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القسم ّ
األول  -يف الوقائع:
اض إقليم رغد الخاضع لسيادة
يف العام  ،2016قامت دولة حذرستان بالعديد من العمليات العسكرية يف أر
ي ّ
دولة نجمستان الواقعة عل حدودها ر
الشقية ،بسبب خالفات تاريخية ،ذلك أن حذرستان تعتت اإلقليم
المذكور مسلوخا عنها بدون وجه حق ،كما وبسبب مخاوف جديدة بسبب إقدام دولة نجمستان عل إنشاء
وكالة فضاء ف اإلقليم المذكور ما أثار ريبتها من األهداف ّ
المبيتة.
ي
ّ
إن ما ّ
ر
المشتك بي دولة بدرستان الواقعة عل حدودها الشمالية
عزز مخاوف دولة حذرستان ،هو التعاون
ر
الشقية ودولة نجمستان ،بحيث تقوم هذه األختة بتجهت ومكننة وكالة الفضاء وتأمي حماية منشآتها
وشبكة أمن نظمها ،يف حي تعمل دولة بدرستان عل توفت التمويل الالزم لذلك.
ّ
المشتكة لهذا التعاون ف بيان ر
ر
مشتك صدر عن كل من دولة نجمستان ودولة بدرستان
حددت األهداف
ي
بتشجيع وإعداد جيل جديد من ّ
رواد الفضاء بهدف إرسالهم ف ّ
مهمات فضائية ،جمع المعلومات العلمية
ي
ألبحاث الفضاء المستقبلية ،العمل مع المتاحف ومراكز العلوم يف كال الدولتي لتعليم التكنولوجيا والهندسة
العمل يف منشآت وكالة الفضاء وإرساء رشاكة فضاء ناجحة طويلة األمد.
والتدريب
ي
أعربت حذرستان عن معلومات لديها تفيد ّأن أعمال ّ
تجسس استخباراتية تقع يف متلة العدوان تنوي دولة
ّ
ضدها تحت ستار ر
الفضائ ،من خالل العمل عل تطوير وإطالق أقمار
المشوع
نجمستان القيام بها
ي
ّ
اصطناعية بهدف االستطالع واالتصال واالستهداف والعدوان ،رغم تأكيد نجمستان عل سلمية ر
مشوعها
ّ
كونه حقا ر
مشوعا لها ،ذلك أن كل الدول تتمتع بالحرية يف استخدام الفضاء وفقا
الفضائ ،وعل
ي
ر
وه ال تستهدف من مشوعها المذكور سوى األبحاث العلمية والتدريب واستخدام األقمار
،
الدوىل
للقانون
ي
ي
ّ
االتصال ّ
الفعال لألزمات وغتها من األنشطة السلمية ولكن ليس للعدوان.
الصناعية لإلنذار المبكر وإدارة
ّ
بتاري ــخ  2017/9/2وبصورة مفاجئةّ ،
تعرضت دولة نجمستان لسلسلة هجمات سيتانية قوية تشكل ما
المشوع ّأدت اىل ر
ر
االختاق أو ما يعرف بجريمة الدخول غت ر
اختاق أنظمتها وإلحاق أقىص
يعرف بجريمة
ر
وئ والهجوم عل الحواسيب العسكرية وإعاقة وظائفها واستغالل
األضار بها من خالل التشويش اإللكت ي
ر
أساس وكالة الفضاء ومصارف ووزارات وصحف وشكات
ضعف شبكاتها وتدمت أجهزتها ،مستهدفة بشكل
ي
كهرباء ونظم ر
المتو وأهداف مدنية ،واستمرت هذه الحرب لمدة سبعة ايام.
ّ
كان الهدف من الهجوم السيتائ ّ
وشل عمل ر
الفضائ بشكل
مشوعها
شل عمل دولة نجمستان بصورة عامة
ي
ي
ّ
خاص بحيث ّتم اختيار التوقيت المناسب بدقة.

