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  ...إن كانت الرتبية وحدها أساس األخالق 
  ...َأو كانت البيئة وحدها أساس األخالق 

ًأو كانت كلها معا أساس األخالق  َ...  
  

  .فليس هناك من هو أحق من أمي وأبي بإهدائي
  

  ...فإليهما أهدي 
  ...هذا العمل

--  
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وفقني إلمتام هذا و العلي القدير وأمحده الذي أعاننيبادئ ذي بدأ، أشكر اهللا 

  ...العمل
 الفاضلة خبالص الشكر والتقدير ألستاذتي كما ال يسعني يف هذا املقام إال أن أتقدم

 وبذلت يل من النصائح ،التي اعتنت بهذا العمل" جية قموحنا"
، والتوجيهات ما ذلل أمامي الصعوبات الكثرية، وصربها معي حىت إخراجه

 وحتملك  ومساع أسئلتي ومناقشاتي شكرا أستاذتي لنصائحك، وتوجيهاتك،
  ...وتصحيح هذا العمل عناء قراءة

    كما أتقدم ألساتاذتي وأساتذتي األفاضل أعضاء جلنة املناقشة، عبادة شهرزاد،
بن السبتي عبد املالك وحممد الصاحل نابتي بتشرفهم مناقشة هذا العمل، وحتمل 

  . فلكم مني خالص الشكر والتقدير،عناء قراءته
كما أتقدم لكل من قدم يل يد املساعدة من قريب أو بعيد، ليساهم ولو بقدر 

  ...بسيط، إلمتام هذا العمل
  ...شكرا مجيعا

 -وفقنا اهللا وإياهم-
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AAP: American Association of Publishers. 

ARPA: Advanced Research Project Agency. 

CDA :Communications Decency Act. 
COPA: The Child Online Protection Act.  

COPPA: The Children’s On line Privacy Protection Act. 

DMCA: Digital Millennium Copyright Act. 

DOI: Digital Objectif Identifier. 

ECMS: Electronic Copyright Management System. 

FTP: File Transfer Protocol. 

GUI: Graphical User Interface. 

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 

ICOLC- International Coalition of Library Consortia. 

NNTP: Network News Transfer Protocol. 

NSF: National Science Fondation. 
OLGA: Online Guitar Archive. 

P3P: Plattform for Privacy Preferance. 

PGP: Pretty Good Privacy . 

STM: International Association of scientific technical and medical Publishers. 

TCP: Transmission Control Protocol. 

TRIPS: agrement on trade aspect of intelectuel property rights. 

WWW: The World Wide Web. 
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  الفصل األول
  اإلطـار العـام للبحث

 

  مـقدمــة
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 املعلومـات   جإن سعي اإلنسان املتواصل إىل األفضل، واكبته حركة هائلة يف جمـال إنتـا             
 أمـام   اونشرها إذا مل تكد تصل البشرية إىل منتصف السبعينات من هذا القرن حىت وجدت نفسه              

إلنترنت، واليت نتجت عن االنفجار املعلومايت، وقد زاد يف انتشار          أهم اكتشاف عرفته وهو شبكة ا     
الشبكة سهولة استخدامها وتوفر الكثري من املعلومات والتطبيقات عليها ومبختلف أشكاهلا لتصبح            
بذلك موردا مهما من موارد املعلومات لكل فئات اتمع، حىت البيئة األكادميية اليت جعلت شبكة               

ن مصادر املعلومات ووسيلة نقل وحبث واتصال مهمة يف التعلـيم العـايل أو        اإلنترنت كمصدر م  
البحث العلمي، كما نتج عن الشبكة ظهور العديد من اهليئات واملنظمات العاملية املهيمنة حيـث               
تقوم بتنظيمها ومراقبتها وحتديد أطر عملها ومحاية املعلومات املتواجدة عليها، وبـسبب ميـزات              

اليت ساعدت مستعمليها على خرق كل احلدود الزمنية واملكانية، ظهرت العديد           شبكة اإلنترنت و  
من التعديات اليت هددت أمن هذه الشبكة وأمن العامل على حد سواء، وهو ما أدى إىل ظهـور                  
عدة إشكاالت تزداد تعقيدا كلما ازددنا خوضا يف تفاصيلها، وهذه اإلشـكاالت مل ختـرج يف                

خالقية بصفة عامة وما ميس املعلومات وأيـضا خـصوصية األفـراد            إطارها عن اإلشكاليات األ   
والتجاوزات القانونية، بسبب االنتشار الواسع لشبكة اإلنترنت وإجياد بعض املستعملني للثغـرات            
القانونية اليت متكنهم من الوصول إىل اختراق شبكات املعلومات بطرق غري قانونية إما بتخريبها أو               

  .حمتواها ألسباب شخصية أو عرقية أو سياسية، أو رد إثبات للذاتتشويهها والتحكم يف 

هذا وعرفت حقوق امللكية الفكرية أيضا جتاوزت وتعديات كـثرية، ومبـا أن البـاحثني               
واألكادمييني على خمتلف ختصصام جبامعة منتوري قسنطينة يـستفيدون مـن هـذه الـشبكة،               

ا حيدث يف العامل وتصادفهم هذه اإلشكالية األخالقيـة         ويتعاملون معها، يعين أم ليسوا مبعزل عم      
 على حد سواء، وهذا ما أدى بنا إىل دراسة هذه املوضوع واخلـوض فيـه بالبحـث                  ةوالقانوني

: اإلنترنت املثارة حول شبكة     ةاملشكالت األخالقية والقانوني  " والتقصي والذي جاء حتت عنوان      
  ".معة منتوري قسنطينةدراسة ميدانية على األساتذة الباحثني جبا

حاولنا من خالل هذه الدراسة اإلجابة على املشكل املطروح انطالقا مـن جمموعـة مـن                
الفرضيات والتساؤالت، وقد مت تقسيم الدراسة إىل ستة فصول أساسية، كان الفصل األول منـها               

فيـة  خمصصا لتوضيح أساسيات الدراسة، من خالل ضبط وحتديد أمهية املوضوع وأهدافـه املعر            
والدوافع اليت أدت بنا إىل اختياره، مع التركيز على الفرضيات وإشكالية الدراسـة والدراسـات               

  . وإبراز نقاط االختالف واالتفاق بينها وبني املوضوع حمل الدراسةعالسابقة هلذا املوضو
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أما الفصل الثاين واملتعلق بشبكة اإلنترنت باعتباره مدخال للبحث فقد هدف إىل اإلجابات             
تارخيها، خدماا،  :  اليت تدخل ضمن إطار شبكة اإلنترنت وكل ما يتلق ا          ةعن التساؤالت العام  

  .إضافة إىل بعض االجيابيات والسلبيات اليت تعرفها الشبكة

ويف الفصل الثالث جاء احلديث فيه عن املشكالت األخالقية املطروحة على شبكة اإلنترنت             
 باألخالق، بدءا بضبط مفهوم األخـالق مث أخالقيـات          ةتعلقمن خالل ضبط املفاهيم املختلفة امل     

املعلومات، وأخالقيات احلاسب واإلنترنت، مث الوصول إىل أهم اإلشكاليات األخالقية املثارة حول            
، فقمنا بضبط مفهوم اجلرمية مث اجلرميـة        ةالشبكة واليت ينظر إليها الكثري باعتبارها جرائم إلكتروني       

 هذه اجلرائم على شبكة اإلنترنت، وقمنا بعرض جممل هلذه اجلرائم املطروحة            اإللكترونية، وتصنيف 
  .على هذه الشبكة

 مأما الفصل الرابع والذي تعرضنا فيه إىل مفهوم املشكالت القانونية، فقد قمنا بضبط مفهو             
القانون مث عالقته باألخالق، ونظرا لشساعة واتساع موضوع اإلشكاالت القانونية املثارة علـى             
شبكة اإلنترنت فإننا قد ركزنا اهتمامنا حبقوق امللكية الفكرية على شبكة اإلنترنت وقـد قمنـا                
بتعريف حقوق امللكية الفكرية وكل ما يتعلق ا من مصنفات، واحلقوق املمنوحة للمؤلفني مـع               

واملـصنفات  التعريج على االتفاقيات العاملية يف هذا اال، وبعد ذلك تطرقنا إىل املصنفات الرقمية  
على شبكة اإلنترنت مع التعرف على رأي املشرع اجلزائري يف هـذا اـال، مث عـرض أهـم                   

  .اإلشكاالت املطروحة يف جمال حقوق امللكية الفكرية على شبكة اإلنترنت

فقد تعرضـنا   " للحماية على شبكة اإلنترنت     "أما الفصل اخلامس فخصصناه للحديث على       
لى الشبكة، من خالل التعرف على طرق محاية املعلومات على شبكة           فيه إىل أهم طرق احلماية ع     

اإلنترنت ومحاية اخلصوصية على وجه اخلصوص، مث محاية اخلـصوصية الفرديـة والفريوسـات              
  .واحلماية القانونية على الشبكة، إضافة إىل خمتلف الطرق الوقائية وخمتلف طرق محاية املعلومات

الفصل امليداين فقد جاء حوصلة للنتائج املتوصل إليهـا يف          أما الفصل السادس واألخري وهو      
فصول البحث مقارنة بفرضيات الدراسة، والتأكد من مدى التحقق واملطابقة للدراسة امليدانية، من             

  .خالل حتليل النتائج املتوصل إليها وحتليلها من منظور ما توصلنا إليه يف الفصول النظرية
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تكنولوجيـا  :  من املراجع كان أمههـا كتـاب       ة على جمموع  وملعاجلة هذا املوضوع اعتمدنا   
 القانونية وهو أعمال الندوة العربية األوىل للمعلومات املنعقـدة يف الفتـرة             تاملعلومات والتشريعا 

 جبامعة قسنطينة، مت االعتماد على هذا املرجع نظرا ملا حيمله مـن             1999 سبتمرب   25/27املمتدة من   
ع جاب من جوانب البحث، وانطالقا من هذه الدراسات اليت فتحت           مقاالت هلا عالقة مباشرة م    

اال للتساؤالت والوصول إىل بعض املعلومات اليت حتيط باجلانب القانوين لشبكة اإلنترنت خاصة             
  .ما يتعلق بالتشريعات القانونية مللكية الفكرية وللمصنفات الرقمية

وحممد ناصـر     اهد اهلاليل  "ية اإلنترنت   أخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات العامل     "مقال
 جبانب أخالقيات شبكة اإلنترنت خاصة أن       ة مت االعتماد على هذا املرجع ملا له من عالق         ،الصقري

له ارتباطا مباشرا جبانب من جوانب البحث، إضافة إىل جمموعة من املؤلفات واملقاالت  لعـرب                
املرتبطة باجلوانب القانونية للشبكة اإلنترنـت،  ، وArab Lawيونس املنشورة على اخلط يف موقع 

وعدد من املعلومات املختلفة املتعلقة باجلرائم على شبكة اإلنترنت وتصنيف اجلرائم، وقـد كـان    
 صورة واضحة ومضبوطة عن اجلرائم االلكترونية، والكـثري         اهلذه املراجع الفضل الكبري يف إعطاءن     
  .شبكةمن اإلشكاليات القانونية املرتبطة بال

هذا ودون أن ننسى اإلشارة إىل الصعوبات اليت واجهتنا يف سبيل إعداد هذه املذكرة خاصة               
ما تعلق منها بعامل الوقت الذي مل يسمح لنا باإلطالع الكايف واألفضل على خمتلـف القـراءات                 

ذلك البحثية والفكرية هلذا املوضوع، خاصة مع عوامل أخرى ترتبط به كاحلداثة والسعة، زد على               
قلة املراجع اليت تعىن بقسم األخالقيات الذي بقي يف كثري من األحيان يتراوح يف أبعـاد خمتلفـة                  
تتناسب تبعا ونسبية األخالق يف كل جمتمع، ولذا فهذا البحث يعتر جمرد حماولة منا إلفادة البحث                

اسات الحقـة   العلمي ولو بالشيء القليل، ونرجو أن نوفق يف اخلوض فيه بثبات وموضوعية يف در             
  .لنا حبول اهللا تعاىل

، تقتضي منهجية البحث العلمي قبل البدء يف أي حبث التطرق إىل اجلوانب املتعلقة باملنهجية             
هذا ما سنتناوله يف هذا الفـصل       ، وكذا إجراءات الدراسة امليدانية، و     ع الدراسة وأساسيات موضو 

ية املوضوع وأسباب اختيـاره،     ، حيث سنعرج على أساسيات الدراسة من خالل أمه        من دراستنا 
وإبراز أهم األهداف اليت نبتغي حتقيقها من خالل إجرائنا هلذه الدراسـة، مث نـربز اإلشـكالية                 
والتساؤالت مث الفرضيات والدراسات السابقة، أيضا توضيح املنهج املتبع، مث إجراءات الدراسة من             

ىل أننا قمنا بوضع البيانـات الشخـصية        ااالت والعينة وأدوات مجع البيانات، وجتدر اإلشارة إ       
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 البيانات تـربز الـسمات والـصفات         إذ أن هذه   ألفراد العينة يف هذا الفصل حتت عنصر العينة،       
  .   الشخصية لألساتذة أفراد عينة الدراسة

1-املوضوعأهمية  

 مبختلف األشكال؛  وفرة وتعدد يف املعلومات   و ،اخلدمات من   نظرا ملا توفره شبكة اإلنترنت    
اجتاه املكتبـات ومراكـز املعلومـات       خاصة مع    ،وسائط متعددة وصور،  صوتية، مرئية،    ،نصية

اخلدمات ىل   ونظرا حلاجة األساتذة الباحثني إ     تقدمي خدماا على اخلط،   إىل  واملؤسسات األكادميية   
ة هـذه   نظرا لتنوعها وسرع  ، فاإلنترنت تعترب من أهم مصادر املعلومات         احلديثة واآلنية  املعلوماتو

جل اسـتغالهلا   ألذلك كان من األمهية مبكان أن يتمكن األساتذة من التحكم فيها من             اخلدمات،  
، خاصة باعتبار الشبكة سيف ذو حدين       لتحقيق خمتلف األهداف املتعلقة باحلصول على املعلومات      

إلشـكاالت  كل هذا أمام انتشار العديد من القضايا واهلا الكثري من السلبيات  كما حتمل اجيابيات    
 عليهـا،   املعلومـات ألشخاص واملمتلكات كالـشبكات و    ذات البعد األخالقي كالتعدي على ا     

 ذات البعد   واإلشكاالت، وخمتلف املعلومات والتطبيقات اخلاصة،      واخلصوصية الفردية لألشخاص  
وتعددت فأصبح من الصعب ضبط هذه اإلشكاالت سواء منها مـا يتعلـق               اليت انتشرت  القانوين
ي على احلدود القانونية أمام إمكانية التخفي خبصائص الشبكة املتعددة أو التعـدي علـى               بالتعد

 البـاحثني مـستعملي     ا كان لزاما على األسـاتذة     ذولحقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية،      
أو تفـادي    واألخالقيـة  القانونيـة    اإلشكاالتتدابري سواء للتعامل مع هذه      طر و الشبكة اختاذ أ  

ـ  موضوع    دراسة هذا  ومن هنا تأيت أمهية    ت املختلفة، التعديا  األخالقيـة اإلشـكاالت   "اخلاص ب
وهي أمهية تزداد مع زيادة التعديات والتجـاوزات علـى          "حول شبكة اإلنترنت   والقانونية املثارة 

الشبكة، خاصة عندما أصبحت اخلصوصية الفردية لألشـخاص وحقـوق امللكيـة الفكريـة،              
اهلا تتعرض بصفة دائمة لألخطار، حيث أصبح من الواجب وضع نظـرة      واملعلومات مبختلف أشك  

أمهية معرفة   إىل إضافةتصورية شاملة ملواجهة هذه اإلشكاالت املرتبطة باإلنترنت والتعامل معها،          
الطرق والوسائل املسامهة يف املكافحة واحلد من التجاوزات علـى شـبكة اإلنترنـت لتحـذير                

  .ااملستعملني عند التعامل معه

أهداف البحث -2 
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ـ و،  فتحت العامل و  قصرت املسافات  الشبكة العاملية اإلنترنت شبكة معلوماتية اتصالية       هجعلت
احلديثة فقد جاءت   وكبقية االكتشافات   ولكنها  كثري  فوائد   وهي بذلك تقدم للبشرية    ،قرية صغرية 

 أهـداف غـري      حيث استغلها البعض لتحقيـق     ،مبشاكل وقضايا مل يكن يعرفها اإلنسان من قبل       
 وعلى ضوء هذا جاء حبثنا ليعاجل القـضايا         ،اإلنترنت من هذه األعمال    مستعملوفتضرر  مشروعة،  

 جمموعة مـن النقـاط املتعلقـة        إبراز إىلاألخالقية والقانونية املثارة حول الشبكة والذي يهدف        
باملوضوع وهي 

v          ـا مـن      التعريف بقضية هامة وحديثة ختص املعلومات على شبكة اإلنترنت وم ا يتعلق
  مشكالت قانونية وأخالقية 

v               لفت انتباه الباحثني واملهتمني إىل كثري من الظواهر السلوكية السلبية املتعلقـة باسـتخدام
 .احلاسب اآليل وشبكة اإلنترنت

v      من إشكاالت عاملية أخالقية وقانونية      الباحثني ملا يطرح     األساتذةالتعرف على مدى تعرض
  .على شبكة اإلنترنت

v لتعرف على أثر األخطار واإلشكاالت اليت تواجه مستعملي اإلنترنتا. 

v  واجهة األخطار، والتحكم فيهام الباحثني يف األساتذةالتعرف على قدرة.   
v التعرف على املعايري األخالقية والقانونية املصاغة حلماية شبكة اإلنترنت.  
v       حبمايـة امللكيـة    ئرية اليت تتعلق    الوقوف عند القوانني والتشريعات القانونية الدولية واجلزا

 .ومعرفة ما إذا كانت مسايرة للواقع الشبكة الفكرية على

v               لفت انتباه املهتمني يف اجلهاز القضائي والقانوين إىل سلوكيات وأفعال جنائية ترتكـب يف
  .شبكة اإلنترنت، من أجل وضع ضوابط قانونية وقضائية يف التعامل واحلكم على مرتكبيها

v ماية الشبكةحل حالياأفضل الطرق والوسائل والتقنيات املستخدمة ب التعريف. 

