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 نةالهقد

اتلٚعـ الٝبري اذلم ث١ إشػازق يف دلشؿ ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت كاتثمشتت هل إف 
٤ برية ٢ٖشٟجؿبة الٝ ،احلشيل٪٢ية يف كٙج٦ش إيلدلج٦ّ٣ش كشيشث٦ش  ثأخري ٓري مؿب٘ ىلع

ا ٜبريناايلأنقًج٦ش  ٨غا اتِج٣شد كاهس . ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ىلع ٪٢ية ثّج٣ع اِج٣شدن
ٖشّٟ٪امٞ احلي٪ية يف . ؾ٪اء  شع  اًٟٚشِني اّٟشـ كاخلشص ىلع لمؿج٪ لك ال٪ه٪ح ىلع

 ،احليشة اّٟش٢ة ٢دٞ انلٚٞ اجل٪م كاٟربم كابلصػم كطً٪ط الؿٝٛ احلعيع كاملػكر
 ،كاهل٪اثٕ انلٚشٟة ،كاتثمشتت الؿ٠ٝية كالالؾ٠ٝية ،كأٟشزكاًٟشٙة كال٩ٝػبشء 

كاّٟعيع ٤٢ اخلع٢شت  ،كاملاكثب احلٝ٪٢ية ،كاملؿتقٗيشت ،كي٠ب اإلاغخة ،كالرشية
 . كفباكت اتثمشؿ اآليلث١َ٦ كثػاٙب ٤٢ طالؿ اؾجظعاـ أر٩ؼة احلشؾب  ،اّٟش٢ة

ّشمالت كاأل٣ِشؿ ٖشّٟعيع ٤٢ امل ،يف اًٟٚشع اخلشص كال٪هُ ت خيج٠ٕ ٜدرينا
٦٩ٖشؾ ابليُ اإللٝرتكين كالرشاء  ،اآليلاتلزشرية ثج١ ٤ِ يػي٘ أر٩ؼة احلشؾب 

ري٨ش الٝدري ٤٢ املؤؾؿشت اٟيت تؿتد٣ػ م٠يشرات  ،كابل٦٪ؾ ،كاألؾ١٩ ،اإللٝرتكين ٓك
 . ادلكترات ٤٢ طالؿ ابلحئة اإللٝرتك٥ية

ا٠ّ٪٢شت ط٠٘ فلن ثك٦٪ل٪ريش امل ٨غا اتِج٣شد الٝبري ىلع ٤٢ أفاكؿ   رعيعن
يع  ةكيوُ اجل٣يُ يف ٙبو ،اذلم ي٪ار٧ املزج٣ُ كاحليشة اّٟش٢ة كاخلشلة ،الوّٕ

ة ٣ُٖ مػكر ال٪ٙت ٩ٍػت الٝدري ٤٢ . اإلر٨شبحني تلصٚي٘ أٓػاه١٩ أٟري مرشِك
٨غق اجلػائ١ يه كاشعة ٤٢ أرسع اًٟٚشاعت  ،اجلػائ١ اٟيت تؿج٩عؼ ابلحئة اإللٝرتك٥ية

ة كاؾّة ٤٢ األنقًة  ،كر٧ األرض اإلرػا٢ية ىلعيف األنقًة  ٣٪نا٥ ٖيه ث٬ًٔ دل٣ِ٪
كحت٣يٞ الم٪ر اإلبششية ٤٢  ،كاٟٚػل٦ة ،شيلٓري اٟٚش٥٪٥ية ب٣ش يف ذلٛ اتشجيشؿ امل
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الٝػا٨ية  كاٟتقزيُ ىلع ،كاحلػ٢شف ٤٢ اخلع٢ة ،كاملًشردة ،كاٟٗريكس ،اإل٥رت٥ت
ش٥٪٥ية اٟيت ث٪ٖػ٨ش اٟٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية ثآلك يف احل٣شية اٟٚ بعكرق إىل لك٨غا أد. ا٦ّٟرصية

 . ملاكٖصة ٨غق اجلػائ١

٣ٖ٪ار٩ة  ،اإلر٨شب ـ٪ يه احلػب ىلعايلكاحلػب اّٟشملية اٟيت تؿ٪د اّٟشل١ 
ٖشّٟشل١ ي٪ار٧ اآلف . ثؼاؿ يه ٥ٗؿ٩ش ادلكاُٖ ت يف شني أف ،اتلٔرييف  ةاإلر٨شب آطغ

اذلم يّج٣ع يف ٨ز٣شث٧  ،رتكين٩٦٢ش اإلر٨شب اإللٝ ،لإلر٨شب ٓري ٢أل٪ٖة أؾ٠صة رعيعة
ل٪شة  ٖؿ٪ؼ يك٪ف الؤى ىلع. لٝرتك٥ية ٤٢ طالؿ إثال٩ٖش أك ثع٢ري٨شإأ٨عاؼ  ىلع

ل١ ثك٪ف ٦٨شؾ إرػاءات أ٦٢ية  ٢ش ،ٓػض إر٨شيب أؾ٩ٞ ممش ي٣ك٤ املٗشثيس ل٠٪ل٪ؿ إىل
 . كهّت مل٦ُ ٨غا أٟػض

عا٩٢ش يف ٖج٦ٝ٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ثّجرب ٤٢ أرطك ال٪ؾشئٞ اٟيت ي٣ك٤ اؾجظ
١ ٤٢ أف ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت كتقٔيٞ القباكت ،اهلز٣شت اإلر٨شبية كاحل٣شية  ٖبشلٓػ

ا ٧ إيلٖلك ٢ش حيجشج  ،ٖصني أف ال٪ؾشئٞ الالز٢ة مل٩شدمج١٩ رطيمة ،الالز٢ة هل١ ملكٗة رع 
 . كم٪دـ إىلاملػء ٨٪ ر٩شز ششؾب 

ا يج٪ّٙ٪ا بجؿبةبف اّٟعيع ٤٢ اخلرباء  ،ك٦٢غ ٖرتة ٤٢ الؼ٤٢ أف  هئي٠ة رع 
هلزـ٪ إر٨شيب ٤٢ فظك أك دمشِة  ٪ثػ كاإل٥رت٥ت ي٣ك٤ أف ثك٪ف ٨عٖنشأ٣َ٥ة ال٣ٝبي

 وظ٣ت ٨غق اٟجؿبة الوئي٠ة ثعرجيي شكٟك٤ بّع حلَة ٢ّي٦ة ٤٢ الؼ٤٢ ث ،دكٟة أك
شطم٪ ،ذركث٩ش تلمٞ إىل يلتي٤ٚ اجل٣يُ بأف اإلر٨شب  ،ؾهج٣رب 33بّع أشعاث  لن

 . ي٩عد املزج٣ُ ادلكيل بأك٧٠٣ اإللٝرتكين ث٩عيع شٚييق

ٖػهية أؾشؾية كيه أف أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت كابلحئة  ٩ٖغا ابلصح يٚـ٪ ىلع
كاإلر٨شب اإللٝرتكين  ؾي٣ش اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ث٪ار٧ اّٟعيع ٤٢ اتلصعيشت األ٦٢ية ت

ا شٚيٚي ش ا ،نل١َ كأ٤٢ امل٠ّ٪٢شت الزلاف يقل ث٩عيعن ٤ِ ابلصح املّٚع لألؾبشب  ٖبّيعن
 / ةإيلاتلأكيعات اتل ي٣ك٤ أف نؿ٦ع٨ش إىل ،اٟيت ثع١ِ ٨غق اٟٗػهية
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 كت ثؼاؿ ث٩عد املزج٣ُ ادلكيل ،ثؼاؿ ٙشئ٣ة أف اتل٩عيعات اإلر٨شبية ت . 

  ابلين اتلصجية نل١َ امل٠ّ٪٢شت ِػهة ل٩٠زـ٪ اإلر٨شيب كل٠زػي٣ة
 . اإللٝرتك٥ية

 ًّيٞ الٝدري ٤٢ الؿ٩٪ٟة ٩٢شدمة اهليشلك األؾشؾية كاحلي٪ية لرلكؿ كث
 . ٤٢ ممشحل٩ش اّٟش٢ة كاخلشلة

  ث٦ٗيغ أٓػاض اإلر٨شبحني أٟري  اٟٗشئٚة ىلع اآليلٙعرة احلشؾب
ة  . مرشِك

ذللٛ ٤٣ٖ املّٚ٪ؿ أف ثك٪ف األ٢ة لك٩ش ِػهة لإلر٨شب اإللٝرتكين كل٩٠زـ٪ يف 
ٖشبلصح يف ثشريض اجلػي٣ة اإلر٨شبية ِرب اإل٥رت٥ت يهني أف ٦٨شؾ أؾبشب  ،أم كٙت

 .ث٪ٖري املؼيع ٤٢ احل٣شية عة ثعِ٪ إىلِعي

ثأيت مقلكة ٨غق ادلراؾة كيه بيشف أ١٨ اٟٚوشيش اٟٚش٥٪٥ية اٟيت  ،٤٢ ٨غق انلًٚة
كًليٗية ث٪ٖري احل٣شية اٟٚش٥٪٥ية الالز٢ة حل٣شية ابلحئة  ،يُثري٨ش م٪ه٪ع أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت

٤ أف ٥ت٦شكؿ شٞ كي٣ك ،المّيع ال٪يين كادلكيل اإللٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣ة كاإلر٨شب ىلع
 /ك٨٪ بآليتلرلراؾة ث٠ٛ املقلكة ٤ِ يػي٘ اإليشر انلَػم 

 .شيشة بال رعار/ ابلحئة اإللٝرتك٥ية /أكتن 

 . اتل٩عيعات كاملظشيػ/ أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت /خش٥ينش

 .شت اٟٚش٥٪٥ية حل٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥يةاآليل /شخشلن 

*** 
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ً
  عالم بال جدار: البيئة اإللكرتوىية: أول

شيح أشعث اتلٚعـ ا٠ّٟيم  ،بأ٧٥ اّٟرص اتل٦ٝ٪ل٪يج شيلي٪لٕ اّٟرص احل
خ٪رة الٝرتك٥ية ت ي٣ك٤  ،اهلشئٞ يف دلشؿ ث٦ٚيشت امل٠ّ٪٢شت يف اّٟٚ٪د الالخة األطرية

ثً٪يػق ٤٢ طالؿ  ىلعك٤٢ خ١ ا٣ّٟٞ  اآليلٖبعأت بإ٥جشج احلشؾب . اتؾج٦ٔشء ٩٦ِش
. ررشء امل٣ّ٪رة يف كٙت ٙمري نؿهي شت يف دميُ أل٦شِة اٟربا٢ذ كابليش٥شت اٟيت ا٥ترش

 يل٤٢ طالؿ ربى أر٩ؼة احلشؾب اآل ،كأطغ اتلٚعـ ا٠ّٟيم يف اتزد٨شر كات٥تقشر
كهُ اّٟعيع ٤٢  ىلعاٟيت ؾشِعت  ،امل٦ترشة يف دميُ ادلكؿ ٤ِ يػي٘ فبٝة اإل٥رت٥ت

٤٢ اذلم يّجرب ( E-mail) ؾهيٞ املدشؿ اٟربيع اإللٝرتكين ىلعاخلع٢شت املج٣زية ٩٦٢ش 
ش ش إنقشء فبٝة اٟجؿيذ كأيون  ،املؿج٪م اّٟشٟيم ىلع أكرث كؾشئٞ اإل٥رت٥ت اؾجظعا٢ن

ملاليني املؿجظع٢ني دط٪ؿ امل٪اُٙ اإللٝرتك٥ية  اٟيت ثتيس ي٪٢ي ش( WWW) اّٟشٟيم
ريق الٝدري ،كالمٗصشت بشؾجظعاـ ٢جمٗصشت كب٪ابشت اإل٥رت٥ت  ؾشِع ىلع ،لك ذلٛ ٓك

اإللٝرتك٥ية اٟيت ث٣ّٞ بقلك مؿج٣ػ نل٣٪ كازد٨شر احليشة اتلزشرية ثأؾحؽ ابلحئة 
 . كاّٟش٢ة كتلظعـ دميُ دكؿ اّٟشل١

كٖي٣ش ييل ؾ٪ؼ ٥جصعث ٤ِ نقأة اإل٥رت٥ت كًليٗية طػكر٧ ٤٢ انلًشؽ الوي٘ 
كبّع ذلٛ ٥ت٦شكؿ م٪ه٪ع المٗشت األؾشؾية ل٠بحئة اإللٝرتك٥ية يف  ،انلًشؽ اّٟشٟيم إىل

كأطرينا ٥جصعث  ،ش ٥جصعث ٤ِ ثاليق اجلػي٣ة ٢ُ ابلحئة اإللٝرتك٥يةأيون ك ،ال٪ي٤ اّٟػيب
ش  . لإلر٨شبحني ٤ِ اإل٥رت٥ت ب٪ل٧ٗ مرسشن
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 اّٟشملية ٤٢ اخلم٪لية إىل/ اإل٥رت٥ت 3-3 
كيه ٦٢ٚؿ٣ة ( INTERNET)اللك٣ة اإلجن٠زيية  ٥رت٥ت إىلإيّ٪د ألٞ لك٣ة 

٧ ٠ِيك ،كيّين القبٝة NETين كالش ،ةيكيّين ابلح٦ INTERٙؿ٣ني األكؿ ك٨٪  إىل
 .( )ٖجٝ٪ف اٟرتدمة احلػٖية يه القبٝة ابلح٦ية

ت كثّعدت اتلّػيٗشت اخلشلة بشإل٥رت٥ت ك٩ٍػت اّٟعيع ٤٢  ،كث٦ِ٪
 . كفبٝة ال٪يب ،القبٝة ا٦ّٟٝب٪ثية ،٧ ٢دٞ فبٝة القباكت٠ِياملم٠ًصشت ادلاٟة 

ع األمػيكية جل٦ة بعأ اإل٥رت٥ت يف أكاطػ الؿحجح٦شت ٦ِع٢ش فلكت كزارة ادلٖش
١ كؾ٣يت ال٠ز٦ة بشؾ ،١٩ ٣٩٢ة إنقشء فبٝة ثػبى بني احلشؾبشتإيلأكٍلت  ،٤٢ اخلرباء

كبغلٛ  ،كجنصت ال٠ز٦ة يف ٣٩٢ج٩ش ،ـ3591اعـ " كٌلٟة مرشكع األحبشث املجٚع٢ة"
يشت املجصعة األمػيكية حتت اؾ١ أنقئت أكؿ فبٝة لإل٥رت٥ت يف ال٪ت

"ARBANET"، (2)(فبٝة كٌلٟة مرشكع األحبشث املجٚع٢ة) كيه اطجمشر ّٟبشرة، 
كبعأت القبٝة ختػج . كٌلف أٟػض ٤٢ ٨غق القبٝة ٨٪ طع٢ة اتؾجظبشرات اّٟؿٝػية

 ،فبٝجني ـ ا٥ٚؿ٣ت القبٝة إىل3591ٖيف اعـ . اّٟشملية ثعرجيي ش إىل٤ اخلم٪لية ٢
ية يف أ٢ش الش٥ ،ٖششجَٗت بشؾ٩٣ش كبٔػه٩ش األؾشيس" ARBANET"يه  ب٥ت األكىل

"MILNET "ـ ث٣ك٤ 3591اعـ  كيف. املع٥ية تك٨غق القبٝة طممت لالؾجظعا٢ش
ف ٤٢ ربى فباكت مخؽ مػاٜؼ ٣ِالٙة بقبٝة كاشعة ؾ٣يت ٪األمػيكي

"NSFNET " كاٟيت ألبصت ٖي٣ش بّع ب٣دشبة ا٣ّٟ٪د اٟٗٚػم نل٣٪ كازد٨شر اإل٥رت٥ت يف
بّع أف بف  ،يف أررشء امل٣ّ٪رةٖش٥ترش اإل٥رت٥ت . (1)ك٤٢ خ١ بشيق دكؿ اّٟشل١ أمػيكش

                                                 

 .18م، ص1998اج أسامة، دليلك الشخصي إلي عالم االنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، الحج -1
 .24-21ص ،هـ1421 ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،اإلنترنت للمستخدم العربي ،عبد القادر الفنتوخ -2
 . 15ص ،م1997 ،القاهرة ،مكتبة عين شمس ،محاضرات في شبكة المعلومات العالمية ،سمير السيد -3
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يلمٞ اآلف كيػبى ٢ئشت املاليني يف خمج٠ٕ دكؿ  ،يػبى يف ابلعاية خالخة ش٪اؾيب ٖٚى
 .اّٟشل١

 المٗشت األؾشؾية ل٠بحئة اإللٝرتك٥ية يف ال٪ي٤ اّٟػيب 2-3
كل١ ٥ك٤  ،ل١ ختج٠ٕ ابلحئة اإللٝرتك٥ية اّٟػبية ٤ِ ابلحئشت األطػل بكدري

٦٠ٙش أ٩٥ش ثٚٞ الٝدري كالٝدري ٤ِ ابلحئشت اإللٝرتك٥ية األطػل يف ٥ش إذا ٢ش أٙع أطً
ٖشبلحئة اإللٝرتك٥ية اّٟػبية ل١ ثك٤ ب٦٣أل ٤٢ اجلػي٣ة . األ٢ين كاتلٚين لاملؿج٪

ـ٪ إيلٖٚع يأيت  ،أيعم اإلر٨شبحني بٞ ي٣ك٤ اٟٚ٪ؿ إ٩٥ش أٙػب إىل ،كاإلر٨شب اإللٝرتكين
كؾ٪ؼ يق٩ع اّٟشل١ دميُ  ،ّٟشب اإلر٨شبيةاذلم تؿجويٕ ادلكؿ اّٟػبية ٖي٧ دكرة األ

طاللة اٟٚ٪ؿ يف ٨غا املٚشـ ٨٪ أف ابلحئة اإللٝرتك٥ية . ر٪تت ادلكرة دكف أم تقٗري
ك٨غق  ،٤٢ األ٢شف اعيلةدررة  أ٢ين مػثُٗ يمٞ ب٩ش إىل لمؿج٪ اّٟػبية ل١ ثمٞ إىل

 . املقلكة ؾ٪ؼ ثجوشِٕ ٢ُ ٣٥٪ ٖٝػ اتلًػؼ يف ال٪ي٤ اّٟػيب

 اجلػي٣ة ٢ُ ابلحئة اإللٝرتك٥ية  ثاليق 1-3
يف  اعيلةماك٥ة  بّع ٢ش رأي٦ش ٜيٕ ثً٪رت ابلحئة اإللٝرتك٥ية كًليٕ كل٠ت إىل

كت أف ثرتاٙك  ،اآليلـ٪ ت يؿجًيُ اإلنؿشف اّٟحـ بعكف احلشؾب إيلٖ ،احليشة اّٟش٢ة
كٟك٤ . ل٪شة املٗشثيس تلّؼؼ أحلشف اتلٗ٪ؽ كاملؿجٚبٞ كانل٣٪ كاتلٚعـ ألشبُ يعاق ىلع

ش ٢ش ثتؿ٠ٞ بّن األلشبُ تلم٦ُ أيون  ٖٝدرينا ،ش أحلشف احليشةل٪شة املٗشثيس ت ثّؼؼ دائ٣ن 
ٖجالٙت اجلػي٣ة ٢ُ ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٦ِع ٥ًٚة اترثكشز . أحلشف م٪ت كثع٢ري كطػاب

ٖيف ٍٞ ٨غق ابلحئة ثك٤٣ املقلكة يف ٢ّػٖة . كيف شزي بؿيى ل٠ٔشية كيه ل٪شة املٗشثيس
٣ٖػك٥ة ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت كاحلشؾب كاإل٥رت٥ت  ،ٕٚ ط٠ٕ ل٪شة املٗشثيس٤٢ اذلم ي

يه اٟيت ؾشِعت األلشبُ اخلبحدة ليك ثجرش ا٦ّٟٕ كاخل٪ؼ كليك ختًى كث٦ٗغ اهلز٣شت 
 /ٖج٦ٝ٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ثك٪ف ٢ٗيعة ل٠ز٣شاعت اإلر٨شبية يف ٥ششيتني. اإلر٨شبية
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رت٥ت ب٪ل٩ٗش أداة ٢ٗيعة ي٣ك٤ هل١ أف يؿجظعم٪ا أر٩ؼة احلشؾب كاإل٥ .3
تلّؼيؼ اٟجقشط اإلر٨شيب اتل٠ٚيعم ٢دٞ اؾجظعاـ اإل٥رت٥ت يف اتلز٦يع 

 . كاتلعريب كثبشدؿ امل٠ّ٪٢شت بني امل٣َ٦شت اإلر٨شبية املظج٠ٗة

لأل٣ِشؿ  جية ل٠ّ٣٠٪٢شت ي٣ك٤ أف تقلك ٨عٖنش رغابنشابلجية اتلص .2
 . ّشـ اّٟشٟيمالػأم اٟ اإلر٨شبية اٟيت ي٣ك٤ ٤٢ طالهلش اتلأخري ىلع

 / ( )لإلر٨شبحني ألؾبشب ِعيعة ٩٦٢ش شرغابن  ش اعمالن ٨٪ أيون  اآليلكاحلشؾب  

 ٧ إيلٖلك ٢ش حيجشج  ،اإلر٨شبية اتل٠ٚيعية األؾشيلب٤٢  إ٧٥ أرطك ؾّػنا
ٖشأل٣ِشؿ . اإلر٨شيب ٨٪ احلشؾب كيػي٘ ٤٢ يػؽ اتثمشؿ بشإل٥رت٥ت

ابل٦شدؽ كاملجٗزػات  أؾ٠صة ٢دٞ اإلر٨شبية اإللٝرتك٥ية ت حتجشج إىل
ٖي٩٦ٝ٣ش أف خت٠٘ ٖريكس ٢عمػ ٤٢ طالؿ  ،تل٦ٗيغ أ٨عا٩ٖش اإلرػا٢ية

 (.  wireless)أك اتثمشؿ الالؾ٠يك  ،طى اهلشثٕ أك ببٞ اتثمشؿ

  مػثكب اإلر٨شب اإللٝرتكين دل٩٪ؿ أكرث ٤٢ مػثكب اإلر٨شب
رة اّٟعيع ٤٢ املجمٗصني يؿجظعم٪ا األؾ٣شء املؿجّش ٣ٖدالن  ،اتل٠ٚيعم

 ،ك٨غا جيّٞ ٤٢ المّب ثّٚب ٨٪ية اإلر٨شبحني ،فبٝة اإل٥رت٥ت ىلع
ش يف اٟٗوشء اإللٝرتكين ت ث٪رع ش٪ارؼ ٢شدية ٢دٞ ٥ٚشط اتلٗجحـ كأيون 

 .أك اّٟب٪ر ِرب احلعكد ،ل٠ج٦ٚٞ

  اٟيت ي٣ك٤ لإلر٨شبحني اؾج٩عا٩ٖش ٤٢ طالؿ  األ٨عاؼث٦٪ع كثّعد
 .احلشؾب

 يه ؾ٣ة رغابة لإلر٨شبحنيك ،اتلّشمٞ ٢ُ احلشؾب يك٪ف ٤٢ بّع. 

