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النزاع السيبراني والقانون الدولي 
اإلنساني 

هربرت لين
الدكتور هربرت لين هو كبير العلماء في مجلس علوم الحاسوب واالتصاالت السلكية والالسلكية 

التابع لمجلس البحوث الوطني الذي عمل فيه أيًضا مديًرا لدراسات المشاريع الرئيسية بشأن 
السياسات العامة وتكنولوجيا المعلومات. وشارك في وضع التقرير الصادر عن مجلس البحوث 

الوطني عام 2009 بعنوان »التكنولوجيا والسياسة والقانون واألخالق في ما يتعلق بامتالك 
الواليات المتحدة قدرات الهجوم السيبراني واستخدامها«1، ودراسة للمجلس عام 2010 عن 
الردع السيبراني، »مناقشات حلقة عمل عن ردع الهجمات السيبرانية: إثراء االستراتيجيات 

ووضع الخيارات للسياسة األمريكية«.

ُملخَّص

لتحقيق  ما،  نزاع  أطراف  يتخذها  التي  األفعال  إلى  السيبراني  الفضاء  في  النزاع  تعبير  يشير 
على  تعتمد  وتقنيات  مختلفة  تقنية  أدوات  باستخدام  السيبراني  الفضاء  في  على خصومهم  ميزة 
البشر. ومن الناحية النظرية، يمكن تحقيق المزايا عن طريق إتالف أو تدمير أو إعطاب أو نهب 
ل الخصم  أنظمة الحاسوب لدى الخصم )»الهجوم السيبراني«(، أو بالحصول على معلومات يُفضِّ
أن تبقى سرية )»التجسس السيبراني« أو »االستغالل السيبراني«(. ويُتاح لطائفة متنوعة من 
ومجموعات  واألفراد،  القومية،  الدول  ومنهم  والتقنيات،  األدوات  هذه  على  الحصول  الفاعلين 
الجريمة المنظمة، والمجموعات اإلرهابية، وتتباين بشدة الدوافع إلى استخدام الهجمات السيبرانية 
و/ أو التجسس السيبراني، ويشمل ذلك التجسس أغراًضا مالية وعسكرية وسياسية وشخصية. 
ويختلف النزاع في الفضاء السيبراني عن النزاع في الفضاء المادي في كثير من النواحي، وقد 
من  الحماية  مشاكل  زالت  وما  مسؤول.  إلى طرف  المعادية  السيبرانية  العمليات  نسبة  تصعب 
العمليات السيبرانية المعادية وردعها بال حل من الناحية الفكرية. ولميثاق األمم المتحدة واتفاقيات 
الفضاء  اليوم ألن  السيبرانية لكن سمات هذه الصلة غير واضحة  بالعمليات  جنيف صلة وثيقة 

السيبراني شيء جديد بالمقارنة بهذه الصكوك.

1  المحتوى الفكري لهذا التقرير مستمد من دراسة لمجلس البحوث الوطني بعنوان »التكنولوجيا والسياسة والقانون واألخالق في ما 
 ،»William Owens, Kenneth Dam, Herbert Lin« ،»يتعلق بامتالك الواليات المتحدة قدرات الهجمات السيبرانية واستخدامها

)محررين(، مطبعة National Academies Press، واشنطن العاصمة، 2009، متاح في الرابط التالي:  
اإلنترنت  شبكة  على  المرجعية  اإلشارات  كل   .http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12651

استخرجت في آب/ أغسطس 2012 ما لم يذكر خالف ذلك.

10.1017/S1816383112000811:مّعرف الوثيقة رقم
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كلمات أساسية: النزاع السيبراني، الفضاء السيبراني، الهجوم السيبراني، األمن القومي، القانون 
الدولي اإلنساني

أصبحت المعلومات في القرن الحادي والعشرين هي عملة هذا العالم الرئيسية، ولذلك تعتمد 
وتكنولوجيا  المعلومات  على  متزايد  نحو  على  األفراد  إلى  القومية  الدول  من  الكيانات  كل 
على  األعمال  مؤسسات  وتعتمد  واالتصاالت.  الحاسوب  تقنيات  ذلك  ومن  المعلومات، 
وتسجيل  والمحاسبة،  الرواتب،  كشوف  )مثل  عملياتها  إجراء  في  المعلومات  تكنولوجيا 
والطاقة  والمياه  الغذاء  توزيع  وتعتمد شبكات  والتطوير(.  والبحث  والمبيعات،  المخزونات 
على تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة من مراحل عملها، وكذلك خدمات النقل والرعاية 
الصحية والخدمات المالية. وتستخدم المصانع آالت يتحكم فيها الحاسوب في تصنيع منتجاتها 

على نحو أسرع وأكثر كفاءة من أي وقت مضى.
تستخدم  المعلومات  فتكنولوجيا  الوضع.  هذا  من  استثناء  ليست  العسكرية  والقوات 
اللوجستية.  القيادة والتحكم وفي األمور  المثال في  القوات العسكرية- على سبيل  في إدارة 
عالوًة على ذلك، تُظِهر الذخائر الحديثة دقيقة التوجيه كيف أن استخدام تكنولوجيا المعلومات 
التي تشكل جزًءا من أنظمة األسلحة يزيد من قوة فتكها ويقلل من األضرار التي تصاحب 
استخدام مثل هذه األسلحة. ويمكن تنسيق تحركات وأفعال القوات العسكرية من خالل شبكات 

االتصال التي تتيح تبادل المعلومات والصور المشتركة لميدان المعارك على نطاق واسع.
تكنولوجيا  أيًضا  الدول  غير  من  المسلحة  والمجموعات  اإلرهابيون  ويستخدم 
المعلومات. وعلى الرغم من أن األسلحة الحركية لإلرهابيين ذات تقنية بسيطة بوجه عام، 
التجنيد والتدريب واالتصاالت غالًبا ما  المعلومات في  لتكنولوجيا  فإن استخدام اإلرهابيين 

ر والتعقيد. يتسم بدرجة عالية من التطوُّ
والمصطلح الشائع في التعبير عن تكنولوجيا المعلومات من خالل شبكات االتصال 
ف وزارة الدفاع األمريكية الفضاء السيبراني بأنه مجال يتسم  هو »الفضاء السيبراني«. وتُعرِّ
»باستخدام اإللكترونيات ]أي تكنولوجيا المعلومات[ والطيف الكهرومغناطيسي في تخزين 
البيانات وتعديلها وتبادلها عن طريق أنظمة شبكات االتصال والبنية التحتية المادية المرتبطة 
بها«.2 وبناء على هذا التعريف، تعمل الكيانات المدنية والعسكرية واإلرهابية في الفضاء 

السيبراني لتنفيذ أنشطتها وعملياتها.
وُمحلِّل  أمريكي  عالم  المقال  هذا  كاتب  فإن  الذاتية،  الكاتب  سيرة  في  ذكرنا  وكما 
للسياسات أكثر من كونه محامًيا، ولكن من المهم إدراك أن الفهم الكامل للفضاء السيبراني 
يتطلب دراية بالتكنولوجيا والسياسات والقانون. عالوة على ذلك، يُعبِّر التحليل الذي يتضمنه 

هذا المقال بوجه عام عن وجهات نظر الواليات المتحدة في القضايا التي نوقشت.
ويبدأ هذا المقال بتمهيد مختصر عن طبيعة النزاع في الفضاء السيبراني، فيصف 
ل  أدوات هذا النزاع وتقنياته، والعمليات العدائية )الهجومية( في الفضاء السيبراني التي تُسهِّ
والتقنيات،  األدوات  هذه  يستخدمون  قد  الذين  والفاعلين  والتقنيات،  األدوات  هذه  تنفيذها 
بالنزاع  تتعلق  مهمة  قضايا  ثالث  الثاني  القسم  ويتناول  ذلك.  إلى  تدفعهم  التي  واألسباب 
المادي  الفضاء  في  بالنزاع  السيبراني  الفضاء  في  النزاع  مقارنة  السيبراني:  الفضاء  في 
باستخدام أسلحة حركية تقليدية، ونسبة العمليات العدائية إلى طرف مسؤول، والحماية من 
العمليات العدائية وردعها. ويناقش القسم الثالث عدًدا من القضايا القانونية الدولية المهمة التي 
تتعلق بميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ويتناول أيًضا بعض اآلثار المحتملة للعمليات 

وزارة الدفاع األمريكية، »االستراتيجية العسكرية الوطنية لعمليات الفضاء السيبراني 2006«، متاح في الرابط التالي:   2
.http:// www.dod.mil/pubs/foi/joint_staff/jointStaff_jointOperations/07-F-2105doc1.pdf
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القطاع  دور  الرابع  القسم  ويبحث  اإلنسان.  حقوق  على  السيبراني  الفضاء  في  الهجومية 
ا  وأمَّ العمليات.  هذه  يُنفِّذ  وفاعل  السيبراني  الفضاء  في  الهجومية  للعمليات  كهدف  الخاص 
القسم األخير فيتناول مواضيع لم تُستكشف إلى حد كبير وتتصل بمنع تصعيد النزاع وإنهاء 

النزاعات في الفضاء السيبراني.
المقال أنه يحاول تحديد األسئلة المهمة المرتبطة بالنزاع  النقاط في هذا  ولعل أهم 
في الفضاء السيبراني، وال سيما في ما يتعلق بالنظام القانوني الدولي الذي يحكم هذا النزاع. 
ولكن، لألسف، ال يمكنه اإلجابة على كثير من هذه األسئلة، والحقيقة أن الحاجة إلى ابتكار 
معارف جديدة ورؤى ثاقبة في األدوات التقنية والقانونية الالزمة لدعم استنارة عملية وضع 
السياسات في هذا المجال ستجعل كثيًرا من المحللين منهمكين في العمل لفترة طويلة قادمة.