ر
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ا
وبالفعل ،انطلق الهجوم عشية يوم العطلة الرسمية لدولة نجمستان احتفاًل بالذكرى السنوية لالستقالل
بحيث كانت معظم المكاتب الحكومية خاليةّ ،
ائ يف االنتشار بدون أي تدخل
مما سمح للهجوم السيت
ي
ّ
ّ
ّ
لصده ،ف ّ
تم التغلغل إىل نظم وكالة الفضاء والسيطرة عليها والتحكم بها عن بعد ،األمر الذي مكن المهاجمي
ّ
التحكم لجعلها تبدو وكأنها تعمل بشكل طبيع ،ما ّ
تسبب بكارثة كبتة
من إرسال معلومات خاطئة إىل غرفة
ي
ّ
ّ
ّ
جراء الهجمات السيتانية ّأدت إىل شل عمل كافة المرافق المستهدفة وتعطلها.
ّ
ّ
ّ
ّ
وضحت أن الوضع تحت السيطرة
يف  2017 / 9 / 10ذكرت حكومة نجمستان أن الهجوم قد توقف،
ائ ،الذي يعمل عل استعادة البيانات المفقودة.
الكاملة لجهاز األمن السيت ي
ضح الجهاز المذكور ّأن بحوزته دالئل عل ّ
ف ّ 2017 / 11 / 25
تورط دولة حذرستان.
ي
ّ
نف أي دور أو مسؤولية لها عن الهجمات ،ووصفت مزاعم نجمستان بأنها
ّبدورها سارعت حذرستان إىل ي
اتهامات واهية ال أساس لها.
ّ
ّ
االنسائ وقانون التاعات المسلحة ،يعود لكل دولة
الدوىل
اعتتت دولة نجمستان أنه بحسب قواعد القانون
ي
ي
الت ّ
توجه ضدها بكل الوسائل ر
ر
المشوعة ،وقد دعمت رأيها مستندة اىل تجربة
الحق بالرد عل الهجمات ي
الواليات المتحدة األمتكية عقب هجمات الحادي ر
عش من أيلول عام  2001يف إطار ممارسة حق الدفاع
ر
المشوع ،واستندت عل قرار مجلس األمن رقم  1368الصادر بتاري ــخ  2001/9/12والذي أعرب عن
ر
واالعتاف بحق الدفاع
تصميمه عل مكافحة التهديدات للسالم واألمن الدوليي الناجمة عن أعمال اإلرهاب
والجماىع.
عن النفس الفردي
ي
ّ
وعليه ،شنت دولة نجمستان بتاري ــخ  2017/12/20هجوما" عسكريا" تقليديا" محدودا" ضد دولة
ّ
ّ
المقار الحكومية والعسكرية والمدنية ،رغم إدراكها لصعوبة
ائ مستهدفة
حذرستان ردا" عل الهجوم السيت ي
ائ لدولة
اف ،ما يجعل عملية نسبة الفعل الضار المتمثل بالهجوم السيت ي
معرفة هوية المهاجم وموقعه الجغر ي
حذرستان أمرا" صعبا" للغاية.

الثائ – يف القانون والطلبات:
القسم ي
ّ
بتاري ــخ  2018/2/5تقدمت دولة نجمستان بدعوى لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة حذرستان مستندة
يل:
إىل ما ي
اإلنسائ الذي ينظم سلوك الدول ،الجماعات واألفراد وينطبق يف السلم والتاع ،ويطبق
الدوىل
 القانوني
ي
ّ
ّ
ر
الت تشكل تهديدا لألمن والسلم الدوليي ،وتؤدي إىل إلحاق دمار كبت يف الركائز
عل الهجمات السيتانية ّ ي
األساسية داخل الدولة ،وتؤثر عل شعبها والبنية االقتصادية واألمنية الطبيعية الخاصة بها.
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ّ
ّ
ر
ىع
 ميثاق األمم المتحدة لعام  1945الذي يحدد أنه يجوز استخدام القوة المسلحة يف حالة الدفاع الش يعن النفس ( المادة  ) 51وف حالة وقوع عمل عدوائ ّ
يتر تدخل مجلس األمن استنادا" إىل الفصل
ي
ي
السابع من الميثاق.
ّ
ائ يعتت
اإلنسائ
الدوىل
 " دليل تالي " الذي يشت إىل إمكانية تطبيق القانونوالذي يعتت أن الهجوم السيت ي
ي
ي
ّ
ّ
يحتم إخضاعه لقانون التاعات المسلحة.
بمثابة استخدام للقوة ،األمر الذي
وبالتاىل إلزامها بالتعويض
وخلصت إىل المطالبة بإعالن مسؤولية دولة حذرستان عن الهجمات السيتانية،
ي
ر
ر
الت لحقت بها وما نتج عنها من فسخ التعاون المشتك بينها
عليها عن األضار المادية والمعنوية الفادحة ي
وبي دولة بدرستان ،وتوقف العمل ف مختلف المرافق ال ّ
سيما يف وكالة الفضاء وتهديد استمراريتها.
ي
ّ
يل:
بالمقابل ،قدمت دولة حذرستان دفاعها طالبة رد الدعوى لعدم القانونية ولعدم الثبوت مستندة إىل ما ي
الدوىل.
 مبدأ تحريم استخدام القوة وحق اللجوء إىل الحرب يف القانوني
 نص ميثاق األمم المتحدة لجهة امتناع أعضاء المنظمة جميعا" يف عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمالالقوة أو استعمالها ضد سالمة األراض أو االستقالل السياس ّ
ألية دولة أو أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد
ي
ي
األمم المتحدة( .الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة لعام ) 1945
ّ
فإن العدوان الذي ال يصل لدرجة القوة ال ّ
يفعل
 يف حال التسليم جدال" بانتهاك أحكام المادة المذكورة،ر
ىع للدولة الضحية.
حق الدفاع الش ي
ّ
ائ
 يعود الحق للدولة يف الدفاع عن نفسها عندماتواجه هجوما" مسلحا" ،يف حي ال يعتت الهجوم السيت ي
ّ
ّ
يتضمن استعماال" ّ
ّ
للقوة المسلحة.
نزاعا" مسلحا" ألنه ال
ّ
ر
يتماس مع مستجدات العرص ،ألنه وضع أساسا
اإلنسائ ال
الدوىل
 ان تطبيق القواعد األساسية للقانوني
ي
ّ
للتعامل مع التاعات المسلحة التقليدية وال ينطبق عل الهجمات السيتانية.
ّ
ّ
اإلنسائ ال يتالءم مع وسائل وأساليب الهجمات السيتانية ،باإلضافة إىل أن المعاهدات
الدوىل
ان القانوني
ي
ّ
ائ لم ترد يف
القائمة يرجع تاريخها إىل ما قبل وجود أو ظهور هذه الهجمات ،بحيث أن عبارة الهجوم السيت ي
األطلس.
ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف والهاي ومعاهدة حلف شمال
ي
ّ
وأهمها مبادىء التميت ،التناسب والرصورة
 عدم مراعاة دولة نجمستان للقواعد المتعلقة باالستهدافالعسكرية ،كما عجزها عن إثبات ضلوع حذرستان او مسؤوليتها عن الهجمات السيتانية ،وعجزها أيضا "
عن اثبات ّأن الهجمات السيتانية كانت موجهة نحو أهداف مدنية.

