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ملخص

مع ازدياد اعتامد الدول عىل الفضاء اإللكرتوين يف حفظ ونقل البيانات واملعلومات ،تظهر اهلجامت

اإللكرتون ّية ما دون استخدام القوة كخرق ألمن هذا الفضاء ،وأمن املعلومات .يتطرق البحث لصورتني

اإللكرتوين ،وعمليات التخريب اإللكرتون ّيةُ .يواجه البحث
التجس ُس
من صور اهلجامت اإللكرتون ّية ،مها؛
ُّ
ّ
إشكالي َة عدم جتريم القانون الدويل بشكل رصيح للتجسس خالل فرتة ِ
الس ْلم ،والذي قد َيرتتب عليه قيام
ّ
اإللكرتوين قد يكون خطوة
بعض الدول بعمليات جتسس ضد دول أخرى دون رادع قانوين .إن التجسس
ّ
أوىل يف ِّاتاه املزيد من التدخل غري املرشوع لدول يف شؤون دول أخرى؛ إذ إن احلصول عىل معلومات
رس ّية من دون موافقة الدولة الضح َّية قد جيعل الدولة الفاعلة يف مركز قوة يسمح هلا بمعرفة مواطن َضعف

السيايس ،أو من خالل َش ّن هجامت ختريب
الدولة الضح ّية ،وبالتايل التأثري عليها؛ إ ّما من خالل الضغط
ّ

اإللكرتوين وعمليات
إلكرتونيةُ .يقدّ م البحث ُمعاجلة قانون ّية حول كيف ّية تعا ُمل القانون الدُّ و ّيل مع التجسس
ّ
التخريب اإللكرتون ّية؛ من خالل تفعيل مبد َأ ْي السيادة وعدم التدخل ،باعتبارمها حجر األساس يف صون
الدولة ملمتلكاهتا من معلومات وبنية حتت ّية ،وكذلك سالمتها السياسية.

الكلمات المفتاحية :التجسس اإللكتروني ،التخريب اإللكتروني ،السيادة ،عدم التدخل
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Abstract
With the increasing reliance of countries on cyberspace to store and transmit data and
information, cyber attacks appear as a breach to cybersecurity and information security.
The research deals with two forms of cyber attacks, namely cyber espionage and cyber
sabotage. It discusses the issue that international law does not explicitly criminalize
espionage during peace, which may encourage some countries to carry out espionage
operations against other countries without legal deterrence. Cyber espionage may be a
first step towards more illegitimate interference in other countries’ affairs, as obtaining
confidential information without the consent of the victim state may put the attacker in
a position of power that allows it to know the weaknesses of the victim state and thus
influence it either through political pressure or cyber sabotage. This research offers a
legal understanding on how international law deals with cyber espionage and sabotage
through activating the principles of sovereignty and non-interference as the cornerstone
in protecting the sovereignty of the state, over its property including information and
infrastructure, as well as its political integrity.
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المقدمة

والســ ْل َم الدُّ َول ّيني؛ إذ إن االستغالل
تُعترب هتديدات األمن
اإللكرتوين أحد ال َّظواهر ا ُملعارصة التي تُقلق األ ْمن ِّ
ّ
ّ
وألن ُمعظم احلكومات ا ُملعارصة
غري ا َملرشوع لشــبكة املعلومات ُيدد معه مصالح الدُّ ول واملجتمع الدُّ ويل َكك ٍُّل.
فأي انتهاك لشــبكاهتا قد ُيؤ ّدي إىل َشل خدماهتا كا ُملواصالت وال َّطاقةَ .ف ِفي حال و ُقوع مثل
تعتمد عىل اإلنرتنتّ ،
تلك اهلجامت اإللكرتون ّية ،فإن الدولة الضحية قد تفقد ســيطرهتا كُل ّيا ،أو ُجزئ ّيا عىل قطاع ما بام ُيؤ ِّثر عىل سيادهتا
وســامتها السياســية .من هذا ا ُملنطلقُ ،يقدِّ م البحث دراســة َحول كيف َّية تعا ُمل القانون الدويل مع اهلجامت التي
ٍ
إلطار قانوين دويل ذي ُقيود موضوع ّية ُمشرتكة
احلاجة ُمتزايد ًة
تَستهدف الدُّ ول عن طريق اإلنرتنت .لقد أصبحت
َ
ِ
فر ِ
ض ِحاية قانون ّية ُدول ّية ُموحدَّ ة ختدم الدول ُمنفردة وجمتمعة يف تعزيز األمن املحيل واألمن الدويل دون
تســعى ل ْ
وس ُلطاهتا التقدير ّية يف َت َبنِّي قوانني َتْتلف يف ُجزئياهتا لتلبية احتياجاهتا الداخلية.
انتقاص لسيادات الدول ُ
يبدأ البحث باملبحث األول الذي يبني فيه ماهية اهلجامت اإللكرتون ّية ما دون اســتخدام القوة ،ويقســمها إىل

نوعني :التَّجسس الســيرباين ،وعمليات التخريب الســيرباين ،والتي خيصص البحث لكل منهام مطلب .و ُيقصد
بالتجســس اإللكرتوين احلصول عىل املعلومات والبيانات من قواعد البيانات وأجهزة احلاسوب دون إذن الدولة
ا ُملراد التجســس عليها .أ ّما عمليات التخريب اإللكرتون ّية فهي تتشك َُّل يف صور عديدة ،كإرسال فريوس ألجهزة

الصور من التخريب قد وقعت
احلاسوب ،أو التس ُّبب بتعطيل ا ُملنشآت إلكرتون ًّيا ،أو َش ّل اإلنرتنت لدولة ما .وهذه ُّ
ِ
الفاعلة حينام تُعرف .يبني
فعل ًّيا عىل أرض الواقع ،لكن َي َظ ُّل السؤال َحول كيف ّية تعا ُمل القانون الدُّ ويل مع اجلهات
البحــث يف هذين املطلبني خطورة كل من هاتني الصورتني من اهلجــات اإللكرتونية وأمهية بذل الدول جهودها

ملواجهة أخطار االستغالل السيئ للفضاء اإللكرتوين .ينتقل البحث بعدها إىل املبحث الثاين ،والذي يبني فيه كيفية

تعامــل القانون الدويل يف صورتــه احلالية مع اهلجامت اإللكرتونية .يعرتف البحــث بوجود قصور يف االتفاقيات
الدولية والعرف الــدويل يف جمال األمن اإللكرتوين ،لذا يوجه أنظاره إىل املبــادئ العامة للقانون الدويل ،وحتديدا
إىل مبدأ الســيادة ومبدأ عدم التدخل .فريى البحث أن يف ارتكاب التجســس اإللكرتوين ،أو عمليات التخريب

اإللكرتونية اعتداء عىل سلطان الدولة يف صون ممتلكاهتا اإللكرتونية والتي تشمل شبكات اإلنرتنت والبنية التحتية
وأجهزة احلاسوب والبيانات الرقمية ،فأي اعتداء عىل سالمة هذه املمتلكات هو اعتداء عىل احلق السيادي للدول

يف إدارة شــؤوهنا الداخلية دون تدخل .ينقســم هذا املبحث إىل مطلبني ،األول يتناول احلق السيادي للدول عىل
فضائها اإللكرتوين .إن مبدأ الســيادة يكفل للدولة ممارسة ســلطاهتا عىل إقليمها بشكل تام ومانع ،وألن عمليات
التجســس اإللكرتوين تتم دون موافقة الدولة الضحية ،فإن البحث جيــادل بأنه جيب اعتبار هذه العمليات انتهاكا
ملبدأ الســيادة .ويرى البحث أنه إذا كانت عمليات التجســس اإللكرتوين تنتهك سيادة الدولة ،فإنه من باب أوىل

آثارا مادية ضارة ،اعتداء عىل مبدأ الســيادة .أما املطلب الثاين
اعتبــار عمليات التخريب اإللكرتونيــة ،التي ترتك ً

فيتناول حق الدول بصون فضائها اإللكرتوين من عدم التدخل .إن معنى مبدأ عدم التدخل يشــوبه الغموض؛ إذ
يقرصه البعض عىل حاالت اإلكراه الناجتة عن وجود تدخل عسكري .يركز البحث عىل انتفاء عنرص الرضا للدولة

ضحيــة اهلجامت اإللكرتونية ،لذلك يدعو البحث إىل األخذ بمفهوم موســع للتدخل املحظور يف القانون الدويل
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ليشمل حظر هجامت التجسس الســيرباين والتخريب الســيرباين .إن البحث إىل جانب تقديمه لدراسة تفصيل ّية
ملبادئ القانون الــدويل ،يبني أمهية القانون املرن املمتثــل بتوصيات األمم املتحدة ،التــي تتميز بإمكان إصدارها
وأيضا وســيلة قابلة عىل مواكبة التطور
خالل مدد موجزة جيعل منها وســيلة جذابة للدول باعتبارها غري ملزمةً ،

التكنلوجي الرسيع .إن أمهية القانون املرن هو أنه قد يشكل خطوة أوىل يف توجيه سلوك الدول إىل حني نشوء عرف
دويل ،أو تبني اتفاقيات دولية تنظم الفضاء الســيرباين .هذا باإلضافة إىل الســوابق القضائية وآراء الفقهاء اللذان

يســتند عليهام البحث باعتبارمها مصادر احتياطية تقدم تفسريا للقانون الدويل حول مسائل الفضاء اإللكرتوين بام
ِ
يواكب ُمتطلبات العرص ويضمن احرتام سيادة القانون .إن اهلدف من هذا البحث هو الوقوف عىل العقبات القائمة
يف القانون الدويل واقرتاح توصيات حول تطويره وتفســره حلظر اهلجامت اإللكرتونية بام يكفل احرتام ســيادات
الدول بام يعزز مناخا آمنا للفضاء اإللكرتوين للمجتمع الدويل ككل.

حدود البحث:

ُيعالج البحث األفعال اإلجرام ّية التي تقع من خالل شــبكة اإلنرتنت ،والتي تُشــك ُِّل هجامت "إلكرتون ّية" أو

"سيربان ّية"؛ إذ إن هذين املصطلحني حيمالن املعنى ذاته ،ويستخدمهام البحث بشكل مرتادف .إن اهلجامت السيربان ّية
التي ُيعاجلها البحث هي التي ترتكبها ُدول ،أو ِجهات مدعومة من دول ،وتســتهدف ُد ً
ول ُأخرى ،دون أن تُشكِّل

سلحا .هذه اهلجامت بحاجة إىل تو ُّفر ثالثة عنارص :أوال ،اجلهة الفاعلة دولة ،أو أفراد ،أو مجاعات مدعومة
ُعدوانا ُم ً
مــن دول ،وهي اجلهات املعنية يف القانــون الدويل .ثانيا ،الضح ّية َدولة ،أو أحد أشــخاص القانون الدويل العام.
ِ
الشخص ّيةِ َ ،
ِ
انتحال َّ
وسقة البيانات ،وقرصنة احلسابات،
ف باجلرائم اإللكرتون ّية ،مثل
فالقانون
عر ُ
الداخيل يعنى بام ُي َ
ِ
جلناة ،والتَّسليم .جتدر اإلشارة إىل أن
حتى وإن تط َّلب األمر تعاونًا دول ًيا لتفعيل مســائل كقواعد اإلســناد ،و َت َت ُّبع ا ُ
فاجلرائم اإللكرتونية قد تَستهدف ِ
ِ
البحث يأخذ ب َعني االعتبار احتامل ّية ُ
القطا َع ْي العام واخلاص يف
تداخل املصالح،
ّ
ُ
ِ
ذات الوقتِ ،
ف
وف هذه احلاالت فإنَّه يلزم النظر إىل اهلجامت اإللكرتونية بوصفها مرشو ًعا إجرام ًيا واحدً ا
يستهد ُ
أ ْم َن واســتقرار الدولة .أ َّما ال ُعنْرص الثالث هو أن اهلجامت تُرتكب من دون اســتخدام القوة ،فاهلجامت التي ت َِصل
اإلنساين .وخترج هذه الفئة األخرية من حدود البحث ،مع ذلك يشار إليها
إىل حدِّ ال ُعدوان ُيعاجلها القانون الدُّ و ّيل
ّ
حينام تنطبق وقت السلم دون حرب معلنة ،وذلك هبدف تبيان التداخل بني احلاالت املختلفة ومدى إمكانية تفاقم
اهلجامت ما دون استخدام القوة لتصل إىل حد العدوان.