                                                 

-4 Weimann.G،(2004 may) Cyber terrorism, How Real Is the Threat? 

http://www.usip.org/resources/cyberterrorism-how-real-threat 
 

http://www.usip.org/resources/cyberterrorism-how-real-threat
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  أٙٞ ٤٢ اتلعريب ابلعين يج٠ًب ٙعرنا اآليلاحلشؾب. 

كاحلشؾب ِ٪امٞ رغابة لإلر٨شبحني ٖإف  تب٥ت ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢ش كإذا
 /( )اإل٥رت٥ت أكرث مػك٥ة كأكرث رشذبية ّٟ٪امٞ ِعة ٩٦٢ش

  فبٝة اإل٥رت٥ت إىلؾ٩٪ٟة ال٪ل٪ؿ. 

 كا٥ّعاـ الؿيًػة احلٝ٪٢ية يف أ٠ٓب  ،هآٟة أك ٢ّعك٢ة اتل٦َي١ كالػٙشبة
 . األشيشف

 ات٥تقشر اجل٣ش٨ريم الٝبري ٤٢ دميُ أحنشء اّٟشل١ . 

 ٖحؿ٩ٞ  ،كث٪ٖري بحئة ريعة ل٠٪ؾشئى املجّعدة ،ؾ٩٪ٟة اؾجظعاـ اإل٥رت٥ت
٣ٜش يؿ٩ٞ حت٣يٞ  ،اجل٣ُ بني انلم٪ص كالػؾـ٪ كبني الم٪ت كاٟٗيعي٪

 .عدةاألٖالـ كاألاغين كالٝجب كامل٠ٗشت املجّ

  اتلأخري ٤ِ يػي٘ اتلًٔية اإلِال٢ية ىلعاٟٚعرة . 

٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ اّٟ٪امٞ اٟيت  ،اآليلمػك٥ة اإل٥رت٥ت كاحلشؾب  إىلكبشإلهشٖة 
ػ  ،لإلر٨شب اإللٝرتكين( ٖٝػية ،ارج٣شِية ،اٙجمشدية ،ؾيشؾية)ثّجرب ب٣دشبة دكاُٖ  أٜذ

 / ؾهيٞ املدشؿ ت احلرص ىلع٩٦٢ش 

o احلػب كاتشجالؿ/ 

كتدة الٝدري ٤٢ ا٦ّٟٕ اذلم يمششب٧ ششٟة ٤٢ أٟوب  ىلعِع احلػكب تؿش
 إىلشػب اجلي٪ش كاجل٦٪د كإ٣٥ش ث٣جع  ىلعٖيف احلػكب ل١ ثٚجرص املؿأٟة . كشب ات٥جٚشـ

                                                 

5-Weimann .G. (2004، march) www.terror.net:How 5-modern terrorism uses the 

Internet. 

http://www.terror.net:How
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بشحلػب  ش ٢ش يؿىمٜدرية ٢دٞ احلػب اإلِال٢ية كانلٗؿية كأيون  لشػكب أطػ
كتدة الٝدري ٤٢  اّٟػبية ؾشِع ىلع اتشجالؿ اإلرسائييل ٠ٟٗؿًني ٣ٖدالن  ،اإللٝرتك٥ية

 ةف٩عت م٪اُٙ اٟٚيشدات ا٠ٟٗؿًيجي 2111ٖيف أكج٪بػ  ،(1)٠٣ِيشت اإلر٨شب اإللٝرتكين
 . حلؼب اهلل كمحشس ٨ز٣شت ٤٢ ٙبٞ مػا٨ٚني إرسائي٠يني

اّٟعيع ٤٢ اهلز٣شت اإللٝرتك٥ية  إىل لش الرصاع بني بشٜؿجشف كاهل٦ع أدكأيون 
يف اعـ  311 ،ـ3555يف اعـ  39/ ب٣ّعؿ ٣شت ؾ٦٪ينشق اهلز٣٦ٖت ٨غ ،م٪اُٙ شي٪ية ىلع

 . ( )2113يف اعـ  219 ،2111

ـ أخ٦شء شػب ٜ٪ؾ٪ٖ٪ ب٥ت ش٪اؾيب ش٠ٕ ف٣شؿ األي٠يس 3555ش يف ؾ٦ة كأيون 
ممش  ،ِػهة ًٟػد ٢جٗزػ كملصشكتت إ٥كشر اخلع٢ة ٤٢ يػؼ املّشرهني هلزـ٪ احل٠ٕ

 .( )ػات طالؿ ِعة أيشـإيٚشؼ القباكت ٤ِ اخلع٢ة ّٟعة م إىل لأد

o الرصاع الؿيشيس كادلب٠٪٢شيس / 

كتدة  ش الرصاع الؿيشيس كادلب٠٪٢شيس بني برلي٤ أك أكرث ىلعيؿشِع أيون 
٦ِع٢ش الًع٢ت يشئػة أمػيكية ل٣٠ػاٙبة ٢ُ يشئػة  ٣ٖدالن  ،٨ز٣شت إر٨شبية الٝرتك٥ية

٨غا الرصاع را٧ٖٚ . نقشء بني ابلرلي٤ رصاع ؾيشيس ،ـ2113ليجية ٢ٚشث٠ة يف اهل٪اء اعـ 
م٪ُٙ  3211بف ٥تيزج٩ش ثّػض أكرث ٤٢  ،اإل٥رت٥ت هلز٣شت ٙػال٦ة ال٣ٝبي٪ثػ مح٠ة ىلع

                                                 

6- Kraft، D. (2000، October 26). Islamic groups 'attack' Israeli web sites. Retrieved 

November 10، 2003 ، fromhttp://www.landfield.com/isn/mail-

archive/2000/Oct/0137.html 

7-Vatis، M. (2002، June). Cyber attacks: Protecting America's security against digital 

threats. Discussion paper،ESDP-2002-04، John F. Kennedy School of Government، 

Harvard University. 

 

مكافحة الجرائم اإلرهابية " ةأبحاث الدورة التدريبي ،اإلرهاب المعلوماتي في القانون المغربي والدولي ،الحق باسو عبد -8
 .10ص ،2006 ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،كلية التدريب  ،"المعلوماتية

http://www.landfield.com/isn/mail-archive/2000/Oct/0137.html
http://www.landfield.com/isn/mail-archive/2000/Oct/0137.html
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ة ب٣ش ٖي٩ش م٪ُٙ ابليت  ،أمػيك٬ ل٠تق٪ي٧ كهلز٣شت ٤٢ ٥٪ع إ٥كشر اخلع٢ة امل٪ِز
 . ( )األبين كم٪ُٙ اٟٚ٪ات اجل٪ية األمػيكية ككزارة اًٟشٙة

ٙشـ ٩٢شدم٪ف  ،الؿٗشرة الميجية يف ب٠ٔػاد ش طالؿ اٟٚمٕ اذلم ثّػهت هلكأيون 
 ،" ٦ِع٢ش ثج٪ٕٙ احلػب٤ٟ ٥ج٪ٕٙ ٤ِ اهلزـ٪ إَت "ليجي٪ف بإيعاع رؾشئٞ حت٣ٞ ٦ِ٪اف 
 . كذلٛ ِرب م٪اُٙ شٝ٪٢ية أمػيكية

 اإل٥رت٥ت مرسح اإلر٨شبحني 3-3
لبس اإل٥رت٥ت مرسح ٢ٗج٪ح ترثكشب اجلػي٣ة اإلر٨شبية بؿبب مػك٥ة أ

ري٨ش الٝدري ٤٢  ،كهآٟة اتل٦َي١ كالػٙشبة ،القبٝة إىلؿ الؿ٩ٞ كال٪ل٪ ـاتؾجظعا ٓك
كٖي٣ش ييل ي٣ك٤ أف ٥ّػض يػؽ كل٪ر . ِي٪ب اإل٥رت٥ت اٟيت ب٥ت يف الؿشب٘ مؼايشق

 /اؾجظعاـ اإلر٨شبحني لإل٥رت٥ت

 بح خٚشٖة اإلر٨شب/ املق٩ع األكؿ
١٨ أك م٪ت مػثكيب اجلػي٣ة أك ٥بغ ٙع يؤدم اإلر٨شب يف ٩٥شية املًشؼ إىل

ج٪ر  ،شٚج١٩ دكيل شمال اجلػي٣ة  اّٟؿريم إ٧٥ ت يٚعـ ىلع ىلعذللٛ كًل٣ش يٚ٪ؿ ادٜل
إت ٤٢ ثػؾض دلي٧ ٢بشدئ كم٪إٙ ٢جًػٖة ت ثؤ٤٢ بشحل٠٪ؿ ال٪ؾى أك "اإلر٨شبية 

ك٨غا ٢ش حي٪ج  ،ن اآلطػي٤ بٞ ث٠يغ كر٪د١٨ ٦ّ٢٪ي ش ك٤٢ خ١ شؿي شاملػش٠ية كثػٖ
 .(  )"ٖٝػ١٨ كث٪ٖري أكرب ِعد ممك٤ ٤٢ املؿجّعي٤ تله٦ي٦٢٧شبػ بلح  اإلر٨شبحني إىل

                                                 

9- McWethy، J. & Starr، B. (2001، April 26). Hacker alert: Pentagon braces for 

Chinese computer attacks. Retrieved November 2، 2003 ، 

from،http://abcnews.go.com/sections/world/DailyNews/chinahackers_010426.html. 
 

اهلل العسيري، اإلرهاب واالنترنت، بحث منشور ضمن كتاب اإلرهاب والقرصنة البحرية، مركز الدراسات  بن عبد علي.د -10
 .223، ص 2008ف العربية للعلوم األمنية، والبحوث، جامعة ناي
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كيج١ بح خٚشٖة اإلر٨شب ِرب اإل٥رت٥ت ٤ِ يػي٘ ثأؾحؽ م٪اُٙ ث٣دٞ امل٣َ٦شت 
يف اتزديشد ٢ُ  ةك٨غق امل٪اُٙ آطغ ،ك٨٪ يك٪ف ب٣دشبة م٪ُٙ اٖرتايض ل٣َ٦٣٠ة ،اإلر٨شبية

يع  ت اٟيت حتج٪م ىلعٖيج١ نرش املٚشتت كابليش٥ش ،ازديشد امل٣َ٦شت اإلر٨شبية ث٩عيعات كِك
أك  ،أك ث٤٠ّ ٤ِ حت٩٠٣ش مؿئ٪يلة إشعل اهلز٣شت اٟيت ارثكبت ،بت٦ٗيغ ٠٣ِيشت إر٨شبية
 . لأطبشر لشدرة ٤ِ ٣َ٦٢شت أك ر٩شت دكيلة أطػ بيش٥شت ث٦يف أك ث٠ّ٘ ىلع

 اتلز٦يع كاتلعريب/ املق٩ع الشين
٦ِشرص إر٨شبية  ٤٢ طالؿ اإل٥رت٥ت ي٣ك٤ ل٠ز٣شاعت اإلر٨شبية أف جت٦ع

ش ،ٖئة القبشب ك١٨ يف ذلٛ يّج٣عكف ىلع ،ث٦ٗيغ أ٣ِشهل١ اإلرػا٢ية تؿشِع١٨ ىلع  طم٪لن
اإل٥رت٥ت ٤ِ ششرج٩ش  ٖج٤٠ّ اجل٣شاعت اإلر٨شبية ِرب م٪ا٩ّٙش ىلع. هّشؼ اّٟٚٞ كاٟٗٝػ

شئٕ فشٓػة ل٠قبشب ،٦ِشرص ا٥جصشرية إىل مؿجظع٢ة يف ذلٛ  ،٣ٜش ل٪ ب٥ت ث٤٠ّ ٤ِ ٍك
كثٚـ٪ بعِ٪ل  ،٢ش ثمٕ األ٨عاؼ اٟيت تؿج٩ع٩ٖش ٠٣ِيشث١٩ بشلاكٖػة شٖعائ٣ن . دلييناجلش٥ب ا

 .بشجل٦ة اتؾتق٩شد يف ؾهيٞ اهلل كاٟٗ٪ز  اجل٩شد كشد١٩ ىلع القبشب إىل

٤٢ طالؿ  ،ش ثٚـ٪ اجل٣شاعت اإلر٨شبية بجعريب ٦ِشرص٨ش ٤ِ يػي٘ اإل٥رت٥تكأيون 
بٞ كًليٗية اتلظًيى ل٩٠عؼ كاهلزـ٪ ٜيٗية ل٦شِة ا٦ٟٚش نرش ٖيعي٪ كل٪ر تؿشِع ىلع

كاذلم ٥ٗغق شؿ٤ بق٦عم يشٟب بك٠ية  ،(2119ابػيٞ  1)ٖيف ششدث األز٨ػ ب٣رص . ٠ِ٧ي
٠ّ٢٪٢شت ِرب فبٝة  أخهجت اتلصٚيٚشت األكيلة أف ٦٢ٗغ ا٠٣ّٟية شمٞ ىلع ،(  )اهل٦عؾة

 . ثم٦يُ ٦ٙب٠ة بعائية الم٦ُ اؾجظع٩٢ش يف احلشدث ؾشِعث٧ ىلع ،اإل٥رت٥ت

اؾجظعاـ اإل٥رت٥ت يف إِعاد كث٦ٗيغ اهلز٣شت / ع الشٟحاملق٩
 اإلر٨شبية

                                                 

المعلومات والخصوصية من حماية أ"لمؤتمر الدولي األول حول نترنت، أبحاث االحليم، اإلرهاب واإل سهير عثمان عبد .د -11
 .1، ص2008، القاهرة، "نترنتفي قانون اإل
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ٖإِعاد  ،يؿجظعـ اإلر٨شبحني اإل٥رت٥ت يف إِعاد كث٦ٗيغ اهلز٣شت اإلر٨شبية
. كختًيى اهلز٣شت اإلر٨شبية يج١ ٤٢ طالؿ دمُ امل٠ّ٪٢شت امل٠ً٪بة ش٪ؿ اهلعؼ

٪ؿ اًٟشئػات م٪اِيع إٙالع ككل ٖي٣ك٤ لإلر٨شبحني احلم٪ؿ كبكٞ ؾ٩٪ٟة ىلع
٤٢ اٟٗوشء  ةطػائى كل٪ر م٠جًٚ ٣ٜش ي٣ك٤ هل١ احلم٪ؿ ىلع ،كالقشش٦شت كاًٟٚشرات

 . ِرب األ٣ٙشر الم٦شِية ل٩٠عؼ امل٠ً٪ب

٨ز٣شت إر٨شبية تؿج٩عؼ ال٪اُٙ املشدم / أ٢ش ث٦ٗيغ اهلز٣شت اإلر٨شبية ٖيه ٥٪اعف
ِيع إٙالع ك٨ب٪ط فبٝة اًٟرياف كثٔري م٪ا إىلكثّؼز اإلر٨شب اتل٠ٚيعم ٢دٞ ادلط٪ؿ 

أ٢ش انل٪ع الشين ٖيه ٨ز٣شت إر٨شبية تؿج٩عؼ فبٝة . ثمشد١٩٢ اًٟشئػات ممش يؤدم إىل
ة ٢دٞ ٨زـ٪ امل٠ّ٪٢شت كثع٢ري ابلجية اتلصجية  ،اإل٥رت٥ت ذاث٩ش كيه ٢جّعدة ك٢ج٦ِ٪

ري٨ش الٝدري ٤٢ اجلػ ،ل٠ّ٣٠٪٢شت  .ائ١ اٟيت ؾ٪ؼ ٥ت٦شكهلش ٖي٣ش بّعٓك

*** 
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ا
ً
 التهديدات والهخاطر: لهعلوناتأنو ا: ثاىي

 ،تؿك٤ األرض يف ٨غا اّٟرص اآليل٦٨شؾ اآلف املاليني ٤٢ أر٩ؼة احلشؾب 
شؼ اٟيت ث٠جٕ ش٪ؿ اّٟشل١ ليك ثم٧٠ يلكماليني األ٢يشؿ ٤٢ األؾالؾ الو٪ئية كاأل

ش. أٙٞ ٤٢ الش٥يةببّن يف   ٚ كِرص٥ش ٨٪ ِرص  ،دلج٣ُ امل٠ّ٪٢شت ٣ٖزج٦ّ٣ش ٨٪ ش
ية يف شيشة اٟهرش ر٠بت اّٟعيع ٤٢ املقلت األطالٙية ٖشنل. امل٠ّ٪٢شت ٠ٚة انلِ٪

٦٩ٖشؾ اّٟعيع ٤٢ اتلصعيعات . كاٟٚش٥٪٥ية اٟيت ثػثبى بشّٟعيع ٤٢ احلٚ٪ؽ كاحلػيشت
. كيه ثجبُ ٤٢ يبيّة امل٠ّ٪٢شت ذاث٩ش ،ـ٪ يف ِرص امل٠ّ٪٢شتإيلاٟٗػيعة اٟيت ٥٪ار٩٩ش 

حتٚي٘  ٪ؾُ اّٟٚ٪ؿ كثؼيع ٤٢ ٙعرث٩ش ىلعٖشمل٠ّ٪٢شت يه ال٪ؾي٠ة اٟيت ٤٢ طالهلش ثج
 . (  )ٖشمل٠ّ٪٢شت تقلك رأس املشؿ اٟٗٝػم ل٠هرش كممعر شيشث١٩ ،أ٨عا٩ٖش

يف خمج٠ٕ دلشتت احليشة اترج٣شِية  تل٦ٝ٪ل٪ريش احلعيدة أخػت ثمشِعي شٖش
 ،كا٥ترشت اجلػائ١ كاإل٥ج٩شبت يف دميُ دكؿ اّٟشل١. كاتٙجمشدية كالؿيشؾية كاأل٦٢ية

ألبس أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت ٤٢ أكل٪يشت ادلكؿ املجٚع٢ة كانلش٢ية كاملزج٣ُ ادلكيل  ىتش
ػ ٩٦٢ش ،ك٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ أؾبشب الوّٕ يف انلَشـ األ٢ين ل٠ّ٣٠٪٢شت. بأك٧٠٣  / أٜذ

 . ِعـ كر٪د ؾيشؾة م٪شعة يف دلشؿ أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت -
 ت ،اٟٚم٪ر اٟترشييع يف اٟٚ٪ا٥ني اخلشلة اٟيت ث١َ٦ أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت -

 . ي٣ش يف ادلكؿ اّٟػبيةؾ
 . امل٠ّ٪٢شت ٤٢ رش٥ب الؿ٠ًة كاملزج٣ُ ِعـ كر٪د رٙشبة بٖية ىلع -

                                                 

12 - Richard O. Mason،Management Information Systems Quarterly ، Volume 10، 

Number 1، March، 1986pp. 5-12 
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األ٢ين لألفظشص اًٟبيّيني كاتِجبشريني يف دلشؿ  لثعين املؿج٪ -
 . امل٠ّ٪٢شت

 . امل٠ّ٪٢شت القظمية ٤٢ ٙبٞ املظشبػات كأر٩ؼة ادلكٟة ىلعاحلم٪ؿ  -

٧٦٢ أيع ٤٢ اتل٩عيعات اٟيت ث٩عد ٣ٜش أف م٪ه٪ع أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت حتيى ب٧ اّٟع
 / كاؾجٚػارق ٩٦٢ش

 . ال٪ل٪ؿ ٓري املرشكع ل٠ّ٣٠٪٢شت القظمية -
 . ترسب امل٠ّ٪٢شت كاطرتاؽ اخلم٪لية -
 . اآليلإثالؼ أك رسٙة أر٩ؼة احلشؾب ثع٢ري أك   -
 . اِرتاض امل٠ّ٪٢شت يف فباكت ابليش٥شت كطً٪ط اتثمشتت -
 . ث٪زيُ ابليش٥شت ىلعاٟٚي٪د اٟٚش٥٪٥ية املٗػكهة  اتلّعم ىلع -