3-اإلشكالية 

 بفضل حماوالته ومهاراته العديد من االبتكارات واالكتـشافات يف عديـد            اإلنسانعرف  
 عقلية  إمكانات التقدم حنو االفضل واستغالل ما منحه اهللا من          إىل واليت يبحث من خالهلا      ،ااالت

 يستثين جمال املعلومات من هذه التطـورات،         ومل يعة واالستفادة من كل ما توفره،     الستغالل الطب 
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 يف عصر مسي بعصر املعلومات والذي امتد على فترات ومراحل بدءا من              نعيش نتاجها اليوم   واليت
اليت قدمت لإلنسان مزايا وتـسهيالت ال       ، ضاعفت من حجم املعلومات    حيثاكتشاف الطباعة   

سنوات الستينات وبانتشار احلاسب اآليل هو املرحلة األهـم         وم ميكن اعتبار    حصر هلا، وعلى العم   
بعد ظهور الطباعة يف االنفجار املعلومايت، فاحلاسب اآليل كان جهازا مالئما ملعاجلة املعلومـات              
وحفظها، وتوزيعها، لكن هو اآلخر قد الزمته إشكاالت جديدة مل تكن موجودة من قبل، منـها                

 على احلاسب، وختريب اجلهاز أيضا، وعلى الرغم من كل هذا فإن احلاسوب هو        ختريب املعلومات 
األساسية لظهور شبكات املعلومات عامة، وشبكة األنترنت       أهم جهاز لإلنسان خاصة إنه القاعدة       

  . يعرف هذا العصر بعصر املعلوماتأصبحخاصة وذه الشبكة 
 التقنيـة  و  التكنولوجية االكتشافات و نترنت بني الكثري من االختراعات    شبكة اال لقد مجعت   

ت العديد مـن    وفرو ،املكانا   يضيق   أن تضم العامل كله من دون       أناستطاعت  ، و االتصاالتو
 ، الفائقة سرعةال متعددة مع متيزها بالدقة و      توفره من خدمات   التسهيالت واإلجيابيات من خالل ما    

 آثارا سلبية   االكتشافاتت وكسابقتها من    كل هذه اإلجيابيات مل متنع أن تكون لشبكة االنترن        لكن  
غرافية ا ج ن تعرف حدود   كل دول العامل دون أ     فقد سامهت الشبكة يف انتشار املعلومات لتصل إىل       

لكنـها   ...برامج ،)وسائط متعددة ( أو مدجمة    ، بصرية ، مسعية ،ا مكتوبة وال زمنية وملختلف أنواعه   
 فقـد عرفـت     ،مستويام العلميـة   و قيمهمو سلوكهموتنوع    واختالف ونظرا لتعدد املستعملني  

 سواء من خالل ما حتمله املواقع من معلومات يف شـكلها            ،السلبيةالشبكة العديد من املمارسات     
 للخصوصية الفردية أو    املمارسات اليت تسيء   و  أو املتعدد الوسائط ومن خالل التصرفات      ،املكتوب

من بلد آلخر إضافة إىل التجـاوزات القانونيـة   باعتبارها أمرا نسبيا من فرد آلخر أو      لألخالقيات
  .املستعملني وخاصة منها التعدي على امللكية الفكرية وصعوبة محايتها أمام االنتشار للشبكة

تزايد التعديات على الشبكة سواء منها األخالقيـة أو القانونيـة،           وأمام كل هذا وذاك ومع      
واخلاصـة  توى اإلنترنت، واحلقـوق الفكريـة       قابلها ارتفاع األصوات املنادية للمحافظة على حم      
 اهتمـام األكـادمييني     فـزاد  ،والقانونية عليهـا  لألفراد، ووقف التالعبات والتعديات األخالقية      

اصة منـها   ا الشبكة والتعديات القانونية، خ     اإلشكاالت األخالقية اليت أوجد    مبوضوعواملختصني  
مستعملي الـشبكة     واألشخاص شبكة واملعلومات  والعمل على محاية ال    ،ما ميس املصنفات الرقمية   

سواء فيما يتعلـق     واملستفيدين من خدماا ومن بينهم األساتذة الباحثني جبامعة منتوري قسنطينة،         
بعملية النشر وتبادل املعلومات فهم ليسوا ببعيدين عن املشكلة اليت يعاجلها هذا البحث واملتمثلة يف               
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 ت أخالقيـة  ة املعلومات واملمارسات الـيت تـشكل ديـدا        ما طبيع : التساؤل الرئيسي التايل  
الباحثني جبامعة منتـوري    وما مدى تعرض األساتذة      ،نترنت؟على شبكة اإل   جتاوزات قانونية و

  ؟ملخاطرقسنطينة هلذه ا

4-تساؤالت الدراسة 

اليت نسعى من خالل هذا البحث لإلجابة عنها فقد قمنا بطـرح            بناءا على اإلشكالية املثارة     
  :نوردها فيما يلي املوضوع أطرافلة من التساؤالت للتمكن من التحكم يف مج

v               ما مدى استفادة األساتذة الباحثني من خدمات شبكة اإلنترنت، وما مـدى إدراكهـم
 .؟الشبكة ومستعمليهالألخطار اليت دد 

v دد أمن الشبكةما هي اإلشكاالت ؟ األخالقية اليت. 

v األخالقية على شبكة اإلنترنت؟لإلشكاالت ما مدى تعرض األساتذة الباحثني .  
v ؟ االنترنت شبكةما هي اإلشكاالت القانونية املثارة حول. 

v ما هي األسباب املسامهة يف انتشار اإلشكاالت األخالقية؟. 

v  املصنفات الرقمية عليها؟ علىتعديالما هي طرق .  
v ذلك؟رثة وما أهل يتعرض األساتذة الباحثون النتهاك حقوقهم الفكرية على الشبك .  
v      من األخطار املعلوماتيـة     ،حلماية املواقع واملستعملني  املتخذة  ما هي اإلجراءات والتدابري 

 .، وما مدى استفادة الباحثني منها؟؟على شبكة االنترنت

v والقوانني الدولية والوطنية، أمام التطورات احلديثة للمـصنفات        هو واقع التشريعات     ما
 .على شبكة اإلنترنت؟

v   حيمي التشريع اجلزائري املعلومات الرقمية على شبكة اإلنترنت من التعديات املختلفة           هل
  .على الشبكة؟

5-الفرضيات 

  :التساؤالت السابقة جتعلنا نطرح الفرضيات التاليةهذه كل 

  الفرضية األوىل -5-1
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ت هـي    على شبكة اإلنترن    اليت يتعرض هلا األساتذة الباحثني     إن أكثر اإلشكاالت األخالقية   
املواقع واملعلومات اإلباحية والفريوسات، وقد ساهم يف انتشارها املعلومات واملمارسات الصادرة           

  .من الربيد اإللكتروين واملواقع اإللكترونية

   الفرضية الثانية -5-2
إن صعوبة ضبط تشريعات قانونية خاصة باإلنترنت، وتأخر اجلزائر يف ضـبط املـصنفات              

الباحثني عرضة النتهاك حقوق امللكية الفكرية ملعلومام الرقمية، والتعدي         الرقمية جعل األساتذة    
  .على اخلصوصية

   الفرضية الثالثة -5-3
 التقنية والتدابري التشريعية املعتمدة حلماية املواقع واملستعملني علـى شـبكة            إن اإلجراءات 

  .اإللكترونيةاإلنترنت غري كافية اة األخطار املعلوماتية، وخمتلف اجلرائم 

الدراسات السابقة -6 

العلم ويتطور جبهود الباحثني والعلماء املتسلسلة يف شىت امليادين، لتـأيت الدراسـات              يتقدم
ليبدأ كل باحث من     ، وتنري العقول، فالبحوث تنجح وتكتمل بالبحوث السابقة هلا        األفكارفتنمي  

وقوية، أو لتفادي أخطاء وهفوات     حيث انتهى اآلخرون سواء لتبىن البحوث على قاعدة صحيحة          
الباحثني الذين سبقوه ويف العموم فهي تفيده يف وضع الفروض، وتوضيح املفاهيم ليستطيع الباحث              
من اختيار احلقائق املتعلقة مبوضوع حبثه، كل هذا سيؤدي حتما ذه اجلهود إىل نتـائج حديثـة                 

  .وأصلية تنفع العلم والتخصص
  
  

ة من الدراسات اليت تناولت بعض جوانب املوضوع، ومن بـني           وسنتناول فيما يلي جمموع   
  :أهم الدراسات نذكر

  األوىلالدراسة  -6-1
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أخالقيات "حممد ناصر الصقري، حتت عنوان      الدكتور    حممد جماهد اهلاليل و     الدكتور هااقدم
رنت من  ، حيث عاجلا يف املوضوع أخالقيات اإلنت      1"التعامل مع شبكة املعلومات العاملية اإلنترنت     

عدة جوانب، بداية من تعريف األخالق واألخالقيات، مث عالقة األخالق واألخالقيات باملعلومات            
وبشبكة اإلنترنت، ليصال لإلجابة على اإلشكالية، والوصول إىل وضع جمموعة قواعد للتعامل مع             

ا هذه الدراسة   الشبكة العاملية، وأخريا وضعا قائمة بأهم جرائم واالنتهاكات على اإلنترنت، وختم          
  :توصيات اهلامة املرتبطة باملوضوع، أما النتائج املتوصل إليها فهيبوضع بعض ال

تستمد أخالقيات اإلنترنت وباملثل أخالقيات املعلومات مبادئها وقواعدها وضوابطها مـن           
ومتثـل أخالقيـات اإلنترنـت، وأخالقيـات      . التشريع اإلهلي، وعادات اتمع وتقاليده وأعرافه     

  .علومات قلب بنية املعلومات وجوهرهاامل

  الدراسة الثانية -6-2
شبكة اإلنترنـت الرهانـات التكنولوجيـة       " طاشور عبد احلفيظ بعنوان   الدكتور  من تقدمي   

، والذي استهل حبثه بالتحسيس بطبيعة اإلشكاالت املطروحة على الشبكة          2"واإلشكاالت القانونية 
رهانات التكنولوجية، ووصل إىل اإلشكاالت القانونيـة       بتصنيفه موعة من اإلشكاالت وبعض ال     

حيث أوضح أا أفرزت مشاكل دولية وأخرى داخلية، أدت إىل اختراق القوانني وأثـرت فيـه                
  .أيضا

  
  

  الدراسة الثالثة -6-3

                                                 
أعمال املؤمتر التاسع لالحتـاد العـريب       . أخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات العاملية اإلنترنت      . الصقري، حممد ناصر  . اهلاليل، حممد جماهد   -1

االحتاد العريب للمكتبات   . راتيجية العربية املوحدة للمعلومات يف عصر اإلنترنت ودراسات أخرى        اإلست. دمشق. 9/1998. للمكتبات واملعلومات 
 .455. 454. ص. ص. 1999. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات: تونس. واملعلومات

أعمال املؤمتر التاسع لالحتاد العريب للمكتبات  . ولوجية واإلشكاالت القانونيةشبكة اإلنترنت الرهانات التكن. ، عبد احلفيظطاشور -2
. االحتاد العريب للمكتبات واملعلومات. اإلستراتيجية العربية املوحدة للمعلومات يف عصر اإلنترنت ودراسات أخرى. دمشق. 9/1998. واملعلومات

 .258. 251. ص. ص. 1999. حتاد العريب للمكتبات واملعلوماتاملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واال: تونس
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، حيث عاجلت قضية    1"قضايا املعلومات يف التشريعات القانونية      "دراسة حسانة حمي الدين     
مث رية، مث أهم االتفاقيات الدولية اليت اهتمت ا بدءا مـن منظمـة الغـات                حقوق امللكية الفك  

التشريعات اخلاصة ببنوك املعلومات وأخريا واقع الدول العربية من خالل التعرض إىل التـشريعات              
 أن الدول واملنظمات اإلقليمية      وهي ونية للتحكم األنسب يف املعلومات، وقد خرجت بنتيجة       القان

التطور التكنولوجي احلاصـل يف  م حاليا بإصدار التشريعات القانونية واملواثيق لتواكب   والدولية ت 
بأمن املعلومات مـن    جمال املعلومات عدا عن اهتمامها يف الوقت باجلانب التقين لتحقيق ما يسمى             

  .حيث تأمني احلماية الكافية للمعلومات على الشبكة

  الدراسة الرابعة -6-4
املكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر     "للطيف الصويف حتت عنوان     عبد ا الدكتور  دراسة  
موضوع حديث فينطلق من وجهـة نظـر        حيث يرى أن حقوق التأليف الرقمية       ،  2"اإللكتروين

املكتبات وما تستعمله من مراجع رقمية، وما يقابلها من تشريعات ونصوص قانونية يف جمال محاية               
 وإتاحـة لب باستثناءات خاصة لتحافظ علـى دورهـا يف نـشر             فاملكتبات تطا  ،امللكية الفكرية 

  . وحق اجلمهور يف االطالع على املعلوماتأنواعهااملعلومات بكل 
 قوانني حقوق التأليف الرقمية فهي تبقى تـدافع         وقد خرج ذه الدراسة أن املكتبات وأمام      

املدارس واملؤسسات الـيت    يدين برفضها إقامة احلواجز أمامه، وتشجع إقامة املكتبات و        عن املستف 
 الناشـرين    حقـوق  تستعمل املعلومات الرقمية، وبإقبال ذايت دون قيود، كل هذا من دون إمهال           

  .واملؤلفني واملنتجني لتحقق بذلك حل الوسط
  
  
  
  
  

  الدراسة اخلامسة -6-5
                                                 

تكنولوجيا املعلومات والتشريعات : أعمال الندوة العربية األوىل للمعلومات. قضايا املعلومات يف التشريعات القانونية. حمي الدين، حسانة -1
  .2000 .قسنطينة. 27/09/1999-25.  قسنطينة.القانونية

تكنولوجيا املعلومات : أعمال الندوة العربية األوىل للمعلومات. املكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروين.  صويف، عبد اللطيف-2
 .2000 .قسنطينة. 27/09/1999-25.  قسنطينة.والتشريعات القانونية
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 محاية امللكية الفكرية للمعلومات االلكترونية يف     "عنوان  حتت  ناجية قموح   الدكتورة  دراسة  
فإا تعرضـت إىل التعريـف باملنظومـة         ،1"ظل التشريع اجلزائري واالتفاقيات اجلزائرية الدولية     

التشريعية اجلزائرية يف جمال امللكية الفكرية من خالل عرض النصوص القانونية منذ االستقالل حىت              
ـ     باعتباره أحدث نص قانوين      97/10 وقد ركزت الباحثة على األمر       1997سنة   شر حىت تـاريخ ن

مث قامـت بعـرض     املقال، من خالل عرض مفصل للمصنفات احملمية وأنواع احلماية القانونية هلا            
تفاقية العربية حلقوق املـؤلفني   اجلزائر وهي برين، جنيف و اال إليها انضمتاالتفاقيات الدولية اليت    

الوضوح خاصـة  وما نتج عن ذلك يف القانون احمللى والذي اعتربته الباحثة يعاين من النقص وعدم      
وأن املصنفات الرقمية حتتاج إىل التدقيق، مما اثر بالسلب على تطبيق النص القانوين فهناك صـعوبة             
يف حتديد املصنفات الرقمية، حيث ال يكفي االجتهاد أمام هذا التطور التكنولوجي الكبري للتحديد              

جلزائري إىل العمل إىل     تدعو من خالهلا املشرع ا      وقد خرجت مبجموعة نتائج    ،األنسب للمصنفات 
حتديث النص القانوين كضرورة ملحة خاصة املصنفات على شبكة اإلنترنت، ودعوا إىل الضبط             

 واإلسراع باالنضمام إىل االتفاقيات الدولية اليت ختـدم حقـوق           تالدقيق هلذا النوع من املصنفا    
  .التأليف احمللية والعاملية

  الدراسة السادسة -6-7
حنو حقوق امللكية الفكرية للمـصنفات      "أبو بكر حممود اهلوش بعنوان      ر  الدكتووهي دراسة   

 إتاحـة ، من خالل دراسة أهم القضايا املتعلقة حبقوق التأليف وما يقابلها من حقـوق               2"الرقمية
استبدال قوانني حقوق التأليف التقليدية، بل      املعلومات واستغالهلا حيث يرى انه من غري املناسب         

التقنية، مث انتقل إىل عرض  املصنفات الرقمية املشمولة حبقوق التـأليف            ورات  تعديلها حسب التط  
 البيانـات، وبعـد     وبنوع من التحليل إىل قضايا النشر االلكتروين، وحقوق التأليف ومحاية قواعد          

س فيما خيص   ة عرض ما توصلت إليه اتفاقية تريب      إثارته هلذه القضايا واإلشكاالت والتوجهات العام     
 الرقمية، مث حتليل أهم االتفاقيات العربية يف هذا اال، والذي اعتربها غري واضـحة يف                املصنفات

ئج، أن العصر الرقمي شكل حتديا كبريا أمام حق املؤلف وعلـى            جمملها، وقد خلص مبجموعة نتا    
                                                 

إدارة املعلومات يف البيئة . االتفاقيات اجلزائرية الدولية محاية امللكية الفكرية للمعلومات االلكترونية يف ظل التشريع اجلزائري و. قموح، ناجية-1
: تونس. 2002/.01/11-29/10بريوت . وقائع املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات. املعارف والكفاءات واجلودة: الرقمية

  .368. 345. ص. ص.2003 .علوملعربية للتربية والثقافة والاالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات، املنظمة ا
وقائع . املعارف والكفاءات واجلودة: إدارة املعلومات يف البيئة الرقمية. حنو حقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية. حممد  اهلوش، أبو بكر-2

العريب للمكتبات واملعلومات، املنظمة االحتاد : تونس. 2002/.01/11-29/10بريوت . املؤمتر الثالث عشر لالحتاد العريب للمكتبات واملعلومات
  .344. 329. ص.  ص.2003 .العربية للتربية والثقافة والعلوم
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الرغم من أن شبكة اإلنترنت فتحت أبواب املساواة للحصول علـى املعلومـات إال أن حقـوق                 
  .لقها ثانية من خالل التحكم يف حركة املعلومات مما يؤثر على البلدان الناميةالتأليف تغ

