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ملخص:
مع اهدشاع و جؼاًض الجغائم الالىتروهُت التي ًىاحهها مؿخسضمي الاهترهذ في اإلاعامالث اإلاهىُت ؤو الصخصُت،
و الاعخماص اإلاتزاًض على البُاهاث ؤلالىتروهُت  ،اؾخىحب جؼىٍغ مىـىمت ألامً الؿِبحراوي على عضة مؿخىٍاث ،ؿىمى
عصغ اإلاعلىماث ؤصي إلى حؼُحر وجحرة ووؾائل و هىعُت الجغائم ؤلالىتروهُت التي ًخم اعجيابها  ،و ؤصي هظلً إلى صعىبت
الىصىٌ الى اإلاؿؤولحن عنها زاصت في الضوٌ اإلاخؼىعة جىىىلىحُا و معلىماجُا ،على ػغاع الى.م.ؤ ،التي حعاوي مً
مشيلت الاهدشاع الىاؾع للجغائم الالىتروهُت ،هـغا لالؾخسضام الىاؾع لألؿغاص واإلاؤؾؿاث لشبىت الاهترهذ في
حعامالتهم الُىمُت و معامالتهم اإلاهىُت ،خُث ًسؼن هم هائل مً اإلاعلىماث الصخصُت واإلاالُت عبر ؤلاهترهذ ،ما
ًترن ألاؿغاص عغطت لللغصىت و الهتهاواث الخصىصُت  ،ؿُما جيىن اإلاؤؾؿاث اإلاالُت والشغواث اإلاسخلـت هي ألازغي
عغطت لللغصىت و الزتراكاث بُاهاتها ،ول هظه الجغائم حعلذ مً ألامً الؿُبراوي للىالًاث اإلاخدضة ؤولىٍت هبري
لضي اإلاؤؾؿاث و الشغواث الاكخصاصًت و اإلاالُت و العؿىغٍت و طلً بهضؾ مىاحهت الهجماث و الجغائم الالىتروهُت
التي جتزاًض بشيل مؿخمغ.
الكلماث املفخاحيت :ألامً الؿِبحراوي _ الجغائم الالىتروهُت_ الهجماث الؿِبحراهُت_ الازتراق_ ما بعض الحضازت.
Abstract
With the spread and increase of electronic crimes faced by Internet users in a business or personal
transactions, and the growing reliance on electronic data, the Cyber Security System had to be
developed at several levels. The rising age of information has changed the frequency, methods and
quality of cybercrime. It is also difficult to reach those responsible, especially in technologically and
computationally developed countries, such as the United States, which suffer from the problem of the
widespread spread of electronic crime, Given the widespread use of the Internet by individuals and
institutions in their daily and business transactions, where an enormous amount of personal and
financial information is stored on the Internet, making people vulnerable to hacking and privacy
breaches, while financial institutions and various businesses are also vulnerable to hacking and data
breaches, all of these crimes have made US cybersecurity a priority for financial and military
institutions and businesses.This is to deal with cyber-attacks and increasing crime.
Key words: cybersecurity _ cybercrime_ cyber attacks _ penetration_ postmodernity
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مقدمة
ؾاهم الخؼىع الخىىىلىحيي على مضي العلىص الللُلت اإلااطُت في إخضار جدىٌ في هُـُت اؾخسضام الىاؽ
ألحهؼة الىمبُىجغ هما و هىعا ،ؿالجمُع "جلغٍبا" ٌؿخسضم حهاػ الىمبُىجغ في خُاجه الُىمُت ،في خحن ؤن ؿهىع و
اهدشاع اؾخسضام شبىت الىٍب العاإلاُت(ؤلاهترهذ) ؾاهم في إخضار زىعة في الاجصاالث واإلاعامالث الغكمُت،
لُعمم اؾخسضام الشبىت العىىبىجُت ،مشيلت بظلً "الـظاء الؿِبحراوي" الظي اؾخىعب و شمل "طمىُا" في
ؿظائه الاؿتراض ي واؿت مجاالث الحُاة الاحخماعُت واإلاهىُت و الحُاة الخاصت ،وهظا الاؾخسضام الىاؾع الظي
ًجؿض الخؼلؼل في واؿت مىاحي الحُاة ،ؤجاح لىم هبحر مً اإلاعلىماث الاكخصاصًت و الصخصُت واإلاعامالث اإلاالُت
اإلاخاخت (جضؿم و جىؿغ هم هائل مً اإلاعلىماث باإلطاؿت إلى خغهُت هبحرة لها) و ػحر اإلادمُت عبر هظا الـظاء
الؿِبحراوي ،و هظا ما ؤصي إلى ؿهىع حغائم مؿخجضة و مؿخدضزت ازخلـذ عً ما وان معغوؾ و ؾائض مً
ؤهماغ الجغائم الخللُضًت إلى صُؼت حضًضة والجغائم الالىتروهُت بـظل الخىىىلىحُا الالىتروهُت على ػغاع
الخجؿـ الؿِبحراوي ،الهجماث الؿِبحراهُت ،اهخداٌ الصخصُت ،الخسغٍب الالىترووي ،ؾغكت البُاهاث اإلاالُت
الغكمُت  ،الازتراكاث الالىتروهُت بمسخلف ؤهىاعها...الخ ،وهى ما هبض ألاؿغاص واإلاؤؾؿاث وختى الضوٌ زؿائغ
ؾىىٍت هبري ماصًا  ،وهى ما ؾِخم عغطه مً زالٌ هظا اإلالاٌ ،خُث جم جلؿُمه إلى زالزت ؤحؼاء عئِؿُت
:الجؼء ألاوٌ ؾِخؼغق إلى مـهىم ألامً الؿِبحراوي إلاا له مً ؤهمُت بالؼت  ،و الجؼء الثاوي ؾِخؼغق إلى الجغٍمت
اإلاعلىماجُت و هؼل ما ًخعلم بها مً مظامحن جـصُلُت لإلخاػت الشاملت بهظا اإلاـهىم ،و ؤزحرا ؾِخم الخؼغق
إلى واكع الجغائم الالىتروهُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ووؾائل جؼىٍغها إلاىـىمت ؤمنها الؿِبحراوي إلاىاحهت
هظه الجغائم الالىتروهُت اإلاتزاًضة.