المبحث األول :الهجمات اإللكترونيّة ما دون استخدام القوة

إن ُمعظم اهلجامت اإللكرتون ّية التي وقعت عىل أرض الواقع متَّت من ُدون اســتخدام القوة املسلحة ،فاهلجامت

اإللكرتون ّية األكثر ُشيو ًعا تأخذ َشكْل اخرتاق أجهزة الكمبيوتر وشبكات الويب من خالل نرش الفريوسات هبدف
ِ
ستخدمني .هذا النوع من اهلجامت يتناوله البحث
تعطيلها ،أو من خالل تلقيحها بمعلومات خاطئة هبدف تضليل ا ُمل
باعتباره عمليات ختريب ســيرباين .وهناك شكل آخر دارج ،وهو استطالع شبكات احلاسب اآليل ،والذي خترتق
ِ
صول عىل البيانات واملعلومات دون تدمريها .إن مثل هذه األفعال يتناوهلا البحث
حل
فيه شــبكات اخلَصم هبدف ا ُ
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باعتبارها أعامل َ َت ُّسس ،خاص ًة حينام تستهدف معلومات َتَس أمن الدولة ،كاألرسار العسكر ّية ،أو االستخبارات ّية،
استخدام القوة العسكر ّية.1
ويف احلالتني فإن األمن السيرباين ينتهك دون ُعنف ،أو ْ

اإللكــروين والتدخل يف أنظمة الكمبيوتــر جلمع املعلومات
يمكــن النَّظر إىل الكثري مــن عمليات االقتحام
ّ

عىل أهنا أفعال جتســس بني الدول ،والتجســس جريمة هلا وجود منذ القدم .ويعترب التجسس ضد الدولة جريمة
اإلنســاين طريقة التَّعامل مع اجلواســيس
الداخيل للكثري من الدُّ ول ،كام ُيعالج القانون الدُّ و ّيل
بِ ُموجــب القانون
ّ
ّ

القانوين ،فإن اإلشــكال ّية هي عَدَ م ُمعاجلة القانون الدو ّيل للجاسوس ّية
أثناء النِّزاعات ا ُملســ ّلحة .رغم هذا التَّنظيم
ّ
فســكوت القانون الدويل عن هذا النوع من التجسس َيعل منها ً
أفعال ُمباحة قانونًاَ ،ر ْغم
التي تَقع و ْقت السلمُ ،
ــتهجن ًة َأخالق ًّيا وسياس َّيا  -عىل األقل من ِق َب ِل الدولة الضحية .2...إن َعدم وضوح القانون الدويل يف
اعتبارها ُم ْس
َ
اإللكرتوين
اعتبار التجســس عمل غري مرشوع ِضد سيادات الدُّ ول أ َّدى إىل ُغموض يف تكييف عمليات االقتحام
ّ
اإللكرتوين والذي قد ينتهك بصور متعددة مثل التجســس
بغرض التجســس .إن أمن املعلومات ُجزء من األمن
ّ
السيرباين
والتخريب .يرى البحث أنه حني تســتخدم َدولة ما املعلومات التي حصلت عليها من خالل التجسس
ّ
من أجل َشــ ّن هجامت إلكرتون ّية ضد دولة أخرى خرقا لسيا َدة الدولة ،فحق الدولة يف ممارسة سلطاهتا وسيطرهتا

عىل إقليمها بشكل كامل يقتيض منع التدخالت اخلارجية بكافة أشكاهلا ،بام يف ذلك عمليات التجسس والتخريب
اإللكرتوين .جيادل البحث أن عدم جتريم هذه األفعال بشكل رصيح يف اتفاقيات دولية ال يعني خروجها من دائرة

اإللكرتوين .يقوم
القانون ،فمبادئ القانون الدويل كفيلة بفرض احلامية الالزمة للحق السيادي للدول عىل فضائها
ّ
البحث بالتأكيد عىل أمهية تقديم تفسريات معارصة ملبادئ القانون الدويل تواكب التطور التكنلوجي وتكفل تعزيز
األمن والسلم الدوليني.

يقوم البحث بدراسة أعامل التَّجســس وأعامل التَّخريب باعتبارمها صورت َْي من ُصور اهلجامت اإللكرتون ّية ما
دون استخدام القوة .فعىل الرغم من َّ
الصورتَني َي ُشوهبام ال ُغموض من حيث التَّكييف القانوين ،فإن اهلدف
أن هاتني ُّ
من دراســتهام هو ِ
توجيه ا َملساعي ا ُملســتقبل ّية لتفســر وتطوير القانون الدو ّيل لضامن َّ
أن هذه اهلجامت اإللكرتون ّية
حيكمها القانون وليس أهواء الدول.
س السيبراني
المطلب األول :التَّ ّ
جس ُ

َشوب ال َعالقات بني الدُّ ِ
الكثري من ا ُملنافسة وأحيانًا العداوة ،ولتعزيز معرفة الدول بمنافسيها وبنقاط القوة
ول
ت ُ
ُ
ِ
بمفهومه التقليدي
والضعف لدهيم ،يأيت دور التجســس والذي يتمثل بتجميع املعلومات االستخبار ّية .التجسس
هو ا ُملامرســة التي تُرســل الدولة بِ ُموجبها ً
عميل إىل أرايض دولة ُأخرى ِمن َأجــل احلصول عىل معلومات رس ّية،
شار إىل استخدام األفراد للحصول عىل املعلومات َّ
البرشي ( .3...)Human Intelligenceفالتجسس
بالذكاء
ّ
و ُي ُ
1

عادل عبد الصادق ،االقتصاد الرقمي وحتديات السيادة السيربانية ،املركز العريب ألبحاث الفضاء اإللكرتوين ،القاهرة ،2020 ،ص.36

Geoffrey B. Demarest, “Espionage in International Law”, Denver Journal of International Law and Policy 24 (1996): 326.

2

Russell Buchan, “The International Legal Regulation of State-Sponsored Cyber Espionage” in Anna-Maria Osula and Henry
Rõigas (eds.), International Cyber Norms: Legal, Policy and Industry Perspectives Tallinn: NATO CCD COE, 2016) 65-66.
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هــو مجع غري ُمرصح به للمعلومات غري ا ُملتاحة للجمهور ،فال ُبدَّ ِمن التمييز بني مجع املعلومات االســتخبارية من
رصح هبا والتي تصل
املصادر ا ُملتاحة للجمهور والتي ال إشكال ّية قانون ّية عليها ،وبني مجعها من مصادر خاصة غري ُم َّ
إىل حد التجسس.4...

السفن والطائرات
ابتكارا وتنو ًعا مع التطور
لقد صارت أســاليب التجســس أكثر
التكنولوجي؛ إذ تســتغل ُّ
ّ
ً
واألقامر الصناعية ُملراقبة اخلصوم ،وامتدت هذه األســاليب لتشمل اإلنرتنت .وبسبب الكَم ِ
اهلائل من املعلومات

اإللكرتوين وسيلة جذابة
ا ُمل َخ َّزنة إلكرتون ًّيا ،باإلضافة إىل إمكان ّية مجعها دون معرفة هوية الفاعل ،صار التجســس
ّ
اإللكرتوين بأنــه العمليات التي حتصل من خــال اإلنرتنت ،لِغرض َجع
للفاعــل .5ويمكن تعريف التجســس
ّ
املعلومات االستخبارية من أجهزة الكمبيوتر ،أو أنظمة املعلومات ،أو االتصاالت ،أو الشبكات ،من دون ِ
معرفة،
الضح ّية.6
أو ِرضا َّ

واجهة إشكاليتَني :األوىل هي عدم ُمعاجلة القانون الدو ّيل للتجسس
إن دراسة التجســس
اإللكرتوين تتط َّلب ُم َ
ّ
بشــكل رصيح ،والثانية هي عدم وجود َت ْقنني و ٍ
اإللكرتوين .اإلشــكال َّية
اف يف القانون الدُّ و ّيل لِامرســات الفضاء
َ
ّ
األوىل دفعت جانِ ًبا من الفقه بالتســليم بِأن التجسس غري حمظور يف القانون الدويل ،وهو أمر َع َّززته ُمارسة الدُّ ول.
فعقود طويلة من ُمارســة بعض الدول التجســس عىل دول عدوة وأخرى صديقة ،مل ُيقابل ُبمطا َلبة ِجدِّ َّية باعتبار
اجلاسوســ ّية انتهاكًا ملبدأ السيادة .ومن املامرســات التي تُؤكِّد عىل عدم حظر اجلاسوس ّية ،قيام بعض الدول بتبادل

اجلواسيس املقبوض عليهم.7

الضحايا ِمن الدُّ ول بِتجريم هذه األفعال قد َيرجع إىل اســتخدام ذات الدول أداة الت ََج ُّسس ِضد
إن عدم ُمطا َلبة َّ
ِ
بمامرسته دون التَّعرض
ُدول ُأخرى ،فمن َم َ
صلحة الدول بام فيها الضحايا عدم حتريم التجسس ،وذلك لالستمرار ُ
للمســاء َلة القانون ّية .لقد وضع هذا املنطِ ُق اجلاسوس َّية ِضمن ِمنطقة رماد ّية َتكمها َمصالِ ُح الدُّ ول الس َّياس َّية وليس
ُ
القانون الدويل ،وهكذا فإن هذه ا ُملامرسة املبن ّية عىل الواقع ّية السياسية استثنت اجلاسوسية من األفعال غري املرشوعة
ِ
ســاس اجلاسوســية بِمبدأ السيادة لِ
ِ
عمليات التجسس
التي َتس مبدأ الســيادة .8وقد ا ْمتَدَّ ال َق ُبول الضمنِ ّي بِعد ِم َم
ّ
اإللكرتوين ،وبذا تعامل بوصفها أفعال ليست حمظورة يف القانون الدويل.

ِ

أما اإلشكالية الثانية ،فتتمثل بِ َز ْعم البعض بأن الفضاء اإللكرتوين هو منطقة خارج القانون law-free zone

ومارســاته العابرة للحدود والتي ال
الزعم حججهم بالطبيعة االفرتاض ّية للفضاء اإللكرتوين ُ
ُ .9يدَ ِّعم ُمدَّ ِعي هذا َّ
4
5

املرجع السابق.85 ،

أيضا.Buchan, idem, 66 :
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Presidential Policy Directive/PPD-20, U.S. Cyber Operations Policy (October 2012), http://www.fas.org/irp/offdocs/
ppd/ppd-20.pdf.

6

Gary Brown and Keira Poellet, “The Customary International Law of Cyberspace”, Strategic Studies Quarterly Vol. 6, No.
3, (2012), 133.

