الش ه ه ههعبي الص ه ه ههيني لديه قس ه ه ههم أو فريق س ه ه ههيبراني يس ه ه ههمى "الجيي األزرق"( ،)5ودولة النرويج لديها
( (Cyberforsvaretأي الدفاع الس ه ههيبراني الذي يقوم بينش ه ههاء وتش ه ههريل وحماية أنظمة اتص ه ههاالت القوات
المسلحة والبنية التحتية الرقمية(.)6

( )1تقرير اللجنة الدولية للصههليب األحمر للمؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصههليب األحمر والهالل األحمر ،القانون الدولي
اإلنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة ،جنيف ،سويسرا ،2011،الوثيقة ، 31IC/11/5.1.2:ص .42-43
( )2

درويي ،سههعيد :ماهية الحرب اإللكترونية في ضههوء قواعد القانون الدولي ،مجلة العلوم القانونية واالقتصههادية والسههياسههية،

العه ههدد  ،29الجزء الثه ههاني ،جه ههامعه ههة الجزائر-كليه ههة الحقوق ،2018،ص ص ،137-117ص ،124مته ههاح على الراب :
https://cutt.ly/2kpMulR

Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", Berkeley Journal of International

PP 525-579, P566, Available At:

)(3

Law, Volume 30, Issue 2, Article 6,2012,
https://cutt.ly/mkp1eep

( )4

موق القيادة السيبرانية للجيي األمريكي ،استرجعت تتاري  ،2021/1/31متاح على الراب :

/ https://www.arcyber.army.mil

( )5الص ههين" :جيي أزرق" لحماية ش ههبكات " الجيي األحمر" ،موق  ،BBC NEWSاس ههترجعت تتاري  ،2021/1/31متاح
على الراب https://www.bbc.com/arabic/scienceandtech/2011/06/110531_china_blue_army :
( )6

موق  Cyberforsvaretالدفاع السيبراني النرويجي ،استرجعت تتاري  ،2021/1/31متاح على الراب :

/https://www.forsvaret.no
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وقد س ه ههعى تالين إلى تحديد من هم "أعض ه ههاء القوات المس ه ههلحة" الذين يتمتعون بحقهم في الحص ه ههول
على حصانة المقاتل ومركز أسير الحرب (.)1
يمكن القول في رأينا ،يشكل األشخاص الذين يملكون أجهزة ويرامج سيبرانية بصفة منتظمة كمقاتلين

تحت راية جرف في هجوم سه ههيبراني أهدافاً مشه ههروعة لنظ ارئهم في الطرف اآلخر ،فض ه هالً عن كونهم ويهذه
الص ه ه ه ه ه ه هفهة هم من يق على كهاهلهم التقيهد بهااللت ازمهات التي تفرض ه ه ه ه ه ه ههها عليهم قواعهد ومبهادئ القهانون الهدولي
اإلنساني.
وال تد من اإلش ه ه ههارة إلى أن مفهوم الهبة الش ه ه ههعبية ينطبق على الهجمات الس ه ه ههيبرانية فبقدر ما "يحمل

نشه ههطاء القرصه ههنة األسه ههلحة عالنية" ويسه ههتجيبون بشه ههكل دفاعي ،يمكن أن يندرجوا في فئة الهبة الجما ية،
ويحص ههلون على وضه ه أس ههير الحرب ،إال أن ما يعنيه "حمل الس ههالح عالنية" في الفض ههاء الس ههيبراني غير

محدد حتى اآلن (.)2
ويالنسه ه ه ههبة للمجموعات المسه ه ه ههلحة المنظمة سه ه ه ههيبرانياً تطبق نفس المعايير الخاصه ه ه ههة بالعنب الحركي
بموجب القانون الدولي اإلنسهاني عند تقدير وجود نزاع مسهلح غير دولي ينطوي على هجمات سهيبرانية ،أي

أنهه يجهب أن تكون ههذه الجمهاعهة منظمهة ولهديهها القهدرة على االنخراع في عنب شه ه ه ه ه ه ههديهد بمها فيهه الكفهايهة(.)3
فالجماعات المسهلحة المنظمة افت ارضهياً على الرغم من صهعوية إثبات ما إاا كانت قد اسهتوفت الحد األدنى
للتنظيم المطلوب حتى تص ههبح جرفا في نزاع مس ههلح غير اي جاب دولي إال أنه ليس من المس ههتحيل تقدير

الك ،ويناء عليه يمكن أن تصبح جرفاً في النزاع(.)4
وكما يقول مايكل شهميت "،إن أعضهاء المنظمات االفت ارضهية ريما ال يلتقون أتداً تل وريما ال يعرفون

النشه ه ههاع الفعلي لبعضه ه هههم البعال .وم الك ،فيمكن لهذه المجموعات أن تتصه ه ههرف بطريقة منسه ه ههقة ضه ه ههد

الحكومة (أو جماعة مسهلحة منظمة) ،وأن تتلقى أوامر من قيادة افت ارضهية ،وأن تكون منظمة للراية .فعلى
سهبي ل المثال :من العناصهر التي قد تكلب تها المجموعة تحديد نقاع الضهعب في األنظمة المسهتهدفة ،وقد

Schmitt, Michael (gen ed): Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(1

)Warfare, op.cit, Rule (26
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, loc.cit.
( )3

)(2

اللجنة الدولية للصه ههليب األحمر ،تعليق اللجنة الدولية للصه ههليب األحمر على المادة الثالثة المشه ههتركة ،التعليق رقم ،436

منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ص  ،41متاح على الراب https://cutt.ly/Akp3Hqm:
( )4

اللجنة الدولية للصه ههليب األحمر ،تعليق اللجنة الدولية للصه ههليب األحمر على المادة الثالثة المشه ههتركة ،التعليق رقم ،437

مرج سبق اكره ،نفس الموض .
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يكون العنصهر الثاني هو تطوير ترامج ضهارة السهترالل نقاع الضهعب المذكورة ،وقد يكون العنصهر الثالث

تنفيذ العمليات ،وقد يكون العنصر الراب الحفاظ على دفاعات سيبرانية ضد الهجمات المضادة (.)1

ومن ناحية القدرة على االنخراع في عنب شهديد بما فيه الكفاية ،إاا أفضهت الهجمات السهيبرانية إلى

نفس العواقب العنيفة التي تقضهي إليها العمليات الحركية ،أي إاا اسهتخدمت على سهبيل المثال لفتح توابات
السه ه ه ههدود أو التسه ه ه ههبب في اصه ه ه ههطدام الطائرات أو القطارات ،فينها تصه ه ه ههل إلى درجة الحدة الالزمة العتبار
الجماعة المسه ههلحة المنظمة افت ارضه ههياً جرفاً في نزاع مسه ههلح غير دولي .وفي المقاتل إاا كانت تقتصه ههر فق

على إعاقة وظائب االنترنت أو اس ه ه ه ه ههترالل الش ه ه ه ه ههبكات أو س ه ه ه ه ههرقة البيانات أو حذفها أو إتالفها ،فمن غير

المرجح الوص ه ه ه ههول إلى درجة حدة العنب التي تقتض ه ه ه ههي توافرها في القانون الدولي اإلنس ه ه ه ههاني ،ويالتالي ال
تصبح جرف في النزاع المسلح غير اي جاب دولي(.)2
ثالثاً_ األ يان المشروع استهدافها أثناء الهجمات السيبرانية
يوض ه ه ههح دليل تالين أن الهجمات الس ه ه ههيبرانية على الحواس ه ه ههيب وش ه ه ههبكات الحاس ه ه ههوب والبنية التحتية

السهيبرانية ،يجب أن تقتصهر حصه اًر على األهداف العسهكرية ،تينما ال يجوز أن تكون األ يان المدنية هدفاً

للهجوم السه ههيبراني ،ويالنسه ههبة لأل يان المزدوجة تين العين العسه ههكرية والعين المدنية تصه ههبح هدف عسه ههكري
جوال هذا االستخدام ،وأعرض فيما يلي المعنى العام للهدف العسكري واأل يان المزدوجة.
 .1المعنى العام للهدف العسكري
يجب أن يستوفي الهدف شرجين لتصنيفه هدفاً عسكرياً:

الشةةرا األول :يجب أن يسةةهم الهدف مسةةاهمة فعالة في العمل العسةةكري للطرف المعادي ،ويتم الك من
خالل أحد هذه المعايير األريعة:

( )1

دوريجي ،كوردوال" :ال تقترب من حهدود فض ه ه ه ه ه ه ههائي اإللكتروني :الحرب اإللكترونيهة والقهانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني وحمهايهة

المدنيين" ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،مجلد  )886( 94صيف  ،2012ص ص  ،578-533ص  ،551متاح على
الراب :
https://cutt.ly/Okp7S5Z
( )2

اللجنة الدولية للص ههليب األحمر ،تعليق اللجنة الدولية للص ههليب األحمر على المادة الثالثة المش ههتركة ،مرج سه هاتق ،نفس

الموض .
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المعيار األول :بحكم "طبيعته" :وهي الص ههفة المتأص ههلة في الش ههيء وتش ههير عادةً إلى األش ههياء التي هي في
األسه ههاس عسه ههكرية ،وتعتبر أجهزة الكمبيوتر العسه ههكرية والبنية التحتية اإللكترونية العسه ههكرية أمثلة نمواجية
لألشياء التي تلبي معيار الطبيعة(.)1
المعيار الثاني :بحكم "موقعه" :يشه ه ههير الموق عادة إلى منطقة جررافية اات أهمية عسه ه ههكرية خاصه ه ههة وفي
حهديثنها على سه ه ه ه ه ه ههبيهل المثهال :إن عنوان )(IPأو (كتلةة عنةاوين )IPليس موقعهاً على الرغم من أنهه مرتب

بالبنية التحتية السه ههيبرانية التي قد تكون مؤهلة كهدف عسه ههكري .فالمقصه ههود ليس االسه ههتخدام الفعلي لمنطقة

ما ،ولكن المقص ههود أنها تقدم مس ههاهمة فعالة في العمل العس ههكري للعدو من خالل موقعها مما يجعلها هدفاً

عسه ههكرياً .على سه ههبيل المثال ،قد يتم اسه ههتخدام عملية سه ههيبرانية ضه ههد نظام SCADA

()2

لخزان ما إلجالق

المياه في منطقة يتوق فيها وجود عمليات عس ههكرية للعدو ،ويالتالي حرمان العدو من اس ههتخدامها ،في هذه

الحالة تكون مساحة األرض هدفاً عسكرياً لما لها من فائدة عسكرية للعدو(.)3

المعيار الثالث :بحكم "اسةةةتخدامها" :عندما يتم اس ه ههتخدام هدف أو منش ه ههأة مدنية ألغراض عس ه ههكرية ،فينها

تصه ه ه ههبح هدفاً عسه ه ه ههكرياً من خالل معيار "االسه ه ه ههتخدام" ،على سه ه ه ههبيل المثال :محطات التلفزيون أو اإلااعة
المدنية التي تبث بانتظام معلومات عس ه ههكرية .بالتالي إن اس ه ههتخدم أحد أجراف النزاع ش ه ههبكة كمبيوتر مدنية
معينة ألغراض عسه ههكرية ،تفقد الشه ههبكة جابعها المدني وتصه ههبح هدفا عسه ههكريا .وحتى إاا اسه ههتمرت الشه ههبكة

أيض ه ه ه هاً في االسه ه ه ههتخدام لألغراض المدنية فهي تبقى هدف عسه ه ه ههكري( .)4وال تد من اإلشه ه ه ههارة إلى أنه يمكن

لأل يان المدنية التي أص ه ه ههبحت أهدافاً عس ه ه ههكرية عن جريق االس ه ه ههتخدام ،أن تعود إلى الوضه ه ه ه المدني إاا
توقب االستخدام العسكري بمجرد حدوث الك ،يستعيدون حمايتهم من الهجوم (.)5
المعيار الرابع :بحكم "الغرض"  :يشههير إلى االسههتخدام المسههتقبلي المزم لشههيء ما ،أي أنه ال يتم اسههتخدام

العين حالياً ألغراض عسهكرية ،ولكن من المتوق اسهتخدامه في المسهتقبل ،ويكتسهب وضه الهدف العسهكري

بمجرد أن يتضه ه ه ه ه ه ههح ههذا الررض ،وال يحتهاج المههاجم إلى انتظهار تحويلهه إلى ههدف عسه ه ه ه ه ه ههكري من خالل
االس ه ههتخدام إاا كان الررض قد تبلور بالفعل تدرجة كافية .على س ه ههبيل المثال ،إاا توفرت معلومات موثوقة
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Warfare, op.cit, comment (6) on Rule (38).
()2

نظام ) (SCADAأو (التحكم اإلش ه هرافي واكتسه ههاب البيانات) هو نظام مصه ههمم خصه ههيص ه هاً لتشه ههريل البنية التحتية والتحكم

فيها ،مثل الكهرياء وأنظمة الطاقة النووية واالتصه ههاالت ومنشه ه ت تخزين النف  .انظر :الشه هوابكة ،مراد :ما هو نظام سه ههكادا،
موق موضوع (أكبر موق عريي بالعالم) ،استرجعت تتاري  ،2021/2/13متاح على الراب https://cutt.ly/5kCk8TQ:
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Ibid, comment (7) on Rule (38).

)(3

Ibid, comment (8) on Rule (38).

)(4

Ibid, comment (10) on Rule (38).

)(5

تفيد بأن أحد أجراف النزاع على وشه ه ههك شه ه هراء أجهزة أو ترامج كمبيوتر معينة ألغراض عسه ه ههكرية ،فين هذه
العناصر تصبح على الفور أهدافاً عسكرية(.)1
الشةةةةةةرا الثاني :يجب أن يكون تدمير الهدف أو االسةةةةةةتيالء عليه أو تعطيله يوفر للطرف المهاجم ميزة
عسكرية أكيدة
تشه ه ههير "الميزة العسه ه ههكرية" إلى تلك الميزة المتأتية من الهجوم ،ويقصه ه ههد بمصه ه ههطلح "الميزة العسه ه ههكرية"

اسههتبعاد ميزة ليسههت عسههكرية بطبيعتها ،على وجه الخصههوص ،الميزة االقتصههادية أو السههياسههية أو النفسههية.
على سبيل المثال ،إن الهجوم السيبراني على قطاع عمل مدني ،ظناً من قبل المهاجم أنه سيضعب بشكل

عام الدولة المعادية ،لن يؤدي بالضه ه ه ه ه ه ههرورة إلى ميزة عسه ه ه ه ه ه ههكرية بالمعنى المطلوب ،حتى أنه ال يعد هدف

عسه ه ههكري ألنه ال يقدم مسه ه ههاهمة فعالة في العمل العسه ه ههكري ،فالتوصه ه ههيف كهدف عسه ه ههكري ،يجب أن تكون
الميزة العسكرية التي يحتمل أن تنتج واضحة(.)2
 .2األ يان ذات االستخدام المزدوج
نقص ه ههد تذلك األ يان المدنية التي تس ه ههتخدم ألغراض عس ه ههكرية في نفس الوقت ،نتيجة لذلك تص ه ههبح
هدفاً عسه ه ه ه ه ههكرياً جوال هذا االسه ه ه ه ه ههتخدام( ،)3وقد تم اكر هذه القاعدة في إجار المادة  )2(52من البرتوكول

اإلض ههافي األول ،والقاعدة  39من دليل تالين ،وال تد من اإلش ههارة أن الهجوم على األ يان اات االس ههتخدام
المزدوج تخضه ه لمبدأ التناس ههب وش ههرع اتخاا االحتياجات في الهجوم)4(.بالتالي تش ههكل الهجمات الس ههيبرانية

تحديات فريدة في هذا الصدد ،فالشبكة االلكترونية التي تستخدم لألغراض العسكرية والمدنية ،قد يكون من

المسهتحيل معرفة أي جزء من الشهبكة سهيمر عبر اإلرسهاالت العسهكرية ،وأي منها في األجزاء المدنية ،ففي

مثل هذه الحاالت ،الشه ه ههبكة بأكملها (أو على األقل تلك األجزاء التي من المحتمل بشه ه ههكل معقول أن يكون
اإلرسه ههال فيها) مؤهلة كهدف عسه ههكري( .)5وتثير العواقب اإلنسه ههانية المترتبة على هذه الحالة قلقاً بالراً على

حماية السهكان المدنيين ،ففي عالم يعتمد فيه قطاع كبير من البنية األسهاسهية المدنية ،واالتصهاالت المدنية،

والش ههؤون المالية واالقتص ههاد والتجارة والص ههحة على البنية األس ههاس ههية اإللكترونية الدولية ،يص ههبح من الس هههل

للراية أن تقوم األجراف تتدمير هذه البنية األسه ههاسه ههية ،وسه ههيبرر تعطيل الكاتالت الرئيسه ههية أو الشه ههبكات أو
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Warfare, op.cit, comment (11) on Rule (38).
Ibid, comment (18) on Rule (38).
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ميلزر ،نيلس :مقدمة شاملة القانون الدولي اإلنساني ،مرج ساتق ،ص.89

Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(4

Warfare, op.cit, comment (2) on Rule (39).
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)(5

أجهزة التوجيهه أو األقمهار االصه ه ه ه ه ه ههطنها يهة التي تعتمهد عليهها ههذه النظم ،دائمهاً بحقيقهة أن ههذه المسه ه ه ه ه ه ههارات
تستخدم لنقل معلومات عسكرية وهي من ثم تصنب كأهداف عسكرية(.)1

إال أنهه هنهاك بعال البيهانهات المهدنيهة تتعلق بهأ يهان معينهة تتمت بحمهايهة خهاص ه ه ه ه ه ه ههة بموجهب القهانون

الدولي اإلنسه ه ه ه ه ه ههاني

()2

وهي األ يان والمواد التي ال غنى عنها لبقاء السه ه ه ه ه ه ههكان المدنيين ،واأل يان الطبية،

واألشرال الهندسية والمنش ت التي تحوي على مواد وقوى وجاقات خطرة والبيئة الطبيعية ،واأل يان الثقافية

وأمهاكن العبهادة( ،)3فهااللتزام بهاحترام وحمهايهة ههذه األ يهان الخهاصه ه ه ه ه ه ههة يفترض بهأنهه يش ه ه ه ه ه ه همهل حمهايهة البيهانهات
الخاصة تهذه األ يان أيضاً(.)4
فالهجوم السههيبراني الذي اسههتهدف المسههتشههفى التاب لجامعة هاينرف هاينه في مدينة دوسههلدورف في
ش ه هههر أيلول ، 2020 /وتس ه ههبب بش ه ههكل غير مباش ه ههر في وفاة مريض ه ههة .كان الهدف منه في األص ه ههل اتتزاز
الجامعة إال أنه أدى إلى انهيار الشهبكة المعلوماتية السهيبرانية الخاصهة بمسهتشهفى الجامعة ،وأدى إلى عجز
المسهتشهفى عن مواصهلة أنشهطتها بصهورة اعتيادية بسهبب اسهتمرار تعطل الشهبكة السهيبرانية لفترة جويلة ،إال
أنه ويعد تمكن الش ههرجة من التواص ههل م الهاكرز وإتالغهم بأن هجومهم يعيق أنش ههطة المس ههتش ههفى ،س ههلموا
إلى السلطات مفتاحاً إلكترونياً يتيح معالجة المشكلة واستئناف المعلومات التي جالها الهجوم(.)5
بالتالي إن مثل هذا الهجوم الذي اسه ههتهدف المسه ههتشه ههفى ،من المسه ههتحيل القول إن المسه ههتشه ههفى كانت

تس ههتخدم ألغراض عس ههكرية حتى يتم اس ههتهدافها ،ومن ناحية أخرى يس ههتدعي إلى التفكير بأن ما هي الميزة
العسهكرية التي حققها .في هذا الصهدد ،يجب إيالء اهتمام خاص لمتطلبات إجراء هجمات بطريقة مصهممة
لتقليل الضرر الالحق بالسكان المدنيين واأل يان المدنية(.)6

( )1

دوريجي ،كوردوال" :ال تقترب من حهدود فض ه ه ه ه ه ه ههائي اإللكتروني :الحرب اإللكترونيهة والقهانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني وحمهايهة

المدنيين" ،مرج ساتق ،ص .564
( )2

حمدان ،إيمان :التكنولوجيا الجديدة والقانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني (الحرب السه ه ه ههيبرانية) ،د ارسه ه ه ههات معقمة في القانون الدولي

( )3

كلزي ،ياس ه ه ههر :النظرية العامة في القانون الدولي اإلنس ه ه ههاني ،ماجس ه ه ههتير القانون الدولي اإلنس ه ه هاني ،الجامعة االفت ارض ه ه ههية

اإلنساني ،الماجستير في القانون الدولي اإلنساني ،الجامعة االفتراضية السورية ،دمشق(سوريا)2020،م ،ص.9
السورية ،دمشق(سوريا) ،2020،ص.102

()4حمدان ،إيمان :التكنولوجيا الجديدة والقانون الدولي اإلنساني (الحرب السيبرانية) ،مرج ساتق ،ص.9
( )5

وفاة مريضهة جراء هجوم سهيبراني على مسهتشهفى ألماني ،موق  ،RTonlineاسهترجعت تتاري  ،2020/12/4متاح على

الراب :
https://cutt.ly/1h5Jy0u
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هذا بالنس ه ه ههبة إلى البيانات المتعلقة باأل يان التي تتمت بالحماية الخاص ه ه ههة ،وعلى الرغم من الك تم
اس هتهدافها ،فمااا بالنسههبة إلى البيانات المدنية األسههاسههية المتعلقة باأل يان التي ال تتمت بالحماية الخاصههة
مثل تيانات األمن االجتماعي والضه ه ه هرائب السه ه ه ههجالت والحسه ه ه ههابات المصه ه ه ههرفية فمن المحتمل أن تفلت من
االمتداد التنظيمي لقانون الدولي اإلنس ه ه ه ه ه ههاني ،ويالتالي تتعارض م المبدأ" أن الس ه ه ه ه ه ههكان المدنيين يتمتعون
بحماية عامة من آثار األعمال العدائية"( .)1وحس ه ه ه ههب رأي اللجنة الدولية للص ه ه ه ههليب األحمر فين "اس ه ه ه ههتثناء

البيانات المدنية األسه ههاسه ههية من الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنسه ههاني لأل يان المدنية من شه ههأنه أن
يؤدي إلى ثررة كبيرة في هذه الحماية"(.)2
الفرع الثاني :المدنيون الذين يشاركون مباشرة في الهجمات السيبرانية
يتأثر المدنيون بص ههورة أو بأخرى ،بعواقب النزاعات المس ههلحة ،وال يحتاج األمر إلى تحليل أو د ارس ههة
لالعتراف بما تس ه ههببه الحروب من خس ه ههائر في ص ه ههفوف المدنيين .وإاا كان من البديهي أن هؤالء يجب أن
يبقوا خهارج دائرة المعهارك ،فهين الن ازعهات المعهاص ه ه ه ه ه ه هرة كهالهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة تتجهه إلى عكس الهك( .)3فقهد
يش ههارك المدنيون مش ههاركة مباشه هرة في الهجمات الس ههيبرانية ،وأعرض فيما يلي مدلول األش ههخاص المدنيون،

ومن ثم مفهوم المشاركة المباشرة في الهجمات السيبرانية.
أوالً_ مدلول األشخاص المدنيين

ترأينا يعد مدلول األشههخاص المدنيين واحد ال يختلب س هواء كانت هذه الهجمات هي هجمات عدائية

حركية بالمعنى التقليدي ،أم هجمات سه ه ه ه ه ههيبرانية  ،ولذلك أعرض فيما يلي مدلول األشه ه ه ه ه ههخاص المدنيين كما

وضحته قواعد القانون الدولي اإلنساني.