ر
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ّ
ر
الت يزعم انطالق
 عدم سلوك دولة نجمستان الطرق الديبلوماسية والسياسية ّأوال" الجبار دولة حذرستان يالهجمات السيتانية من إقليمها عل ردعها ومحاسبة من نفذها وإيقافها ،إنما لجأت ر
مباشة إىل الحرب
العسكرية التقليدية.
 وخلصت إىل المطالبة بإعالن عدم صالحية محكمة العدل الدولية لبت التاع ألنها غت مسؤولة عنالهجوم السيتائ كونه من تدبت مجموعات إجرامية تعمل من خالل شبكة ر
اإلنتنت المظلم ( Dark
ي
ّ
وبالتاىل
،
هويته
إلخفاء
والتشفت
الهوية
ول
مجه
صال
ات
تكنولوجيا
استعمال
للمهاجم
يمكن
 )Webبحيث
ي
ّ
استحالة توجيه االتهام إليها أو إىل أية دولة من الدول ،ما يجعل الصالحية معقودة للمحكمة الجنائية
الدولية.
بدورها تقدمت دولة بدرستان من المحكمة ذاتها بدعوى ضد كل من دولة حذرستان ونجمستان مدلية
يل:
ومستندة إىل ما ي
 ّأن المسؤولية رمشتكة عل عاتق كل من دولة نجمستان رشيكتها ،ودولة حذرستان ،األوىل كونها تعهدت يف
ر
المشتك فيما بينهما عل تجهت وكالة الفضاء ومكننتها وتأمي األمن وحماية المنشآت،
اتفاق التعاون
ّ
خاصة أن وكالة الفضاء تقع ضمن أراضيها ،يف حي أثبتت الهجمات السيتانية هشاشة نظام الدفاع واألمن
ر
ر
الت حصلت.
السيت ي
ائ وسهولة اختاقه ،والثانية ،كونها مسؤولة عن الهجمات السيتانية ي
 يف سبيل تبيان عدم جدوى الحروب المتبادلة بي كل من حذرستان ونجمستان ،أثارت بدرستان يف دعواهاوه
تبت دولة حذرستان للهجوم السيت ي
ائ رغم إقرارها بحصوله ي
إشكالية قانونية جديدة انطالقا" من عدم ي
التالية:
ّ
ائ من قبل مدنيي أو جماعات مسلحة منظمة غت منتمية للدولة يشت إىل تساؤل مهم
مسألة الهجوم السيت ي
الت تطبق عل تفعيل حق الدفاع ر
وهو هل من الممكن تطبيق القواعد ذاتها ر
ىع فيما بي الدول عل تلك
الش
ي
ي
ّ
ّ
ّ
ر
دوىل أم نزاع مسلح غت
الت توجه من قبل أشخاص غت منتمي للدولة  ،سواء يف إطار نزاع مسلح ي
الهجمات ي
ّ
ر
ىع وانتهاك القواعد
ي
دوىل تتعدى آثاره عل الدول األخرى غت الطرف يف التاع ،ذلك أن مسألة الدفاع الش ي
المتعلقة بحظر استخدام القوة يف العالقات الدولية تطبق فقط عل الدول وليس عل األشخاص غت
ّ
المنتمي للدولة بأي صلة من الذين يقومون بتنفيذ الهجمات ضد الدول األخرى ،باإلضافة إىل أن الدول
ّ
ائ واستخدام المنظمات ،الجماعات واألفراد غت التابعي لها يف
ترغب يف اللجوء اىل أدوات الهجوم السيت ي
ّ
األصل من أجل توجيه الهجمات السيتانية ضد الدول األخرى وذلك بغية التنصل من المسؤولية الدولية
الت يمكن أن رتتتب عليها إذا ما ّتم نسبة ّ
ر
ترصفات هؤالء إىل الدولة.
ي