7

Sean Watts, “Low-Intensity Cyber Operations and the Principle of Non-Intervention”, Baltic Yearbook of International
Law 14 (2014): 142.
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يمكن َحرصها يف ُر ْق َعة جغراف ّية ُمعينة ،وبذا ُي َشكِّك هذا الرأي بإمكان ّية َتتع الدول بالسيادة اإلقليم ّية عىل الفضاء
الرأي
اإللكرتوين .10فمفهوم الســيادة اإلقليمية قد يبدو للبعض َغري قابِل للتطبيق عىل الفضاء الســيرباين ،وهذا
ُ
يتجاهل أن الفضاء اإللكرتوين بحاجة إىل بِنْ َية حتت ّية والتي تَشتمل عىل أسالك وأجهزة إرسال واستقبال عرب األقامر
الصناعية وأبراج اإلنرتنت ،وهي بمجملها ختلق ِصلة بني الفضاء اإللكرتوين وأقاليم الدول كام سنرى ِ
الح ًقا.11
ّ
اإللكرتوين ،فمن
الفعيل مع عمليات االقتحام
تتشــاب ُه الكثري من َعمليات التجسس التي تَتِم من خالل التَّس ُّلل
ّ
ّ
اإللكرتوين
النَّاحية النظر ّية قد َيرى البعض أن الدخول ِخفية ملكتب لِ َسقة ُمســتندات رس ّية ال خيتلف عن التَّسلل
ّ

إلكرتوين .والتسليم هبذا التشــابه فيه الكثري من التَّبسيط الذي يتجاهل تفصيالت
جلهاز حاســوب ورسقة ملف
ّ
وضح فريقا من الباحثني يف جمال األمن السيرباين أن اخليارات ا ُملتاحة
ُم ِه َّمة ُمتعلقة بعمل ّيات االقتحام اإللكرتوينُ .ي ِّ

أمام اجلاسوس الذي يتسلل بنَ ْفسه ملكتب ما ُمستهد ًفا مل ًفا ت ّ
َظل حمدودة إ ّما برسقته ،أو إتالفه كُل ًيا ،أو تغيري حمتواه،
اإللكرتوين فتكون أكثر تعــد ًدا؛ إذ ترتاوح من تغيري جمرد رقم
أ ّمــا اخليارات ا ُملتاحة أمام من يقوم بعملية التســلل
ّ
تدمريا
واحد له تأثري حمدود ،إىل اقتحام ْأو َســع لشــبكات اإلنرتنت ألغراض اســتخبارات ّية ،بل وإىل تعطيل أكثر
ً
ك ّ
َشل املعامالت املالية وقطع االتصاالت كُل ًّيا ُملدَ د طويلة .12فهناك فرق  -عىل سبيل املثال  -بني التقليل من كفاءة
شــبكات االتصال وبني تعطيل كامل هلا ،وبني تعطيل مؤقت ملحطات طاقة يف منطقة نائية ،وبني إرســال إشارات
ُمضللة حول ســامة حمطات طاقة نووية مما يؤدي إىل انفجارها وإحداث أرضار بالدولة ا ُملســتهدفة وجاراهتا من
اإللكرتوين باعتبارها أعامل جتســس ،إال أهنا ليســت كلها تُرتكب
الدول .رغم إمكانية تكييف عمليات االقتحام
ّ
هلذا الغرض؛ إذ قد تتجاوز الغاية إىل التخريب ،أو حتى َش ّن ُعدوان كام سنبني يف موضع الحق من هذا البحث.

اإللكرتوين .ولتوضيح ذلك
غي بشــكل جذري تكييف أفعال االقتحام
ّ
إن اختالف الغرض من التجســس ُي ّ
نطرح َف َرض ّية وهي قيــام دولة ما بزرع برنامج ،أو جهاز تنصت إلكرتوين يف جهة حساســة لدولة أخرى ،ويقوم
الربنامج بتسجيل ا ُملحادثات بغرض مجع املعلومات .هنا الغرض يبدو جليا أنه جتسس ،مع ذلك فإن أهداف الدولة
ا ُملتجسســة قد ال تقف عند هذا احلدّ  ،وإنام ِ
هتدف إىل استغالل هذه املعلومات َ
لش ّن هجامت ختريب إلكرتون ّية عن
َ

التنصت قبل تفعيل الفريوس ،فنكون
طريق إرسال فريوس ألجهزة احلاسب للدولة ا ُملستهدفة .لو اكتشف برنامج ُّ
أمام َمرشوع ختريب وليس ُم َّرد َت ُّسس .إن هذا املثال ُيبني َمدى الت ُ
َّداخل بني أعامل التجسس اإللكرتون ّية واهلجامت
السيربانية األُ ْخرى كالتخريب ،فنجاح مثل هذه اهلجامت اإللكرتونية ِ
اإللكرتوين.13
يعتمد عىل نجاح التجسس
ّ
ُ
ّ
ّ
المطلب الثاني :عمليات التخريب السيبراني

مع اتّساع اســتخدام الفضاء اإللكرتوين وإمكان ّية استِغالل َث ْغرة عدم التجريم الرصيح للتجسس السيرباين ،فإن

قواعد املعلومات بام فيها السياسية واالقتصادية واألمنية قد تتعرض خلطر التخريب ،أو العبث .ففي وقتنا احلايل تعتمد
David Johnson and David Post, “Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace”, Stanford Law Review 48 (1996): 1367.

10

Buchan, idem, 71.

11

Brown and Keira Poellet, idem, 135-136.
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الدول بقطاعيها العام واخلاص بشكل كبري عىل اإلنرتنت ونظم املعلومات ،لذا فأي عمليات ختريب إلكرتونية سيكون

هلا أثر سلبي عىل أمن الدولة الداخيل واخلارجي .ونقصد بالتخريب اإللكرتوين العمليات التي تُرتكب بغرض التأثري
سلبا عىل أنظِمة ا َملعلومات وشبكات التواصل اإللكرتونية .ومن صور التخريب اإللكرتوين قطع اإلنرتنتِ ،
احلرمان
ّ
ً
ِ
من اخلدمة ،التالعب بالبيانات واملعلومات ،وكذلك استخدام اإلنرتنت للتأثري عىل البِنْية التحت ّية.14
إن َعمليــات التخريب اإللكرتونية خمتلفة وتتفاوت درجة خطورهتا عــى الدولة الضحية .ونرضب َف َرض ّيات

للوقــوف عىل خماطر عمليات التخريب اإللكرتونية؛ فحينام تتأثــر رسعة اإلنرتنت ،أو تقطع اخلدمة مؤقتًا يف دولة
مــا فإن األمر قد يمتد لتعطيل أجهزة التحكم التي تعمل من خالهلا ا ُملنشــآت املال ّية كالبنوك واألســواق املال ّية مما
ُيؤ ّدي إىل توقف املعامالت وتَرضر الرشكات واألفراد ،ناهيك عن َز ْع َزعة ا َملركزين االقتصادي والسيايس للدولة.
وكذلك حينام حتجب مواقع حكومية ،فإن األمر ال يقف عند تعطيل مصالح الشــعب فحســب ،وإنام يمتد التأثري
إىل َخلــق حالة من الريبة ليس فقط حول مقدرة الدولة يف تأمني مواقعها اإللكرتون ّية ،وإنام حول قدرهتا عىل حفظ

األمن العام.

إن أسوأ الفرضيات التي قد تســفر عن عمليات التخريب اإللكرتوين هي التي تؤدي إىل إزهاق األرواح .فلو

افرتضنا قيام دولة ما بإرسال فريوس إلكرتوين إىل أجهزة دولة أخرى تؤثر عىل أنظمة التحكم بمستشفى مما يؤدي
إىل تعطيلها ملدة وقتية كبضع ســاعات ،ويؤثــر هذا الفعل عىل حياة بعض املرىض مما يــؤدي إىل موت من هم يف

العناية املركزة .إن عمليات التخريب يف هذه الفرضية حتدث وقت الســلم دون وجود حرب معلنة ،ولكن بسبب
وجــود ضحايا مدنيني ،فإن القانون الواجب التطبيق يكون القانون الدويل اإلنســاين .يف هذه احلالة تثور جمموعة
من األســئلة ،أمهها أنه إذا ِ
كشــف أمر الدولة التي ارتكبت الفعل ،فهل حيق للدولة الضحية اســتخدام حقها يف

الدفاع الرشعي ،وإن كان األمر كذلك ،فهل يكون الرد من خالل هجمة إلكرتونية أم جيوز الرد باستخدام أسلحة

تقليديــة .ال توجد يف القانون الدويل إىل اآلن إجابات قاطعة عىل هذه التســاؤالت ،خاصــة وأن هناك فريق من
الفقهاء من يقترص تعريف العدوان عىل استخدام القوة املسلحة .15إن مسألة العدوان يف اهلجامت السيربانية حتتاج
إىل بحث قائم بذاته يبني فيه تفصيالت اهلجامت اإللكرتونية التي تصل إىل حد العدوان يف وقتي السلم واحلرب.

إن عمليــات التخريب اإللكــروين التي وقعت عىل أرض الواقع وأعلن عنها مل تصــل إىل حد العدوان؛ إذ مل

تستهدف أي منها أرواح املدنيني .يف املقابل هناك أمثلة واقعية حول عمليات ختريب استهدفت دوال ومؤسساهتا،

أدى البعض منها إىل شــل احلياة اليومية بام هدد معه ســيادة الدولة وقدرهتا يف إدارة شؤوهنا دون تدخل .من أبرز

هــذه األمثلة ما تعرضت له مجهورية إســتونيا من هجامت إلكرتونية عــام  ،2007فتتمثل تلك احلادثة يف هجامت
استمرت  22يو ًما اســتَهد َفت البنية التحت ّية اإللكرتون ّية األساس ّية إلستونيا ،وعطلت خالهلا املصالح بالوزارات،
وإيقاف عمليات الرصف اآليلَ ،
وشل مواقع األخبار ،وهذه األفعال أدت إىل انقطاع االتصاالت اخلارجية مما عزل

14

خليفة.88 ،

Carsten Stahn, “‘Jus ad bellum’, ‘jus in bello’... ‘jus post bellum’? -Rethinking the Conception of the Law of Armed
Force”, The European Journal of International of International Law 17 (2007) 5: 923.
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15

إســتونيا عن بق ّية دول العامل .16لقد حدث ذلك من خالل ما ُيعرف بـ"بوت نيت" ،أو شبكة الروبوت (،)Botnet
والذي يســتطيع اخرتاق آالف بل ماليني من أجهزة احلاســب اآليل والسيطرة عليها بالتجسس ،وحجب املواقع،
وإرسال الربيد العشوائي ،و َغمر مواقع الويب بماليني املشاهدات الومهية ،والتي بدورها تؤدي إىل تعطيل املواقع
اإللكرتون ّية .17اهتمت روسيا لكن مل يمكن احلصول عىل ٍ
دليل قاطع بتورطها.18
السيرباين خالل ِق َّمة جمموعة
منذ ذلك احلني املزيد من عمليات التخريب وقعت عىل ُد َول أخرى ،منها اهلجوم
ّ

العرشيــن يف باريس عام  .2011وقد متثل اهلجوم بإرســال فريوس إىل الربيد اإللكــروين ،والذي بدوره أصاب
اإللكرتوين
أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بكبار املســؤولني احلكوميني ،باإلضافة إىل إرســال ذات الفريوس إىل الربيد
ّ
آلخرين .وجهت أصابع االهتام لدُ ول آسيو ّية لكن دون الوصول إىل الفاعل.19
ّ
ــتمر ُملدَ ٍد أطول بكثري ،فلو
إن َماطــر اهلجامت اإللكرتونية ال تقف عند وقت حدوث اهلجامت ذاهتا ،بل قد ت َْس ِّ