تداية عرفت المادة  )1( 50من البروتوكول اإلض ه ه ه ه ههافي األول المدنيون بأنهم األش ه ه ه ه ههخاص الذين ال

ينتمون إلى القوات المسه ه ه ه ه ه ههلحة على المعنى المبين في االتفاقية الثالثة ،المادة (4أ) 1،2،3و 6والمادة 43
من البروتوكول األول.

()4

ونصههت االتفاقية الرابعة على أنها تحمي "األشههخاص الذين يجدون أنفسهههم في لحظة ما ويأي شههكل

كان  ،في حالة قيام نزاع مسه ه ه ههلح أو حالة احتالل ،تحت سه ه ه ههلطة جرف في النزاع ليسه ه ه هوا من رعاياه أو دولة

Mccormack, Tim: International Humanitarian Law and The Targeting of Date, Volume 94,

)(1

International Law studies, U.S. Naval War College, United States, 2018, PP223-240, P227,
Available At: https://cutt.ly/DksuNk5

( )2

حمدان ،إيمان :التكنولوجيا الجديدة والقانون الدولي اإلنساني (الحرب السيبرانية) ،مرج ساتق ،ص.9

( )3

شهاب ،مفيد :دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تدون تاري نشر ،ص .121

( )4

البروتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977المادة .)1(50
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احتالل ليس هوا من رعاياها"( .)1وهكذا ،فين الجنسههية هي المعيار المميز ،لكن يمكن تصههور وجود أشههخاص

تدون جنس ه ههية "تحت س ه ههلطة جرف في النزاع" ،وياعتبارهم من غير رعايا أجراف النزاع فين االتفاقية الرابعة
تطبق عليهم أيضاً ،رغم أنها ال تذكر الك صراحة.

ويش ه ههمل مفهوم" األش ه ههخاص المدنيين" جمي األش ه ههخاص المدنيين ،كما وض ه ههحت الك المادة )2(50

من البروتوكول اإلضههافي األول ،وفي حالة الشههك ،تكون قرنية الصههفة المدنية هي األولى باالتباع ،حسههب

الجملة األخيرة من الفقرة األولى من المادة نفسههها ،وال يجرد السههكان المدنيون من تلك الصههفة بسههبب وجود
أشه ه ه ه ه ههخاص منعزلين تينهم ال يسه ه ه ه ه ههتجيبون لشه ه ه ه ه ههروع تعريف المدنيين ،كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة

المذكورة.

والتد من اإلشههارة إلى القاعدة  5من قواعد القانون الدولي اإلنسههاني العرفي والتي تطبق في النزاعات

المسلحة الدولية وغير اات الطاب الدولي ،حيث جاء فيها:

" المدنيون أش ههخاص ال ينتمون إلى القوات المس ههلحة .ويش ههمل مص ههطلح " الس ههكان المدنيون" جمي

األشخاص المدنيين".
إااً يجهب النظر إلى مفهوم المهدنيين على أسه ه ه ه ه ه ههاس التهأويهل الواس ه ه ه ه ه ه ه  ،وداخهل اإلجهار العهام للمهدنيين
خص ه ه ه ه القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني مزيداً من العناية لفئات محددة كالنس ه ه ه هاء واألجفال والالجئين وعديمي

الجنسهية والصهحافيين ،وليس الك بسهبب انتفاء صهفتهم المدنية وإنما تحسهباً لما ينالهم من أعمال وتجاوزات
أثناء النزاعات المسلحة(.)2

ثانياً_ تحديد مفهوم المشاركة المباشرة في الهجمات السيبرانية
تداية لقد اس ههتخرج مفهوم المش ههاركة المباشه هرة في العمليات العدائية من الجملة المس ههتخدمة في المادة

الثالثة المش ه ه ههتركة من اتفاقيات جنيف األري  ،بعبارة "الذين ال يش ه ه ههتركون مباش ه ه هرة في األعمال العدائية"(.)3
ومن المتفق عليه أن مشه ههاركة المقاتلين في العمليات العدائية هي أمر مفترض فيهم ال حاجة إلثباتها ،فين
العكس هو الصه ه ه ه ه ه ههحيح فيمها يخ

المهدنيين الهذين يفترض فيهم أنهم من غير المش ه ه ه ه ه ه ههاركين في مثهل تلهك

العمليات إلى أن يثبت العكس .ويهذا المعنى فين مفهوم المش ه ه ههاركة المباش ه ه هرة في العمليات العدائية يش ه ه ههير

إلى" :أعمال محددة يقوم بها األفراد كجزء من سير العمليات العدائية بين األطراف في نزاع مسلح"(.)4
( )1
( )2
( )3

اتفاقية جنيف الرابعة ،المادة  ،4فقرة .1

شهاب ،مفيد ،دراسات في القانون الدولي اإلنساني ،مرج ساتق ،ص .132-122

ميلزر ،نيلس :دليل التفسه ههيري لمفهوم المشه ههاركة المباش ه هرة في العمليات العدائية بموجب القانون الدولي اإلنسه ههاني ،اللجنة

الدولية للصليب األحمر ،2010،ص .43-42-41

()4جوزان ،أحمهد :قهانون الن ازعهات المسه ه ه ه ه ه ههلحهة ،مهاجسه ه ه ه ه ه ههتير القهانون الهدولي اإلنسه ه ه ه ه ه ههاني ،الجهامعهة االفت ارضه ه ه ه ه ه هيهة السه ه ه ه ه ه ههوريهة،
دمشق(سوريا) ،2020،ص .78
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ويتطلب القانون الدولي اإلنسه ههاني إلضه ههفاء وصه ههب المشه ههاركة المباش ه هرة على شه ههخ

من المدنيين،

توافر ثالثة ش ه ههروع الوص ه ههول إلى حد حص ه ههول الض ه ههرر واالرتباع بالعمل الحريي والعالقة الس ه ههبيبة تينهما.
وفي إجار األعمال التحضه ه ههيرية للهجمات السه ه ههيبرانية ،غالباً ما يتم تصه ه ههميم ويرمجة األسه ه ههلحة السه ه ههيبرانية
بصه ه ه ههورة خاصه ه ه ههة لتنفيذها على أهداف معينة ومحددة مسه ه ه ههبقاً ،مما يجعل من جمي هذه األفعال بصه ه ه ههورة

واض ههحة ،مش ههاركة مباشه هرة في الهجمات الس ههيبرانية التي يترتب عليها فقدان الحماية من الهجمات المباشه هرة

وآثار القتال ،فضه هالً عن العقاب الذي يمكن أن يتعرض له المدني المشه ههارك مشه ههاركة مباشه هرة في األعمال
العدائية الس ه ههيبرانية عن جريق تص ه ههميم ويرمجة الفيروس ه ههات واألس ه ههلحة الس ه ههيبرانية وفق القانون الوجني (.)1

باإلض ههافة إلى الك إن القانون الدولي اإلنس ههاني ال يمن أي ش ههخ

من أن يحمل الس ههالح في نزاع مس ههلح

وأن يص ههبح "مقاتالً محروماً من االمتيازات" ،إال أنه ويكل بس ههاجة يلزم كل من يقوم تهذا ،باالمتثال لقواعده
التي تحكم س ه ه ههير العمليات العدائية ( .)2ويمكن قياس هذا األمر على الهجمات الس ه ه ههيبرانية إال أنه ما يعنيه
حمل السالح في الهجمات السيبرانية هو أمر غير واضح كما اكرنا سابقاً.
وال تد من اإلشه ه ههارة أنه تحت توجيهات حديثة من اللجنة الدولية للصه ه ههليب األحمر ،يمكن اسه ه ههتهداف

المدنيين الذين يتبنون مهمة قتالية مس ه ه ه ه ههتمرة ،فالمبرمج الذي يعمل م المخاترات العس ه ه ه ه ههكرية تتعديل الكود

لتنفيذ مقاص ههد الهجوم ،حتى لحظة الهجوم .يمكن تص ههور أفعال مثل هذا المدني "وظيفة مس ههتمرة تتض ههمن
التحض ه ه ه ههير أو التنفيذ أو القيادة ألعمال أو عمليات ترقى إلى المش ه ه ه ههاركة المباش ه ه ه هرة في األعمال العدائية".

نتيجهة لهذلهك ،قهد ينظر إلى المهدنيين المتورجين في الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة على أنهم يؤدون مههام قهد ترير

وضعهم بموجب قانون الدولي اإلنساني ،مما يجعلهم أهدا ًفا مشروعة(.)3

ولقههد اتفق غهالبيههة الخبراء الهدوليين في دليههل تهالين على غرار قواعهد القههانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني أن

المدنيين يحتفظون توضه ه المدنيين حتى لو شه ههاركوا بشه ههكل مباشه ههر في األعمال العدائية السه ههيبرانية ولكنهم

يص ه ههبحون معرض ه ههين لالس ه ههتهداف .على س ه ههبيل المثال ،إاا كان هنالك نزاع مس ه ههلح دولي يقوم فيه ق ارص ه ههنة

وجنيون مدنيون بشههكل مسههتقل بعمليات هجومية سههيبرانية ضههد قوات العدو ،قد يتم اسههتهداف هؤالء األفراد

بشكل قانوني(.)4
( )1الموس ه ههوي ،علي محمد كاظم" :المش ه ههاركة المباش ه هرة للهبة الجما ية في الهجمات الس ه ههيبرانية" ،مجلة كلية الحقوق ،جامعة
ال هن هه هريههن ،ال ه ه ههدك هتههور ح هي ه ه ههدر أدهههم ال هط ه ه ههائههي ،ب هر ه ه ههداد ،2019 ،ص ص  ،58-25ص  ،15م هت ه ه ههاح ع هلههى ال ه ارب ه :
https://cutt.ly/Skgb1y7
( )2

ميلزر ،نيلس :مقدمة شاملة القانون الدولي اإلنساني ،مرج ساتق ،ص .165-166
Hathaway, Oona A. & Others: "The Law of Cyber-Attack", Op.cit, P40

Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(3
)(4

)Warfare, op.cit, Comment (3) On Rule (29
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المطلةةب الثةةاني :تطبيا المبةةادع العةةامةةة في القةةانون الةةدولي اإلنسةةةةةةةةةةاني أثنةةاء الهجمةات
السيبرانية

تخضه الهجمات السههيبرانية التي تنفذ في إجار نزاع مسههلح لقواعد القانون الدولي اإلنسههاني ،ال سههيما
القواعد التي تحكم سهير العمليات العدائية ،وكما جاء في تقرير اللجنة الدولية للصهليب األحمر عام 2011

يجهب أن يتوافق توظيف الهجمهات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة في إجهار النزاع المسه ه ه ه ه ه ههلح م جمي مبهادئ القهانون الهدولي
اإلنسههاني وقواعده ،كما هو الحال م أي سههالح أو وسههيلة أو أسههلوب حرب آخر ،جديداً كان أم قديماً .وما
يؤيد الك ما أشه ه ه ههارت إليه محكمة العدل الدولية إن" :مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني المنطبق في

النزاع المسلح ،تنطبق على جمي أشكال الحروب وعلى جمي أنواع األسلحة بما في الك تلك المستقبلية ".
لذا فين نقل مبادئ القانون اإلنسههاني الدولي إلى اسههتخدامها في الهجمات السههيبرانية ،على الرغم من كونها

سالحاً جديداً للحرب ،ليس ممكناً فحسب ،تل مناسباً أيضاً.
ويالنظر إلى ما سه ههبق إن اتخاا القرار باسه ههتخدام الهجمات السه ههيبرانية من قبل جرف في النزاع يجب

عليه مراعاة عدد من المبادئ العامة التي تض ه ه ه ه ههمن تحقيق متطلبات المش ه ه ه ه ههرو ية في الك القرار ونتائجه.
وتتوزع هذه المبادئ بحسه ه ه ههبان المرحلة التي ينبري مراعاتها فيها تين مبادئ تتعلق بالتحضه ه ه ههير السه ه ه ههتخدام

الهجمات السيب ارنية وأخرى ترافق استخدامها في ميدان العمليات العدائية .وسنبين الك فيما يلي.
الفرع األول  :المبادع المتعلقة بالتحضير الستخدام الهجمات السيبرانية

تبدأ التحضه ههيرات السه ههتخدام الهجمات السه ههيبرانية بالتمييز تين ما يمكن اسه ههتهدافه من األشه ههخاص أو
األ يهان ،ومهاال يجوز اسه ه ه ه ه ه ههتههدافه ه ،ومن ثم اتخهاا كهل مها يلزم من االحتيهاجهات لتجنهب وقوع أي انتههاك أو

خرق لقواعهد القهانون الهدولي اإلنسه ه ه ه ه ه ههاني وص ه ه ه ه ه ه هوالً لتالفي اآلثهار غير المرغوب فيهها التي تخلفهها الهجمهات
السيبرانية في جانب المدنيين واأل يان المدنية .وسنبين الك فيما يلي.

أوالً_ مبدأ التمييز بين المشروع والمحظور أثناء الهجمات السيبرانية
يجب أن يكون مبدأ التمييز في قلب النزاعات المس ه ه ه ه ههلحة الحديثة ،ألنه أس ه ه ه ه ههاس المبادئ الرئيس ه ه ه ه ههية
المتعلقة بمسه ههألة االسه ههتهداف القانوني ،وقد تم الن

عليه في البروتوكول اإلضه ههافي األول لعام ،)1(1977

والقانون الدولي اإلنسههاني العرفي( ،)2بالتالي ينطبق مبدأ التمييز في صههياغته وتفسههيره على نطاق واسه وال
يقتصه ه ه ه ه ه ههر على أنواع معين ههة من األسه ه ه ه ه ه ههلح ههة أو وس ه ه ه ه ه ه ه ههائ ههل الحرب ،فهو ق ههات ههل للتطبيق على الهجم ههات

( )1
( )2

البرتوكول اإلضافي األول لعام  ،1977المادة (.)48

هنكرتس ،جون-مههاري ودوزوالههد-بههك ،لويز :القههانون الههدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني العرفي (المجلههد األول/القواعههد) ،اللجنههة الهدوليههة

للصليب األحمر ،2016،القاعدة رقم  ،1ص .5-3
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الس ههيبرانية)1(.ويقتض ههي ض ههمان احترام هذا المبدأ أثناء التحض ههير الس ههتخدام الهجمات الس ههيبرانية التمييز تين
المقاتلين وغير المقاتلين من جهة ،ويين األ يان العسكرية وتلك المدنية من جهة أخرى.
 .1التمييز بين المقاتلين السيبرانيين وغير المقاتلين السيبرانيين
وردت اإلش ه ه ههارة إلى مبدأ التمييز تين المقاتلين والمدنيين ألول مرة في متن إعالن س ه ه ههان بطرس ه ه ههبورغ

لعام  1868عندما ن

على أن" :الهدف المش ه ههروع الوحي د الذي يتعين على الدول أن تس ه ههعى إلى تحقيقه

أثناء الحرب هو إض ههعاف القوات العس ههكرية للعدو"( .)2وقد جرى تقنين هذا المبدأ في البروتوكول اإلض ههافي

األول المشهار إليه أعاله ،وأيضهاً تطالب المادة  51من البروتوكول اإلضهافي األول بضهمان الحماية العامة
للمدنيين المهاجمين من األخطار الناشه ه ههئة عن العمليات العسه ه ههكرية ،أما بالنسه ه ههبة للمدنيين الذين يشه ه ههاركون

بش ههكل مباش ههر في األعمال العدائية فينهم ال يتمتعون بالحماية بحكم المش ههاركة ،كما أشه هرنا س ههابقاً .والجدير
بالذكر أن النظام األسه ه ه ه ه ههاسه ه ه ه ه ههي للمحكمة الجنائية الدولية ن

على هذا المبدأ حيث اعتبر أن تعمد توجيه

هجمات ضهد السهكان المدنيين بصهفتهم هذه ،أو ضهد أفراد مدنيين ال يشهاركون مباشهرة في االعمال الحريية
على أنه جريمة حرب(.)3
والررض األس ههاس ههي من مبدأ التمييز هو لض ههمان اس ههتهداف أجراف النزاع للمقاتلين وليس المدنيين،
ولتحديد ما إاا كانت الهجمات الس ه ههيبرانية تميز بش ه ههكل ص ه ههحيح تين المقاتلين الس ه ههيبرانيين والمدنيين ،يجب
على المرء أن يفهم أين يكمن الفرق تين االثنين كما وضه ه ه ههحنا سه ه ه ههابقاً .وم الك ،قد يكون من المسه ه ه ههتحيل

عملياً التمييز تين مقاتل سيبراني أو فرد آخر مستهدف قانونياً لسببين رئيسيين:

السةةةةبب األول :قد يكون من الصه ه ههعب للراية ،إن لم يكن من المسه ه ههتحيل ،تحديد ما إاا كان المدني
على علم بأن جهاز شبكة الكمبيوتر الخاص به يشارك في هجوم سيبراني.

Lülf, Charlotte: Modern Technologies and Targeting Under International Humanitarian Law,

)(1

Working Paper, Vol.3, No3, IFHV, Ruhr University Bochum, Germany,2013, P7, Available At:
()2جوزان ،أحمد :قانون النزاعات المسلحة ،مرج ساتق ،ص .89
( )3

https://cutt.ly/sksxM79

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،المادة ( ،)8الفقرة (1998 ،)2م ،متاح على الراب :

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/6e7ec5.htm
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ويناء على الك ال يمكن أن يص ههبح األفراد ،الذين تس ههاهم أجهزتهم الش ههبكية الحاس ههويية في الهجمات

السه ه ههيبرانية دون علم مالكهم ،خاضه ه ههعين لالسه ه ههتهداف القانوني ( .)1فالمهاجم السه ه ههيبراني في هذه الحالة هو
الذي يقوم بيجبار المدني على المشاركة في النزاع .على سبيل المثال ،عندما يخترق مهاجم سيبراني أجهزة

كمبيوتر مدنية لدمجها في شبكة الرويوتات ومن ثم يهاجم خصماً .هناك نوعان من االنتهاكات المتضمنة:
أ -المههاجم السه ه ه ه ه ه ههيبراني يههاجم بش ه ه ه ه ه ه هكهل غير قهانوني أجهزة الكمبيوتر المهدنيهة تبرامج ضه ه ه ه ه ه ههارة تجبر
الكمبيوتر على االسههتجابة على أمر المهاجمين السههيبرانيين .والجدير بالذكر أن الدولة المسههتهدفة يمكن أن

ترد تهجوم مض ههاد متناس ههب يؤثر على أجهزة الكمبيوتر المخترقة .في هذه الحالة ،يكون المهاجم الس ههيبراني
األصلي مسؤوالً عن الضرر الالحق للممتلكات المدنية بسبب الحالة المستهدفة.

ب -المهاجم السه ه ه ه ههيبراني يجبر المدنيين بشه ه ه ه ههكل غير قانوني على المشه ه ه ه ههاركة المباشه ه ه ه هرة في األعمال

العدائية ،والك من خالل صن سالح سيبراني يتكون من أجهزتهم الحاسويية ،هذا هو المعادل السيبراني له

"الدرع البشه ه ه ههري"( .)2وال يمكن للدولة التي يتم تنفيذ هجوم سه ه ه ههيبراني عبر شه ه ه ههبكاتها الحاسه ه ه ههويية المدنية ،أن
تخض للمساءلة عن الهجمات ما لم يثبت أنه تم الك عن علم قادتها (.)3
السبب الثاني :لم يتم اعتبار المهندسين المدنيين ومصممي األسلحة اآلخرين أفراداً مستهدفين بشكل

قانوني ألن دورهم كان ض ه ه ه ه ههئيالً بالفعل مقارنة بالقادة العس ه ه ه ه ههكريين بما في الك المهندس ه ه ه ه ههين العس ه ه ه ه ههكريين

والجنراالت.