ر
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تكبدت خسائر فادحة ال ّ
 وخلصت إىل المطالبة ب ّأنها ّتعوض ّ
جراء إلحاق أقىص األضار باستثمارها يف وكالة
الفضاء ما يستوجب التعويض عليها عن كافة األضار الالحقة بها بالتكافل والتضامن فيما بي حذرستان
ونجمستان وفسخ اتفاق التعاون مع هذه األختة عل كامل مسؤوليتها.
ّ
يل:
كذلك ردت دولة نجمستان عل اإلشكالية المطروحة من قبل بدرستان مدلية بما ي
الت ّ
 وجود حق الدفاع رالشىع وحق الرد عل الهجمات السيتانية ر
توجه من الجهات الفاعلة من غت الدول،
ي
ي
ر ّ
ر
الت وفرت دعما" قويا"
مستندة إىل ممارسة الدول أعقاب هجمات الحادي عش من أيلول عام  2001ي
لوجود الحق ف الدفاع والرد عل الهجمات الفاعلة من غت الدول ر
حت لو لم تكن لهذه الهجمات ّاية عالقة
ي
ّ
ّ
ر
ىع والرد ضد منفذي
بالدولة ،معززة موقفها بقرار مجلس األمن المذكور سابقا" حول الحق يف الدفاع الش ي
ّ
ّ
ر
ر
التعرض لها
الت تواجه الهجمات السيتانية او خطر
هجمات الحادي عش من أيلول ،بحيث أن للدولة ي
تستطيع أن ترد عل هذه الهجمات ر
حت لو كانت توجه من قبل أشخاص ال ينتمون إىل الدولة مثل
ّ
ر
ائ أو الجماعات المسلحة المنظمة غت المنتمية إىل الدولة،
المدنيي المشاركي مباشة يف الهجوم السيت ي
ويكون هذا الرد ر
مشوعا" طالما كان موافقا" لقانون حق اللجوء إىل الحرب.
 ّأن دولة حذرستان تتحمل المسؤولية الدولية ليس فقط ف حالة نسبة ّر
المباش لها بل
ترصف المشارك
ي
ر
تتحمل هذه المسؤولية ألنها لم تتخذ التدابت الالزمة لمواجهة المشارك المباش يف الهجمات السيتانية
ومنعه من تنفيذ الهجوم.
ّ
ّ
تشكل انتهاكا" للقانون الدوىل ر
ر
والت ال
الت
 ال يمكن التسليم بأن ترصفات المشارك يف الهجوم السيت يي
ي
ائ ي
تبف بدون عواقب ،ومن دون الخضوع ّ
يمكن أن تنسب إىل دولة ،ر
الدوىل.
ألية مسؤولية بموجب القانون
ي
ّ
ّ
ّ
عدائ تحت المسؤولية الدولية يتطلب البحث عن عدة معايت أخرى تلزم
 إن ضورة إخضاع أي عملي
الدول بمنع الرصر العابر للحدود من إقليمها ضد الدول األخرى ،بحيث تكون المسؤولية الدولية
لحذرستان عن الهجمات السيتانية ثابتة من خالل اإلخالل بواجب فرض ر
اإلنسائ
الدوىل
احتام القانون
ي
ي
ومن خالل اإلخالل بواجب منع حصول الرصر وواجب القمع بعد حصول الرصر ،ومن هذا المنطلق يكون
ائ.
من حق دولة نجمستان الدفاع السيت ي
 التأكيد عل اختصاص محكمة العدل الدولية كون دولة حذرستان مسؤولة عن الهجمات السيتانية كدولةمن جهة ،ومن جهة أخرى ،وعل سبيل االستطراد ،ألنه ال يمكن اعتبار اختصاص المحكمة الجنائية

ر
اتيج
الدعم االست ي

ّ
األساس
خص الجرائم الدولية المرتكبة عن بعد ،األمر الذي يخالف أحكام نظام روما
الدولية متوفرا" فيما
ي
للمحكمة الجنائية الدولية.
ّ
يل:
بدورها ردت دولة حذرستان معتتة ما ي
ّ
الترصف الوحيد الذي ينسب إىل الدولة عل الصعيد الدوىل هو ّ
ّ
ترصف أجهزتها الحكومية أو األشخاص
 أني
الذين ّ
ترصفوا بموجب تعليمات من أجهزتها أو بإيعاز منها أو تحت رقابتها ،أو بصفتهم وكالء للدولة.
ّ
ر
ر
والت تشكل خرقا"
الت تنسب إليها ي
وتتحمل الدولة المسؤولية القانونية الدولية عن الهجمات السيتانية ي
ر
ر
ىع من قبل الدولة الضحية ضد الهجمات
اللتام ي
دوىل .والحق يف اتخاذ التدابت المضادة أو الدفاع الش ي
ائ
ائ ،وأن يتم نسبة هذا الهجوم السيت ي
السيتانية يستلزم قبل كل شتء أن يتم إثبات وجود الهجوم السيت ي
إىل دولة ،األمر غت الثابت.