أوال :حعريف ألامن السيبيراني:
هى مصؼلح مً حؼئحن (ولمخحن) ولمت "ألامً" و حؼء (ولمت) ؾِبحراوي ، cyberخُث ًغجبؽ ملؼع
"ؾِبحراوي" ًcyberخمدىع ؤؾاؾا خىٌ مـهىم "ألامً" مخعضص ألابعاص :واألمً اإلاغجبؽ باإلعالم آلالي و باألمً
اإلاغجبؽ بالشبىت العىىبىجُت (شبىت ألاهترهذ) و طلً لحماًتها مً الهجماث الؿِبحراهُت cyber-attaqueو التي
ًمىً ؤن ًيىن مصضعها إما ؤؿغاص ؤو جىـُماث (مؤؾؿاث) ؤو ختى خيىماث(GHERNAOUTIK2019 , pp1-2(.؛ و
ٌعخبر جدلُم (اإلاداؿـت) على ألامً الؿِبحراوي مً الاوشؼاالث الغئِؿُت التي حعمل الضوٌ على جدلُلها و على
جؼىٍغها معا  ،مً زالٌ جؼىٍغ بغامج الحماًت (الحماًت مً الهجماث الؿِبحراهُت اإلاسخلـت  ،والهجماث
الخسغٍبُت عبر شبىت الاهترهذ مً زالٌ الـحروؾاث ؤو هجماث الخجؿـ "الاكخصاصي و اإلاالي" للحصىٌ على
اإلاعلىماث الخاصت بالبىعصت و ألاؾىاق اإلاالُت و بغاءاث الازتراع و هظلً الخجؿـ "العؿىغي" الظي ٌعمل
اإلاؿتهضؿحن مً زالله على ؾغكت اإلاعلىماث العؿىغٍت ؤلاؾتراجُجُت الخاصت بشغواث صىاعت ألاؾلحت ؤو
اإلاعلىماث العؿىغٍت الحؿاؾت الخاصت بالضوٌ (مىـىماث الصىاعٍش ،الضؿاع ،ألاماهً العؿىغٍت الحؿاؾت) و
ػحرها ،و بالخالي جىحب على الضوٌ جؼىٍغ ؤهـمت للحماًت و الىكاًت مً "الهجماث الؿِبحراهُت" التي جىضعج عاصة
طمً الجغائم الالىتروهُت و جدلُم ألامً الؿِبحراوي ؛ و جغجبؽ عاصة مؿإلت ألامً الؿِبحراوي و ما حعلم بهظا
اإلاجاٌ مً حغائم والجغائم الالىتروهُت بالضوٌ اإلاخؼىعة جىىىلىحُا ،التي عغؿذ كـؼاث هىعُت في مجاٌ "ؤحُاٌ
الاهترهذ" (الخضؿلاث الؿغَعت حضا ) و اإلاغجبؼت بالخلضم في مجاٌ الظواء الصىاعي  ،و حعغؾ هظه اإلاجخمعاث
بمجخمعاث "ما بعض الحضازت" التي ججاوػث الحضازت (العصغ الصىاعي) لخيخلل إلى مجخمعاث ما بض الصىاعت
اإلاغجبؼت بخىىىلىحُا الاجصاٌ و الشبىت العىىبىجُت و الظواء الصىاعي  ،على ػغاع الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت
(عُىت الضعاؾت) و الُابان و وىعٍا الجىىبُت و بعع صوٌ ؤوعوبا .
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ثانيا :الجريمت الالكترونيت :املفهوم  ،الخصائص و ألانماط
-1حعريف الجريمت الالكترونيت :جخيىن الجغٍمت الالىتروهُت ؤو الاؿتراطُت " "Cyber Crimeمً
ملؼعحن هما :الجغٍمت" " Crimeو " "Cyberؤي الالىتروهُت ،وَؿخسضم مصؼلح الالىتروهُت لىصف ؿىغة حؼء
مً الحاؾب ؤو لإلشاعة إلى عصغ اإلاعلىماث ،ؤما الجغٍمت ؿهي الؿلىهُاث وألاؿعاٌ الخاعحت عً اللاهىن ؛
والجغائم الالىتروهُت :هي اإلاسالـاث التي جغجىب طض ألاؿغاص ؤو مجمىعاث مً ألاؿغاص بضاؿع الجغٍمت وبلصض
إًظاء ؾمعت الضحُت ،ؤو إلحاق ؤي ؤطي ماصي ؤو عللي للضحُت ؾىاء وان مباشغ ؤو ػحر مباشغ ،باؾخسضام
شبياث الاجصاالث مثل الاهترهذ ،ػغؾ الضعصشت والبرًض الالىترووي)Halder.2011)...