وم الك ،يبدو أن دور مهندس ه ههي البرمجيات المدنيين أكثر أهمية بش ه ههكل ملحوظ في س ه ههياق الحرب
السه ههيبرانية ،خاصه ههة أنه بمجرد إجالق هجوم سه ههيبراني على شه ههبكة الكمبيوتر ،لم يعد هناك حاجة إلى مزيد

من اإلجراءات غالباً ،نظ اًر ألن مسه ه ه ه ههاره وإجراءاته تمت ترمجته تلقائياً من قبلهم .فيمكن بسه ه ه ه هههولة إسه ه ه ه ههاءة

اسه ه ههتخدام ميزة الحرب السه ه ههيبرانية هذه من قبل السه ه ههلطات الرسه ه ههمية للدولة ،والتي يمكن أن تنكر أي صه ه ههلة
بجماعة مدنية تدعي صه ه ه ه هراحة مس ه ه ه ههؤوليتها عن هجوم .لذلك ،من الممكن أن تحتوي المعاهدة الس ه ه ه ههيبرانية

الجديدة على أحكام من شهأنها أن تأخذ في االعتبار مشهاركة جمي المدنيين تنشهاع وعن علم في الهجمات
السيبرانية بما في الك إعدادها وتنظيمها ،كأفراد مستهدفين بشكل قانوني(.)4

Knopová, Eva: New IHL Framework for Cyber Warfare, Faculty of Law (Department of

)(1

International Law), Charles University in Prague, Thesis Supervisor: Dr. Martin Faix,2016,
P55-56, Available At: https://cutt.ly/8ksnQdZ
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, P567.

)(2

Knopová, Eva: New IHL Framework for Cyber Warfare, op.cit, P56.

)(3

Ibid, loc.cit.
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)(4

 .2التمييز بين األ يان العسكرية واأل يان المدنية
يعد التمييز تين األ يان العسه ه ههكرية والمدنية في إجار اإلعداد السه ه ههتخدام الهجمات السه ه ههيبرانية أثناء
العمليات العدائية ،مكمالً للتمييز تين المقاتلين والمدنيين ،ومحكوماً تذات القواعد القانونية تقريباً .ونقر بأنه

تكمن صه ه ههعوية الهجمات السه ه ههيبرانية ،في عدم وجود خ محدد وواضه ه ههح تين األ يان العس ه ه هكرية والمدنية.
ولتحديد ما إاا كانت الهجمات السيب ارنية تفي بمتطلبات التمييز ،يجب على المهاجم السيبراني أن يحدد:
أ -مها إاا كهان الهجوم يميز بش ه ه ه ه ه ه هكههل كهاف تين األ يههان المههدنيههة والعسه ه ه ه ه ه ههكريهة ،م األخهذ في االعتبههار
االستخدام المزدوج لمعظم البنية التحتية لشنترنت
ب -ما إاا كانت الهجمات السيبرانية تتم بشكل عشوائي (.)1
وقد تم اإلشههارة إلى الهجمات العش هوائية المحظورة في المادة ( )49،50،43من دليل تالين ،وتسههتند

ههاتهان القهاعهدان إلى المهادة  ) 4( 51من البروتوكول اإلضه ه ه ه ه ه ههافي األول ،القهاعهدتين ( 11و )12من القهانون
الدولي اإلنساني العرفي.

ويتم تقييم ما إاا كان الهجوم عش ه هوائياً على أسه ههاس كل حالة على حدة ،وتشه ههمل العوامل التي يجب

مراعاتها ما يلي:

 جبيعة النظام الذي يتم إدخال البرامج الضارة فيه أو المعرضة للخطر جبيعة أسلوب أو وسائل الحرب السيبرانية المستخدمة مدى وجودة التخطي وأي دليل على الالمباالة من جانب المشه ه ه ههرل السه ه ه ههيبراني في التخطي للهجوم أو الموافقة عليه أوتنفيذه (.)2
ومن ناحية أخرى ال يمكن اعتبار العملية السههيبراني على األ يان المدنية هجوماً مسههلحاً إال إاا كان

له آثار خطيرة تهدد الصه ه ه ه ه ه ههحة على مواجني الدولة ،فمن غير الواقعي أن نتوق أن يوافق المجتم الدولي
على أن الهجوم على ترنامج البورصه ه ه ههة يعتبر هجوماً مسه ه ه ههلحاً على الرغم من النطاق الواس ه ه ه ه لألض ه ه ه هرار

الجسههيمة المحتملة التي قد يتسههبب فيها ،بما في الك فقدان الوظائب بشههكل كبير وما يترتب على الك من

تهديدات لبقاء الكثيرين المدنيين .وم الك ،حتى فريق الخبراء الدولي انقسه ه ه ههم حول هذه القضه ه ه ههية" :بعال
الخبراء لم يكونوا مس ه ههتعدين لتس ه ههميته هجوم على تورص ه ههة نيويورك مثالً تهجوم مس ه ههلح ألنهم لم يقتنعوا بأن
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, p33.
Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(1
)(2

Warfare, op.cit, comment (6) on Rule (49).
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مجرد الخس ه ه ه ههارة المالية تش ه ه ه ههكل ض ه ه ه ههر اًر ،تينما ش ه ه ه ههدد آخرون على اآلثار الكارثية التي قد يحدثها مثل هذا

االنهيار ،ويالتالي يعتبرونها كافية لوصب العملية اإللكترونية على أنها هجوم مسلح ويالتالي ،هناك حاجة
إلى وض تنظيم قانوني واضح من قبل المجتم الدولي (.)1
ثانياً_ مبدأ االحتياا لتجنب المحظورات أثناء الهجمات السيبرانية
يق على عاتق القائد العسه ه ه ههكري الذي يتولى التخطي لعمل عدائي أن يسه ه ه ههعى التخاا تداتير وقائية

يحتاع تها من الوقوع في أي خلل يشكل انتهاكاً لقواعد قانون الدولي اإلنساني الواجب التقيد تها واحترامها،
ويذلك يعد المقدمة المنطقية لتحقيق التزاماته المترتبة عليه أثناء اس ه ه ههتخدام القوة( ،)2وقد تم الن

على هذا

المبدأ ضه ه ه ه ههمن نصه ه ه ه ههوص البرتوكول اإلضه ه ه ه هافي األول لعام 1977تحت عنوان "التداتير الوقائية" التي ورد
تفص ه هيلها في ن

المادتين 57و 58منه .في حين لم يتضه ههمن البرتوكول اإلضه ههافي الثاني مثل هذا التقنين

ليظهل تطبيق مبهدأ االحتيهاع "التهداتير الوقهائيهة" في الن ازعهات المسه ه ه ه ه ه ههلحهة غير اات الطهاب الهدولي محكومهاً

بالقانون الدولي اإلنساني العرفي (القاعدة .)15

وقد فرضت قاتلية استخدام الفضاء السيبراني لمثل تلك األنشطة العدائية بعال التعقيدات بخصوص
اإلجراء االحتياجي الواجب اتخااه قبل ش ههن الهجمات الس ههيبرانية واإلجراء االحتياجي الواجب اتخااه لتالفي

آثار هذه الهجمات( ،)3إال أن دليل تالين الذي اعتمد في قواعده على قواعد القانون الدولي اإلنسه ههاني تطرق
أل هم االحتياجات والتقديرات التي يجب أخذها بالحسبان عند تنفيذ الهجمات السيبرانية ،وسنبينها من خالل
نوعين من االحتياجات فيما يلي:
 .1االحتياطات الواجب اتخاذها قبل شن الهجمات السيبرانية

أ -الرعاية المسةةةةةةةةتمرة :أي أنه في أثناء العمليات العدائية التي تنطوي على هجمات س ه ه ه ه ه ههيبرانية،
ينبري أن تتخذ الرعاية المستمرة لتجنب األضرار بالسكان المدنيين واأل يان المدنية(.)4

Knopová, Eva: New IHL Framework for Cyber Warfare, op.cit, p56-57.

)(1

( )2

جوزان ،أحمد :قانون النزاعات المسلحة ،مرج ساتق ،ص .91

( )3

الص ه ه ه ه ه ه ههادق ،عههادل عبههد :اإلرهههاب اإللكتروني القوة في العالقههات الههدوليههة :نم جههديههد وتحههديههات مختلفههة ،مركز األهرام

لله ه ههد ارس ه ه ه ه ه ه ه ه ههات السه ه ه ه ه ه هيه ه ههاسه ه ه ه ه ه هيه ه ههة واالسه ه ه ه ه ه ههتراتيجيه ه ههة ،الطبعه ه ههة الثه ه ههانيه ه ههة ،القه ه ههاهرة ،2009،ص  ،283مته ه ههاح على الراب :
https://cutt.ly/SksQ7Xl
Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(4

Warfare, op.cit, Rule (52).
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ب -التحقا من األهةةةداف :ينبري على أولئه ههك اله ههذين يخططون أو يص ه ه ه ه ه ه ه ههدرون األمر به ههالهجوم

السيبراني ،اتخاا جمي االحتياجات الممكنة لكيال يكون المدنيون ،واأل يان المدنية واألشخاص
الذين يتمتعون بحماية خاصة موض للهجمات السيبرانية(.)1

ج -اختيار الوسةةةةةائل واألسةةةةةاليب المسةةةةةتخدمة في الهجوم :ينبري على أولئك الذين يخططون أو
يصه ه ههدرون األمر بالهجوم السه ه ههيبراني اتخاا جمي االحتياجات المسه ه ههتطاعة عند اختيار وسه ه ههائل

الحرب وأس ه ه ه هاليبها المسه ه ه ههتخدمة في هذا الهجوم ،والك تهدف التجنب أو على األقل التقليل من
اإلص ه ه ه ههابات العرض ه ه ه ههية في ص ه ه ه ههفوف المدنيين ،أو التس ه ه ه ههبب بفقدانهم للحياة أو التلب والتدمير
للممتلكات المدنية(.)2

د -االحتياطات الواجب اتخاذها لتحقا التناسةةب :ينبري على أولئك الذين يخططون أو يص ههدرون

األمر بالهجمات ،االمتناع عن اتخاا القرار بشهأن تنفيذ أي هجوم سهيبراني يتوق منه أن يسهبب
خسائر عرضية في أرواح المدنيين أو تؤدي إلى إصاتتهم أو إلحاق األضرار باأل يان المدنية،

أو أن يحههدث خل نتيجههة الههك تكون نتههائجههه مفرجههة مقههارنههة بههالميزة العسه ه ه ه ه ه ههكريههة المرتقبههة من
الهجوم(.)3

ه -اختيةةار األهةةداف :أي أن ههه عن ههدم هها يكون الخي ههار ممكنه هاً تين ع ههدة أه ههداف عسه ه ه ه ه ه ههكري ههة ممكن ههة

(مش ه ههروعة) ،تحقق ميزة عس ه ههكرية مماثلة ،فينبري توجيه الهجمات الس ه ههيبرانية إلى تلك األهداف

التي يتوق منها أن تسبب خط اًر أقل على أرواح المدنيين واال يان المدنية(.)4

و -إلغاء الهجوم أو إيقافه :يجب على من يتخذ قرار الموافقة أو تنفيذ الهجمات الس ه ههيبرانية ،إلراء
أو تعليق الهجوم إاا اتضح ما يلي:

 -الهدف ليس هدفاً عسكرياً أو أنه مشمول بحماية خاصة أو

 من الممكن أن يسههبب الهجوم ،بصههورة مباشهرة أو غير مباشهرة ،خسههائر عرضههية في أرواحالمدنيين ،وإصه ه ههابة المدنيين ،أو اإلضه ه هرار باأل يان المدنية ،أو المزيج من الك ،والتي قد

تكون مفرجة بالنسبة للميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم(.)5
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Ibid, Rule (53).

)(1

Ibid, Rule (54).

)(2

Ibid, Rule (55).

)(3

Ibid, Rule (56).

)(4

Ibid, Rule (57).

)(5

ز -التحذيرات :ينبري أن يوجه إنذار مسه ه ه ههبق فعال بشه ه ه ههأن الهجمات السه ه ه ههيبرانية التي قد تؤثر على
السكان المدنيين ،مالم تمن الظروف الك(.)1

 .2االحتياطات الواجب اتخاذها لتالفي آثار الهجمات السيبرانية
يعد هذا االلتزام واجباً قانونياً او جبيعة عرفية بالنس ه ههبة للنزاعات المس ه ههلحة الدولية وغير اات الطاب
الدولي ،والك باالس ه ههتناد إلى ن القاعدة  22من القانون الدولي اإلنس ه ههاني العرفي ( ،)2وتمت اإلش ه ههارة إليه
في القاعدة  59من دليل تالين.
ومن األمثلههة على مبههدأ االحتيههاع :القيههام بعزل البنى التحتيههة االلكترونيههة العسه ه ه ه ه ه ههكريههة عن المههدنيههة،

وفص ه ههل الحاس ه ههوب التي تعتمد عليها البنى التحتية األس ه ههاس ه ههية عن ش ه ههبكة االنترنت ،وعدم اس ه ههتخدام ش ه ههبكة
االتص ه ه ه ه ههاالت المدنية لألغراض العس ه ه ه ه ههكرية ،ودعم البيانات المدنية الرقمية تنس ه ه ه ه ه احتياجية ،واس ه ه ه ه ههتخدام
اإلجراءات المضه ههادة لفيروسه ههات الحاسه ههوب لحماية النظم المدنية ،والقيام تتوزي البرمجيات الواقية ،ومراقبة

النظم والشه ه ه ه ههبكات اإللكترونية ،وتطوير قدرات رد الفعل لمن التسه ه ه ه ههلل من قبل الخصه ه ه ه ههم للنظم اإللكترونية
المدنية(.)3
عالوة على الك ،إن جبيعة التقنية الس ههيبرانية المختارة تحدد أيضه هاً ما إاا كان يمكن الوفاء بااللتزام،

فمن الممكن تعطيل الهجمات إاا تم تصنيف الهدف بشكل خاجئ ،فق إاا كان المهاجم قاد اًر على التحكم

في السه ه ههالح أو الوسه ه ههيلة المنتشه ه هرة ،إال أنه وعلى سه ه ههبيل المثال :إاا تم اسه ه ههتخدام ترنامج الدودة ،التي تقوم

تتكرار نفسههها دون مزيد من التحكم في الشههخ

الذي أجلقها لالسههتهداف يكون من الصههعب إيقافها بسههبب

الطبيعة التقنية لها ،فال يمكن االلتزام بااللتزام ،مما يؤدي إلى انتهاك القانون الدولي اإلنس ه ه ه ه ههاني( .)4إال أنه

إاا تم تطويرها لتفوق كفاءة البشههر ،قد يكون لها القدرة على االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنسههاني بشههكل
أفضل(.)5

Ibid, Rule (58).

( )2

)(1

هنكرتس ،جون-ماري ودوزوالد-بك لويز :القانون الدولي اإلنساني العرفي (المجلد األول/القواعد) ،مرج ساتق ،ص.61

Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(3

Warfare, op.cit, comment (1-9) on Rule (59).
Lülf, Charlotte: Modern Technologies and Targeting Under International Humanitarian Law,

)(4

op.cit, p44.

( )5

سههعود ،يحيى ياسههين " :الحرب السههيبرانية في ضههوء قواعد القانون الدولي اإلنسههاني" ،المجلة القانونية (مجلة متخص هصههة

في الد ارسه ههات والبحوث القانونية) ،جامعة يحي فارس ،الجزائر ،2018 ،ص ص  ،108-79ص  ،99متاح على الراب :
https://cutt.ly/QksE4ii
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الفرع الثاني :المبادع التي تحكم استخدام الهجمات السيبرانية أثناء العمليات العدائية

يعمد أجراف أي نزاع مسلح الستخدام القوة أو الهجمات السيبرانية على وجه الخصوص وفقاً ألولوية

رئيسههة هي إنهاء أو على األقل إضههعاف القدرة العسههكرية للطرف اآلخر ألقصههى حد ممكن ،إال أن القانون
الدولي اإلنس ههاني ويوص ههفه القانون الذي وجد أصه هالً لترش ههيد اس ههتخدام القوة وليس لمن اس ههتخدامها ،وض ههب

هذا االسه ه ههتخدام بمبدأين اثنين من المبادئ األسه ه ههاسه ه ههية التي ينبري أن تظل موضه ه ههوع احترام من قبل جمي

أجراف النزاع ،وهما :مبدأ التناسب تين الضرر والميزة العسكرية المباشرة ومبدأ الضرورة العسكرية.
أوالً_ مبدأ التناسب بين الضرر والميزة العسكرية المباشرة
يعني هذا المبدأ أن الميزة العس ه ههكرية التي تحص ه ههل عليها عملية معينة يجب أن تفوق الض ه ههرر الذي

يلحق بههالمههدنيين واأل يههان المههدنيههة من جراء الههك اإلجراء ،وقههد تم التعبير عنههه في متن المههادة ( 57البنههد
الثاني/الفقرة أ/ثالثاً ،والبند الثالث) والمادة  52من البروتوكول اإلضه ه ه ه ه ه ههافي األول لعام  ،1977وإلى جانهب
الطاب التعاهدي البارز لهذا المبدأ يبرز جابعه العرفي الذي يؤكد وجوده كقاعدة أص ه ههلية من قواعد القانون

الدولي اإلنس ه ه ههاني العرفي ،ويالتالي انطباقه على النزاعات المس ه ه ههلحة الدولية وغير اات الطاب الدولي على
حد سواء(.)1
وكما هو الحال م جمي أنواع األسههلحة األخرى المسههتخدمة في النزاعات المسههلحة ،يجب أن تمتثل

الهجمات الس ه ه ههيبرانية لمبدأ التناس ه ه ههب( .)2فتبنى دليل تالين الذي اعتمد في قواعده على قواعد القانون الدولي

اإلنس ههاني كما اكرنا س ههابقاً على هذا المبدأ في القاعدة  ،51وتناول المواقب التي يتعرض فيها المدنيون أو
األ يان المدنية لألاى العرض ه ههي ،أي أنهم ليس ه هوا أهدافاً مقص ه ههودة للهجوم .كما وض ه ههح ،بأن حقيقة تعرض
المدنيين أو األ يان المدنية لألاى أثناء هجوم س ه ههيبراني على هدف عس ه ههكري مش ه ههروع ال تجعل بالض ه ههرورة

الهجوم المذكور غير قانوني في حد ااته .تدالً من الك ،تعتمد مشه ه ههرو ية الهجوم الذي ينتج عنه أض ه ه هرار

جانبية ،على العال قة تين الضهرر الذي يتوق المهاجم بشهكل معقول أن يتسهبب فيه بشهكل عرضهي للمدنيين
واأل يان المدنية والميزة العس ه ههكرية التي يتوقعها نتيجة للهجوم .وعلى س ه ههبيل المثال :إن الهجوم الس ه ههيبراني
على نظهام تحهديهد المواق العهالمي )(GPSهو نظهام ثنهائي االسه ه ه ه ه ه ههتخهدام ويهالتهالي فهو ههدف قهانوني .وم
الك ،من المرجح أن يؤدي حرمان المسه ههتخدمين المدنيين من المعلومات األسه ههاسه ههية مثل البيانات المالحية

إلى إلحهاق ال ضه ه ه ه ه ه ههرر بهالسه ه ه ه ه ه ههفن التجهاريهة والطهائرات المهدنيهة التي تعتمهد على توجيههات نظهام تحهديهد المواق

( )1

هنكرتس ،جون-ماري ودوزوالد-بك لويز :القانون الدولي اإلنس ههاني العرفي (المجلد األول/القواعد) ،مرج س ههاتق ،القاعدة

رقم  ،14ص .43-41
Lülf, Charlotte: Modern Technologies and Targeting Under International Humanitarian Law,

)(2

op.cit, p43.
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جا مقارنة بالميزة العس ه ه ه ه هكرية المتوقعة للعملية ،فسه ه ه ه ههيتم حظر
العالمي ،فياا كان هذا الضه ه ه ه ههرر المتوق مفر ً
العملية وسيعتبر هذا الهجوم غير شرعي ومنتهكاً لمبدأ التناسب(.)1

ومن ناحية أخرى قد تت س ه ههبب الهجمات الس ه ههيبرانية في حدوث إزعاج أو تهيج أو توتر أو خوف ،فال

تعتبر مثل هذه العواقب أض ه ار اًر جانبية ألنها ال ترقى إلى "خس ههارة في أرواح المدنيين ،أو إص ههابة المدنيين،
أو األض ه ه ه ه ه ه هرار التي تلحق بههاأل يههان ال مههدنيههة" ،فال ينبري أخههذ هههذه اآلثههار في االعتبههار عنههد تطبيق هههذه

القاعدة(.)2
ويالنظر إلى مخاجر الهجمات السه ه ههيبرانية من المرجح جداً أن يتم انتهاك مبدأ التناسه ه ههب في تفسه ه ههيره

التقليدي بسه ه ه ههبب التراب تي ن األنظمة المدنية والعسه ه ه ههكرية واآلثار التي ال يمكن السه ه ه ههيطرة عليها على البنى

التحتية المدنية( ،)3وفي س ههبيل الحد من هذه المخاجر واالنتهاكات ،قد نرى ترييرات في األنظمة والش ههبكات

من أجل فصهل الشهبكات المدنية عن الشهبكات العسهكرية من أجل تسههيل الوصهول إلى مثل هذه الفروق في

أوقات الحرب أو األزمات(.)4
ثانياً_ مبدأ الضرورة العسكرية
ورد أول تعريف لمبدأ الضه ه ه ه ههرورة العسه ه ه ه ههكرية في قانون ليبر عام  1863التي عرفها بأنها" :التداتير
التي ال غنى عنها لتأمين انتهاء الحرب"( . )5وتم اإلش ه ه ه ه ههارة لهذا المبدأ في اتفاقية الهاي الخاص ه ه ه ه ههة باحترام
قوانين وأعراف الحرب البريهة لعههام  1907في المواد (43و54و /23ز) .ويعتبر انتهههاك مبههدأ الضه ه ه ه ه ه ههرورة
العسه ه ه ههكرية "جريمة حرب" في نظام روما األسه ه ه ههاسه ه ه ههي للمحكمة الجنائية الدولية( .)6وفي اات الشه ه ه ههأن تمت
اإلش ه ه ه ه ه ههارة لمبدأ الض ه ه ه ه ه ههرورة العس ه ه ه ه ه ههكرية في المواد2/52و 2/54و 1/62و 3/71و 4/67من البروتوكول

اإلض ه ههافي األول الملحق باتفاقيات جنيف األري لعام  1949والمتعلق بحماية ض ه ههحايا النزاعات المس ه ههلحة

الدولية .ويا الجالع على المواد الس ه ه ه ههابقة نس ه ه ه ههتنتج ،أن مبدأ الض ه ه ه ههرورة العس ه ه ه ههكرية ،يتيح مهاجمة األهداف
Schmitt, Michael (gen ed) :Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber

)(1

Warfare, op.cit, comment (4) on Rule (51).
Ibid, Comment (5) On Rule (51).