 -2األسباب الموجبة:
ّ
إن السباق غت التقليدي نحو الهجمات السيتانية ريتايد بسبب الممتات العديدة لهذه الهجمات كشعة
األداء ،فاعلية التدمت ،صعوبة الكشف عن القائم بهذه الهجمات.
ّ
الحساسة ،معلومات
يحم من شقة البيانات
ائ أهمية كبتة كونه
من هذا المنطلق ،يكتسب األمن السيت ي
ي
ّ
الصحية ،الملكية الفكرية ،أنظمة المعلومات الحكومية والصناعية وغتها.
التعريف الشخصية ،المعلومات
ّ
يمثل األمن السيتائ قضية دولية يصعب عل مختلف حكومات العالم وكتى ر
الشكات التصدي لها بمفردها،
ّ ي
األمر الذي يتطلب التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة يف سبيل إرساء قواعد راسخة.
ائ إىل حماية واستعادة أنظمة الكمبيوتر والشبكات واألجهزة والتامج من أي نوع من أنواع
يهدف األمن السيت ي
الهجمات السيتانية الخطتة والمتطورة ر
االصطناىع
والت يعتمد فيها المهاجمون أساليب مدعومة بالذكاء
ي
ي
ّ
والتعلم اآلىل إلطالق هذه الهجمات بهدف التحايل عل ضوابط األمان ،وبالتاىل ر
اختاق األنظمة اآلمنة بدون
ي
ي
ّ
ر
أي تدخل بشي ،وتشكل هذه الهجمات السيتانية ذعرا" عالميا" ،لذلك تسع الحكومات يف جميع أنحاء
ائ.
العالم إىل زيادة جميع الموارد المتاحة من أجل تأمي األمن السيت ي
االفتاضية لهذا العام خاصة ّأن ما نعيشه اليوم من اعتماد ر
اقتاح موضوع القضية ر
من هذا المنطلق ّتم ر
أكت
ّ
ر
ر
االلكتونية لتأمي التواصل والعمل والتعلم عن بعد بسبب جائحة كورونا ،واالستعدادات
فأكت عل الوسائل
ّ
الدولية إلطالق تقنية ال  5Gوما تشكله من تحديات وما قد ت ّ
تسبب به ربما من ثغرات يف مجال األمن
ائ يستحوذ عل اهتمام الطالب وجيل
ائ ،كلها عوامل ومواضيع تجعل من موضوع األمن السيت ي
السيت ي
ّ
اإلنسائ
الدوىل
الشباب كونه مرتبطا بحاضهم ومستقبلهم ولتعزيز ختاتهم وتمرسهم يف القانون
ي
ي
ر
الت نتجت عن الثورة
والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ،واالنكباب عل دراسة اإلشكاليات القانونية ي
ر
اتيج
الدعم االست ي

ّ
اإلنسائ عل
الدوىل
الدوىل بما يف ذلك قانون التاعات المسلحة والقانون
الرقمية لجهة مدى انطباق القانون
ي
ي
ي
ّ
قانوئ ،يف حي أن بعض المنظمات الدولية مثل اللجنة
الهجمات السيتانية ،وعل مبدأ عدم وجود فراغ
ي
ر
الدوىل
الدولية للصليب األحمر وبعض الدول مثل الواليات المتحدة األمريكية وأستاليا تعتت أن القانون
ي
كاف لتنظيم الهجمات السيتانية.
القائم ي