و جدشابه الجغٍمت ؤلالىتروهُت مع الجغٍمت الخللُضًت مً هاخُت وحىص صاؿع لضي اإلاجغم العجياب الجغٍمت
ووحىص ضحُت ،إطاؿت إلى ؤصاة و ميان الجغٍمت ،لىً الازخالؾ الحلُلي بحن هىعي الجغٍمتً ،ىمً في ؤن
ألاصاة في الجغٍمت ؤلالىتروهُت طاث جلىُت عالُت ،هما ؤن ميان الجغٍمت ال ًخؼلب اهخلاٌ الجاوي إلُه اهخلاال
ؿحزًلُا .وبالخالي ؿهي ول ؾلىن ػحر مشغوع ؤو ػحر مؿمىح به ؿُما ًخعلم باإلاعالجت آلالُت للبُاهاث ؤو هلل هظه
البُاهاث  ،ؿللض عغؿها "ؾىالػ" " "Artar Solazعلى ؤجها :ؤي همؽ مً ؤهماغ الجغائم اإلاعغوؿت في كاهىن
العلىباث ػاإلاا واهذ مغجبؼت بخلىُت اإلاعلىماث ،و عغؿها ول مً "هلضع و حاٌشىياع" ""Halder & k.Jaishankar
بإجها الجغائم التي جغجىب طض ؤؿغاص ؤو مجمىعاث مً ألاؿغاص مع وحىص صاؿع إحغامي إللحاق الظغع عمضا
بؿمعت الضحُت ،ؤو الدؿبب في طغع مباشغ ؤو ػحر مباشغ للضحُت ،وحؿمى ؤًظا بجغائم الحاؾىب خُث ًخم
اؾخسضام حهاػ الىمبُىجغ هإصاة لؼٍاصة اإلاعامالث ػحر اللاهىهُت ،واالخخُاٌ و ؤلاججاع في اإلاىاص ؤلاباخُت واإلالىُت
الـىغٍت و ؾغكت الهىٍاث و اهتهان الخصىصُت).(Alshalan.2006
وفي حعغٍف "مىـمت الخعاون الاكخصاصي" للجغٍمت ؤلالىتروهُت هي " ول ؾلىن ػحر مشغوع ،ؤو ػحر ؤزالقي ؤو
ػحر مصغح بهً ،خعلم باإلاعالجت آلالُت للبُاهاث ؤو هللها ( البضاًىت، )2009.هما عغؿها " "Bosenblattعلى ؤجها
ول وشاغ ػحر مشغوع مىحه ليسخ ؤو حؼحر ؤو خظؾ ؤو الىصىٌ إلى اإلاعلىماث اإلاسؼهت صازل الحاؾب آلالي ؤو
التي جدىٌ عً ػغٍله.
ومً الخعاعٍف اإلاىؾعت للجغٍمت ؤلالىتروهُت ،الخعغٍف الظي وعص في جلغٍغ الجغائم اإلاخعللت بالحاؾىب
الظي ؤكغه" اإلاجلـ ألاوعبي" على ؤهه حعض حغٍمت إلىتروهُت ول خالت ًخم ؿيها:
حؼُحر معؼُاث ؤو بُاهاث ؤو بغامج ؤو مدىها ؤو هخابتها ؤو ؤي جضزل آزغ في مجاٌ إهجاػ البُاهاث ؤو
معالجتها ،وجبعا لظلً حؿببذ في طغع اكخصاصي ؤو ؿلض خُاػة ملىُت شخص آزغ ؤو بلصض الحصىٌ على
هؿب اكخصاصي ػحر مشغوع له ؤو لصخص آزغ.
-2حعريف الجرائم إلالكترونيت حسب حشريعاث بعض الدول:
-1-2حعريف املشرع الجسائري:
ؤوٌ هص حشغَعي حؼائغي في مجاٌ ؤلاحغام اإلاعلىماحي ؾىت  2001بمىحب اللاهىن عكم  ،09-01اإلاىاص 144
مىغع و  146و 144مىغع  1و 144مىغع  2و 146كاهىن العلىباث الجؼائغي ،ومً زصىصُاث اإلااصة 144
مىغع ،ؤن اإلاشغع ؤصعج ؿيها ألوٌ مغة مصؼلح "وؾُلت إلىتروهُت ؤو معلىماجُت" لُإحي بعضها اللاهىن عكم 15-14
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ؾىت  2004الظي ؤصزل إلى كاهىن العلىباث كؿم ؾابع مىغع جدذ عىىان" اإلاؿاؽ بإهـمت اإلاعالجت آلاجُت
للمعؼُاث" (اإلاىاص مً  394مىغع إلى  394مىغع  7ق.ع .الجؼائغي) ( الجغٍضة الغؾمُت . )2009.
-2-2حعريف املشرع البلجيكي:
حعض طمً الجغٍمت ؤلالىتروهُت " ول ؿعل ؤو امخىاع مً شإهه الاعخضاء على ألامىاٌ اإلااصًت ؤو اإلاعىىٍتً ،يىن
هاججا بؼغٍلت مباشغة ؤو ػحر مباشغة عً جضزل الخلىُت اإلاعلىماجُت ،وَعض اؾخسضام مصؼلح الجغٍمت
اإلاعلىماجُت للضاللت على الجغائم الىاشئت عً اؾخسضام ألاهترهذ.
-3-2حعريف املشرع السويدي:
حعخبر الؿىٍض ؤوٌ الضوٌ التي ؾيذ الدشغَعاث الخاصت بجغائم الحاؾم آلالي وألاهترهذ خُث صضع كاهىن
البُاهاث الؿىٍضي ؾىت  1973جدبعها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت خُث شغعذ كاهىها زاص بدماًت ؤهـمت
الحاؾب آلالي في ؾىت  1985ؿإصضعث كاهىن بخاعٍش  08حاهـي  1988إلاياؿدت الجغٍمت ؤلالىتروهُت مع
اؾخدضاثها إلاىاص حضًضة جسص الجغائم ؤلالىتروهُت في كاهىن العلىباث .