)(2

Lülf, Charlotte: Modern Technologies and Targeting Under International Humanitarian Law,

)(3

op.cit, P43.
Andress, Jason. Winterfeld, Steve: Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for

)(4

Security Practitioners, 1st Edition, Elsevier, USA,2011, P234, Available At:
http://index-of.es/Hack/Cyber%20Warfare.pdf

( )5

أعمر ،عمر محمود" :الحرب اإللكترونية في القانون الدولي اإلنساني" ،مرج ساتق ،ص .141

( )6

نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مرج ساتق ،القاعدة /2(8أ.)4/
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العسه ه ه ههكرية كخيار ضه ه ه ههروري بالمرتبة األولى ،إال أن الك ال يمن كضه ه ه ههرورة من مهاجمة أ يان مدنية ،إاا

كانت تس ه هههم بطريقة غير مباشه ه هرة في تحقيق ميزة عس ه ههكرية أكيدة .وقد تم تحديد ش ه ههروع معينة في القانون
الدولي اإلنساني يمكن بموجبها اللجوء لمبدأ الضرورة العسكرية وهي ما يلي:
 أن يكون هذا التجاوز مؤقتاً ومرتبطاً بمدة قيام هذه الضرورة. أن يكون على أهداف محددة. أن يكون الررض منها تحقيق ميزة عسكرية أكيدة. -أن يتم مراعاة القانون الدولي اإلنساني.

ويالنسه ههبة لدليل تالين الذي اسه ههتوحى قواعده من القانون الدولي اإلنسه ههاني أشه ههار إلى أنه في الحاالت

التي يكون الخيار ممكناً تين عدة أهداف عسه ههكرية للحصه ههول على ميزة عسه ههكرية مماثلة ،فالهدف الذي يتم

اختياره للهجوم الس ه ه ه ههيبراني ،هو الك الهدف الذي يتوق منه أن يسه ه ه ه هبب خطر أقل على المدنيين واأل يان
المدنية ،إما في حالة وجود العديد من األهداف إال أن أحداها تحقق ميزة عس ه ههكرية أكثر من مثيالتها ،ففي

هذه الحالة من حق المهاجم توجيه الهجمات الس ه ههيبرانية المباش ه هرة ض ه ههد الهدف العس ه ههكري الذي يحقق أكثر

ميزة عس ههكرية ممكنة في إجار النزاع ال مس ههلح ،وهنا يجب أن ينظر بش ههأن الهجمات الس ههيبرانية إلى الض ههرر

الذي يلحق بالمنشه ه ت والبنية التحتية المهمة بالنسه ههبة للمدنيين ،فضه هالً عما يسه ههببه للمدنيين من حرمان في

وظائب وخدمات هذه المنش ت تطبيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية(.)1

واسهتناداً إلى ما سهبق يمكن القول إن اللجوء إلى الهجمات السهيبرانية يجب أن يكون ضهرورياً لتحقيق
الهدف العس ههكري المش ههروع ،وأما مس ههألة تحديد األهداف والمنشه ه ت العس ههكرية في الفض ههاء الس ههيبراني فتثير

تحدياً واس ه ه ههعاً أمام المجتم الدولي ،والك ألن المنشه ه ه ه ت التي تقدم خدمة للجهد العس ه ه ههكري هي في الوقت

نفسه ه ه ههه تخدم القطاع المدني ،فيجب إاا على المقاتل السه ه ه ههيبراني تحديد كل حالة على حدة ،أي أنه في كل
حالة ،يجب على المقاتل الس ههيبراني أن يقرر بش ههكل قاج أن الهجوم الس ههيبراني يوفر ميزة عس ههكرية لتحقيق

هدف عس ه ه ه ه ههكري( .)2وقد أش ه ه ه ه ههار إلى هذا التحدي ريكس هيوز ( )Rex Hughesمدير ش ه ه ه ه ههبكة االتتكار
السهايبري في جامعة كامبردج بالقول" :إن الهجمات الرقمية تنشهئ تحدياً واضهحا أمام تطبيق مبدأ الضهرورة
العس ه ههكرية ولحل هذه المعض ه ههلة التد من تض ه ههافر الجهود تين خبراء القانون الدولي ومهندس ه ههي الص ه ههناعات
اإللكترونية لتحديد ما يمكن أن يوصب تهدف.)3("....
()1سعود ،يحيى ياسين" :الحرب السيبرانية في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني" ،مرج ساتق ،ص.94
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, P33.
Hughes, Rex: "A Treaty for Cyber Space", International Affairs (Royal Institute of

)(2

)(3

International Affairs 1944-), Vol. 86, No. 2, UK, 2010, pp. 523–541, p537, Available AT:
https://academic.oup.com/ia/article/86/2/523/2326362
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المبحث الثاني

تحديات انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية
يواجه انطباق القانون الدولي اإلنس ههاني على الهجمات الس ههيبرانية تحديات عدة ،فال يتض ههمن القانون

الدولي اإلنسهاني على أي قواعد صهريحة بشهأن الهجمات السهيبرانية في الفضهاء السهيبراني ،والسهبب في الك

هو أنها ال تكون هذه الهجمات حركية ،أي ليسه ههت هجمات مسه ههلحة بالمعنى التقليدي .إال أنه ويالنظر إلى
الهدف األس ه ه ههاس ه ه ههي للقانون الدولي اإلنس ه ه ههاني المتمثل بحماية المدنيين من ويالت الحرب ،يص ه ه ههبح القانون

الدولي اإلنسه ه ه ه ه ههاني منطبقاً ،وتندرج تلك الهجمات ضه ه ه ه ه ههمن قواعده إاا كان هدف الهجمات السه ه ه ه ه ههيبرانية هو
تعريال األشه ه ه ههخاص المحميين وممتلكاتهم للخطر أو المخاجرة بحدوث الك ،ولكن يبقى التحدي في مقدرة

القانون الدولي اإلنساني على تنظيم أساليب ووسائل الحرب الجديدة.

فأي سه ه ههالح لم يتم اكره في أي اتفاقية ال يعني بالضه ه ههرورة إباحة اسه ه ههتخدامه ،ويعد المثال الواضه ه ههح

للحظر الوقهائي الوحيهد هو مها ورد في البروتوكول الراب التفهاقيهة األسه ه ه ه ه ه ههلحهة التقليهديهة لعهام  1980الخهاص
بحظر اس ه ههتخدام أس ه ههلحة الليزر المعمية والذي ألحق باتفاقية عام 1995م ،فهذا الس ه ههالح تم تحريمه بمجرد

تدء التجارب عليه ،وقبل وض ه ههعه موضه ه ه االس ه ههتخدام العس ه ههكري الفعلي .لكن هذا المثال ال يمكن تعميمه

ألن معظم التجارب على األس ه ه ههلحة الجديدة تعتبر أس ه ه ه ار اًر عس ه ه ههكرية ،ويالتالي من النادر التعرف على آثار

تلك األس ههلحة .ومن ثم يأخذ تحريم اس ههتخدام س ههالح معين حي اًز من الجهد والوقت والنيات الحس ههنة ،وهذا ما
قد ال يتوافر.

وياإلضه ه ههافة إلى الك تم التركيز في اتفاقيات جنيف األري لعام  1949على حماية األشه ه ههخاص في

حالة النزاعات المسهلحة دون اإلشهارة إلى الهجمات السهيبرانية ،ودون اإلشهارة إلى اسهتخدام أسهلحة معينة .إال

أنه تعد البروتوكوالت اإلض ه ههافية أكثر مالءمة لتقديم موقفها من اس ه ههتخدام الهجمات الس ه ههيبرانية ،كما أش ه هرنا
سه ه ه ههابقاً المادة  36و 35الفقرة  1من البروتوكول اإلضه ه ه ههافي األول لعام  1977باإلضه ه ه ههافة لشه ه ه ههرع مارتينز
والرأي االسهتشهاري لمحكمة العدل الدولية بشهأن مشهرو ية التهديد باألسهلحة النووية أو اسهتخدامها كلها تدل
على أن القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني قاتل لالنطباق على الهجمات السه ه ه ههيبرانية التي تحدث في سه ه ه ههياق النزاع

المسهلح ،إال إن الهجوم السهيبراني إاا لم يحدث في سهياق نزاع مسهلح ولكن آثاره وتدا ياته تنشهئ هذا النزاع

المسه ه ه ههلح فيمكن انطباق القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني عليه ،ولكن بالمقاتل إاا كانت آثاره ال تصه ه ه ههل إلى نفس

تأثير الهجوم العس ههكري الفعلي ،ال يمكن انطباق القانون الدولي اإلنس ههاني عليه ،تل يخض ه للقانون الدولي
لحقوق اإلنس ه ه ههان وللقوانين الجنائية الوجنية .واس ه ه ههتناداً لما س ه ه ههبق س ه ه ههوف نقس ه ه ههم هذا المبحث إلى مطلبين،
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نس ه ههتعرض في األول الهجمات الس ه ههيبرانية في س ه ههياق النزاع المس ه ههلح ،أما الثاني الهجمات الس ه ههيبرانية خارج
سياق النزاع المسلح.

المطلب األول :الهجمات السيبرانية في سياق النزاع المسلح
من المتفق عليه أن القانون الدولي اإلنسههاني ينطبق على الهجمات السههيبرانية التي تحدث في سههياق

نزاع مسه ه ههلح قائم بالفعل .فيجب على الدول أن تحترم قواعد القانون الدولي اإلنسه ه ههاني عندما تشه ه ههن هجمات
سه ه ه ه ههيبرانية في إجار نزاع مسه ه ه ه ههلح ،برال النظر عما إاا كان الفضه ه ه ه ههاء السه ه ه ه ههيبراني معترفاً به كميدان قتال

اصه ه ههطناعي جديد ،يضه ه ههاف إلى الميادين الطبيعية للحرب المتمثلة بالبر والجو والبحر والفضه ه ههاء الخارجي

ويرتب بجمي هههذه الميههادين الطبيعيههة ،أم لم يعتبر ميههدانهاً للحرب في حههد ااتههه ( .)1لههذلههك يجههب أن تمتثههل

وسه ه ههائل وأسه ه ههاليب الحرب القائمة على التكنولوجيا السه ه ههيبرانية ،عند اسه ه ههتخدامها في نزاع مسه ه ههلح من قبل أو
لص ه ه ههالح أو نيابة عن أحد أجراف النزاع القائم لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنس ه ه ههاني ،كما هو الحال م

أي س ههالح جديد أو أس ههلوب جديد لتنفيذ العمليات .كما أوض ههحت الك المادة  36من البروتوكول اإلض ههافي

األول التي تلزم الدول بفح

شه ه ه ههر ية الوسه ه ه ههائل واألسه ه ه ههاليب الحالية والمسه ه ه ههتقبلية للقتال في إجار القانون

الدولي اإلنس ههاني القائم ،مما يؤكد انطباق القانون الدولي اإلنس ههاني على هذه الوس ههائل واألس ههاليب .ويالمثل

تن

المادة  49منه على أن قواعد هذا البروتوكول تنطبق على الحروب البرية وعلى جمي أنواع الحروب

األخرى التي قد تضههر المدنيين على البر ،وهذا ينطبق على الحرب السههيبرانية والتي تخاض ولو جزئياً من
تنية تحتية أس ه ه ه ههاس ه ه ه ههية موجودة على البر وتوجه ض ه ه ه ههد أهداف على البر ،وتنطوي على مخاجر تؤدي إلى
إلحاق األاى بالمدنيين على البر ( .)2وعلينا أال نس ههتررب عند قولنا بأن هناك حاالت حص ههل فيها هجمات
سهيبرانية في سهياق نزاع مسهلح قائم بالفعل .وياإلضهافة إلى الك يحقق تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسهاني

على الهجمات الس ه ه ههيبرانية في مص ه ه ههلحة كافة الدول ،حيث أنه يس ه ه ههاعدها في ض ه ه ههمان توافق س ه ه ههلوك قواتها
المسههلحة م المبادئ واالتفاقيات الدولية .وعليه سههوف نقسههم هذا المطلب إلى فرعين ،نبين في الفرع األول
الحاالت التطبيقية للهجمات السه ه ههيبرانية في سه ه ههياق النزاع المسه ه ههلح ،أما الفرع الثاني سه ه ههنتناول تقييم انطباق

القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية في سياق النزاع المسلح.

( )1

اللجنة الدولية للص ه ه ههليب األحمر ،القانون الدولي اإلنس ه ه ههاني والعمليات الس ه ه ههيبرانية خالل النزاعات المس ه ه ههلحة ،ورقة موقب

اللجنة الدولية للصليب األحمر ،تشرين الثاني  ،2019ص.26
( )2

حمدان ،إيمان :التكنولوجيا الجديدة والقانون الدولي اإلنساني (الحرب السيبرانية) ،مرج ساتق ،ص .5
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الفرع األ و ل :حاالت تطبيقية للهجمات السيبرانية في سياق النزاع المسلح
قد تحدث الهجمات السه ه ه ههيبرانية في سه ه ه ههاحة موازية لحرب تقليدية أو نزاع مسه ه ه ههلح دائر على األرض،

ويكون الهك تعبي اًر عن حهدة النزاع القهائم تين األجراف ،كمها قهد يمههد لعمهل عسه ه ه ه ه ه ههكري ،هنها تهدور الحروب

السيبرانية عن جريق ا ختراق المواق اإللكترونية ،وتخريبها ،وشن حرب معلوماتية وتجسسية ضد الخصوم.

"ويس ههتمد هذا النوع من الحروب الس ههيبرانية ش ههدته من قوة أجرافه ،وارتباجها بعمل عس ههكري تقليدي ،خاص ههة
في ظل بعال التقديرات التي تشير إلى أن تكلفة هذه الحروب قد تشكل الري من إنفاق نظيراتها التقليدية،
بمهها يمكن تمويههل حملههة حرييههة كههاملههة عبر االنترنههت تتكلفههة دبههابههة"( ،)1وتههاريخيهاً نجههد حههاالت تطبيقيههة لههذه

الحروب السه ه ههيبرانية في حرب كوسه ه ههوفو عام  ،1999حيث اسه ه ههتهدفت الهجمات السه ه ههيبرانية تعطيل شه ه ههبكة

االتص ه ههاالت للخص ه ههوم ،وأيض ه هها ترزت خالل الجمهورية العريية الس ه ههورية والكيان الص ه هههيوني عام ،2007
وكذلك تين روسيا وجورجيا في عام  .)2(2008وسوف تتم دراسة هذه الحاالت التطبيقية فيما يلي.
أوالً_ حرب كوسوفو عام 1999
المكان :منطقة كوسوفو وتق في وس منطقة البلقان ،جنوب شرق أورويا.
الزمان 28 :شباع 11-1998حزيران.1999
سةةةبب وأحدال الحرب :قامت جمهورية يوغسه ههالفيا السه ههابقة (تتألب من جمهوريتي الجبل األسه ههود وصه هرييا)
بالسه ههيطرة على كوسه ههوفو ،نتيجة لذلك نشه ههب نزاع مسه ههلح تين جماعة متمردة ألبانية كوسه ههوفية معروفة باسه ههم
"جيي تحرير كوس ه ههوفو" ويين قوات المس ه ههلحة اليوغس ه ههالفية وكانت هذه الجماعة مدعومة من حلب ش ه ههمال

األجلسه ه ه ه ه ههي الناتو .وجاء أول اشه ه ه ه ه هتباك عسه ه ه ه ه ههكري كبير لحلب الناتو في أعقاب النمو الهائل للويب خالل
التس ه ه ه عينيات ،فمثلما كانت فيتنام أول حرب تلفزيونية في العالم ،كانت كوسه ه ههوفو أول حرب واسه ه ههعة النطاق
على اإلنترنت (.)3

( )1الصه ههادق ،عادل عبد :الهجمات السه ههيبرانية :أنماع وتحديات جديدة لألمن العالمي ،موق الموسه ههوعة الجزائرية للد ارسه ههات
السياسية واالستراتيجية ،استرجعت تتاري  ،2021/1/23متاح على الراب https://cutt.ly/TjCJhVt :

( )2ترري ،موسهى تن" :الحرب السهيبرانية والقانون الدولي اإلنسهاني" ،مجلة االجتهاد القضهائي ،المجلد ،12عدد خاص (العدد

التسهلسهلي ،)22جامعة محمد خيضهر بسهكرة ،الجزائر ،نيسهان ،2020 ،ص ص  ،218-199ص  ،204-205متاح على
الراب :
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112730
Geers, Kenneth: Strategic Cyber Security, NATO Cooperative Cyber Defence Centre Of

)(3

Excellence, Tallinn, Estonia, June 2011, P 81, Available At:
https://www.law.upenn.edu/institutes/cerl/conferences/cyberwar/papers/reading/Geers.pdf
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خالل الهجمات األولى لحلب األجلس ه ههي على يوغس ه ههالفيا الس ه ههابقة عام  ،1999حدث ش ه هيء غريب
أدى إلى توقب االتصههاالت ،لم تشههاهد قناتل أو صهواري في المجال الجوي ،ولم يسههم أي صههوت ،إال أن
تفاصهيله وضهحت بعد فترة من إعالن و ازرة الدفاع األمريكية أن سهالحاً جديداً اسهتخدم في أول الحرب لخل

الرئيس سهلويودان ميلوسهيفيتي .وتم اختبار هذا الهجوم السهيبراني المميز والجديد نو ياً ألول مرة في سهاحة
معركة حقيقة ،وقد صههمم الهجوم السههيبراني في تلك الفترة السههتهداف شههبكة االتصههاالت وتعطيلها ما يؤدي

تلقائياً لتوقب ش ه ه ه ه ه ههبكات الجيي ،وهذا ما حص ه ه ه ه ه ههل م الجيي اليوغس ه ه ه ه ه ههالفي الذي تعطل نظام الكومبيوتر

األسههاسههي لديه نتيجة ما أسههماه اإلعالم اليوغسههالفي بصههاعقة كهريائية دخلت شههبكة االتصههاالت وانتشههرت
في كل نقطة تتص ههل تها ومن ض ههمنها الكمبيوترات العس ههكرية ،مما أدى إلى توقب نظم الكمبيوتر الخاص ههة

بالدفاع الجوي ،التي كانت مهمتها استهداف جائرات حلب األجلسي بالصواري .
وأيضه هاً أدى الهجوم السه ههيبراني إلى توقب الشه ههبكة الهاتب الرئيسه ههية في يوغسه ههالفيا ،مما دف القيادة

الصه هريية في تلجراد (عاصه ههمة صه هريبا) إلى االتصه ههال بقواتها عن جريق الخلوي حيث تم رصه ههد المكالمات

ومراقبتها ،والتجسس عليها من قبل مركز أيشيلون األمريكي للتنصت والمراقبة الموجودة في أورويا ،وكانت

مراقبة االتص ههاالت الخلوية أس هههل ألن عدد حملة الهاتب المحمول في يوغس ههالفيا يومها كان يقتص ههر على
أركان النظام الحاكم ورجال األعمال ،مما جعل عدد الهواتب المطلوب التنصت عليها محدوداً.
وخالل العمليات العسه ه ههكرية والهجمات السه ه ههيبرانية التي شه ه ههنتها قوات حلب شه ه ههمال األجلسه ه ههي ضه ه ههد
الصه ه ه ههرب ،اسه ه ه ههترلت الواليات المتحدة األمريكية الهجوم السه ه ه ههيبراني الذي عطل نظم الكمبيوتر الخاصه ه ه ههة

بالدفاع الجوي ،وقصه ه ه ه ه ه ههفت جائراتها الحريية محطات الكهرياء الص ه ه ه ه ه ه هريية بقنبلة إلكترونية أدت إلى إغراق
معظم أ ارضهي يوغسهالفيا السهابقة في الظالم ،وقد ألقتها جائرة أمريكية من جراز ) )F117المعروفة باسهم
(الشةبح) على خمس محطات جاقة صهريية وعلى ارتفاع معين انفجرت القنبلة وخرجت منها ملفات سههلكية
خاص ه ههة انتش ه ههرت في الجو كش ه ههبكة واس ه ههعة فوق خطوع الض ه ههر العالي فعطلتها ،وأدى الك إلى اش ه ههتعال

النيران في المحط ههات ،وتوقف ههت مراكز توزي الط ههاق ههة اليوغسه ه ه ه ه ه ههالفي ههة عن العم ههل .وتوج ههد داخ ههل القنبل ههة

( )CBU94عدة قناتل أخرى تنطلق من داخلها في الجو ،وكل واحدة منها مزودة بمظلة صريرة ،ثم تخرج
من هذ القناتل أيضه ه ه هاً ملفات مص ه ه ههنوعة من الرص ه ه ههاص الكريوني هي التي تكون الش ه ه ههبكة اإللكترونية عند
اقتراتها من األرض بحيث تص ه ه ه ه ه ههيب محطات الطاقة الكهريائية بالدمار ،وقد تأثرت الحياة المدنية أيضه ه ه ه ه ه هاً

نتيجة لتوقب محطات الطاقة الكهريائية عن العمل (.)1

()1إتراهيم ،جالل محمد الحاج :لهجمات السهيبرانية على شهبكات الحاسهوب في ضهوء القانون الدولي اإلنسهاني ،جامعة دمشهق