  

7-منهج الدراسة 

نظرا ملا يتطلبه موضوع حبثنا، فقد اعتمدنا يف الدراسة على املنهجني الوصفي، والتحليلـي              
  :وذلك من منظورين

تمع موضـع  وصف خصائص ااألول وصفي اعتمدناه يف فصول البحث النظرية قصدنا به      
، ووصف وتقدمي احلقـائق والوقـائع واالجتاهـات املتعلقـة           1لدراسة وتقدير النسب يف اتمع    ا

باإلنترنت، مث األخالقيات بصفة عامة وأخالقيات اإلنترنت خاصة، وما وقع على الـشبكة مـن               
لى شبكة  جتاوزات قانونية، وبالتحديد مسائل امللكية الفكرية ووصف القوانني وكل ما يتعلق ا ع            

اإلنترنت، مث عرضنا يف الفصل اخلامس أهم اإلجراءات املعتمدة حلماية الشبكة سـواء التقنيـة أو                
ظاهر للعيان، بل إنـه يتـضمن       و   جمرد وصف ملا ه    ال نتوقف على   املنهج   القانونية، وباعتماد هذا  

  .2معرفة األسبابوالكثري من التقصي 
جلانب امليداين من هذا البحث، من خـالل حتليـل          أما املنظور الثاين فهو التحليلي يتعلق با      

 والتعليق  ، وتفسري ، شرح إضافة إىل النصوص القانونية والتشريعات املتعلقة حبماية امللكية الفكرية،        
  .على اإلجابات واملعطيات املستقاة من استمارة اإلستبانة

8-حدود الدراسة  
8-1- احلدود اجلغرافية  

ث يف جامعة قسنطينة مبا فيها من معاهد وكليات، واملمثلـة يف            تتمثل احلدود اجلغرافية للبح   
ـ البحث الـذي    موضوع   لطبيعة   وقد قمنا باختيار هذه العينة    خمابر البحث،    درس اإلشـكاالت   ي

ربة يف استعمال الـشبكة،     اخل هلا العينة   حيث أن أفراد هذه     األخالقية والقانونية لشبكة اإلنترنت،     
  :اجلدول التايلوكان عدد املخابر كما يبينه 

  
                                                 

 .105. ص. 2003 .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة .البحث ومناهجه يف علم املكتبات واملعلومات .عبد اهلادي، حممد فتحي -1
  .108. 107 . ص.ص.1984 .دار املريخ: رياضال. مناهج البحوث وكتابتها. ، يوسف مصطفىالقاضي -2





 28 

  عدد املخابر  املخابر حسب الكليات  الرقم
  30  العلوم األساسية  1
  14  اهلندسة  2
  10  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  3
  06  اآلداب واللغات  4
  02  العلوم القانونية واإلدارية  5
  03  العلوم الطبية  6
  02  األرض والتهيئة العمرانية  7
  02  ة والتسيريالعلوم االقتصادي  8

  69  اموع  
1 

8-2-احلدود البشرية  
تتمثل احلدود البشرية للبحث يف األساتذة الباحثني املسجلني مبخابر البحث جلامعة منتوري            

  2005.1 أستاذ باحث، حسب إحصائيات 1123قسنطينة، والبالغ عددهم حسب ما يبينه اجلدول 
  عدد الباحثني  الكليات  

  398  العلوم األساسية  1
  203  اهلندسة  2
  183  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية  3
  112  اآلداب واللغات  4
  53  العلوم القانونية واإلدارية  5
  78  العلوم الطبية  6
  75  األرض والتهيئة العمرانية  7
  21  العلوم االقتصادية والتسيري  8

  1123  اموع  
2 

  

  

8-3-احلدود الزمنية  

                                                 
  .14/06/2006يوم .  معلومات مستقاة من دائرة التخطيط واإلحصاء جبامعة منتوري قسنطينة-1





 29 

 شهراً، بداية من مرحلـة      11تتمثل احلدود الزمنية يف املدة اليت استغرقها البحث واليت دامت           
 العينـة،   اختيار البحث وحتديد موضوعه، وحتديد عينة الدراسة، واختيار وسائل مجع البيانات من           

  . ثالثة أشهر03 كمرحلة أوىل دامت
إىل الشروع يف املوضوع من مجع املعلومات النظرية وحترير فـصول البحـث النظريـة، مث                
االطالع على الواقع ومعرفة رأي أفراد عينة البحث، يف اإلشكاالت املثارة على الشبكة، وهي مدة               

  . أشهر04قاربت 
 من وضع استمارة اإلستبانة التجريبية، مث تـصحيحها إىل          مث الشروع يف اجلانب امليداين بدءاً     

وضع اإلستبانة النهائية وتوزيعها، وهي فترة قدرت بشهر كامل، مث عملية تفريـغ البيانـات يف                
 واملقدرة بـشهر، أما عملية حتليل      ت املسترجعة من أفراد عينة البحث     اجلداول اخلاصة باالستمارا  

، لنصل يف األخري إىل كتابة وإخراج       ينحث فقد قدرت حبوايل شهر    النتائج وتوظيفها فيما خيدم الب    
  .ملذكرة يف صورا النهائيةا
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  اإلنرتنت وطبيعتهاشبكة ماهية 
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ت األخالقيـة   قبل الشروع يف تفاصيل البحث والتطرق يف اجلانب النظري منه إىل املشكال           
املثارة على شبكة اإلنترنت وما تركته من أثر سواء على املستفيدين، أو املعلومات، أو الشبكة يف                
حد ذاا، مث الوصول إىل املشكالت القانونية، وباألخص ما طرح حول حقوق امللكية الفكريـة               

نترنت واملعلومات  للمصنفات الرقمية، واملصنفات على اخلط، والوصول إىل طرق محاية شبكة اإل          
 يف هذا الفصل من البحث إىل شبكة اإلنترنت، وخمتلف اجلوانب املتـصلة ـا               ضعليها، سنتعر 

  .خاصة ما يتعلق بالقضايا اليت متس موضوع حبثنا

  تعريف شبكة اإلنرتنت -1
إن احلديث اليوم على شبكة اإلنترنت أصبح أمرا مألوفا لدى كافة شرائح اتمع، فاإلشكال              

د يف ضبط مفهومه، الذي أصبح يوجد بشأنه شبه إمجاع، بل أننا أمام معرفة الطرق األفضل                مل يع 
الستغالهلا، وكيفية استخدامها وما طرحته من إشكاليات أخالقية وقانونية، وسنحاول فيما يلـي             
التعرض لبعض التعاريف اخلاصة بالشبكة، واليت وجدناها متفقة يف بعض عناصرها، وخمتلفـة يف              

   اآلخر ومن هذه التعاريف نذكرالبعض
 ويعين بني،   inter تتألف من جزئني اجلزء األول       Internetكلمة اإلنترنت هي كلمة اجنليزية      "

  ويعين شبكة، والترمجة احلرفية هلا هي الشبكة البينية، ويف مدلوهلا تعين التـرابط               netواجلزء الثاين   
ملترابطة يف مجيع أحناء العامل، ومن مث ميكن أن         بني الشبكات لكوا تضم عددا كبريا من الشبكات ا        

 يـأيت مـن كلمـة       Internetمـصطلح اإلنترنـت     ويطلق عليها شبكة الشبكات املعلوماتيـة،       
Interconnection  مبعىن ترابط، وكلمة network مبعىن الشبكة، ومن مث فالكلمة اليت أخذت هذين 

يوتر معا، من خالل وسائل االتصال املختلفة       املصطلحني تعين ترابط مئات اآلالف من أجهزة الكمب       
واملتكاملة واليت يطلق عليها بروتوكوالت، أو قواعد تستخدمها مجيع الشبكات املتـصلة لفهـم              

شبكة االتصال األم الـيت     " ، وتعرف كذلك على أا      1"بعضها البعض واألخذ من بعضها البعض     
  2. "(internetworking of networks)تربط مجيع أجهزة وشبكات الكمبيوتر يف العامل كله 

 تعريف اإلنترنت من ثالثة منطلقات      امن خالل التعاريف السابقة يبدو أن املنضرين قد تناولو        
خمتلفة، وهي الشرح اللغوي للمصطلح، وشرح املدلول، وشرح الوسائل والطرق املبنيـة عليهـا              

                                                 
 .256 . 255. ص .ص .2004. القاهرة، عامل الكتب. تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلومات واالتصال. زيتون، كمال عبد احلميد 1-
 عني للدراسات والبحوث اإلنسانية :اهلرم. العصر الرقمي وثورة املعلومات، دراسة يف نظم املعلومات وحتديث اتمع. حممد صاحل سامل، -2

  .78.  ص .2002. واالجتماعية





 32 

 شـرح   إضـافة إىل  يل للـشبكة،     مبنيا على الشرح اللغوي واملدلو     كانالتعريف األول   فالشبكة،  
الوسـائل،   صاحبه    فيه   أبرز فقد   التعريف الثاين الوسائل والربوتوكوالت املبنية عليها الشبكة، أما       

  . فقط، دون تطرقه للشرح اللغوي، الذي أصبح بديهي لدى العامةوالشرح املدلويل
يب املرتبطة مع   هي الشبكة اليت تظم اآلالف من احلواس      "ويف تعريف آخر جاء أن اإلنترنت       

بعضها يف عشرات من الدول، وتستخدم هذه احلواسيب بروتوكول النقل والسيطرة، وبروتوكول            
لتأمني اتصاالت الشبكة، حيث تؤمن هذه الشبكة العديد مـن           (TCP/IP) إنترنيت والذي يرمز له   

خـدمات  اخلدمات كالربيد اإللكتروين ونقل امللفات واألخبار، والوصول لقواعـد البيانـات، و           
 ELECTRONIC SUPER احلوار، واأللعاب، كما تسمى الطريق اإللكتروين السريع للمعلومـات 

HIGH WAY"1  
إا جمموعة من الشبكات املنتشرة جغرافيا عرب العامل واملرتبطة من خالل شـبكات حمليـة               "

م شبكة  وشبكات واسعة موزعة يف العامل دف نقل البيانات على الشبكة، ولذلك أطلق عليها اس             
الشبكات، والشبكات اليت تربط هذه احلاسبات تستخدم عدة وسائط لالتصال فيما بينها، وحيكم             

، والـذي يـسمح     (TCP/IP) عملية االتصال بني هذه الشبكات واحلاسبات بروتوكول االتصال       
للحسابات املختلفة بأن تتعارف وتفهم بعضها البعض وتعترب اإلنترنت وعاء ضخما من املعلومات             

  2"ليت يتم حتديدها بصفة مستمرة يف حسابات منتشرة حول العاملا

 األمشـل حـسب      مها التعريفني األخريين هذين   من خالل ما عرضناه من تعاريف يبدو أن         
رأينا، حيث أن املؤلفني يف التعريف األول قد قاما بشرح املدلول، وابرزا وسائل الربط واالتـصال     

 يف التعريف وهو خدمات اإلنترنت، إضـافة لإلشـارة إىل           يف الشبكة، كما أضافا عنصرا جديدا     
املصطلح اجلديد الذي اصطلح على الشبكة وهو الطريق السريع للمعلومات، ويربز يف آخر تعريف              

 باملدلول والوسائل االتصالية، وأضاف اهلدف من الـشبكة، ليـصبح           ا قد اهتم  انقدمناه أن املؤلف  
مجعا أهم العناصر الواجب ذكرها يف اإلنترنت، ومن خـالل          املنضرين يف التعريفني األخريين، قد      

هذه التعاريف ميكن القول أن اإلنترنت هي شبكة اتصالية معلوماتية عاملية، تـربط العديـد مـن        
الشبكات مبختلف أنواعها وأشكاهلا، وهذه الشبكات تتكون من جمموعة حواسيب مرتبطة ببعضها            

                                                 
  .2000 .دار الفكر: عمان. قواعد وشبكات املعلومات احملوسبة يف املكتبات ومراكز املعلومات. السامرائي، إميان. قندليجي، عامر 1-

  .289. ص 
. ص .]ت.د[. دار الثقافة العلمية: ]م.د[ .النشر االلكتروين ومصادر املعلومات االلكترونية. عبد اهلادي، حممد فتحي، أبو السعود إبراهيم 2-

119.  
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بل حمورية، ألياف بصرية، أقمار صـناعية، ويـتمكن         البعض عن طريق وسائل اتصال خمتلفة كوا      
 وتبادل املعلومات عن طريق بروتوكول االتـصال       خمتلف احلواسيب املكونة لإلنترنت من االتصال     

)TCP/IP (              الذي يضمن أمن ووصول املعلومات عرب خمتلف األنظمة وتقدم هذه الشبكة العديد من
  .هذا البحثاخلدمات اليت سنتناوهلا يف صفحات الحقة من 

   التطور التارخيي لشبكة اإلنرتنت-2
 ، أما أول تطبيق فعلي للشبكة فيعود إىل سـنة         1982 يرجع ميالد مصطلح اإلنترنت إىل سنة     

وكالة مشروع األحباث املتطورة، الذي متوله وزارة الدفاع األمريكيـة،           ∗ (ARPA)، يف خمرب  1969
فأحست . 1(SPUTNIK)لسوفييت أول قمر صناعي     اثر إطالق االحتاد ا    1957 والذي مت إنشاءه عام   

 أن االحتاد السوفييت قد تقدم عليها علميا وتكنولوجيا، فقامت بإنشاء هـذا              سابقة الذكر  الوزارة
املخترب ومتويله، بكل اإلمكانات املادية والبشرية، والتكنولوجية، دف قيادة الواليـات املتحـدة             

امل، واسترجاع الريادة خاصة فيما يتعلق بالنواحي العسكرية،        األمريكية للعلوم والتكنولوجيا يف الع    
لوضع ورقة عمل حتمل     1967أحباثها يف جمال املعلوماتية، وتوصلت سنة        ARPA وقد باشرت وكالة  

، دف إىل ربط عدد من احلواسـيب، ميكـن بواسـطتها       ARPA  شبكة ∗ (ARPANET) تصميم
ني الباحثني املتواجدين يف مواقع خمتلفـة، كمـا         التواصل، وتبادل معلومات البحوث العسكرية ب     

محلت هذه الشبكة أهدافا إستراتيجية عسكرية من خالل إقامة شبكة معلوماتية غـري مركزيـة،               
تستخدم عددا غري حمدود من احلواسيب بدال من االعتماد على مركز واحد ينظم حركة الـسري،                

قدها فال تكون هدفا سهال هلجـوم دويل        لتتمكن األطراف من التواصل حىت ولو مت إتالف احد ع         
  2.مباغت

 استطاع باحثو الوكالة إنشاء أول شـبكة معلوماتيـة، وجتـسيد تـصميم             1969 ويف سنة 
(ARPANET)                على ارض الواقع، من خالل توصيل أربعة حواسيب ببعـضها، ممثلـة يف جامعـة

                                                 
∗ - ARPA: Advanced Research Project Agency  

: لعنوان التايلعلى ا. 14/12/2005 : زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[ .تماهي االنترن 1-
http//members.tripod.com/IronPrivate/starting.htm  

∗ - ARPANET: Advanced Research Project Agency network  
  .40 .ص. 2001. طينة، جامعة منتوريقسن. املعلومات االلكترونية وإنترنت يف املكتبات.  الصويف، عبد اللطيف-2
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 سـتانفورد لألحبـاث     معهـد ا، و  يف سـانتاباربار   اوجامعة كاليفورني  ،)سلوس أجنل (كاليفورنيا  
  .UNIVERSITY  UTHAيوتا وجامعة ، 1 (SRI)الدولية

 يتوقف البحث، ومل يقتصر على باحثي وزارة الدفاع حيث كانت جتـارب وحمـاوالت               مل
  .، حتاول ابتكار تقنيات جديدة يف الشبكات2مماثلة حتضر يف جامعات وخمابر أخرى

. حل الشبكات، إا مرحلة االنفتاح    أما سنوات السبعينات فكانت كمرحلة جديدة من مرا       
 سنة ARPANET جبامعة هاواي، ومت ربطها بشبكة     ALOHANET  إنشاء شبكة  1970 حيث مت يف  

كما ظهرت يف السنة نفسها استخدامات أخرى للشبكة        . عقدة 37 ووصل عدد العقد إىل   ،  1972
ال رسائل يف الشبكة     من إرس  ∗ )ري توملسون (إضافة إىل الرقابة وتبادل ملفات البحوث، ومتكن        

  . E-MAIL وقدميه برنامج الرسائل اإللكترونية
 LONDON بدأت الشبكة يف العاملية من خالل ربطها جبامعـة كليـة لنـدن    1973 وسنة

UNIVERSITY COLLEGE OF ،ومتكن الباحثان VEBT Cerf وBoB Cohn من نشر  1974 سنة
ا اعتبار عقد الـسبعينات عقـد انفتـاح    وذا ميكنن. ∗ TCP مشروع بروتوكول النقل والسيطرة

  .الشبكة على العامل واتساع استخداماا بعدما كانت شبكة عسكرية
أما سنوات الثمانينات كانت أكثر حرارة من العقد السابق فيما خيص التقنيات، واتـساع              

 France  من طرف شركة.TELETEL و MINITEL رقعة الشبكة، حيث برزت يف فرنسا خدمة

Telecom.       وأسـسا خمـربي    .19823 وبرز معه مصطلح إنترنيت أول مرة عام  DCA   و ARPA. 
ــذكر  ــابق ال ــول س ــول ، وTransmission Control Protocol (TCP)   الربوتوك بروتوك

 اللغة الرمسية لإلنترنيت، كمـا قـدمت   (TCP/IP) يصبح وبذلك Internet Protocol(IP).إنترنت
EUNET بواسطة EUUG   مت تطـوير    1984 سنةيف  تروين وجمموعات األخبار، و   خدمة الربيد اإللك
مـا   (HOSTS) ، وجتاوز يف نفس السنة عدد النظم املضيفةDomaine Name Server (DNS) خدمة
 1989 وتسارع استخدام الشبكة وانتشارها حيث بلغ عدد النظم املضيفة سنة         . جهاز 1000 يقارب
 IRTF ، ووحدة باحثي اإلنترنت   IETF نتكما مت تكوين مهندسي اإلنتر    .آالف جهاز  10 حوايل