إلكرتوين عىل سبيل املثال  ،-وتم
اســتهدفت أجهزة التحكم اخلاصة بمحطات الطاقة ،وعرف الســبب  -فريوس
ّ
التغ ُّلب عىل هذه اآلفة وإعادة تشغيل املحطات ،فهذا أمر جيد .لكن تكون املشكلة أكرب حينام تُعطل املحطات بشكل
َجذري بحيث يتطلب تصليحها أسابيع ،أو ربام أشهر من الصيانة .إن من ُيدِّ د َمسار سلوك الدولة الضح َّية يف مثل
هذه االعتداءات هي اجلهة ا ُملعتدية بام يتوافق مع خططها وخيدم مصاحلها ،فقد َي ُّ
ستغل اجلُناة انشغال الدولة الضح َّية

بعمل ّيات الصيانة الرتكاب املزيد من االعتداءات التي بدورها قد ت ّ
ُشل مقدرة الدولة الضحية عىل إصالح األرضار
بشــكل أكرب .إن جســامة الفعل تتوقف عىل مقدرة الدولة التكنلوج ّية واملال ّية التي تُتيح هلا التصليح ،أو التصنيع،

أو رشاء قطــع الغيار فكلام كانت الدولة متمكنة من إجراء عمليات التصليــح ،كلام قل الرضر .عىل الرغم أن هذه
الفرض ّية مل تقع عــى أرض الواقع حتى كتابة هذا البحث ،إال أن تعزيز قدرات الدول عىل مواجهة األزمات الناجتة

التكنلوجي ،والتعاون بني الدُّ ول
عن اهلجامت اإللكرتون ّية أمر مهم ،وهذه االســتعدادات جيب أال تقف عند احلَدِّ
ّ
ٍ
خاص ًة إن كانوا ً
دول ،أو جهات مدعوم ًة من ُد َو ٍل.
إلصالح الرضر ،وإنام ال بد من التأكيد عىل إدانة الفاعلني َّ
اإللكرتوين كأنشطة إجرامية تتخ َّطى
َرغم عَدَ م َت ْقنني القانون الدويل للتجســس السيرباين وعمل ّيات التخريب
ّ

احلــدود ،إال أن هذه األفعال تتعارض مع املبادئ العامة للقانون الــدويل .فالقانون الدويل يرتكز عىل جمموعة من

يمي الدولة من
املبادئ التي هتــدف إىل محاية الدول والعالقات الدولية ،وأهم هذه املبادئ ،مبدأ الســ َّيادة الذي َ ْ
التدخالت اخلارج ّية ،ومبدأ َعدم التَّدخل الذي حيمي السالمة السياس َّية للدولة من خطر اإلكراه.20

أيضا:
 16املرجع نفسه21 ،؛ انظر ً
Rain Ottis, “Analysis of the 2007 Cyber Attacks Against Estonia from the Information Warfare Perspective” in Matthew Warren
(ed), Case Studies in Information Warfare and Security for Researchers (London: Academic Conferences Limited, 2013) 121.
Heli Tiirmaa-Klaar and others, Botnets (New York: Springer Science & Business Media, Jun 29, 2013) 18.

17

Damien McGuinness, “How a cyber attack transformed Estonia”, 27 April 2017, BBC News, online: <https://www.bbc.
com/news/39655415>.

18

 19للمزيد حول هجامت التخريب اإللكرتوين ،انظر:
Fen Osler Hampson and Eric Jardine, Look Who’s Watching, Revised Edition: Surveillance, Treachery and Trust Online (Watrloo:
McGill-Queen’s Press, 2016) 188.
Buchan, idem, 68.
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المبحث الثاني :تعامل القانون الدولي مع الهجمات اإللكترونية

ُيعترب اإلنرتنت باستخداماته ا ُملتنوعة ً
جمال حدي ًثا نسب ًيا ويف تطور مستمر ،فالتكنولوج ّيات األساس ّية لإلنرتنت

هلا وجود منذ الســتينات من القرن العرشين ،لكن مع هناية القــرن املايض وبداية القرن احلادي والعرشين ،رسي ًعا
ما تطورت اســتخدامات اإلنرتنت وصارت متاحة عىل نِطاق ِ
واســع .ومع ذلك ،فإن َت ْقنني استخدامات الفضاء
ُ َ
اإللكرتوين ّ
متأخرا بســبب ارتباطه بمســائل عمل ّية مل يكن هناك وضوح حوهلا ،أمهها فيام يتعلق برغبة الدول
ظل
ً
ّ
للجناة يف حال وقوع
وقدرهتا الفعل ّية عىل تنظيم اســتخدامات الفضاء اإللكرتوين ،بل ومدى إمكانيتها يف التوصل ُ
21
َّقص التي تقوم
انتهاكات إلكرتون ّية  .إن صعوبة التوصل للجناة تظهر جليا عىل الصعيد الدويل؛ إذ إن حماوالت الت ّ

هبا الدَّ ولة الضح ّية قد تنتهي بعدم معرفة الفاعل ،ناهيك عن َف َرضية رفض الدولة ا ُملشت َبه هبا التعاون بحجة الرس ّية
واحلساســ ّية السياس ّية ،بل إن الدولة الضحية قد تتعمد أن تتظاهر بعدم اكتشاف أن اقتحا ًما إلكرتون ًّيا قد وقع عىل

أجهزهتا بغرض املزيد من البحث .أما عىل الصعيد ا َمل ّ
حل فالتوصل للجناة وحماسبتهم أسهل نسبيا .فدول متعددة
استطاعت الكشــف عن هو ّية الفاعلني من العصابات اإلجرامية واملتسللني الذين يعملون ملصلحتهم اخلاصة يف

مناســبات عدة ،وتعاملت مع هؤالء وفق القانون الداخيل .عىل سبيل املثالَ ،تَكَّن مكتب التحقيقات الفيدرا ّيل يف
الواليات املتحدة من كشف العديد من عمل ّيات احتيال رقمية وعمليات اقتحام إلكرتون ّية حلسابات بنك ّية ،وألقي

جلناة وحوســبوا قضائ ّيا .22جتدر اإلشــارة أن هذه احلاالت رغم أمهيتها ال تُشــكل سوابق قضائ ّية يف
القبض عىل ا ُ

القانون الدُّ ويل ألن اجلهة الفاعلة مل تكن دولة .23مع ذلك ،فإن استطاعة بعض الدول حماسبة اجلناة قد يكون خطوة
يف تعزيز التعاون املشرتك وتبادل اخلربات من أجل إتاحة فضاء إلكرتوين آمن عىل الصعيدين الداخيل واإلقليمي.

إن التقدم يف وســائل معرفة وتتبع اجلناة رغم أهنا صــارت متاحة أكثر  -عىل األقل لبعض الدول  -إال أن هذا

التقدم ال خيلو من عقبات ،والتي بدورها تؤثر عىل حماوالت وضع إطار قانوين دويل للتعامل مع عمليات االقتحام
والتخريــب اإللكرتوين .وأبدأ بتجارب الدول املتقدمة يف إحراز تقدما يف الكشــف عن اجلناة ،ثم إىل الصعوبات

العملية التــي تواجهها عىل الصعيدين الداخيل واإلقليمي ،والتي بطبيعة احلال تنطبق عىل احلاالت التي تســتلزم

تدخل القانون الدويل يف حل املنازعات بني الدولَ .ف َعىل الصعيد املحيل ،يف عام  2012أعلنت الواليات املتحدة أهنا
متتلك القدرة عىل حتديد موقع املخالفات واهلجامت اإللكرتون ّية ،24وأهنا بالفعل كشفت عن الفاعلني يف مناسبات

& Timothy S. Wu, “Cyberspace Sovereignty? The Internet and the International System”, Harvard Journal of Law
Technology, Volume 10, Number 3 Summer 1997, p. 649.

21

“Nigerian National Arrested for Scheme to Conduct Cyber Intrusions to Steal Payroll Deposits” (June 2, 2021) Attorney’s
Office Southern District of New York, online: <https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/nigerian-national-arrestedscheme-conduct-cyber-intrusions-steal-payroll-deposits>; “Russian Cybercriminal Convicted of Defrauding American
Companies of Millions of Dollars Through Digital Advertising Scheme”, U.S. Attorney’s Office, Eastern District of New
York (May 28, 2021) online: <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-cybercriminal-convicted-defraudingamerican-companies-millions-dollars-through>.

22

Brown and Poellet, idem, 133.

23

James B. Comey, “Addressing the Cyber Security Threat”, FBI, International Conference on Cyber Security, Fordham University,
New York (January 7, 2015) online: <https://www.fbi.gov/news/speeches/addressing-the-cyber-security-threat>.
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ِعدّ ة وقامت بمحاســبتهم قضائ ّيا .25تلت الواليات املتحدة ٌ
دول ُأخرى كربيطانيا وأملانيا يف التأكيد عىل ال ُقدرة عىل

الكشــف عن اجلهات املســؤولة عن اهلجامت اإللكرتون ّية .26مع ذلك فإ َّن ُه ال بد من التمييز بني ترصحيات الدول،
وبني ممارســاهتا الفعلية؛ إذ تكشف املامرســة الفعلية أن الدول ذاهتا التي ســبق ذكرها ،الزالت تصدر ترصحيات
خمتلفة تُشــر إىل َعجزها  -ولو جزئ ًّيا  -يف جمال األمن اإللكرتوين .عىل ســبيل املثال ،تعــرف الواليات املتحدة

بقصور القدرات الوطنية ،وصعوبة العمل مع البلدان ذات القدرات املحدودة وذلك ملالحقة اجلرائم اإللكرتونية
قضائ ّيــا .27وقد أقرت بريطانيــا بوجود نفس الصعوبة ،فالتزال احلاجة قائمة لتأهيــل املزيد من املوظفني يف جمال

تكنولوجيا املعلومــات واالتصاالت ،خاصة يف جمال تنفيذ القوانني الوطنية .28والصعوبة تزيد يف ُمالحقة اجلرائم
اإللكرتونيــة يف الكثري من البلــدان ِ
النام َية التي التزال تفتقر إىل اهلياكل اإللكرتونيــة املتطورة واآلمنة وإىل قوانني
ّ
ِ
ِ
29
ورغم ال َع َقبات العمل ّية فإن الدُّ ول مل تستســلم ،بل الزالت تعمل جاهدة
ف َّعالة وف َرق ُمتخصصة إلنفاذ القوانني َ .
للتغلب عليها ،ولكن جهود الدول املتطورة تكنلوج ًّيــا بمفردها لن تكون جمدية من دون رشاكة الدول األخرى،
خاصة أن هذه األخرية قد يستغلها اجلُناة كمعاقل الرتكاب جرائمهم والتهرب من املالحقة .إن هذه اإلشكاليات

قد ختلق حالــة من الرتدد لدى الدول للمــي يف تقنني هيكل قانوين متكامل للتعامل مــع اهلجامت اإللكرتونية

التي تســتوجب تدخل القانون الدويل ،فإذا كانت الدول تواجه صعوبات عىل الصعيد املحيل ،فكيف هلا أن تواجه

الصعوبات العاملية.

لقد أدى تردد الدول يف العمل عىل تقنني شامل ملامرسات الفضاء اإللكرتوين عىل الصعيد الدويل ،وكذلك بطء

إجراءات حتضري وإبرام االتفاقيات الدولية ،إىل رضورة إجياد وســيلة أكثر مرونة لســد الفراغ العميل والترشيعي.