 -4-2حعريف املشرع الفرنس ي:
عغؿها الدشغَع الـغوس ي في ألامغ الصاصع  1945/06/30واإلاخعلم بالخدلُم واإلاخابعت وكمع الجغائم
اإلااؾت بالدشغَع الاكخصاصي الـغوس ي ،وهظا ما هصذ علُه اإلااصة ألاولى مً هظا ألامغ(.(Renucci,1995
ؿاإلااصة  1/323مً كاهىن العلىباث الـغوس ي حعاكب على ؿعل الضزىٌ ؤو البلاء ػحر اإلاشغوع في هـام اإلاعالجت
آلالُت للبُاهاث ؤو في حؼء مىه بالحبـ إلاضة ؾيخحن وػغامت  30ؤلف ؤوعو ،ؿئن هخج عً الضزىٌ ؤو البلاء مدى
ؤو حؼحر في البُاهاث اإلاىحىصة(André.2001).
-5-2حعريف املشرع ألامريكي:
حشمل الجغائم ؤلالىتروهُت ؤي هىع مً اإلاسؼؼاث ػحر اللاهىهُت التي حؿخسضم ً
ميىها ً
واخضا ؤو ؤهثر مً ميىهاث
ؤلاهترهذ (ػغؾ الضعصشت والبرًض ؤلالىترووي ولىخاث الغؾائل واإلاىاكع ؤلالىتروهُت واإلاؼاصاث) إلحغاء معامالث
اخخُالُت ؤو هلل عائضاث الاخخُاٌ إلى اإلاؤؾؿاث اإلاالُت ؤو إلى حهاث ؤزغي مغجبؼت باإلاسؼؽ . .جىؼبم الجغائم
ؤلالىتروهُت ً
ؤًظا على إوشاء عؾائل بغٍض إلىترووي ػحر مغػىب ؿيها  ،وججزًل ؿحروؾاث ؤو بغامج ججؿـ على
الىمبُىجغ  ،ومظاًلت شخص آزغ عبر ؤلاهترهذ  ،واؾخؼالٌ ألاػـاٌ في اإلاىاص ؤلاباخُت  ،والخدغٍع على
الضعاعة عبر ؤلاهترهذ .لعل ؤبغػ ؤشياٌ الجغائم ؤلالىتروهُت هى ؾغكت الهىٍت  ،خُث ٌؿخسضم اإلاجغمىن
ؤلاهترهذ لؿغكت اإلاعلىماث الصخصُت مً اإلاؿخسضمحن آلازغًٍ)USLEGAL.2022(.
-3خصائ ــص الجريمت إلالكترونيــتً :مىىىا إًجاػ زصائص الجغٍمت ؤلالىتروهُت ؿُما ًلي:
 مؿغح الجغٍمت ال ًـهغ في الىاكع بل هى الـظاء ؤلالىترووي بإؾغه. في الجغٍمت ؤلالىتروهُت اإلاجغم والضحُت ال ٌشترغ ؤن ًيىها في ميان واخض ؤو صولت واخضة ،عىـالجغائم العاصًت واإلاسضعاث ؤو اللخل وٍيىن لها مؿغح حغٍمت زابذ للمعاًىت ،ؿهي حغائم جغجىب عً
بعض.
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 مبضؤ إكلُمُت الىص الجىائي ،ومضي إمياهُت جؼبُم اللىاهحن الىػىُت على الجغائم الىاكعت باألهترهذ. الجغائم اإلاعلىماجُت كابلت للخىؾع والابخياع ،ؿهي مغجبؼت في ألاؾاؽ بالخلضم الخلني واإلاعلىماحي ؿيلماؿهغث جلىُت حضًضة ؿهغث معها حغائم حضًضة.
 جدؿم الجغائم اإلاخعللت بشبىت ألاهترهذ بالخؼىعة البالؼت ،ؿهي جغجىب مً ػغؾ ؿئاث مخعضصة مماًصعب معغؿت مً هى مغجىب الجغٍمت ،هظا ما ًجعل مىخب الخدلُلاث الـُضعالي ألامغٍيي ًؼلم
عليها وصف الىباء ")" Epidemicخؿً.)2007.
 جخصف هظه الجغٍمت بالخـاء ،ؤي عضم وحىص آزاع ماصًت ًمىً مخابعتها ،ؿهي صعبت الاهدشاؾ ،وهظاصعىبت الاخخـاؾ بضلُل الجغٍمت اإلاعلىماجُت ،في ؤكل مً زاهُت ؤن ًمدى ؤو ًدغؾ ؤو ٌؼحر البُاهاث
واإلاعلىماث( ،ملُىت )2012.في ػمً مدضوص ،ؿظال عً ؾهىلت تهغبه عً مؿؤولُت هظا العمل
بئعحاعها إلى زؼإ في هـام اليىمبُىجغ على ؾبُل اإلاثاٌ.
 عضم وحىص مـهىم مشترن إلااهُت الجغٍمت اإلاعلىماجُت ،وعضم وحىص حعغٍف كاهىوي مىخض لها ،ولعلالؿبب في طلً ًغحع إلى عضم وحىص جيؿُم صولي في مجاٌ الجغٍمت اإلاعلىماجُت ،طلً لؼُاب
معاهضاث صولُت زىائُت ؤو حماعُت إلاىاحهتها ،ؤو الزخالؾ مـهىمها جبعا الزخالؾ الىـم اللاهىهُت.