ما هو النزاع في الفضاء السيبراني؟

مع تزايد أهمية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، ال عجب أن أطراف النزاع قد يسعون 
إلى كسب ميزة على خصومهم باستخدام مختلف األدوات والتقنيات الستغالل جوانب ُمعيَّنة 
يه هذا المقال »النزاع في الفضاء السيبراني« أو »النزاع  من الفضاء السيبراني- أو ما يُسمِّ

السيبراني«3.

األدوات والتقنيات

قد يكون من المفيد تقسيم أدوات وتقنيات النزاع في الفضاء السيبراني إلى أدوات ترتكز على 
ز على البشر. وتُتيح األدوات والتقنيات الهجومية لطرف معاٍد أن  التكنولوجيا وتقنيات تُركِّ
ا األدوات والتقنيات الدفاعية فتسعى إلى منع طرف معاٍد من أن يفعل  يفعل شيًئا بغيًضا. أمَّ

هذا.

أدوات تقوم على التكنولوجيا

تتطلَّب األدوات الهجومية ثالثة عناصر:
1.    تشير إمكانية الوصول إلى الكيفية التي يصل بها الطرف المعادي إلى تكنولوجيا 
المعلومات ذات االهتمام. وقد يكون هذا الوصول عن بعد )على سبيل المثال من 
خالل اإلنترنت، أو خط هاتفي عادي مرتبط به، أو اختراق الشبكة الالسلكية 
المتصل بها(. وعوًضا عن ذلك، قد يتطلَّب الوصول الُقْرب الشديد )على سبيل 
دين(.  لين أو فنيي خدمات، أو ُمورِّ المثال جواسيس يعملون أو يخدمون كُمشغِّ
التوريد )على  أيًضا في أي موضع في سلسلة  ُقْرب  وقد يكون الوصول عن 
برمجيات  تحميل  أو  تجميعها،  أو  الحاسوب  رقائق  تصنيع  أثناء  المثال  سبيل 

الحاسوب، أو إرسالها إلى الزبون أو تشغيلها(.
النيل  2.    موطن الضعف هو جانب من تكنولوجيا المعلومات يمكن استغالله في 
من هذه التكنولوجيا. وقد يتم إيجاد مواطن الضعف بال قصد من خالل عيب 

يشير هذا التعريف ضمًنا إلى أن »النزاع الُمسلَّح« أو »النزاع العسكري« هو قطاع فرعي- ومجرد قطاع فرعي- للمصطلح األوسع   3
»النزاع« الذي قد يستلزم التنازع على مصالح اقتصادية وثقافية ودبلوماسية وغيرها من المصالح، وكذلك النزاع الذي ينطوي على 

مسائل عسكرية أو استخدام األسلحة.
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في التصميم أو التنفيذ، أو يتم إدخاله عمًدا )انظر الوصول عن قْرب المذكور 
أعاله(. وقد يفتح العْيب الذي يتم إدخاله عن عمد )أو »الجرثومة«( الطريق 

أمام الخصم لالستخدام االنتهازي لموطن الضعف.
على  للتأثير  تُستعمل  التي  اآللية  إلى  لإلشارة  المستخدم  التعبير  هي  3.    الحمولة 
موطن  استغالل  في  الوصول  إمكانية  استخدام  بعد  المعلومات  تكنولوجيا 
الضعف. على سبيل المثال، حالما يتم إدخال عامل تأثير في البرمجيات )مثل 
فيروس( إلى حاسوب، يمكن برمجة حمولته لتفعل أشياء كثيرة- إعادة إنتاج أو 
إرسال نفسه، أو تدمير الملفات على الجهاز أو تغييرها. ويمكن تصميم الحمولة 
قناة  كانت  مختلفة. وإذا  أوقات  في  لتتصرف  أو  واحد  شيء  من  أكثر  لتفعل 

االتصال متاحة، فإنه يمكن تحديث الحمولة عن بعد.
العناصر. فبعض األدوات )مثل  أكثر من هذه  أو  الدفاعية واحًدا  وتتناول األدوات 
جدران الحماية اإللكترونية( تُغلِق طرق الوصول التي قد تُتَرك بطريق السهو مفتوحة. وتُحدِّد 
أدوات أخرى أخطاء البرمجة )مواطن الضعف( التي يمكن إصالحها قبل أن يستطيع طرف 
معاٍد استغاللها. لكن أدوات أخرى تعمل على منع طرف معاٍد من إحداث ضرر باستخدام 
أي حمولة معينة )على سبيل المثال ملف سري قد يجري تشفيره بحيث إنه حتى إذا ُسِرقت 

نسخة منه من نظام الحاسوب، يصبح عديم الجدوى للطرف المعادي(.

تقنيات تعتمد على البشر

يتفاعل الناس مع تكنولوجيا المعلومات، وفي الغالب يكون خداع أو رشوة أو ابتزاز شخص 
مطلع على األسرار الداخلية لتنفيذ أوامر طرف معاٍد أسهل من تحقيق الوصول من خالل 
وسائل تقنية محضة. على سبيل المثال، الوصول عن قرب إلى نظام قد يتحقق من خالل 
رشوة حارس إلدخال وحدة تخزين محمولة إلى جهاز حاسوب. ويُمكن إحداث نقطة ضعف 
واختراق عن طريق ابتزاز ُمبرِمج لتسجيل شفرة معيبة. يُرجى مالحظة أنه في مثل هذه 

الحاالت، يمكن الجمع بين األدوات التقنية والتقنيات التي تستند إلى البشر.
الناس على أن ال  البشر في معظمها حث  الدفاعية المستندة إلى  التقنيات  ن  وتتضمَّ
ال  أن  الناس  )بعض(  توعية  في  التعليم  ويفيد  للخطر.  األمن  ض  يُعرِّ نحو  على  يتصرفوا 
الدخول وكلمات  التي يُقصد منها الحصول على أسماء تسجيل  ينخدعوا بعمليات االحتيال 
السر. وتقنع عمليات مراجعة النشاط )بعض( الناس أن ال يستخدموا تكنولوجيا المعلومات 
على نحو مريب مثير للشبهات. وتقنع مكافآت اإلبالغ )بعض( الناس بالمبادرة إلى إبالغ 

السلطات المختصة عن أي نشاط مريب أو مشكوك فيه.

العمليات الهجومية المحتملة في الفضاء السيبراني

يوصف النشاط الهجومي في الفضاء السيبراني بأنه هجوم سيبراني أو استغالل سيبراني.
يقصد بالهجوم السيبراني استخدام أنشطة متعمدة لتغيير أو إفساد أو خداع أو إضعاف أو 	 

تدمير أنظمة الحاسوب أو شبكات الحاسوب للخصم أو المعلومات و/ أو البرامج المدرجة 
في هذه األنظمة أو الشبكات أو تُرسل من خاللها. وقد تُؤثِّر هذه األنشطة أيًضا في الكيانات 
المستخدمين  منع  في  السيبراني  الهجوم  يستخدم  وقد  والشبكات.  األنظمة  بهذه  المرتبطة 
المرخص لهم من الولوج إلى حاسوب أو خدمة معلومات )هجوم الحرمان من الخدمة(، أو 
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بالفيروس  السيبراني  للهجوم  المزعوم  الحاسوب )الغرض  فيها  التي يتحكم  لتدمير اآلالت 
»ستوكسنت«4(، أو لتدمير أو تغيير بيانات حيوية )مثل الجداول الزمنية الستخدام عمليات 
لوجستية عسكرية(. ويُرجى مالحظة أن اآلثار المباشرة لهجوم سيبراني )األضرار التي 
تصيب الحاسوب( قد تكون أقل أهمية من اآلثار غير المباشرة )األضرار التي تصيب النظام 

الذي يرتبط به الحاسوب(.
مة الختراق أنظمة أو شبكات 	  يشير تعبير االستغالل السيبراني إلى األنشطة المتعمدة الُمصمَّ

الحاسوب التي يستخدمها الخصم، وذلك بقصد الحصول على معلومات موضوعة على هذه 
األنظمة والشبكات أو يجري تداولها من خاللها. وال يسعى االستغالل السيبراني إلى تعطيل 
المستخدم، وإنما أفضل استغالل  أو شبكة حاسوب من وجهة نظر  لنظام  المعتاد  التشغيل 
بوجه  المطلوبة هي  والمعلومات  أبًدا.  المستخدم  يالحظه  الذي ال  االستغالل  هو  سيبراني 
عام المعلومات التي يريد الخصم أن ال يتم الكشف عنها. وقد تقوم الدولة بعمليات استغالل 
البشر ألداء هذه  تنشر جواسيس من  قد  مثلما  قيمة،  استخبارات  لجمع معلومات  سيبراني 
المهمة. وقد تسعى إلى الحصول على معلومات عن برنامج الخصم للبحث والتطوير من 
أجل إنتاج أسلحة نووية، أو عن نظام المعركة لدى الخصم، وخطط عملياته العسكرية، وما 
إلى ذلك. أو قد تسعى إلى الحصول على معلومات من شبكة حاسوب شركة في بلد آخر 
لتستفيد منها شركة منافسة محلية في ذلك البلد. ومن بين المعلومات التي لها أهمية كبيرة 
تلك التي تتيح للبلد إجراء مزيد من االختراقات ألنظمة أو شبكات حاسوب أخرى بغية جمع 

معلومات إضافية.
ويُرجى مالحظة أن البيانات الصحفية تشير في الغالب إلى وقوع »هجمات سيبرانية« لكن 

النشاط الذي يجري في الواقع هو استغالل سيبراني.