 ٙوشيش ٙش٥٪٥ية
 ىلعيثري م٪ه٪ع أ٤٢ امل٠ّ٪٢شت اّٟعيع ٤٢ اٟٚوشيش اٟٚش٥٪٥ية اهلش٢ة كاٟيت ثؤخػ 

كالرسية  ،شٚ٪ؽ امل٠ٝية اٟٗٝػية ىلعٖأ٤٢ امل٠ّ٪٢شت يؤخػ . احليشة اّٟش٢ة كاخلشلة
مل٠ّ٪٢شت ٣ٜش أف أ٤٢ ا. كاحل٘ يف شػ٢ة احليشة اخلشلة ،كمحشية ابليش٥شت ،كاخلم٪لية

 ،كاتل٦ٝ٪ل٪ريش احلعيدة ٙع اؾجصعخت اّٟعيع ٤٢ اجلػائ١ ٢دٞ اجلػي٣ة امل٠ّ٪٢شثية
كاّٟعيع ٤٢  ،كاٟٗريكؾشت ،كاٟٚػل٦ة ،كالرسٙة ،املشيلكاتشجيشؿ  ،كاإلر٨شب اإللٝرتكين

كّٟٞ ث٦شكؿ م٪ه٪ع اتلعابري . اجلػائ١ األطػل اٟيت ثػثكب داطٞ ابلحئة اإللٝرتك٥ية
 ك٥َػنا. ية م٪ه٪ع يف اغية األ٣٨يةاٟٚوشيش املػثبًة بشبلحئة اإللٝرتك٥ اٟٚش٥٪٥ية بلّن

ث٦شكؿ خالث ٙوشيش رئحؿية أل٤٢  ؾ٪ؼ ٥ٚجرص احلعيح ىلع ،حلعكد شز١ ٨غق ال٪رٙة
 . امل٠ّ٪٢شت ك١٨ اخلم٪لية كاجلػي٣ة امل٠ّ٪٢شثية كاإلر٨شب اإللٝرتكين
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 اخلم٪لية امل٠ّ٪٢شثية 3-2
٤ شٚ٪ؽ اإلنؿشف كشزػ الؼاكية يف املزج٣ّشت ثّجرب اخلم٪لية ش٘ أؾشيس ٢

ك٢ُ . ٖيه ثك٤٣ يف أؾشس ؾيشدة اٟٚش٥٪ف كشػ٢ة ا٥ج٩شؾ احليشة اخلشلة. ادلي٣ٚػايية
ية ٤٢ أكرث ثً٪ر اتل٦ٝ٪ل٪ريش اجلعيعة ل٠ّ٣٠٪٢شت كاتثمشتت ألبصت اخلم٪ل

 . يف ابلحئة امل٠ّ٪٢شثية شٚ٪ؽ اإلنؿشف ا٥ج٩شبن 

 ثّػيٕ اخلم٪لية 3-3-2
ٖيه ختج٠ٕ  (  )أكرث اتلّػيٗشت لّ٪بة يف اتلصعيعرب اخلم٪لية ٤٢ ثّج

ٖشخلم٪لية ٙع ث٦م٩ػ ٢ُ . لأطػ كختج٠ٕ ٤٢ دكٟة إىل ،بشطجالؼ الؿيشؽ كأٟػض
دكٟة بأ٩٥ش  لكٙع ثػ ،كٙع ثعطٞ حتت ٥ًشؽ شػ٢ة احليشة اخلشلة ،٩ٗ٢ـ٪ محشية ابليش٥شت

. (  )عطٞ يف فؤكف األٖػادكؾي٠ة لػؾ١ اخلى اذلم ي٣ك٤ ل٣٠زج٣ُ أف يجّعاق كيج
 ،األ٣٨ية إىلكٟك٤ ِعـ كر٪د ثّػيٕ كاشع ت يّين أف ٙوية اخلم٪لية ثٗجٚػ 

ش ثّجرب احل٘ كيه أيون . (  )ٖز٣يُ شٚ٪ؽ اإلنؿشف يه ر٪ا٥ب ٤٢ احل٘ يف اخلم٪لية
كاحل٘ . ش٘ ٙش٥٪ين حميم ب٣٪رب ادلؾج٪ر اًٟبييع اذلم ي٪ٖػ األؾشس ل٠صم٪ؿ ىلع

كأِػب ٤ِ . يف ١َّ٢ املزج٣ّشت ادلي٣ٚػايية ية حميم دؾج٪ري شٚش٥٪ين يف اخلم٪لاٟ
ة ٤٢ األفاكؿ اٟترشيّية أٟػبية كاّٟػبية ة ٢ج٦ِ٪  .٨غا احل٘ ادلؾج٪رم يف دل٣ِ٪

                                                 

13 - James Michael، Privacy and Human Rights 1 (UNESCO 1994).  

14 - Simon Davies، Big Brother: Britain's Web of Surveillance and the New 

Technological Order 23 (Pan 1996). 

15 - Volio، Fernando، "Legal personality، privacy and the family" in Henkin (ed)، 

The International Bill of Rights (Columbia University Press 1981). 
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 اٟٚي٪د يف ال٪ل٪ؿ إىل/ ك٦٨شؾ ٤٢ اِجرب اخلم٪لية مؼيذ ٤٢ خالخة ٢ٗش٨ي١ ك١٨
 . (  )٤٢ مػاٙبة اآلطػي٤ كاتلصػر ،امل٠ّ٪٢شت القظمية ىلعكالؿيًػة  ،اعل١ القظمية

شاّٟعيع ٤٢ ا ٣ٞ ىلعجك٩ٗ٢ـ٪ اخلم٪لية يق ّن ة كاملجعاط٠ة ٢ يف  ملٗش٨ي١ املج٦ِ٪
 / (  )ال٪ٙت ذاث٧ كيه

 كيه اٟيت ثجو٤٣ اٟٚ٪اِع اٟيت حتك١ دمُ  ،طم٪لية امل٠ّ٪٢شت
ة املشيلكإدارة ابليش٥شت اخلشلة ٠ّ٣ٜ٪٢شت بًشٙة اهل٪ية كامل٠ّ٪٢شت 

زالت احلٝ٪٢ية كيه يف اّٟشدة لك ٢ش يجمٞ كالؿزالت اًٟبية كالؿ
 . حب٣شية ابليش٥شت

 كيه اٟيت ثج٠ّ٘ بشحل٣شية اجلؿعية  ،اخلم٪لية اجلؿعية أك املشدية
لألٖػاد هع أية إرػاءات ٢شؾة بشنل٪ايح املشدية ألرؿشد١٨ ٜٗص٪لشت 

 . كاتلزشرب اًٟبية ،كٖصك املظعرات ،اجلي٦شت

 ية كطم٪لية املػاؾالتكيه اٟيت ث٬ًٔ رس ،طم٪لية اتثمشتت 
 .ٓري٨ش ٤٢ اتثمشتتاهلشثٗية كاٟربيع اإللٝرتكين ك

 كيه ختجك بشإل٠ٙي١ املاكين كيه ثج٠ّ٘  ،اخلم٪لية اإل٠ٙي٣ية
امل٦شزؿ كبحئة ا٣ّٟٞ أك األ٢شك٤ اّٟش٢ة  بشٟٚ٪اِع امل٣َ٦ة لرلط٪ؿ إىل

 . ةكاٟيت ثجو٤٣ اتلٗجحـ كالػٙشبة اإللٝرتك٥ية كاتل٪خ٘ ٤٢ بًشٙشت اهل٪ي

                                                 

16 - Privacy and the computer: Why we need privacy in the information society"، L. 

Introna، Metaphilosophy 

(http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp/ethicomp96/abstracts/introna.h

tml.  

17 - Cedric Laurant، Privacy & Human Rights، Electronic Privacy Information 

Center، USA، 2003. 

http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp/ethicomp96/abstracts/introna.html
http://www.ccsr.cse.dmu.ac.uk/conferences/ethicomp/ethicomp96/abstracts/introna.html


 أمه المعلومبت وحمبية البيئة اإللكترووية يقضبيب قبوووية ف

 محمد سيد سلطبن

 

 

19 

 دار ىارشي لليرش اإللكرتوين  

 

ش٘ ١٩٢ كيرط رضكرم إلٙش٢ة اّٟعيع ٤٢ احلٚ٪ؽ األطػل  يهكاخلم٪لية 
٦٩ٖشؾ ِالٙة بح٩٦ش كبني احلػية كالٝػا٢ة . ٢دٞ احلػية كاتؾجٚالؿ القظيص

ٖششرتاـ طم٪لية القظك ٨٪ اِرتاؼ حب٘ ٨غا القظك يف احلػية  ،كادلي٣ٚػايية
٧٠ٖ  ،٘ ٟحؽ ٠ً٢٘كٟك٤ ٨غا احل. (  )ِرتاؼ بأف ٨غا القظك مؿجٚٞ بغاث٧كات

ػ ٩٦٢ش  / اّٟعيع ٤٢ اتؾتد٦شءات ٥ٜغ

 ال٪خشئ٘  املزػ٢ني كاتؾتيالء ىلع ش٘ الرشية يف اتلزؿؽ ىلع
 . (  )القظمية

  ش٘ ادلكٟة يف دمُ امل٠ّ٪٢شت اخلشلة كالقظمية ٤ِ م٪اي٦ي٩ش ب٩عؼ
  .(  ) انلَشـ اّٟشـاحلٗشظ ىلع

 ث٩عيعات اخلم٪لية 2-3-2
اّٟعيع ٤٢  شؽ ال٪اؾُ ل٠بحئة اإللٝرتك٥ية إىلثجّػض اخلم٪لية يف ٍٞ انلً

شك ،اتل٩عيعات املظج٠ٗة ٚن  / إىلل٠ٔػض ٤٢ ٨غق ادلراؾة بتل ي٦٦ٝ٣ش ثٚؿي١ ث٠ٛ اتل٩عيعات كٖ

 كادلكائػ اتل٠ٗؼي٪٥ية امل٠ٔٚة ،٢دٞ أر٩ؼة اتلم٦ت /ث٩عيعات األر٩ؼة، 
كأر٩ؼة اتؾتقّشر ٤ِ بّع كٓري  ،ك٢يٝػكٖ٪٥شت ،كالاك٢ريات اخلٗية

 . ٛ الٝدريذل

                                                 

18 - J. J. BRITZ، TECHNOLOGY AS A THREAT TO PRIVACY: Ethical 

Challenges to the Information Profession، 

http://web.simmons.edu/~chen/nit/NIT'96/96-025-Britz.html.  

19 - McGarry، K. (1993). The Changing Context of Information. An Introductory 

Analysis. 2nd ed. London: Library Association Publishing. 

20 - Ware، W.H. (1993). The new faces of privacy. The Information Society، 9 (3): 

195-211. 

http://web.simmons.edu/~chen/nit/NIT'96/96-025-Britz.html
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 ٩٦٢ش اٟربا٢ذ اخلبحدة ٢دٞ اٟٗريكؾشت كأشم٦ة  /ث٩عيعات اٟربدليشت
ري٨ش ٤٢ اٟربا٢ذ اٟيت ي٩٦ٝ٣ش أف ثكقٕ  يػكادة كبػا٢ذ اتلزؿؽ ٓك

 . ٤ِ ابليش٥شت القظمية كاحلؿشؾة

 ٤يعطٞ ه٤٣ ٨غا انل٪ع اتل٩عيعي /ث٩عيعات املصج٪يشت الػ٣ٙية 
 ،كحت٠يٞ ابليش٥شت ،تاؾجظػاج ابليش٥ش بشإلهشٖة إىل ،الؿشبٚني

 . كاٟترسيبشت أٟري ٙش٥٪٥ية ٟٚ٪اِع ابليش٥شت

ك٨غا انل٪ع  ،كّٟٞ ث٩عيعات املصج٪يشت الػ٣ٙية ل٠ظم٪لية ٨٪ م٪ه٪ع دراؾت٦ش
ٖشجل٣يُ يؿجظعم٪ا املصج٪يشت . ا٤٢ اتل٩عيعات يّجرب ٤٢ أكرث أ٥٪اع اتل٩عيعات ا٥تقشرن 

تلمٗس كإرؾشؿ اٟربيع اإللٝرتكين ٤٢ طالؿ ا ،الػ٣ٙية كاٟربدليشت كفبٝة اإل٥رت٥ت
الؿ٩٪ٟة اٟيت ي٣ك٤ ًٟػؼ  لدكف أف يعرًل٪ا ٢ع ،كاملقشرًلة يف املصشدخشت كامل٦جعيشت

 كي٦٦ٝ٣ش أف ٥ٚؿ١ اتلّعم ىلع. ة ب١٩ابليش٥شت كامل٠ّ٪٢شت اخلشل خشٟح احلم٪ؿ ىلع
 /  (  )إىلخالث أٙؿشـ ك٣٨ش بتل ىلاخلم٪لية ِرب املصج٪يشت الػ٣ٙية إ

 اإلتلٚشط/  
 Web)دميُ ابليش٥شت القظمية ث٣ػ ِرب طً٪ط خمج٠ٗة يف يػي٩ٚش إىل اخلشدـ 

Server .) ثججٚٞ ابليش٥شت ِرب طً٪ط اتل٠يٗ٪ف ك٤٢ خ١ إىل طً٪ط طع٢ة  ٖأكتن
كطالؿ يػي٩ٚش إىل اخلشدـ ي٣ك٤ ل٠ّعيع ٤٢ . كيف انل٩شية ثمٞ إىل اخلشدـ ،اإل٥رت٥ت

 (. إىلا٥َػ القلك اتل)م ٖي٧ ٩٠ٚ٥ش ٩ش يف ال٪ٙت اذلم جيػ٠ِياألفظشص احلم٪ؿ 

 

                                                 

21 - S. Wehner، Privacy and Anonymity on the Net، http://www.r4k.net/cyfem/.  

http://www.r4k.net/cyfem/
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 اٟربيع اإللٝرتكين / 
ش ،يؿشٖػ اٟربيع اإللٝرتكين ش٪ؿ اإل٥رت٥ت يف كه٪ح ثشـ ٜبًشٙة بػيعية دكف  ث٣ش٢ن

اٟربيع اإللٝرتكين ٤٢ أم فظك ٤ِ يػي٘ اخلشدـ اخلشص  كي٣ك٤ احلم٪ؿ ىلع. ٠ٔ٢ٕ
 . ال٪ٙت اذلم جيػم ٧٠ٚ٥ ٣ٜش ي٣ك٤ اتلٚشي٧ يف ،ب٧ أك اخلشدـ اخلشص بشًٟػؼ املج٠يق

 

 

 

 امل٪اُٙ اإللٝرتك٥ية / 
 كر٧ اخلم٪ص إىل ط٠٘ املؼيع ٤٢ األطًشر ىلع ث٣يٞ امل٪اُٙ اإللٝرتك٥ية ىلع

 ك٨غا ألف املجمٗس ي٦ٚٞ اعدة الٝدري ٤٢ امل٠ّ٪٢شت القظمية ِرب امل٪اُٙ. اخلم٪لية
 . اإللٝرتك٥ية
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ط٠٘ ؾ٠٪ؾ هشر  إىلبعكرق  لش٥ية أدك٢ُ ث٪ٖػ ٟٔشت اٟربدلة كأدكاث٩ش كبم٪رة دل
شع رّٞ اخلم٪لية ٖػيؿة ؾ٠٩ة امل٦شؿ لألٖػاد اّٟشديني ألداء األنقًة ٓري  إىل

ة ىلع ٖٚوشيش اخلم٪لية ألبصت اآلف أكرث طً٪رة ٤٢ دلػد . ٥ًشؽ كاؾُ املرشِك
 ابليش٥شت بٞ ألبس ٤٢ امل٣ك٤ احلم٪ؿ ىلع اطجمشر٨ش يف أ٣ِشؿ املػاٙبة احلٝ٪٢ية ىلع

كثٗشليٞ ابلًشٙشت  ،األٙػاص اخلشلة كالم٪ر املظؼ٥ة ىلع ،يش٥شت القظمية احلؿشؾةابل
 . ٤٢ ٙبٞ أفظشص اعديني ،كٍل٣شت الرس ،اتئج٣ش٥ية

 محشية اخلم٪لية 1-3-2

 اٟترشيّشت 3-1-3-2
 ،ي٦٦ٝ٣ش ث٦شكؿ اٟترشيّشت ٤٢ طالؿ ث٦شكؿ اتل٪ري٩شت ادلكيلة كاٟٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية

 /إىلانلص٪ اتل ك٨غا ىلع

 اتل٪ري٩شت ادلكيلة / 
احل٘ يف اخلم٪لية ب٪ر٧ اعـ ٖٚع  ٥ك اإلِالف اّٟشٟيم حلٚ٪ؽ اإلنؿشف ىلع

كا٩ّٟع ادلكيل ل٠صٚ٪ؽ املع٥ية كالؿيشؾية كاثٗشٙية . ٜٗٞ محشية األ٢شك٤ كاتثمشتت
األم١ املجصعة ل٣ّ٠شؿ امل٩زػي٤ كاثٗشٙية األم١ املجصعة حل٣شية اًٟٗ٪ٟة ٙع ٥ك رصاشة 

اإل٠ٙييم ٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ اتثٗشٙيشت اٟيت  لاملؿج٪ ش ىلعكأيون . يف اخلم٪لية احل٘ ىلع
ػ ٩٦٢ش اتثٗشٙية األكركبية حل٣شية شٚ٪ؽ اإلنؿشف  ،اِرتٖت بشحل٘ يف اخلم٪لية ٥ٜغ

كاإلثٗشٙية األٖػيٚية  ،كاتثٗشٙية األمػيكية حلٚ٪ؽ اإلنؿشف ،كاحلػيشت األؾشؾية
ري٨ش اّٟعيع ٤٢ اتثٗشٙيشت اإل٠ٙي٣ية اٟيت ٥مت  ،كامليدشؽ اّٟػيب ،حلٚ٪ؽ اإلنؿشف ٓك

 . احل٘ يف اخلم٪لية ب٪ر٧ اعـ رصاشة ىلع
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أ٢ش ٤ِ اتل٪ري٩شت ادلكيلة بقأف محشية اخلم٪لية يف دلشؿ ثك٦٪ل٪ريش 
 3593ٖٚع ٩ٍػت أكؿ اثٗشٙية دكيلة حل٣شية اخلم٪لية امل٠ّ٪٢شثية يف اعـ  ،امل٠ّ٪٢شت

ة ل٠بيش٥شت اآليلٗشٙية محشية األٖػاد ٤٢ خمشيػ املّشجلة ٦ِع٢ش كهُ اإلحتشد األكركيب اث
كبّع ذلٛ . حل٣شية ابليش٥شت ب٣دشبة أكؿ لٛ دكيل م٠ـؼ ٙش٥٪٥نش القظمية كيه ثّجرب

حل٣شية اخلم٪لية ك٥ٚٞ  تلّشكف اتٙجمشدم كاتل٣٦ية ديلالن إرفشدينشألعرت ٣َ٦٢ة ا
ة ٤٢ اٟٚ٪اِ ،ابليش٥شت اخلشلة ع اٟيت حتك١ ٠٣ِيشت املّشجلة كاذلم ب٣٪رب٧ ٙػر دل٣ِ٪

ثه٦ت األم١ املجصعة ديلالن يج٠ّ٘ بشؾجظعاـ  3595كيف اعـ . اإللٝرتك٥ية ل٠بيش٥شت
ة  ،(  )يف ٠٣ِية ثعٖ٘ ابليش٥شت القظمية احل٪ؾبة ة دكؿ ال٣ش٥ية دل٣ِ٪ كأي٠ٚت دل٣ِ٪

ك٤٢ طالؿ ِػض اتل٪ري٩شت ادلكيلة . ٤٢3559 اتل٪ليشت حل٣شية اخلم٪لية يف اعـ 
. شلة بشخلم٪لية يجوس نلش ِعـ كر٪د اثٗشٙية دكيلة حل٣شية اخلم٪لية امل٠ّ٪٢شثيةاخل

٣ٜش أف ٦٨شؾ ِزؼ ترشييع دكيل يف كهُ إيشر اعـ حل٣شية ابليش٥شت القظمية ِرب 
٣ٜش أف املبشدئ اتل٪ري٩ية مل٣َ٦ة اتلّشكف كاتل٣٦ية ثّجرب ب٣دشبة ٢بشدئ . اإل٥رت٥ت

ري م٠ؼ٢ة ٙش٥٪٥ين إ  . شرفشدية لرلكؿ ٓك

 اٟترشيّشت ال٪ي٦ية / 
ل٠ظم٪لية  ة٢ُ ثّشرض اخلم٪لية بج٦ٚية امل٠ّ٪٢شت كبؿبب املظشيػ املزتايع

ثً٪رت اٟترشيّشت ال٪ي٦ية ليك ث٪اٜب اجلػائ١ املؿجصعخة املجم٠ة  ،القظمية
يش٥شت ٩ٍػت أكؿ ٢ّشجلة ترشيّية يف ٢يعاف محشية ابل 3511ٖيف اعـ . بشخلم٪لية

٤ اٟترشيّشت اخلشلة خ١ اتؿّت دائػة ؾ   ،ملش٥يشؽ بأكاخلم٪لية يف ٢ٚشيّة ٨ح
 ،3511ٙش٥٪ف كيين ٢جاكمٞ يف الؿ٪يع اعـ إىل بشخلم٪لية امل٠ّ٪٢شثية ٤٣ٖ ٙش٥٪ف ٨حؽ 