                                                 
  .120  .ص .السابقاملرجع . أبو السعود، إبراهيم. عبد اهلادي، حممد فتحي1- 
  .293 .ص .املرجع نفسه .السامرائي، إميان. قندليجي، عامر2- 

  .أحد املختصني بتطوير تطبيقات اإلعالم اآليل واإلنترنت:  ري توملسون -∗
∗ -TCP: Transmission Control Protocol 

  .املرجع السابق. ماهي االنترنت 3-
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وهـي   NSFnet،    (NSF)*  جمموعة كبرية من دول العامل بـشبكة       توارتبط،  IAB حتت إشراف 
  )أستراليا، أملانيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، املكسيك وهولندا(

  مراكـز  شـبكة  بتمويـل    (NSF)يف أواخر الثمانينات، قامت املؤسسة القوميـة للعلـوم          
supercomupter             حدة، لوصل أكثر من مائة ألف موقع حبلـولوأتاحـت  1989.1يف الواليات املت 

NSF     خدمتني جتاريتني للربيد اإللكتروين مها MCI   و CompuServe   حمـدودة   تإلقامة اتـصاال 
 فمكنت هذه التقنية من تبادل الرسائل إىل عنوان     Usersباإلنترنت وتبادل املعلومات مع املستفيدين      

 2 (MCI) إللكتروينالربيد ا

، 1990 يف ARCHIE أما سنوات التسعينات فهي فترة منو اإلنترنت، حيث أنشأت خدمـة          
 1991 عـام يف و The world comes on-line كما بدأت أول شركة جتارية توفر خدمة اإلنترنـت 

 تيف رفع القيود التجارية على الشبكة وبدأ معها التخطيط خلوصصة الشبكة، ومت           ،  ∗(NSF) بدأت
تأسست مجعية  1992 يفو. wwwو  gopher  وwaisنشأت  1991 يف. 19954 خوصصتها كليا عام

وجتاوز عدد النظم املضيفة مليون جهاز، وقدم يف هذه السنة ميثـاق   Internet Society اإلنترنت
  5.جمتمع شبكات اإلنترنت للجميع

نترنت منها البنك الدويل،    وبعدها تالحقت املؤسسات الكربى واهليئات باالرتباط بشبكة اإل       
بشكل واسـع    www. Mosaic. Gopher البيت األبيض األمريكي واألمم املتحدة وانتشر استخدام

حيـث مت    1995أما أهم مرحلة من حيث اخلوصصة ورفع القيود على الشبكة فهي سـنة               جدا،
موعـة مـن    تشغيل الوصالت الرئيسية لالنترنيت NSF       اإلنترنت كليا عندما حولت    ةخوصص

الشركات اخلاصة، واهليكل الرئيسي أو العمود الفقري كان قائما على أربع نقاط دخـول علـى                
وتشغل نقطة . كل منها  يسري من طرف شركة مستقلة .Network Acces Point (NAPS)الشبكة 
نيويـورك    (NAP) ويسري نقطة دخـول ، (pacefic bell)سان فرانسيسكو شركة  NAP الدخول

                                                 
* NSF: National Science Fondation   

1- Definition of the Internet.(on-line) page visite le: 09/02/12006.sur l'adresse suivante: 
www.thesolutionsite.com/lpnew/ lesson/1065/definitionofinternet.doc  

 :اإلسكندرية.  واملالية والتسويقية والقانونيةةالتحديات التكنولوجي. التجارة االلكترونية املفاهيم، التجارب، التحديات. ليمحاد، عبد الع -2
  .37 .ص. 2004. الدار اجلامعية

  .املرجع السابق .]على اخلط املباشر[  .ماهي االنترنت -3

  .120 .ص. لسابقااملرجع .  إبراهيم،عبد اهلادي، حممد فتحي، أبو السعود 3-
  .املرجع السابق .]على اخلط املباشر[  .ماهي االنترنت -4

  .120 .ص. السابقاملرجع .  إبراهيم،عبد اهلادي، حممد فتحي، أبو السعود 5-

http://www.thesolutionsite.com/lpnew/
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 نقطة دخـول    بتشغيل  MSF  وتقوم شركة  ،Ameriteth شيكاغو شركة  nap و. Sprint شركة
 Network Aceess وهي شركات معروفة باسم مـوردي الـدخول إىل الـشبكة    .(d.c) واشنطن

Providers         وبطريـق غـري مباشـر      . حيث يتيح حق الدخول املباشر إىل اإلنترنت للعمالء األكرب
 Internet Services مى مـوردي خدمـة اإلنترنـت   للشركات الصغرى من خالل شركات تس

Providers.1  
ألـف   642 ماليـني و   6 وبعد هذه التطورات املتالحقة وصل عدد االستضافة للمواقع إىل        

يف األسـواق    java موقع، ومل يتوقف زحف اإلنترنت والتكنولوجيا املستخدمة، فقد طرح برنامج         
كما تضاعف عدد األجهـزة املرتبطـة       . 1996 م، وأقيم أول معرض دويل لإلنترنيت عا      1995 عام

حرف يف الشهر الواحد    تريليون   20ماليني حاسب وبلغ حجم البيانات املتداولة        10 باإلنترنت إىل 
فقد وصل عدد احلواسيب املتصلة باإلنترنـت         2000 أما سنة .  %10  إىل مبعدل زيادة سنوية تصل   

أما عـدد مواقـع      .2مليون مستفيد  130  من مليون حاسب وجتاوز عدد املستفيدين أكثر      93 إىل
موقع،  370929ماليني و    7  إىل    1999  موقع، وبلغ سنة   397281 إىل 1996 اإلنترنت فقد بلغ سنة   

 371 298مليـون و     42 إىل  2003 موقع، ويف جويلية   863952  و مليون 32 فقد بلغ ،  2002 أما سنة 
 30 حىت بلغ ما يقرب مـن      ،1998 ذ عام يتضاعف سنويا من  فمستخدمي الشبكة   أما عدد   . 3موقع

 يف اية عام   مليون مستخدم  40 إىل ارتفع هذا العدد خالل عام واحد        ،1995 مليون مستخدم عام  
 ويف .4 2000 مليون مستخدم يف ايـة عـام       200  ويقدر عدد مستخدمي الشبكة حبوايل     ،1996

مليـون   950 امل ما يقرب منبلغ إمجايل مستخدمي االنترنت على مستوى الع 2005 منتصف عام
الدول العربية مـن   يف حني بلغ معدل استخدام 2000 مقارنة بعام %160 مستخدم مبعدل منو بلغ

  2005.5 يف عام %1.4 هذه النسبة ما قيمته
 وخبدماا، والتـسهيالت    كل هذه التطورات يبني لنا حتما قيمة الشبكة ومدى االهتمام ا          

ل أحناء العامل يف مدة زمنية قصرية وتالحقت الدول باالرتباط ملـا            اليت قدمتها فقد وصلت إىل ك     
                                                 

  .38 .37 .ص.ص . السابقاملرجع  .اد، عبد العلي مح1-
  .198 .ص.2001. اإلسكندرية، دار الثقافة العلمية. اتالنظم احملسبة يف املكتبات ومراكز املعلوم. البنداري، إبراهيم دسوقي 2-
 :على العنوان التايل. 08/01/2006زيارة يوم . ]على اخلط املباشر[. اإلنترنت رقمية حول شبكةمؤشرات . أمحد ، بلخريي-3

http//informatics.gov.sa/magazine/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=116 
. 08/01/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[ . ندوة مجعية توعية ورعاية األحداث تناقش اجيابيات وسلبيات االنترنت . خلفان، ضاحي4-

  http//www.albayan.co.ae/albayan/2000/12/18/mhl/21.htm :على العنوان التايل
  :على العنوان التايل. 24/01/2006زيارة يوم . ]على اخلط املباشر [. وجلة االنترنت العريب خواطر خجلة وخطوات -5

http//www.al-mashreq.org/php/itemar.php?id=1025  

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/12/18/mhl/21.htm
http://www.al-mashreq.org/php/itemar.php?id=1025
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تقدمه من خصائص وميزات اجيابية، كل هذا غطى على ما قد تسببه من تكاليف وميزانية إضافية                
للدول وما قد تسببه التكنولوجيا من قدرة على الوصول وتشويه املعلومـات اخلاصـة والـسرية                

حلديث الحقا عن كل هذه اخلدمات وامليزات، مث التعرض إىل          للمؤسسات واحلكومات، وسيأيت ا   
السلبيات والتعديات عليها، وهذا سوف لن يقلل من قيمة الشبكة بل من األفضل أن نتعرف على                

  .كل هذه القضايا لكي حنسن التعامل معها

  املكونات العامة لشبكة اإلنرتنت -3

  املكونات املادية -3-1
  :موعة من املكونات املادية نوردها بشيء من االختصار فيما يليتشمل شبكة اإلنترنت على جم

  جهاز احلاسوب -3-1-1
جهاز حيكم تشغيله    ، واملتمثل يف  جهاز احلاسوب أول واهم جهاز لالرتباط بشبكة اإلنترنت       

وحدة مركزية وجمموعة من الوصالت املتوازية اليت تؤمن االرتباط بني مكوناته و األجزاء احمليطـة               
ما متيزه خاصية سهولة استعماله من قبل فئات خمتلفة من املستعملني ومن غري املختـصني يف                 ك ،به

 استغالل واالستفادة من اإلنترنت ملا له من قدرات يف حتليـل            نتمكن من  ، فبواسطته 1اإلعالم اآليل 
املعطيات والتعامل مع خمتلف املعلومات ذات النصوص واألصوات والرسومات والـصور الثابتـة             

، كما له القدرة على التطوير يف أداءه كلما دعت احلاجة لذلك، عن طريـق إضـافة                 2املتحركةو
  .أجهزة وبرجميات وبسهولة كبرية

   Modem جهاز املودم -3-1-2

وسيط بني النظـامني الرقمـي،   ذلك الوهو ، Modulateur, Demodulateur املقصود باملودم
، كـذلك يقـوم بتحويـل       3هلا عرب اخلطوط اهلاتفية   والتناظري فاإلشارات الرقمية ال ميكن إرسا     

اإلشارات التناظرية إىل رقمية للحاسب والعكس لإلشارات اليت يتم إرساهلا واستقباهلا عرب خطوط             
  .من خالل تغيري ترددها أو شدا4.اهلاتف مهمته تغيري منط اإلشارات حسب اجتاه الرسالة

                                                 
  .26. 25. ص. ص. 2003.  مطبعة جامعة قسنطينة:قسنطينة. حماضرات يف تكنولوجيا املعلومات.  بن السبيت، عبد املالك-1

 .296.ص .السابقاملرجع . السامرائي، إميان.  قندليجي، عامر2-
3- .67. p. 2000 .Campus Press:Paris. Administration Des Reseaux. Jacquenod, Frideric  

  .296.ص .السابقاملرجع . السامرائي، إميان. قندليجي، عامر 4-
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، يسمح هذا النموذج بالوصول     V34املضغوط  للمودم عدة أنواع وأجيال، من بينها النموذج        
ثانية، كما توجد أنواع أخرى من الربط باالنترنت فمثال الـربط         / كيلو بايت  56إىل سرعة إرسال    

 ألن املودم القاعدي ال يستطيع استعمال خطـوط         ADSL يستوجب استعمال مودم     ADSLبتقنية  
ADSL 1ومن دون هذا اجلهاز ال ميكن الربط بالشبكة ،.  

3-1-3-مسار الربط واملوجهات Routers  

، من خالل توجيه حزم      الشبكة جهاز يعمل على ضمان الربط اخلارجي بني خمتلف أطراف        
املعلومات من وإىل أجهزة اإلنترنت، ومن مث تقوم املوجهات بربط اخلدمة عن طريق خط االتصال               

  .2والطرف اآلخر الشبكة احمللية

  اخلادمات -3-1-4

كبري له قدرة عالية على التخزين والتحليل، تتنوع وظيفة اخلـادم علـى             هو جهاز كمبيوتر    
الشبكة بطبيعة معلوماته، والربامج املثبتة عليه، فيقوم بتنفيذ أوامـر احلواسـيب املرتبطـة بـه يف                 
الشبكات احمللية، تساهم اخلادمات يف توفري صفحات الويب، وتـوفري الـدخول إىل جمموعـات               

ت ومنح عناوين الكترونية وبريدية، فهو مانح خدمات اإلنترنت للشبكات          األخبار، وحتميل امللفا  
  3.واحلواسيب الصغرى

الربجميات واألنظمة -3-2 

3-2-1-نظام التشغيل الشبكي 
يتطلب تشغيل جهاز احلاسوب نظام تشغيل، وجيب توفر نظام تشغيل شبكي مثـل نظـام               

وإدارته، يستعمل يف إدارة الشبكات  من شركة مايكروسوفت لسهولة استخدامه WIN NTتشغيل 
 املستعمل يف إدارة الشبكات الكربى وشبكة اإلنترنت يتميز         UNIXاحمللية، وكذلك نظام التشغيل     

  .بقدرته الفائقة يف إدارة الشبكات الكبرية وله درجة كبرية يف األمان واحلماية

                                                 
1- Frideric, Jacquenod. Idem. P. 68. 

ماجستري . البحث عن املعلومات العلمية التقنية من خالل الويب اخلفي دراسة ميدانية جامعة فرحات عباس سطيف.  غراف، نصر الدين-2
 .96 .ص .2004 . قسنطينة. علم املكتبات

 .97 .ص. السابق املرجع .غراف، نصر الدين -3
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3-2-2-متصفح الويب Web Browser  

 Web)  ولكن بـرامج التـصفح   HTMLكن من قراءة وثائق هناك الكثري من الربامج اليت مت
Browser)             هي األكثر استعماال لقراءة صفحات اإلنترنت، هذه الربامج تثبت على أجهزة احلاسب

، واالنتقال من صفحة ألخـرى مـن        (HTML) وثائق   (Brows)لتتيح للمستخدم قراءة أو تصفح      
 يف كل ملف، فإذا كانت (hyper text link tags) لبطاقات اتصال (Formated)خالل نص مصاغ 

 على حواسيب متصلة باإلنترنت، فان استخدام برامج التصفح هي اليت متكن من             (HTML)وثائق  
، مهما اختلفت   1 على أي حاسب آخر    HTML على حاسب، إىل وثيقة      HTMLاالنتقال من وثيقة    

نواع احلواسيب بكل سهولة    فمتصفح الويب برنامج حمايد، يتصل بكل أ      . احلواسيب ونظم تشغيلها  
 نظام ∗(tim Berners-lee)  بعدما قدم تيم برنرز يل1993، ظهر هذا النوع من الربامج عام 2وفعالية

www،          حيث كانت آنذاك احلواسيب عاجزة عن قراءة ملفات HTML  ،      ومتكـن جمموعـة مـن
استطاع ألول مرة  وهو برنامج Mosaic بوضع Ilinois جبامعة Mark Andeerssen الطالب بقيادة 

  .التنقل من صفحة ألخرى و HTMLمن قراءة ملفات 
وحينما الق هذا الربنامج رواجا كبريا يف األسواق، لنجاحه يف تسهيل الدخول واستعمال               

 مع جيمس كالرك، بتـصميم  Mosaicوأعضاء من فريق عمل ، Mark Andeerssenاإلنترنت، قام 
  .Netscape Exolorer مسيبرنامج جديد 

 OPERAبرنامج   وMS.Internet Explorerأما اآلن فهناك الكثري من برامج التصفح أشهرها 
هذه الربامج هي اليت سامهت يف االنتشار الواسع لإلنترنيت، واليت أصبحت تقدم خدمات أخرى،              
مثل إدارة الربيد االلكتروين، التنسيق بني جمموعات احلوار، وعقد اجتماعات العمل عـن طريـق               

  : ومن أبرز برامج التصفح الويب،3ة والصوتالصور
Lynx :      هو متصفح ويب كامل اخلواص طور يف جامعة كانساس، والذي يعـرض أحـسن

  .ةالصفحات املؤسسة على رموز على الشاش

                                                 
 .41. ص .السابقاملرجع .محاد، عبد العلي -1
 .81 .ص. املرجع نفسه  -2
  .، ومكتشف نظام الويبباحث باملركز األورويب لألحباث الفيزيائية: تيم برنرز يل - ∗
  .202. ص. 2001. القاهرة، املكتبة األكادميية. تكنولوجيا االتصاالت وشبكات املعلومات.  حممد، حممد اهلادي-3
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 Midas WWW :  هو متصفح كامل اخلواص طور يف مركز التعجيل اخلطي ستانفورد لـنظم
غ أحسن للرسومات احلالية، يضمن العديد من صـي        يشبه موزييك، لكنه يعطي دعم       9X ز  ويندو
  .امللفات

Mosaic:              أول وأشهر متصفح ويب طور يف املركز األهلي لتطبيقات احلاسب اآليل الفـائق 
  1.ويندوز و، أبل، وماكنتوش،سيعمل على إصدارات معظم برامج يونيك (Illinois) ايلينوى جبامعة

Netscape Explorer:  موارد االنترنيت والتعامل معها بسهولة ويسر، يتيح الدخول إىل معظم
ب والربيد اإللكتـروين، وجمموعـات   ي بدمج إمكانيات الو م، وهذا الربنامج يقو   ات إصدار له عدة 
 وهو تطـوير    Netscapeأنشاه احتاد اتصاالت     2.، وخدمات نقل امللفات يف خدمة متكاملة      احلوار

  .Mosaicلربنامج 

3-2-3-جمموعة الربوتوكوالت  

 جمموعة من املعايري واألنظمة املسماة      كم وينظم عمل وسري املعلومات على شبكة اإلنترنت       حي
  :بالربوتوكوالت، وسنعرض بعضها فيما يلي

v بروتوكول TCP/IP  

TCP: بروتوكول مراقبة البث Transmission Control Protocol. 

IP: بروتوكول إنترنيت Internet Protocol. 