الفاعلون/ المشاركون ودوافعهم

من هم الفاعلون الذين قد يقومون بمثل هذه العمليات؟ نظًرا لطبيعة تكنولوجيا المعلومات فإن 
نطاق الفاعلين الذين قد يقومون بعمليات ذات أهمية على المستوى الوطني قد يكون كبيًرا. 
وتُعَتبر على نطاق واسع بعض الدول مثل الواليات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل أنها 
تمتلك قدرات سيبرانية هجومية قوية، لكن دواًل أقل تقدًما يمكنها أيًضا القيام بعمليات هجومية 

في الفضاء السيبراني.
وحتى اآلن، كان الفاعلون المعروفون الذين نفَّذوا أعمال استغالل سيبراني وهجمات 
سيبرانية هم أطراف دون المستوى الوطني، أفراد في معظمهم. وفي الغالب بقصد الربح. 
وكثيًرا ما يقال إن روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية على إستونيا في 2007، وجورجيا 
في 52008، وأن الصين مسؤولة عن عدد من عمليات االستغالل السيبراني الشهيرة في 
الكثير من البلدان6، وأن الواليات المتحدة و/ أو إسرائيل مسؤولة عن الهجوم السيبراني على 

 ‘Cyberattacks on Iran – Stuxnet and Flame’، 4  لالطالع على تقرير مختصر عن »ستوكسنت«، انظر مقال
 http://topics.nytimes.com/:في صحيفة »نيويورك تايمز«، 9 آب/ أغسطس 2012، متاح في الرابط التالي
top/reference/timestopics/subjects/c/computer_malware/stuxnet/index.html?scp=1-

spot&sq=stuxnet&st=cse
5  انظر مجلس البحوث الوطني، الحاشية 1 أعاله، اإلطار 4-3.

6  بينما كان هذا المقال ماثاًل للطبع، أصدرت شركة الخدمات األمنية األمريكية مانديانت في 19 شباط/ فبراير 2012 تقريًرا 
اًل خلص إلى أن وحدة خاصة في جيش التحرير الشعبي الصيني مسؤولة عن جزء من االختراقات اإللكترونية التي  ُمفصَّ

تعرضت لها الشركات والمنظمات والوكاالت الحكومية األمريكية. انظر الرابط التالي:
http://intelreport.mandiant.com/Mandiant_APT1_Report.pdf.
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المنشآت النووية اإليرانية )الفيروس »ستوكسنت«(. ولكن لم يقر أحد من هذه البلدان رسميًّا 
القيادة  ُوِجد- على أن  يُجَر اإلعالن عن دليل قاطع- إن  بالقيام بأي من هذه األنشطة، ولم 

السياسية ألي بلد أمرت أو أشرفت على أي من هذه األنشطة.
ة مجموعة متنوعة من الفاعلين دون المستوى الوطني- منهم أفراد ومجموعات  وثمَّ
عمليات  أو  و/  سيبرانية  هجمات  بتنفيذ  تقوم  قد  إرهابية-  ومجموعات  المنظمة  الجريمة 
هذه  من  فحسب(  )والبعض  بعض  إجراء  يمكن  الواقع،  وفي  السيبراني.  للفضاء  استغالل 
العمليات باستخدام معلومات وبرمجيات موجودة على شبكة اإلنترنت ومكونات مادية متاحة 

في نظام تخزين أي حاسوب محلي.
النزاع  في  لالنغماس  أي  العمليات-  هذه  مثل  إجراء  إلى  الدوافع  أيًضا  ي  وتُغطِّ
السيبراني- طائفة واسعة. وأحد أكثر الدوافع شيوًعا اليوم هو الدافع المالي. وألن قدًرا كبيًرا 
المعلومات،  تكنولوجيا  باستخدام  أو  اإلنترنت  شبكة  خالل  من  إنجازه  يجري  التجارة  من 
فإن بعض األطراف هم مجرمون يسعون إلى تحقيق مكسب مالي غير مشروع من خالل 
عملياتهم الهجومية في الفضاء السيبراني. وقد تجلب عمليات االستغالل السيبرانية معلومات 
األسرار  أو  المصرفية،  الحسابات  إلى  الولوج  بيانات  أو  االئتمان  بطاقات  أرقام  مثل  قيمة 
تُؤدِّي  وقد  العقود.  على  التفاوض  استراتيجيات  أو  األعمال،  تطوير  خطط  أو  التجارية، 
بيانات قيمة تخص أحد  المنافسين، أو تدمير  إنتاج  السيبرانية إلى تعطيل جداول  الهجمات 
المنافسين، أو تُستخَدم كأداة البتزاز المال من الضحية. وقد يُنفِّذ الجناة هجوًما سيبرانيًّا كعملية 
ارتزاق مأجورة )ويعتقد على نطاق واسع أن الهجوم السيبراني على إستونيا جرى تنفيذه 

باستخدام سالح سيبراني مستأجر(7.
الجاني  يستخدم  فقد  العمليات،  هذه  لمثل  ذو طابع سياسي  آخر  محتمل  وثمة سبب 
العملية السيبرانية في خدمة غرض سياسي ُمعيَّن. فالهجوم السيبراني أو استغالل الفضاء 
استخبارات  معلومات  تجميع  أو  أمة،  إلى  إرسال رسالة سياسية  في  يُستخدم  قد  السيبراني 
ألغراض سياسية، أو إلقناع طرف آخر أو التأثير عليه ليتصرف على نحو ُمعيَّن، أو إلثناء 

طرف آخر عن القيام بأفعال ُمعيَّنة.
ة سبب آخر ذو طابع شخصي للقيام بمثل هذه العمليات، فقد ينفِّذ الجاني العملية  وثمَّ
إرضاء جوانب فضول  أو  ُمعيَّنة  فنية  مهارات  إتقانه  أو إلظهار  التباهي«  للفوز »بحقوق 

شخصية.
وأخيًرا، قد تُستخَدم مثل هذه العمليات ألغراض عسكرية بنفس الطريقة التي تستخدم 

بها العمليات العسكرية التقليدية التي تعتمد على األسلحة الحركية التقليدية.

بعض القضايا المهمة

يثير النزاع السيبراني الكثير من القضايا الُمعقَّدة لألمن القومي والقضايا الُمبيَّنة أدناه هي عينة 
ألبرز القضايا، ولكن ال يُقصد بهذا العرض العام أن يكون جامًعا مانًعا.

ما وجه المقارنة بين النزاع في الفضاء السيبراني والنزاع في الفضاء المادي التقليدي؟

األسبوعية  النشرة  في   »William Jackson«, ‘Cyberattacks in the present tense, Estonian says’،  7
Government Computing News، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، متاح في الرابط التالي: 

 html.1-45476/http://www.gcn.com/online/vol1_no1
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ف عنه النزاع. وعلى  يقلب الكثير من النزاع السيبراني رأًسا على عقب فهمنا لما قد يتكشَّ
الرغم من أن الكثير من المراقبين يقرون بوجود اختالفات واضحة بين الفضاءين السيبراني 
والمادي التقليدي، فإنه من السهل التهوين من مدى أهمية هذه االختالفات. انظر على سبيل 

المثال تأثير ما يلي:

مة تسيطر  -     مكان النزاع. في النزاع الحركي التقليدي )أي النزاع الذي تخوضه قوات منظَّ
عليها الحكومة باستخدام أسلحة حركية(، يجري الكثير من األنشطة العسكرية )ال سيما 
تلك التي تحدث في الجو وعلى المحيط أو تحته( في مجال منفصل إلى حد كبير عن 
ا في النزاع السيبراني فإن الحيز الذي  الحيز الذي توجد فيه أعداد كبيرة من المدنيين. أمَّ

يجري فيه الكثير من األنشطة العسكرية يتسم بأن المدنيين ينتشرون فيه في كل مكان.