خ١  ،3511اعـ  إىلاٟٗيعر لاملؿج٪ ملش٥يش ىلعأإىل خ١  ،3513ال٪تيشت املجصعة اعـ إىل 

                                                 

22 - United Nations، GUIDELINES CONCERNING COMPUTERIZED 

PERSONAL DATA FILES. Adopted by the General Assembly on 14 December 

1990.  

http://www.datenschutz-berlin.de/gesetze/internat/aen.htm
http://www.datenschutz-berlin.de/gesetze/internat/aen.htm
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أف ألبصت محشية  إىل ءٖيش شكبغلٛ أطغت ادلائػة يف اتتؿشع فحئن . 3519 ٖػنؿش اعـ
 ،ب٠زياك ،٤٢ انل٣ؿش كألبصت لكن . ٢ًشٟب شٚ٪ؽ اإلنؿشف ٤٢ ابليش٥شت ٠ً٢بنش أؾشؾينش

 ،ل٪ًلؿ٣ب٪رج ،شإيلإيً ،أيػنلعا ،أيؿ٦٠عا ،املزػ ،أملش٥يش ،ٖػنؿش ،ا٦٠ع٦ٖ ،ادل٣٥شرؾ ،اٟتقيٛ
١٩ ٙ٪ا٥ني اع٢ة حل٣شية دلي ،امل٠٣ٝة املجصعة ،الؿ٪يع ،أؾبش٥يش ،اٟربثٔشؿ ،اٟرنكيذ ،٨٪نلعا

 . (  )اخلم٪لية كابليش٥شت

محشية اخلم٪لية  ٧٥ ت ي٪رع دؾج٪ر ِػيب ي٦ك ىلعإٖ ،كبشٟجؿبة لرلكؿ اّٟػبية
احل٘ يف شػ٢ة املؿك٤ كاملػاؾالت  ٖز٣يُ ادلؾشثري اّٟػبية ٥مت ىلع ،امل٠ّ٪٢شثية
ٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية أ٢ش بشٟجؿبة ل٠. شػ٢ة احليشة اخلشلة كبّن ادلكؿ ٥مت ىلع ،بمٗة اع٢ة

اّٟػبية اخلشلة بشخلم٪لية كمحشية ابليش٥شت ٖٚع رشءت ٢جأطػة ٖأكؿ ترشيُ ِػيب 
طغت بّن ادلكؿ أكبّع ذلٛ  ،يف دكٟة اإل٢شرات 2111حل٣شية ابليش٥شت بف يف ؾ٦ة 

اّٟػبية ثمعر مقشريُ ٙش٥٪٥ية طشلة حب٣شية ابليش٥شت كاخلم٪لية ٢دٞ مرشكع ٙش٥٪ف 
 . 2119م٪لية كماكٖصة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ب٣رص يف ؾ٦ة محشية ابليش٥شت كاخل

 / احل٠٪ؿ اتل٦ٚية 2-1-3-2
٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ اتل٦ٚيشت اخلشلة حب٣شية اخلم٪لية اٟيت ٤٢ فأ٩٥ش أف ختٕٗ 

ػ ٩٦٢ش ،٤٢ املظشيػ اٟيت ثجّػض هلش طم٪لية ابليش٥شت  / ك٥ٜغ

 ٩ش بًػيٚة إيلؿ ي٣ك٤ تل٦ٚيشت اٟتقٗري محشية ابليش٥شت ٤٢ ال٪ل٪ /اٟتقٗري
ة ش٦ٖٚٞ ابليش٥شت ب ،ٓري مرشِك ٦ِع  ًػيٚة مقٗػة هل أ٣٨ية طشلة طم٪لن

ة ِرب املشيل٢دٞ أرٙشـ بًشٙشت اتئج٣شف كامل٠ّ٪٢شت  ،إرؾشؿ امل٠ّ٪٢شت احلؿشؾة
/ ٤٢ بًػيٚجنيآكي٣ك٤ ل٣٠ؿجظعـ حتعيع ٢ش إذا بف م٪ُٙ اإل٥رت٥ت . اإل٥رت٥ت

كر٪د رمؼ  /كالش٥ية ،ف اتلص٪يالت مقٗػةأ إىلأف م٪اُٙ ال٪يب تقري  /األكيل
                                                 

23 - Flaherty، Protecting Privacy، and A.C.M Nugter، Transborder Flow of Personal 

Date Within the EC، Kluwer Law and Taxation Publishers، 1990.  
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 ٣ىنإيلرسل أك إٟح٢ش يك٪ف رمؼ اٟٚٗٞ المٔري يف أؾٗٞ الؼاكية  اٟتقٗري كاغبلنش
ش. ٤٢ المٗصة  اّٟعيع ىلع ٤٢ بػا٢ذ اٟتقٗري املجششة دلش٥نشاّٟعيع  ك٦٨شؾ أيون

 . (  )٤٢ م٪اُٙ اإل٥رت٥ت

 محشية اخلم٪لية ٣ٜش ثّجرب بػا٢ذ احل٣شية ّٖشٟة يف /اؾجظعاـ بػا٢ذ محشية 
ؾ اّٟعيع ٤٢ اٟربا٢ذ ٢جششة إ٩٥ش ت ثك٠ٕ الٝدري ٤٢ املشؿ كاجل٩ع ٣ٜش أف ٦٨ش

 . ل٣٠ؿجظع٢ني دلش٥نش

 ك٨غا احلٞ يّجرب  /اؾجظعاـ ٦ِشكي٤ بػيع الٝرتكين ي٣ك٤ اتلظ٠ك ٩٦٢ش
ٖشلٝدري ٤٢ امل٦جعيشت  ،٤٢ أؾ٩ٞ احل٠٪ؿ ملقلكة طم٪لية اٟربيع اإللٝرتكين

٦ع اٟتؿزيٞ بربيعؾ  ،٠ِ٧ي٠ًب اٟتؿزيٞ ليك تؿجًيُ اتلمٗس كامل٪اُٙ ثج ِك
ذللٛ  ،اإللٝرتكين األؾشيس ٖيٝ٪ف اشج٣شؿ رسٙج٧ كا٥ج٩شؾ اخلم٪لية ٜبري

 . ي٣ك٤ اؾجظعـ ٦ِشكي٤ اٟربيع اإللٝرتكين اٟيت ي٣ك٤ اتلظ٠ك ٩٦٢ش بؿ٩٪ٟة

 اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين 2-2
 لٝرتك٥ية كثٗش٣ٙت أ٣٨يج٩ش ىلعرأي٦ش ٖي٣ش ؾب٘ ٜيٕ ثك٪٥ت ابلحئة اإل

كًليٕ ثالٙت اجلػي٣ة ٢ُ ابلحئة اإللٝرتك٥ية تلم٦ُ ٥٪ع ٤٢  ،ال٪يين كادلكيل لاملؿج٪
كٖي٣ش ييل ٥جلك١ ٤ِ . انلًشؽ الوي٘ اجلػائ١ املؿجصعخة اٟيت يمّب م٪ار٩ج٩ش ىلع

 .اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين ٤٢ شيح اتلّػيٕ كاّٟالٙة

 إللٝرتك٥يةثّػيٕ اجلػي٣ة ا 3-2-2

                                                 

24 - Whitten and D. Tygar، “Why Johnny can't encrypt: A usability evaluation of PGP 

5.0”، In Proceedings of the 8th USENIX Security Symposium، Washington، DC، 

1999، p. 169-184. 
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أف كي٣ك٤  ،٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ اتلّػيٗشت املظج٠ٗة ل٠زػي٣ة اإللٝرتك٥ية
  /(  )إىل٥ت٦شكهلش حبؿب اتلم٦يٕ اتل

 ثّػيٗشت ٢ج٣ػًلؼة ش٪ؿ كؾي٠ة ارثكشب اجلػي٣ة / 

كيّػ٩ٖش بأ٩٥ش ( Tiedemann)ثّػيٕ اٟٗٚي٧ األملشين  ،ك٤٢ ٨غق اتلّػيٗشت
بشملزج٣ُ كاذلم يػثكب بشؾجظعاـ  لك أفاكؿ الؿ٠٪ؾ ٓري املرشكع أك الوشر"

ش ه٤٣ ٨غا اتلم٦يٕ مٝجب ثٚيي١ اتل٦ٚية يف ال٪تيشت كيّػ٩ٖش أيون . (21)"احلشؾب
٪ثػية كاٟربا٢ذ اجلػائ١ اٟيت ث٠ّب ٖي٩ش ابليش٥شت ال٣ٝبي"املجصعة األمػيكية بأ٩٥ش 

 ل٠زػي٣ة( Ball)ثّػيٕ  ،كٙػيب ٤٢ ذلٛ اتلّػيٕ. (21)"امل٠ّ٪٢شثية دكرنا رئحؿي ش
ّٖٞ إرػايم يؿجظعـ احلشؾب يف ارثكشب٧ ٜأداة "بأ٩٥ش  اآليلاملػثبًة بشحلشؾب 

ال٪ؾي٠ة  ك٨غا اتلم٦يٕ تلّػيٕ اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كاذلم يّج٣ع ىلع". رئحؿية
املؿجظع٢ة يف ارثكشب اجلػي٣ة يججٚعق ابلّن كبقعة ألف ال٪ؾشئٞ كشع٨ش ت ثكقٕ 

ع يٝ٪ف األؾشيس ل٠زػي٣ة ل٠٪ل٪ؿ إىل حتعٜقٕ امل ٤ِ اجلػي٣ة كإ٣٥ش جيب ا٣ّٟٞ ىلع
 . ٨٪يج٩ش ك٥ًش٩ٙش

 ثّػيٗشت ٢ج٣ػًلؼة ش٪ؿ م٪ه٪ع اجلػي٣ة / 

بيشف م٪ه٪ع اجلػي٣ة كب٣٪رب٧ ثك٪ف اجلػي٣ة  ٨غا اتلم٦يٕ يػثكؼ ىلع
ثّػيٕ  ،ك٤٢ ٨غق اتلّػيٗشت. احلشؾب أك داطٞ ٥َش٧٢ إلٝرتك٥ية ٦ِع٢ش ثُٚ ىلع

(Rosenblatt ) نقشط ٓري مرشكع م٪ر٧ ٟجؿض أك ثٔيري أك "كاذلم يّػ٩ٖش بأ٩٥ش

 . "امل٠ّ٪٢شت املظؼ٥ة داطٞ احلشؾب أك اٟيت حت٪ؿ ٤ِ يػي٧ٚ إىلشغؼ أك ال٪ل٪ؿ 
                                                 

 . 29، ص2008هشام فريد رستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات، دار النهضة العربية، / تصنيف األستاذ الدكتور - 25
 . 29هشام رستم، قانون العقوبات، مرجع سابق، ص . د - 26

27 - Addressing the New Hazards of the High Technology Workplace، Harvard Law 

Review، Vol. 104، No. 8، Juin 1991، Notes، p، 1898. 



 أمه المعلومبت وحمبية البيئة اإللكترووية يقضبيب قبوووية ف

 محمد سيد سلطبن

 

 

27 

 دار ىارشي لليرش اإللكرتوين  

 

 ثّػيٗشت مػثبًة بج٪اٖػ املّػٖة بج٦ٚية امل٠ّ٪٢شت / 

أية "ية بأ٩٥ش ل٠زػي٣ة اإللٝرتك٥( David Thompson)ثّػيٕ  ،ك٩٦٢ش
". اآليلٖش٩٠ِش ٢ّػٖة بج٦ٚية احلشؾب  لاٖػ دلتٙرتا٩ٖش أف ثج٪ رػي٣ة يك٪ف ٢ج٠ًبنش

أم ّٖٞ ٓري مرشكع ثك٪ف املّػٖة "بأ٩٥ش ( Stein Schjolberg)ش ثّػيٕ كأيون 
 . (29)"بج٦ٚية امل٠ّ٪٢شت أؾشؾية ملػثكب٧

 ثّػيٕ اإلر٨شب اإللٝرتكين 2-2-2
٦ش يف ٠ِيٙبٞ أف ٥ج٣ك٤ ٤٢ ِػض ك٦٢شٙقة ثّػيٕ اإلر٨شب اإللٝرتكين جيب 

/ أف ٌٟٗ اإلر٨شب اإللٝرتكين يجٝ٪ف ٤٢ ٦ِرصي٤ أؾشؾحني ٣٨ش ف نقري إىلابلعاية أ
 . ابلحئة اإللٝرتك٥ية كاإلر٨شب

٩٥ش أككهص٦ش  ،ٖشبلحئة اإللٝرتك٥ية ؾب٘ أف ثك٦٣٠ش ٩٦ِش يف بعاية ابلصح
أ٢ش لك٣ة اإلر٨شب . لك ٢ش يجمٞ بج٦ٝ٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ٤٢ أدكات كطع٢شت حتج٪م ىلع

"Terrorism "أيت ٤٢ اللك٣ة الالثح٦ية ٖيه ث"Terrere "ا. كثّين اخل٪ؼ ٤ِ  كبّيعن
٦٦ٝ٣ش ٖي. اآلف ىتثّػيٕ دكيل هلش ش اخل٪ض يف ثّػيٕ لك٣ة اإلر٨شب اٟيت ل١ يجٗ٘ ىلع

ا أك )أف اإلر٨شب اإللٝرتكين ٢د٧٠ ٢دٞ أم ّٖٞ إرػايم  أف ٥ٚ٪ؿ كبّبشرات اع٢ة رع 
٩ٖ٪ ٥ٗؿ٧ اإلر٨شب املشدم إت إ٧٥  ،خل٪ؼ٢ش داـ إ٧٥ ارثكب ٤٢ أرٞ إخشرة ا( اتل٩عيع ب٧

 .يؿجظعـ احلشؾب ٣ٜمعر ل٩٠ز٣شت

ش ،٧إيلالمّيع ادلكيل ٦٨شؾ ١٩ٖ مقرتؾ هلغا امل٩ٗـ٪ ث١ اتل٪لٞ  كىلع أ٧٥  طم٪لن
. ال٪يين لاملؿج٪ ادلكيل أك اإل٠ٙييم بٞ ىلع لاملؿج٪ ت ي٪رع ثّػيٕ م٪شع لإلر٨شب ىلع

 كإذا رًلؼ٥ش ىلع. ٕ كاملٗش٨ي١ اخلشلة بشإلر٨شبٖعاطٞ ادلكٟة ال٪اشعة ختج٠ٕ اتلّشري

                                                 

 . 31هشام رستم، مرجع سابق، ص . د - 28



 أمه المعلومبت وحمبية البيئة اإللكترووية يقضبيب قبوووية ف

 محمد سيد سلطبن

 

 

28 

 دار ىارشي لليرش اإللكرتوين  

 

امل٩ٗـ٪ اٟٚش٥٪ين اذلم جنّـػ ب٧ اّٟٗٞ املػثكب يف اجلػائ١ اإلر٨شبية ل٪رع٥ش أف اٟٗٝػة 
٧ ٠ِيك٤٢ املجٗ٘  ،اؾجظعاـ ا٦ّٟٕ األؾشؾية ل٠جزػي١ ثك٤٣ يف اخل٪ؼ املرتثب ىلع

ش ش أف اإلر٨شب يؿىع دائ٣ن كٟك٤ األمػ  ،املزج٣ُ نرش اخل٪ؼ كاٟٗؼع داطٞ إىل ٣ِ٪٢ن
ا  . ٦ِع٢ش حنشكؿ اجل٣ُ بني اإلر٨شب كابلحئة اإللٝرتك٥ية يك٪ف أكرث ثّٚيعن

ٖشإلر٨شب اإللٝرتكين يعكر ش٪ؿ اتؾجظعاـ املج٣ّع كالوشر تل٦ٝ٪ل٪ريش 
ٛ ذلل ،طػآ ذلٛ آخشر هشرة ك٢عمػة ختج٠ٕ ٤٢ دلج٣ُ إىل ممش يػثب ىلع ،امل٠ّ٪٢شت

بؿبب ِعـ إماك٥ية ط٠٘ ط٪ؼ ٤٢ األذل  (25)ئ١كلٕ بأ٧٥ إر٨شب ٦٢شؾب أك مال
٦٨شؾ يػؽ ِعيعة ي٣ك٤ لإلر٨شيب أف "ف إ (ر٪ف٪ا ٓػي٤)يٚ٪ؿ  شكًل٣ ،ابلعين أك ال٪ٖشة

 .(11)"احل٪اؾيب ٟحؿت كاشعة ١٩٦٢ ،يٚج٠ٛ

٧٥ ٣ٜش ت ي٪رع ثّػيٕ كاشع ملم٠ًس اإلر٨شب ش٬َ أك٤٢ امل١٩ أف ٥الشٌ 
. ر٨شب اإللٝرتكين ث١ ٙب٪هل اعملي شملم٠ًس اإل ٧٥ ت ي٪رع ثّػيٕ كاشعإٖ ،بٚب٪ؿ اعٟيم

 ٦٩ٖشؾ اّٟعيع ٤٢ املٗش٨ي١ اٟيت ي٣ك٤ أف ٥ت٦شكهلش بيشء ٤٢ اإليوشح ل٠٪ل٪ؿ إىل
٠يم لإلر٨شب اإللٝرتكين  .ثّػيٕ ٣ِيل ِك

اتلٚشء لإلر٨شب ٢ُ اٟٗوشء "اإلر٨شب اإللٝرتكين بأ٧٥  (دكريث دايح٦ذ)يّػؼ 
ري اٟٚش٥٪٥ية هع احلشؾبشت كالقباكت كامل٠ّ٪٢شت ك٨٪ يّين اتل٩عيعات ٓ ،اتلظييل
أك  ةكذلٛ إلطشٖة أك إربشر احلٝ٪٢شت أك انلشس تلّؼيؼ أ٨عاؼ ؾيشؾي ،املظؼ٥ة

 ،ك٨٪ ا٦ّٟٕ هع األٖػاد أك امل٣ج٠اكت أك إ٧٥ مؤذ  دلررة بٖية خل٠٘ اخل٪ؼ ،ارج٣شِية
اتٙجمشدية ك٨غق ٢ش  أك اخلؿشرة تكاتلّعيشت املٗوية ل٣٠٪ت أك اإللشبة أك ات٥ٗزشريش

                                                 
29 - Cyber Terrorism- the Dark Side of the Web World  - 

http://www.articlesbase.com/law-articles/cyber-terrorism-the-dark-side-of-the-web-

world-331261.html. 