 يعترب هذا الربوتوكـول اللغـة الرمسيـة     Vincent Cerfو Robret Cahnمت تطويره على يد 
 الذي يقوم بتجميع الرسـائل      TCPأساس نقل البيانات عرب الشبكة يتكون من قسمني          و لإلنترنيت

  .يراقب إعادة جتميع احلزم حىت تصل إىل وجهتها ويف حزم متماثلة قبل بثها على اإلنترنت،
الواردة مع كل حزمة ويتأكد أن كل منها عليه عالمة           يتضمن كل املعلومات والتفاصيل      ipو

  3.العنوان الصحيح للوجهة

v بروتوكول FTP (File Transfer Protocol)  
                                                 

 .209 .ص. 1997.ر الراتب اجلامعية دا:بريوت. خدمات اإلنترنت.  فاروق، حسني-1
على العنوان . 14/03/2006 زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [حبث عن االنترنيت يف املكتبات املدرسية والعامة واجلامعات ومراكز التوثيق -2

  http//www.arabcin.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48 :التايل

  .61. 60 ص .السابقملرجع ا. محاد، عبد العلي -3

http://www.arabcin.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
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يقوم بنقل امللفات من احلاسب اخلادم إىل العميل والعكس هو           tcp/ipهو جزء من بروتوكول     
ات كاملـة أو جمموعـة       كما ميكن من نقل امللف     ASCIIالذي يقوم بنقل البيانات املزدوجة ونص       

  .1ملفات مرة واحدة مهما كان اختالف أنظمة تشغيل هذه احلواسيب
v              وهناك الكثري من الربوتوكوالت األخرى، ومنها جمموعة برامج منفعة اإلنترنـت مثـل

ROUTE-VISUAL- TRACERT- TALK - PING - FINGER….  

والويبMARKUP  لغات -3-2-4 
ت االلكترونية إلحكام العرض، تبني كيفية وضع أو        هي جمموعة لغات توضع على الصفحا     
  SGML- HTML- XML….2كتابة صفحة معينة وهناك عدة لغات منها  

مـزودو خـدمة اإلنرتنت -3-3 
تشترك عدة جهات يف تقدمي اإلفادة من خدمات اإلنترنت، من تصميم وتنظيم املعلومـات              

اإلنترنت، وحـسب اطالعنـا علـى       على صفحات الويب إىل إتاحة استعمال املستفيد لشبكة         
 باجلوانب التقنيـة    دمة لسبب اهتمامها  املوضوع فان أغلبية أدبيات اإلنترنت، مل تتطرق ملزودي اخل        

والتارخيية للشبكة، وجاء اهتمامنا ذا العنصر الذي يبدو جديدا يف مثل هذه الدراسات، ملا له من                
مسؤوليات قانونية وأخالقيـة، يف إيـصال       أمهية يف موضوع حبثنا خاصة وان مزودو اخلدمة هلم          

  .فحوى اإلنترنت للمستفيدين
وختتلف وظائف اجلهات املعنية بتقدمي اإلفادة من خدمات اإلنترنت، أما الوظائف الواجب            

  القيام ا يف إيصال الفحوى أو حمتوى الشبكة إىل املستفيدين فهي
v تقدمي حمتوى أو مضمون اإلنترنت.  
v  خالل شبكة اإلنترنتاالتصال باآلخرين من.  
v قدمي البيانات األساسية لالتصال عن بعد تInfrastructures .3  

                                                 
  .61. ص.  املرجع نفسه-1
 .74. ص. املرجع نفسه  -2
 .204 .ص .السابقاملرجع .  حممد، حممد اهلادي-3
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وهذه اخلدمات تكون متداخلة نوعا ما بني كل طرف من األطراف التايل ذكرها، وكلـها               
  .دف إىل تأدية اخلدمات والوظائف السابقة

متعهد الوصول - 
 بالـشبكة   -اجلمهور -املستعمل  هو أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بدور فين لتوصيل           

 مع مستخدم اإلنترنت، يتـضمن توصـيل        Abonnementاإلنترنت وذلك مبقتضى عقود اشتراك      
مؤدي ذلك أن متعهد الوصول يقوم بدور فين حبـث يتمثـل يف             . 1العميل إىل املواقع اليت يريدها    

ه باملادة املعلوماتية الـيت     ، وال عالقة ل   2توصيل العميل إىل شبكة اإلنترنت، عن طريق وسائله الفنية        
  3.تشكل مضمون الرسالة أو موضوعها

  متعهد اإليواء -

هو شخص طبيعي أو معنوي يعرض إيواء صفحات الويب على حاسباته اخلادمة، مقابـل              
اجر فهو مبثابة مؤجر ملكان على الشبكة للناشر، والذي ينشر عليه ما يريد من نصوص أو صور أو                  

   4. ينشر روابط معلوماتية مع مواقع أخرىينظم مؤمترات مناقشة أو

  

  

املنتـج - 
 يف الفعلي االتصال السمعي والبصري، يقوم باالشتراك     يف وسائل  هو منتج اخلدمة املعلوماتية   

  5.املختلفة مسعية أو بصرية على املواقع مع املؤلف عرض الرسائل االتصالية

ناقل املعلومات - 

                                                 
احلماية اجلنائية واملعلوماتية لنظام احلكومة : الكتاب الثاين. النظام القانوين حلماية احلكومة االلكترونية .حجازي، عبد الفتاح بيومي -1
 .341 .ص .2003 .دار الفكر اجلامعي: اإلسكندرية. يةاللكترونا

 .126. ص .2003. اإلسكندرية، دار املطبوعات اجلامعية .جرائم الكمبيوتر واإلنترنيت.  أمني الرومي، حممد-2
 .341 .ص .السابقاملرجع .  حجازي، عبد الفتاح بيومي-3
 .344. ص .السابقاملرجع .  حجازي، عبد الفتاح بيومي-4
  .348. 347 . ص.ص .نفسه رجع امل-5
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بني الشبكات مبقتضى عقد نقل معلومات يف هيئة حـزم          هو الفاعل الفين الذي يتوىل الربط       
من جهاز املستخدم إىل جهاز اخلادم الرئيسي ملتعهد الوصول، مث نقلها مـن هـذا األخـري إىل                  
احلاسبات املرتبطة مبواقع اإلنترنت أو مستخدمي الشبكة اآلخرين، وميكن القول أن ناقل خدمـة              

 يف نقل املعلومات ماديا بني الوحدات املختلفة، من         اإلنترنت يشبه موزع الربيد الن دوره ينحصر      
  1.دون مراقبة واالطالع على حمتوى الرسائل االتصالية

متعهد اخلدمة - 
هو ناشر املوقع وهو املسؤول عن املعلومات اليت تعرب من موقعه إىل الشبكة، كـذلك هـو                 

لقول أن متعهد اخلدمة يقـوم      صاحب السلطة احلقيقية يف مراقبة املعلومات اليت يتم بثها، وميكن ا          
بادوار عديدة، فهو ممول للمعلومات، ومالك للحاسب اخلادم، ومتعهد للخدمات، فـضال عـن              

  . 2دوره يف بث املعلومات

مورد املعلومات - 
هو الشخص الذي يقوم بتحميل اجلهاز أو النظام باملعلومات اليت قام  جبمعهـا أو تأليفهـا                 

له سيطرة كاملة على املادة املعلوماتيـة املعروضـة، فيقـوم           حول موضوع معني، ومن مث تكون       
وال يشترط فيه   . 3باالختيار، التوريد حىت تصل إىل اجلمهور يف صورة صاحلة لعرضها على الشبكة           

أن يكون هو من قام بتأليفها أو نشرها، وهو ملزم باحترام أحكام العقوبات والقوانني املتعلقة حبق                
  4.، وكذلك املتعلقة جبرمية االعتداء على حياة األفراداملؤلف وامللكية الفكرية

مؤلف الرسالة - 
يتمثل دوره يف حترير الرسالة االتصالية قبل عرضها، فهو املسؤول األول علـى املعلومـات               

  5.الواردة على الشبكة قبل نشرها

مدير املوقع - 

                                                 
 .349. ص .السابقاملرجع .  حجازي، عبد الفتاح بيومي-1
 .351 .ص .نفسه املرجع -2
  .353. ص .السابقاملرجع . حجازي، عبد الفتاح بيومي  -3

  .127 .ص .السابق املرجع. أمني الرومي، حممد 4-
 .355 .ص. السابقاملرجع . حجازي، عبد الفتاح بيومي -5
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ل على تـشغيل    هي مهنة جديدة مل تكن معروفة من قبل ومدير املوقع هو الشخص املسؤو            
وصيانة ومراقبة املوقع، مبا حيمله من معلومات وخدمات، وهو الشخص الذي يتلقـى الرسـائل               
مديري املواقع املشاة، يشرف املدير على تصميم الصفحات، حتليل البيانات اإلحصائية اليت تتعلق             

  1.باملستعملني ليتم حتديث املوقع حسب احلاجة

4-   
، واليت تتميز    انتشار وتوسع شبكة اإلنترنت جمموعة اخلدمات اليت تقدمها للمستفيدين         زاد يف 

  :بالدقة والسرعة مقارنة ببعض اخلدمات التقليدية، وهذه أهم اخلدمات على الشبكة

4-1-الربيد اإللكرتوني 
 اإلنترنـت  خـدمات  يستعمل الربيد اإللكتروين للتراسل عرب شبكة اإلنترنت ويعد من أكثر    

 وخمتلف شرائح   ،الدارسون و ، تستفيد من هذه اخلدمة الشركات التجارية والبحثية، الباحثون        شعبية
املستفيدين من شبكة اإلنترنت، تتميز هذه اخلدمة بالـسهولة الكـبرية والـسرعة يف التواصـل،            
واخنفاض التكاليف مهما كان حجم الرسالة واملكان املرسل إليه، كما ميكنه نقل كـل أشـكال                

وإلرسال الربيد االلكتروين جيب أن يعرف      ...لفات اإللكترونية نصوص، صور، برامج، تطبيقات     امل
، متبوع باسم اخلادم    @عنوان املرسل إليه وهذا العنوان يتكون من هوية املستخدم متبوع بإشارة            

 ألكثر من مـستفيد يف وقـت واحـد           الكترونية  إرسال رسالة  املرسليستطيع  و ،2أو مانح الربيد  
  3.فس التكلفةوبن

 على الرغم من وجود برجميات خاصة بالربيد اإللكتروين إال انه مـن املمكـن اسـتعمال               
 Netscapeو  Internet Explorerاالستفادة من هذه اخلدمة باستعمال مستكشفات الويب املختلفة و

Navigator ا العمل كعميل الربيد اإللكتروينوغريها الن بإمكا .  

                                                 
 .128 .ص .السابق املرجع.  الرومي، حممد أمني-1
أطروحة . جامعة منتوري قسنطينة منوذجا: تكنولوجيا املعلومات وأنواعها ودعمها يف دعم التوثيق والبحث العلمي.  بن السبيت، عبد املالك-2

  .163.  ص.2002 .قسنطينة. علم املكتبات. دكتوراه
  .124. 123. ص. ص .السابقاملرجع . معبد اهلادي، حممد فتحي، أبو السعود إبراهي -3
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 حيث بلغ عدد رسـائل الربيـد   بانتشار واسع،  E-Mail اإللكتروين  الربيدخدماتتتمتع 
مليـار   60 إىل مليار رسالة ومن املتوقع أن تصل 31 إىل 2002 عام ملااللكتروين على مستوى العا

  1.رسالة بنهاية العام احلايل

NEWS GROUP  جمموعات األخبار -4-2 
وهو بروتوكـول   ، ∗ (NNTP)   ةتستخدم هذه اموعات بروتوكول نقل إخباريات الشبك

 Use) وتعد الـشبكة . أنشا لتحديد طريقة توزيع واستعالم واسترجاع وإرسال املقاالت اإلخبارية

Net)             اإلخبارية اكرب مستخدمي هذا الربوتوكول فهي تدعم وحدات اإلعالنات، وغرف احلـوار 
(Chat  Room) وشبكة اإلخباريات ،(Net News) يستطيع املـستفيد  . والدائمة باملعلومات اجلارية

-Eمن اإلنترنت النفاذ إىل اموعات اإلخبارية، وحيقق اتصاله بنظام شبيه بنظام الربيد اإللكتروين              

MAIL              ،ميكنه من الوصول إىل مصادر معلومات حديثة يف جماالت متعددة، علمية، فنية، هوايات 
  2...سفر

4-3-خدمة غوفر GOPHER 
ت التخاطب والبحث عن املعلومات طرحته جامعة منسوتا سـنة          هو برنامج لتسهيل عمليا   

متكن هذه اخلدمة من    ،  3 وقد أصبحت فيما بعد أداة مستخدمة على نطاق واسع على الشبكة           1991
البحث يف قوائم مصادر املعلومات، وتساعد يف احلصول عليها دون التعرف على مكان وجودها،              

إذ متكن من الوصول للمعلومات وحتويلها بواسـطة        حيث تعد من أفضل اخلدمات االستعراضية،       
، وعموما فإن مـستعمل     TELENET، أو باستخدام النفاذ عن بعد       FTPبروتوكول نقل امللفات    

خدمة غوفر ينتقل عرب اإلنترنت من مكان آلخر، ومن خادم آلخر، وهكذا ينتقل بـني مراكـز                 
 جيد معلوماته موزعـة يف العديـد مـن          املعلومات يف بلدان العامل إىل أن جيد ما يطلبه، كما قد          

  4.األماكن

 Wais  خدمة وايس -4-4

                                                 
  .املرجع السابق. وجلة االنترنت العريب خواطر خجلة وخطوات -1
∗ - NNTP: Network News Transfer Protocol. 
  .125.ص. السابقاملرجع  .، حممد فتحي، أبو السعود إبراهيم عبد اهلادي-2
  .164.  ص.املرجع السابق.  بن السبيت، عبد املالك-3

 .124 .ص .رجع نفسهامل 4-
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وايس هو مزود املعلومات على نطاق جهة واسعة، وهو نظام يستعمل لتـسليم الوثـائق،               
، Wais1يف قواعد بيانات نائية مربجمة حسب نظام        عمليات البحث باللغة الطبيعية     ويسمح بإجراء   

 مزود من مزودات    340وص املراد البحث فيها، ويوجد حوايل       فيسمح ملستعمليه بالبحث عن النص    
 إىل  ة قاعدة بيانـات وفهـارس مكتبـات، باإلضـاف         200وايس، تسمح بالوصول إىل ما يقرب       

، )جمموعات النقاش (جمموعات املقاالت اإلخبارية وتسجيالت من قائمات مناقشة على اإلنترنت          
 من مثـان    ليها يوميا، فهناك مزودات وايس يف أكثر      وتكون عملية حتيني قواعد البيانات واإلضافة إ      

 دولة، متكن وايس من البحث باللغة الطبيعيـة يف املـزودات            25ما املستعملني فيزيد عن     دول، أ 
كما باإلمكان حتديـد  . والوثائق، للحصول على قائمة ختدم الكلمات املفتاحية اليت مت البحث فيها          

من مكان آلخر بفضل منوه وتنوعه، كما حيتوي وايـس          مواقع هذه املواد، ويشجع وايس التنقل       
بني غوفر فهو يربط املـستفيد       و على مواد خمتلفة من علوم، فنون، آداب، أما وجه االختالف بينه          

مباشرة بالوثائق املفهرسة، ومن حيث أن دليل املزودات التابع له، يتيح اإلشارة إىل املواد املتاحـة                
  .غوفر فيقوم بنقل الباحث عن املعلومة من خادم ألخر، أما 2قبل البدء بعملية البحث

4-5- الشبكة عن بعدTELENET  
 للمستفيد إمكانية االستغالل الفعلي للحواسيب املتصلة بالشبكة العاملية         Telnetتقدم خدمة   

لإلنترنيت، كما لو انه جيلس أمام احلاسب ويستعمله مباشرة، كما متنح هذه اخلدمـة إمكانيـة                
البحث يف ملفاته، وختزين امللفات، على عكس الربيـد االلكتـروين            و اسب عن بعد،  تشغيل احل 

فيمكن تغيري خلفيـة الـشاشة، واأللـوان،        . فاحلاسب سيقوم بتلقي األوامر عرب الشبكة لينفذها      
. Telnet3والوظائف، وطباعة الوثائق، فاحلاسب الطريف ينفذ كل األوامر اليت تصله عـرب خدمـة               

د من هذه اخلدمة مثال من اإلطالع على حمتويات مكتبة الكـوجنرس ومـشاهدة              فيستطيع املستفي 
 كما تسهل تلنت عمليات النفاذ إىل الفهـارس االلكترونيـة إىل            ،4قائمة البطاقات اإللكترونية ا   

، شريطة أن يعرف املستفيد من اخلدمـة        احلكوميةاملكتبات، واستعراض قواعد وبنوك املعلومات      

                                                 
. الة العربية للمعلومات. ترمجة، بن أمحيدة، مخيس.  نشأا، مستقبلها، قضاياهاتنظرة شاملة على اإلنترن.  فالوسكس، ادوارد جي-1

 .96. ص .1995. تونس، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 1.العدد .16.الد
تونس، . 1.العدد.16.الد. الة العربية للمعلومات. ترمجة، بن أمحيدة، مخيس.  يف املكتباتتإلنترناستعمال ا.  فالوسكس، ادوارد جي-2

  .105. 104. ص .ص.1995. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 .73 .ص .السابقاملرجع .  محاد، عبد العلي-3
 .126 .ص .لسابقااملرجع . عبد اهلادي، حممد فتحي، أبو السعود إبراهيم  -4
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ملوزع املراد الدخول إليه، كما يسمح هذا احلاسب للمـستفيدين بالنفـاذ إىل             استخدام احلاسب ا  
ملفاته، وهذا ما قامت به الكثري من املؤسسات من خالل حتميل برجميات متكن املـستفيدين مـن                 

ستمكننا من االستفادة مـن    استخدام مستكشفات الويب املختلفة      إن   ،1النفاذ الفوري للمعلومات  
  .Telnetمل كعميل اليت تعهذه اخلدمة 

  ∗FTP خدمة نقل امللفات -4-6

تسمح شبكة اإلنترنت بالوصول إىل كل أنواع املعلومات، سواء كانت نصية أو صـوتية أو             
بيانية، مركبة من صور ثابتة أو متحركة، كما توجد العديد من الربامج اانية اليت ميكن أن تكون                 

 FTPاليت ميكن حتميلها عن بعد باستخدام خدمـة         برامج أنظمة التشغيل أو ملفات، هذه األخرية        
بعد مساءلة قواعد وبنوك املعلومات، أو جمموعات األخبار مث تسجيل نتيجة الطلب، أو املـساءلة،       
كما ميكن للمكتبات ومراكز املعلومات أن تقوم بعملية استرجاع املعطيات املكتبية من مكتبـات              