لذلك نجــد دخول منظمة األمم املتحدة من خالل تشــكيل فريق اخلرباء احلكوميني املعنــي بالتطورات يف جمال
املعلومات واالتصاالت الســلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل لسد جزء من هذه الثغرة .فاملنظامت الدولية

وعىل رأســها األمم املتحدة هلا دور يف خلق قانون مرن كخطوة توجيهية لــدول العامل .إن تدخل املنظامت الدولية

هو أمر مألوف ،فهذه املنظامت هي ضمن أشــخاص القانون الدويل والتي تسعى من خالل التعاون مع الدول إىل
تشجيع األطراف لتنظيم املسائل العالقة وفق قنوات التفاوض يف القانون الدويل.
“Wichita Lawyer Pleads Guilty to Being Involved in Cyberattack”, U.S. Attorney’s Office, District of Kansas, (October
;>15, 2019) online: <https://www.justice.gov/usao-ks/pr/wichita-lawyer-pleads-guiltyto-being-involved-cyberattack
“California Telescope Enthusiast Sentenced to Prison for Cyber Attack”, U.S. Attorney’s Office, Western District of
Oklahoma (December 4, 2018) <https://www.justice.gov/usao-wdok/pr/california-telescope-enthusiast-sentencedprison-cyber-attack>.

25

“UK National Cyber Security Centre (NCSC) updates on the Turla Group” (21 October 2019) online: <https://www.ncsc.
gov.uk/news/turla-group-behind-cyber-attack>; “Chancellor’s speech to GCHQ on cyber security” GOV.UK (17 November
2015) online: <https://www.gov.uk/government/speeches/chancellors-speech-to-gchq-on-cyber-security>.
“Germany detects new cyberattack targeting politicians, military” Deutsche Welle (30 June 2018) online: <https://www.
dw.com/en/germany-detects-new-cyberattack-targeting-politicians-military/a-46515590>.

26
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إن أمــن الفضاء اإللكرتوين هو أحد الفروع التي التزال َم َّ
ــل تطوير وتقنني دويل ،فلقد عملت اجلمعية العامة
لألمم املتحدة عىل إصدار توصيات حول جرائم أجهزة احلاسب وقضايا األمن اإللكرتوين منذ التسعينات من القرن
اإللكرتوين بشــكل رصيح
العرشيــن ،ومع ذلك مل يأيت اعرتاف املجتمع الدويل بتطبيق القانون الدويل عىل الفضاء
ّ
حتــى عام  .302013جاء ذلك يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني ا َملعني بالتطورات يف جمال املعلومات واالتصاالت
ينص عىل أن "القانون
السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل الذي أنشأته اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،والذي ُّ
الدويل ،وخاصة ميثاق األمم املتحدة ،قابل للتطبيق ،وهو رضوري للحفاظ عىل السالم ،واالستقرار ،وتعزيز بيئة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألن تكون مفتوحة ،آمنة ،ســلمية ،ومتاحة" .31وصفت الواليات املتحدة هذا
القرار باعتباره إمجاع تارخيي حول فهم القضايا السيربانية ذات األمهية الوطنية والدولية احلاسمة وتأكيد عىل التزام
الدول يف التقيد بالقواعد واملبادئ الراســخة يف القانون الدويل .32ورغم أن القرار غري ملزم فإن له قيمة أدبية هامة
لصدوره حتت مظلة األمم املتحدة .جتدر اإلشارة بأن فريق اخلرباء احلكوميني الذي شكلته األمم املتحدة تألف من
قوى سيربانية عظمى أمهها الواليات املتحدة ،روسيا ،والصني.33
ممثلني  15دولة عضو يف األمم املتحدة ،بام يف ذلك ً
إن هذه املعطيات تعكس اهتامم املجتمع الدويل يف تنظيم الفضاء الســيرباين بام حيقق األمن والسلم الدوليني .رغم
هذا احلامس فإن القيمة الفعلية هلذا القرار حمل جدل ،فلقد أثار التقرير أسئلة أكثر من تلك التي أجاب عليها .فليس
هناك خالف حول أمهية تطبيق القانون الدويل ،لكن الســؤال هو أي قواعد القانون الدويل قابلة للتطبيق يف املجال
السيرباين؟ مل جيب القرار رصاحة عىل هذا السؤال ،وهو ما يسعى البحث اإلجابة عليه.

ّ
إن قواعد القانون الدويل ذات طابع متطور؛ إذ إهنا قابلة ملواكبة املســتجد من األمور عىل الســاحة الدولية،34
فمســائل كثرية مل تكن معاجلة يف املايض ،صارت هلا قواعد تنظيم ّية مفصلة ،كمسائل الفضاء اخلارجي التي مل تكن
موجودة وقت إنشــاء ميثــاق األمم املتحدة .35فوف ًقا لرأي الفقيه جي أل بريريل فــإن اهلدف من القانون الدويل يف
التعامل مع املشــكالت املتجددة ،هو ليس تقديم حلول جامدة ذات تطبيقات َحرفِ َّية ،بل اهلدف هو إنشاء هياكل
قانوين لالستجابة لسلوك وأفعال الدول .هذا االستخدام
عامة لفهم املشــكالت التي تواجه الدول ،وتوفري إطار
ّ
للقانون الدويل يتيح للدول فهم اإلشــكاليات املوجودة ،وكذلك معرفة اخليارات املتاحة ،واملقبولة دول ًّيا للتعامل
ً
حلول مرنة ،تُتيح للدول التعامل مع املشــكالت التي
مع املشــكلة ،36وهذا ال َفهم للقانون الدويل يســمح بتبني
تواجهها بام يتناســب مع نُظمها القانونيــة ،ويف ذات الوقت هذه احللول مبن ّية عىل مبــادئ ثابتة ،ومتفق عليها يف
القانون الدويل ،والتي بدورها تؤمن ً
قائم عىل التعاون ،وحسن النية.
مناخا ً
30
31

تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعني بالتطورات يف جمال املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية يف سياق األمن الدويل ،مرجع سابق.8 ،

املرجع نفسه.9 ،

”US Department of State, “Statement on Consensus Achieved by the UN Group of Governmental Experts on Cyber Issues
(7 June 2013) <https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/06/210418.htm>.

32

Kubo Mačák, From Cyber Norms to Cyber Rules: Re-engaging States as Law-makers (2017) 30 Leiden Journal of
International Law 877, 4-5.

33

34

عيسى عبيد ،حمكمة العدل الدولية ودورها يف تطوير قواعد القانون الدويل اجلنائي ،دار أجمد ،عامن ،2017 ،ص.105

Mačák, idem, 13.

35

J. L. Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace (Oxford: Oxford University Press,
1963) 76.
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لو افرتضنا أنه طورت ال ُقــدرات املخابرات ّية والتكنولوج ّية ،وبالفعل عرفت هوية الفاعل من الدول األخرى،

فإن حتديد أي قواعد القانون الدويل قابلة للتطبيق هي مسألة جوهرية .يرى البحث أنه يف ظل غياب قواعد قانونية
دوليــة عرفية واتفاقية كافية حــول العمل َّيات ا ُملرتكَبة يف الفضاء اإللكرتوين ،فــإن األمر يقتيض البحث يف مبادئ
القانون الدويل ،وحتديدً ا مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل.

المطلب األول :الحق السيادي للدول على فضائها اإللكتروني

عندما تكون شبكات اإلنرتنت مدعومة بالبنية التحتية يف دولة ما ،وخترتق ،أو خترتق أجهزة احلاسوب وحيصل
فإن الدولة الضحية تَعتَرب ّ
خزنة فيهاّ ،
أن ســيادهتا اإلقليم ّية ُمنتهكة؛ إذ يرى البحث أن التجسس
عىل املعلومات ا ُمل َّ

اإللكرتوين هو سلوك ينتهك مبدأ السيادة .ويقصد بمبدأ الس َيادة ُمارسة الدولة لسلطاهتا العليا السياسية والقانونية
عىل إقليمها بشــكل ُمطلق دون انتقاص ،أو جتزئة ،فلك ُّل دولة سلطان عىل أراضيها ،مما يعني أنه ال جيوز ألي دولة
أن تقوم بتجريد دولة أخرى من ســلطاهتا .37وقد أوضح ا ُملحكِّم ماكــس هوبر يف قرار التحكيم يف جزيرة باملاس
بأن" :السيادة يف العالقات بني الدول مفا ُدها االستقالل ،االستقالل فيام يتعلق بجزء من الكرة األرضية ،هو احلق
اخلاص فيه" ،وبمامرســة وظائف الدولة عىل ذلك اجلزء" .38وفق هذا املعنى ،فإن الســيادة واالســتقالل ال ينفك

أحدمها عن اآلخر ،فالدول املستقلة هي من هلا احلق املطلق واالنفرادي بمامرسة سلطاهتا السيادية عىل أرضها .وقد

تطرقت حمكمة العدل الدُّ ول ّية للســ َّيادة واالســتقالل يف قضية "قناة كورفو" ُمشرية إىل أن "بني الدول املستقلةُ ،ي َعدّ
َّ
أساسا جوهريا للعالقات الدولية" .39فمبدأ السيادة هو من املبادئ ا ُملس َّل ُم هبا يف القانون
احرتام الســيادة اإلقليمية ً
السلم والعالقات الدولية.
الدويل والتي من شأهنا تعزيز ِّ

رغم ُرسوخ مبدأ السيادة يف القانون الدويل ،فإن ا ُملامرسة العمل ّية ال ختلو من خروقات ،وهذه اخلروقات شملت

املجال الســيرباين؛ حيث انتهك هذا املبدأ من قبل دول عدة ويف مناســبات خمتلفة .عىل ســبيل املثال ،عام 2013

اكتشف جتســس الواليات املتحدة بشكل مستمر عىل الربازيل ،مما دفع رئيسة الربازيل آنذاك (ديلام روسيلف) إىل

إلغاء رحلتها املقررة إىل واشــنطن للقاء رئيس الواليات املتحدة آنذاك باراك أوباما احتجاجا عىل األمر ،بل قامت
بأكثــر من ذلك؛ إذ توجهت إىل مقر األمــم املتحدةِ ،
واصف ًة األمر باالعتداء عىل القانون الدُّ ويل والســيادة .تقول
روسيلف" :إن التَّطفل عىل هذا النحو يف حياة وشــؤون ال ُبلدان األخرى هو انتهاك للقانون الدويل وهو بِحدِّ ذاته
إهانة للمبادئ التي جيب أن تنســق العالقات فيام بني الدول ،ال ســ ّيام الصديقة ،وال يمكن لدولة ما أن تعلو عىل
حســاب سيادة دولة أخرى 40".إن ا ُملفردات التي استخدمتها رئيســة الربازيل ُت ِّثل تبيانا َملنطق القوة الذي تستغله

& Simona Ţuţuianu, Towards Global Justice: Sovereignty in an Interdependent World (The Hague: Springer Science
Business Media, 2012) 18.

37

Island of Palmas Case (Netherlands v. USA) Reports of International Arbitral Awards, 4 April 1928, 838.

38

Corfu Channel Case (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania) ICJ Reports of judgments, 9 April
1949, 35.