30 - Joshua Green، the myth of cyberterrorism ، 

http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0211.green.html 

http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0211.green.html#byline
http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0211.green.html
http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0211.green.html
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كي٣ك٤ ثم٦يٕ اجل٩٣٪ر املؿج٩عؼ يف . اإلر٨شب اتلظييل يه إت أ٢د٠ة ل٠جّعيشت ىلع
 .(  )األٖػاد كامل٣ج٠اكت كاحلٝ٪٢شت/ خالخة ٖئشت يه

ؾ٪ء اتؾجظعاـ املج٣ّع نلَشـ امل٠ّ٪٢شت الػٙيم "ٖيّػ٧ٖ بأ٧٥  (ٜ٪ٟزن)أ٢ش 
 .(12)"مح٠ة إر٨شبية أك ّٖٞ إر٨شيب جتشق ٨عؼ يع١ِ أك يؿ٩ٞ ،كالقباكت أك املٝ٪٥شت

ك٨٪ لألمػيك٬  ،ك٦٨شؾ ثّػيٕ لإلر٨شب اإللٝرتكين يّجرب ٤٢ أٙػب اتلّػيٗشت
(mark pollitt) اذلم ِػؼ ٤٢ طالهل اإلر٨شب  ،إىل٤٢ مٝجب اتلصٚيٚشت اٟٗيعر

ك١َ٥  ،٨زـ٪ ذات دكاُٖ ؾيشؾية مؿب٘ هع امل٠ّ٪٢شت" إىلانلص٪ اتل اإللٝرتكين ىلع
 ،كاذلم ٥جذ ٧٦ِ ٦ِٕ هع أ٨عاؼ ٓري حمشربة ،كابليش٥شت ،بػا٢ذ احلشؾبك ،احلشؾب

ية أك ٣ِالء رسي٪ف  . (  )"٤٢ ٙبٞ دل٣٪اعت ِٖػ

٤٢ اٙرتاح كهُ اثٗشٙية دكيلة بقأف اجلػي٣ة كاإلر٨شب  3.2كثّػؼ املشدة 
اتؾجظعاـ املج٣ّع أك "اذلم أِع٨ش مػًلؼ األ٤٢ كاتلّشكف ادلكيل بأ٧٥  ،اإللٝرتكين

أك أم ثعطٞ هع ثك٦٪ل٪ريش  ،ٕ دكف ؾ٠ًة ٢ّرتؼ ب٩ش ٙش٥٪٥ي شع بشؾجظعاـ ا٦ّٟاتل٩عي
٦ِع٢ش يك٪ف ٤٢ املصج٣ٞ أف ٢دٞ ٨غا اتؾجظعاـ ٤٢ فأ٧٥ أف يؿٗػ ٤ِ  ،امل٠ّ٪٢شت

رضر  أك يؤدم إىل ،أك ي٠ص٘ الرضر بشمل٣ج٠اكت املشدية ،كٖشة أك إلشبة فظك أك أفظشص
 ".اٙجمشدم ٜبري

                                                 

اإلنترنت "ذياب موسي البداينة، اإلرهاب المعلوماتي، أبحاث الحلقة العلمية حول . د:) راجع في التعريف كال من -31
 . 13م، ص2008، كلية التدريب جامعة نايف للعلوم األمنية بالتعاون مع جامعة عين شمس، "واإلرهاب

-Denning، Dorothy E..Activism، Hacktivism، and Cyberterrorism: The Internet as a 

Tool for Influencing Foreign Policy.، http://www.nautilus.org/info-policy 

/workshop/papers/denning.html.، February 4،  2000 

-Stark، Rod. “Cyber Terrorism: Rethinking New Technology،” Department of 

Defense and Strategic Studies، 1999.( 
32 - White، Col. Kenneth C.  1998  Cyber-Terrorism: Modem Mayhem.” Carlisle 

Barracks، Pennsylvania: U.S. Army War College. 
33 - Mark M.pollitt، " cyberterrorism: fact or fancy?" proceedings of the 20th National 

Information Systems Security Conference، October 1997، pp. 285-289. 
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٦ٝ٪ل٪ريش تلاؾجظعاـ "ؼ اإلر٨شب اإللٝرتكين بأ٧٥ طػ يّػآك٦٨شؾ ثّػيٕ 
امل٠ّ٪٢شت تل٦َي١ كث٦ٗيغ اهلز٣شت هع القباكت كانل١َ احلشؾ٪بية كاهليشلك األؾشؾية 

أك ث٪ري٧  ،إلٝرتك٥ي شأك تلبشدؿ امل٠ّ٪٢شت  كالالؾ٠ٝية،لالثمشتت الؿ٠ٝية 
 .(  )".ث٩عيعات

اذلم ارثكب ٤٢ طالؿ  اإلرػايما٣ّٟٞ " بأ٧٥ (ٜ٪يلزيـ٪ ؾيٗيجشس)كيّػ٧ٖ 
ب ٟٔػض إربشر  ادل٢شر،أك / أر٩ؼة ال٣ٝبي٪ثػ ممش يؤدم إىل ا٦ّٟٕ كامل٪ت ك  كط٠٘ الِػ

 . (  )"احلٝ٪٢ة ىلع ثٔيري ؾيشؾشث٩ش

ي٣ك٤ أف ٥ّػ٧ٖ  ،كبّع اّٟػض الرسيُ ل٠جّػيٗشت املظج٠ٗة لإلر٨شب اإللٝرتكين
٢ُ  ،أك اتل٩عيع بشؾجظعا٩٢ش ،ةألٓػاض ختػيهي ،اتؾجظعاـ املج٣ّع نل١َ امل٠ّ٪٢شت"بأ٧٥ 

 ".كذلٛ تلصٚي٘ ٨عؼ ؾيشيس أك ارج٣شيع أك ديين ،ة اٟٚيشـ ب٩غا اّٟٗٞيَ ث٪ارع ن  

ػض ٖأداة / ٖشإلر٨شب اإللٝرتكين يجٝ٪ف ٤٢ ٦ِشرص أؾشؾية كيه أداة ك٨عؼ ٓك
كأٟػض ٨٪  ،كاهلعؼ ابلحئة اإللٝرتك٥ية ك١َ٥ امل٠ّ٪٢شت ،اجلػي٣ة احلشؾب كاإل٥رت٥ت

 . ٨عؼ ؾيشيس أك ارج٣شيع أك ديينحتٚي٘ 

 اّٟالٙة بني اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كاإلر٨شب اإللٝرتكين 1-2-2

اّٟالٙة املقرتًلة بني اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كاإلر٨شب اإللٝرتكين ثج٣ص٪ر يف 
أف حمٞ اجلػي٣ة يف لك٣٨ش كاشع ك٨٪ / كالش٥ية ،أف لك ٣٩٦٢ش رػائ١ األكىل/ ٥ًٚجني

كي٣ك٤ أف ١٩ٗ٥ اّٟالٙة بح١٩٦ ٤٢ طالؿ حتعيع ٥ًشؽ اإلر٨شب . ابلحئة اإللٝرتك٥ية
                                                 

34 - Cyberterrorism، available at http://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htm 

accessed on 15th May 2008. 

35 - Collegium Civitas” Foreign Policy of the United States of America how to prevent 

and fight international and domestic CYBERTERRORISM AND 

CYBERHOOLIGANISM prepared by Lukasz Jachowicz Warsaw”، January 2003، 

honey.7thguard.net/essays/cyberterrorism-policy.pdf 

http://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htm
http://www.ncsl.org/programs/lis/cip/cyberterrorism.htm
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ٖل٣٨ش  ،اإللٝرتكين اذلم ي٣ك٤ أف ٥ّجربق ٖٝػة مؿج٠ٚة ٤ِ اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية
ك٢ُ  ،٩ش بشٟٚش٥٪ف ٣ٜش ؾب٘ أف أكهص٦ش٠ِييعطال ه٤٣ األ٣ِشؿ اإلرػا٢ية املّشٙب 

ٖشجلػائ١ اإللٝرتك٥ية ٙع . ي١ذلٛ ٦٨شؾ ششرة م٠صة ل٠جٗػي٘ بح١٩٦ تلصعيع ٥ًشؽ اتلزػ
أ٢ش اإلر٨شب اإللٝرتكين ٩ٖ٪ هع املزج٣ُ ادلكيل  ،ثك٪ف هع ٖػد أك ٣َ٦٢ة أك دكٟة

 ،دكٟة ٢ّي٦ة ٖيّجرب ٨زـ٪ هع املزج٣ُ ادلكيل بػ٢ج٧ ٦ّٖع٢ش يُٚ اهلزـ٪ ىلع ،بأك٧٠٣
 (Ashish Pandey)٣ٖٝش يٚ٪ؿ . ٖججصػؾ دميُ ادلكؿ ٤٢ أرٞ مالشٚة املزػ٢ني

بأف دميُ األ٣ِشؿ اإلر٨شبية اإللٝرتك٥ية يه "اهل٦ع  ح يف ٙش٥٪ف اإل٥رت٥ت يفك٨٪ بشش
ك٥ية ثعطٞ ه٤٣ األ٣ِشؿ كٟك٤ ٟحؿت دميُ اجلػائ١ اإللٝرت ،لٝرتك٥يةإرػائ١ 

 .(  )اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ٖشإلر٨شب اإللٝرتكين ٩ٗ٢ـ٪ يق٣ٞ ىلع ،"اإلر٨شبية

ػ٥ش  ؾجظعاـ ا٦ّٟٕ كممشرؾة ف اإلر٨شب اإللٝرتكين ٨٪ اأكًل٣ش ؾب٘ أف ٜذ
٤٢ أرٞ ثّؼيؼ  ،األنقًة اتلظػيهية أك اتل٩عيع بشؾجظعا٩٢ش يف دلشؿ ابلحئة اإللٝرتك٥ية

ٖشإلر٨شب اإللٝرتكين يجو٤٣ أنقًة ختػيهية . يعي٪ل٪رية كؾيشؾيةأأ٨عاؼ ارج٣شِية ك
٩ٖ٪ ٙوية ثجّعل احلعكد ال٪ي٦ية  ،ادلكيل لاملؿج٪ اتلع٢ري أك اتلظ٪يٕ ىلع ثؤدم إىل

يبيّة فبٝة اإل٥رت٥ت اٟيت ت ثّرتؼ بشحلعكد اإل٠ٙي٣ية  يػرُ إىل اك٨غ ،كاإل٠ٙي٣ية
ٖػاد ك٨غا بّٝؽ اجلػائ١ اإللٝرتك٥ية اٟيت ٙع تقلك موشيٚة لأل (  )كاحلعكد اجلٔػاٖية

أك اتلصشيٞ كانلمب  ،أك ٙػل٦ج١٩ ،أك اٟتق٩ري ب١٩ ،٤ِ يػي٘ رؾشئٞ اٟربيع اإللٝرتكين
ت يُٚ اإلر٨شب " (ديجيْ)٣ٖٝش يٚ٪ؿ . أٟـ كاتشجيشؿ أك إيٚش١٩ِ يف ،٠ِ١٩ي
لٝرتكين إت إذا حتٚ٘ يرط كاشع ك٨٪ اهلزـ٪ اذلم يؿبب الرضر الٝبري كي٣ك٤ يف اإل

                                                 
36 - Ashish Pandey، Cyber Crimes – Detection and Prevention، p 5.4 

37 - Nagpal، Rohas. Defining Cyber Terrorism. 2004. Asian School of Cyber Laws. 04 

June 2006. <http://www.asianlaws.org/cyberlaw/library/cc/def_ct.htm> 
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ت ي٣ك٤  ثمشِع اخل٪ؼ كامل٪ت كادل٢شر كدكف ٨غق اّٟ٪امٞ ٩٥شية املًشؼ أف يؤدم إىل
 . (  )(أف يّجرب اهلزـ٪ إر٨شبنش إلٝرتك٥ي ش

يف دميُ دلشتت احليشة يؼداد  اآليلادلكر اذلم ثؤدي٧ أر٩ؼة احلشؾب ك٢ُ ثؼايع 
ٖشإلر٨شبي٪ف يؿجظعم٪ا . األ٢ين ادلكيل لكي٩عد املؿج٪ ،ث٩عيع اإلر٨شب اإللٝرتكين

كَل ٨غا ؾ٪ؼ  ،ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ل٪هُ اخلًى كدمُ األم٪اؿ كنرش األٖاكر الؿش٢ة
ِؼ ،٥٪ع ٤٢ ِعـ اتؾجٚػار اإللٝرتكين يؤدم إىل ٖشإلر٨شب  ،األ٤٢ امل٠ّ٪٢شيت ةكِز

 . اإللٝرتكين ٢ش ٨٪ إت ٨ز٣شت طًرية هع ابلىن اتلصجية أل٣َ٥ة امل٠ّ٪٢شت

 ثم٦يٗشت اإلر٨شب اإللٝرتكين 3-2-2

ل٪ريشت ي٪كختج٠ٕ بشطجالؼ األيع ،ّعد ثم٦يٗشت كأ٥٪اع اإلر٨شب اإللٝرتكينجث
( Collin) ثم٦يٕ / رتكين ٩٦٢ش٦٩ٖشؾ ؾبٞ خمج٠ٗة تلم٦يٕ اإلر٨شب اإللٝ ،املجّعدة

 ،ادل٢شر/ خالخة أ٥٪اع ٤٢ األّٖشؿ ك١٨ اذلم ٙؿ١ اإلر٨شب اإللٝرتكين إىل 3555اعـ 
 ٨غا اتلٚؿي١ الالي ش اجت٧ إىليون أك. كاٙج٦شء كإاعدة اإلرؾشؿ ،كاتلّعيالت

(grabosky)  شعد ٤٢ طالهلش خالخة أفاكؿ رئحؿية  3559يف دراؾة نرشت اعـ
إاعٙة ال٪ل٪ؿ  ،ثع٢ري امل٠ٗشت/ ٨شبية اٟيت تؿج٩عؼ ابلحئة اإللٝرتك٥ية كيهلأل٣ِشؿ اإلر

 . اٟٚيشـ ب٩٣ش٧٢ إهّشؼ ٙعرة انلَشـ ىلع ،م٠ٗشت ابليش٥شت ٤ِ يػي٘ تقٗري٨ش إىل

 &zanini )  ٤٢طػ لإلر٨شب اإللٝرتكين ٙع٩٢ش لكن آك٦٨شؾ ثم٦يٕ 

Edwards)  ٚن  ،2113اعـ اع ٤٢ األنقًة اهلز٪٢ية ش هلغا اتلٚؿي١ ٦٨شؾ خالخة أ٥٪ككٖ
ي٣ك٤ لإلر٨شبحني أف يؿجظعم٪ا ثك٦٪ل٪ريش  ،أكتن / لإلر٨شبحني اؾجظعا٩٢شي٣ك٤ 

                                                 
38 - Denning، Dorothy. Is cyber terror next? 1 November 2001. Social Science Research 

Council. 05 June 2006. < http://www.ssrc.org/sept11/essays/denning.htm> 
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 ،اؾجظعاـ فبٝة اإل٥رت٥ت لق٤ ٨ز٣شت ختػيهية ،خش٥ينش ،امل٠ّ٪٢شت ٟٔػض ادلاعية
 . (  )القباكت ألٓػاض ثع٢ريية ي٣ك٤ اؾجظعاـ ٨غق ،كأطرينا

٤٢ أٖوٞ اتلم٦يٗشت املظج٠ٗة ( Ballard)كيّجرب اتلم٦يٕ اذلم رشء ب٧ 
 / (  )إىلأربُ أ٥٪اع كيه بتل لإلر٨شب اإللٝرتكين كل٧ٗ٦ إىل

 ٨زـ٪ امل٠ّ٪٢شت / 

امل٠ٗشت  لثٔيري أك ثع٢ري حمج٪ يػًلؼ اإلر٨شبي٪ف ٤٢ طالؿ ٨غا انل٪ع ىلع
 . ٢جم٠ة بشبلحئة اإللٝرتك٥ية لأك أم م٪اد أطػ ،كأ٣َ٥ة احلشؾب ،اإللٝرتك٥ية

  اتلصجية٨ز٣شت ابلجية / 

أك أ٣َ٥ة  ،ة٠ّييه اهلز٣شت اٟيت تؿج٩عؼ ثًّيٞ أك ثع٢ري األر٩ؼة اٟٗ
ثع٢ري أك ثًّيٞ ابلجية اتلصجية  يف بحئة حمؿ٪بة ممش يؤدم إىل ،أك اٟربدليشت ،اٟتقٔيٞ

 . ل٠ّ٣٠٪٢شت

 ثحؿري اتل٦ٝ٪ل٪ريش / 

اتلظًيى ل٩٠ز٣شت  يج١ ٤٢ طالهلش اؾجظعاـ احلشؾب كأ٣َ٥ة اتثمشتت ىلع
 .أك تؿ٩يٞ اإلر٨شب اتل٠ٚيعم ،٩ش٠ِيكاتلصػين  ،ر٨شبيةاإل

 دمُ اتلرباعت كاٟرتكيذ / 

                                                 
 ،Human and Societal Dynamics، Responses to Cyber Terrorismراجع في الحصنيفبت السبثقة  - 39
IOS Press، 2008، p 73. 

40 - Ballard، J.D، Tlomik،J . G ، & mekenzie D. 2000، “Technological facilitation of 

terrorism: Definitional، legal and policy issues “ American Behavioral scientist، 45،(6)، 

989- 1016. 
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يؿجظعـ اإلر٨شبي٪ف فبٝة اإل٥رت٥ت جل٣ُ اتلرباعت ٤٢ أرٞ ٙوية ؾيشؾية 
 . أك تلّؼيؼ أيعي٪ل٪رية بعي٠ة يف اتل٪ري٧ ،أك جل٠ب املؿشِعات ،٢ّي٦ة

 ؾح٦شري٪٨شت اتل٩عيعات اإللٝرتك٥ية 9-2-2
شيعات اإلر٨شبية اإللٝرتكثؼداد اتل٩ع ش ،بّع يـ٪ ٥ية ي٪٢ن بّع أف ألبس  طم٪لن

ٖشآلخشر ا٦ّٟيٗة لإلر٨شب اإللٝرتكين ل١ ٥ػا٨ش . ٪٢يةإيلاإل٥رت٥ت رؼء أؾشيس ٤٢ شيشث٦ش 
. ا٣ٟٚة كٟك٤ مؤيرات اخلًػ ثجمشِع كثػثُٗ إىل ،كل١ نؿ٣ُ دكم ا٥ٗزشر٨ش بّع

 ،امليشق ،ال٩ٝػبشء ،املٗشِالت انل٪كيةيف  ،ٖشإل٥رت٥ت يؿجظعـ يف دميُ دلشتت احليشة
 ،ابل٪رلة ،ابل٦٪ؾ ،اإلاغخة ،املزشتت اًٟبية ،طً٪ط املالشة اجل٪ية كاٟربية كابلصػية

ري٨ش الٝدري  ،ـ٪إيلٖ. ٥جشئذ ٢شدية طًرية ٖجًّيٞ ٢دٞ ٨غق املزشتت ؾ٪ؼ يؤدم إىل. ٓك
٪اث٦ش ملصشربة أؾ٠صة بٞ جيب أف ٥ػُٖ أل ،ٖٚى ب٩٣شدمة أؾ٠صة ادل٢شر القشمٞ مت ٦٥شد

ثًّيٞ فشمٞ ل٠ّعيع ٤٢ دلشتت احليشة  ٖجًّيٞ اإل٥رت٥ت يؤدم إىل ،اتلًّيٞ القشمٞ
كٖي٣ش ييل ي٣ك٤ أف ٥جصعث ٤ِ ؾح٦شري٪٨شت اتل٩عيعات اإللٝرتك٥ية ٤٢ . الرضكرية

امل٠ّ٪٢شيت أك  لطالؿ احلعيح ٤ِ اهلز٣شت اإلر٨شبية املج٪ّٙة اٟيت ٙع تؿج٩عؼ املصج٪
ك٨غق اتل٩عيعات يف  ،ةاملشيلأك األ٨عاؼ اتٙجمشدية ك ،اّٟؿٝػية كالؿيشؾيةاأل٨عاؼ 

ش ،اغية اخلً٪رة بّع أف ٩ٍػ ادلكر امل١٩ كاملزية األؾشؾية ل٠ج٦ٝ٪ل٪ريش كيه  طم٪لن
 . الٝٗشءة يف إجنشز اهلعؼ

 :المعموماتي والبنية التحتية لممعمومات ىالمحتو  ىالهجوم عم  - - - 

ذاث٧ حبيح يج٪ٕٙ ٤ِ ا٣ّٟٞ ّٟعة ؾشاعت ممش يؿج٩عؼ ٨غا اهلزـ٪ اإل٥رت٥ت 
حبيح يبعأ  ،آخشر ٢شدية كاٙجمشدية كؾيشؾية كارج٣شِية طًرية بشملزج٣ُ ادلكيل يؤدم إىل

اخل٪ادـ اٟيت ي٣ّٞ اإل٥رت٥ت ٤٢ طالهلش  اهلزـ٪ بتؿ٠يى ك١ ٨شئٞ ٤٢ امل٠ّ٪٢شت ىلع
اهلزـ٪  ،ذلٛ ك٢دشؿ ىلع. ثًّي٧٠ اتؾجٚبشؿ ممش يؤدم إىل ب٣ٚعار يٗ٪ؽ ٙعرة اخلشدـ ىلع
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ش 31ٟيت يؿجٚب٩٠ش اخل٪ادـ بػ اذلم اؾج٣ػ ؾشِة كاشعة كؾ٠ى بيش٥شت ثٗ٪ؽ ابليش٥شت ا ٗن  ،هّ
ش كي٣ك٤ أيون . ر٩شز ٦٢ترش ش٪ؿ اّٟشل١ 31أر٩ؼة ط٪ادـ ٤٢ ألٞ  5ثًّيٞ  إىل لممش أد

٤ِ  لإلر٨شبحني ثع٢ري ابلجية اتلصجية ل٠ّ٣٠٪٢شت ٤٢ طالؿ اؾج٩عاؼ ببالت اتثمشتت
 . ث٪ٕٙ اتثمشؿ بشإل٥رت٥ت ِعة أيشـ ممش يؤدم إىل ،يػي٘ ٩ًّٙش أك إثال٩ٖش

 :األهداف العسكرية والسياسية ىالهجوم عم  - - - 

 ،كالؿيشؾية( ٓري املع٥ية)يؿج٩عؼ ٨غا انل٪ع ٤٢ اهلزـ٪ األ٨عاؼ اّٟؿٝػية 
ادلكٟة ٖبشٟجؿبة لأل٨عاؼ اّٟؿٝػية ٩ٖغا انل٪ع ٥شدر احلعكث اعدة ّٟعة أؾبشب أ٩٣٨ش أف 

كت ثٚـ٪ ب٪لٞ األر٩ؼة اٟيت حت٣ٞ  ،ثٗمٞ بني ٠ّ٢٪٢شث٩ش اّٟؿٝػية كال٪اُٙ اتٖرتايض
 أ٢ش اهلز٣شت اإلر٨شبية اٟيت تؿج٩عؼ. امل٠ّ٪٢شت بشّٟشل١ اخلشريج بأم فلك ٤٢ األفاكؿ

٩٦٢ش جنشح اإلجن٠زيم  ،أرض ال٪اُٙ ٢ش كّٙت ىلع م٪اُٙ ؾيشؾية ٖيه ٦٢ترشة كًلدرينا
ُ ابلصػية األمػيكية كرسٙة لك٣شت الرس كاألك (٪ف٥يٝ٪تس أ٥عرؾ) اد ٪يف اطرتاؽ مٙ٪

يف اطرتاؽ ٙشِعة  (٨حؽ أل٥عر)ش جنشح األملشين كأيون  ،اخلشلة املؿجظع٢ة يف اهلزـ٪ انل٪كم
 . (33)كخيٚة ٢ج٠ّٚة بشألؾ٠صة انل٪كية 25 بيش٥شت فبٝة ابلججشر٪ف كاؾجًشع احلم٪ؿ ىلع

ش 31ش ٙشـ مػا٨٘ أمػيك٬ يب٠ْ كأيون  ٤٢ ٠ٖ٪ريعا برسٙة بػدليشت طشلة ب٪ٌلٟة  اع٢ن
م٠ي٪ف دكتر كاخلشلة بإٙش٢ة حمًة ٖوشء اعملية  3،1اٟٗوشء األمػيكية ٥شؾش بٚي٣ة ثب٠ْ 

أٟٕ دكتر إلاعدة ثم٣ي١ انلَشـ كٙع ث١ هبى امل٪اي٤ ك٨٪ حيشكؿ  33كثك٠ٗت ٥شؾش 
اطرتاؽ  (ايػيٞ بػنؽ)٣ٜش اؾجًشع األمػيك٬  ،(  )كيةاطرتاؽ ١َ٥ كزارة ادلٖشع األمػي