هي من أفضل اخلدمات اليت توفرهـا اإلنترنـت          ف .2دعاملية أخرى باعتماد طريقة التحميل عن بع      
 وأعمال رقمية من حاسب آلخر عرب الشبكة، مهمـا          ، متكن من توزيع معلومات    ،واألكثر شيوعا 

 والعكـس   MAC إىل جهاز    PCاختلفت نظم التشغيل ونظم الربط، فمثال ميكن حتويل امللفات من           
ين، وبفضل هذا الربوتوكـول ميكننـا   ، رغم أن ذلك غري ممكن باستعمال وسائط التخز   FTPبـ  

، FTP، إذ ميكن باستخدام عميل       ...(EXE) الربامج التطبيقية    3حتويل النصوص، الصور، الفيديو،   
  .4، من تفريغ كتب أو أدلة، أو موقع كاملWeb Browserأو باستخدام متصفح الويب 

  :يقتني الطرعلما أن الوصول إىل هذه امللفات واملعلومات يتم باختيار إحدى
v      الوصول إىل الشركات واملواقع عرب شبكة اإلنترنت مبعرفة عنوان احلاسب اآليل الذي حيتـوي

ـ               ض على هذه املعلومات باإلضافة إىل حتديد امللف ذاته، وقد يتطلب السماح باإلطالع على بع
سم ا فإن الدخول إىل هذه املواقع ذه الطريقة يستوجب ا         لذ و امللفات أخذ تصرحيا خاصا بذلك،    

ما يعاب علـى  أما غالبية هذه املواقع تقدم خدمات نقل امللفات باملقابل،   . املستخدم وكلمة السر  

                                                 
  .165.  ص.املرجع السابق.  بن السبيت، عبد املالك-1
∗ - FTP: File Transfer Protocol. 
 .قسنطينة. علم املكتبات. أطروحة دكتوراه. سلوك الباحثني حيال املعلومات العلمية التقنية داخل املكتبة اجلامعية اجلزائرية. بطوش، كمال -2

 .209. ص .2003
  .218 .ص. السابقاملرجع .  اهلادي حممد، حممد-3
 .74 .ص .السابقاملرجع .  محاد، عبد العلي-4
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 أنظمةطر خرق   خلواجهها  قع هو م  هذه اخلدمة وعلى الرغم من توفر الوسائل األمنية يف هذه املوا          
ـ       و  توصل احد العابثني أو املخترقني، إىل االسم       األمن، فإذا  يمكنه كلمة السر ألي مـستعمل س

  .1العبث بالنظام بكل حرية، أما املستعمل املتعدى عليه سيدفع تكاليف خدمات مل يستفد منها
v                كما ميكن الوصول إىل مواقع، وشركات تقدم هذه اخلدمة بدون مقابل، فال يتطلب األمـر

فيتم تبـادل    Anonymos2معرفة املسار وال كلمة السر وتسمى هذه امللفات غري املعروف هويتها            
  .ميل امللفات بكل حرية وبدون شروطوحت

4-7-الــويب WWW 

شبكة الويب العاملية ليست هي شبكة اإلنترنت وال هي تكنولوجيا الشبكة بل هي طريقـة               
، يطلق عليها الشبكة العنكبوتية العامليـة،       3تفكري، وتنظيم، وختزين معلومات وعرضها، واستعادا     

ال اغلب اخلـدمات  ن عمالء الويب ميكنهم استعموهي احدث اخلدمات على شبكة اإلنترنت وأل    
 ، وغـوفر،  FTP الوصول واالسـتفادة مـن خدمـة         www فمثال ميكن لعميل     اليت ذكرت سابقا  

إىل يعود الفضل يف جعل الويب أسهل وأكثر استعماال من طرف العديد من املستعملني               و ،4وايسو
  : مهاميزتني أو ابتكارين هامني

v الروابط التشاعبية∗Hypertext   

عرف الروابط التشاعبية بأنه نظام إلدارة املعلومات املترابطة، والذي ينظم جمال املعرفـة يف              ت
ميكـن  . 5شبكة من املواقع، وبواسطة روابط منطقية ومبا يسمح باإلتاحة واالسترجاع الـسريعني           

ة، بفضل هذا الربوتوكول عرض حمتوى الصفحات بطرق عديدة، وبأشكال وأحجام وألوان خمتلف           
كما يعطي للويب ميـزة     )فيديو(فتحمل مناظر مرسومة وصور، وملفات صوتية، وملفات مرئية         

األداء اجليد والفاعلية لعمل وسط مشترك مع اإلنترنت، فمن خالل الضغط على كلمات وأشكال              
خمتلفة يف صفحة الويب، أو الزر أو الصورة ميكننا التوغل يف اإلنترنت بدال من قراءة النـصوص،                 

                                                 
  .6 .ص .السابقاملرجع .  فاروق، حسني-1
 .219 .ص .السابقاملرجع .  حممد، حممد اهلادي-2
 .39 .ص .السابقاملرجع . محاد، عبد العلي  -3
  .208 .ص. السابقاملرجع . فاروق، حسني -4
  .ا املصطلح فمنها النص املتشعب، النص الفائق، النص املمنهلختتلف ترمجة هذ  - ∗
تونس، املنظمة العربية  .1. ع .22 .مج .الة العربية للمعلومات . التوزيع االلكتروين للمعلومات بتقنية النص املترابط.  طالل، ناظم الزهريي-5

  .7 .ص. 2001 .للتربية والثقافة والعلوم





 49 

كـل   1"نقطة، وضغط "ذا فان عمالء الويب ينتقلون بسرعة على صفحات اإلنترنت مبا يسمى            و 
 إضافة إىل انه ميكن من ربـط  Hypertext Transfer Protocol  (HTTP)هذا باستخدام بروتوكول 

الصفحات بنقاط ارتباط ضمن صفحات أخرى، وبسهولة ميكن االنتقال من صفحة ألخرى ضمن             
أدوات أخرى ضـمن شـبكة       و ى خادمات أخرى عرب العامل، أو إىل خدمات       نفس املوقع، أو عل   

  TELNET...2   أو   GOPHER  أو FTPاإلنترنت مثل 

v التداخالت البينية للمستخدم  Graphical User Interface (GUI) 

 (HTML) مستند web Browser  طريقة لعرض وظائف رقابة الربامج، تقدم للمستكشفهي
 وعناصر بيانية أخرى بدال من عرض النص        (Icon) وتستخدم صور وأشكال     بشكل سهل القراءة،  

وتطورت هذه التقنية من الويب لتشمل خمتلف نظم تشغيل احلواسب الشخصية، وقد اسـتفادت              
Windows املاكينتوش  و(mac)3. منها يف التصميم العام لنظم التشغيل  

 نظام جديد، يكـون  (Ted Nelson) عندما وصف 1960 إىل Hypertextتعود جذور اخلدمة 
ودعم هذا   .Hypertextالنص يف صفحة متصل بنص على صفحات أخرى وقد اصطلح على نظامه             

  .Mouse4 احلاسوب فأرة أضاف الذي ∗(Douglas Ingelbart)النظام 
على يـد  (CERN) ∗وبدأت هذه اخلدمة بشكل جترييب يف املركز األورويب لألحباث الفيزيائية 

tim Berners-lee .1989 حينما كان حياول إجياد طريقة ملشاركة البيانات بني خمتلف وحدات هذا 
 وجعـل مجيـع األجهـزة     Hyper Text Markupاملخرب، وقد توصل لوضع ملفات مكتوبة بلغة 

، ∗(WWW)قد مسى برنرز يل نظامه باسـم         و املرتبطة بالشبكة تقرا تلك امللفات من دون حتميلها       
وهذا ما توصل إليه جمموعة من الطالب عام        ،  الويب جيب توفر برنامج قراءة    ولكي يتم التعامل مع     

1993 Mark Indereesson  جبامعة ILINOIS بوضعهم برنامج Mosaic  وهو أول برنـامج  GUI 
وبعـد  ،   واستخدم لالنتقال من صفحة ألخرى أينما كانت على اإلنترنت         HTMLاستطاع قراءة   

                                                 
 .207 .ص. لسابقااملرجع . فاروق، حسني -1
  .39. ص .السابقاملرجع . محاد، عبد العلي -2
  .42. ص .السابقاملرجع . محاد، عبد العلي  -3
∗ - Douglas Ingelbart :يعود له الفضل يف اختراع فأرة احلاسوب،من املختصني يف اإلعالم اآليل .  
  .39. ص .السابقاملرجع . محاد، عبد العلي  -4
∗ - CERN:européenne de recherche nucléaire.     
∗ -WWW: The World Wide Web. 
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 وأعضاء آخرون بتطوير برنـامج      Indereesson استخدامها قام    رواج هذه الربجمية ونظرا التساع    
  Mosaic.1 القائم على أساس  Netescape  Navigatorلتصفح الويب مسي 

نطاقات اإلنرتنت -4-8 
نطاق اإلنترنت هو االسم الذي يدل على احليز الذي متلكه الشركة أو املوقع على اإلنترنت،               

اسطتها ميكننا الوصول إىل املوقع، يتكون هذا العنوان مـن          وهو جمموعة احلروف والرموز اليت بو     
، وتدل من اليمني إىل اليسار على النطاق األوسع حـىت           "."مقطعني أو أكثر تفصل بينهما نقطة       

األضيق، وتدل أمساء املواقع من اليمني من حرفني يدالن على اسم البلد، مث املقطع الثـاين علـى                  
  :2، وتأيت أمساء املواقع كما يليتصنيف املؤسسة، مث هوية املوقع

: أما املواقع األمريكية فال حتتوي على املقطع الدال علـى اسـم الدولـة فهـي كالتـايل                 
witehouse.gov.  

4-8-1-لواحق أمساء النطاقات 

 وهنـاك   - إذا استخدم  –الالحق هو أداة تعريف تتكون من ثالثة حروف يسبق رمز الدولة            
  .ت منذ إنشاء الشبكة وأخرى جديدةنوعني من اللواحق، لواحق عرف

  3اللواحق القدمية هي مخسة أنواع
v com وهي اختصار Comercialموقع جتاري .  
v edu وهي اختصار Educationموقع تعليمي .  
v gov وهي اختصار Governmentموقع حكومي .  
v org وهي اختصار Organisationموقع منظمة .  
v net وهي اختصار Networkموقع شبكة .  

                                                 
  .43. ص. السابقاملرجع .  محاد، عبد العلي-1
دار : احمللة الكربى. دراسة مقارنة بني املراقبة األمنية التقليدية واإللكترونية: املراقبة االلكترونية عرب شبكة اإلنترنت. موسى حممد، مصطفى -2

 .221. ص. 2005. الكتب القانونية
 .222. ص.  املرجع نفسه-3

B i l ybe n . o rg . dz  
 رمز الدولة
 نوع املوقع
 اسم، هوية املوقع
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 بادرت الواليات املتحدة    ، بعدما 2001 ماي   شهرلواحق اجلديدة فقد وضعت ابتدءا من       أما ال 
 مؤسسة تسجيل أمساء النطاقات وأرقام اإلنترنت       1998األمريكية بتنظيم هذه اخلدمة فأنشأت عام       

ICANN∗،    تتكون هذه اللواحق من ثالثة أحرف       1 مقرها يف لوس اجنلوس    وهي منظمة غري رحبية ،
  2. سبعة لواحقأو أكثر وهي

v Biz وهي اختصار Businessesمواقع أعمال جتارية .  
v Info وهي اختصار Educationمواقع االستخدامات العامة .  
v Name وهي اختصار For Registration By Individualsمواقع شخصية .  
v Aero وهي اختصار Air Transport Industryمواقع طريان جتاري .  
v Coop وهي اختصار Coopertiveمواقع شركات أو مؤسسات .  
v Museum وهي اختصار Museumsمواقع متاحف .  

Pro وهي اختصار Professionalsمواقع احملترفني، مثل احملامني واحلاسبني واألطباء .  

4-8-1-دولــوز الـرم 

 دولة وقطاع جغرايف متـصل بـشبكة        250هو رمز يتكون من حرفني يدل على أكثر من          
  3:مثلةاإلنترنت، وهذه بعض األ

  .dzاجلزائر 
  .meاملغرب 
  .tnتونس 
  .egمصر 

  .brالبحرين 
  .lbلبنان 

                                                 
∗- ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. 
 :على العنوان التايل. 13/01/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية. عرب، يونس -1

www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc  
 .222. ص. السابق املرجع .سى حممد، مصطفى مو-2
 .223. ص. السابق املرجع .موسى حممد، مصطفى -3

http://www.arablaw.org/Download/IP_DigitalWorks.doc
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  .yeاليمن 
  .saالسعودية 
  .ae االمارات 

النشر االلكرتوني -4-9 

 من بني أهم مظاهر تكنولوجيا املعلومات، وقـد زادت يف انتـشاره             يعد النشر االلكتروين  
ومات الكترونيا معتمدا يف ذلك على تطبيق       شبكة اإلنترنت فهو يساهم يف عملية تأليف وبث املعل        

التقنية احلديثة يف إنتاج مصادر املعلومات اإللكترونية، كظاهرة بديلة للمصادر الورقية إذ باستطاعة             
املستفيد التجول حبرية ضمن املصادر االلكترونية املتاحة عرب شبكات املعلومات، وشبكة اإلنترنت            

، وقد سامهت الشبكة يف مضاعفة اإلنتاج الفكـري العاملـة           1ةاليت تربط املؤلف باملستفيد مباشر    
  .خاصة انه ال مير بكل مراحل إخراج الوثائق الورقية

5-  
ىل املشكالت اليت أوجدا هـذه      وإ شبكة اإلنترنت    إىلسنتعرض يف هذا البحث بصفة عامة       

صر سينصب على بعض أهم العناصر االجيابية اليت منحتها هذه           لذا فان حديثنا يف هذا العن      ،األخرية
 اعتبـار أـا     شيء من االختصار   ب هاعاجل السلبيات فسن   أما  بكثري من التركيز والتفسري،    الشبكة،

قـضية   إىل أن    إلشـارة ، وستعرض هلا يف الفصول الالحقة من البحث، كما جتدر ا          موضوع حبثنا 
األمور النسبية، سواء بالنسبة للفرد أو اتمع، لدا فقد قمنا جبمع           االجيابية والسلبية تبقى دائما من      

 املـستفيدين   بعض االجيابيات أو بعض ما نتج عنها من فوائد وسنقوم بعرضها مدعمـة بـآراء              
أخالقيـة   تعديات وإشـكاالت     ذلك من ، وسنتعرض لبعض السلبيات وما نتج عن        واملتخصصني

  .قانونيةو

5-1-نتاجيابيات شبكة اإلنرت  
من معلومات وتطبيقات ولقـد مجعنـا هـذه          أما اجيابيات اإلنترنت فهي كثرية ومتنوعة     

  .والتقنية احلديثة  اخلواص العامة، واالستخدامات،:اإلجيابيات يف
                                                 

. 2002. 1. ع. 1 .مج. جملة املكتبات واملعلومات. النشر اإللكتروين وحتمية الولوج إىل املعلومات باملكتبة اجلامعية اجلزائرية. ، كمالبطوش -1
   .45. 44. ص. ص
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اخلواص العامة للشبكة اإلنرتنت -5-1-1 

v الاحلجم وا  
ليهـا فـال    لقد وفرت اإلنترنت للمعلومات ميزات عديدة، كما سوت يف فرص الوصول إ           

ل توجد دولة أو منطقة يف العامل هلا أولوية إتاحة املعلومات، كما أن هذه املعلومات متوفرة بـشك                
  ة احلدود املوضوعية للمعلومات بواسطة روابط     ككما ألغت الشب  كبري ومبختلف أنواعها وإشكاهلا،     

Hypertext        يف نقل املعلومات،    وبفضل السرعة الكبرية  . 1، مما نتج عنه تزايد وتداخل بدون حدود 
فاملعلومة املتاحة على الشبكة تصل لكل أبنـاء البـشر يف           ) املساواة املعلوماتية   (وفرت اإلنترنت   

  2.الوقت نفسه، ويف احلني، وبالتايل فقد ألغت احلدود الزمنية كذلك

v التكلفة  
الـيت  على الرغم من أن الولوج للشبكة باملقابل، فاإلنترنت يبقى خدمة جمانية، والرسـوم              

يسددها املستعمل ما هي إال رسوم تقدم للشركات املوفرة للخدمة ونرى بشكل واضح أن الكثري               
، 3من املؤسسات ومعاهد البحوث، واملصاحل احلكومية تقدم املعلومات ومصادرها بدون مقابـل           

كما أن الكثري من الشركات واملؤسسات التجارية تسعى لتوفري اخلـدمات واألمنـاط التجاريـة               
  4.مناط التجارية األساسية للمجتمع بشكل جماين أو شبه جماينواأل

v سهولة االستخدام  
أن التكنولوجيا املتاحة على شبكة اإلنترنت من برجميات وتطبيقات حديثة يساهم يف تقـدمي        
خدمات، تؤدي إىل تسهيل االستخدام واالستفادة الفعالة منها، كما جتعل عملية البحث والوصول             

لومات أمر يف غاية السهولة، وجلميع املستعملني، فالباحثون واألكادمييني والطلبـة،           واالنتقال للمع 
وميكنهم الوصول حلاجام، بل وحىت ذوو احلاجات اخلاصة        وعامة الناس ميكنهم استغالل الشبكة،    
، والذين ال تتوفر هلم قدرات مادية ويصعب عليهم التنقـل           5الذين ال تتوفر هلم قدرات جسمانية     

  . عن حاجامللبحث
                                                 

   .228 . 227 .ص. ص .السابقرجع امل. حممد، حممد اهلادي -1
 .81 .ص. السابقاملرجع . حممد صاحل سامل،2- 
  .228 .ص. السابقاملرجع . حممد، حممد اهلادي3- 
  .81 .ص. السابقاملرجع . سامل، حممد صاحل4- 
 .229 .ص. السابقاملرجع . حممد، حممد اهلادي5- 
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ويربز عنصر الفعالية من خالل مقارنة بسيطة مع وسائل اإلعالم وإتاحة املعلومات املختلفة             
 فاملستفيد يأخذ ما تقدمه هذه الوسائل ويفقد ماال يعطونه،        املعلومات وفقط للمستفيد،     اليت تقدم 