 -4أبرز ألافعال املشكلت لجرائم إلانترنت بالوالياث املخحدة ألامريكيت:
كؿمذ هظه ألاؿعاٌ إلى زالر ؿئاث واؾعت خؿب صعاؾت « UNODC » United Nations Office on Drug and
 Crimeوهي واآلحي:
ألافعال ضد السريت والنزاهت وجوافر بياناث الكومبيوجر أو النظم:
 الضزىٌ ػحر اإلاشغوع لىـام الحاؾىب. الضزىٌ ػحر اإلاشغوع و الاؾدُالء علﻰ البُاهاث الخاصت. اؾخيؿار اإلاعلىماث والبُاهاث ؤو الىـام بشيل ػحر مشغوع. إهخاج ؤو جىػَع ؤو امخالن ؤصواث إؾاءة اؾخعماٌ الحاؾىب. ازتراق الخصىصُت ؤو بُاهاث ؤؾالُب الحماًت(.مدمض.)2000.أفعال ذاث صلت بالحاسوب ملصالح شخصيت أو ماديت:
 الاخخُاٌ اإلاخعلم بالحاؾىب ؤو التزوٍغ. الجغائم الالىتروهُت اإلاخعللت بالهىٍت. خلىق الؼبع واليشغ والجغائم اإلاخعللت بالعالماث الخجاعٍت التي لها صلت باإلاجاٌ ؤلالىترووي. ألاعماٌ اإلاؿببت طغع للحىاؾِب الصخصُت. الجغائم ؤلالىتروهُت اإلاخعللت بئػغاء ؤو اؾخمالت ألاػـاٌاألؿعاٌ الحاؾىب طاث الصلت بمدخىٍاث الحاؾىب:
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 األؿعاٌ اإلاغجبؼت بسؼاباث الىغاهُت (اإلاخىاحضة بىثرة طمً ؤوؾاغ الخىاصل الاحخماعي). إهجاج ؤو جوػًع وخُاػة اإلاىاص ؤلاباخُت عً األغـاٌ واإلاخعللت بالحاؾىب. ألاعماٌ ؤلالىتروهُت اإلاخعللت بضعم حغائم ؤلاعهاب(UNODC.2013).ثالثا :سياست الوالياث املخحدة ألامريكيت في جحقيق ألامن السيبيراني:
جصىف الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ألاولى عاإلاُا مً خُث ؤلاهـاق على "ألامً الؿِبحراوي"  ،و هظا
ًغحع إلى ؤن الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت حعخبر مً اهبر الضوٌ التي جىدشغ ؿيها الجغائم الالىتروهُت مع ما ًترجب
عنها مً آزاع ماصًت ومعىىٍت على مخسلف الـئاث ،ؾىاء واهىا ؤؿغاص ؤو شغواث ؤو ختى هُئاث خيىمُت ،لظلً
جم ازخُاع ها هىمىطج لهظا الىىع مً الجغائم ،ؿدؿب ما حشحر له ؤلاخصائُاث والضعاؾاث اإلادلُت والعاإلاُت لظا
ؿهي حعض مً الخجاعب الثرًت التي ًمىً الاؾخـاصة منها ؿُما ًخعلم بالجغائم الالىتروهُت وؾبل مجابهتها مً
احل جدلُم لألمً الؿِبحراوي .ؿمؿخسضمي الاهترهذ في الىالًاث اإلاخدضة في اخخماٌ مؿخمغ للىكىع ضحُت
للجغائم ؤلالىتروهُت ؿاألؿغاص الظًً ًلىمىن بسضماتهم اإلاصغؿُت عبر ؤلاهترهذ ًدملىن ؿغصت الىكىع ضحُت
ً
شخصُا ،وؤولئً الظًً ٌشترون
الهىٍاث اإلاؿغوكت بيؿبت  ٪ 50مً ؤولئً الظًً ًلىمىن بإعمالهم اإلاصغؿُت
العىاصغ اإلاىحىصة عبر ؤلاهترهذ لضحهم ؿغصت ؤعلى بيؿبت  ٪30للخعغض لألطي في خحن ؤن اؾخسضام بغامج
اإلاغاؾلت الـىعٍت ؤو البرًض ؤلالىترووي ًدُذ ؿغصت جؼٍض عً  ٪50لُيىن ضحُت لالزتراق ؤو الابتزاػ وؿهىع
البرمجُاث الخبِثت للحاؾىب (. )Reyns.2013
ووؿلا وؿ ًلا إلاىخب الخدلُلاث الـُضعالي .حعض ؾغكت الهىٍت الصخصُت هىٍت الشغواث الجغٍمت
الالىتروهُت ألاؾغع في الىالًاث اإلاخدضة ،ؿهي في جؼاًض مؿخمغ ومدؿاعع وجؤصي إلى جإزحراث مسخلـت على اإلاؿخىي
الـغصي ملاعهت بالخإزحراث التي جسلـها ؾغكت هىٍاث الشغواث ؿعلى اإلاؿخىي العالمي كض جصل ؾغكت هىٍت
الشغواث إلى  3.7جغٍلُىن صوالع ً
ؾىىٍا ،إطاؿت إلى الؼغاماث التي جخدملها الشغواث ألامغٍىُت هأزاع مترجبت لعضم
ؿعالُت ؤمنها الؿُبراوي والظي ٌعض مً مؿؤولُتها)Janson. 2004( .