 . ـ٧3555 كحمش٣ٜج٧ يف ٥٪٣ٖرب ٠ِيكث١ اٟٚبن  ،امل٪ُٙ الػؾيم ل٠بيت األبين

 : ةالمالياألهداف االقتصادية و  ىالهجوم عم  - - - 

                                                 

 . 230نترنت، مرجع سابق، صاهلل العسيري، اإلرهاب واإل بن عبد على.د -41
 .231المرجع، وذات المؤلف، ص ذات -42
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ٖجج١ ٤٢  ،ألبس اإل٥رت٥ت اآلف ِبشرة ٤ِ ؾ٪ؽ شػة ٢ٗج٪شة جل٣يُ دكؿ اّٟشل١
اتٙجمشدم  ممش ألبس اجلش٥ب ،ب٠٣يشرات ادلكتراتطالهل ٢ّشمالت جتشرية خمج٠ٗة 

ش ،لإلر٨شبحني لإل٥رت٥ت أكرث إٓػاءنا  إ١٩٥ حبشرة إىل ،األكؿ/ ٧ لؿهبنيإيل٢ش يؿّ٪ا  ٖعائ٣ن
ة هلش ثأخري املشيل٨٪ أف اهلز٣شت امل٪ر٩ة هع ١َ٥ امل٠ّ٪٢شت اتٙجمشدية ك ،كالشين ،األم٪اؿ

اهلز٣شت اتٙجمشدية ا٠٣ّٟية اٟيت ٙشـ ب٩ش  ك٤٢ األ٢د٠ة ىلع. ٜبري يف الػأم اّٟشٟيم
ة ٤٢ اإلر٨شبحني ـ شيح 3551يف اعـ " ٥شدم اٟٗ٪ىض"أ٥ٗؿ١٩ اؾ١  أي٠ٚ٪ا ىلع ،دل٣ِ٪

مم١٣ ل٣ّ٠ٞ ِرب فبٝة " أكجٕ اٜؽ"ٙشـ ٨ؤتء القبشب بإنقشء بػ٥ش٢ذ حتك١ ٟٔة 
٤٢ اذلم يٚـ٪ بجص٪يٞ األم٪اؿ " Quicken"كي٧٦ٝ٣ أف خيشدع بػ٥ش٢ذ  ،اإل٥رت٥ت

كبشؾجظعاـ ٨غا اٟرب٥ش٢ذ ألبس بإماك١٩٥ رسٙة  ،املؿجظع٢ني احلؿشب املرصيف إىل
 . يف دميُ أحنشء اّٟشل١" Quicken"األم٪اؿ ٤٢ أرلعة مؿجظعيم بػ٥ش٢ذ 

*** 
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ا
ً
 ات القاىوىية لحهاية البيئة اإللكرتوىيةاآللي: ثالث

 شت ادلٖشعإيلاٟٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية ك 3-1
أك هع ١َ٥  اآليلاجلػائ١ اٟيت ثػثكب هع أر٩ؼة احلشؾب  إف اخلًػ املزتايع ٤٢

٩ٖغق األطرية كرعت ٥ٗؿ٩ش . ي٣دٞ حتعم ٜبري أ٢شـ شٝ٪٢شت ادلكؿ ،كأ٤٢ امل٠ّ٪٢شت
٢ًشبلة بشتلمعم جلػي٣ة ثّجرب ٤٢ أكرث رػائ١ اّٟرص لّ٪بة ٤٢ شيح ماكٖصج٩ش أك 

ئة اإللٝرتك٥ية ٤٢ كبإدمشع اخلرباء ي٣ك٤ ل٠صٝ٪٢شت محشية ابلح. مالشٚة مػثكبي٩ش
كا٣ّٟٞ  ،كهُ ؾع ٦٢يُ كششرؼ ٙ٪م ٤٢ اٟٚ٪ا٥ني كاٟترشيّشت ال٪ي٦ية طالؿ ا٣ّٟٞ ىلع

أك ثّعيٞ اٟٚ٪ا٥ني اٟٚشئ٣ة حبيح ثالئ١ ٢ج٠ًبشت  ،إلعار ٙ٪ا٥ني طشلة ب٩غق اجلػائ١ ىلع
 ،ة ٙع ثك٪ف ٓري ٙشب٠ة ل٠ج٦ٗيغ ملاكٖصة ٢دٞ ٨غق اجلػائ١احلشيلٖشٟٚ٪ا٥ني . ماكٖصج٩ش

أف ٦٨شؾ ٥ٚك م٪ر٪د يف احل٣شية اٟٚش٥٪٥ية هع خمشيػ اإلر٨شب كاجلػي٣ة  إلهشٖة إىلبش
ببّن الرشٌلت  لممش أد ،ؾي٣ش ادلكؿ انلش٢ية اإللٝرتك٥ية يف أ٠ٓب دكؿ اّٟشل١ كت

 . اتلعابري اتل٦ٚية حل٣شية أ٥ٗؿ١٩ ٤٢ ٨غق اجلػائ١ أف ثّج٣ع ىلع كامل٣َ٦شت ىلع

٩٥ش ت إت إ ،١ٓ ٤٢ أ٣٨يج٩ش كرضكرة ث٪ارع٨شكٟك٤ ٨غق احل٣شية اذلاثية بشلػ
ٚع المٗٚشت اتلزشرية  ،مل٣شرؾة املّشمالت اتلزشرية ثكيف جلّٞ اإل٥رت٥ت ماك٥نش آ٦٢نش ِك

 .ٖال بع ٤٢ ؾيشدة اٟٚش٥٪ف ،اٟيت ثعر م٠يشرات ادلكترات

ك٤٢ امل٠ّـ٪ أف اإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ت ثٕٚ ٦ِع شعكد رٔػاٖية  
ذللٛ جيب . دكف أف يّرته٩ش ششرؼ ،املٔػب أٙىص املرشؽ إىل ث٣جع ٤٢ أٙىصبٞ  ،٢ّي٦ة

شٝ٪٢شت ادلكؿ أف ثعرس كه٩ّش الػا٤٨ تلصعيع ٢ش إذا ب٥ت ٙ٪ا٥ح٩٦ش ادلاط٠ية  ىلع
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احلٝ٪٢شت أف  ش يجّني ىلعكأيون  ،بٖية ملاكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين أـ ت
ؾ٤ احل٣شية اٟٚش٥٪٥ية  كا٣ّٟٞ ىلع ،كؿ األطػلاِج٣شد أٖوٞ امل٣شرؾشت ٤٢ ادل ث٣ّٞ ىلع

 . هع ٨غق اجلػائ١

اذلم ث٦شكؿ ال٪هُ  ،(  )ك٦٨شؾ ثٚػيػ ٤ِ اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كاٟٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية
ٖٚى ١٨ اذلي٤ ألعركا ترشيّشت  (  )دكؿ 31كبني أف ٦٨شؾ  ،دكٟة 92اٟٚش٥٪ين ٟػ 

 11كأف  ،ا ثّعيٞ رؼيئ يف ٙ٪ا٥ح١٩٦ٙع ِعل٪ (  )دكؿ 5كأف  ،مل٪ار٩ة اجلػائ١ اإللٝرتك٥ية
ة ادلكؿ . ل١ ثّٗٞ أم ثّعيٞ أك حتعيح ٟٚ٪ا٥ح٩٦ش ال٪ي٦ية (  )دكٟة ك٤٢ بني دل٣ِ٪

ممش . كاملٔػب ،كاألردف ،كالؿ٪داف ،كبل٦شف ،األطرية ٦٨شؾ مخؽ دكؿ ِػبية ١٨ مرص
 . حبح ال٪هُ اٟٚش٥٪ين املرصم اخلشص حب٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥ية يعِ٪٥ش إىل

 /ال٪هُ اٟٚش٥٪ين يف مرص 3-3-1
 ،يف مرص ت ي٪رع ٙش٥٪ف طشص حب٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣ة كاإلر٨شب

 /اًٟػيٚجني لشعإ٧٥ يج١ محشيج٩ش بإذللٛ ٖ

o محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ادلؾج٪ر املرصم. 

o لمحشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ٙ٪ا٥ني أطػ . 

 / ٦شكٟت ث٠ٛ اٟٚ٪ا٥ني محشية ابلحئة اإللٝرتك٥يةكٖي٣ش ييل ٥ّػض بإجيشز ٜيٕ ث

                                                 

43- Cyber crime and punishment? Archaic laws threaten global information, A report 

prepared by McConnell, December 2000, www.mcconnellinternational.com. 

 . و والفلبين وتركيا والواليات المتحدة األمريكيةاستراليا وكندا واستونيا والهند واليابان وموريشيوس وبير : الدول العشرة هم -44
 . البرازيل وتشيلي والصين والتشيك وكوريا والدنمارك وماليزيا وبولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة: التسعة دول هم -45
لندا وإيران وايطاليا واألردن ألبانيا وبلغاريا وبوروندي والدومينيكان ومصر و إثيوبيا وفيجي وفرنسا وغامبيا وهنغاريا وأيس: هم -46

وكازاخستان والتفيا ولبنان وليسوتو ومالطا ومولدوفا والمغرب ونيوزيلندا و نيكاراغوا ونيجريا والنرويج ورومانيا وجنوب أفريقيا 
 . والسودان وفيتنام ويوغوسالفيا وزامبيا وزيمبابوي
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 / محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ادلؾج٪ر املرصم 3-3-3-1

٪ر ثك٪ف يه األٙ٪ل كاألكرث ٤٢ املّػكؼ أف احل٣شية اٟيت ثجشح ب٣٪رب ادلؾج
 ،ش يف ادلكٟة كاملمعر الػئحيس جل٣يُ اٟٚ٪ا٥ني األطػل٠ّيأل٧٥ ٨٪ ال٪خيٚة اٟ ،أ٢ش٥نش

اجلػائ١ امل٠ّ٪٢شثية كل١ يجّػض  ىلع ،ـ3513لألؾٕ ل١ ي٦ك ادلؾج٪ر املرصم كٟك٤ 
 .شعاخة ٨غق اجلػائ١ كيػرُ ذلٛ إىل ،هلش

 /لمحشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ٙ٪ا٥ني أطػ 2-3-3-1

ية كختج٠ٕ بشطجالؼ أٟػض ٤٢ إلعار٨ش كل٦٦ٝش ؾ٪ؼ  ،ثجّعد اٟٚ٪ا٥ني اِٟٗػ
 بشإلهشٖة إىل ،ٚ٪ا٥ني املج٠ّٚة بشبلحئة اإللٝرتك٥يةِػض اٟ ٥ٚجرص يف ٨غا املٚشـ ىلع

 .ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت املرصم

 /محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت املرصم 1-3-3-1

ممش  ،جتػي١ طشص بشجلػائ١ اإللٝرتك٥ية ل١ ي٦ك ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت املرصم ىلع
ش ،رّٞ ٧٦٢ ٙش٥٪ف يمششب٧ اٟٚم٪ر  شإيلشت اٟٚشئ٣ة شّٚ٪بأف ٥م٪ص ٙش٥٪ف اٟ طم٪لن

ات ث٦ًب٘ ىلع ألف حمٞ اجلػائ١ امل٠ّ٪٢شثية ذك يبيّة ٦ّ٢٪ية   اجلػائ١ امل٠ّ٪٢شثية اؾت٦شدن
بجزػي٩٣ش ك٢ّشٙبة  احلشيلاٟيت يجٝٗٞ ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت  ،ختج٠ٕ ٤ِ اجلػائ١ اتل٠ٚيعية

 ٙش٥٪ف املرشع املرصم إرػاء اتلّعيالت امل٦شؾبة ىلع ذللٛ جيب ىلع. مػثكبي٩ش
 .اّٟٚ٪بشت ليك ي٪اٜب اجلػائ١ املؿجصعخة

 /محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ٙش٥٪ف األش٪اؿ املع٥ية 3-3-3-1
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ٟٚيشـ ًٙشع األش٪اؿ املع٥ية ب٣رص بشؾجظعاـ ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت يف  ٥َػنا
ـ كاذلم يجو٤٣ 3553لؿ٦ة  331ٖٚع لعر اٟٚش٥٪ف ر١ٙ  ،اّٟعيع ٤٢ امل٩شـ اٟيت يٚـ٪ ب٩ش

 /(  )٩٦٢ش ،م٪ص اٟيت ثّشٟذ بم٪رة ٢ش بّن اجلػائ١ اإللٝرتك٥يةبّن انل

إ٧٥ يف ثًبي٘ أشاكـ ٨غا اٟٚش٥٪ف كٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت ثّجرب " ث٦ك ىلع 12ـ 
ة كم٠صٚشث٩ش ب٣ػاٜؼ األش٪اؿ املع٥ية كحمًشت اآليلابليش٥شت املؿز٠ة بشحلشؾبشت 

ٚي٘ القظمية بيش٥شت اإللعار اخلشلة ب٩ش كاملؿجظع٢ة يف إلعار ال٪خشئ٘ كبًشٙشت حت
كاردة يف حمػرات رؾ٣ية ٖإذا كُٙ اٟزتكيػ يف املصػارت الؿشبٚة أك ٓري٨ش ٤٢ املصػرات 

 ". الػؾ٣ية ثك٪ف اّٟٚ٪بة الؿز٤ املقعد أك الؿز٤ ملعة ت ثٚٞ ٤ِ مخؽ ؾ٦٪ات

٩ش يف ٙش٥٪ف ٠ِيإ٧٥ ٢ُ ِعـ اإلطالؿ بأم ِٚ٪بة أفع ٦٢م٪ص " ث٦ك ىلع 13ـ 
ف٩ػ كبٔػا٢ة ت أة جق ٤٢ اٟٚ٪ا٥ني يّشٙب بشحلهؽ ٢عة ت جتشكز ؾاّٟٚ٪بشت أك يف ٓري

ي٠ُ أك يرع يف اإليالع ا٨شثني اّٟٚ٪بتني لك ٤٢  لشعإأك ب ٧ثؼيع ٤ِ مخؿ٣شئة ر٦ي
ابليش٥شت أك امل٠ّ٪٢شت اٟيت حتج٪ي٩ش الؿزالت أك  أك شمٞ ٧٦٢ يركع يف احلم٪ؿ ىلع

٨ش بشإلهشٖة أك بشحلغؼ أك ريأك ٙشـ بجٔي ة أك كؾشئى اتلظؼي٤ امل٠صٚة ب٩شاآليلاحلشؾبشت 
٨ش يف ٓري ءِج٩ش أك إٖقشابشإلٟٔشء أك بشتلع٢ري أك بشملؿشس ب٩ش بأم ل٪رة ٤٢ الم٪ر أك إذ

ش٠ِيش٪اؿ اٟيت ٥ك األ ٚن ٩ش ٖي٧ ٖإذا كّٙت ٠ِيلإلرػاءات امل٦م٪ص  ٩ش اٟٚش٥٪ف كٖ
 ". ابليش٥شت أك اإلشمشءات املز٣ّة ثك٪ف اّٟٚ٪بة الؿز٤ اجلػي٣ة ىلع

ػا٢ة ت ثٚٞ ٤ِ جإ٧٥ يّشٙب بشحلهؽ ٢عة ت جتشكز ؾ" ث٦ك ىلع 19ـ ة أف٩ػ ٓك
٨شثني اّٟٚ٪بتني لك ٤٢ ًِٞ أك  لشعإأك ب ٧كت ثؼيع ٤ِ مخؿ٣شئة ر٦ي ٢٧شئيت ر٦ي

٤ِ إ٣٨شهل  ع٥ية أك رؼء ٩٦٢ش كٌلف ذلٛ ٥شفئنشأث٠ٕ القبٝة انلش٠ٙة مل٠ّ٪٢شت األش٪اؿ امل

                                                 

، 9/6/1994الصادر بتاريخ  43ر الجريدة الرسمية العدد م قانون األحوال المدنية، انظ1994لسنة  143القانون رقم  -47
 .اوما بعده 183، ص2005حمد خليفة الملط، الجرائم المعلوماتية، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، أ.د :اوانظر أيض  
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٪٥ج٧ أك ِعـ اشرتازق أ ٖإذا كُٙ اّٟٗٞ . س كاأل٣َ٥ةك ِعـ مػااعث٧ ل٠ٚ٪ا٥ني كال٠٪ائأك ِر
ا  ".ثك٪ف اّٟٚ٪بة الؿز٤ املقعد ٢ُ ِعـ اإلطالؿ حب٘ اتلّ٪ين يف احلشتلني ٣ِعن

إ٧٥ يّشٙب بشلؿز٤ املقعد لك ٤٢ اطرتؽ أك ششكؿ اطرتاؽ رسية " ث٦ك ىلع 11ـ
ثك٪ف اّٟٚ٪بة  ،لم٪رابليش٥شت أك امل٠ّ٪٢شت أك اإلشمشئيشت املز٣ّة بأم ل٪رة ٤٢ ا

 ". الؿز٤ املقعد إذا كّٙت اجلػي٣ة يف ز٤٢ احلػب

انلم٪ص الؿشبٚة يتبني أف املرشع يف ٨غا اٟٚش٥٪ف ٙع  ك٤٢ طالؿ اإليالع ىلع
دكف  ،ابليش٥شت كامل٠ّ٪٢شت اخلشلة ٖٚى ب٣م٠صة األش٪اؿ املع٥ية ٙرص حمٞ اجلػي٣ة ىلع

٩ٖ٪ بغلٛ  ،٣٩٢ش بف حمٞ اجلػي٣ة ٠ِ٧يأف يّجرب اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ّٖٞ ٢ّشٙب 
دكف أف يجّعل ٨غا  ،ابلحئة اإللٝرتك٥ية ملم٠صة األش٪اؿ املع٥ية ٖٚى ٙرص احل٣شية ىلع

 .انلًشؽ الوي٘

 /محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ب٣٪رب ٙش٥٪ف محشية ش٘ املؤٟٕ 9-3-3-1

٣شية إللعار ٙش٥٪ف طشص حل يّجرب ٙش٥٪ف محشية ش٘ املؤٟٕ ب٣دشبة اخلً٪ة األكىل
ٜيشف ي٦ٚم٧  اآليلشيح اِرتؼ املرشع بأف احلشؾب  ،ابلحئة اإللٝرتك٥ية يف مرص

ٖيف اتلّعيٞ األطري ٟٚش٥٪ف ش٘ املؤٟٕ ر١ٙ  ،محشيج٧ ك٤٢ خ١ جيب ا٣ّٟٞ ىلع ،احل٣شية
دراج مم٦ٗشت احلشؾب إث١  ،ـ3553لؿ٦ة  25اذلم ِعؿ بشٟٚش٥٪ف ر١ٙ  ،ـ3593لؿ٦ة  193
 .ه٤٣ املم٦ٗشت املق٣٪ٟة بشحل٣شية ،ش٥شت ك٢ش ي٣شخ٩٠ش٤٢ بػا٢ذ كٙ٪اِع بي اآليل

ثهني ٤٢ طالهل ٥ٚك ابلحئة  مكاذل ،كيف ٩٥شية ِػض ال٪هُ اٟٚش٥٪ين يف مرص 
٦ش أف ٥ًشٟب املرشع املرصم ٠ِيجيب  ،اٟترشيّية ٖي٣ش خيك اجلػائ١ اإللٝرتك٥ية

ػائ١ برسِة اتلّػض ل٠زػائ١ اإللٝرتك٥ية كم٪ار٩ة األفاكؿ املؿجصعخة ٤٢ اجل
اٟيت ثػثكب ٤ِ  ،كاجلػائ١ اإلر٨شبية ،ة كرػائ١ انلمب كاتشجيشؿاملشيلاتٙجمشدية ك

 . يػي٘ انلَشـ اإللٝرتكين
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ش ،يف ردع اجلػائ١ ل٤٣ٖ امل٠ّـ٪ أف ل٠ٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية أ٣٨ية ٜرب اجلػائ١  طم٪لن
ٟيت اإللٝرتك٥ية اٟيت ت ي٣ك٤ أف ٥جظ٫ً طً٪رث٩ش إت بشٟٚ٪ا٥ني ال٪ي٦ية الػادِة ا

كٖي٣ش ييل ؾ٪ؼ ٥ّػض بإجيشز جتشرب بّن ادلكؿ يف  ،شت لرلٖشعإيلثك٪ف ب٣دشبة 
 / اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين ٤٢ طالؿ ٙ٪ا٥ح٩٦ش كاؾرتاثيزيج٩ش ال٪ي٦ية اتل٠ٔب ىلع

 ال٪تيشت املجصعة األمػيكية/ 

ادلكؿ اٟيت ألعرت ٙش٥٪ف ملاكٖصة  ثّجرب ال٪تيشت املجصعة األمػيكية أكىل
ألعرت اثٗشٙية ملاكٖصة اإلر٨شب  ،2113ٖيف أكج٪بػ  ،٨شب اإللٝرتكيناإلر

. اٟيت كؾّت ٤٢ طالهلش ؾ٠ًشت ابلصح كاتلصٚي٘ كاملػاٙبة اإللٝرتك٥ية ،(  )اإللٝرتكين
ش اّٟعيع ٤٢ اخلً٪ات اٟيت اختغث٩ش ال٪تيشت ملاكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب ك٦٨شؾ أيون 

 / اإللٝرتكين ٩٦٢ش

 ـ٤٢2112 امل٠ّ٪٢شت إلعار ٙش٥٪ف ثّؼيؼ أ(  ). 