الهجومية  التقنيات  تكون  التقليدي  الحركي  النزاع  والدفاع. في  الهجوم  بين  -      التوازن 
ا في النزاع السيبراني )وعلى  والتقنيات الدفاعية في الغالب في حالة توازن تقريبي. أمَّ
األقل قبل اندالع العمليات العدائية المكشوفة(، فإن الهجوم يتفوق في طبيعته على الدفاع، 
وذلك في جانب منه ألن الهجوم يتطلب أن يكون ناجًحا مرة واحدة فقط، لكن الدفاع 
يتطلب أن ينجح في كل مرة، وفي جانب منه أيًضا ألنه ال سبيل لضمان أن مدخالت 
المعلومات الضارة أو المغلوطة أو المعيبة )سواء كانت برامج أو بيانات( لن يتم إدخالها 

في نظام قائم على تكنولوجيا المعلومات.

أنها تحت  يُفترض  التقليدي تخوضه قوات عسكرية  المسؤولية. النزاع الحركي  -      إسناد 
المشاركين  الفاعلين  االفتراضات على  مثل هذه  سيطرة حكومات وطنية. وال تصدق 
قاطع  بشكل  السيبراني  الفضاء  في  تجري  التي  األفعال  ونسبة  السيبراني،  النزاع  في 
إلى حكومات وطنية أمر صعب للغاية أو مستحيل )انظر المناقشة الواردة أدناه في هذا 

الشأن(.

-      قدرات الفاعلين من غير الدول. في النزاع الحركي التقليدي، تكون اآلثار التي تتحقَّق 
بوجه عام مرهونة بعدد القوات العسكرية التي يمكن أن تشارك في القتال، وحيث إن مثل 
هذه األعداد تكون في العادة أصغر لدى الفاعلين من غير الدول عما هو متاح للدول، 
فإن اآلثار التي يمكن للفاعلين من غير الدول إحداثها تكون صغيرة نسبيًّا بالمقارنة بما 
ا في النزاع السيبراني،  يمكن أن يُحدثه فاعلون تابعون للدول مجهزون تجهيًزا جيًدا. أمَّ
فإن الفاعلين من غير الدول يمكنهم استخدام قدرات تكنولوجيا المعلومات إلحداث بعض 

اآلثار واسعة النطاق التي يستطيع تحقيقها فاعلون كبار.

-      أهمية بُعد المسافات والحدود الوطنية. في النزاع الحركي التقليدي، تبدو المسافات كبيرة 
ا في النزاع السيبراني، فإن المسافات ليست ذات  أمَّ وانتهاكات الحدود الوطنية مهمة. 
أهمية، واختراقات الحدود الوطنية للهجوم أو بغرض االستغالل تحدث بشكل روتيني 

دون أن يلحظها أحد.

إسناد المسؤولية

كما ُذِكر آنًفا، فإن إحدى الخصائص الفنية للعمليات السيبرانية هي صعوبة نسبة أي عملية 
ُمعيَّنة إلى مرتكبها. وفي هذا السياق، قد يكون لتعريف »الُمرتِكب« أو الجاني معاٍن كثيرة:
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آلة الهجوم التي تكون مرتبطًة ارتباًطا مباشًرا بالهدف. وهذه اآللة هي األقرب إلى الهدف- 	 
قد تخص طرًفا ثالًثا بريًئا ال علم له بالعملية التي يجري تنفيذها.

اآللة التي أطلقت أو بدأت العملية. 	 
الموقع الجغرافي لآللة التي أطلقت أو بدأت العملية.	 
الفرد الجالس إلى لوحة مفاتيح اآللة التي بدأت العملية. 	 
البلد الذي يندرج تحت اختصاصه القضائي الفرد المذكور )على سبيل المثال، وفًقا لموقعه 	 

الفعلي حينما طبع أوامر بدء العملية(. وهكذا، فإن آلة توجد في روسيا قد يسيطر عليها فرد 
في فرنسا يتصرف نيابًة عن الحكومة اإليرانية.

ف الفرد تحت رعايته، إن ُوِجد.	  الكيان الذي تصرَّ
وفي التطبيق العملي، يستند الحكم على َمن تُنسب إليه العملية إلى كل مصادر المعلومات 
المتاحة، التي قد تشتمل على التوقيعات الفنية واألدلة الجنائية التي ُجِمعت في ما يتعلق بالفعل 
المعني، ومعلومات االستخبارات )مثل المكالمات الهاتفية التي التقطت أثناء مراقبة محادثات 
كبار القادة(، والتاريخ السابق )مثل أوجه التشابه مع عمليات سيبرانية سابقة(، ومعرفة أولئك 

الذين لديهم دوافع للقيام بمثل هذه العمليات.
ويُقال في العادة إنه من المستحيل نسبة عمليات سيبرانية معادية إلى المسؤول عنها. 
ن هذه المقولة شيًئا من الحقيقة: فلو أن الجاني ال يرتكب أي أخطاء، ويستخدم أساليب  وتتضمَّ
لم تاُلَحظ من قبل، وال يترك خلفه أي أدلة تشير إليه وال يتحدث عن العملية في مكان عام 
العمليات معروفة  لتنفيذ مثل هذه  فيها دوافعه  فترة تكون  أثناء  بأفعاله  يقوم  ُمراَقب وال  أو 

للجمهور، فإن تحديد هوية الجاني قد يكون مستحياًل.
والحقيقة أنه في بعض األحيان تتحقَّق كل هذه الشروط، ويشعر صناع القرار عن 
حق باليأس لعدم قدرتهم على التصرف بالشكل المناسب في مثل هذه الظروف. ولكن في 
من  أكثر  أو  واحًدا  ألن  الصعوبة،  بهذه  المسؤولية  تحديد  مشكلة  تكون  ال  أخرى،  حاالت 
كانت  )وإن  المفيدة  األحكام  بعض  إصدار  الممكن  من  يكون  وقد  يتحقق،  لم  الشروط  هذه 
غير كاملة( بشأن إسناد المسؤولية عن العملية. على سبيل المثال، لو لم يُعَرف مكان اآللة 
التي أطلقت هجوًما ُمعيًَّنا، فقد تتيح المؤشرات أو االستخبارات البشرية تحديد هوية الكيان 
الذي أُطلِق الهجوم تحت رعايته. وقد يكون األمر األخير هو كل ما يلزم التخاذ مزيد من 

اإلجراءات ضد الجاني.

الردع والدفاع في الفضاء السيبراني

ينصب قدر كبير من اهتمام السياسات اليوم على حماية المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 
لتوفير مثل هذه  ة وسيلتان )ال تستبعد إحداهما األخرى(  للدولة. وثمَّ لها أهمية كبيرة  التي 
الحماية: الدفاع عن أصول البلد من العمليات الهجومية، وردع الطرف المعادي عن القيام 

بمثل هذه العمليات.
هذا  هجومية. ويشمل  عملية  نجاح  احتمال  تقلل  إجراءات  اتخاذ  الدفاع  ن  ويتضمَّ
ن  إجراءات تمنع الجاني من الوصول إلى بُغيته، أو تزيل مواطن الضعف والقصور أو تُمكِّ

ضحية العملية من التعافي سريًعا من عملية هجومية ناجحة.
فالردع  المقام األول عماًل هجوميًّا.  بأن ال يشن في  الخصم  إقناع  الردع  ويقتضي 
من  تجعل  كبيرة  وخسائر  تكاليف  الخصم  بتكبيد  التهديد  ن  يتضمَّ بالعدول  اإلقناع  في  نهج 
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غير الحكمة أن يبدأ عماًل هجوميًّا. ويمكن إلحاق مثل هذه الخسائر بخصم ُمحدَّد في المجال 
ا على عمل عدائي معين في هذا المجال. ولكن ليس من المنطقي قصر الرد على  السيبراني رّدً
هذا المجال، ويتاح لصانعي القرار نطاق واسع من خيارات الرد تشتمل على إجراء تغييرات 
والدبلوماسية،  االقتصادية،  واإلجراءات  القانون،  إنفاذ  وإجراءات  الدفاعية،  الوضعية  في 

ن القوات التقليدية وكذلك العمليات السيبرانية. والعمليات العسكرية التي تتضمَّ
وكانت سياسة الواليات المتحدة لألمن القومي ترتكز في العادة على مزيج قوي من 
وجعل  على عقب.  رأًسا  المزيج  هذا  قلب  السيبراني  الفضاء  ولكن  والردع،  الدفاع  تدابير 
ق الكامن للعمليات السيبرانية الهجومية على العمليات الدفاعية الكثيرين يدرسون انتهاج  التفوُّ
استراتيجية للردع تُثِني الخصوم عن القيام بمثل هذه العمليات ضد الواليات المتحدة. ولكن 
كبار صناع القرار خلصوا إلى أنه نظًرا ألن الردع في الفضاء السيبراني استراتيجية يصعب 
بشدة تنفيذها، يجب علينا القيام بجهود أكثر فعالية للدفاع8. وإذا رأى القارئ أن هذه الحالة 

الذهنية غير مقنعة، فهو ليس وحيًدا في هذا.