الذي يقرر ما ومىت يريد     وبالتايل فانه عنصر متلقي للمعلومة، إما مع شبكة اإلنترنت فاملستفيد هو            
 فبإمكانه أن يستقبل، يتحاور، يتفاعل ويتحول إىل ناشر معلومات           من ذلك  وأكثر أن حيصل عليه،  
  1.يف الوقت نفسه

v الربط الدائم  
إن أعظم ميزة جتعل اإلنترنت يف ريادة الوسائل االتصالية احلديثة هي توفرها وتوفر خدماا              

 ةزاد الشبكة عظمة أن االرتباط ا ومع التطورات التكنولوجي        وقد  .  ساعة، وكل أيام السنة    24/24
احلديثة مل يعد مقتصرا على احلاسب الشخصي، فاإلنسان بإمكانه الولوج إىل شـبكة اإلنترنـت               
باحلاسب يف املرتل، أو يف مكان العمل، كما بإمكانه االتصال بوسائل وأجهزة كثرية ومتنوعـة،               

ممكـن يف كـل زمـان        و ، وبذلك فان االرتباط بالشبكة دائم      اجليب واهلواتف النقالة   تكحاسبا
  2.ومكان

v تمعات الفضائية الرقميةا  
متكنت الشبكة العاملية اإلنترنت من الوصول وربط اتمعات املتفرقة واملنعزلـة، مـشكلة             

شكاال تفاعلية واجتماعية جديدة، هذا الفضاء أصبح أداة قوية         أبذلك فضاء خارجي مشترك خيلق      
  .بادل الفكري واحلضاري عايل الكثافة واملشاركة بني الدول وااالت التخصصيةللت

إن منو اهتمام اتمعات االفتراضية والرقمية غري املقيدة باحلدود اجلغرافية، أصبح من بـني              
التطورات اهلامة على الشبكة، ومن بني هذه اتمعات االفتراضية، جمموعات األخبار، املنتـديات             

  ...3ة على الويب، جمموعات النقاشاملبني

5-1-2-اإلنرتنت كتقنية حديثة 

اإلنرتنت قمة التكنولوجيا-أ 
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 تلقد ظهرت يف العقود األخرية عدد من االختراعات والتكنولوجيات يف جمال االتـصاال            
واملعلومات قدمت لإلنسان فوائد ومردودات خمتلفة مكنته من إيـصال ونقـل خمتلـف أنـواع                

 إال أن اإلنترنت وبفضل قدراا اهلائلة والـشاملة قـد           ،)...كتوبة مسموعة، مرئية  م(علومات  امل
مجعت بني خمتلف احدث هذه التكنولوجيات العتمادها على احلاسب اآليل الذي ميثل عمود هذه              

   .1التكنولوجيا

2التطبيب عن بعد-ب 
ا تقدمه من تواصـل     استخدمت شبكة اإلنترنت يف التعاون الطيب وتبادل اخلربات الطبية، مل         

فوري وبالصورة والصوت، فبإمكان طبيب مبتدئ القيام بعمليات جراحية متقدمة بإشراف طبيب            
  .عايل املهارة عن بعد، كما باإلمكان إجراء التحليالت املخربية وما شابه ذلك من تسهيالت

التجارة االلكرتونية-ج 
أو شـراء أو تبـادل املنتجـات        ديد يشرح عملية بيـع      م ج التجارة االلكترونية هو مفهو   

 واقع التجـارة    ، تطور 3 ومن ضمنها االنترنت   حلاسبت ا املعلومات من خالل شبكا   واخلدمات و 
 التـسويق  أنـشطة  حتتـوي علـى  املواقع  أصبحت أغلب شبكة االنترنت، حىتعلى  االلكترونية  

 كـبرية يف     معدالت الزيادة يف مستخدمي االنترنت رافقها زيـادة        ،كما أن واخلدمات على اخلط  
 حققت زيادة كـبرية يف       احلواسيب، الشهرية يف عامل  ) DELL(شركة  مثال  التجارة اإللكترونية، ف  

 يوميا   دوالر  مليون 14، وبلغت الزيادة مبعدل     1998مبيعاا على اخلط، فقد تضاعفت مبيعاا عام        
بليـون دوالر    5.5ايل   مليون يوميا مببلغ إمج    19 بلغت الزيادة مبعدل     1999ويف الربع األول من عام      

 تـزداد مبيعاـا   أن الشركة توتوقع، 1999 مليون يف اية 30يف حني بلغت ،  خالل الربع األول  
أما احلجم اإلمجايل للتعامالت التجارية على شبكة االنترنت        . 20004 حىت منتصف عام     %50بنسبة  
  5.ن دوالر تريليو1.5 إىل 2002  وسنةدوالر  مليارات10  إىل2000 وصلت عام فقد
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اإلنرتنت كمكتبة إلكرتونية متعددة الوسائط -د 
تستطيع اإلنترنت تقدمي عدد كبري من اخلدمات واملعلومات اليت تعجز عن تقـدميها اكـرب               

، كمـا تقـدم     1مكتبات العامل، نظرا ملا حتتويه من كتب، دوريات صور، فيديو ومبختلف اللغات           
علومات والوثائق وباللغة الطبيعية،إضافة إىل تقدمي      حمركات البحث العيد من مداخل البحث عن امل       

  ...الرياضة، املهن، املنضمات الشبابية  األلعاب، التسلية،

الكم اهلائل من املعلومات-ھـ  
ال تعاىن شبكة اإلنترنت من احليز املكاين حلفظ املعلومات، فهناك كم هائل من املعلومـات               

خططات، املعلومات الصوتية واملرئية والنصوص، مع      على اختالف أشكاهلا كالصور واخلرائط، امل     
  2.إمكانية الوصول للمعلومات بسهولة نظرا لتبويبها وتصنيفها احملكم

املساهمة يف حمو األمية املعلوماتية -و 
استطاعت شبكة اإلنترنت بفضل إمكاناا االتصالية والتكنولوجية املختلفة واملفتوحة، مـن           

فسامهت تلف املؤسسات والقطاعات، إليها واالستفادة من خدماا،        إيصال كل فئات اتمع وخم    
يف نشر املعلومات وإتاحتها الكترونيا مما ساهم يف انتشار استعمال التكنولوجيا احلديثة وانتـشار              

الـيت  ،  ، اليت يعاين منها فقراء املعلومات     3الوعي املعلومايت والقضاء التدرجيي على األمية املعلوماتية      
اإلنترنـت بفـضل    شبكة  خدمات  فقد فتحت خمتلف    ،  4 أمام الدول واملؤسسات   ا كبري اائقعترب ع ت

، وبدون أي    جهاز احلاسوب   مجيع أفراد اتمع من    استفادة الفضاءات املفتوحة ومقاهي اإلنترنت   
  .قيد أو حدود

توفر مستلزمات االرتباط -ز 
ت مادية وفنية، ومع االنتـشار      يتطلب االرتباط بالشبكة العاملية لإلنترنيت جمموعة مستلزما      

الواسع للشبكة، مل يعد توفر هذه املستلزمات أمرا صعبا فأجهزة احلاسوب واملودم، وملحقاتـه،              
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والربجميات متوفرة بشكل واسع وبتكلفة ليست مرتفعة وتشهد اخنفاضا دائم، كمـا أن مـزودو               
  1.اخلدمة موزعون عرب كل دول العامل

مزايا استخدام الشبكة -5-1-3 
v  وكـل   فتح آفاق التعليم عن بعد، العالج عن بعد، العمل عن بعـد،              منالنترنت  متكن ا

 القائمة علـى العالقـات   لكترونيةاإل التعامالت اإلدارية والتجارية لتدعم فكرة احلكومة
  2 .واملعامالت االفتراضية

v          ول إىل  االتصال والتواصل السريعني مقارنة بوسائل االتصال العادية، كما باإلمكان الوص
  .املصادر واالستشارات

v             اإمكانية الولوج إىل مراكز املعلومات واملكتبات املوجودة عرب العامل، والبحث يف حمتويا
  . منهاةمع إمكانية حتميل الوثائق واالستفاد

v الت اإللكترونية ليتمكن املستفيد من احلصول على معلومات آنيةإمكانية االشتراك با .  
v 3.يات وجمموعات النقاش حسب اهتمام املستفيدين االشتراك باملنتد  

5-2-سلبيات شبكة اإلنرتنت 
عرفنا بعض وأهم اإلجيابيات لشبكة اإلنترنت، واآلن سنستعرض بعض السلبيات باختـصار            

  .قبل التحدث عنها يف إطار اإلشكاالت األخالقية والقانونية، وهذه بعض أهم السلبيات

  

الفوضى املعلوماتية-أ 
نترنت على كم هائل من املعلومات يف كل ااالت وبشىت األنواع، تتميز هـذه              تشمل اإل 

الشبكة بعدم التنظيم حيث يصعب على الشخص الوصول إىل كافة احتياجاته ويصعب معه حتديد              
  .4موقعه على الرغم من كثرة حمركات البحث
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الشرعية واملصداقية-ب 
ترنت إال أن هناك صعوبة يف حتديد موثوقيـة          على الرغم من توفر املعلومات على شبكة اإلن       

الوثائق االلكترونية، كما أن هناك إشكال آخر يتعلق بتواجد الوثيقة أو املعلومة علـى صـفحات     
الويب دائمة التجديد، إذ ختتفي أو تتغري وبالتايل ال ميكن الوصول إىل املعلوماتية بصفة دائمة حىت                

 القضية إشكال االستشهاد، فالباحث الذي يستـشهد        لو عرفت عنواا الكامل، كما تطرح هذه      
بوثيقة قد ال جتدها يف وقت الحق دون اإلشارة املوقع إىل التغبري الذي حدث وال اإلشارة إىل أا                  

  .1كانت موجودة

التحدي الثقايف-ج 
على الرغم من أن الشبكة متكنت من كسر حواجز األمية املعلوماتية إال أا شكلت للبعض               

مواكبة التطور السريع لتقنيات احلاسب، وضعف البنية االتصالية يف بعض الدول، كما زاد             صعوبة  
، وهي نسبة    من شبكة اإلنترنت   % 71 نسبة، حيث تغطي اللغة االجنليزية      2يف الصعوبة حاجز اللغة   

  .كبرية حسب رأينا

املشاكل واملعاكسات األخالقية-و 
ورة أو راوية خليعة جنسيا، كما هناك مواقع        حتتوي شبكة اإلنترنت على أكثر من مليون ص       

تقدم خدمات عن عناوين بيوت الدعارة،وتوجد مكاملات هاتفية منافية لألخالق واألعراف، ممـا             
  3.استدعى وقوف بعض الدول للحد من هذه التعديات األخالقية واالجتماعية السلبية

  

خرق القوانني-ز 
مسيطرة على الشبكة مل تشجع االسـتخدامات        usenetعندما كانت وكالة العلوم الوطنية      

التجارية ومنعتها، ومع منو الشبكة كسر هذا احلاجز ليتمكن املستفيدون من ممارسـة األعمـال               
  .التجارية والتعاقدية
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اجلدال واألشكال قائم حول حرية املعلومات، واصطدم هذا املطلـب          ففي الوقت احلاضر    
 سبيل املثال الكتاب الذي ألف وارتبط مبعركة الـرئيس          خبرق القوانني العامة لبعض الدول، فعلى     

 Le Grand Secret De François الـسرطان حتـت عنـوان    مـرض  الفرنسي الراحل ميتريان مع

Meterand   وبذلك قد خرق قانون صفحات الويبيف فرنسا حبكم قضائي، وظهر على قد منع ،
  .، واألمثلة كثرية1حقوق التأليف يف فرنسا

إلجرام وتعاطي املخدراتالعنف وا-ح 
هناك العديد من املواقع والتطبيقات اليت يعتقد أا تساهم يف العنف واإلجرام، وأشهرها قصة              

أراد صنع قنبلة مبعلومات استقاها من إحدى مواقع اإلنترنت، فانفجرت عليه وقتلته،             الطفل الذي 
يوجد الكثري  كما  . 2اب والعنف كما أن مواقع كثرية هلا أهداف واضحة تدعو إىل اإلجرام واإلره          

 االنتحار وكـذلك عـن كيفيـة تعـاطي          أو لطرق القتل    إرشاداتمن مواقع االنترنت تتضمن     
 3 .عليهاكيفية احلصول  وبأنواعهااملخدرات 

املشاكل املالية والتجارية-ط 
 مـستخدم لـشبكة     )2300(بعينـة    و  أشارت دراسة أجريت يف جامعة ميشيغان األمريكية      

 إىل عدم وجود أمان كاف يستحق ثقة املعامالت التجارية على الشبكة، مما يـستدعي               اإلنترنت،
إرسال تفاصيل بطاقات االئتمان، حيث يـساعد بعـض اللـصوص ذوو             و عدم محاس املستخدم  

إفساد أنظمة معلومات الغري، أو احلـصول علـى          و القدرات املعلوماتية العالية يف ابتزاز األموال،     
  4.ونية، وقد كلفت جرائم احلاسوب وحدها مخس مليارات دوالر سنويابضائع بطرق غري قان

جتاوز حقوق النشر وامللكية الفكرية-ي 
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ترتب عليها أمور قانونية    اليت ت حقوق النشر من القضايا احلساسة،       و إن قضية امللكية الفكرية   
، 1التجـاوزات ومالية كثرية، إال أن شبكة اإلنترنت قد سهلت ومهدت الطريق ألنواع كثرية من              

  ...خاصة أن املنتجات املوجودة متنوعة كاملنشورات، األفكار والربامج

عوامل اقتصادية-ك 
إن االستفادة من خدمات اإلنترنت بالنسبة للدول يعترب مكلف جدا ويتطلـب إمكانـات              

، أو تكنولوجيـا    2ومؤهالت قد ال تكون متوفرة، فيجب توفر خطوط هاتف مبواصفات عاليـة           
  . يف جتدد دائم كما ينشئ ميزانية معتربة ملواكبة هذا التطوراالتصاالت

  اإلدمان على شبكة اإلنرتنت -ل
استطاعت شبكة اإلنترنت أن حتقق تواصال هائال بني أبناء البشرية من خالله حوار بني                  

 ، كما ال ننسى ما قدمته لنـا مـن         أن تساهم يف تقدم املعرفة والعلم     أبناء العامل، كما استطاعت     
خراب خاصة ما يتعلق بسلوك اإلدمان على الشبكة، الذي له من اآلثار الكثرية واخلطـرية علـى                 

ويؤثر على العينني فيشتكي بعـض       فيؤثر على األيدي من االستخدام املفرط للفأرة،         ،املستخدمني
 3املستعملني من التهابات يف القرنية، وجفافها أحيانا كما يشتكي البعض اآلخر من ضعف إبصاره             

العينني نتيجة لإلشعاع اليت تبثه شاشات الكمبيوتر، وأضرار تصيب العمود الفقري والرجلني نتيجة             
نوع اجللسة، ويتحدث العلماء النفسيون عن عامل ومهي بديل تقدمه شبكة االنترنت، مما قد يسبب               

وختتلـق  آثارا نفسية هائلة خصوصا على الفئات العمرية الصغرية، حيث خيتلط الواقع بـالوهم،              
عالقات وارتباطات غري موجودة يف العامل الواقعي قد تؤدي إىل تقليل مقدرة الفرد على أن خيلـق                 

  4.شخصية نفسية سوية قادرة على التفاعل مع اتمع والواقع املعاش

  

  

اجلرائم على شبكة اإلنرتنت-ل 
                                                 

 .306 .ص. السابقاملرجع  .السامرائي، إميان. قندليجي، عامر -1
  .268 .ص. السابقاملرجع . زيتون، كمال عبد احلميد -2
  .459. ص. املرجع السابق.  حممد ناصرالصقري،. اهلاليل، حممد جماهد -3
  :على العنوان التايل. 08/11/2005 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. ضحايا اإلنترنت -4
 http//doc.abhatoo.net.ma/article.php3?id_article=847  
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  لإلنترنيـت،   ة العاملية جلرائم اليت تتم عرب الشبك    ت ا ستخدامات السلبية لالنترن  اال اكرب إن من 
ـ ، وبراءات االختراع، واالعتداء على حقوق امللكية الفكرية،االعتداء على اآلخرين مثل  د ودي

، حيث تفـتح    الفريوساتوانتشار   ،1ل وغسيل األموا  ، وجرائم البنوك  ،األمن القومي والعسكري  
ص دول وشخصيات علـى     التكنولوجيا احلديثة جماالت كثرية للعبث والتشويه للمعلومات اليت خت        

اسـتلم   )1998-1994( اإلنترنت، عن طريق تغيري احلقائق وتزوير املعلومات، ويف الفترة الواقعة بني          
اوي اليومية من مستخدمي الشبكة حـول جـرائم التزييـف،           كموقع شرطة اإلنترنت مئات الش    

  .خرق القوانني املعمول ا واالحتيال، السرقة، اإلزعاج
ئة ألف فريوس حبيـث ارتفـع عـدد         ا جتاوز عدد الفريوسات املعروفة امل     أيضاومن اجلرائم   

كما سجلت حماوالت النصب يف اإلنترنت واليت حيـاول مـن            %)50( الفريوسات اجلديدة بنسبة  
وأصـبحت   %)30( خالهلا بعض احملتالني خداع الناس ملعرفة معلومات سرية زيادة بنسبة أكثر من           

  2.دااهلجمات اإللكترونية أكثر تعقي
 وزارة الـضمان االجتمـاعي      إىل الشكاوى اليت وصـلت      وميكن مالحظة ذلك من خالل    

ألف شكوى عن إساءة استغالل أرقام الضمان االجتماعي  30  تلقت حيث أا وحدها األمريكي
وأرجعت الوزارة هذا  ،2001 عام 6867 وحنو ،2002 عام يف  شكوىألف 11 مقابل ،2003يف عام 

  3.أرقام الضمان االجتماعي من خالل الشبكة االلكترونية لة احلصول على سهوإىلاالرتفاع 
شكوى  35 مبعدل أي،  12775 إىل 1997 عام ارتفع، و 1994 يف   شكوى 971 وقد نشر املوقع  

وابرز اعتداء كـان    . شكوى يوميا  140 أي مبعدل ،  1998 عام 51000 يف اليوم وارتفع كذلك إىل    
عندما استبدلت واجهـة      1996 ية يف إدارة الدفاع األمريكية عام     على موقع القوات اجلوية األمريك    