 -3بعض المراجع والمصادر:
 -1دليل تالي باللغة العربية.
اإلنسائ.
الدوىل
 -2قواعد ومبادىء القانون
ي
ي
 -3رشط مارتت ،اتفاقية الهاي ( البند الرابع ).
ائ ،مجلة الشارقة 2020 ،م.
الهالىل ،التعاون
 -4د .شيخة حسن
الدوىل يف مواجهة الهجوم السيت ي
ي
ي
ر
 -5رزق أحمد سمودي ،حق الدفاع عن النفس نتيجة الهجمات اإللكتونية يف ضوء قواعد القانون
الدوىل العام /مجلة الشارقة.2018 ،
ي
اإلنسائ ،المجلة الدولية
الدوىل
القانون
قواعد
ضوء
ف
انية
السيت
الحرب
سعود،
ياسي
يج
 -6د .ي
ي
ي
ي
للدراسات.
ر
 -7علم الدين بانقه ،مخاطر الهجمات اإللكتونية ( السيتانية ) وآثارها االقتصادية :دراسة حالة دول
العرئ للتخطيط.
الخليج ،المعهد
مجلس التعاون
ي
ي
 -8بسمة فايد ،الحروب السيتانية :ترسانات رقمية وتهديدات دولية.
ر
الدوىل العام،
اإللكتونية يف ضوء قواعد القانون
 -9رزق أحمد ،حق الدفاع عن النفس نتيجة الهجمات
ي
ّ
مجلة الشارقة.
ر
ر
العرئ
وئ للجريمة ،المركز
-10
ي
خالد وليد محمود ،الهجمات عت االنتنت :ساحة الرصاع اإللكت ي
لألبحاث والدراسات السياسية.
ر
الت يفرضها قانون الحرب عل الهجمات السيتانية؟ اللجنة الدولية للصليب األحمر
ه القيود ي
 -11ما ي
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/faq/130628-cyber-warfare-q-anda-eng.htm2013.
 -12مايكل شميت ،الحرب بواسطة شبكات االتصال :الهجوم عل شبكات الكمبيوتر (الحاسوب)
والقانون يف الحرب ،المجلة الدولية للصليب األحمر ،2002 ،ص .97
 -13احمد عبيس نعمة الفتالوي ،الهجمات السيتانية ،منشورات زين الحقوقية ،بتوت ،2018
ص.56.
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ائ،
 -14توريه ،حمدون إ ،)2011( ،.االستجابة الدولية للحرب السيتانية ،البحث عن األمن السيت ي
ر
العالم للعلماء ،ص.89 .
الدوىل لالتصاالت واالتحاد
الناش االتحاد
ي
ي
ـروئ وأسلحـة االنتشار الشـامـل
ائ ،الفضاء اإللكتـ ي
 -15عبد الصادق ،عادل ،مؤتمر حروب الفضاء السيت ي
التاىل:
بي الـردع وسبـاق التسلح  ،2015/5/15متاح عل الرابط ي
https://seconf.wordpress.com/2015/05/15/
ر
وئ ،القوة يف العالقات الدولية :نمط جديد
 -16عبد الصادق ،عادل ،)2009( ،اإلرهاب اإللكت ر ي
وتحديات مختلفة ،مركز الدراسات السياسية واالستاتيجية  -األهرام ،القاهرة ،ص.140-130 .
ر
اإللكتوئ ف ر
التشي ــع المقارن ،تأليف د .هدى حامد قشقوش ،أستاذ القانون
 -17جرائم الحاسوب
ي ي
الجنائ يف كلية الحقوق – جامعة عي شمس ،سنة  ( 1992البحث الحاصل عل جائزة أفضل
ي
البحوث الممتازة يف جامعة عي شمس– (. 21
 -18إرشادات االسكوا ر
للتشيعات السيتانية ،بتوت 2012
ّ
اف الذي يجعل عملية نسبة الفعل الضار المتمثل بالهجوم
 -19فيما خص معرفة المهاجم وموقعه الجغر ي
ائ أمرا" صعبا" للغاية:
السيت ي
Russell Buchan and Nicholas Tsagourias, Special Issue: Non-State Actors and
Responsibility in Cyberspace: State Responsibility, Individual Criminal
Responsibility and Issue of Evidence, Journal of Conflict and Security Law,
Oxford University Press, 2016, Vol. 21, No. 3, P 378
ر
المباشة يف الهجمات السيتانية ،المؤسسة الحديثة
عل محمود كاظم الموسوي ،المشاركة
 -20ي
للكتاب ،الطبعة االوىل ،سنة 2019
)(21
Schmitt, M., (2013), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber
Warfare, (1st Edition) Cambridge University press, first publishes, p.92.
)(22
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 -3بعض االتفاقيات الدولية:















ّ
اتفاقيـات جنيـف المؤرخـة يف  12أغسـطس/آب  1949المتعلـقة بحمايـة ضـحايا التاعات المسلحة
الدولية.
ر
االتفاقية الخاصة باحتام قواني وأعراف الحرب التية لعام .1907
اتفاقية الهاي الخاصة ر
باحتام قواني وأعراف الحرب التية لعام .1907
إعالن سان بطرسبورغ بغية حظر استعمال قذائف معينة يف زمن الحرب.1868 ،
ميثاق األمم المتحدة لعام .1945
االساس لمحكمة العدل الدولية .1945
النظام
ي
الدوىل الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام .1966
العهد
ي
االساس للمحكمة الجنائية الدولية لعام .1998
نظام روما
ي
ـاف األول الملحق
مبدأ الرصورة العسكرية يف المواد  2/54و 1/62و 3/71و 4/67يف التوتوكـول اإلض ي
ّ
باتفاقيـات جنيـف المؤرخـة يف  12أغسـطس/آب  1949والمتعلـق بحمايـة ضـحايا التاعات المسلحة
الدولية.
ر
الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام  1966والخاص بشأن شعية التهديد او استخدام
االسلحة النووية.
االنسائ ،النصوص الرسمية
الدوىل
رشيف عتلم ومحمد ماهر عبد الواحد ،موسوعة اتفاقيات القانون
ي
ي
لالتفاقيات والدول المصادقة عليها ،إصدار بعثة اللجنة الدولية للصليب االحمر يف القاهرة ،الطبعة
السابعة.2007 ،
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 -4يف بعض السوابق:
أ – سورية:
ف السادس من شهر أيلول من العام ّ 2007
تعرضت الدفاعات الجوية السورية يف مدينة دير الزور
ي
ّ
ائ من قبل إشائيل أدى اىل تعطيل هذه الدفاعات لتمكي الطائرات اإلشائيلية من قصف
لهجوم سيت ي
هذا الموقع من دون الكشف عن الهجوم وتعقيبه.
ب – جورجيا:
يف شهر آب من العام  2008بدأت الحرب بي جورجيا وروسيا عل خلفية إعالن استقالل بلدة أوسيتيا
الجنوبية من جورجيا ،وقد سبقت الحرب التقليدية بي هذه الدولتي بيوم واحد هجمات سيتانية
واسعة ضبت البنية التحتية الجورجية عل ر
اإلنتنت ،وقد ّ
تسببت هذه الهجمات بقطع التواصل بي
الحكومة الجورجية ومواطنيها فضال" عن قطع التواصل مع الدول األخرى يف العالم ،واستمرت هذه
الحالة ر
حت نهاية التاع مع روسيا.
ج – جمهورية استونيا:
تعرضت استونيا المعروفة بتطورها التكنولوج واعتمادها بشكل أساس عل ر
ف العام ّ 2007
اإلنتنت
ي
ي
ي
ائ من روسيا االتحادية استهدف البنية التحتية
وشبكات الحاسوب يف الحياة اليومية ،إىل هجوم سيت ي
ّ
متطوعي
والمواقع الحكومية والجامعات والمستشفيات  .ويعتت هذا الهجوم أبرز مثال عل مشاركة
غت عسكريي ف هجمات من هذا القبيل والذين شاركوا بصورة ر
مباشة يف هذه الهجمات كميليشيات أو
ي
أفراد متفرقي وعل انفراد.
د –إيران:
ّ
ائ لمدة تسعة أشهر من نهاية عام  2009وبداية العام  2010وقد ّتم هذا
تعرضت إيران لهجوم سيت ي
الهجوم للتسلل يف أنظمة السيطرة المستخدمة يف أهم المنشآت النووية اإليرانية ( نطت و بوشهر )