قوانين الحرب من حيث االنطباق على النزاع السيبراني

كان لالختالفات بين النزاع الحركي التقليدي والنزاع السيبراني آثار واسعة من حيث 
تصوراتنا للنزاع. فقانون النزاعات المسلحة والقوانين المنظمة الستخدام القوة في العالقات 
الدولية والتي يتضمنها ميثاق األمم المتحدة ُوِضَعت لتتماشى مع النزاع الحركي التقليدي، 
ولكن على الرغم من أن المبادئ الرئيسية لهذه القوانين ما زالت صالحة، فإن كيفية تطبيقها 
على النزاع السيبراني في أي حالة ُمعيَّنة أمر يشوبه- على أحسن تقدير- الغموض اليوم. 
فالمعتقدات البديهية للقادة )ومستشاريهم القانونيين( ُصِقلت في بيئات النزاع الحركي التقليدي. 
وما عدا قلة من المتخصصين، ال يوجد على نطاق واسع فهم للنزاع السيبراني داخل أوساط 

قادة القوات المسلحة اليوم.
من  فرعان  اليوم  الدولي«(  المسلح  »النزاع  )أو  الدول  بين  المسلح  النزاع  ويحكم 
القانون الدولي: قانون اللجوء إلى الحرب » jus ad bellum « الذي ينظم مسألة متى 
يمكن لدولة ما اللجوء إلى القوة المسلحة )أي لجوء كهذا بين الدول يعتبر »نزاًعا مسلًحا«(، 
م كيف يجب على طرف منخرط في  وقانون الحرب »jus in bello « وهو الفرع الذي يُنظِّ
نزاع مسلح أن يتصرف. ومصادر هذين الفرعين مدرجة في المادة 38 من النظام األساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية وتوجد بشكل أساسي في معاهدات )اتفاقات مكتوبة بين الدول(، وفي 
القانون الدولي العرفي )أي القواعد المأخوذة من »الممارسات العامة المقبولة كقانون« والتي 

توجد بشكل مستقل عن قانون المعاهدات(9.
ا مختصًرا لألبعاد القانونية للنزاعات السيبرانية. وتتناول  ويُقدِّم هذا القسم عرًضا عاّمً

مقاالت أخرى في هذه المطبوعة هذا الموضوع بمزيد من التفصيل10. 

 ، »William Lynn«, ‘Defending a new domain: the Pentagon’s cyberstrategy’انظر  8
دورية Foreign Affairs، المجلد 89، العدد 5، أيلول/ سبتمبر- تشرين األول/ أكتوبر 2010، متاح في

 http://www.foreignaffairs.com/articles/66552/william-j-lynn-iii/ defending-a-new-domain.
انظر »جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك« )محررين(، القانون الدولي اإلنساني العرفي، المجلد األول: القواعد، اللجنة الدولية   9

للصليب األحمر، مطابع جامعة كامبردج، كامبردج، 2005، متاح في الرابط التالي:
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law 

انظر في هذا العدد من المجلة الدولية  10
,»Cordula Droege«, ‘Get off my cloud – Cyber warfare

international humanitarian law and the protection of civilians
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قانون اللجوء إلى الحرب

اليوم يتمثَّل مصدر المعاهدات الرئيسي لقانون اللجوء إلى الحرب في ميثاق األمم المتحدة 
القوة )المادة 2-4( إال في  الذي يحظر بشكل صريح على كل األطراف الموقعة استخدام 
الفصل  بموجب  لقرار صدر  )إعمااًل  بتفويض من مجلس األمن  ذلك  يكون  حالتين؛ حينما 
السابع من ميثاق األمم المتحدة(، وحينما يمارس الطرف الموقع حقه األصيل في الدفاع عن 
ض عنها  ة ثالث حقائق أساسية تتمخَّ النفس إذا كان هدًفا لهجوم مسلح )وفًقا للمادة 51(. وثمَّ
تعقيدات وجوانب غموض في ما يتعلق بكيفية تفسير ميثاق األمم المتحدة حينما تقع هجمات 

سيبرانية.

أواًل، ميثاق األمم المتحدة ُكِتب في عام 1945 قبل وقت طويل من مجرد تصور 
فكرة الهجمات السيبرانية. وكانت قاعدة الخبرات األساسية لصياغة الميثاق تتعلق بالنزاع 
الحركي التقليدي بين الدول، ولذلك ما كان باستطاعة واضعي الميثاق أن يتصوروا كيف 

يمكن تطبيقه على النزاع السيبراني.
ثانًيا، ال يحتوي ميثاق األمم المتحدة نفسه على تعريفات لتعبيرات هامة معينة مثل 
»استخدام القوة«، و»التهديد باستخدام القوة« و»الهجوم المسلح«. وهكذا، فإنه ال يمكن فهم 
معنى هذه التعبيرات بالرجوع المباشر إلى الميثاق. وال يمكن استنباط التعريفات والمعاني 
فت الدول فرادى واألمم المتحدة  إال من السوابق التاريخية والممارسات السابقة؛ كيف عرَّ
نفسها والهيئات القضائية الدولية هذه التعبيرات في حاالت ُمعيَّنة. ومع غياب الوضوح بشأن 
ما تعنيه هذه التعبيرات في سياق النزاع الحركي التقليدي، ليس غريًبا أن الوضوح يبدو أقل 
ح السوابق  فيما يتصل بمعناها في سياق النزاع السيبراني. ولذلك يُرجى في المستقبل أن تُوضِّ
القضائية مضمون هذه التعبيرات كما فعلت في سياق النزاع الحركي التقليدي. ولكن لم يتضح 
ن وقوع  على اإلطالق في هذه المرحلة كيف، وحتى هل، سيشهد القضاء نظر حاالت تتضمَّ

هجوم سيبراني.
تحظر   )4(- 2 فالمادة  الداخلي.  التضارب  من  قدر  على  الميثاق  ينطوي  ثالًثا، 
استخدامات القوة التي قد تضر باألشخاص أو الممتلكات إال في حالة الدفاع عن النفس أو 
بتفويض من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. لكن المادة 41 تجيز أفعااًل أخرى )على وجه 
استخدام  د  يُجسِّ الممتلكات. وقد  أو  باألشخاص  قد تضر  اقتصادية(  التحديد فرض عقوبات 
رها واضعو ميثاق األمم المتحدة- أْي العمليات السيبرانية- مثل هذا  عمليات لم يكن يتصوَّ
التضارب. وثمة مثال قد يساعد على تفسير بعض التعقيدات التي قد تنشأ. فعملية هجومية 
مجموعة  زمنية ضد  فترة  مدار  على  تُنفَّذ  التي  السيبرانية  الهجمات  من  عدد  على  تشتمل 
واسعة  اقتصادية  خسائر  تُسبِّب  قد  معادية  دولة  في  المختلفة  المالية  األهداف  من  متنوعة 
وتثير الفزع في الشوارع، وتهز ثقة الناس في النظام القائم، لكن دون أن تُحِدث بشكل مباشر 
أضراًرا مادية أو إزهاق أرواح. وبافتراض أن مرتكب هذه العملية أمكن تحديد هويته، فعلى 
أي أساس- إن وجد- يمكن تفسير هذه العملية بموجب ميثاق األمم المتحدة على أنها استخدام 

للقوة أو هجوم مسلح وليست مجرد عقوبات اقتصادية أو »سياسية«؟
هجوًما  ل  يُشكِّ الذي  ما  شديدة،  ببساطة  السؤال-  هذا  على  الممكنة  اإلجابات  إحدى 
مسلًحا في الفضاء السيبراني؟- هي إذا أحدث هجوم سيبراني نفس آثار هجوم حركي تقليدي 
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يصل إلى حد هجوم مسلح، فإن الهجوم السيبراني نفسه سيُعَتبر هجوًما مسلًحا.
ن هجوًما سيبرانيًّا كاّلً 	  وتهم اإلجابات على مثل هذه األسئلة في مختلف الظروف التي تتضمَّ

من الطرف المهاجم والطرف الذي تعرض للهجوم. فاإلجابات تهم الطرف الذي تعرض 
للهجوم ألنها قد تُؤثِّر متى يحدث الرد وفي إطار أي الوكاالت الحكومية سيكون الرد )على 
سبيل المثال، في الواليات المتحدة، اإلجابات تتعلق بما إذا كان الهجوم يعتبر أمًرا يتصل 

بإنفاذ القانون أو مسألة عسكرية(، وما هي الحقوق التي تكون لدى الضحية في الرد.
ا للجوء القانوني للقوة قد ال يريد صناع القرار 	  اإلجابات تهم الطرف الُمهاِجم ألنها تضع حّدً

تجاوزه في اتخاذ إجراءات حازمة/ عنيفة من أجل تعزيز مصالح هذا الطرف.