  ـ2111كهُ اتؾرتاثيزية ال٪ي٦ية تلأ٢ني اٟٗوشء اإللٝرتكين. 

 ت كزارة اّٟعؿ األمػيكية جل٦ة ملاكٖصة اإلر٨شب اتلٝرتكينأأنق. 

  ة ٤٢ ِبشٙػة اتطرتاؽ إىل 2119دِ٪ة ابلججشٓ٪ف  ،إنقشء جل٦ة ثو١ دل٣ِ٪
يف ال٪تيشت  كالقباكت احلؿشؾة ،تلأ٢ني كحتمني اٟٗوشء اإللٝرتكين

 .(  )املجصعة

                                                 

 . 22الحق باسو، اإلرهاب المعلوماتي في القانون المغربي والدولي، مرجع سابق، ص عبد -48
 .233، ص2007من المعلومات واألمن القومي، دار نهضة مصر، القاهرة، أيطاس، جمال محمد غ -49
 ةالمجيد الحالوي، أهمية التعاون العربي والدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب المعلوماتي، أبحاث الدورة التدريبي عبد -50

 . 23، 2006منية، ، كلية التدريب، جامعة نايف للعلوم األ"مكافحة الجرائم اإلرهابية المعلوماتية"
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 شبشفيلا / 
 ،شبش٥ية اّٟعيع ٤٢ دركع احل٣شية الالز٢ة ل١َ٦٠ امل٠ّ٪٢شثيةيلاأنقأت احلٝ٪٢ة 

ش  ،م٪ا٩ّٙش اإللٝرتك٥ية ٤٢ ٙبٞ ٜ٪ريش اجل٦٪بية ة ىلعإيلبّع اهلز٣شت املجج طم٪لن
ػ ٢ ،كاِج٣عت اّٟعيع ٤٢ الؿيشؾشت ملاكٖصة اإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية  /(  )٩٦ش٥ٜغ

 كهُ طًة ٣ِٞ حل٣شية أ٣َ٥ة امل٠ّ٪٢شت هع ث٩عيعات اإل٥رت٥ت، 
 .ـ2111

 ـ2111 ،كهُ املبشدئ اتل٪ري٩ية لؿيشؾة أ٤٢ ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت. 

  كهُ طًة ل٣ّ٠ٞ بقأف اتلعابري املوشدة لإلر٨شب اإللٝرتكين حل٣شية
 .ـ2111 ،اهليشلك األؾشؾية كاحلي٪ية

 ـ2111 ،٤٢ امل٠ّ٪٢شتإِالف اتؾرتاثيزية القشم٠ة أل . 

 اتل٩عيعات اإللٝرتك٥ية كهُ طًة ٣ِٞ ل٩٠يشلك احلٝ٪٢ية ل٠ػد ىلع . 

/ شت ادلكيلة ملاكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكيناآليل 2-1
 اإلؾرتاثيزية كانل٩ذ

 ،ادلكيل لاملؿج٪ شت كيػؽ ماكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين ىلعإيلثجّعد 
شت ادلكيلة داطٞ اإليشر اآليل كؾ٪ؼ ٠٥يق الو٪ء ىلع. لػأط كختج٠ٕ ٤٢ ٣َ٦٢ة إىل

٤ِ ٢ٚرتح ل٪هُ  كأطرينا ،كبّع ذلٛ ٥جصعث ٤ِ اتلّشكف ادلكيل ،اٟٚش٥٪ين ادلكيل
 . اتؾرتاثيزية اّٟػبية تلأ٢ني ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣ة كاإلر٨شب

                                                 
51- Status and Requirements of Counter-Cyberterrorism، Jeong-Tae Kim, and Tchanghee 

Hyun World Academy of Science، Engineering and Technology 6 2005, 

www.waset.org/journals/waset/v6/v6-6.pdf. 
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 / شت ادلكيلة ملاكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكيناآليل  3-2-1
 ،١ يك٤ ٦٨شؾ اثٗشؽ أك إدمشع دكيل ملاكٖصة اإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥يةل

ثك٦٪ل٪ريش  كب٣ش أف اتِج٣شد ىلع. خبالؼ اتثٗشٙية األكربية ل٠زػي٣ة اإللٝرتك٥ية
ك٨غق اتل٦ٝ٪ل٪ريش حت٣ٞ  ،يف اتزديشد ةامل٠ّ٪٢شت كاتثمشتت الؿ٠ٝية كالالؾ٠ٝية آطغ

٦ش ٦٢شٙقة اإليشر اٟٚش٥٪ين ادلكيل ٠ِيٖيزب  ،ؿجصعخةيف ييشث٩ش الٝدري ٤٢ اجلػائ١ امل
 / لٝرتكينشت ادلكيلة اٟيت ث١ اِج٣شد٨ش ملاكٖصة اإلر٨شب اإلاآليلك٢ّػٖة  ،احلشيل

 األم١ املجصعة / 

٦٨شؾ اّٟعيع ٤٢ اتثٗشٙيشت ادلكيلة اٟيت ألعرث٩ش األم١ املجصعة كاٟيت ثت٦شكؿ 
 ،٢نت اًٟشئػات ػائ١ اٟيت ثػثكب ىلعاجل/ خمج٠ٕ أ٥٪اع األنقًة اإلر٨شبية ٩٦٢ش

 ،اًٟشئػات كاجلػائ١ املػثكبة هع ؾال٢ة اًٟرياف املعين كاتؾتيالء ٓري املرشكع ىلع
كاتؾجظعاـ ٓري املرشكع  ،كأطغ الػ٨شئ٤ ،كاجلػائ١ املػثكبة هع األفظشص املص٣ية

ة هع ؾال٢ة املالشة ابلصػية ،ل٣٠٪اد انل٪كية  . ر٨شب انل٪كمكاإل ،كاأل٣ِشؿ ٓري املرشِك

اعملية ملاكٖصة  ةٖإف األم١ املجصعة أي٠ٚت اؾرتاثيزي ،ذلٛ بشإلهشٖة إىل
 . ماكٖصج٧ مؿشِعة ادلكؿ األِوشء كثً٪ر ٤٢ ٙعراث٩ش ىلع كاٟيت ث٣ّٞ ىلع. اإلر٨شب

ٖٚع ٙػرت األم١ املجصعة يف  ،كبشٟجؿبة ملاكٖصة اإلر٨شب اإللٝرتكين بشتلصعيع
ّٟش٢ة بلصح ؾبٞ ماكٖصة إؾشءة اؾج٣ّشؿ ثك٦٪ل٪ريش ـ ٤٢ ٙبٞ اجل٣ّية ا2111اعـ 

 / ث٪لية ادلكؿ بشختشذ ثعابري ٢ّي٦ة كاٟيت ثو٦٣ت كاِج٣ع اٟٚػار ىلع ،امل٠ّ٪٢شت

 ٤٢ ِعـ ث٪ٖري املالذ اآل ادلكؿ األِوشء أف ث٦ك يف ٙ٪ا٥ح٩٦ش ىلع يجبيغ ىلع
 . ظعاـ ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ر٦شئي شاؾج فألكئلٛ اذلي٤ يؿحئ٪
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 محشية رسية كؾال٢ة كث٪اٖػ ابليش٥شت ك١َ٥   انل١َ اٟٚش٥٪٥ية ىلعانلك يف
 . اتلأكع ٤٢ ٢ّشٙبة مػثكب٩ش ر٦شئي شاحلشؾب ٤٢ ِػ٠ٙة ٓري ٢أذكف ب٩ش ك

ا٥ّٚع مؤث٣ػ األم١ املجصعة اّٟشير مل٦ُ اجلػي٣ة ك٢ّشٙبة  ،ـ2111ش يف اعـ كأيون 
المّيع  غؿ ر٩٪د ٢جؿٚة ىلعأ٣٨ية ب شيح ث١ اتلأكيع ىلع ،املزػ٢ني يف ٖيح٦ش بشنل٣ؿش

ث١  ،ذلٛ بشإلهشٖة إىل ،ادلكيل جتشق ٦٢ُ اتل٩عيعات هع أ٤٢ ١َ٥ امل٠ّ٪٢شت كاإل٥رت٥ت
 . أ٣٨ية ثبشدؿ اخلربات اتل٦ٚية بني الؿ٠ًشت ال٪ي٦ية اتلأكيع ىلع

 دكؿ دل٠ؽ أكربش / 

اتلمعم ملاكٖصة اإلر٨شب اإللٝرتكين  ٠٣ِت دكؿ املز٠ؽ األكريب ىلع
َٙ  ،٠ّ٪٢شثيةكاجلػي٣ة امل  ،٥2113٪٣ٖرب  9يف  ،ُ كزراء طشررية دكؿ أِوشء دل٠ؽ أكربشٖ٪

كاٟيت ثّجرب أكؿ ٢ّش٨عة دكيلة ملاكٖصة  ،اتثٗشٙية ادلكيلة ل٠زػي٣ة امل٠ّ٪٢شثية ىلع
 39كيه ٥تيزة ٣ّٟٞ اؾج٣ػ أربُ ؾ٦٪ات كفشرؾ ٖي٩ش طرباء ٤٢  ،اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية

شبشف كال٪تيشت املجصعة األمػيكية إيل٢دٞ  لدكؿ أطػش طرباء ٤٢ كأيون  ،دكٟة أكربية
 . كًل٦عا

أكج٪بػ  2ب٥ت ٨غق اتثٗشٙية خ٣ػة ثٚػيػ أِعق دل٠ؽ أكربش كث١ اِج٣شدق يف  
ة ال٣ش٥ية يف اترج٣شع كش٬َ ٨غا اتلٚػيػ أيون  ،ـ برساؾب٪رغ2111 ش ٙب٪ؿ دكؿ دل٣ِ٪

 لاملؿج٪ شٙية ال٣ػة انلشرصة ىلعكثّع ٨غق اتثٗ. ـ2111أكج٪بػ  23اذلم ا٥ّٚع يف بػٟني 
 .ادلكيل ملصشربة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية

 ٥رتب٪ؿاإل / 

ٖيف ٍٞ  ،٥رتب٪ؿ ر٩٪د ٜبرية يف دلشؿ ماكٖصة اإلر٨شب كاجلػي٣ة امل٠ّ٪٢شثيةلإل
ماكٖصة  دكٟة ِو٪ يف امل٣َ٦ة ي٠٣ّ٪ف ىلع ٨319غق امل٣َ٦ة ادلكيلة يج١ اتلّشكف بني 
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 ،كيه تؿشِع دميُ ادلكؿ األِوشء كثٚـ٪ بجعريب م٪ٍٗي٩ش ،اجلػي٣ة كمالشٚة املزػ٢ني
 . محشيج٩ش هع خمج٠ٕ اجلػائ١ كا٣ّٟٞ ىلع

الؿششة ادلكيلة ملاكٖصة  ش اّٟعيع ٤٢ اخلً٪ات اٟيت ث١ اختشذ٨ش ىلعك٦٨شؾ أيون 
 / ٩٦٢ش ،اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين

  بأخػ ا٥ّٚع املؤث٣ػ ادلكيل األكؿ حلٚ٪ؽ اإلنؿشف اخلشص  ،ـ3519يف
كاٟيت ثه٦ت اجل٣ّية  ،شٚ٪ؽ اإلنؿشف ب٩ًػاف اتلٚعـ اتل٦ٝ٪ل٪يج ىلع

 . اّٟش٢ة لألم١ املجصعة ث٪ليشث٧

  اِج٣عت جل٦ة األم١ املجصعة ٙش٥٪ف اتنؿحرتاؿ انل٣٪ذيج  ،ـ3551يف
كاذلم يّجرب ٤٢ اجل٩٪د ادلكيلة األؾشؾية يف  ،بقأف اتلزشرة اإللٝرتك٥ية

 .ٝرتكينماكٖصة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإلل

 ث١  ،ـ3551يف اعـ  ،يف ارج٣شع دكؿ ال٣ش٥ية اذلم ِٚع يف كاف٤ً٦
 .يف أم ماكف يف اّٟشل١ اآليلاِج٣شد ِرشة ٢بشدئ ملاكٖصة رػائ١ احلشؾب 

  ر٥يشإيلِٚعت رش٢ّة ؾجش٥ٗ٪رد يف كتية ٜ ،ـ3555يف ديؿ٣رب٪ٗ، 
ش٪ؿ اتلّشكف ادلكيل ملاكٖصة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية مؤث٣ػنا دكيل ش 

شكىلع ،كاإلر٨شب ل٪هُ اثٗشٙية دكيلة بقأف   أؾشس ذلٛ ٙعـ ٢ٚرتشن
 . اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كاإلر٨شب

  ٪ارج٣ُ كزراء دكؿ ال٣ش٥ية ب٣عي٦ة ثػك٢ب٤٠ بك٦عا ،ـ2112يف ٢شي، 
ة ٤٢ اتل٪ليشت ش٪ؿ ثّٚب آخشر  إللعار كخيٚة ثجو٤٣ دل٣ِ٪

 . ٣شؿ اإلر٨شبية٤٢ أرٞ ماكٖصة األِ ،اتثمشتت اهلشثٗية ِرب احلعكدية
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  لعر ب٦ّ٪اف  ألعرت دكؿ ال٣ش٥ية بيش٥نش مقرتٌلن  ،ـ٢2113شي٪  33يف
دميُ ادلكؿ أف ث٪الٞ  ىياذلم كَل  ،"م٪ال٠ة ثّؼيؼ اٟٚ٪ا٥ني املص٠ية"

كاٟيت  ،حتؿني اٟٚ٪ا٥ني اٟيت جتـػ إؾشءة اؾجظعاـ القباكت اإللٝرتك٥ية
 . ٥رت٥تتؿ٣س برسِة اتلّشكف بقأف اتلصٚيٚشت املجم٠ة بشإل

  يف فييل" بيٛاأل"ا٥ّٚع اترج٣شع ال٪زارم مل٣َ٦ة  ،٥2113٪٣ٖرب  31يف، 
٣شء األ بيٛ تلّؼيؼ اٙجمشديشت ادلكؿ كلعر بيشف مقرتؾ ٤٢ ِز

ماكٖصة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ٤٢ طالؿ ؾ٤  األِوشء ل٠ٚعرة ىلع
ب٣ش يف  ،ترشيّشت حم٠ية ب٣ش يجٗ٘ ٢ُ أشاكـ المٝ٪ؾ اٟٚش٥٪٥ية ادلكيلة

 . اثٗشٙية اجلػائ١ اإللٝرتك٥يةذلٛ 

  ا٥ّٚع اترج٣شع اخلشمؽ ل٪زراء اّٟعؿ يف كاف٤ً٦ ،ـ2113بػيٞ أ 29يف، 
 حتد٩ش ىلع ،اجل٣ّية اّٟش٢ة مل٣َ٦ة ادلكؿ األمػيكية كٙعم٪ا ث٪ليشت إىل

كانلَػ  ،ث٦ٗيغ املبشدئ ال٪اردة يف اثٗشٙية أكربش بقأف اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية
 . اتثٗشٙية يف إماك٥ية ات٥و٣شـ إىل

  طًة تلبشدؿ " آؾيشف"كهّت رابًة أم١ ر٦٪ب يرؽ آؾيش  ،ـ2119يف
 . اآليلامل٠ّ٪٢شت ش٪ؿ أ٤٢ احلشؾب 

 /اتلّشكف ادلكيل ٜأداة مل٪ار٩ة ث٩عيع اإلر٨شب اإللٝرتكين 2-2-1
ك٢ُ  ،اتلّشكف بني دميُ ادلكؿ ٨٪ رؼء أؾشيس ٤٢ م٪ار٩ة اإلر٨شب اإللٝرتكين

ية ت ث٠٣ٛ طًة ٤٢ اتلّشكف ادلكيل حل٣شيج٩ش هع خمشيػ اجلػي٣ة ذلٛ ابلحئة اإللٝرتك٥
أف ٨غق اجلػائ١ رعيعة يف بّن  ،أكتن  ،٦٩ٖشؾ أؾبشب كراء ِعـ اتلّشكف ٨غا. كاإلر٨شب
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إ٩٥ش ث٣ؽ ٙوشيش  ،كأطرينا ،ت ثّػؼ الٝدري ٤٢ ادلكؿ ٢ش جيب أف يجظغ ،كخش٥ينش ،ادلكؿ
 . (  )األ٤٢ اٟٚ٪يم ة كاخلم٪لية كال٪ل٪ؿ إىلشؿشؾة ثرتاكح ٢ش بني امل٦شٖؿة اتٙجمشدي

ثّجرب ٤٢ أ١٨  ،٨غق المّ٪بة اٟيت ثك٤٣ ٖي٣ش يج٠ّ٘ بشأل٤٢ اٟٚ٪يم كاخلم٪لية
 ،األؾبشب اٟيت ث٦٣ُ ادلكؿ ٤٢ اتلّشكف ٖي٣ش بح٩٦ش بقأف محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية

ش . ٟة ٢ّي٦ةاإلِالف ٤ِ ٥ٚشط الوّٕ اخلشلة بعك أف ٨غا اتلّشكف ٙع يٗيض إىل طم٪لن
كفباكت اتثمشتت الؿ٠ٝية  ،ة كاملرصٖيةاملشيل٣ُٖ اتلٚعـ اتل٦ٝ٪ل٪يج كثؼايع انل١َ 

ا ٜبرينا ،كمػاٙبة احلػًلة اجل٪ية ،كأ٣َ٥ة اًٟرياف ،كالالؾ٠ٝية  ىلع لك ذلٛ يّج٣ع اِج٣شدن
ٖإ٩٥ش ت  ،كيف شني إ٩٥ش ختعـ اّٟعيع ٤٢ ادلكؿ ،احل٪اؾيب كثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت

ذللٛ ٖإ٧٥ ٙع يك٪ف ٤٢ املّٚ٪ؿ أف ثجّشكف ادلكؿ ٖي٣ش . ٩ش دكٟة كاشعةي٠ِتؿيًػ 
ٖشتلّشكف ال٦شيئ كاملجّعد خبت إ٧٥ أجنس كؾي٠ة ل٠ػد . بح٩٦ش خلع٢ة املزج٣ُ ادلكيل بأك٧٠٣

األكؿ ك٨٪ أف بّن ادلكؿ ل١ تق٩ع اإلر٨شب  ،لؿهبني ،اإلر٨شب اإللٝرتكين ىلع
ادلكؿ األطػل ف٩عت اّٟعيع ٤٢ اهلز٣شت  يف شني أف بّن ،اإللٝرتكين شىت اآلف

٨٪ أف بّن ادلكؿ دلي٩ش ٙ٪ا٥ني كي٦ية جتـػ اجلػي٣ة كاإلر٨شب  ،كالشين ،اإللٝرتك٥ية
أم ٥٪ع ٤٢ أ٥٪اع اٟٚ٪ا٥ني اٟيت  ٧طػ ل١ يك٤ دلييف شني أف ابلّن اآل ،اإللٝرتكين

ادلكؿ ٨٪  ذللٛ ٖٚع يك٪ف ٤٢ أنؿب أ٥٪اع اتلّشكف بني. ثّشٙب كجتـػ ٨غق اجلػائ١
 ك٬ًّ٥ بّن األ٢د٠ة ل٠جّشكف ال٦شيئ اذلم ؾشِع ىلع ،اتلّشكف ال٦شيئ أك املجّعد

 / ماكٖصة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية

  ف م٪ُٙ أاملػًلؼ اٟٚ٪يم األمػيك٬ ثٚشريػ ثٗيع ب ث٠ىق ،ـ2111يف ٖربايػ
ري٨ش ٤٢ امل٪اُٙ ٙع ثّػهت ل٩٠زـ٪  ،مؼكفكاأل ،كيش٨٪ ،اليس إف إف ٓك

ة ٤٢ طالؿ رٖن  ك٤٢ طالؿ  ،(احلػ٢شف امل٪زع)اخلع٢ة امل٪ِز
كث١ اتلّشكف بني املػًلؼ اٟٚ٪يم  ،٦ٜعا اتلصٚيٚشت ث١ إررشع اهلز٣شت إىل

                                                 

52- Responses to Cyber Terrorism,Center of Excellence Defence Against Ter, IOS 

Press, 2008,p74. 

http://books.google.com/books?q=+inauthor:%22Center+of+Excellence+Defence+Against+Ter%22&hl=ar&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ك٤٢ خ١ ث١ حتعيع  ،كاملػًلؼ اٟٚ٪يم ل٠رشية امل٠ٝية ال٦ٝعية ،األمػيك٬
ة ث٠ً٘ ىلع كث١ " ٢شٖيش األكتد"٥ٗؿ٩ش اؾ١   مػثكب اهلزـ٪ كٌل٥٪ا دل٣ِ٪

 . ٠ِ٩١ياٟٚبن 

 ث١ ٨زـ٪ الرشٌلت كاألٖػاد يف دميُ أحنشء اّٟشل١ ٤٢ ٙبٞ  ،2111 ٢شي٪ يف
 ،كاذلم تؿبب يف طؿشئػ ٖشدشة ،شبٛأأ٥ش " I LOVE YOU"ٖريس 

 ٖٚشـ املػًلؼ اٟٚ٪يم األمػيك٬ بشتلصٚي٘ يف احلشدث كث١ اتلّػؼ ىلع
كث١ اتلّشكف بني مٝجب  ،املقتب٧ ٖي٧ ٤٢ طالؿ ثّٚب اهلزـ٪