(كليه الحقوق -قسم القانون الدولي) ،دمشق(سوريا) ،إشراف الدكتورة مايا الدباس ،2020،ص.85-84
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ويدأت العديد من مجموعات الهاكرز الموالية للصهرب (أو المعادية للررب) ،مثل "اليد السهوداء" ،في
مهاجمة البنية التحتية لشنترنت لحلب الناتو ،وكان هدفهم المعلن هو تعطيل العمليات العسه ه ه ه ه ه ههكرية للناتو،
إال أنه من غير المعروف ما إاا كا ن أي من الهاكرز قد عمل بشههكل مباشههر م الجيي اليوغوسههالفي (.)1
وقد أدى الك الهجوم الس ه ه ههيبراني ،من تين أمور كثيرة إلى غلق حس ه ه ههاب البريد اإللكتروني للحلب لعدة أيام

أم ههام الزوار الخ ههارجيين والعط ههل المتكرر لموق حلب الن ههاتو .إال أن ههه في ال ههك الوق ههت ك ههان يعتبر الهجوم
السه ه ه ههيبراني مجرد حملة لمن معلومات الناتو .واعتبرت الهجمات السه ه ه ههيبرانية ،على أنها تهديد ،ولكنها اات
نطاق محدود التدمير ،مما تطلب في الك الوقت استجابات تقنية محدودة م جهود معلوماتية بسيطة (.)2
وفي النزاع المسلح ااته ،ويعد استهداف جيران حلب شمال األجلسي للسفارة الصينية في تلرراد ،قام
عهدد من الق ارص ه ه ه ه ه ه هنهة الصه ه ه ه ه ه ههينيين ،وكردة فعهل بمههاجمهة مواق إلكترونيهة رسه ه ه ه ه ه ههميهة تهابعهة للواليهات المتحهدة
األمريكيههة ،ويههالههذات الموق اإللكتروني للبيههت األتيال ،نجم عنههها االسه ه ه ه ه ه ههتحواا على اآلالف من البيههانههات
الرقمية ،المصنفة آنذاك بأنها عالية السرية (.)3
ثانياً_ الهجوم السيبراني من قبل الكيان الصهيوني على الجمهورية العربية السورية عام 2007
المكان :منطقة الكبر بمحافظة دير الزور ،شرقي الجمهورية العريية السورية.
الزمان 6 :أيلول عام .2007
سةةةبب وأحدال الحرب :الج مهورية العريية السه ههورية في حالة حرب م الكيان الصه هههيوني منذ عام ،1948

ويتاري  21آاار  2018اعترف جيي الكيان الص هههيوني رس ههمياً تتدمير ما يش ههتبه أنه مفاعل نووي س ههوري
في ض ه هرية جوية عام  2007قائالً" :إن الض ه هرية الجوية أزالت تهديداً كبي اًر على إس ه هرائيل والمنطقة وكانت

"رسالة" إلى آخرين"(.)4

ففي السادس من أيلول عام 2007قصفت جائرات صهيونية من نوع ) (Eagle F15و )Falcon

 )F16منش ه ههأة في منطقة "الكبر بمحافظة دير الزور" ،ش ه ههمال ش ه ههرق الجمهورية العريية الس ه ههورية يقال أنها
Geers, Kenneth: Strategic Cyber Security, op.cit, p 82.
( )2

)(1

التهديدات الجديدة :األبعاد اإللكترونية ،موق مجلة الناتو ،استرجعت تتاري 2021/1/12م ،متاح على الراب :

https://www.nato.int/docu/review/2011/11-september/Cyber-Threads/AR/index.htm

( )3الفتالوي ،أحمد عبيس نعمة :الهجمات السه ه ه ههيبرانية (د ارسه ه ه ههة قانونية تحليلية بشه ه ه ههأن تحديات تنظيمها المعاصه ه ه ههر) ،مرج
ساتق ،ص .31-30

( )4إس هرائيل تعترف رسههميا تتدمير مفاعل نووي سههوري في  ،2007موق  ،DWاسههترجعت تتاري  ،2021/1/12متاح على
الراب :
https://cutt.ly/9jbBBEj
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كانت منشه ه ه ه ههأة نووية من تصه ه ه ه ههميم كوريا الشه ه ه ه ههمالية تم تناؤها لمعالجة البلوتونيوم( ،)1وقد اسه ه ه ه ههتطاعت تلك

الطائرات تفادي كشهفها تواسهطة أنظمة الدفاع الجوي السهوري ،بسهبب االسهتخدام المزعوم لبرنامج سهوتر من
قبل الكيان الص هههيوني ض ههد رادار الدفاع الجوي الس ههوري ،مما س ههمح للكيان الص هههيوني ترؤية ما تراه أجهزة
االسه ه ه ه ههتشه ه ه ه ههعار ،ثم تولي البرنامج منصه ه ه ه ههب مسه ه ه ه ههؤول أنظمة الدفاع الجوي السه ه ه ه ههوري ليتمكن من التالعب

بالمسهتشهعرات ،لكي ال تتمكن أنظمة الدفاع الجوي السهوري من رؤية الطائرات المقترية ،ونتيجة لذلك ظلت
جائرات الكيان الص ه ه هههيوني المس ه ه ههتخدمة في الهجوم غير مكتش ه ه ههفة وتمكنت من تجاوز نظام الدفاع الجوي

السه ههوري وقصه ههفت المنشه ههأة المشه ههتبه تها دون عوائق .وفي الواق ال يزال من غير الواضه ههح بالضه ههب كيفية

عمل نظام ) ،)2((Suterلكن من المحتمل أنه جرى اس ههترالل النبض ههات الض ههوئية والكهريائية الص ههادرة من
الرادارات الس ههورية إلرس ههال رس ههائل مكتوية باللرة الرقمية الثنائية المكونة من رقمي " "1و" "0لررض التحكم

فيما تراه تلك الرادارات ،فبدالً من التشويي عليها تم التحكم فيما تراه.
ثالثاً_ الهجمات السيبرانية بين روسيا  -جورجيا 2008
المكان :منطقة أوسيتيا الجنويية وتق وس جورجيا من ناحية الشمال.
الزمان :من  7إلى  16آب .2008
سةبب وأحدال الحرب :أعلنت أوسههيتيا الجنويية اسههتقاللها عن جورجيا في عام  ،1991لكنها ظلت معترف
تهها عمومهاً من قبهل المجتم الهدولي كجزء ال يتج أز من جورجيها .وفي أب  ،2008انهدل نزاع مسه ه ه ه ه ه ههلح تين
االتحاد الروسه ههي وجورجيا حول أوسه ههيتيا الجنويية ،ويالتحديد تتاري  7آب  ،2008شه ههنت القوات الجورجية

هجوماً مفاجئاً على االنفص ه ه ههاليين في أوس ه ه ههيتيا الجنويية ،وأش ه ه ههارت روس ه ه ههيا إلى االلتزامات الوجنية بحماية

المواجن الروسهي في الخارج ،وفي  8آب  ،ردت بعمليات عسهكرية في األ ارضهي الجورجية .إال أنه قبل تدء

الرزو الروس ه ه ههي ،كانت الهجمات الس ه ه ههيبرانية تش ه ه ههن بالفعل ض ه ه ههد عدد كبير من المواق الحكومية الجورجية

وتكثب الهجوم السيبراني بمجرد تدء األعمال العدائية المفتوحة تين روسيا وجورجيا ،إال أنه على الرغم من
انتهاء العمليات العسكرية باتفاق وقب إجالق النار في  12آب ،إال أن الهجمات السيبرانية استمرت جوال

Schreier, Fred: "On Cyberwarfare", Working Paper No. 7, DCAF Horizon, Geneva,2015,

)(1

P110, Available At:
https://www.dcaf.ch/sites/default/files/publications/documents/OnCyberwarfare-Schreier.pdf
Futte, Andrew: "Cyber Threats and Nuclear Weapons: New Questions for Command and

)(2

Control, Security and Strategy", Occasional Paper, Royal United Services Institute for Defence
and Security Studies, UK, July 2016, p31, Available at:
https://rusi.org/sites/default/files/cyber_threats_and_nuclear_combined.1.pdf
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بقية الش ه هههر( ،)1ومن نتائج هذه الهجمات الس ه ههيبرانية توقب ش ه ههبكة االنترنت الجورجية عن العمل ,وأص ه ههبح
موق الرئيس الجورجي غير متاح ،وعندما أص ه ه ههبح متاحاً الحقاً ،تم اختراقه ووضه ه ه ه ص ه ه ههورة الز يم النازي

أدولب هتلر ،وفي الوقت نفسه ه ه ه ه ه ههه ،توقفهت مواق العهديد من الو ازرات والجههات الحكوميهة وتعرض أكبر تنهك

تجههاري في جورجيهها للهجوم ،وتم تشه ه ه ه ه ه ههويههه المواق العههامههة على اإلنترنههت ،وتم توزي قههائمههة بعنههاوين البريههد
اإللكتروني للسياسيين الجورجيين إلرسال رسائل غير مرغوب فيها(.)2
وقههد حههد هههذا الهجوم اإللكتروني تنجههاح وفعههاليههة من قههدرة الحكومههة الجورجيههة على التواص ه ه ه ه ه ه ههل م

مواجنيها وكذلك المتعاجفين معها حول العالم .ويمكن القول إن الهجوم السهيبراني كان على مرحلتين :أوالً،
في األيهام التي سه ه ه ه ه ه ههبقهت الرزو التقليهدي للقوات الروس ه ه ه ه ه ه هيهة ،عهانهت البنيهة التحتيهة اإللكترونيهة الجورجيهة من

هجمهات ( )DDOSواس ه ه ه ه ه ه هعهة النطهاق ،ممها أدى إلى تعطيهل المواق الحكوميهة الجورجيهة .تينمها اسه ه ه ه ه ه ههتمرت
المرحلهة األولى ،تزامنهت المرحلهة الثهانيهة م تهدء الرزو الروسه ه ه ه ه ه ههي التقليهدي والبنيهة التحتيهة االقتص ه ه ه ه ه ه ههاديهة
المس ه ه ه ه ه ههتهدفة مثل البنوك ووس ه ه ه ه ه ههائل اإلعالم ،مما حد من قدرة الحكومة الجورجية على نش ه ه ه ه ه ههر المعلومات
لمواجنيها (.)3
ولم تكن معظم هذه الهجمات تدار من قبل القيادة العسه ههكرية الروسه ههية كما قد يتبادر إلى الذهن ،تل
الكثير منها تم اإلعداد له علناً تين المتعاجفين م روسه ه ه ههيا من ق ارصه ه ه ههنة االنترنت الروس أو ما يسه ه ه ههمون"

بالهاكرز  ،"Hackersفقد تنادوا تحت شه ههعارات مثل " قب م تلدك يا أخي" ،أو " من أجل حماية روسه ههيا
والدفاع عنها" ،أو ما شابه الك من شعارات (.)4

Tikk, E &Others International Cyber Incidents: Legal Considerations, Cooperative Cyber

)(1

Defence Centre Of Excellence, Tallinn, Estonia, 2010, P67-68, Available At:
https://scholar.google.com/citations?user=8xfcsb8AAAAJ&hl=en
Ibid, loc.cit.

)(2

Bell, Cameron H.: "Cyber Warfare and International Law: The Need for Clarity", Towson

)(3

University Journal of International Affairs, VOL. LI, NO.2, Spring 2018, PP 21-43, P30,
Available At: https://cutt.ly/tkdz7dI

( )4الص ه ههادق ،عادل عبد :أس ه ههلحة الفض ه ههاء اإللكتروني في ض ه ههوء القانون الدولي اإلنس ه ههاني ،س ه ههلس ه ههة أوراق العدد  ،23وحدة
ال ه ه ههدارسه ه ه ه ه ه ه ه ه ههات المسه ه ه ه ه ه ههتقبل ه ه ههة مكتب ه ه ههة اإلسه ه ه ه ه ه ههكن ه ه ههدري ه ه ههة ،مصه ه ه ه ه ه ههر(الق ه ه ههاهرة) ،2016 ،ص  ،226مت ه ه ههاح على الراب :
https://cutt.ly/ekdbrXW
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الفرع الثاني :تقييم انطباق القانون الد ولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية في سياق النزاع المسلح
يخض ه ه النزاع المس ه ههلح لقواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنس ه ههاني من لحظة نش ه ههوء النزاع المس ه ههلح تين

الطرفين ،أما بالنسه ههبة للهجمات السه ههيبرانية التي تجري في سه ههياق نزاع مسه ههلح وتكون مرتبطة به ،ينبري أال
يثار أي جدل إ ازء الرأي القائل بأن الهجمات السهيبرانية حين تنفذ في سهياق نزاع مسهلح دائر ،فينها تخضه

لقواعد القانون الدولي اإلنس ههاني ااتها التي يخض ه لها النزاع ،ولتقييم انطباق القانون الدولي اإلنس ههاني على

الحاالت التطبيقية سالفة الذكر التد من تقييمها تبعاَ للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني.

أوالً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنس اني على الهجمات السيبرانية في حرب كوسوفو عام 1999
يكيف النزاع المسه ههلح تين االتحاد الروسه ههي ويوغسه ههالفيا بأنه نزاع مسه ههلح دولي ،بالتالي انطباق قواعد

القانون الدولي اإلنس ههاني عليه ،ومن المتفق عليه أن الهجمات الس ههيبرانية التي تجري في س ههياق نزاع مس ههلح
قائم بالفعل يطبق عليها القانون الدولي اإلنسهاني .ولكن التد أيضهاً من إسهناد الهجوم وتحليل فيما إاا كانت

الهجمات السهيبرانية وصهلت إلى حد اسهتخدام القوة المسهلحة وتسهببت في أضهرار مادية للممتلكات أو فقدان

لألرواح أو إصه ه ههابة لألشه ه ههخاص؟ حتى نقول إنها وصه ه ههلت إلى وصه ه ههب النزاع المسه ه ههلح الدولي ويالتالي يتم

تطبيق القانون الدولي اإلنساني عليها ،سوف نبيين الك في كل حالة على حدة.

الحالة األولى :الهجوم السيبراني من قبل حلف شمال األطلسي(الناتو) على يوغسالفيا
يعد الهجوم السه ههيبراني الذي تم من قبل االتحاد الروسه ههي أسه ههلوب من أسه ههاليب القتال ،فقد اسه ههترلت
الواليات المتحدة هذا الهجوم من ناحيتين في رأينا:
الناحية األولى :أدى الهجوم السيبراني إلى قط االتصاالت ،بالتحديد إلى قط شبكة الهاتب الرئيسية مما

أتاح للواليات المتحدة األمريكية فرصهة التجسهس ومراقبة االتصهاالت الخلوية التي كان يقتصهر حامليها في
تلهك الفترة على أركهان النظهام الحهاكم ورجهال األعمهال ،ممها جعهل عهدد الهواتب المطلوب التنصه ه ه ه ه ه ههت عليهها
محدوداً ،إال أن فعل التجس ههس ومراقبة االتص ههاالت في حد ااته ال يس ههبب ض ههرر فعلي وال يدخل في نطاق
القانون الدولي اإلنساني.
أما بالنسةةةبة للناحية الثانية :أدى الهجوم الس ه ههيبراني إلى توقب الش ه ههبكة الرئيس ه ههية في يوغس ه ههالفيا وتعطيل
الكمبيوترات العسهكرية وتوقب نظم الكمبيوتر الخاصهة بالدفاع الجوي ،التي كانت مهمتها اسهتهداف جائرات
حلب شه ه ههمال األجلسه ه ههي بالص ه ه هواري  ،واسه ه ههترلت الواليات المتحدة األمريكية هذا التعطيل وأرسه ه ههلت جائرات
حريية من نوع ) )F117التي اسهتهدفت خمس محطات جاقة صهريية مما أدى إلى اشهتعال النيران وتوقفت

مراكز توزي الطاقة عن العمل ،إاا هذا الضه ه ه ه ههرر المادي يدخل في نطاق اسه ه ه ه ههتخدام األعمال العدائية مما

يؤدي إلى تطبيق قواعهد القهانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني وهي اتفهاقيهات جنيف األري لعهام  1949والبروتوكول
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اإلضه ه ه ههافي األول لعام  1977والقانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني العرفي وياإلضه ه ه ههافة لقانون حقوق اإلنسه ه ه ههان وأي
التزامات إضههافية يتفق عليها أجراف النزاع باتفاقيات خاصههة ،ولتقييم انطباق القانون الدولي اإلنسههاني على

هذا الهجوم ينبري تقييمه تبعاَ للمبادئ الرئيسية للقانون الدولي اإلنساني فيما يلي:

مبدأ التناسةةةب بين الضةةةرر والميزة العسةةةكرية األكيدة :يجب أن يكون المقصه ههود من الهجوم على نظام أو

شهبكة تكنولوجيا معلومات الخصهم أن يؤدي إلى تحقيق ميزة عسهكرية أكيدة .لقد أدى الهجوم السهيب ارني إلى

توقب الش ه ه ههبكة الرئيس ه ه ههية في يوغس ه ه ههالفيا وتعطيل الكمبيوترات العس ه ه ههكرية وتوقب نظم الكمبيوتر الخاص ه ه ههة
بالدفاع الجوي ،التي كانت مهمتها اس ه ه ه ههتهداف جائرات حلب األجلس ه ه ه ههي بالص ه ه ه هواري  ،واس ه ه ه ههترلت الواليات
المتحدة األمريكية هذا التعطيل وأرس ه ه ههلت جائرات حريية من نوع ( )F117التي اس ه ه ههتهدفت خمس محطات

جاقة صه هريية مما أدى إلى اشه ههتعال النيران وتوقفت مراكز توزي الطاقة عن العمل .فيمكن القول ان الميزة
العسه ههكرية من هذا الهجوم السه ههيبراني تحققت ،إال إن الضه ههرر الذي لحق بالمدنيين يتجاوز الميزة العسه ههكرية
فقد تأثرت الحياة المدنية أيضاً نتيجة لتوقب محطات الطاقة الكهريائية عن العمل.
مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين :كان الهجوم السه ه ه ههيبراني موجه إلى أنظمة الكمبيوتر بالتالي لم
يكن هناك اس ه ه ه ه ههتهداف للمقاتلين أو غير المقاتلين بش ه ه ه ه ههكل خاص ،ويناء على الك لم يكن هناك ض ه ه ه ه ههرورة
لتطبيق هذا المبدأ.
مبدأ التمييز بين األ يان العسةةةةكرية واأل يان المدنية :لقد تم اسه ه ههتهداف شه ه ههبكة االتصه ه ههاالت إال أن هذه
العين يمكن اعتبارها عين عسههكرية تسهههم مسههاهمة فعالة في العمل العسههكري ألن أدى الك لتوقب شههبكات

الجيي اليوغس ه ههالفي وتعطيل الكومبيوترات العس ه ههكرية ،وتوقب أنظمة الكومبيوتر الخاص ه ههة بالدفاع الجوي،
التي كانت مهمتها اسه ههتهداف جائرات حلب األ جلسه ههي بالص ه هواري  .وكذلك تم اسه ههتهداف محطات الكهرياء

الص ه ه هريية إال أنه هذه العين هي أ يان مزدوجة كونها اات اسه ه ههتخدامين عسه ه ههكري ومدني فهذه العين يمكن

اعتبارها عين عس ههكرية تس هههم مس ههاهمة فعالة في العمل العس ههكري إال أنه بالمقاتل لقد لحق ض ههرر باأل يان
المدنية جراء هذا االستهداف.

مبدأ الضةةةةةرورة العسةةةةةكرية :لقد أدى هذا الهجوم السه ه ه ههيبراني إلى توقب نظم الكومبيوتر الخاصه ه ه ههة بالدفاع
الجوي ،التي كانت مهمتها استهداف جائرات حلب األجلسي بالصواري .
مبةدأ االحتيةاا لتجنةب المحظورات :لم يتم مراعاة مبدأ االحتياع ألن الهجوم قد سه ه ه ه ه ه ههبب أض ه ه ه ه ه ه هرار لأل يان
المدنية نتائجه مفرجة مقارنة بالميزة العسكرية المرتقبة من الهجوم.
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الحالة الثانية :الهجوم السةيبراني من قبل مجموعات الهاكرز الموالية للصةرب على حلف شةمال األطلسةي
(الناتو)
التد تداية من إس ه ه ههناد الهجوم الس ه ه ههيبراني ،لقد تم من قبل مجموعات الهاكرز ومن غير المعروف ما
إاا كان الجيي اليوغسه ه ه ه ههالفي عمل بشه ه ه ه ههكل مباشه ه ه ه ههر م هذه المجموعات ،ولو فرضه ه ه ه ههنا جدالً أنه الجيي

اليوغس ه ههالفي كان يعمل معهم ،هل وص ه ههل الهجوم الس ه ههيبراني إلى حد اس ه ههتخدام القوة المس ه ههلحة لكي يطبق

عليها القانون الدولي اإلنسههاني؟ أدى الهجوم السههيب ارني إلى تعطيل موق حلب الناتو وإغالق حسههاب البريد
اإللكتروني لعدة أيام أمام الزوار ،فراية الهجوم السه ه ه ه ه ه ههيبراني هو مجرد حملة لحجب معلومات الناتو وإعاقة
الوصههول إلى الموق  ،إااً ال ضههرر فعلي يذكر ،ال يوجد تدمير مادي أو إزهاق لألرواح ،فال يمكن وصههفها
بأنها تندرج تحت نزاع مسلح دولي ويالتالي ال يمكن تطبيق القانون الدولي اإلنساني عليها ،يمكن أن يطبق
القانون الدولي لحقوق اإلنسان فضالً عن القانون المحلي للدولة المعنية.