 -5دليل المصطلحات:
اإلنسائ:
الدوىل
 القانوني
ي
ر
ترم إىل الحد من آثار التاعات المسلحة لدوافع إنسانية.
ويحم هذا القانون
ًي
الت ي
هو مجموعة من القواعد ي
األشخاص الذين ال يشاركون يف األعمال القتالية أو كفوا عن المشاركة فيها ،كما أنه يفرض قيودا عل الوسائل
نسائ أيضا "بقانون الحرب".
واألساليب المستعملة يف الحرب .ويعرف القانون
الدوىل اإل ي
ي

ر
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 محكمة العدل الدولية:ر
الت
قضائ واسع ،فتفصل طبقا ألحكام القانون
لمحكمة العدل الدولية نشاط
ي
ي
الدوىل يف التاعات القانونية ي
ر
الت تحال إليها من هيئات
تنشأ بي الدول ،كما تمارس وظيفة استشارية من خالل إصدار الفتاوى للجهات ي
األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.
 المحكمة الجنائية الدولية:تختص بمحاكمة األفراد المتهمي بجرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرائم
االعتداء.
وه أول هيئة قضائية دولية تحظ
تسع إىل وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة يف اإلفالت من العقوبة ي
ومرتكت الفظائع بحق اإلنسانية وجرائم إبادة
مجرم الحرب
بوالية عالمية ،وبزمن غت محدد ،لمحاكمة
ي
ي
الجنس ر
البشي.
ّ
 قانون التاعات المسلحة:ّ
المسلحة هو فرع من القانون الدوىل ،وهو القانون الذي وافقت الدول عل ر
التامه يف تعامالتها
قانون التاعات
ي
مع الدول األخرى ،كما أنه ينطبق عل ست األعمال العدائية داخل الدولة.
 مبدأ الرصورة العسكرية:ر
الت تنطوي عل عمليات سيتانية تقوم بها الدولة يف ممارسة حقها يف الدفاع عن النفس
استخدام القوة ي
ينبع أن تكون ضورية ومتناسبة .هذا المبدأ يتضمنه التمهيد الخاص بإعالن سان بطرستغ للعام ،1868
ي
ّ
بأن « الهدف ر
السع لتحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوة
للدول
يمكن
الذي
الوحيد
ىع
الش
يقر
والذي
ي
ي
العسكرية للعدو» ،هذا المبدأ يجت القوة المعقولة الرصورية ر
والشعية يف أثناء القتال إلجبار العدو عل
ً
ر
فه محظورة.
االستسالم.
عسكريا،
الت تتضح عدم ضورتها
ّأما النشاطات
ي
ي
 مبدأ التميت:وجوب التميت بوضوح بي المقاتلي وغت المقاتلي .بحيث يجوز مهاجمة المقاتلي ما لم يكونوا قد توقفوا
عن المشاركة ف القتال .يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم ،ولكنهم يفقدون تلك الحماية ر
مت قاموا بدور
ي
ر
مباش يف األعمال العدوانية ،وطوال رفتة مشاركتهم فيها.
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 مبدأ التناسب:ّ
الت من شأنها أن ّ
ر
تسبب أضارا" أو إصابات يف أرواح المدنيي أو اإلضار بأهداف
تحظر الهجمات السيتانية ي
ر
مدنية ،ر
والمباشة المتوقعة من ذلك
والت من شأنها أن تكون مفرطة بالنسبة للمتة العسكرية الملموسة
ي
الهجوم.
ينبع عند مهاجمة األهداف العسكرية تجنب إصابة المدنيي واألعيان المدنية بأضار عارضة أو
ي
جانبية إىل أقىص حد ممكن .كما يجب أال تكون األضار العارضة شديدة بالقياس إىل المتة العسكرية
ّ
ر
المباشة والملموسة المتوقعة من العمليات .إن المبالغة يف استخدام القوة انتهاك شديد لقانون التاعات
ّ
المسلحة.
ّ
المطبق عل الحروب السيتانية:
الدوىل
 دليل تالي بشأن القانوني
ّ
األطلس،
تمت كتابته من قبل مجموعة من الختاء برئاسة مايكل سميث بتكليف من منظمة حلف شمال
ي
ر
والذي ر
اإللكتونية .ظهر هذا ر
المشوع يف عام  ،2013وتم تعديل
الدوىل عل التاعات
يقتح تطبيق القانون
ي
ر
ر
الت يقدمها
الدليل ونشه يف شباط  2017تحت اسم  ،Tallinn 2.0وتتناول الدراسة الجديدة الخيارات ي
الدوىل للدول ضحايا الهجمات السيتانية .
القانون
ي
 الهجمات السيتانية:ه عمليات سيتانية سواء كانت هجومية او دفاعية ،وتهدف للتسبب باإلصابة أو وفاة األشخاص أو اإلضار
ي
ر
.
ائ ،بقصد التسبب بأضار يف
الت تستخدم الفضاء السيت ي
ه تلك العمليات المعلوماتية ي
أو تدمت األهداف ي
ّ
الكل .تهدف إىل تغيت أو تعطيل أو تدمت أو شقة أو الحصول عل
المعلومات المخزنة وقد تصل إىل التدمت ي
ر
اختاق او استخدام غت ّ
مرصح به ،وتستهدف عادة أنظمة معلومات الكمبيوتر أو البنية التحتية أو شبكات
ائ من ِقبل دول أو أفراد أو مجموعات
الكمبيوتر أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية .يمكن استخدام الهجوم السيت ي
أو منظمات أو ر
حت عصابات.
ّ
شخىص ومحاولة تدمت
تجسس عل جهاز كمبيوتر
يمكن أن رتتاوح الهجمات السيتانية بي تثبيت برامج
ي
البنية التحتية لدول بأكملها.
 الحرب السيتانية:ه إجراء عسكري يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم يف المجال الذي يتمت باستخدام
ي
ر
الكهرومغناطيس الستخدام بيانات التبادل عت األنظمة الشبكية والبت التحتية
والطيف
ونيات
اإللكت
ي
المرتبطة بها.