»Jus in bello« قانون الحرب

يستند قانون الحرب في جانب كبير منه على أحكام اتفاقيات جنيف ونظائرها العرفية. ومن 
المقصود  يكون  أن  )يجب  العسكرية  الضرورة  مبدأ  الحرب  لقانون  الرئيسية  المبادئ  بين 
العدو عسكريًّا ويجب أن تخدم غرًضا عسكريًّا  العسكرية أن تساعد في هزيمة  بالعمليات 
تتم إال ضد »أهداف عسكرية«  العسكرية يجب أن ال  )فالعمليات  التمييز  ملموًسا(، ومبدأ 
وليس ضد أهداف مدنية(، ومبدأ التناسب )الخسائر العرضية المتوقعة من إزهاق األرواح 
أو اإلصابات في المدنيين أو األضرار باألعيان المدنية يجب أن تكون متناسبة مع الميزة 

العسكرية المتوقعة(.

الهجوم  الصمت عن  المتحدة-  األمم  ميثاق  اتفاقيات جنيف- شأنها شأن  لزمت  وقد 
السيبراني كأسلوب من أساليب النزاع، وقد تنطوي مسألة كيفية تطبيق المبادئ المذكورة آنًفا 
في أي حالة تتضمن نزاًعا سيبرانيًّا على إشكاليات. وتهدف الحاالت االفتراضية التالية إلى 

إثارة بعض القضايا الهامة:
بموجب أحكام اتفاقيات جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية في ما يتصل بالتمييز، يجب على 	 

أطراف النزاع التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية11. 
شبكة  أو  نظام  على  هجوم  من  المقصود  يكون  أن  يجب  السيبرانية،  الحرب  سياق  وفي 
تكنولوجيا معلومات الخصم أن يؤدي إلى تحقيق ميزة عسكرية محددة )وليس مجرد ميزة 
سياسية أو اقتصادية(12. واليوم، من المحتمل أن تقوم القوات العسكرية بإرسال جزء كبير 
وبالمثل،  المدنية.  لألغراض  أساًسا  تستخدم  التي  االتصاالت  شبكات  عبر  مراسالتها  من 
غالًبا ما تعتمد القواعد العسكرية على شبكة كهرباء البلد المضيف. فهل يُنِبئ هذا بأن شبكات 

االتصاالت والكهرباء ستكون أهداًفا عسكرية مشروعة؟13 

البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977، المادة 48؛ وانظر »جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك« )محررين(، الحاشية 9   11
أعاله، القاعدة 7.

البروتوكول اإلضافي األول، المادة 52 )2(.  12
قد تُعتبر مرافق االتصاالت وشبكات الكهرباء أمثلة لكيانات ذات استخدام مزدوج. ومشروعية استهداف الكيانات المزدوجة االستخدام   13
عن عمد غير ُمبيَّنة بشكل صريح في اتفاقيات جنيف أو البروتوكوالت اإلضافية. ولكن تعليق اللجنة الدولية للصليب األحمر على 
البروتوكولين اإلضافيين لعام 1977، )التعليق على المادة 52 -2( الفقرة 2023، يشير إلى أن الهجمات على مثل هذه الكيانات 
أو  المدنيين  إيذاء  الكيانات بقصد  تَُشن على مثل هذه  التي  أيًضا. والهجمات  الهجوم  التناسب في  جائزة، لكن يجب مراعاة معيار 

اإلضرار بالممتلكات المدنية لن تكون مشروعة لكن اتخاذ ذلك القرار صعب.
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هجوم 	  في  المستهدف  الطرف  تلزم  الهجمات  آلثار  تحسًبا  باالحتياطات  المتصلة  األحكام 
بحماية المدنيين واألعيان المدنية التي تخضع لسيطرته من آثار الهجمات؛ على سبيل المثال 
عن طريق االمتناع عن وضع أهداف عسكرية داخل مناطق مكتظة بالسكان أو بالقرب منها 

أو إبعاد األشخاص المدنيين أو األعيان المدنية من محيط األهداف العسكرية14.
بموجب األحكام المتصلة بالتناسب15، يُسمح بقدر ما من األضرار التبعية، على أن ال تكون 	 

األضرار التبعية »المتوقعة« غير متناسبة بالمقارنة بالميزة العسكرية »المتوقعة«16. فعلى 
سبيل المثال، إذا كانت محطة للطاقة هي هدف الهجوم السيبراني، فيجب إجراء تقييم لبيان 
ما إذا كانت األضرار التي تلحق بالسكان المدنيين بسبب تعطيل اإلمدادات الكهربائية غير 
متناسبة مع األضرار العسكرية التي قد تنجم عن مهاجمة المحطة. وقبل أن يتسنَّى إجراء 
هذا التقييم يجب أن تكون لدى القائد العسكري معلومات استخبارات كافية عن المحطة )وما 

الذي يعتمد على المحطة( سيكون على أساسها إصدار حكمه.
بأنها 	  تتظاهر  أن  العسكرية  للقوات  يجوز  ال  أنه  على  تنص  الغدر  بعدم  المتصلة  األحكام 

كيانات محمية بحكم القانون مثل المستشفيات. وهذه القاعدة هي نتاج الحفاظ على التمييز 
بين الكيانات المدنية والعسكرية. فماذا لو أن الدولة )أ( استخدمت أنظمة معلومات مستشفى 
كنقطة انطالق لهجماتها السيبرانية على الدولة )ب(؟ هل يجوز قانوًنا شن هجوم سيبراني 

مضاد على أنظمة المعلومات المعنية؟
ل 	  ل. ففي حالة نزاع مسلح دولي، يستفيد الُمشغِّ ة قضية مهمة أخرى تتعلق بوضع الُمشغِّ ثمَّ

المدني من الحصانة من الهجوم إال إذا »شارك مشاركة مباشرة في العمليات العدائية«17 
األرجح  مدنيين سيكونون على  أن  إلى  وبالنظر  هدًفا عسكريًّا مشروًعا.  وعندئذ سيصبح 
مشاركين رئيسيين في تنفيذ أنواع معينة من الهجمات السيبرانية، فكيف وإلى أي مدى- إن 
ُوِجد- يتعلق معيار المشاركة المباشرة بالتخطيط و/ أو اإلعداد و/ أو التنفيذ لهجوم سيبراني؟ 

وانظر على سبيل المثال إلى طيف األشكال التالية من مشاركة المدنيين:
يمكن  لينوكس  المصدر  المفتوح  التشغيل  نظام  على  ثغرة  من  تحذيًرا  يضع  -       مدني 

استغاللها في شن هجوم سيبراني.

-       متعاقد مدني لوزارة الدفاع يُحدِّد وجود هذه الثغرة على نظام الخصم.

-       متعاقد مدني يستغل هذه الثغرة بإدخال برمجية خبيثة في نظام الخصم ال تتسبب في تلفه 
لكن يمكن توجيهها لتحدث ضرًرا في وقت الحق.

-       متعاقد مدني يفرض على ضابط عسكري مجموعة األوامر الالزمة لتشغيل هذه البرمجية 
الخبيثة.

البروتوكول اإلضافي األول، المادة 58. انظر أيًضا جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد بك )محررين(، الحاشية 9 أعاله، القواعد   14
.24-22

كما هو ُمبيَّن في البروتوكول اإلضافي األول، المواد 51 )5( )ب( و57 )2( )أ( )3(؛ وانظر أيًضا »جان ماري هنكرتس ولويز   15
دوزوالد بك« )محررين(، الحاشية 9 أعاله، القاعدة 14.

البروتوكول اإلضافي األول، المادة 51 )5( )ب(.  16
البروتوكول اإلضافي األول، المادة 51 )3(.  17
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أن  يمكن  بشأن كيف  اليقين  كبير من عدم  قدر  هناك  يكون  قد  أنه  إلى  األمثلة  هذه  وتشير 
ن  يمضي تحليل جدي في ضوء قانون النزاعات المسلحة ألي سيناريو عملياتي ُمعيَّن إذا تضمَّ

هجمات سيبرانية.

اآلثار المحتملة على حقوق اإلنسان

تُقيِّد حقوق اإلنسان تصرفات الحكومة في ما يتعلق باألفراد الذين يخضعون للوالية القضائية 
للحكومة. وقد يكون منشأ مثل هذه الحقوق وطنيًّا )مثل الحقوق الممنوحة لألمريكيين بموجب 
دستور الواليات المتحدة(، أو في معاهدات دولية )مثل اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز 

ضد المرأة(، أو في القانون الدولي العرفي.