الحالة الثالث :الهجوم السيبراني من قبل عدد من الهاكرز الصينيين على الواليات المتحدة األمريكية
التد أيض هاً من إسههناد الهجوم السههيبراني وفي تيان ما إاا كان هناك اسههتخدام للقوة المسههلحة حتى يتم
تضههمينه تحت مظلة النزاع المسههلح الدولي ويالتالي تطبيق القانون الدولي اإلنسههاني عليهم .بالنسههبة إلسههناد

الهجوم السهيبراني قد تم من قبل عدد من الهاكرز الصهينيين ،ويالنسهبة السهتخدام األعمال العدائية ،فالهجوم

الس ههيبراني لما يتس ههبب بض ههرر أو تتدمير لأل يان المدنية أو إزهاق لألرواح ،فق حص ههلوا أو س ههرقوا تيانات

رقمية س هرية ،فال يمكن وص ههفها بأنها تندرج تحت نزاع مس ههلح دولي ويالتالي ال يمكن تطبيق القانون الدولي

اإلنساني عليها ،يمكن أن يطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فضالً عن القانون المحلي للدولة المعنية.

ثانياً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسةةةةاني على حالة الهجوم السةةةةيبراني من قبل الكيان الصةةةةهيوني
على الجمهورية العربية السورية عام 2007

اكرنا س ه ه ه ه ههابقاً بأن الجمهورية العريية الس ه ه ه ه ههورية والكيان الص ه ه ه ه هههيوني في حالة إعالن حرب منذ عام

 1948ويالتالي يوجد نزاع مسههلح دولي ،والهجوم السههيبراني الذي حدث عام 2007هو أسههلوب من أسههاليب
القتال ،التد من إس ه ههناد الهجوم وتحليل فيما إاا كانت الهجمات الس ه ههيبرانية وص ه ههلت إلى حد اس ه ههتخدام القوة

المسه ههلحة وتسه ههببت في أض ه هرار مادية للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصه ههابة لألشه ههخاص؟ حتى نقول إنها

وصههلت إلى وصههب النزاع المسههلح الدولي ويالتالي يتم تطبيق القانون الدولي اإلنسههاني عليها ،سههوف نبيين
الك فيما يلي.

بالنس ههبة إلى إس ههناد الهجوم الس ههيبراني :في تاري 21آاار 2018م اعترف الجيي اإلسه هرائيلي رس ههميا

تتدمير ما يشه ههتبه أنه مفاعل نووي سه ههوري في ض ه هرية جوية عام .2007أما بالنسه ههبة لألض ه هرار فقد تسه ههبب
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الهجوم الس ههيبراني بأض هرار مادية والك تتدمير المنش ههأة التي يش ههتبه بأنها منش ههأة نووية .ويالتالي يطبق على

هذا الهجوم السههيبراني قواعد القانون الدولي اإلنسههاني وهي اتفاقيات جنيف األري لعام  1949والبروتوكول

اإلض ه ههافي األول لعام  1977والقانون الدولي اإلنس ه هاني العرفي وياإلض ه ههافة لقانون الدولي لحقوق اإلنس ه ههان
وأي التزامات إضه ه ههافية يتفق عليها أجراف النزاع باتفاقيات خاصه ه ههة ،وسه ه ههنقيم انطباق مبادئ القانون الدولي

اإلنساني فيما يلي.
مبدأ التناسةةةب بين الضةةةرر والميزة العسةةةكرية األكيدة :يجب أن يكون المقصه ههود من الهجوم على نظام أو
ش ههب كة تكنولوجيا معلومات الخص ههم أن يؤدي إلى تحقيق ميزة عس ههكرية أكيدة .الهجوم الس ههيبراني عن جريق
اس ه ه ه ههتخدام ترنامج س ه ه ه ههوتر أثر س ه ه ه ههلباً على رادار الدفاع الجوي الس ه ه ه ههوري ونتيجة لذلك ظلت جائرات الكيان

الص هههيوني المس ههتخدمة في الهجوم غير مكتش ههفة وتمكنت من تجاوز نظام الدفاع الجوي السه هوري وقص ههب
المنش ه ه ههأة المش ه ه ههتبه تها دون عوائق وتحقيق الميزة العس ه ه ههكرية ،فالض ه ه ههرر كان فق على رادار الدفاع الجوي
الس ههوري والميزة العس ههكرية هي اس ههتهداف المنش ههأة ولوال هذا الهجوم الس ههيبراني لتمكن الدفاع الجوي الس ههوري

من التصدي لهذه الطائرات وإحباع العملية.
مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين :كان الهجوم السه ه ه ههيبراني موجه إلى أنظمة الكمبيوتر بالتالي لم
يكن هناك اس ه ه ه ه ههتهداف للمقاتلين أو غير المقاتلين بش ه ه ه ه ههكل خاص ،ويناء على الك لم يكن هناك ض ه ه ه ه ههرورة
لتطبيق هذا المبدأ.
مبدأ التمييز بين األ يان العسةةةةةةةكرية واأل يان المدنية :لقد تم اسه ه ه ه ههتخدام ترنامج سه ه ه ه ههوتر من قبل الكيان
الصه ه هههيوني ضه ه ههد رادار الدفاع الجوي السه ه ههوري فق  .أي أنه تم اسه ه ههتخدامه فق ضه ه ههد أ يان عسه ه ههكرية ولم

يستخدم على أ يان مدنية.
مبدأ الضةةةرورة العسةةةكرية :لقد تم اسه ههتخدام ترنامج سه ههوتر لهدف اسه ههتهداف المنشه ههأة خوفاً من أن يكون في
منطقة الشهرق األوسه منشهأة نووية في سهوريا تهدد وجود أمريكا والكيان الصههيوني لذلك تم اسهتهدافها ،إال
أنه في الحقيقة ليس ه ههت هناك ض ه ههرورية عس ه ههكرية ألنه لم يكن هناك معلومات أكيدة على أنها منش ه ههأة نووية

وحتى لو كانت منشأة نووية فين سوريا لم تقم بأي عمل عدائي باستخدام هذه المنشأة.
مبدأ االحتياا لتجنب المحظورات :نظ اًر ألن اسههتخدام ترنامج سههوتر كان فق يسههتهدف رادار الدفاع الجوي

السوري فيمكن القول إن مبدأ االحتياع كان معمول به.
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ثالثاً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنساني على الهجمات السيبرانية بين روسيا  -جورجيا 2008
هنهاك هجمهات سه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة حهدثهت قبهل وأثنهاء العمليهات العهدائيهة الحركيهة التقليهديهة ،وهنهاك عهدد من
التس ه ه ههاؤالت تتبادر إلى الذهن متى تدأ بالض ه ه ههب النزاع المس ه ه ههلح الدولي؟ هل تدأ بالهجمات الس ه ه ههيبرانية التي
حدثت قبل تدء العمليات العدائية الحركية؟ أما تدأ بالهجمات سه ه ه ه ه ه ههيبرانية التي حدثت م العمليات الحركية

التقليدية؟ ألن تاري البدء هو ما يطبق عليه القانون الدولي اإلنسههاني .ولشجابة عن هذه التسههاؤالت سههوف
نحلل الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية التي حدثت قبل تدء العمليات الحركية والهجمات السه ه ه ه ههيبرانية التي حدثت أثناء
العمليات الحركية فيما يلي.
 .1الهجمات السيبرانية التي حدثت قبل بدء العمليات العدائية الحركية التقليدية
لبيان فيما إاا كانت الهجمات السهيبرانية تشهكل نزاع مسهلح دولي ويالتالي يطبق عليها القانون الدولي
اإلنساني التد من تحليل هذه الهجمات من ناحيتين.
الناحية األولى :إسناد الهجوم السيبراني ،هل كان االتحاد الروسي وراء هذه الهجمات السيبرانية أم الهاكرز

أم الجماعات مسه ه ه ه ههلحة؟ لحد اآلن ال يوجد دليل قاج من كان وراء الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية التي حدثت قبل
العمليات الحركية.
الناحية الثانية :هل الهجمات السهيبرانية وصهلت إلى حد اسهتخدام القوة المسهلحة وتسهببت في أضهرار مادية
للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصه ه ههابة لألشه ه ههخا ص؟ ويرأينا أنها لم تصه ه ههل إلى حد النزاع المسه ه ههلح ألنه ال

يمكن اعتبار تشهويه المواق الحكومية أو أي مواق أخرى على أنه يعزز العمليات العسهكرية الروسهية أو أن
هناك ضه ههرورة عسه ههكري ة لها ،فمن المسه ههلم به أن الهدف من الهجمات السه ههيبرانية كان مجرد تعزيز شه ههر ية
الرزو الروسي الذي يبدو أنه يندرج ضمن مفهوم الحرب الدعائية التي ال يرطيها القانون الدولي اإلنساني.

ونسه ه ه ههتنتج من الك أن الهجمات السه ه ه ههيبرانية قبل تدء العمليات العدائية الحركية ال تندرج تحت مظلة

القانون الدولي اإلنسه ههاني ،ولكن يمكن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسه ههاني ،فض ه هالً عن القانون المحلي

للدولة.

 .2الهجمات السيبرانية التي حدثت أثناء العمليات العدائية الحركية التقليدية
التد من اإلشه ه ه ههارة أن العمليات العدائية الحركية التقليدية التي حدثت تين االتحاد الروسه ه ه ههي وجورجيا

هي نزاع مسهلح دولي يطبق عليها القانون الدولي اإلنسهاني حتماً .ومن المتفق عليه أن الهجمات السهيبرانية
التي تجري في سه ههياق نزاع مسه ههلح قائم بالفعل يطبق عليها القانون الدولي اإلنسه ههاني .ولكن التد أيض ه هاً من
إس ههناد الهجوم وتحليل فيما إاا كانت الهجمات الس هيبرانية وص ههلت إلى حد اس ههتخدام القوة المس ههلحة وتس ههببت
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في أض هرار مادية للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصههابة لألشههخاص؟ حتى نقول إنها وصههلت إلى وصههب

النزاع المسلح الدولي ويالتالي يتم تطبيق القانون الدولي اإلنساني عليها ،سوف نبيين الك فيما يلي.

إن الهجمات السه ههيبرانية التي حدثت أثناء العمليات الحركية أي في الفترة التي تم إجراؤها تين  8آب

ووقب إجالق النار في  12آب ،ال يوجد دليل قاج على من كان وراءها ،ولكن من أجل الجدل سنفترض
أن االتحاد الروسهي كان وراءها .في هذا الوضه االفت ارضهي ،سهنجيب على التسهاؤل الثاني ،لقد تم بسهبب
الهجم ات السه ه ه ههيبرانية إيقاف تشه ه ه ههريل موق الرئيس ،وتم جعله يظهر على أنه هتلر ،وتعرض البنك ومواق

الويب الحكومية للهجوم الس ه ه ه ه ههيبراني ،باإلض ه ه ه ه ههافة إلى توابات األخبار ،ونظ اًر النخفاض االعتماد اإلجمالي
للسه ه ههكان الجورجيين على الخدمات عبر اإلنترنت ،فقد كان فق  %7من سه ه ههكان جورجيا إمكانية الوصه ه ههول
إلى اإلنترنت خالل الك الوقت وهو ما يش ه ه ه ه ههير بحد ااته إلى أن مثل هذا المجتم ال يعتمد على اإلنترنت
وجبيعة مواق الويب التي تمت مهاجمتها ليسههت ضههرورية لالسههتقرار االقتصههادي ،فالضههرر كان فق على

هذه المواق

المحدد ،وتأثير الهجمات الس ه ه ههيبرانية لم يكن خطي اًر بما يكفي بحيث يص ه ه ههل إلى حد الض ه ه ههرر

االقتصهادي الشهديد أو المعاناة اإلنسهانية الكبيرة ،كما أن ال شهيء من هذه األشهياء خدم كهدف عسهكري .لم
يقدموا مس ه ه ههاهمة فعالة في العمل العس ه ه ههكري ،كما أن تعطيلهم لم ينتج عنه ميزة عس ه ه ههكرية أكيدة .وكان من
األمثل ألجل اعتبار الهجوم السهيبراني له ميزة عسهكرية ويؤثر سهلباً على العمليات العسهكرية ألحد األجراف

المتحارية ،أن يتوق على سههبيل المثال :محاولة تعطيل االتصههال والتنسههيق تين القوات أو التدخل في نظام

التحكم في الدفاع الجوي .وم الك ،ال يبدو أن أياً من هذه االفت ارضه ههات موجود في هذه الحالة .فال يمكن
افتراض أن القانون الدولي اإلنساني قاتل للتطبيق في الحالة الجورجية.

المطلب الثاني :الهجمات السيبرانية خارج سياق النزاع المسلح
ال يتم شه ه ه ه ههن الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية بالضه ه ه ه ههرورة في أثناء نزاع مسه ه ه ه ههلح قائم بالفعل ،تل نتيجة التطور
التكنولوجي واالعتماد الشهامل على أجهزة الحاسهوب وشهبكات االتصهاالت ،يمكن أن نجد لها مجال تطبيقي

واسه ه في كل األوقات ،فقد تس ههتخدم هذه الهجمات في أوقات الس ههلم ،كاس ههتخدامها نتيجة توتر س ههياس ههي أو

اقتصهادي تين تلدين أو النتهاج سهياسهة معينة غير محبذة من قبل دولة أخرى أو ألسهباب كثيرة أخرى .وقد
تس ه ه ه ه ههتهدف الهجمات الس ه ه ه ه ههيبرانية البنى التحتية للمعلومات واالنترنت أو توجه ض ه ه ه ه ههد البنى التحتية الحرجة

المعتمدة على شههبكات الحاسههوب واالنترنت في تشههريلها وعملها ،وقد تسههتهدف القطاع الخاص من شههركات

ومص ه ههارف .وهناك إجماع تين المختص ه ههين في القانون الدولي اإلنس ه ههاني بأن الهجمات الس ه ههيبرانية التي تتم

خارج نزاع مسههلح حركي قائم ليس من الشههرع أن ينظمها القانون الدولي اإلنسههاني ،ويذهب إلى الك "لوران

جيزيل" المسهتشهار القانوني للجنة الدولية للصهليب األحمر بقوله" :ال يعني الك إن القانون الدولي اإلنسهاني
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ينطبق على كافة العمليات اإللكترونية أو كل ما يطلق عليه "الهجمات السه ه ه ه ه ه ههيبرانية" في اللرة الشه ه ه ه ه ه ههائعة،

فالقانون الدولي اإلنساني ال ينظم العمليات اإللكترونية التي تق خارج سياق النزاع المسلح"(.)1

لكن على الرغم من الك تجدر اإلشه ه ه ه ههارة إلى أن اتفاقيات جنيف لعام  1949اسه ه ه ه ههتبدلت مصه ه ه ه ههطلح

"الحرب" المسه ههتخدم في اتفاقيات الهاي بمصه ههطلح "النزاع المسه ههلح" من أجل توسه ههي النطاق المادي لتطبيق

االتفهاقيهات وجعهل القهانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني قهاتالً للتطبيق تنهاء على تقييم واقعي لكهل حهالهة .ووفقهاً لهدائرة

االس ه ههتئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغس ه ههالفيا الس ه ههابقة في قض ه ههية تاديتي ،لكي نكون أمام نزاع

مسهلح دولي يجب توافر عنصهرين )1( :نزاع تين دولتين على األقل ( )2ولجوئهما إلى القوة المسهلحة ضهد
بعضه ه هههما البعال .وال يقصه ه ههد بالل جوء إلى القوة المسه ه ههلحة أن تقوم الدولة باسه ه ههتخدام قواتها المسه ه ههلحة ،إنما
اللجوء إلى األعمال العدائية الحريية ض ههد دولة أخرى .وهذا ما تبناه دليل تالين ،حيث ن

على أنه" يوجد

نزاع مسه ههلح دولي عندما تكون هناك أعمال عدائية ،والتي قد تشه ههمل أو تقتصه ههر على العمليات السه ههيبرانية،
التي تحدث تين دولتين أو أكثر" ،حيث يقصه ه ههد ب "األعمال العدائية التطبيق الجماعي لوسه ه ههائل وأسه ه ههاليب

الحرب" .ويعتمد تطبيق القانون الدولي اإلنسههاني على الحالة الواقعية وليس على إدراك حالة النزاع المسههلح
من جهانهب األجراف فيهه( ،)2فهياا نفهذ عمالء المخهاترات المهدنيهة بعمليهات سه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة تص ه ه ه ه ه ه ههل إلى حهد القوة
المس ه ههلحة ،وتس ه ههبب أو من المحتمل أن تتس ه ههبب في أضه ه هرار مادية للممتلكات أو فقدان األرواح أو إص ه ههابة

األشه ههخاص فقد يكون هناك نزاع مسه ههلح ،وإاا أمكن إثبات نسه ههب الهجمات السه ههيبرانية إلى دولة معينة لكان
من الممكن انطباق القانون الدولي اإلنسه ه ههاني كما لو تم تنفيذ الهجوم توسه ه ههائل حركية من ناحية أخرى ،أما
إاا كانت القوات المس ههلحة تش ههارك فق في أنش ههطة تجس ههس أو أعمال ش ههرب وتخريب دون التس ههبب بض ههرر

مادي حقيقي ،فال يمكن القول بأنها ترقى إلى نزاع مسلح في غياب األعمال العدائية المتزامنة .بالمقاتل لو
أن مثل هذا الهجوم السه ه ههيب ارني اسه ه ههتهدف مثالً شه ه ههبكة الكهرياء الوجنية واسه ه ههتمر لفترة جويلة ،م تدا يات

س ههلبية ش ههديدة على توفير ا لخدمات الطبية والنقل واألس هواق المالية واألمن فيمكن اعتبار مثل هذه الهجمات

أعمال عدائية ترقى إلى اس ههتعمال القوة المس ههلحة ،وإاا أمكن نس ههب هذه الهجمات الس ههيبرانية لدولة معينة أو

مجموعة مس ه ه ههلحة ألمكن انطباق القانون الدولي اإلنس ه ه ههاني عليها ( .)3وانطالقاً من الك س ه ه ههوف نقس ه ه ههم هذا

المطلب إلى فرعين  ،نبين في األول الحاالت التطبيقية للهجمات السه ههيبرانية التي تحدث خارج سه ههياق النزاع
المسلح ،أما الثاني سنتناول تقييم انطباق القانون الدولي اإلنساني على هذه الهجمات السيبرانية.

( )1
( )2

كلنتر ،زهراء عماد محمد :المسؤولية الدولية الناشئة عن الهجمات السيبرانية ،مرج ساتق ،ص .44-42

دوريجي ،كودوالر" :ال تقترب من حهدود فض ه ه ه ه ه ه ههائي اإللكتروني :الحرب اإللكترونيهة والقهانون الهدولي اإلنس ه ه ه ه ه ه ههاني وحمهايهة

المدنيين" ،مرج ساتق ،ص .543
( )3

حمدان ،إيمان :التكنولوجيا الجديدة والقانون الدولي اإلنساني (الحرب السيبرانية) ،مرج ساتق ،ص .6
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الفرع األول :حاالت تطبيقية للهجمات السيبرانية خارج سياق النزاع المسلح
قد تحدث الهجمات السه ههيبرانية في سه ههاحة منفردة وغير متوازية م األعمال العسه ههكرية التقليدية ،أي

تحدث في حالة ال يكون فيها حرب تقليدية أو أي نزاع مس ه ه ه ه ههلح ،ولكن هذه الهجمات الس ه ه ه ه ههيبرانية إاا كانت
ترقى إلى مسهتوى نزاع مسهلح ،وتسهببت في أضهرار مادية للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصهابة األشهخاص

وكان في اإلمكان إثبات نس ههبة الهجمات الس ههيبرانية إلى دولة معينة فعندئذ نطبق القانون الدولي اإلنس ههاني،
أما إاا كان من الصه ه ه ههعب إثبات نسه ه ه ههبة الهجوم السه ه ه ههيبراني إلى دولة معينة ال يمكن تطبيق القانون الدولي

اإلنس ههاني عليها وعوضه هاً عن الك يمكن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنس ههان فضه هالً عن القانون المحلي
للدولة المعنية وتاريخياً نجد حاالت تطبيقية لهجمات الس ه ه ه ه ه ههيبرانية تحدث خارج س ه ه ه ه ه ههياق نزاع مس ه ه ه ه ه ههلح مثل

الهجمات السه ههيبرانية تين الصه ههين والواليات المتحدة األمريكية ،وأيضه هها ترزت خالل الهجوم السه ههيبراني على
اسه ه ههتونيا عام  ،2007وكذلك الهجوم السه ه ههيبراني على المنش ه ه ه ت النووية اإليرانية ،وسه ه ههوف تتم د ارسه ه ههة هذه
الحاالت التطبيقية فيما يلي.
أوالً_ الهجمات السيبرانية بين الصين -الواليات المتحدة األمريكية
المكان :الواليات المتحدة األمريكية.
الزمةان :ال يوجههد تههاري محههدد معلن عنههه لهههذه الهجمههات ،ولكن يمكن القول من ع هام  2007حتى يومنهها
الحالي.
سةةةبب وأحدال الهجوم :منذ تأسه ههيس جمهورية الصه ههين الشه ههعبية عام  ،1949اتسه ههمت العالقة تين الواليات

المتحدة والص ه ههين بقدر كبير من الص ه ههراع والتحدي والريبة االس ه ههتراتيجية .وقد ازداد ثقل التوترات التي تفرق
تين البلدين في الس ههنوات األخيرة .ولألس ههب ،تنعكس هذه التوترات على الفض ههاء الس ههيبراني بقدر ما تنعكس
على العالقهات في العهالم الفعلي .وفي الواق  ،من تين جمي المجهاالت التي اضه ه ه ه ه ه ههطريهت فيهها العالقهة تين

الطرفين ،كان مجال الفضه ه ه ههاء اإللكتروني أكثرها إثارة للخالف ( .)1ومن األمثلة األكثر وضه ه ه ههوحاً للهجمات
السهيبرانية تين الصهين والواليات المتحدة الدالة على قدرة هذه الهجمات في التجسهس والحصهول على وثائق