كث١ حتعيع  ،كمٝجب اتلصٚيٚشت ال٪يين ا٠ٟٗبحين ،إىلاتلصٚيٚشت اٟٗيعر
 . املقتب٧ ٖي٧

 /ؾرتاثيزية اّٟػبية تلأ٢ني ابلحئة اإللٝرتك٥يةات 1-2-1
يف  احلشيلؾرتاثيزية اّٟػبية تلأ٢ني ابلحئة اإللٝرتك٥ية يف ال٪ٙت احلعيح ٤ِ ات

أف  إىلبشإلهشٖة  .انلًشؽ ادلكيل ٟزتايع ِعد اهلز٣شت اإلر٨شبية ىلع ٥َػنا ،اغية األ٣٨ية
ألؾبشب  ،الٝدري ٤٢ ادلكؿ اّٟػبية ابلجية اتلصجية مل٠ّ٪٢شث٩ش ثٗجٚع احل٣شية امل٠ً٪بة

ِعـ كر٪د ترشيُ طشص بشجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية يف أ٠ٓب ادلكؿ  ،ِعيعة يأيت يف ٢ٚع٢ج٩ش
كهُ اؾرتاثيزية ِػبية حل٣شية ابلحئة  ذللٛ ٦٨شؾ ششرة رضكرية كم٠صة إىل. اّٟػبية

ك٤٢ اهلز٣شت  ،٤٢ أرٞ محشية ال٪ي٤ اّٟػيب ٤٢ اتل٩عيعات اإلر٨شبية ،رتك٥يةاإللٝ
ذللٛ جيب . م٠يشرات ادلكترات طؿشئػ ٖشدشة ثمٞ إىل اإللٝرتك٥ية اٟيت ٙع ثؤدم إىل

إيراؾ  كا٣ّٟٞ ىلع ،كهُ ث٠ٛ اتؾرتاثيزية ا٣ّٟٞ يف ٍٞ رش٢ّة ادلكؿ اّٟػبية ىلع
كثم٪رم هلغق . ث٦ٗيغ٨ش ثّشك١٩٥ ىلع دميُ ادلكؿ اّٟػبية يف كه٩ّش ك٤٢ خ١

كاتلجؿي٘  ،٠ّ١يخالخة حمشكر أؾشؾية كيه ال٪يع كاتل اتؾرتاثيزية ي٣ك٤ أف يّج٣ع ىلع
 . كثٚشؾ١ امل٠ّ٪٢شت بني ادلكؿ اّٟػبية ،ل٠ص٣شية هع اإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية
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 /ث٪هيس اإليشر اتؾرتاثييج 3-1-2-1

 ٠ّ١يال٪يع كاتل/ 

ية امل٪اي٤ اّٟػيب ٤٢ طالؿ اتل جيب اٟرتًلزي ىلع ١ أك ا٦ٟٚ٪ات اإلِال٢ية ٠ّيثِ٪
ٖئة  كاٟرتًلزي ىلع ،ب٣ظشيػ اإلر٨شب كاجلػي٣ة امل٠ّ٪٢شثية ،أك ٤٢ طالؿ اإل٥رت٥ت ٥ٗؿ٧

يج١٩ بأ٥٪اع اجلػائ١ كأيون  ،القبشب ٖيه اٟٗئة املؿج٩عٖة ٤٢ ٙبٞ اإلر٨شبحني ش ثِ٪
ش جيب شد١٩ كأيون . ٥رت٥ترسٙة ِرب اإلاإللٝرتك٥ية ليك ت يجّػه٪ا جلػي٣ة ٥مب أك 

٣ٖٝش  ،اتؾجظعاـ األ٢دٞ كاملٗيع لإل٥رت٥ت كاتبجّشد ٤ِ امل٪اُٙ املقب٪٨ة كاإلر٨شبية ىلع
٦٣٠ِش أف اذلم ٙشـ بجٗزريات األز٨ػ ٨٪ فشب مرصم اؾجظعـ اإل٥رت٥ت يف مؿشِعث٧ 

 . ٜيٗية ل٦شِة ٦ٙب٠ة بعائية ىلع

 ٝرتكيناتلجؿي٘ ل٠ص٣شية هع اإلر٨شب اإلل/ 

كذلٛ ٤٢  ،محشية ابلحئة اإللٝرتك٥ية جيب اتلجؿي٘ بني بٖة ادلكؿ اّٟػبية ىلع
ٓػار اتثٗشٙية  طالؿ ِٚع اثٗشٙية ِػبية مل٪ار٩ة اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين ىلع

أك ِٚع اثٗشٙيشت خ٦شئية أك ٢جّعدة ٟتؿ٩يٞ ك ترسيُ اتلصٚيٚشت كدمُ األدٟة  ،األكربية
ش اتلجؿي٘ بقلك اؾرتاثييج ملصشربة كجيب أيون  ،ية بشجلػي٣ة كاإلر٨شببني ال٪ٌلتت امل٦ّ

 . املز٣٪اعت اإلر٨شبية امل٪ر٪دة داطٞ ادلكؿ اّٟػبية

 ثٚشؾ١ امل٠ّ٪٢شت/ 

ٖٚع أخهجت  ،يّع حم٪ر ثٚشؾ١ امل٠ّ٪٢شت بني ادلكؿ ٤٢ أ١٨ حمشكر اتؾرتاثيزية
١ اإلر٨شبية اٟيت ثج١ يف أم دكٟة ٤٢ اجلػائ دميُ اإلشمشئيشت اّٟشملية أف أٟشبلية اَّٟىم

٩ش ث٣٪يٞ طشريج أك تؿ٠يس أك ثعريب أك تؿ٩يٞ أك حتػين ىلع إ٣٥ش يؿشِع ىلع  كِٙ٪
٣ٜش أف اجل٣شاعت اإلر٨شبية ثجّشكف ٢ُ بّو٩ش . لاٟٚيشـ بأ٣ِشؿ إر٨شبية ٤٢ دكٟة أطػ
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تؿجظعـ كيه  ،ة أكرب ٤٢ ثّشكف ادلكؿ كامل٣َ٦شت ادلكيلة٠ِيرب٣ش يف ١َّ٢ احلشتت بٗش
ذللٛ . ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت تل٣ػيػ امل٠ّ٪٢شت كابليش٥شت ل٣َ٦٣٠شت اإلر٨شبية األطػل

. ادلكؿ اّٟػبية ثٚشؾ١ امل٠ّ٪٢شت ٖي٣ش بح٩٦ش تلٗشدم ال٪ٙ٪ع حتت لك٣ة اإلر٨شب جيب ىلع
ذلٛ املقشرًل٪ف يف املؤث٣ػ اتلشؾُ كاّٟرشي٤ ٟٚشدة الرشية كاأل٤٢ اّٟػب  ٖأكع ىلع

أ٣٨ية اتلّشكف اّٟػيب  ىلع ،ـ يف ابليشف انل٩شيئ33/33/2119-31طالؿ اٟٗرتة  امل٦ّٚع ب٣ّشف
كًل٣ش رأي٦ش ٖي٣ش ؾب٘ ٜيٕ ؾشِع اتلّشكف ادلكيل بني ادلكؿ . مل٪ار٩ة اجلػي٣ة اإلر٨شبية

اتل٠ٚيٞ ٤٢ ش٪ادث اإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية كًليٕ ألبس أداة ّٖشٟة مل٪ار٩ة  ىلع
 .إللٝرتك٥يةث٩عيع اإلر٨شب كاجلػي٣ة ا

*** 
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 الخاتهة

ٟحؽ ٦٨شؾ فٛ ش٪ؿ شٚيٚة أف اإلر٨شب ِرب اإل٥رت٥ت ٨٪ ٍش٨ػة طًرية كإف 
٩ٖ٪ كاُٙ ل١ تؿجًيُ أم دكٟة أف  ،٤٢ اخلً٪رة اعيلةدررة  إىلل١ ثمٞ اتل٩عيعات بّع 

ٖشملقشلك املػثبًة بشؾجظعاـ ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت ث٣دٞ طًػ ذات يشبُ  ،ثجزش٧٠٨
 . ٩ش٠ِيكيبغل٪ف لك ٢ش يف كؾ١٩ّ ل٠ٚوشء  ،ُ ادلكؿ ث٪ار٧ ٨غق املقلكةٖز٣ي ،اعٟيم

كت ي٪رع  ،ت ث٪رع يػؽ مو٣٪٥ة حل٣شية انلَشـ اإللٝرتكين ،احلشيلكيف ال٪ٙت 
ش ممش رّٞ الٝدري ٤٢  ،٧إيلاإلر٨شبحني ال٪ل٪ؿ  ىلعحبيح يمّب  ٥َشـ آ٤٢ ث٣ش٢ن

١ اجلي٪ش ت حتجٌٗ بشبليش٥شت ٢دالن ٢َّ ،احلٝ٪٢شت كامل٣َ٦شت ثتبُ ؾيشؾة اّٟؼٟة
أر٩ؼة ت  ىلعكإ٣٥ش حتجٌٗ ب٩ش  ،أر٩ؼة ٢جم٠ة بقبٝة امل٠ّ٪٢شت ىلعكامل٠ّ٪٢شت الرسية 

كؾيشؾة اّٟؼٟة ب٪ل٩ٗش فلك ٤٢ أفاكؿ ال٪ٙشية ٤٢ اإلر٨شب  ،بشّٟشل١ اتٖرتايض ٞثجم
احليشة  ىلعكاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ت ثم٠س ٢ُ ال٪اُٙ اذلم ثٗػه٧ ابلحئة اإللٝرتك٥ية 

ا. اّٟش٢ة لك . أك اجلعراف انلشرية ،اٟتقٗري إىل٤ِ ؾيشؾة اّٟؼٟة ي٣ك٤ ال٠ز٪ء  كبّيعن
ريق الٝدري ٤٢ كؾشئٞ احل٣شية اتل٦ٚية ت تؿجًيُ أف حتعث األخػ اّٟٗشؿ هلش دكف  ،ذلٛ ٓك

ٖيف ١َّ٢ ادلكؿ اّٟػبية ت ث٪رع ب٩ش ٙ٪ا٥ني كي٦ية حتيم ابلحئة . ث٪ارع ل٠ص٣شية ال٪ي٦ية
٨غق ابلحئة اٟيت يمّب هبى كث٪ليٕ كثّٚب  ،لٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣ة كاإلر٨شباإل

 ،ٖيه ثتؿ١ بشتلٔيري كات٥تقشر اجلٔػايف ال٪اؾُ كاّٟشبػ ل٠صعكد ،مػثكب اجلػي٣ة داط٩٠ش
 .   ذللٛ جيب كهُ ٙش٥٪ف كيين حل٣شيج٩ش ٤٢ طًػ اجلػي٣ة كاإلر٨شب

يف ٩٥شية ٨غق ادلراؾة  ٪كٙبٞ ِػض ٥جشئذ كث٪ليشت ادلراؾة ي٦٦ٝ٣ش أف ٥عِ
شٝ٪٢شت ادلكؿ اّٟػبية يف أف ثّيع انلَػ يف ٙ٪ا٥ح٩٦ش ال٪ي٦ية كأف ثّعهلش حبيح ث٦شؾب 
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ش أف ٩ش أيون ٠ِي٣ٜش جيب . ؾع اٟٗػاغ اٟترشييع ىلعكأف ث٣ّٞ  ،اجلػائ١ املؿجصعخة
ة ثجّشكف ٖي٣ش بح٩٦ش ٤٢ طالؿ اؾرتاثيزية ِػبية حل٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣

 . ع انلَػ يف ٢ٗش٨ي١ األ٤٢ اٟٚ٪يمكاإلر٨شب كأف ثّي

 / ٥جشئذ ادلراؾة
 ٪ٖيه ل١ ثك٤  ،األ٢ين كاتلٚين ل٠بحئة اإللٝرتك٥ية اّٟػبية لثعين املؿج

 .٤٢ اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين لب٦٣أ

 ٨غق  ،٦٨شؾ مؿششة مقرتًلة تلاليق اجلػي٣ة ٢ُ ابلحئة اإللٝرتك٥ية
٤٢  ا٣٩ٖش أرطمش ؾّػن  ،كاإل٥رت٥ت اآليلحلشؾب املؿششة ثج٣دٞ يف مػك٥ة ا

 . اإلر٨شبية اتل٠ٚيعية األؾشيلب

  احلشيل٤٢ أ١٨ ادلكاُٖ املؤدية لإلر٨شب كاجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية يف ال٪ٙت 
الم٩ي٪ين  ٖشتشجالؿ ،الؿيشؾية كادلب٠٪٢شؾية تكالرصااعيه احلػكب 

اعت اكاٟزن ادلاط٠ية تكالرصااعل٠ّػاؽ  األمػيك٬ كاتشجالؿ٠ٟٗؿًني 
ة الٝدري كتد ىلعٙع ؾشِع  ،الؿيشؾية بني ادلكؿ اّٟػبية بّو٩ش ابلّن

 .اّٟػبية ٤٢ اهلز٣شت اإللٝرتك٥ية

  ل٠ّعيع ٤٢  اتٖرتايضلإلر٨شبحني كب٣دشبة امل٪ُٙ  شألبس اإل٥رت٥ت مرسشن
ر٨شبية اٟيت ثبح ٤٢ طالهل خٚشٖة اإلر٨شب شت اإليامل٣َ٦شت كاجل٣ّ
٩ش مؿجظع٧٢ إيل ات٥و٣شـ ىلع اّٟػيب القبشب كحتح ،كا٦ّٟٕ كاتلًػؼ

جت٦يع كثعريب ٦ِشرص٨ش  ىلع٣ٜش إ٩٥ش ث٣ّٞ  ،يف ذلٛ اجلش٥ب ادليين
 . اتٖرتاهيةاجلعيعة ٤٢ طالؿ م٪ا٩ّٙش 

  ة اٟٚ٪ا٥ني اّٟػبية ٖي٣ش خيجك ٦٨شؾ ٥ٚك كٖػاغ ترشييع يف م٪ؾِ٪
 . شجلػي٣ة اإللٝرتك٥يةب
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 ىلع  لٝرتك٥ية٘ حب٣شية ابلحئة اإلكؿ ٖي٣ش يج٠ِّعـ كر٪د ثّشكف بني ادل
 .املؿج٪ل اإل٠ٙييم كادلكيل

 / ث٪ليشت ادلراؾة
 اجلػي٣ة اإللٝرتك٥ية ٤٢ أكرث رػائ١ اّٟرص لّ٪بة ٤٢ شيح  ثّجرب

ادلكؿ  شادلكؿ كطم٪لن  ىلعذللٛ جيب  ،ماكٖصج٩ش أك مالشٚة مػثكبي٩ش
 . ٩ش٠ِياّٟػبية أف ثجّشكف ٖي٣ش بح٩٦ش ملاكٖصج٩ش كاٟٚوشء 

 ة إ٢ش احلشيلٞ اٟترشييع مل٪ار٩ة اٟٚم٪ر يف اٟترشيّشت كاٟٚ٪ا٥ني اتلعط
انلك كأك بجصعيد٩ش  ،بإبػاـ ٙ٪ا٥ني طشلة بجزػي١ اجلػائ١ اإللٝرتك٥ية

 . جتػي١ اجلػائ١ املج٠ّٚة بشبلحئة اإللٝرتك٥ية ىلعرصاشة 

  ال٦شئية كاملجّعدة ل٠جّشكف ٖي٣ش  اتثٗشٙيشتإبػاـ  إىلدِ٪ة ادلكؿ اّٟػبية
 . حل٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٩شبح٦

  اتلجؿي٘ كثبشدؿ امل٠ّ٪٢شت كاخلربات بني األر٩ؼة امل٦ّية ب٣اكٖصة
 . اإلر٨شب ِرب ابلحئة اإللٝرتك٥ية يف بٖة أحنشء اّٟشل١

  ثّؼيؼ اتلّشكف كاتلجؿي٘ ٢ُ املؤؾؿشت كامل٣َ٦شت ادلكيلة مل٪ار٩ة طًػ
  .اجلػي٣ة كاإلر٨شب اإللٝرتكين

 أر٩ؼة إ٥ٗشذ اٟٚش٥٪ف تلً٪يػ ٠ّ٢٪٢شث١٩ يف دلشؿ  ىلع ثأ٨يٞ اٟٚشئ٣ني
 . ثك٦٪ل٪ريش امل٠ّ٪٢شت

 إبػاـ ٢ّش٨عة أك  شح ادلكؿ اّٟػبية بٚيشدة رش٢ّة ادلكؿ اّٟػبية ىلع
 اتثٗشٙيةٓػار  ىلع ،طشلة ب٣اكٖصة اجلػائ١ اإللٝرتك٥ية اثٗشٙية

 . كركبية ملاكٖصة اجلػي٣ة اإللٝرتك٥يةاأل
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 ية ِػبية حل٣شية ابلحئة اإللٝرتك٥ية ٤٢ اجلػي٣ة أ٣٨ية كهُ اؾترياثيز
 . كاإلر٨شب اإللٝرتكين

 *** 
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 قائهة الهراجع

 /بشل٠ٔة اّٟػبية

ج٪راق ،اجلػائ١ امل٠ّ٪٢شثية ،محع ط٠يٗة امل٠ىأ .د .3 رش٢ّة بين  ،رؾشٟة ٜد
 .ـ2119 ،ؾ٪يٕ

 ،دار انل٩وة اّٟػبية ،٥رت٥تاعل١ اإل إىلديل٠ٛ القظيص  ،احلزشج أؾش٢ة .2
 .ـ3559 ،اٟٚش٨ػة

 ،دار ٩٥وة مرص ،٤٢ امل٠ّ٪٢شت كاأل٤٢ اٟٚ٪يمأ ،دمشؿ حم٣ع ٓيًشس .1
 .ـ2111 ،اٟٚش٨ػة

أحبشث احل٠ٚة ا٣٠ّٟية ش٪ؿ  ،اإلر٨شب امل٠ّ٪٢شيت ،ابلعاي٦ة ذيشب م٪ىس. د .3
لكية اتلعريب رش٢ّة ٥شيٕ ل٠ّ٠ـ٪ األ٦٢ية  ،"اإل٥رت٥ت كاإلر٨شب"

 .ـ2119 ،بشتلّشكف ٢ُ رش٢ّة ِني ف٣ؽ

 ،مٝجبة ِني ف٣ؽ ،حمشرضات يف فبٝة امل٠ّ٪٢شت اّٟشملية ،٣ري الؿيعؾ .9
 . ـ3551 ،اٟٚش٨ػة

أحبشث املؤث٣ػ ادلكيل  ،٥رت٥تاإلر٨شب كاإل ،احل٠ي١ ؾ٩ري ِد٣شف ِبع .د .1
 ،"٥رت٥ت٤٢ امل٠ّ٪٢شت كاخلم٪لية يف ٙش٥٪ف اإلأمحشية "األكؿ ش٪ؿ 

 .ـ2119 ،اٟٚش٨ػة
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أحبشث  ،يف اٟٚش٥٪ف املٔػيب كادلكيلاإلر٨شب امل٠ّ٪٢شيت  ،احل٘ بشؾ٪ ِبع .1
 ،لكية اتلعريب ،"ماكٖصة اجلػائ١ اإلر٨شبية امل٠ّ٪٢شثية"ادلكرة اتلعريهية 

 .ـ2111 ،رش٢ّة ٥شيٕ ل٠ّ٠ـ٪ األ٦٢ية

 ،مٝجبة اّٟبياكف ،اإل٥رت٥ت ل٣٠ؿجظعـ اّٟػيب ،ِبع اٟٚشدر ا٦ٟٗج٪خ .9
 .3323٨ ،الػيشض

 كادلكيل يف ماكٖصة رػائ١ أ٣٨ية اتلّشكف اّٟػيب ،املزيع احلالكم ِبع .5
ماكٖصة اجلػائ١ اإلر٨شبية "أحبشث ادلكرة اتلعريهية  ،اإلر٨شب امل٠ّ٪٢شيت

 . ـ2111 ،رش٢ّة ٥شيٕ ل٠ّ٠ـ٪ األ٦٢ية ،لكية اتلعريب ،"امل٠ّ٪٢شثية

دار  ،ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت كخمشيػ ث٦ٚية امل٠ّ٪٢شت ،٨قشـ ٖػيع رؾج١. د .31
 . 2119 ،انل٩وة اّٟػبية

حبح ٢جق٪ر ه٤٣  ،٥رت٥تاإلر٨شب كاإل ،اهلل اّٟؿريم ب٤ ِبع ِيل .د .33
رش٢ّة  ،مػًلؼ ادلراؾشت كابلص٪ث ،ٜجشب اإلر٨شب كاٟٚػل٦ة ابلصػية

 .ـ2119 ،٥شيٕ اّٟػبية ل٠ّ٠ـ٪ األ٦٢ية

دار  ،محشية احلػيشت يف م٪ار٩ة ١َ٥ امل٠ّ٪٢شت ،محع شؿب٪أ٣ِػك  .د .32
 . ـ2111 ،انل٩وة اّٟػبية

دار  ،اٟٚش٥٪٥ية ٟربا٢ذ احلشؾب اإللٝرتكين احل٣شية ،حم٣ع شؿشـ ًٟيف. د .31
 .ـ3591 ،الٚشٖة كاٟجرش

 ،ٙش٥٪ف اّٟٚ٪بشت كخمشيػ ث٦ٚية امل٠ّ٪٢شت ،٨قشـ حم٣ع ٖػيع رؾج١ .د .33
 .ـ3552 ،اٟٚش٨ػة ،انل٩وة اّٟػبية ردا
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