39

40

أيضاJulian Borger, ‘Brazilian President: US Surveillance a ‘Breach of International Law,’ The Guardian, :
املرجع نفسه؛ وانظر ً
September 24, 2013, online: <http://www.theguardian.com/world/2013/sep/24/brazil-president-un-speech-nsa.>surveillance
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بعض الدول لالعتداء عىل القانون الدويل وعىل ســيادات دول أخرى والتي قد متر دون حماســبة .إن عدم وجود
ســوابق قضائية حول انتهاك مبدأ السيادة يف املجال السيرباين يضعف من شأن احلامية القانونية للضحايا من الدول
من خطر التجســس .لكن ال بد من االلتفات إىل حقيقة أن املجال الســيرباين حديث نسبيا ،لذلك فإن عدم وجود
سوابق قضائية قد يكون نتيجة منطقية لذلك .املشكلة هي أن التجسس موجود منذ القدم ،لكن مل ُتاسب أي دولة
عىل أفعال التجســس التقليدية  -كام بينا يف موضع ســابق من البحث .إن هذا البحث يرفض التسليم باالستمرار
بعدم حظر التجســس ،خاصة التجسس الســيرباين ،ملا هلذا الفعل من خطر عىل مستقبل األمن والسلم الدوليني،
ناهيك عن مساسه بمبدأ الســيادة .لذا ينظر البحث بالسوابق القضائية التي متحورت حول مبدأ السيادة ،ومن ثم
قياس هذه األحكام عىل حاالت التجسس السيرباين.
إن القضاء الدويل ال خيلو من الســوابق التي تؤكد عىل أمهية احرتام مبدأ السيادة .ومن األحكام القضائية التي
تؤكد عىل حظر االعتداء عىل الســيادة ما جاء يف قضية "لوتــس" ،فقد أوضحت املحكمة الدائمة للعدل الدويل ّ
أن
"القيد األول واألهم الذي َي ِ
فر ُضه القانون الدويل عىل دولة ما هو أنه  -يف حالة عدم وجود قاعدة تســمح بعكس
ذلك  -ال جيوز هلا ُمارسة ســلطتها بأي شكل يف أرايض دولة أخرى" .41بمعنى أنه حيق للدول ممارسة سيادهتا كام
تشاء ،طاملا مل تتعارض ممارســتها مع َحظر رصيح .و ُيعترب من املحظورات ُمارســة دولة لسيادهتا عىل إقليم دولة
أخرى دون رضا األخرية.

ومثال َ
آخر عىل تطبيقات مبدأ السيادة ما جاء يف قضية قناة "كورفو" ،حيث قامت اململكة املتحدة بإرسال ُس ُفن
حرب ّية إىل املياه اإلقليمية أللبانيا جلمع أد َّلة عىل التعدين غري القانوين ،وقد استنكرت حمكمة العدل الدُّ ول ّية ترصف
احلق املزعوم يف التدخل إال جتسيدً ا لسياسة القوة ،حيث
اململكة املتحدة بترصحيها أنه "ال ُيمكن للمحكمة أن تعترب َّ
42
أ َّدى إىل حدوث انتهاكات جســيمة يف املايض ،وال يمكن ملثل هذه االنتهاكات أن جتد مكانًا يف القانون الدويل" .
واســتطردت املحكمة بالقول إنه "بني الدُّ ول ا ُملستقلةُ ،يعترب احرتام الســيادة اإلقليمية ،ركيزة أساسية للعالقات
الدولية ...لكن لضامن احــرام القانون الدويل ...جيب عىل املحكمة أن تُعلن أن ترصفات فِرقة ال َبحر َّية الربيطان َّية
تُشكّل انتهاكًا للســيادة األلبانية"ّ .43
إن أساس عدم َمرشوع ّية سلوك اململكة املتحدة يف املياه اإلقليمية األلبانية هو
اقتحام ُســ ُفنها العســكر ّية للمياه دون ترصيح44؛ أي أن مبدأ السيادة يشرتط احرتام أقاليم الدُّ ول األخرى ،بغض
النظر عن وقوع رضر مادي من عدمه.
قياسا عىل
إن جمرد دخول دولة ما إقليم دولة أخرى دون اشــراط وقوع رضر مادي يعترب انتهاكا ملبدأ السيادةً .
ذلكُ ،يمكن اعتبار استخدام طائرات االستطالع فوق اإلقليم اجلوي لدولة أخرى انتهاك لسيادهتا .ويبقى السؤال
حول َمدى إمكان ّية قياس عمليات اســتخدام طائرات االســتطالع للتجسس عىل عمليات التجسس اإللكرتون ّية
التي تقع  -عىل سبيل املثال  -عىل قاعدة البيانات لدولة ما ،فعمليات االقتحام اإللكرتوين بغرض مجع املعلومات
آثارا ماد ّية ختريب ّية ضارة عىل قاعدة البيانات ،أو البنية التحتية للدولة الضح ّية.
بحد ذاهتا ال ترتك ً

The Case of S.S. ‘Lotus’, (France v. Turkey), PCIJ Reports of Judgments. Series A No. 10, 7 September 1927, paras. 19-20.

41

The Corfu Channel Case, idem, 35.

42

Ibid.

43

Buchan, idem, 70.

44
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ّ
إن الســيادة اإلقليم َّية للدولة عىل فضائها اإللكرتوين يقتيض إخضاع عمل ّيات االقتحام والتجسس اإللكرتوين

ملتطلبات مبدأ الســيادة ،إال أن هذا األمر مل يعاجله القانون الدُّ ويل بشــكل رصيح إىل اآلن .رغم ذلك فإن جان ًبا من

الداخيل ،وإنام للقانون الدُّ و ّيل
السلم بأهنا تشكل انتهاكًا ليس فقط للقانون
الفقه ينظر إىل عمليات التجســس وقت ِّ
ّ
السيايس للدول األخرى" .45فمن خالل
أيضا ،والذي يقيض بأنه "عىل الدول احرتام وحدة األرايض واالستقالل
ً
ّ
هذا الفهم لعمليات التجســس التي تتعارض مع مبدأ السيادة يمكن قياس التجسس اإللكرتوين عليها ،فالفضاء
اإللكرتوين بام فيه من بنية حتتية ،وأجهزة إرســال واســتقبال ،وحاســوب ،كل منها خيضع إلقليم دولة ما .وألن
عمل ّيــات االقتحام اإللكرتون ّية تكون دون موافقة الدولة الضحيــة ،فإنه يمكن  -بل جيب  -اعتبار أي اطالع ،أو

جتميع ملعلومات غري متاحة للجمهور انتهاكا ملبدأ السيادة.

وتثور إشكالية ُأخرى حول التجسس اإللكرتوين ومبدأ السيادة حينام تكون املعلومات اإللكرتونية التي متلكها
ٍ
مساحات
دولة ما غري موجودة عىل إقليم نفس الدولة ،فاملعلومات متر يف الفضاء اإللكرتوين لدول أخرى ،بل وعىل

السيرباين جمال مفتوح لالتصاالت واملعلومات التي متلكها دولة ما،
عي كأعايل البحار .فالفضاء
ال ختضع إلقليم ُم ّ
ّ
وختزهنا ،أو تنقلها من خالل البنية التحتية اإللكرتون ّية املوجودة عىل أرايض دولة أخرى .حينام تستخدم الدُّ ول هذا

أيضا حقها يف احلفاظ عىل خصوص ّيتها
الفضاء السيرباين ،فإهنا ترغب يف محاية ليس فقط ملكيتها للمعلومات ،وإنام ً
ورس ّيتها بعدم التعرض هلا بالكشف ،أو الرسقة ،أو النرش .قد يبدو للبعض أن حق الدولة عىل معلوماهتا يف الفضاء
دهيي ،لكن ما هو األســاس القانوين حلاميتها حينام تكون خارج إقليم الدولة؟ إن موضوع سيادة
الســيرباين أمر َب ّ

البيانــات الوطنية نظمته اتفاقية األمــم املتحدة حلصانة الدول وممتلكاهتا من الواليــة القضائية لعام  ،2004فوفقا

لالتفاق ّية تكون للدولة وممتلكاهتا  -ذات الطبيعة غــر التجارية  -حصانة من والية املحاكم األجنبية حتى عندما

تكون املمتلكات موجــودة يف أرايض دولة أخرى .46يف ضوء هذا املعنى يمكن قياس احلصانة القضائ ّية ملمتلكات
الدولة ،عىل حقها باالحتفاظ بسيادة تامة مانعة عىل معلوماهتا اإللكرتون ّية ،التي متلكها خارج أراضيها.47

َّ
توجه املجتمع الدويل ينصب نحو التأكيد عىل وجود عالقة ســيادية بــن الفضاء اإللكرتوين والدول .عىل
إن ُّ
ســبيل املثال ،ينص تقرير فريق اخلرباء احلكوميني ا َمل ْعني بالتطورات يف ميدان املعلومات واالتصاالت الســلكية
والالسلكية يف ســياق األمن الدويل عىل أن "تنطبق ســيادة الدولة ،والقواعد ،واملبادئ الدولية املنبثقة عنها ،عىل
ســلوك الدُّ ول فيام يتع َّلق باألنشطة املتصلة بموضوع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وعىل والياﻬﺗا القضائية،
بشــأن هياكلها األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت داخل أراضيها 48".إن هذه التوصية تؤكد عىل أنه يف
الفضاء اإللكرتوين ينطبق مبدأ السيادة وكذلك املبادئ الدولية األخرى املتصلة واملكملة ملبدأ السيادة ،والتي يرى
البحــث أن من أمهها مبدأ عدم التدخل ومبدأ حســن النية .إن توصية فريق اخلــراء احلكوميني تؤكد بأن الفضاء

Quincy Wright, ‘Espionage and the Doctrine of Non-Intervention in Internal Affairs,’ in Essays on Espionage and
International Law, ed. Richard Falk (Ohio: Ohio State University Press, 1962) 12.
46

املادتان  5و 10من اتفاقية األمم املتحدة حلصانات الدول وممتلكاهتا من الوالية القضائية لعام  ،2004قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 2 ،38/59

ديسمرب .2004

48

45

Buchan, idem, 76.

47
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اإللكرتوين منطقة خاضعة للقانون ،وأن حجة فشــل القانون الدويل يف مواكبة حتديات التطور الرسيع لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت مل تعد مقبولة .بناء عىل التوصية أعاله يمكن االستنتاج بأنه ال يمكن األخذ بحجة إخراج
اإللكرتوين من مظلة القانون الدويل ،فمبدأ السيادة حيكم النشاط السيرباين.
الفضاء
ّ

َجزء من
إن مبدأ الســيادة حيمي الدولة بام يف ذلك بنيتها التحت ّية وكذلك املعلومات التي متلكها خارج إقليمها ك ُ
ســيادة البيانات الوطنية من خطر التدخل املادي .كذلك فإن مبدأ الســيادة يعالج عمل ّيات التخريب اإللكرتوين
بشكل ال شك فيه؛ إذ إن اإلرضار بالبنية التحت ّية ،أو بقواعد البيانات ُيعد انتهاكا لسيادة الدولة وسالمتها اإلقليمية.
وال بد من التأكيد أن احلامية القانونية تتوفر ،سواء أدى نشاط الدولة ا ُملعتدية إىل إحداث رضر مادي ،أو ال كام بينا يف
موضع سابق من هذا املطلب .و ُيمكن أن نستنتج من ذلك أن عمليات التجسس السيرباين سواء قادت إىل عمليات
ختريب مادية ،أو وقفت عند حد االطالع وأخذ املعلومات دون إذن ،فإهنا تُشكِّل انتهاكًا ملبدأ السيادة.
المطلب الثاني :حق الدول بصون فضائها اإللكتروني من عدم التدخل