سرية حكومية وتجارية وعسكرية ما يلي:
 عام  2007اكر تول سه ه ههت ارسه ه ههمان ( )Paul Strasmannالخبير األمريكي في أمن المعلومات أنعدد  735.598جهاز كمبيوتر في الواليات المتحدة قد تم محاولة كسهر شهفرتها من جانب المخاترات
الصه ههينية ،وأشه ههارت بعال التقارير أن شه ههبكة تجسه ههس على الشه ههفرة يطلق عليها اسه ههم ()Ghost Net
( )1

هارولد ،سههكوت وارين وآخرون :التوصههل إلى اتفاق م الصههين بشههأن الفضههاء اإللكتروني ،مؤس هسههة ) ،)RANDAسههانتا

مونيكا ،كاليفورنيا ،2016،ص  ،4متاح على الراب https://cutt.ly/PkdRw3m :
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تس ههتخدم قواعد تيانات مقرها الص ههين ،قد اس ههتطاعت الحص ههول على وثائق سه هرية حكومية وتجارية في
 103دولة ،ولكن الحكومة الصينية نفت هذه البيانات (.)1

 وفي كانون األول  2009وكانون الثاني  2010انطلق من الصه ههين هجوم شه ههفري عرفت باسه ههم عمليةأورو ار ) (Operation Auroraموجه ضهد شهركة جوجل وعشهرين شهركة أخرى ،وقد وصهفت شهركة
( )McAfeeأن هذا الهجوم هو األعلى نو ياً من حيث التقنية في ااك الوقت (.)2

 وفي أيار  2014أدانت المحكمة الفيدرالية العليا األمريكية خمسه ه ه ههة ضه ه ه ههباع جيي صه ه ه ههينيين بارتكابجرائم في مجال الش ههفرة وس ههرقة معلومات سه هرية اات جبيعية تجارية .كما تض ههمنت الئحة االتهام أنهم
اخترقوا ( )6أجهزة كمبيوتر لشهركات أمريكية والك لراية سهرقة معلومات سهرية لصهالح شهركات صهينية
منافسة .وقالت الحكومة الصينية بأن هذه االتهامات ملفقة وأن من شأنها اإلضرار بالثقة تين الدولتين

(.)3
 وفي تشه هرين الثاني  2017اتهمت و ازرة العدل األمريكية ثالثة موظفين صه ههينيين من شه ههركة تكنولوجياالمعلومات )(Guangzhou Bo Yu Information Technology Company Limited
ب ه ههاختراق شه ه ه ه ه ه ههرك ه ههات أمريكي ه ههة تعم ه ههل داخ ه ههل الوالي ه ههات المتح ه ههدة منه ه هها )Moodys Analytics
.)4(,(Siemens) (AG),(Trimble Inc
 واتهم جيي التحرير الش ه ه ه ههعبي ) (The Peoples Liberation Army) (PLAبالجاس ه ه ه ههوس ه ه ه ههيةاالقتص ه ه ه ه هها دية من خالل س ه ه ه ه ههرقة خط أعمال تجارية وتنص ه ه ه ه ههت على ش ه ه ه ه ههركات Westinghouse
) )Electricو(US Steel
 . (Corporationوقد اس ه ه ه ه ههتطاعت المخاترات الص ه ه ه ه ههينية اختراق أجهزة كمبيوتر هيئات عس ه ه ه ه ههكرية
أمريكية ،وقام عمالؤها بسهرقة معلومات عن نظام صهواري باتريوت))Patriot Missile System
والطائرة المقاتلة ) (F-35 Joint Strike Fighterوالسه ه ههفينة الحريية الجديدة ) )Littoralوالك
في إجار عملية تطوير وتحديث التسليح الصيني(.)5

( )1الخولي ،محمود إسههماعيل :قضههايا الخيانة والجاسههوسههية الجاسههوسههية والوعي األمني ،العريي ،القاهرة ،2019 ،ص،153
متاح بشكل جزئي على الراب https://cutt.ly/NkdF1ow:
( )2

المرج الساتق ،ص .154

( )3

المرج الساتق ،نفس الموض .

( )4

المرج الساتق ،نفس الموض .

( )5

المرج الساتق ،ص.155
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ثانياً_ الهجوم السيبراني على استونيا عام 2007
المكان :استونيا.
الزمان :عام .2007
سةةةةبب وأحدال الهجوم :تعد اس ه ه ههتونيا من الدول المتقدمة في مجال تكنولوجيا االتص ه ه ههال والمعلومات حيث

شهههد الك القطاع نمواً منذ عام  2000وفي عام  2007أصههبح  %52من السههكان يسههتطيعون الدخول إلى
االنترنت وأص ه ههبحت و ازرة الدفاع االس ه ههتونية ،باإلض ه ههافة إلى العديد من الخدمات الحكومية ودف الض ه هرائب

وغيرها تعتمد على الفضاء السيبراني (.)1
ومنذ اسهتقالل جمهورية اسهتونيا وعاصهمتها تالين بعد تفكك االتحاد السهوفيتي سهابقاً ،ازداد التوتر تين

السكان األصليين إلستونيا ويين من استقر فيها وحمل جنسيتها من المواجنين اوي األصول الروسية ،وفي
شهر شباع  2007أصدر المجلس التشريعي إلستونيا قانوناً يقضي بيزالة كل األتنية التي أقيمت في الفترة
التي كانت فيها إس ه ههتونيا ض ه ههمن دول االتحاد الس ه ههوفييتي س ه ههابقاً بما في الك التمثال البرونزي الض ه ههخم في
إحدى الميادين توسه العاصهمة االسهتونية ،وهو نصهب تذكاري لجندي سهوفييتي يمثل اكرى مشهاركة القوات

السوفييتية في الحرب العالمية الثانية.
ويعد اعتراض الروس على ما اعتبروه تدنيسه هاً لذكرى األبطال الس ههوفييت الذين قضه هوا نحبهم ،اس ههتقر
األمر على قرار نقههل التمثههال إلى مقبرة تههابعههة للجيي ،إال أن هههذا اإلجراء كههان أبعههد مهها يكون عن إخمههاد
النزاع ( ،)2فقهد كهانهت نتيجهة ههذا القرار ليلتين من االحتجهاجهات الجمهاهيريهة وأعمهال الش ه ه ه ه ه ه هرهب في إسه ه ه ه ه ه ههتونيها
المعروفة باسههم "الليلة البرونزية" .ففي األسههاتي التي أعقبت الليلة البرونزية ،تعرضههت البنية التحتية الرقمية
إلس ه ه ههتونيا لهجوم إلكتروني هائل .اس ه ه ههتخدم "الهاكرز" هجمات رفال الخدمة ) (DDoSالهائلة الس ه ه ههتهداف

خوادم الويب في إس ه ه ه ه ه ههتونيا وإيقاف حركة مرور الويب ،وش ه ه ه ه ه ههملت األهداف

()3

الخدمات الحكومية اليومية

والمواق اإلخبارية والمص ههرفية والتجارة اإللكترونية .والتد من اإلش ههارة أن هذا النوع من الهجمات الس ههيبرانية
يثقل كاهل الشه ههبكات بالطلبات حتى تتعطل الشه ههبكة ،مما يؤدي إلى "رفال" الوصه ههول إلى تلك الشه ههبكة أو
الخدمة حتى يتوقب الهجوم (.)4

( )1

الصادق ،عادل عبد :أسلحة الفضاء اإللكتروني في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،مرج سبق اكره ،ص.220

()2إتراهيم ،جالل محمد الحاج :مرج سبق اكره ،ص.87-88
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, p13.
Bell, Cameron H.: "Cyber Warfare and International Law: The Need for Clarity", op.cit, p27.
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)(3
)(4

وعلى الرغم من تتب السه ه ه ههلطات اإلسه ه ه ههتونية لبعال هجمات ( (DDOSإلى عنوان مرتب بالحكومة

الروسهية ،إال أن روسهيا نفت أي مسهؤولية رسهمية عن الهجوم على إسهتونيا ،مشهيرة إلى أن الهجوم جاء من
ناشه ه ههطين خاصه ه ههين موالين لروسه ه ههيا ،وأحدثت تلك الهجمات صه ه ههدى واسه ه ههعاً حيث أنه وللمرة األولى واجهت

"اسه ههتونيا" هجوماً مباشه ه اًر ،اسه ههتهدف مواق االنترنت الخاصه ههة بالبنوك والو ازرات والصه ههحب وأجهزة اإلعالم،
مما أدى إلى عزل اس ههتونيا عن العالم الخارجي ،وعن اس ههتخدام الوس ههائل التي تمكنها من الكش ههب عن أنها

تتعرض للهجوم ،وكهانهت تلهك الض ه ه ه ه ه ه هريهات غير تمييزيهة .ومثهل الهك نقلهة نو يهة كبيرة في مجهال اسه ه ه ه ه ه ههتخهدام
ش ه ه ه ههبكات االنترنت كمجال جديد للحرب غير التقليدية بطريقة متطورة ومعقدة لم يس ه ه ه ههبق لها مثيل ،وتريرت

التكتيكات م ظهور نقاع الضه ه ه ه ه ههعب .وتم توجيه قناتل اات حجم تصه ه ه ه ه ههل إلى مئات من الميجا بايت إلى

عنوان واحد ،ثم لعنوان آخر ،وهكذا .ولم تعلن أي دولة أو جماعة المسه ه ههؤولية عن الك الهجوم ويدف تعقد
الهجوم لالعتقههاد بهأنهه على األقهل يمثههل جهوداً تتجههاوز مهههارات األفراد أو الجريمههة المنظمههة ااتههها ويتطلههب

تعاوناً من قبل الدولة وشهركة اتصهاالت ضهخمة ،ونظ اًر ألن اسهتونيا تعد واحدة من أكثر الدول المتطورة في
أنظمة اتصه ههاالتها في أورويا فقد تمكنت من اجتياز تلك األزمة ،ولكن دوالً أخرى كانت سه ههتدف ثمناً باهظاً
إاا ما تعرضت لهجوم مشابه (.)1

ثالثاً_ الهجوم السيبراني على المنشآت النووية اإليرانية
المكان :مدينة نطنز في محافظة أصفهان ،جنوب العاصمة جهران.
الزمان :من نهاية عام  2009إلى منتصب عام .2010
سةةةبب وأحدال الهجوم السةةةيبراني  :أراد الرئيس توف في عام  2006إخراج البرنامج النووي اإليراني عن
مس ه ههاره أو إبطائه وم الك ،لم يرغب الرئيس توف في ش ه ههن غارات جوية على منش ه ههأة تخص ه ههيب اليورانيوم

اإليرانية تدالً من الك ،سه ههعى إلى خيار تين عدم القيام بأي شه ههيء والهجوم الحركي ،واسه ههتقر األمر تهجوم
سهيبراني يسهتهدف أنظمة التحكم في الكمبيوتر في منشهأة نطنز ويدأ العمل على تصهميم فيروس سهتاكسهنت

وتطويره من قبل الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصه ه ه ه ه هههيوني( ،)2ويعد تولي الرئاسه ه ه ه ه ههة من قبل الرئيس

أوياما ،تعرض ههت إيران لهجوم س ههيب ارني من قبل الواليات المتحدة األمريكية وس ههلطة االحتالل لمدة  9أش هههر
من نهاية عام  2009إلى منتصهب عام  ،2010وكانت الراية من هذا الهجوم التسهلل إلى أنظمة السهيطرة
( )1

الصادق ،عادل عبد :أسلحة الفضاء اإللكتروني في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،مرج ساتق ،ص.222-221

Wallace, David A. & Jacobs, Christopher: "Conflict Classification and Cyber Operations:

)(2

Gaps, Ambiguities and Fault Lines", U. Pa. J. Int'l L, Penn Law: Legal Scholarship Repository,
Vol. 40:3,2019, PP645-692, P655, Available At:
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1985&context=jil
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المس ه ه ههتخدمة في أهم المنش ه ه ه ت النووية اإليرانية (نطنز وبوشةةةةةهر) وتدميرها .وقد تم هذا الهجوم عن جريق
فيروس ( )Stuxnetالذي صههمم لكي ينتشههر بصههورة س هريعة مسههتهدفاً المنش ه ت النووية اإليرانية وياألخ
محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم ،ولكن دون التسبب بأضرار للمنش ت األخرى .ويما أن محطة نطنز غير
مرتبطة بشههبكة اإلنترنت ،تم نشههر وتس هريب فيروس (سةةتاكسةةنت) ،من خالل ( )USB Flash Driveفي

الحواس ه ه ه ه ههيب عبر تعاون أمني أميركي إس ه ه ه ه هرائيلي هولندي ،وم الك ،لم تؤكد أي دولة من الدول المذكورة
حتى اآلن مشاركتها (.)1
وعند دخول فيروس سهتاكسهنت ألي حاسهوب يبدأ في البحث عن أنواع محددة من أنظمة التحكم لكي

يهاجمها ،وفي حالة عدم الكشه ه ههب عن أي من األنظمة التي ترمج السه ه ههتهدافها يصه ه ههبح ( )Stuxnetغير
فعال في الحاسه ه ههوب ما عدا عملية نقل الفيروس للرير ،أما عندما يكشه ه ههب عن أي من األنظمة التي ترمج
الس ه ه ههتهدافها ،يقوم بيدخال أوامر ويرامج فاس ه ه ههدة لكي يرير الش ه ه ههفرات ،ويعطي أوامر خاجئة وغير متوقعة.
ولفيروس ( )Stuxnetثالث وح ه ههدات أو أجزاء :األولى :الوح ه ههدة التي تنف ه ههذ جمي األعم ه ههال التخريبي ه ههة

والخبيثة ،الثانية :الوحدة التي تنسه ه الفيروس وتعمل على انتش ههاره ،الثالثة :الوحدة التي تكون مس ههؤولة عن
إخفههاء الملفههات والعمليههات الخبيثههة ،وتعمههل هههذه الوحههدات المكونههة لهههذا الفيروس كلههها وفق نظههام يعرف ب

) ،)Zero-Dayويعمل ( )Stuxnetعلى مرحلتين :األولى مرحلة الس ه ه ه ه ه ههيطرة على نظام التحكم الموجود
في أجهزة القيادة والس ه ه ه ه ه ههيطرة في المنش ه ه ه ه ه ههأة ،واس ه ه ه ه ه ههتخدام الحواس ه ه ه ه ه ههيب المريوجة تهذه األنظمة للدخول في

نظهام" ،"Scadaوالبحهث عن شه ه ه ه ه ه ههفرات موجودة فق في أنظمهة " "Scadaالموجود في المحطهات النوويهة
اإليرانية ،وتتم المرحلة الثانية بعد التحقق من ان الفيروس وصه ههل للهدف المقصه ههود ،يبدأ بعمليات التخريب

والتالعب في أجهزة الطرد المركزي ة عن جريق زيادة السه ه ه ه ههرعة والضه ه ه ه ههر وتقليلها في األجهزة ،إلى أن يتم
تعطيلها وتخريبها .وصه ه ه ه ههمم ( )Stuxnetلكي يخدع المهندسه ه ه ه ههين في غرفة السه ه ه ه ههيطرة والتحكم عن جريق

إرسه ه ه ه ههال تيانات تتطاتق م عمل أجهزة الطرد المركزي االعتيادية والسه ه ه ه ههليمة ،في حال لم تكن هي كذلك،
ومن أنظمة السالمة من توقيف العمليات غير اآلمنة.
يمثل هذا الهجوم شههكالً جديداً وأكثر عدوانية من الهجمات السههيبرانية السههابقة ،ليس فق في التسههبب

تتعطيل  30ألب جهاز كمبيوتر للمنش ه ه ه ه ه ه ه ت الصه ه ه ه ه ه ههنا ية في إيران وحوالي  45ألب جهاز كمبيوتر حول

العالم( ،)2والتسههبب في إبطاء شههبكة نظام المفاعالت النووية فحسههب ،تل أيض هاً في التسههبب بأض هرار مادية
حقيقية للمفاعالت النووية اإليرانية حيث تم تقييم األضه ه هرار حوالي  1000جهاز جرد مركزي ،وهي حقيقة

( )1الزاهد ،مس ه ههعود :إيران ..حريق نطنز يعطل وحدة جديدة من أجهزة الطرد المركزي ،الراب االلكتروني لموق قناة العريية،
استرجعت تتاري 2020/1/7مhttps://cutt.ly/Tjb5XH8:
( )2

جهران تقر بيص ه ه ه ه ههابة بعال أجهزة الكمبيوتر الش ه ه ه ه ههخص ه ه ه ه ههية في توش ه ه ه ه هههر بفيروس ،موق  ،BBC Newsاس ه ه ه ه ههترجعت

تتاري  ،2021/1/23متاح على الراب https://cutt.ly/8jVinVm:
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تشههير إلى أنه ال يكفي اسههتخدام الوسههائل المالية والتقنية إلصههالح الضههرر فحسههب ،تل يحتاج أيض هاً لوقت
جويل وجهد بشري كبير ،كما لو تم قصب أجهزة الطرد المركزي(.)1

الفرع الثاني :تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسةةةةةةةاني على الهجمات السةةةةةةةيبرانية خارج سةةةةةةةياق النزاع
المسلح
بالطب ال يطبق القانون الدولي اإلنسههاني خارج سههياق النزاع المسههلح ،ولكن إاا حدث هجوم سههيبراني

سهبب أو من المحتمل أن يسهبب في أضهرار مادية للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصهابة لألشهخاص يمكن
أن ترقى هذه الهجمات السهيبرانية إلى وصهب نزاع مسهلح ،قياسهاً على الهجمات العدائية الحركية التي ترقى

إلى ن ازع مس ههلح ويطبق عليها القانون الدولي اإلنس ههاني .لذلك وانطالقاً من هنا ،س ههوف نقوم تتقييم الحاالت
الس ه ههالفة الذكر ونرى هل باإلمكان أن ترقى تلك الهجمات الس ه ههيبرانية إلى وص ه ههب نزاع مس ه ههلح دولي أم نزاع
مسه ههلح غير اي جاب دولي ويالتالي انطباق القانون الدولي اإلنسه ههاني ومبادئه عليها ،أم مجرد أنها توترات

واضطرابات وأعمال شرب ويالتالي ال ينطبق القانون الدولي اإلنساني عليها.
ولبيان الك التد من جرح هذه التساؤالت التالية:

 .1هل يمكن إسناد الهجوم السيبراني إلى دولة أو إلى مجموعات مسلحة؟
 .2هل يمكن أن يتم وص ه ههب الهجوم الس ه ههيبراني على أنه نزاع مس ه ههلح دولي أم نزاع مس ه ههلح غير
جاب دولي أم أنه مجرد توترات وأعمال شرب؟

حدة.

وسه ههوف نقوم بطرح هذه التسه ههاؤالت على الحاالت السه ههالفة الذكر واإلجابة عليها تبعاً لكل حالة على

أوالً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسةاني على حالة الهجمات السةيبرانية بين الصةين والواليات
المتحدة األمريكية
كانت أصههاب االتهام توجه إلى الصههين بسههبب الهجمات السههيبرانية التي كانت تحصههل في الواليات

المتحدة إال أن الصه ه ه ههين كان تنفي مثل هذه التهم ولم تعترف تها ،وعلقت الحكومة الصه ه ه ههينية بأن مثل هذه
االتهامات من شهأنها اإلضهرار بالثقة تين الدولتين .أما بالنسهبة لوصهب أنه يوجد نزاع المسهلح فين الهجمات

السه ه ههيبرانية كانت غايتها فق التجسه ه ههس والحصه ه ههول على معلومات سه ه هرية دون التسه ه ههبب في أضه ه هرار مادية

للممتلكات أو فقدان لألرواح أو إصابة األشخاص ،إااً ال يمكن أن ترقى أعمال التجسس وسرقة المعلومات
Linaki, Evangelia: Cyber Warfare and International Humanitarian Law: A Matter of

)(1

Applicability, Journal of International Law of Peace and Armed Conflict (German Red Cross),
Volume 27,4/2014, PP169-175, P175, Available At: https://cutt.ly/QkdZQQn
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الس هرية إلى مسههتوى نزاع مسههلح ويالتالي من غير الجائز تطبيق القانون الدولي اإلنسههاني ،عوض هاً عن الك
يمكن تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان فضالً عن القانون المحلي للدولة.
ثانياً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنساني على حالة الهجوم السيبراني على استونيا عام 2007
في الوضه ه ه االس ه ههتوني ،ال يوج د دليل على أن االتحاد الروس ه ههي كان وراء الهجمات ،أو أنه س ه ههيطر

على نش ههطاء القرص ههنة ،لذلك ال يمكن أن يكون هناك نزاع مس ههلح دولي على هذا األس ههاس .ولكن من أجل

الحجج س ه ه ه ههوف نفترض جدالً أن هذه الهجمات نفذها االتحاد الروس ه ه ه ههي ،هل س ه ه ه ههيص ه ه ه ههلون إلى عتبة النزاع
المس ههلح؟ من الواض ههح أنه تم إجالق العمليات بقص ههد عدائي ،لكن تش ههويه المواق الحكومية وإرس ههال رس ههائل

البريد اإللكتروني العشه ه هوائية ال ترقى إلى مس ه ههتوى اس ه ههتعمال قوة مس ه ههلحة ،فالعواقب كانت ض ه ههئيلة ولم يكن
هناك ض ههرر جس ههدي أو تدمير مادي ،وفي الرالب تس ههببت هذه الهجمات في إزعاج مؤقت نفس ههي ،إااً هذه

الهجمات لم تصه ه ه ه ه ههل إلى عتبة نزاع مسه ه ه ه ه ههلح .ولكن في الحقيقة هناك بعال الحجج التي تفيد بأن هجمات

 DDoSعلى إس ه ه ه ه ه ههتونيا ريما تكون قد ارتقت إلى مس ه ه ه ه ه ههتوى "النزاع المس ه ه ه ه ه ههلح" .ومن أهم هذه الحجج كثافة
الهجمهات وجول أمهدهها ،ألن معظم هجمهات ) )DDoSبهالعهادة ال تهدوم أكثر من بض ه ه ه ه ه ه هعهة أيهام ،لكن ههذا

الهجوم اس ه ههتمر عدة أس ه ههاتي  ،واس ه ههتهدف القطاعين العام والخاص ،بالنس ه ههبة لدولة مثل إس ه ههتونيا تعتمد على
االنترنت في تعامالتها ،فين الهجمات الس ههيبرانية المس ههتمرة لمدة أس ههبوعين هي أكثر من مجرد إزعاج .وفي
حال لم تكن إستونيا متطورة وماهرة في الدفاع عن نفسها كما ثبت ،لكانت هجمات ) (DDoSلعام 2007
أكثر تدمي اًر ،وم الك ،فين األدلة المتاحة تتعارض م مثل هذه الحجج ( .)1ومنه نسه ه ه ههتنتج أنه لم تشه ه ه ههكل
األعمال العدائية "التطبيق الجماعي لوسهائل وأسهاليب الحرب" التي وقعت في إسهتونيا دليالً كافياً للقول بأنه

يوجد "نزاع مس ههلح" .ويالتالي ،ال يمكن وص ههب حادثة إس ههتونيا على أنها نزاع مس ههلح دولي .وأيض هها ليس نزاع
مسههلح غير اي جاب دولي ألن حسههب تعليق اللجنة الدولية للصههليب األحمر على المادة الثالثة المشههتركة
من اتفاقيات جنيف األريعة إاا كانت الهجمات الس ه ه ه ه ههيبرانية تقتص ه ه ه ه ههر فق على إعاقة وظائب االنترنت أو

استرالل الشبكات أو سرق ة البيانات أو حذفها أو إتالفها ،فمن غير المرجح الوصول إلى درجة شدة العنب

التي تقتضي توافرها في القانون الدولي اإلنساني.