إن الؿغكاث التي جخعغض لها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مً الجغائم الالىتروهُت ال جلف طمً
خضوصها بؿب الامخضاص العالمي لألهترهذ ،ؿلض كام"اصواعص بحرؾىن"  Edward Pearsonوهى شخص مً اهجلترا
بؿغكت ؤهثر مً  8مالًحن هىٍت و  2700عكم بؼاكت مصغؿُت و  200.000خؿاب( PayPalشغهت
ؤمغٍىُت)، )Broadhurst.& al.2014(.وحعض عملُاث الخصُض الاخخُالي مً بحن ؤلاشياٌ ألاهثر اهدشاع بالىالًاث
اإلاخدضة ،ؿدؿب الخلاعٍغ ؿئن هظه ألازحرة حعض اإلاصضع ألاوٌ لها بـيؿبت 34.1مً إحمالي وشاػاث الخصُض
الاخخُالي العالمي ،هما ؤجها جثمل وؿبت  25مً إحمالي مىاكع الخصُض في العالم في هظا الاػاع طهغث اخضي
الضعاؾاث الصاصعة ؾىت  ،2005بإن  73ملُىن ؤمغٍيي كض جللﻰ في اإلاخىؾؽ  50عؾالت جصُض على ألاكل زالٌ
العام اإلااض ي ،وؤهثر مً ملُىن ؤمغٍيي ؿلضوا  929ملُىن صوالع مً الاؾخدلاق الؿىىي ؾىت .2004
وؤصي هظلً الخىؾع الؿغَع للخجاعة ؤلالىتروهُت بالىالًاث اإلاخدضة إلى ػٍاصة زؼغ الجغائم ؤلالىتروهُت،
ومً العىامل اإلاؿاهمت في هظا الاعجـاع ػٍاصة جلىُاث اإلاعلىماث والاجصاالث  ،واهسـاض جيالُف اإلاعامالث على
اإلاخاحغة الخللُضًت (مً زالٌ اإلادالث)  ،وعؿع اإلاىاؿؿت وؤلاهخاحُت مً كبل الشغواث ،هظه العىامل لم
حؿاهم في اهدشاع الجغائم الالىتروهُت ؿلؽ واهما ؾاهمذ ؤًظا في حؼُحر الثلاؿت الاكخصاصًت للمؿتهلً
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ألامغٍيي بؿبب همى و إجاخت الخجاعة الالىتروهُت ،خُث جـهغ الضعاؾاث ؤن ن ؤؾعاع ؤلاهترهذ ؤعزص بيؿبت
 ٪16-9مً ؤؾعاع اإلاخاحغ الخللُضًت .)Ramcharran. 2013(.
ؿـي ؾىت  2018سجل مغهؼ شياوي حغائم ؤلاهترهذ في الىالًاث اإلاخدضة  16128خالت ؾغكت هىٍت
عبر ؤلاهترهذ وهي عباعة عً اؾخسضام اخخُالي إلاعلىماث ؤشخاص صون مىاؿلهم في ؤػغاض إحغامُت بما في طلً
ألاعماٌ اإلاصغؿُت ،واإلاؿدىضاث ،والاخخُاٌ على بؼاكاث الائخمان ،هما سجل اإلاغهؼ  65116خالت اخخُاٌ في
خاالث عضم الضؿع ؤو عضم الدؿلُم.وللض وؿغث اإلاعامالث الغكمُت وؿهىع الخضماث اإلاصغؿُت عبر ؤلاهترهذ
إلاجغمي ؤلاهترهذ بِئت ًمىنهم مً زاللها اؾخسضام اإلاعلىماث الصخصُت للعمالء بؼغٍلت اخخُالُت صون علمهم،
هظا ما هبض ضحاًا الجغائم ؤلالىتروهُت ؤطغ ًاعا حؿُمت  ،ال ؾُما عىض ازخالؽ معلىماتهم الصخصُت ؤو
اإلاالُت ألػغاض إحغامُت ،في خحن بلؼذ عملُاث الاخخُاٌ على الثلت عبر ؤلاهترهذ والاخخُاٌ العاػـي إلى 362.5
ملُىن صوالع ؤمغٍيي عباعة عً زؿائغ الضحاًا اإلابلؽ عنها في ؾىت ( Rusch& J. 2003).2018
و جمثل مشيلت ازتراق الحؿاباث والاخخُاٌ في الىالًاث اإلاخدضة اخضي اهبر معظالث الجغائم
الالىتروهُت لظا ٌؿعى ألاؿغاص لحماًت خؿاباتهم و جضعُم خىاؾُبهم بإؿظل بغامج الحماًت ؾعُا منهم إلاىع
الخعغض لالخخُاٌ ؤو الازتراق وحعؼُل ألاعماٌ ،وفي هظه الىلؼت هشـذ صعاؾت اؾخلصائُت ؤحغٍذ ؾىت
 2018ؤن ؤهثر مً  80مً مؿخسضمي ؤلاهترهذ في الىالًاث اإلاخدضة ٌعخلضون ؤجهم ًدمىن ؤهـؿهم حُضا عبر
ً
ً
مـاحئا ؤن  56مً اإلاشاعهحن كض اجسظوا شىال مً ؤشياٌ
ؤلاهترهذ  ،وعلى هظا الىدى  ،عبما لم ًىً
الاخخُاػاث ألامىُت عبر ؤلاهترهذ زالٌ الؿىىاث الثالر اإلااطُت ،ومع طلً ؤؿهغ اؾخؼالع آزغ ؤن ؤهثر مً عبع
البالؼحن ٌؿخسضمىن هــ ولمت اإلاغوع لجمُع عملُاث حسجُل الضزىٌ على ؤلاهترهذ  ،مما ًضٌ على ؤن الغاخت
ًمىً ؤن جلف في ػغٍم ألامان(Joseph.2021).