إن حق الدولة باالنفراد بالترصف بملكيتها التي تشــمل البيانات واملعلومات الرقمية والبنية التحتية لإلنرتنت
يقتيض منع الدول األخرى من التدخل ،فكام بينا يف املطلب السابق أن القانون الدويل يضفي محاية سيادية للبيانات
الوطنية .إن احرتام الســيادة والسالمة السياســية للدول يرسي بشكل ٍ
احلق
مواز ملبدأ عدم التدخل ،والذي حيمي َّ
الســيادي للدولة يف حتديد شــؤوهنا الداخلية واخلارجية دون تدخل خارجي .ويمكن النظر إىل مبدأ عدم التدخل
ّ
كم ًل ملبدأ السيادة ،فحامية الســيادة تقتيض َمنْع التدخالت اخلارج ّية .وكام أرشنا ساب ًقا ،فإن التدخالت
باعتباره ُم ِّ
املعن ّية هي تدخالت أشخاص القانون الدويل العام من دول ومنظامت ،وال ُيقصد به ّ
تدخل األفراد ،أو اجلامعات،
مــا مل يكونوا مدعومني من دول أخرى .وقد أكد ميثاق األمم املتحدة عىل هذا املعنى بنصه" :ليس يف هذا امليثاق ما
ســوغ لألمم املتحدة أن تتدخل يف الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخيللدولة ما ،وليس فيه ما يقتيض
ُي ّ
األعضا َء أن َي ْعرضوا مثل هذه املسائل ألن حتل بحكم هذا امليثاق".49
نصها عــى َّ
أن " َينْطوي مبدأ َعدم التدخل عىل حق كل دولة
وقــد أكدت حمكمة العدل الدول ّية عىل هذا املعنى بِ ِّ
ِ 50
الرغم من َّ
ذات سيادة يف إدارة شــؤوهنا دون ُّ
تدخل
أن أمثلة التعدي عىل هذا
ّ
خارجي"  .وتُق ُّر املحكمة بأنّه "عىل َّ
املبدأ ليســت نادرة" إال ّ
أن املحكمة تعترب مبدأ عدم التدخل "جز ًء ال يتجزأ مــن القانون الدويل العريف" .51وتؤكد
املحكمة عىل أن القانون الدويل يتطلب احرتام "الســامة السياسية" للدولة ،كام تُقر املحكمة بأن وجود مبدأ عدم
التدخل هو بمثابة "نتيجة طبيعية ملبدأ املساواة يف السيادة بني الدول" .52إذا فمبدأ عدم التدخل يعمل جنبا إىل جنب
مع مبدأي السيادة واملساواة ،وجمموع هذه املبادئ يعزز من احرتام السالمة السياسية للدول وحيافظ عىل العالقات

الودية فيام بينها.
49

الفقرة الثانية من املادة  7من ميثاق األمم املتحدة 26 ،يونيو .1945

51
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Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), ICJ
14 Reports of Judgments, 27 June 1986, para 202.
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لقد جاء إعالن مبــادئ القانون الدويل املتصلة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة

ليحدد الســلوك املقبول يف التعامالت بني الدول ،ويشــمل هذا الســلوك املقبول عدم التدخل يف شؤون الدول
األخرى .ينص اإلعالن عىل أمهية " ُمراعاة الدول الصديقة لاللتزام الذي يقتيض عدم التدخل يف شــؤون أية دولة

أخرى ،هو رشط أسايس لضامن عيش األمم معا يف سالم ،ألن ممارسة أي شكل من أشكال التدخل أمر ال يقترص
عىل خرق امليثاق معنى ونصا ،بل يؤدي كذلك إىل خلق حاالت هتديد السلم واألمن الدوليني".53

واســتطرد اإلعالن بالنــص عىل أنه "ليس أل ّية دولــة ،أو جمموعة من الدول أن تتدخــل ،بصورة مبارشة ،أو
غري مبارشة وألي ســبب كان ،يف الشــؤون الداخلية واخلارجية ألية دولة أخرى ،وبالتايل فإن التدخل ا ُملســ َّلح،
وكافة أشــكال التدخل ،أو حماوالت التهديد األخرى ،التي تستهدف شــخصية الدولة ،أو عنارصها السياسية،
واالقتصادية ،والثقافيةُ ،تثل انتهاكًا للقانون الدويل.
وال جيوز أل ّية دولة اســتخدام التدابري االقتصادية ،والسياســية ،وأي نوع آخر منها ،أو تشــجيع استخدامها،

إلكراه دولة أخرى عىل النزول عن ُمارسة حقوقها السيادية ،واحلصول منها عىل أية مزايا.

كام أنه ال جيوز ألية دولة تنظيم النشــاطات اهلادمة ،أو االرهابية ،أو املسلحة ،التي ترمي إىل قلب نظام احلكم يف

دولة أخرى بالعنف ،أو مساعدة هذه النشاطات ،أو التحريض عليها ،أو متويلها ،أو تشجيعها ،أو التغايض عنها".54
يقدم اإلعالن فهام شــامال لصور التدخل املحظور التي هتدد األمن والســلم الدوليــن ،والتي ال تقترص عىل

استخدام القوة املسلحة ،وإنام تشمل وسائل اإلكراه االقتصادي والسيايس ،واألنشطة اإلرهابية ،بل وأي حتريض،

أو متويل هلا .إن هذه الصور رغم أمهيتها فإهنا تظل توصية غري ملزمة ،ناهيك أن معنى عدم التدخل ال يزال يشوبه

الغموض ،فليس من الواضح ما إذا كان حظر التدخل املقصود يســتلزم عنارص كاإلكراه ،أو القرس ،أو استخدام
القوة املســلحة ،والتي بدورها تتســبب بأرضار ماد ّية للدولة ،أم أن التدخل املحظور َيشــمل ً
أعامل ال تؤ ِّدي إىل
إحداث أرضار َم ْل ُموســة ،كاالطالع عىل املعلومات ،أو أخذهــا دون إذنَ .ف ِفي قضية "نيكاراغوا" ،قدمت حمكمة
العدل الدول ّية مفهوما حول عدم التدخل ،اشــرطت فيه توافر عنــران :األول هو اإلكراه والقرس ،والثاين هو
التأثري عىل الدولة ا ُملستهدَ فة بطريقة حترمها من ممارسة ســيادهتا بشكل معتاد وحر .55فالتدخل املحظور الوارد يف
قضية نيكارغوا ُيقصد به استخدام اإلكراه ،أو القرس للتأثري عىل إرادة الدولة يف ممارسة خياراهتا بحرية عىل نظامها.
يف ا ُملقابل ّ
فإن التدخل الذي حيدث خارج سياق استخدام القوة ،اليزال من دون تقنني واضح.
ّ
إن حمكمة العدل الدولية مل تبني املقصود باإلكراه والقرس خارج ســياق استخدام القوة ،وت َْرك هذه املسألة دون

قانوين واضح دفع البعض إىل تفســر اإلكراه وفق معيار ضيق .فعىل ســبيل املثال ،يرى الفقيه السا أوبنهام
تقنني
ّ
بأن التدخل غري املرشوع هو" :تدخل ديكتاتوري ...يف شــؤون دولة أخرى بغــرض احلفاظ عىل ،أو تغيري احلالة
53
54
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الفعل ّية لألشياء"َ .56و ِوفق هذا املعنى فإن َ
اخل َّط الفاصل بني ما هو مسموح وغري مسموح ،بشأن التدخل ،أو التأثري

عىل دولة أخرى ،هو حينــا ُيراد من الفعل إجبار الدولة عىل الترصف ،أو االمتناع عن الترصف ،خارج إرادهتا يف

الظروف العاد ّية .57ولك ّن تدخل دولة ما بشــكل اســتبدادي لفرض تغيريات يف السياسة الداخلية ،أو اخلارجية
تفســرا ضي ًقا للتدخل غري املرشوع ،لذلك ُيســ ِّلم البعض بصعوبة تطبيق مبدأ عدم التدخل يف
لدولة أخرى يمثل
ً

الســياق الســيرباين ،ألن التجســس اإللكرتوين قد يتوقف عىل اإلملام بأرسار الدولة الضحية دون استلزام عنرص
القرس ،أو االجبار والذي ينتفي معه التأثري عىل سلوك الدولة.

مــن املعلوم أن أحكام حمكمة العدل الدولية ،ذات حجية نســبية تنطبق عىل أطراف النزاع فقط ،مع ذلك يبقى
هلذه األحكام قيمة أدبية هامة يف تقديم التفسري القانوين .لكن لألخذ بالتفسري القانوين ا ُملقدم يف قضية ما ،ال بد من
تم الفصــل فيها ،فنجد يف قضية نيكاراغوا ّ
أن حمكمة
وجــود تقارب بني القض ّية احلال ّية حمل النزاع ،والقض ّية التي َّ

واضحا يف حالة التدخل الذي
العــدل الدولية نظرت إىل احلالة املعروضة أمامها حينام يكون التدخــل "خصوصا
ً
يســتخدم القوة" ،واســتطردت املحكمة بأهنا ســتحدد فقط جوانب املبدأ التي يبدو أهنا ذات صلة بحل النزاع.58

ويمكن االستنتاج من هذا النص بأن املحكمة قدمت مفهوما َح ْول مبدأ عدم التدخل بنا ًء عىل أمرين ،األول خاص
تفســرا عا ًّما ملبدأ عدم
يف حالة التدخل الذي يســتخدم القوة ،والثاين خاص يف النزاع املعروض ،أي أهنا مل تقدم
ً
التدخل ،وإنّام اقترص حكمها عىل اجلوانب املتعلقة باملنازعة املعروضة عىل وجه التحديد.

تفســرا جزئ ًيا
يقول الفقيه القانوين راســل بوكان :إنه جيب قــراءة حكم حمكمة العدل الدولية باعتباره يقدم
ً

وغري مكتمل ملبدأ عدم التدخل ،وبالتايل ال يمكن قياس حكمها يف قضية نيكارغوا عىل الســلوك الذي ال يتضمن

املادي املتمثل
اســتخدام القوة مثل التجسس اإللكرتوين .59وجيادل بوكان بأنه يف حني أن مبدأ السيادة حيمي ال ُبعد
ّ
تمثل يف
بأرايض الدولة وممتلكاهتا ،فإن مبدأ عدم التدخل ً
صمم حلامية الســيادة ،لكن بجانبها امليتافيزيقي ا ُمل َ
أيضا ُم َّ
السالمة السياس ّية للدولة .60وهذه الســامة ال تتحقق دون محاية قانونية دولية للبيانات واملعلومات ،التي متلكها
َّ

الدولة إلكرتونيا ،والتــي ترغب يف احلفاظ عىل خصوصيتها ،ورسيتها من االطالع غــر املأذون به .هذه احلُ َجج
تدفعنا إىل الدعوة إىل التوســع يف تفســر مبدأ عدم التدخل ،بحيث يشمل ا ُملامرســات احلاصلة دون رضا الدولة
الضح ّية ،سواء تو ّفر ،أو انتفى عنرص استخدام القوة ،أو اإلكراه ،أو القرس.

ن ِ
فهنالِك ُمارسات قانون ّية َأخذت بالفعل
َجد أن مفهوم عدم التدخل ليس جامدً ا
ومقصورا عىل استخدام القوةُ ،
ّ
توسعا حول مبدأ عدم التدخل .من هذه املامرسات الدعوى ا ُملقامة أمام حمكمة العدل الدول ّية من ِق َبل
مفهو ًما أكثر ُ
تيمور الرشقية ضد أســراليا ،والتي ادعت فيها تيمور الرشقية أن أســراليا تواصلت مع َمكتب ُما ٍم يف أســراليا
ِ
س ّية تتعلق بالتقايض القائم بني الدولتني ،وقد طالبت تيمور
يعمل لصالح تيمور الرشقية ،وذلك جلمع معلومات ِّ
Lassa Oppenheim and Hersch Lauterpacht, International Law: A Treatise. Vol. I, Peace, 8th edn (London: Longman, 1955) 305.
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Buchan, idem, 77.
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الرشقية احلصول عىل أمر مؤقت إليقاف نشاط أسرتاليا ،وتدمري ا ُملستندات والبيانات التي حصلت عليها أسرتاليا.