وقد وص ه ههب أحد المعلقين على الهجمات الس ه ههيبرانية التي حص ه ههلت في اس ه ههتونيا بأنها "أش ه ههبه بأعمال
شرب سيبرانية أكثر من كونها هجوماً عسكرياً"(.)2

Wallace ,David A & Jacobs, Christopher W: "Conflict Classification and Cyber Operations:

)(1

Gaps, op.cit, P673.
Gervais, Michael: "Cyber Attacks and The Laws of War", op.cit, P540.
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)(2

إااً إن هذه الهجمات السههيبرانية ال ترقى إلى مسههتوى النزاع المسههلح ،ويالتالي ال يمكن تطبيق القانون
الدولي اإلنسه ه ه ههاني عليها ،إال أن الك ال يعني وجود فراغ أو ثقب أسه ه ه ههود في القانون الدولي ،فيمكن تطبيق

القانون الدولي لحقوق اإلنسان فضالً عن القانون المحلي للدولة في وقت السلم.

ثالثاً_ تقييم انطباق القانون الدولي اإلنسةةةةةةةاني على حالة الهجوم السةةةةةةةيبراني على المنشةةةةةةةآت النووية
اإليرانية

على الرغم من عدم إعالن أي شه ههخ

مسه ههؤوليته على الهجوم السه ههيبراني الذي اسه ههتهدف المنش ه ه ت

النووية اإليرانية  ،إال أن العديد من األبحاث والد ارسه ههات تقوم تنسه ههب هذا الهجوم للواليات المتحدة األمريكية
والكيان الص هههيوني خاص ههة بس ههبب ظهور اللرة العبرية في ترمجة الفيروس ،إال أنه حتى يومنا هذا لم تقوم

أي من الدولتين باالعتراف علناً تتبني هذا الهجوم ،لذلك ،من الص ه ههعب التحديد بش ه ههكل قاج ورس ه ههمي من

المسه ه ه ه ه ه ههؤول عن الفيروس .وم الههك ،بههالنظر إلى تعقيههد وتكلفههة الهجوم ،يبههدو من المرجح أن تكون دولههة

متورجة ،ونفترض جدالً حسه ههب المعطيات أن الواليات المتحدة األمريكية والكيان الصه هههيوني هم كانوا وراء

هذا الهجوم السيبراني.

ويالتالي إن الهجوم يعد نزاع مسه ه ههلح دولي سه ه ههيبراني حدث بشه ه ههكل مسه ه ههتقل عن الهجمات العسه ه ههكرية
الحركية ال تقليدية ولعل غاية منفذ هذا الهجوم هو اسههتخدامه لتجنب العملية العدائية على األرض لكي يقوم

بااللتفاف على القانون الدولي اإلنسه ه ه ههاني لكيال تطبق قواعده ومبادئه عليه ،لكن بما أنه نشه ه ه ههأ نزاع مسه ه ه ههلح
دولي فيطبق القانون الدولي اإلنسهاني .وانطالقا من الك سهنقيم انطباق قواعد القانون الدولي اإلنسهاني على

هذا الهجوم فيما يلي:
مبدأ التناسةب بين الضةرر والميزة العسةكرية األكيدة :إن الضهرر الذي لحق بالمدنيين جراء انتشهار فيروس
سهتاكسهنت هو ضهئيل أو معدوم ،مقارنة م الميزة العسهكرية األكيدة فالراية كانت من اسهتهداف المفاعالت

النووية اإليرانية هو لشه ه ههل قدرة إيران على إنتاج السه ه ههالح النووي ،فيمكن القول ان الميزة العسه ه ههكرية تحققت
من خالل تدمير  1000جهاز جرد مركزي.

إال أنههه التههد من اإلشه ه ه ه ه ه ه ههارة إلى أمر هههام جههداً وهو التقييههد الموجود في المههادة  56من البرتوكول

اإلضافي األول الذي جاء فيه:

"ال تكون األشهرال الهندسهية والمنشه ت التي تحوي قوى خطرة ،أال وهي السهدود والجسهور والمحطات
النووية لتوليد الطاقة الكهريائية محالً للهجوم ،حتى لو كانت أهدافاً عس ه ه ههكرية ،إاا كان من ش ه ه ههأن مثل هذا

الهجوم أن يتسهبب في انطالق قوى خطرة ترتب خسهائر فادحة تين السهكان المدنيين .كما ال يجوز تعريال

األهداف العس ههكرية األخرى الواقعة عند هذه األش ههرال الهندس ههية ،أو المنشه ه ت أو على مقرية منها للهجوم،
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إاا كان من شههأن هذا الهجوم أن يتسههبب في انطالق قوى خطرة من األشههرال الهندسههية أو المنش ه ت ترتب
خسائر فادحة تين السكان المدنيين".
ويرد على هذا التقييد اس ه ه ه ه ههتثناء ورد في الفقرة الثانية من المادة  56آنفة الذكر التي نص ه ه ه ه ههت تتوقب
الحماية الخاصة ضد الهجوم المنصوص عليه في الفقرة األولى في الحاالت التالية:
أ) فيما يتعلق بالسهدود أو الجسهور ،إاا اسهتخدمت في غير اسهتخداماتها العادية دعماً للعمليات العسهكرية

على نحو منتظم وهام ومباشه ه ه ه ههر ،وكان مثل هذا الهجوم هو السه ه ه ه ههبيل الوحيد المسه ه ه ه ههتطاع إلنهاء الك

الدعم.

ب) فيمهها يتعلق بههالمحطههات النوويههة لتوليههد الكهريههاء ،إاا وفرت هههذه المحطههات الطههاقههة الكهريههائيههة لههدعم
العمليات العسه ه ه ه ه ه ههكرية على نحو منتظم وهام ومباشه ه ه ه ه ه ههر ،وكان مثل هذا الهجوم هو السه ه ه ه ه ه ههبيل الوحيد
المستطاع إلنهاء الك الدعم.

ج) فيما يتعلق باألهداف العسهكرية األخرى الواقعة عند هذه األعمال الهندسهية أو المنشه ت أو على مقرية
منها ،إاا اسه ه ه ه ههتخدمت في دعم العمليات العسه ه ه ه ههكرية على نحو منتظم وهام ومباشه ه ه ه ههر ،وكان مثل هذا
الهجوم هو السبيل الوحيد المستطاع إلنهاء الك الدعم.
إااً إن مثهل ههذا الهجوم السه ه ه ه ه ه ههيبراني على المفهاعالت النوويهة اإليرانيهة حتى لو كهان احتمهال تعرض
المدنيين إلى ضه ههرر ضه ههفيف يجب أن يكون محظور حسه ههب القيد المذكور في المادة  56بعدم اسه ههتهداف
األشههرال الهندسههية والمنش ه ت التي تحوي قوى خطرة مثل السههدود والجسههور والمحطات النووية لتوليد الطاقة

الكهريائية حتى لو كانت أهدافاً عسه ههكرية ،أما بالنسه ههبة لالسه ههتثناء على هذا القيد في الفقرة الثانية من المادة

 56بأنه يمكن اس ههتهدافها إاا وفرت دعم للعميات العس ههكرية على نحو منتظم وهام ومباش ههر وكان مثل هذا
الهجوم هو السه ه ه ه ه ههبيل الوحيد المسه ه ه ه ه ههتطاع إلنهاء مثل هذا الدعم ،فلم يكن هناك دعم للعمليات العسه ه ه ه ه ههكرية
باألصل حتى يتم استهدافها واالستفادة من هذا االستثناء!.
مبدأ التمييز بين المقاتلين غير المقاتلين :كان الهجوم الس ه ه ه ه ه ههيبراني موجه إلى أنظمة الكمبيوتر بالتالي لم

يكن هناك اس ه ه ه ه ههتهداف للمقاتلين أو غير المقاتلين بش ه ه ه ه ههكل خاص ،ويناء على الك لم يكن هناك ض ه ه ه ه ههرورة
لتطبيق هذا المبدأ.
مبدأ التمييز بين األ يان العسةةةكرية واأل يان المدنية :اكتش ه ههب الباحثون أنه على الرغم من أن الفيروس
قد تم تص ه ههميمه لالنتش ه ههار العش ه هوائي إلى حد ما داخل ش ه ههبكة ،وس ه ههبب في تعطيل  30ألب جهاز كمبيوتر

للمنش ه ه ه ه ه ه ه ت الص ه ه ه ه ه ه هنها يهة في إيران وحوالي  45ألب جههاز كمبيوتر حول العهالم ،إال أن ههذا التعطيهل ليس

جوهري ،حيث أنه كان مبرمج الس ههتهداف أنظمة معين ولهدف عس ههكري محدد فق وهي أنظمة المفاعالت
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النووية اإليرانية التي تقوم تتخصههيب اليورانيوم الذي يمكن اسههتخدامه في صههن األسههلحة النووية فهذه العين
يمكن اعتبارها عين عسكرية تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري.
مبدأ الضةةةةةةةةرورة العسةةةةةةةةكرية :لقد تم اسه ه ه ه ه ههتهداف المفاعالت النووية اإليرانية لكي يتم من إيران من إنتاج

األسههلحة النووية ،فاليورانيوم المخصههب الذي يقوم بينتاجه مفاعل نطنر هو مكون ضههروري إلنتاج األسههلحة
النووية.
مبدأ االحتياا لتجنب المحظورات :لقد اتخذ المهاجم احتياجاته قبل الهجوم عن جريق تصه ه ه ه ههميمه للفيروس
تتقنية عالية وتحديد الهدف أو النظام الواجب اسه ه ه ههتهدافه ،وتسه ه ه ههبب بأضه ه ه هرار فعلية فق للمفاعالت النووية
اإليرانية ،ولم يكن ( )Stuxnetمفرجاً نظ اًر لعدم حدوث أي ضرر جوهري ألجهزة الكمبيوتر المدنية (.)1

Richmond, Jeremy: "Evolving Battlefields: Does Stuxnet Demonstrate A Need for

)( 1

Modifications to The Law of Armed Conflict?", Fordham International Law Journal, Volume 35,
At:

Available

P856,

PP843-893,

2012,

1,

Article

3,

Issue

https://core.ac.uk/download/pdf/144231051.pdf
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الخاتمة
وهكذا نجد أن د ارسه ههة الهجمات السه ههيبرانية تعد ضه ههرورة ملحة نظ اًر لما يشه هههده عالمنا المعاصه ههر من

فرض االسه ه ههتخدام السه ه ههلبي للتقدم التكنولوجي ،وأصه ه ههبح هناك تأثير متبادل تين التقدم التكنولوجي وما يفرزه

من تحديات وقدرة المجتم الدولي والقانون الدولي اإلنسه ه ه ه ه ههاني على وجه الخصه ه ه ه ه ههوص على التكيف معه،

فيمكن للدول اس ه ه ه ه ه ههترالل اتفاقيات القانون الدولي اإلنس ه ه ه ه ه ههاني بأنها قديمة ومر عليها الزمن ويالتالي يقوموا
باسه ه ه ه ه ه ههترالل هذه الناحية والقيام تهجمات سه ه ه ه ه ه ههيبرانية دون وجود قواعد قانونية تنظمها ولكن كما وجدنا بأن

الجهود الدولية تسههعى إلى تنظيم الهجمات السههيبرانية وضههبطها وإن كانت تسههير على نحو بطيء فينها وإن
دلت على شهيء فينها تدل على وعي المجتم الدولي بخطورتها .وإن من أفضهل ما تم التوصهل إليه وعلى
وجه السههرعة في وقتنا الحالي هو انطباق الهجمات السههيبرانية التي تحدث في سههياق النزاع المسههلح الحركي

على القانون الدولي اإلنسههاني .ولكن تبقى الهجمات السههيبرانية التي تحدث خارج سههياق النزاع المسههلح تثير
العديد من التس ه ههاؤالت في مدى إمكانية نس ه ههب الهجوم لجهة معينة وفي عدها نزاع مس ه ههلح ،ويالتالي إمكانية

انطباق القانون الدولي اإلنسه ههاني عليها يواجه العديد من الصه ههعويات وال يزال هذا األمر بحاجة إلى د ارسه ههة
حثيثة من قبل الخبراء القانونيين.
وفي كل األحوال ،الهجمات السيبرانية لن تتوقب ،ويجب على كل الدول ،االستعداد لمواجهة الخطر

المحتمهل م التمسه ه ه ه ه ه ههك بهأمهل أال تحهدث أي هجمهات على البنى التحتيهة اات التهأثير المبهاشه ه ه ه ه ه ههر على حيهاة
المهدنيين اليوميهة .وإاا لم يكن بهاإلمكهان لمثهل ههذا األمهل أن يتحقق  ،فهين نفس البلهدان التي تخط لشه ه ه ه ه ه ههن
هجمات سهيبرانية على البنى التحتية الحيوية هي ااتها التي تخط أيضهاً لشهن هجوم فعلي وحروب مادية.

وقد سجل التاري تنفيذ مثل هذا السيناريو فعلياً في عدد من البلدان عبر العالم.

وإتماماً للفائدة فينني أعرض في نهاية البحث ألهم النتائج التي توصه ه ه ههلت إليها ،ويعال التوصه ه ه ههيات

التي يمكن أن تسهههم في زيادة الوعي بخطورة الهجمات السههيبرانية وضههرورة تنظيمها ،والك لتحقيق الحماية

المطلوية للسكان المدنيين وأ يانهم المدنية بموجب القانون الدولي اإلنساني.
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أوالً -النتائج
 )1الهجمات السيبرانية من المفاهيم الحديثة التي ال يوجد اتفاق دولي على تعريفها حتى يومنا هذا ،ولكن
على الرغم من الك ال تحدث في فراغ قانوني ويمكن االسههتناد في الك إلى المادة  36من البروتوكول
اإلضهافي األول لعام  1977وأيضهاً آلراء وق اررات محكمة العدل الدولية كرأيها بشهأن مشهرو ية التهديد
باألسلحة النووية أو استخدامها.

 )2جاء المجال الخامس وهو الفض ههاء الس ههيبراني ليش ههكل مجاالً دولياً جديداً يمثل امتداداً لنش ههاع اإلنس ههان
اي الطاب المدني أو العس ه ه ه ه ه ههكري ،ويوازي ما يقوم به اإلنس ه ه ه ه ه ههان في المجاالت والفض ه ه ه ه ه ههاءات الدولية

األخرى ،كالمجال البري والبحري والجوي والفضاء الخارجي.

 )3تكمن الميزة النس ه ه ه ههبية للهجمات الس ه ه ه ههيبرانية في انخفاض تكاليفها وس ه ه ه هههولة اللجوء إليها إاا ال تتطلب
حشهوداً من المقاتلين العسهكريين واآل الف من األسهلحة والوسهائل كالنزاعات المسهلحة الحركية التقليدية،
تل يكفي لتنفيذها ش ه ه ههخ

أو مجموعة ص ه ه ههريرة ممن لديهم الخبرة والمهارة في التكنولوجيا الس ه ه ههيبرانية

وثررات البرامج السههتخدامها ضههد دولة أو دول أخرى ،إال أن هذه الميزة تتحول إلى مصههدر قلق كبير
إاا مها نظرنها إلى آثهار ههذه الهجمهات وتبعهاتهها على الس ه ه ه ه ه ه هكهان المهدنيين والبيئهة فيمها لو تم تنفيهذهها على

منشأة نووية أو مصادر الطاقة كشبكة الكهرياء والمياه.

 )4إجماع الفقهاء الدوليين على خضههوع الهجمات السههيبرانية التي تحدث في سههياق النزاع المسههلح الحركي

للقانون الدولي اإلنس ه ه ه ه ه ههاني ،إال أن التحدي األكبر هو تلك الهجمات التي تحدث خارج س ه ه ه ه ه ههياق النزاع

المس ه ه ههلح الحركي ومدى إمكانية عدها نزاع مس ه ه ههلح وإثبات نس ه ه ههبة الهجوم لدولة معينة ويالتالي إمكانية

تطبيق القانون الدولي اإلنساني عليها ايضاً.
 )5لمعرفة مدى إمكانية انطباق قواعد ومبادئ القانون الدولي اإلنسه ه ه ه ههاني على الهجمات السه ه ه ه ههيبرانية التي

تحدث في سه ههياق نزاع مسه ههلح حركي التد من تكييف الهجوم السه ههيبراني لمعرفة مدى انطباق مصه ههطلح
النزاع المسه ه ه ههلح س ه ه ه هواء الدولي أم غير الدولي عليها ،ومن ثم يأتي دور تطبيق المبادئ وقواعد القانون

الدولي اإلنساني.
 )6هناك جهود دولية تذلت في س ههبيل تنظيم األنش ههطة الس ههيبرانية كاتفاقية تودابس ههت ودليل تالين والق اررات
الصه ه ههادرة عن األمم المتحدة ،وإن هناك قوانين وإن كانت سه ه ههابقة لظهور الهجمات السه ه ههيبرانية إال إنها
تنظم وسه ههائل وأدوات قد تسه ههتخدم في تنفيذها مما يمكن الرجوع إليها ،م الك هذه الجهود لم ترق إلى

مستوى تنظيم شامل لهذه الهجمات.

 )7أن التوس في تفسير النصوص القانونية القائمة سيؤدي إلى خروجها من مضمونها ومحتواها.
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 )8اإلقرار بأنه تكمن صههعوية الهجمات السههيبرانية من ناحيتين ،األولى في عدم وجود خ محدد وواضههح
تين األ يان العس ه ههكرية والمدنية بس ه ههبب االس ه ههتخدام المزدوج لش ه ههبكة االنترنت ،أما الثاني في ص ه ههعوية
إثبات نسبة الهجوم السيبراني في حال تم تكييفه على أنه هجوم لدولة أو جهة معينة.

ثانياً -التوصيات
 )1السه ه ه ههعي العتماد اتفاقية دولية لتنظيم الهجمات السه ه ه ههيبرانية وإن كنت أعتقد أن هذا األمر بعيد المنال
في الوقت الحالي وقد يسه ه ههتررق وقت جويل من الزمن على غرار اتفاقية حظر األسه ه ههلحة النووية التي

اس ه ه ههتررق لدخولها حيز النفاا في 22يناير عام  2021حوالي 75عام ،والك بس ه ه ههبب تباين اآلراء تين

الدول وعزوف الدول من االنضه ه ه ه ه ه ههمام إلى المعاهدات الدولية الملزمة ،ولكن في حال كان هناك وعي

من قبل المجتم الدولي بخطورة هذه الهجمات هناك بصي

أمل باعتمادها ،وأيضاً يمكن في الوقت

الحالي وكحل س ه ه ه ه هري القيام بيصه ه ه ه ههدار "تروتوكول إضه ه ه ه ههافي راب " ملحق باتفاقيات جنيف األري لعام

 1949بررض تنظيم الهجمات الس ه ه ههيبرانية وتحريم اس ه ه ههتخدامها على البنى التحتية الحيوية التي يمكن
أن تعرض حياة السكان المدنيين للخطر.
 )2العمهل على تزويهد الجيوف تتقنيهات ومههارات التعهامهل م التههديهدات السه ه ه ه ه ه ههيبرانيهة ويتم الهك من خالل
تعليم وتدريب المهندسه ه ه ههين المعلوماتيين العاملين في القوات المسه ه ه ههلحة ،على اكتسه ه ه ههاب مهارات األمن
السه ههيبراني من أجل أن يكونوا قادرين على تولي مسه ههؤوليات حماية البنى التحتية الوجنية من تهديدات

الهجمات السيبرانية القائمة حالياً وتلك المستقبلية.

 )3التواص ه ه ه ه ههل م خبراء معلوماتيين والك إليجاد ترمجية معينة تقوم بفص ه ه ه ه ههل البنية التحتية والش ه ه ه ه ههبكات
السيبرانية العسكرية عن المدنية والك لحماية السكان المدنيين من مخاجر الهجمات السيبرانية.

 )4أهمية دور المجتم الدولي في رف الوعي بمخاجر االسه ه ه ه ه ههتخدامات غير السه ه ه ه ه ههليمة للتكنولوجيا ،على
الصحة واالقتصاد العالمي واألمن العالمي.
 )5تعزيز الحوار والتنس ه ه ه ه ههيق وتبادل المعلومات تين الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية في إجار مكافحة
إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
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