وقد يتعلق بالفضاء السيبراني اثنان من الحقوق التي أوردها العهد الدولي للحقوق 
قد   .)1992 سبتمبر  أيلول/  في  المتحدة  الواليات  عليه  صدَّقت  )الذي  والسياسية  المدنية 
تكون المادة 17 )حماية الخصوصية والسمعة( ذات صلة بالعمليات السيبرانية التي يقصد 
بها اإلضرار بسمعة فرد ما- على سبيل المثال بتزوير مستندات تستند على الحاسوب عن 
قبل  استفزاًزا  تشكل  )قد  فرد  معلومات خاصة عن  الكشف عن  أو  فيها-  انخرط  معامالت 
نشوب نزاع إذا كان شخًصا بارًزا أو ذا نفوذ سياسي(. وقد تكون المادة 19 )حماية الحق في 
طلب المعلومات( ذات صلة بالهجمات السيبرانية التي تهدف إلى منع األفراد من الحصول 
على خدمات عن طريق شبكة اإلنترنت أو وسائل تواصل أخرى. وقد يتعلق األمر أيًضا 
بعدد من الحقوق األخرى مثل الحق في الحياة والرعاية الصحية والغذاء، وذلك تبًعا لطبيعة 
الهجوم السيبراني وأهدافه. وقد يشير احترام هذه الحقوق األخرى على سبيل المثال إلى أن 
هجوًما سيبرانيًّا بقصد فرض عقوبات اقتصادية يجب مع ذلك أن يسمح بإجراء معامالت 

متصلة بالحصول على الغذاء والدواء.
أساسي من حقوق  اإلنترنت حق  إلى شبكة  الوصول  أن  الدول  أعلن عدد من  وقد 
مجتمعاتهم )حتى آب/ أغسطس 2011، كان من بين هذه الدول إستونيا18 وفرنسا19 وإسبانيا20 
وفنلندا21(. وعليه، إذا كان الوصول إلى شبكة اإلنترنت حّقًا من حقوق اإلنسان، فإن األعمال 

التي تقلص الوصول إلى اإلنترنت أو تمنعه تُعد انتهاًكا لذلك الحق.
قانون حقوق اإلنسان هي مدى  نقطة مهمة مثار جدل في  ة  ثمَّ وعالوًة على ذلك، 

 Christian دورية  في   »Colin Woodard«, ‘Estonia, where being wired is a human right’, انظر   18
Science Monitor، 1 تموز/ يوليو 2003، متاح في الرابط التالي:

p07s01-woeu.html/0701/http://www.csmonitor.com/2003 
 ،FoxNews.com, المحكمة الفرنسية العليا تعلن أن الوصول إلى اإلنترنت »حق أساسي من حقوق اإلنسان«، في  19

12 حزيران/  يونيو 2009، متاح في الرابط التالي:
http://www.foxnews.com/story/0,2933,525993,00.html 

الحكومة اإلسبانية تضمن الحق القانوني في االتصاالت عريضة النطاق، في رويترز، 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، متاح في   20
الرابط التالي:

http://www.reuters.com/article/200917/11//spain-telecoms-idUSLH61554320091117
الحصول على خدمة االتصاالت عريضة النطاق بسعة ميجابايت يصبح حّقًا قانونيًّا، في Yle Uutiset، 14 تشرين األول/ أكتوبر   21

2009، متاح في الرابط التالي: 
http://yle.fi/uutiset/1mb_broadband_access_becomes_legal_right/1080940.
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أن  إلى  األمريكية  الحكومة  موقف  ويذهب  عدائية.  عمليات  أو  مسلح  نزاع  أثناء  انطباقه 
ضرورات التقليل قدر اإلمكان من المعاناة اإلنسانية التي ال داعي لها يتم الوفاء بها من خالل 
المسلحة، ومن ثم يجب أن ال يضع قانون حقوق اإلنسان قيوًدا  النزاعات  متطلبات قانون 
إضافية على تصرفات قواتها المسلحة. وعلى النقيض من ذلك، عدد من الهيئات الدولية مثل 
المحكمة الجنائية الدولية22، ولجنة حقوق اإلنسان23، ترى أن قانون حقوق اإلنسان يجوز بل 

ويجب أن ينطبق مثل قانون النزاعات المسلحة على األعمال العدائية.

دور القطاع الخاص كهدف وُمنفِّذ للعمليات السيبرانية الهجومية

للقطاع الخاص دور عميق في المسائل المتصلة بالنزاع السيبراني في كثير من النواحي؛ 
الصالت وضوًحا هي  التقليدي. وأكثر  الحركي  النزاع  في  كبيرة عن دوره  بدرجة  وأكثر 
أن كيانات من القطاع الخاص تكون في الغالب أهداًفا لعمليات سيبرانية معادية. ويُعتقد أن 
مرتكبي معظم هذه العمليات ضد كيانات القطاع الخاص بوجه عام مجرمون )مثل أولئك 
الذين يسعون إلى الوصول إلى أرقام بطاقات االئتمان(، ولكن دواًل قومية قد تنفذ عمليات 
سيبرانية ضد هذه الكيانات تحقيًقا ألغراض شتَّى أيًضا )كما ورد في القسم المعنون »الردع 

والدفاع في الفضاء السيبراني« أعاله(.
عسكرية  فاعلة  هيئات  تشترك  المتحدة،  الواليات  في  وبخاصة  ذلك،  عن  وفضاًل 
البنية التحتية بدرجة كبيرة. وجزء كبير للغاية من المراسالت  ومدنية في استخدام مرافق 
العسكرية األمريكية تنتقل عبر شبكات مملوكة للقطاع الخاص ويجري تشغيلها في معظمها 
لمنفعة مستخدمين مدنيين. ويصدق األمر نفسه على الطاقة الكهربائية؛ فالقواعد العسكرية 
األمريكية تعتمد على شبكة الكهرباء المدنية في عملياتها اليومية. وبموجب تفسيرات كثيرة 
لقانون النزاعات المسلحة، اعتماد الجيش على بنية تحتية مدنية يجعل تلك البنية المدنية هدًفا 

مشروًعا )»عيًنا ذات استخدام مزدوج«( للعمليات العسكرية للخصم.
وثمة صلة مهمة أخرى هي أن أدوات ومكونات الفضاء السيبراني يجري تطويرها 
وبناؤها وتشغيلها وامتالكها من قبل كيانات أو شركات للقطاع الخاص تقدم سلًعا وخدمات 
الكيانات مطلوًبا  المعلومات. وفي بعض الحاالت، قد يكون تعاون هذه  متصلة بتكنولوجيا 
اتخاذ  بأن  القرار  صناع  بعض  يجادل  المثال،  سبيل  على  كافية.  دفاعية  بإجراءات  للقيام 
هوية  من  الخاص  القطاع  يتحقق  أن  يستلزم  السيبراني  الفضاء  في  كافية  دفاعية  وضعية 
المستخدمين على نحو يجعل السلوكيات والتصرفات التي تصدر عن شخص مجهول الهوية 
أمًرا مستحياًل. وفي حاالت أخرى، قد يكون تعاون القطاع الخاص الزًما لتيسير العمليات 
السيبرانية الدفاعية ضد الخصوم. على سبيل المثال تعاون كيان مسالم لتقديم خدمات اإلنترنت 

قد يكون مطلوًبا إلطالق هجوم سيبراني عبر شبكة اإلنترنت.
وتثور أسئلة كثيرة في ما يتعلق بصلة القطاع الخاص بالنزاع السيبراني. على سبيل 

المحكمة الجنائية الدولية، شرعية التهديد باألسلحة النووية أو استخدامها، رأي استشاري، 8 تموز/ يوليو 1996، تقارير المحكمة   22
الجنائية الدولية 1996، الفقرة 25؛ والمحكمة الجنائية الدولية، العواقب القانونية إلنشاء جدار في األراضي الفلسطينية المحتلة، رأي 
استشاري، 9 تموز/ يوليو 2004، تقارير المحكمة الجنائية الدولية 2004، الفقرات 106-113؛ واألنشطة المسلحة في أراضي 
الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(، الحكم، 19 كانون األول/ ديسمبر 2005، تقارير المحكمة الجنائية الدولية 

2005، الفقرة 216.
 ،2004 مايو  أيار/   26  ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 ،31 رقم عام  تعليق  المتحدة،  لألمم  التابعة  اإلنسان  حقوق  لجنة   23

الفقرة 11.
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المثال:
ما هي اإلجراءات عدا التغييرات في الوضعية الدفاعية وإبالغ سلطات إنفاذ القانون التي 	 

ا على عمليات سيبرانية معادية؟ وعلى وجه  ينبغي أن يُسمح للقطاع الخاص باتخاذها رّدً
التحديد، إلى أي مدى يجب أن يكون رد كيانات القطاع الخاص؟

ا على 	  كيف وإلى أي مدى- إن ُوِجد- يجب أن تقوم الحكومة األمريكية بعمليات سيبرانية رّدً
هجمات سيبرانية على كيانات للقطاع الخاص )أو أن تأذن برد قوي من القطاع الخاص(؟ 

وفي أي الظروف- إن وجدت- ينبغي أن تفعل هذا؟
كيف يُمِكن أن تتعارض إجراءات القطاع الخاص مع العمليات السيبرانية للحكومة األمريكية؟	 
ما هي مسؤولية الحكومة األمريكية عن أعمال القطاع الخاص التي ترقى إلى حد »استخدام 	 

القوة« )بالمعنى الوارد في ميثاق األمم المتحدة لهذا التعبير(؟

منع التصعيد وإنهاء النزاعات في الفضاء السيبراني

 قد تتفاقم النزاعات الصغيرة في بعض األحيان وتتحول إلى نزاعات أكبر. ومما يثير قلق 
رة في بادئ األمر أو ال يريدها  صناع القرار احتمال أن يزداد العنف إلى درجة لم تكن ُمتصوَّ