ر
اتيج
الدعم االست ي

 الجريمة السيتانية:بطريقة مباشرة أو غﯿر كل فعل أو امتناع من شأنه اإلعتداء علﻰ األموال المادية أو المعنوية يكون ناتجا،
مباشرة عن اإلستخدام غﯿر المشروع لتقنﯿة المعلومات.
ائ:
 الدفاع السيت ياعتماد الوسائل واألساليب للمحافظة عل البنية التحتية السيتانية أو للتقليل من حجم اآلثار المادية وغت
الت سوف ّ
ر
تسببها الهجمات السيتانية بأقىص شعة ممكنة.
المادية ي
ائ:
 األمن السيت يا
ر
الت تهدف عادة إىل الوصول إىل المعلومات
ممارسة حماية األنظمة والشبكات والتامج من الهجمات الرقمية ي
الحساسة أو تغيتها أو إتالفها أو ر
ّ
ابتاز المال من المستخدمي أو مقاطعة العمليات التجارية ،وتهديد مصالح
ر
اتيج.
الدول وأمنها االست ي
ر
االختاق:
 جريمةر
اإللكتونية ،ينتج عنها حصول المجرم عل فوائد مادية أو
قانوئ يتم باستخدام األجهزة
ه كل سلوك غت
ي
ي
معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل شقة أو
إتالف المعلومات.
 راالنتنت المظلم (:)Dark Web
ً
ً
ر
مهما من منظومة ر
اإللكتونية ر
ونش المعلومات بدون
اإلنتنت .حيث يسمح بإصدار المواقع
يعتت جزءا
الناش أو موقعه .ويمكن الوصول اىل ر
الكشف عن هوية ر
اإلنتنت المظلم من خالل خدمات معينة مثل خدمة
Torيستخدم العديد من مستخدم ر
اإلنتنت نظام تور ) (Torوخدمات مماثلة كطريقة لتوفت حرية التعبت
ي
عن الرأي واالرتباط والوصول إىل المعلومات وحق الخصوصية.

 التشفت:التعمية أو التشفت تكون بشكل نص بسيط عند التخزين عل وسائط التخزين المختلفة أو عند نقلها عل
شبكات نص ّ
مجرد بحيث تصبح غت مقروءة ألحد باستثناء من يملك معرفة خاصة أو مفتاح خاص إلعادة
ّ
تحويل النص المشفر إىل نص مقروء .عملية الفك هذه تتم عن طريق ما يدىع مفتاح التشفت .نتيجة عملية
ّ
مشفرة وغت متاحة ألي أحد ألغراض ّ
شية عسكرية أو سياسية أو أمنية.
التشفت تصبح المعلومات

ر
اتيج
الدعم االست ي