وعلى مؿخىي آزغ هجض اإلاعامالث الالىتروهُت للشغواث في عالم ألاعماٌ الغكمُت ،ؿالُىم حؿخـُض
العضًض مً الشغواث مً الـغص اإلاخؼىعة باؾخمغاع للـظاء ؤلالىترووي ،ؾىاء وان ألامغ ًخعلم بئجمام العملُاث
الضازلُت ؤو اعخماص الخضماث ؤلالىتروهُت ؤو الخىاصل مع الشغواث والعمالء آلازغًٍ ،هي ولها جلىُاث عكمُت
جخبىاها اإلاؤؾؿاث باؾخمغاع وحؿعى الؾخسضام ول ما هى حضًض منها ،)Janson.2004).وزالٌ العلضًً
اإلااطُحن ،ػاص عضص زغوكاث البُاهاث في الىالًاث اإلاخدضة عشغة ؤطعاؾ ً
جلغٍبا  ،جؼامىا مع ػٍاصة الاعخماص على
البُاهاث الغكمُت بحن معـم الشغواث ؿـي ؾىت  ، 2019جم ؤلابالغ عً خىالي  1506خالت ازتراق  ،وهى زاوي
ؤعلى معضٌ خىاصر الىتروهُت ختى آلان اعخباعا مً ؾىت ، 2020وٍـل ؤهبر زغق للبُاهاث عبر ؤلاهترهذ في
حمُع ؤهداء العالم هى الخغق ألامني لؿىت  2018لشغهت  Apolloالؾخسباعاث اإلابُعاث  ،والتي شهضث ازتراق
ؤهثر مً حؿعت ملُاعاث هلؼت بُاهاث ،ولىً بصغؾ الىـغ عً سجالث البُاهاث اإلاـلىصة جىاحه الشغواث
ً
ؤًظا عىاكب كاهىهُت وؤطغ ًاعا مالُت في علب هجىم إلىترووي ؾىت  ، 2019على ؾبُل اإلاثاٌ  ،واؿلذ ووالت
الائخمان  Equifaxوملغها ؤجالهخا على صؿع حؿىٍت كضعها  575ملُىن صوالع ؤمغٍيي بعض زغق البُاهاث ،والُىم
ًبلؽ مخىؾؽ جيلـت زغق البُاهاث في الىالًاث اإلاخدضة ما ًلغب مً حؿعت مالًحن صوالع ؤمغٍيي.
وبما ؤن ؤلاهترهذ ؤصبدذ ؤصاة ال ػنى عنها للشغواث والصىاعاث في حمُع ؤهداء العالم ،ؿلض جؼىع
اإلاشهض عبر ؤلاهترهذ ؤ ً
ًظا إلى بِئت صُض مؼغٍت للمجغمحن ،ؿؿىت  2019ججاوػ عضص خىاصر الجغائم
ؤلالىتروهُت  31000خالت في حمُع ؤهداء العالم ؤما عضص الخغوكاث مع ؿلضان البُاهاث اإلاؤهضة اعجـع إلى ما
ًلغب مً  4000خالت في هــ الؿىت ،وكض وان هظا الاعجـاع واضح بشيل زاص في الىالًاث اإلاخدضة خُث
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وكع العضًض مً الشغواث واإلاؿخسضمحن الـغصًحن وختى الحيىمت ضحُت للخضزالث الالىتروهُتManky. (.
)2013
ؿمع ػٍاصة اؾخسضام ؤلاهترهذ والبُاهاث  ،ؤصبدذ كىاعض البُاهاث الحيىمُت حشيل ؤهضاؿا عئِؿُت
لللغاصىت وؤعماٌ الحغب ؤلالىتروهُتً ،
ووؿلا للمؤلف "عٍدشاعص هالعن " ُح َّ
عغؾ الحغب ؤلالىتروهُت على ؤجها
ؤؿعاٌ جلىمبها صولت كىمُت الزتراق ؤحهؼة الىمبُىجغ ؤو الشبياث الخاصت بضولت ؤزغي إلخضار طغع ؤو حعؼُل،
ؿُما حشمل الخعغٍـاث ألاوؾع الجهاث الـاعلت ػحر الحيىمُت  ،مثل الجماعاث ؤلاعهابُت والشغواث
والجماعاث الؿُاؾُت ؤو ألاًضًىلىحُت اإلاخؼغؿت واإلاىـماث ؤلاحغامُت ووشؼاء اللغصىت.
للض واهذ الهجماث ؤلالىتروهُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت مصضعا ألمنها اللىمي (العؿىغي،
الاكخصاصي ،اإلاالي ) لؿىىاث  ،خُث لم ًلخصغ ألامغ على ػٍاصة جىاجغ زغوكاث البُاهاث ؿدؿب  ،بل ػاصث
ً
جظغعا مً الجغائم
حعلُضاتها وجضاعُاتها الاكخصاصًت ،وفي ؾىت  2018واهذ الىالًاث اإلاخدضة الضولت ألاهثر
ؤلالىتروهُت مً خُث ألاطغاع اإلاالُت ،خُث كضع زبراء الصىاعت ؤن الحيىمت ألامغٍىُت واحهذ جيالُف جؼٍض
عً  13.7ملُاع صوالع ؤمغٍيي هدُجت للهجماث ؤلالىتروهُت ؿلؽ ،على الغػم مً ؤن الىالًاث اإلاخدضة حعض اخضي
ؤبغػ الضوٌ التي لضحها ؤعلى التزام باألمً الؿُبراوي (Cybersecurityهما جمذ ؤلاشاعة إلُه ؤعاله ؿهى ؿغع مً
ؿغوع الخىىىلىحُا ٌعنى بدماًت ألاهـمت واإلامخلياث والشبياث والبرامج مً الهجماث الغكمُت التي تهضؾ عاصة
للىصىٌ إلى اإلاعلىماث الحؿاؾت ؤو حؼُحرها ،ؤو إجالؿها ؤو ابتزاػ اإلاؿخسضمحن للحصىٌ على ألامىاٌ ؤو حعؼُل
العملُاث الخجاعٍت) ،وٍإحي هظا الخصيُف بىاء على مؤشغ ألامً الؿُبرًاوي العالمي(Kaplan,Sharm,& .