ُقرر ما إذا كانت
وقد جاء حكم حمكمة العدل الدولية بأنه "يف هذه املرحلة من اإلجراءات ...حتتاج [املحكمة] أن ت ِّ
احلقوق التي تُطالِب هبا تيمور الرشقية بِشأن األُســس املوضوعية ،والتي تَسعى إىل ِ
احلامية من ِ
أجلها ،معقولة".61
ّ
ُ
ُ
أمرا مؤقتًا بأنه جيب عىل
اعتــرت حمكمة العدل الدولية أن مطالبة تيمور الرشقية معقولة ،وعىل أساســه أصدرت ً

أســراليا "عدم التدخل بأي شكل من األشــكال يف االتصاالت بني تيمور الرشقية ومستشارهيا القانونيني" .62إن
ً
معقول ،دون
حلكم ُيقدِّ م مفهو ًما ُم َو َّســ ًعا ملبدأ عدم التدخل؛ إذ يشرتط أن يكون أساس املطالبة بعدم التدخل
هذا ا ُ
اشــراط وقوع إكراه فعيل أ َّثر عىل ســلوك الدولة الضحية .إن التفسري املتوسع ملبدأ عدم التدخل يتوافق مع املنطق
ومقتضيات العرص حيث املعرفة قوة ،فتجميع املعلومات بشــكل غري مرشوع هو شكل من أشكال التدخل الذي
ً
ستقبل.
تتوافر معه احتاملية استخدام اإلكراه ضد الدولة الضحية والتأثري عىل سلوكها ُم
إن تفســر حمكمة العدل الدول ّية ملبدأ عدم التدخل يف قضية تيمور الرشقية ضد أســراليا أعاله ،تزيد فاعليته
حينام يطبق جن ًبا إىل ٍ
وأيضا مع مبدأ املساواة
جنب مع مبدأ الســيادة  -الذي تناولناه بالتفصيل يف املطلب السابق ً -

تنص املادة الثانية من ميثاق األمم
يف الســيادة ،ولقد أكدَّ ميثاق األمم املتحدة عىل مبدأ ا ُملساواة يف الســيادة؛ حيث ُّ
املتحدة عىل أن "تقوم اهليئة عىل مبدأ املســاواة يف الســيادة بني مجيع أعضائها ".وهذا املبدأ يؤكد عىل أن مجيع الدول

متساوية يف السيادة ،بغض النظر عن احلجم ،أو الكثافة السكانية ،أو الثقل السيايس؛ لذا ليس من حق أي دولة أن
تتدخل يف شؤون دولة أخرى ،بام فيها ا ُملامرسات التي تقع خارج إرادة ،أو رغبة الدولة الضحية.
إن هذه املبادئ ُمتمعة تُنشــئ محاية للدولة عىل سيادهتا من التدخالت اخلارجية ،بام يف ذلك التدخالت الناشئة

عن األنشطة السيربانية .يف هذا السياق أكَّد فريق اخلرباء احلكوميني حول التطورات يف جمال املعلومات واالتصاالت
يف سياق األمن الدويل التابع لألمم املتحدة بأنه عىل الدول االمتناع عن التدخل يف شؤون الدول األخرى؛ إذ "جيب

أن تفي الدُّ ول بالتزاماهتا الدولية فيام يتعلق باألفعال غري املرشوعة دول ًيا املنســوبة إليها ،وجيب أال تستخدم الدول
وكال ًء الرتكاب أفعال غري مرشوعة دول ًيا ،كام ينبغي أن تســعى الدول إىل ضامن عدم اســتخدام أراضيها من ِق َبل
جهات فاعلة دون الدُّ ول األخرى لالستخدام غري القانوين لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 63".إن صياغة هذه
التوصية جاءت بلغة عامة بعيدة عن التفصيل ،مع ذلك فهي تؤكد عىل التزامات معينة .فعىل الدول عدم االنخراط
بأفعال غري مرشوعة دوليا يف جمال املعلومات واالتصاالت بام يؤثر سلبا عىل األمن الدويل ،وكجزء من هذا االلتزام
فإن عىل الدول عدم استخدام وكالء عنها لتنفيذ عمليات غري مرشوعة ضد دول أخرى .فالدولة تكون مسئولة عن

أنشــطة اجلهات التي توظفها ،أو متوهلا لتعمل لصاحلها ،وهو التزام ســلبي بامتناع الدولة عن االنخراط بعمليات
غري مرشوعة بنفسها ،أو عن طريق وكالء .كذلك عىل الدول ضامن عدم استخدام أراضيها ألغراض غري مرشوعة

من قبل جهات مســتقلة ،وهو التزام ببذل عناية بصون األرايض ومراقبتها فعليا ملنع جهات أخرى من اســتغالهلا
Questions Relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. Australia) ICJ Reports of
Judgments, 3 March 2014, para 26.
62
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ألغراض غري مرشوعةَّ .
إن اإلشــارة إىل مســئولية الدولة عىل الوفاء بالتزاماهتا عن األفعال غري املرشوعة  -بام يف

ذلك اســتخدام الوكالء يف املجال الســيرباين  -فيه تأكيد عىل حظر التدخل غري املرشوع ،والذي أرى أنه ال بد من
إدخال التجسس السيرباين كأحد صوره .يف املجال السيرباين ،يعد الوصول إىل املعلومات واالستيالء عليها خرق

للسلطة الســيادية للدولة بغض النظر عن وجود رضر مادي .فالرضر املعنوي يتحقق حينام ُيتوصل إىل معلومات
غري متاحة للعامة والتي تعد رسيتها وخصوصيتها جزء من احلقوق السيادية التامة املانعة للدولة.

خاتمة

ُ
البحث لصورتَني للهجامت اإللكرتون ّية ما دون اســتخدام القوةُ ،ها التجســس السيرباين ،وعمليات
َطرق
ت َّ
التخريب الســيربانية ،وال بد من اإلشــارة ً
أول إىل ّ
أن مســألة اإلثبات ،ومعرفة الفاعل ،وبالتايل اإلسناد ،التزال

جلناة للجرائم السيربان ّيةَّ .
والسلم الدوليني يف املجال
إن ُمستقبل األمن ِّ
تُشكِّل ُصعوبة عمل ّي ًة يف جمال الكشف عن ا ُ
الســيرباين ،يتوقف عىل تطوير وســائل تكنولوج ّية أكثر ُقدر ًة عىل كشــف الفاعل ،وعىل حســم مسائل اإلسناد،
ّ
ومسئولية الدول ،بام خيدم املجتمع الدويل َكك ٍ
ُل ،كام أن هنالك حاجة إلجياد آلية تنظيم ّية حتكم األنشطة اإللكرتون ّية
بحيث تُو ِّفر محاية دولية لسيادات الدول ،وحقوق الضحايا.
السيرباين ،هناك إشــكاليتان ،األوىل ذات بعد قانوين تتمثل يف عدم جتريم القانون الدويل
فيام خيص التجســس
ّ

تكنولوجي تتمثل يف سهولة االعتامد عىل الذكاء االصطناعي يف عمليات
للتجســس بشكل عام ،والثانية ذات بعد
ّ

التجسس السيرباين دون اخلوض يف خماطر التجسس التقليدي الذي يعتمد عىل العنرص البرشي وخماطر كشفه.
ِ
السيرباين ،ويف ظل انعدام جتريم واضح ورصيح
التجسس
عز ُز من عمليات
َّطور التكنولوجي الذي ُي ِّ
يف ظ ِّل الت ّ
ُّ
ّ
للتجســس عىل الصعيد الدويل ،فإن خيارات الدولة الضح ّية تبدو حمدودة يف التصعيد السيايس واالستنكار .يرى
ُ
البحث أنَّه من اخلطورة اقتصار تكييف األنشــطة السيربان ّية جلمع املعلومات باعتبارها ُم َّرد جتسس ال تأثري هلا عىل

مبدأ الســيادة وعىل مســتقبل األمن والســلم الدوليني .لذلك ،هناك حاجة إىل تطوير قواعد القانون الدويل لكي
تتناســب مع حجم اهلجامت اإللكرتون ّية التي تبدأ بتجميع املعلومات الرسية من أجل التأثري عىل ســلوك الدولة
عن طريق الضغط عليها سياســ ًيا ،أو عن طريق شن هجامت ختريب إلكرتونية تشل من مقدرة الدولة عىل ممارسة
سيادهتا بشكل كامل وحر عىل إقليمها.

وضوحا يف َمنح الدولة الضحية حقا يف
أ َّما بشــأن هجامت التخريب السيرباين ،فإن موقف القانون الدويل أكثر
ً
تفعيل قنوات احلامية القانونية .فوجود أثر مادي مثل تعطيل اإلنرتنت ،أو املســاس بالبنية التحتية لألسالك ُيشكّل
ساسا بســيادة املمتلكات والبيانات الوطنية ،سواء الواقعة عىل أراضيها ،أو خارج إقليمها .وكام ّبي البحث فإن
َم ً
مبدأ السيادة حيمي الســامة املادية ألرايض الدولة وممتلكاهتا ،يف حني حيمي مبدأ عدم التدخل السالمة السياس ّية
 غري امللموسة  -للدولة.بسبب الطبيعة االفرتاضية للفضاء اإللكرتوين والعمليات احلاصلة من خالله ،فإنه ال بد من النظر إىل مبدأ عدم
التدخل باعتباره بالغ األمهية يف محاية الســامة السياسية للدولة ،ليس فقط عىل البيانات واملعلومات التي متلكها،

246

املجلة الدولية للقانون ،املجلد احلادي عرش ،العدد األول ،2022 ،تصدر عن كلية القانون ،وتنرشها دار نرش جامعة قطر

أيضا عىل ح ّقها يف محاية رس ّيتها ،وحقها يف االحتفاظ بخصوصيتها ،ألن محاية هذا احلق يف اخلصوصية يضمن
بــل ً
النزاهة السياس ّية للدولة وعدم التأثري عىل قراراهتا.
السيرباين؛ إذ ال
تظهر إشــكال ّية أخرى حول مدى إمكانية تطبيق مبدأ عدم التدخل عىل التجســس والتخريب
ّ
الســلم ودون وجود
تفســرا
ُيقــدّ م القانون الدو ّيل
ً
واضحا ملعنى وأبعاد التدخل املحظور ،خاصة الذي يقع أثناء ِّ
ً
تدخل عســكري ،أو دون استخدام للقرس والقوة .يف هذا الشأن ،يدعو البحث إىل التوسع بشكل معقول يف تفسري
رصح به للمعلومات ،فالتجسس
مبدأ عدم التدخل ،ليشمل ليس فقط التخريب السيرباين ،بل ً
أيضا االطالع غري ا ُمل ّ
يكون دون رضا الدولة الضحية ،وانعدام الرضا  -حتى وإن حدث دون اســتخدام اإلكراه ،أو القوة  -هو خطوة
أوىل يف اجتاه اســتغالل الدولة الضحية ،وتقويض ســلطتها وإضعاف مركزها الســيايس ،وهذا االستغالل الذي
السلطة
حيصل ،ليس فقط من خالل عمليات التخريب الســيرباين ،بل ً
عرض ُّ
أيضا من خالل التجسس السيرباين ُي ِّ
فس باعتباره ً
شكل من أشكال اإلكراه غري املرشوع.
السياد ّية للخطر ،مما جيب أن ُي ّ
إن التطور التكنولوجي الرسيع أدى إىل تســابق الدول يف تعزيز معرفتها التكنولوجية والقدرة عىل استعامهلا بام
يضعها يف مركز القوة .إن تعزيز القوة السياسية واالقتصادية بل والتكنولوجية يمكن استخدامه للنهوض بالدولة
القوة من أجل السيطرة
وبعالقاهتا مع الدول األخرى من خالل التعاون ،لك ّن املشــكلة تظهر حني تستغل عنارص ّ
والتأثري عىل ســلوك دولة ،أو دول أخرى .لذلك ال بد من توجيه ُمارســات الدول نحو احرتام السيادة اإلقليم ّية
للدول األخرى ،وهو أمر ال يتحقق من دون االلتزام بمبدأ عدم التدخل وفق مفهوم معقول يشــمل محاية املجال
السيرباين للدول.
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