أي طرف من أطراف النزاع.
وعند النظر إلى النزاع الحركي التقليدي، كان المحللون في الغالب يهتمون بديناميات 
التصعيد وإنهاء النزاعات. وفي سياق الفضاء السيبراني، تشير ديناميات التصعيد إلى احتمال 
أن يتفاقم النزاع األولي في الفضاء السيبراني. ويتركز الكثير من التفكير في ما يتعلق بالنزاع 
المثال-  التفكير- على سبيل  للنزاع. ويتعلق هذا  المراحل األولى )األولية(  السيبراني على 
بسؤال مؤداه »ماذا نفعل لو أن طرًفا ما شن هجوًما سيبرانيًّا خطيًرا على الواليات المتحدة؟« 

مع افتراض ضمني أن هذا الهجوم الخطير سيكون أول هجوم سيبراني.
ولكن ماذا لو أنه لم يكن األول؟ كيف سيتطور التصعيد؟ كيف يمكن منعه )أو ردعه(؟ 
ثمة نظريات لديناميات التصعيد، ال سيما في المجال النووي، ولكن بسبب االختالفات العميقة 
بين المجالين النووي والسيبراني، هناك أسباب وجيهة لتوقع أن نظرية ديناميات التصعيد في 
الفضاء السيبراني ستختلف اختالًفا كبيًرا عن نظرية ديناميات التصعيد في المجال النووي. 
و/  كثيًرا  أبطأ  مرتكبه  إلى  العمل  نسبة  أن  حقيقة  على  المهمة  االختالفات  بعض  وتشتمل 
أو أكثر غموًضا، وأن قدرة الفاعلين من غير الدول على التدخل في إدارة نزاع ما تزداد 
في النزاع السيبراني، ومع وجود العديد من الدول التي لديها قدرات كبيرة للقيام بعمليات 

سيبرانية.
وقد يحدث التصعيد من خالل عدد من اآلليات )قد تعمل أو ال تعمل في آٍن واحد 
في أي حالة(24. فقد يتعمد أحد أطراف النزاع تصعيد النزاع لغرض محدد في ذهنه. وقد 
يتسبب في تصعيد النزاع عن غير قصد باتخاذه إجراء ال يرى أنه تصعيدي، لكن خصمه 
إذا اتخذت قواته إجراء ما غير  بالتصعيد بصورة غير متعمدة  يعتبره تصعيديًّا. وقد يقوم 
مقصود )مثل مهاجمة الهدف الخطأ(. وأخيًرا، يحدث التصعيد الُمحفَّز حينما ينجح طرف 
قتال معه(. ومما  إلى االنخراط في  )يدفعك  نزاع  استفزاز طرفين لالنخراط في  ثالث في 

RAND, Dangerous Thresholds: Managing Escalation in the 21st Century, 2008  24، 2008، متاح 
في الرابط التالي:

http://www.rand.org/pubs/monographs/2008/RAND_MG614.pdf
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ل االستفزاز الُمحفَّز إمكانية القيام بعمل، هوية مرتكبه مجهولة، أو ال يمكن نسبته إلى  يُسهِّ
طرف مسؤول.

وينطوي إنهاء النزاع في الفضاء السيبراني على كثير من الصعوبات أيًضا. وإنهاء 
القيام بها حينما يتفقان على  النزاع هو المهمة التي يتعين على صناع القرار في الطرفين 
الطرف  أن  االتفاقات هي معرفة  تنفيذ هذه  في  العدائية. وثمة مسألة مهمة  العمليات  وقف 
اآلخر ملتزم بالشروط المتفق عليها. كيف يمكن ألحد الطرفين أن يعرف أن الطرف اآلخر 
يلتزم بهدنة في الفضاء السيبراني بالنظر إلى احتمال أن يكون أحد الطرفين أو كالهما هدًفا 
لعمليات سيبرانية معادية من أطراف ثالثة بشكل مستقل عن النزاع السيبراني بين الفاعلين 
الرئيسيين؟ وبعبارة أخرى، هناك خلفية متواصلة ال تنقطع من العمليات السيبرانية المعادية 
الطرف اآلخر عن  بإبالغ  الطرفين ملزًما  التي تجري في كل األوقات. وهل سيكون أحد 
كل االستعدادات في ميدان المعركة التي كان قد اتخذها قبل نشوب النزاع؟ فمثل هذا العمل 
الذي يشبه عمليات إبطال األلغام سيتطلب أن يحافظ كل طرف على سجل دقيق الستعداداته 

المختلفة.

الخالصة

قد يحدث النزاع في الفضاء السيبراني، بل ويحدث فعاًل. فكيف وإلى أي مدى يُنِبئ التاريخ 
الحديث للنزاع في الفضاء السيبراني بما ينطوي عليه المستقبل.

ف حتى اآلن سوى جزء ضئيل من  ة أمران واضحان اليوم. األول هو أنه لم يتكشَّ ثمَّ
اإلمكانيات التي ينطوي عليها النزاع السيبراني، وأن التجربة الفعلية في النزاع السيبراني 
الفضاء  في  اتخذت  أنها  المعروف  العدائية  األفعال  كل  تقريًبا  أنه  والحقيقة  كانت محدودة. 
السيبراني ضد الواليات المتحدة أو أي دولة أخرى بما في ذلك الهجوم السيبراني واالستغالل 
أو »استخدام  بأنها »نزاع مسلح«  لتوصيفها  إلى حد أي معيار معقول  ترَق  لم  السيبراني 
خطير  سيبراني  نزاع  وقوع  أن  نتيجتان:  الحقيقة  ولهذه  مسلح«.  »هجوم  حتى  أو  للقوة« 
إثارة لقلق صناع  تَُر من قبل25. وأكثر األمور  التي لم  الكثير من اإلمكانيات  ينطوي على 
القرار اليوم هي مسألة كيف ينبغي الرد على أعمال عدائية في الفضاء السيبراني ال ترقى 
إلى حد هذه المعايير، إذ إن كل العمليات السيبرانية العدائية تقريًبا التي اتخذت حتى اآلن ال 

تصل إلى حد استيفاء هذه المعايير26.
وثانًيا، الكثير من االفتراضات والمعتقدات عن النزاع- التي نشأت في سياق النزاع 
الحركي التقليدي- إما أنها غير صحيحة في الفضاء السيبراني وإما أنها ال تنطبق إال بصعوبة. 
وهكذا يجد صناع القرار أنفسهم يخوضون في غمار أرض مجهولة في معظمها وهي حقيقة 

 »Gregory Rattray and Jason Healey«, ‘Categorizing and understanding offensive cyber انظر  25
’capabilities and their use، في دورية مجلس البحوث الوطني، مناقشات حلقة عمل بشأن ردع الهجمات السيبرانية: إثراء 
االستراتيجيات ووضع الخيارات للسياسة األمريكية، مطبعة National Academies، واشنطن العاصمة، 2010، الصفحات 

77-79، متاح في الرابط التالي: 
 http://www.nap.edu/catalog/12997.html

 »Herbert Lin«, ‘Responding to sub-threshold cyber intrusions: a fertile topic for research and  26
’discussion، في دورية Georgetown Journal of International Affairs، عدد خاص، التعاون الدولي في الفضاء 

السيبراني: إرساء معايير دولية وتحسين األمن السيبراني، 2011، الصفحات 135-127.
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مختـــــــــــارات مــن 
المجـلة الدوليــة

للصلــــيب األحمــــــر

تقلص من إمكانية التنبؤ بنتيجة أي أعمال قد يتخذونها.
وأوصى تقرير مجلس البحوث الوطني لعام 2009 الذي ارتكز عليه هذا المقال27 
ا موسًعا وغير سري بشأن سياسة  بجملة أمور منها أن تطرح الحكومة األمريكية نقاًشا عاّمً
الهجوم  بشأن  األخرى  الدول  مع  مشتركة  أرضية  إليجاد  تعمل  وأن  السيبراني،  الهجوم 
بمختلف  يتعلق  ما  في  متبادل  تفاهم  على  المشتركة  األرضية  هذه  تشتمل  وأن  السيبراني، 
وجهات نظر الدول في الهجوم السيبراني، وكيف تنطبق أو ال تنطبق قوانين الحرب وميثاق 
األمم المتحدة على الهجوم السيبراني، وأهمية األطراف من غير الدول التي قد تشن هجمات 
سيبرانية، وكيف ينبغي للدول أن ترد على مثل هذه الهجمات. وهاتان التوصيتان ما زالتا 
صالحتين اليوم28. وتشكالن في الواقع مشورة جيدة ال للحكومة األمريكية وحدها، وإنما أيًضا 

لحكومات كل الدول التي هي من أطراف ميثاق األمم المتحدة واتفاقيات جنيف.

27  انظر مجلس البحوث الوطني، الحاشية 1 أعاله.
28  انظر المرجع السابق، التوصيتان 2 و3.