)Weinberg .2011
وجسصص الىالًاث اإلاخدضة ؾىىٍا مبالؽ ضخمت للحـاؾ على ؤمنها الؿُبراوي  ،ؿـي ؾىت  2019بلؽ
ؤلاهـاق الحيىمي على جىىىلىحُا اإلاعلىماث  88ملُاع صوالع ؤمغٍيي ،وبدلىٌ ؾىت  2021ججاوػ هظا الغكم 92
ملُاع صوالع ،وطلً العخماصها ؤخضر كىاعض الاؾتراجُجُاث الالىتروهُت لىػاعة الضؿاع ،و حشمل ؤهضاؿها
ؤلالىتروهُت بىاء اللىاث الالػمت لللُام بعملُاث الـظاء ؤلالىترووي ،وجإمحن بُاهاث وػاعة الضؿاع والضؿاع عنها
و ؤلاعضاص للهجماث ؤلالىتروهُت اإلاعؼلت واإلاضمغة  ،وصمج الخُاعاث والخدالـاث ؤلالىتروهُت في الخؼؽ.
بالىـغ إلى عضص وهؼاق اهتهاواث البُاهاث ألامغٍىُت على مضي الؿىىاث الللُلت اإلااطُت  ،وؿخؼُع
ؿهم الؿبب وعاء ؤلاهـاق الـُضعالي اإلاتزاًض والترهحز على ألامً الؿُبراوي ،ؿـي ؾىت  2018ؤبلؼذ الىواالث
الـُضعالُت عً  31107خاصر ؤمً إلىترووي وفي العام الخالي سجلذ الحيىمت ألامغٍىُت  5.6باإلاائت مً
زغوكاث البُاهاث و  2.1باإلاائت مً حمُع السجالث اإلاىشىؿت مع وحىص ؤهثر مً  198ملُىن سجل جم ازتراكه
 ،وَعض ازتراق كاعضة بُاهاث الىازبحن في الىالًاث اإلاخدضة في صٌؿمبر  2015مً بحن ؤهبر اهتهاواث البُاهاث عبر
ؤلاهترهذ في حمُع ؤهداء العالم ،وكض اؾخدىطث هظه الحاصزت بشيل زاص على اهخمام عالمي زالٌ
الاهخساباث الغئاؾُت ألامغٍىُت لعام ،2016خُث اعجبؼذ الجغٍمت ؤلالىتروهُت اعجباػا وزُلا باالهخساباث
ألامغٍىُت عىضما جم ازتراق ؤحهؼة همبُىجغ  DNCوحؿغٍب عؾائل البرًض ؤلالىترووي مغة ؤزغي ،الامغ الظي شيل
زىؿا مً ؤن ؤلاحغاءاث ألامىُت ػحر الياؿُت كض جؤزغ على اهخساباث  2020بؼغٍلت ممازلت زاصت وؤن حائدت
وىعوها" "Covid-19وطعذ هـام الاكتراع ألامغٍيي على اإلادً وىن ؤػلب الخصىٍذ جم عبر
ؤلاهترهذ(Johnson.2021).
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 .IIخامتة:
خؿب العضًض مً الضعاؾاث ؿئن معضٌ همى الجغائم الالىتروهُت في الىالًاث اإلاخدضة على مضي الؿىىاث
الللُلت اللاصمت ؾِؿخمغ بالتزاًض زاصت ؿُما ًخعلم باالخخُاٌ والؿغكت ،والازتراكاث الحؿابُت واإلاعلىماجُت
لظا ؿالحيىمت ألامغٍىُت حؿعى حاهضة لخسـُف خضة هظه الجغائم وجظُِم هؼاكها كضع اإلاؿخؼاع ،بهضؾ الحض
مً آزاع اإلااصًت واإلاعىىٍت وعؿع مؿخىي ألامً الؿُبراوي مع اؾخمغاع الدشغَعاث في حعضًل وإوشاء كىاهحن حضًضة
للخعامل مع الاججاهاث والخىخُياث الحالُت التي ٌؿخسضمها مجغمى ؤلاهترهذ ،هخبؿُؽ جسصُص اإلاىاعص
والخضازالث لُيىن لها جإزحر على مىع الاخخُاٌ بإشياله اإلاسخلـت على ؾبُل اإلاثاٌ ،هظلً الخإهُض على الحاحت
اإلاتزاًضة لإلبالغ عً الجغائم ؤلالىتروهُت الاكخصاصًت واعخماص هـام مىخض ًمىً مً زالله ؤلابالغ عً هظه
الجغائم إلى ؾلؼاث اإلاىـظة لللاهىن إلاىع الجغٍمت هـؿها والخدلُم ؿيها ،هظه الاؾتراجُجُاث وػحرها اعخمضتها
الىالًاث اإلاخدضة ؾعُا منها في مىاحهت الجغائم الالىتروهُت التي مؿذ العضًض مً اإلاجاالث واإلاؿخىٍاث الـغصًت
والحيىمُت.
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