اإلعالمية عينني قرمزيتني تقطران دما، إضافة إىل صور إباحية إىل جانبها، وقد أدى هذا االعتـداء                
على اكرب املواقع سالمة وأمانا إىل غلق املوقع، وتركيب برامج اكرب وقاية وأمنا ملنع املعتدين مـن                 

  4.وقعالوصول إىل امل

                                                 
 .املرجع السابق. حممد فضيلي -1

-2 على العنوان التايل. 08/03/2006زيارة يوم . ]على اخلط املباشر[. شبكة النبأ املعلوماتية.  جلرائم االنترنت؟هل ميكن وضع احلد :
http//annabaa.org/nbanews/44/346.htm  

 : التايل على العنوان.27/02/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. دد أمن اتمع اجلرائم الرقمية جرائم حديثة .احلميد  عبد، معتز حميي-3
http//www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15904  

  .308 .ص. السابق املرجع . اميانالسامرائي،. قندليجي، عامر 4-

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News&file=article&sid=15904
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 التطبيقـات  ملختلـف  معرفتنـا  خالل من ،بعدما تعرفنا على ماهية وطبيعة شبكة اإلنترنت      
 اال فاحتني الفصل هذا أينا قد نكون عنها الناجتة والسلبيات االجيابيات وبعض عليها، واخلدمات
    .الشبكة على مذهل بشكل زادت اليت األخالقية، اإلشكاالت طبيعة على للتعرف
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  الفصل الثالث

  املشكالت األخالقية لشبكة اإلنرتنت
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مبفهوم االنترنت، يأيت هذا الفصل لنتطرق فيه إىل        بعدما تعرفنا على خمتلف اجلوانب املتعلقة       

  .رة حول شبكة اإلنترنت األخالقية املثاتأوىل أطراف املوضوع أال وهو اإلشكاال

  األخـــالقيات -1
قبل الشروع بالتفصيل إىل أخالقيات شبكة اإلنترنت كموضوع حبثنا نتعرف فيما يلي على             
مفهوم األخالق واألخالق كعلم، واألخالقيات عامة وما يرتبط بطرق التعامل مـع املعلومـات              

كن من ضبط خمتلف التعامالت الالئقة      واإلنترنت، مربزين يف ذلك األطر والقواعد األخالقية اليت مت        
والالزمة على شبكة اإلنترنت، خاصة أمام تزايد التعامالت املاسة ذه القواعد، وخباصة أخـالق              

  .األفراد واتمعات والديانات

  األخـــالق -1-1
، شأنه يف ذلك شأن غالب       على تعريف األخالق تعريفا جامعا     ليس مثة إمجاع بني املفكرين    

 إال اإلشارة إىل التعـاريف      املقامات املستخدمة يف العلوم االجتماعية، وال ميكننا يف هذا          املصطلح
تفقة أن األخالق هـو     املا فقد قمنا جبمع بعض تعاريف األخالق        ا، وهلذ اليت ستخدم موضوع حبثن   

 يف  ، الذي مجـع   ، ونبدأها بتعريف ابن املنظور    السلوك اإلنساين احلسن والذي يقبله العقل واتمع      
، مث التعريف اللغوي، فجـاء      )( ويف أحاديث الرسول      الكرمي تعريفه مفهوم األخالق يف القرآن    

" نك لعلى خلق عظيم   إ"، يف التنـزيل    كلمة األخالق مشتقة من خلق واخللق هو السجية       عنه أن   
ا ، واخللق بضم الالم وسكو    "ليس شيء يف امليزان أثقل من حسن اخللق       ): "(ويف قول الرسول    

نه لصورة اإلنسان الباطنة، وهي نفسه، وأوصافها، ومعانيها         الدين والطبع والسجية، وحقيقته أ     هو
املختصة ا مرتلة اخللق لصورته الظاهرة، وأوصافها، ومعانيها، وهلما أوصاف حـسنة وقبيحـة              

  .1هرةوالثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظا
، Ethos يف اللغة الفرنسية واالجنليزية، املشتقة من اجلدر اليونـاين           ethicواألخالق يقابلها   "

واليت تعين خلق وتكون األخالق طقما من املعتقدات، أو النمطيات أو املثاليات املوجهـة والـيت                

                                                 
دار : بريوت. اخلياطيوسف : ، معجم لغوي علمي تقدمي العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي، إعداد وتصنيفلسان العرب احمليط. ابن املنظور 1-

  .292. 291 .ص .ص .1مج .1970. لسان العرب
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وك الفـردي   تطلق على الـسل   "خالق  األ ، كما أن  1"تتخلل الفرد أو جمموعة من الناس يف اتمع       
تطلق على قواعد السلوك وأسلوب املرء      "املتوافق مع أعراف اتمع وعاداته وتقاليده السائدة كما         

  2".وطريقته يف احلياة
 اإلنساين،  الوعيأا شكل من أشكال     " األخالق   (Wikipedia)وتعرف موسوعة ويكيبيديا    

يقوم على ضبط وتنظيم سلوك اإلنسان يف كافة جماالت احلياة االجتماعية بدون استثناء، يف املرتل               
وتتخـذ  .3"مع األسرة ويف التعامل مع الناس، يف العمل ويف السياسة، يف العلم ويف األمكنة العامة              

و صفة معينـة، فيقـال      األخالق أيضا صيغة عرفية لتدل على أخالق فئة من الناس جتمعهم مهنة أ            
لذلك أخالق املعلمني وأخالق األطباء، أخالق احملامني، كما ال ننسى الداللة االجتماعية لألخالق             
من حيث اجتاهها لالقتران بالعادات واألعراف والتقاليد املؤطرة بزمان ومكان حمددين، كـذلك             

العلماء يف تعريـف األخـالق،      ومن أقوال   ،  4املنحىن الديين الذي يربط األخالق باحلالل واحلرام      
أـا  "، أما املذاهب احلديثة فتقول األخـالق        " األخالق علم  قول أفالطون تبعا لسقراط قال أن     "

  5."سيادة الغايات
  

  

  مصـادر األخــالق -1-1-1

باعتبار اإلنسان ابن الطبيعة، وأنه يتأثر ا، ويتفاعل معها فإن جزء من عاداته وسـلوكياته               
حيها من هذه الطبيعة، وهكذا الطبيعة والعقل يسامهان يف صنع القيم األخالقيـة،             وقيم حياته يستو  

 السماوية اليت تعترب الكتب الـسماوية املـصدر         الشرائعأما ويف ديننا اإلسالمي وعلى غرار باقي        
مل يأيت بكل القواعد األخالقية بل جاء       وهو  األخالقي هلا، فان مصدر األخالق هو القرآن الكرمي،         

                                                 
ار الفجر للنشر  د:القاهرة. حنو إستراتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات: التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات .اهلوش، أبو بكر حممد 1-

  .245 .ص. 2002 .والتوزيع
  :، على العنوان التايل12/03/2006 :زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [جلاحظفلسفة األخالق عند ا .عزت، السيد أمحد -2

http://www.awu-dam.org/book/05/study05/114-a-a/114-a-a.zip  
  : على العنوان التايل. 11/04/2006 : زيارة يوم.]على اخلط املباشر[ .موسوعة ويكيبيديا. خالقاأل -3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82  
  .املرجع السابق.  السيد أمحد عزت،-4
، على 12/03/2006  :زيارة يوم]. على اخلط املباشر [.مناهجه ومقاصده :التشريع اإلسالمي.  السيد حممد تقي املدرسي،آية اهللا العظمى -5

    http://www.almodarresi.com/books/700/gk0ter2b.htm  :العنوان التايل

http://www.awu-dam.org/book/05/study05/114-a-a/114-a-a.zip
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://www.almodarresi.com/books/700/gk0ter2b.htm
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وبالتايل فإن مصادر األخالق    ،  "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق     ")(يكملها، لقول الرسول    مبا  
ثالثة الوحي، العقل والطبيعة، إال أن الوحي يذكر بالعقل الذي يهيمن بدوره على الطبيعة، وخيتار               

  1.منها ما يشاء

  علـم األخــالق -1-1-2
ت البشرية اليت حتىي يف اتمعات وإنه العلم        علم األخالق هو العلم املعياري لسلوك الكائنا      "

الذي حيكم على مثل هذا السلوك بالصواب أو باخلطأ، بالصالح أو بالطالح، إن هذا التعريـف                
ينص أوال على أن األخالق علم، وميكن حتديد العلم بأنه نسق معريف موعـة وقـائع جزئيـة                  

درس النبات، وعلم األخالق يعاجل أحكامـا       مترابطة، فعلم الطب يعاجل األمراض، وعلم النبات ي       
  2".يصدرها على السلوك اإلنساين معينة،

ق، علم دراسة األخالق، ويتضمن األخالق املعيارية ونظريـة األخـال         "ويعرف كذلك انه    
وبني ما يستحق  ويدرس اجلانب األول مسائل املنفعة واخلري والشر، لوضع قانون أخالقي للسلوك

ويبحث علم األخـالق     .3"ي سلوك هو اخلري وما الذي يعطي للحياة معىن        أن يكون من أجله، وأ    
 الفاضلة الـيت ينبغـي علـى    األفعاليبحث يف أنواع   الذي   علم األخالق العملي   ؛جمالني متميزين 

اإلنسان أن يتحلى ا، وميارسها يف حياته العملية اليومية، مثل الـصدق واإلخـالص واألمانـة                
ة، والعدل والرمحة وحنو ذلك، وقد عرفت كل األمـم والـشعوب يف             والوفاء، والعفة والشجاع  

 الـذي    علم األخالق النظري    فهو ، أما اال الثاين   القدمي واحلديث هذا النوع من األخالق العملية      
ملطلـق،  كالبحث عن حقيقة اخلرب ا     تستنبط منها الواجبات الفرعية،      يبحث يف املبادئ الكلية اليت    

صدر اإلجياب ومنبعه، وعن مقاصد العمل، البعيدة وأهدافه العليـا وحنـو             وعن م  وفكرة الفضيلة، 
  4. ويطلق على هذا العلم أيضا فلسفة األخالق،ذلك

  التطور التارخيي لعلم األخالق -1-1-3

                                                 
  .املرجع السابق.  السيد حممد تقي املدرسي،آية اهللا العظمى -1
 .350.  ص.1999 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية .ترمجة، علي عبد املعطي، حممد. املدخل إىل علم األخالق. ليلي، وليام  -2
 :على العنوان التايل. 13/04/2006 : زيارة يوم]. على اخلط املباشر[. املاركسية موسوعة .علم األخالق -3

http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/18.htm  
  .18ص . 1993 .دار الفكر العريب: القاهرة. مقدمة يف علم األخالق. زقزوق، حممد محدي 4-

http://www.marxists.org/arabic/glossary/terms/18.htm
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 لكن اإلنسان اهتم باألخالق العملية      ،العقل واألخالقيات من لوازم اإلنسان يف كل العصور       
  اإلشارة إىل أهم املراحل اليت مر ا علم األخـالق          اتمع، وميكن لوضع نظم حتكم حيام داخل      

 (cite state) الفتـرة مدينـة الدولـة    يف هذهسادت حيث ، )م 500م إىل . ق500(بداية باليونان 
خلفية احلياة األخالقية، ودار احلوار السفسطائي السقراطي، وظهرت أخالق أفالطون املثاليـة،            ك

لى الفكر األخالقي والسياسي يف جمال األخالق، حيـث سـادت أفكـار             وقد كان هلذا تأثريه ع    
  1.والعدالةاألخوة واملساواة 

متيزت بتأثرها بالديانة املسيحية،    فقد  ) م 1500 إىل م 500(أما يف العصور الوسطى املمتدة من       
ـ      افقد ربط املفكرين يف تلك املرحلة بني األخالق الدين، كما ذهبو           ة بـني    إىل انه ال توجد قطيع

 بل أصبح العقل قوة ال يعتد       ا كبري ا العقل البشري دور   حيث مل يلعب  األخالق وبني علم السياسة،     
  .2ا أمام قوة الدين وسطوته الكربى

حيمل رسالة اإلسالم، الذي يركز علـى       ) (جاء رسول اهللا     فقد   يف العصر اإلسالمي   أما
ودعا اإلسالم إىل الفـضائل، وـى عـن         " إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق    "األخالق وتكميلها   

إن اهللا يأمر بالعـدل      الرذائل، جاعال سعادة الدنيا واآلخرة جزاء من التزم بالفضائل لقوله تعاىل          
ونظرا ألن القرآن والسنة قـد      ،  واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي        

 مل يكن حباجة إىل البحث العقلي       فاملسلمعليا والقيم،   تكفال ببيان الطريق املستقيم ووضع املبادئ ال      
باحتكاك املسلمني بغريهم مـن الـشعوب   حىت أوائل القرن الثاين     ،  لرذيلةيف أساس اخلري والشر وا    

  3.نشأت فلسفات إسالمية جديدة مسيت بفلسفة األخالق اإلسالمية
عصر النهضة الذي   ب،  16-15الفترة اليت عاشتها أوروبا ما بني القرنني         ب العصر احلديث وعرف  

، فاجته الفالسفة مـرة أخـرى إىل العقـل    لى الدينفصل الفلسفة عن الكنيسة، وعلم األخالق ع   
  .4يبحثون عن أسس حتكم عمل اإلنسان ومبادئ السلوك

  مفهوم األخـالقيـات -1-2

                                                 
  .187 .176. ص. املرجع السابق.  وليام، ليلي-1
 .199 .ص. املرجع نفسه -2

  .54. 52 .ص. 1993 .دار الفكر العريب: القاهرة. مقدمة يف علم األخالق.  زقزوق، حممد محدي3-
  .200 . ص.املرجع السابق.  وليام، ليلي-4
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م  االهتمـا   وبـدأ  ،عرفةم امل ليلة املاضية عن أخالقيات استخدا    كثر احلديث يف السنوات الق    
كليات الطـب    يدرس طالب    مثالي، ف ات التكوين األكادمي  ختصص يف بعض بتدريس األخالقيات   

ما قد يتبعـه    وجمال اجلينات   يف   يستنساخ البشر  اال خاصة بربوز قضايا   ،كطبيب أخالقيات العمل 
قيمة املعلومـة    رتبطتحيث ا  كما زاد االهتمام بأخالقيات املعلومات     ،من مشاكل أخالقية علمية   

إىل جوهر األشـياء، كـل هـذه        ها الثقايف واألخالقي، ومسامهتها يف إنتاج احلقيقة املؤدية         بسياق
فـة  القضايا وما يرتبط ا أدى إىل أمهية دراسة األخالقيات املتعلقة بالعلم والعمل، واملعلومات ملعر    

  . األخالقية اليت أصبحت دد العلم واملعرفةتشكاالالطريقة األنسب للتعامل مع اإل
سن أو  و ح  وهي احلكم على فعل اإلنسان هل ه       حقل يدرس أسئلة القيم،   "األخالقيات هي   و

فعال كثرية عندما   ا وأ  والقواعد اليت تبىن عليها قرار      األخالقيات هي املقاييس   ة،قف معين ا يف مو  سيء
  1".ال يوجد عادة جواب واضح

  أخالقيات التعامل مع املعلومات -1-2-1
ملعلومات واملكتبات لوضع أطر وضوابط أخالقية حتكم التعامل اجتهد املختصون يف جمال ا

   يف تعاملنا مع املعلوماتوقد توصلنا جلمع بعض هذه القيم واألطر الواجب إتباعها مع املعلومات،

  قيم املعلومات -أ
على الرغم من التغري الدائم للمجتمع املعلومايت، إال أن قيم املعلومات ال تتغري، فهي ثابتـة                

   2:ا مراعاة هذه القيم وهيوعلين
v   املستفيد من املعلومات احترام ضـوابط األمانـة        خاصة من طرف     احترام األمانة العلمية

العلمية، وعدم التعدي على بعض احلدود، خاصة وقد تفشت ظاهرة سرقة البحوث العلميـة              
  .حىت على املستوى األكادميي

v   ا مما       قيمة من قيم ا     اعتبارا أنه  احترام امللكية الفكريةملعلومات حيث يضمن حقوق أصحا
  .يساعد على توفري املناخ لإلبداع وإشعاع املعرفة

                                                 
  :على العنوان التايل. 13/04/2006  :زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [أخالقيات استخدام احلاسب اآليل .اهللا  أمحد بن عبد،اخلليفة  -1

http://www.alriyadh.com/2005/11/26/article110753.html   
. 1. ع.2. مج .جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية واإلنسانية. و ميثاق أخالقي ملهنة املعلومات يف الوطن العريبحن.  اهلوش، أبو بكر حممد-2

  .194.  ص .2005 .جامعة الشارقة: الشارقة

http://www.alriyadh.com/2005/11/26/article110753.html
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v    واألداء احلـرص    ،دوافع اجلمود اإليديولوجي   سواء حتت    التصدي لظاهرة العداء العلمي 
على الدين أو بعض األفكار األخرى، لتسريع حركة التنمية مقابل جتاهل ضوابط املنهجيـة              

  .العلمية
v سواء بصورة رمسية أو غري رمسيةظواهر انتزاع سلطة املعرفةالتصدي ل .  

  حياد القيم -ب
 املعلومات، ويرتكز أساسا على أربـع       ومراكزحياد قيم املعلومات يظهر جليا يف املكتبات        

 يف كتاما أخالقيـات  (mark alfino , linda piers)مكونات استعرض مارك ألفينو، وليندا بريس 
ني هذه املكونات، وأيا الكتاب بنتيجة أن املكتبات إذا مل تـتمكن أن تكـون               املعلومات للمكتبي 

 حمايدة حيادا مييزها يف املكونات األربعة فرمبا تتميز ذا احلياد يف تقدمي خدماا وهذه املكونـات               
  1.حياد املهنة، حياد املواد اليت حتتويها املكتبة، حياد املستفيدين، حياد األمناء هي

  ملعلوماتدقة ا -ج
من مبادئ إتاحة وحفظ املعلومات سواء املوجودة على األوعية املختلفـة، أو احملفوظـة يف               
مراكز وقواعد املعلومات، مبدأ دقة املعلومات الذي ال يقل أمهية عن مبادئ السرية واخلـصوصية               

  2.والنوعيةيف قواعد املعلومات وبالتايل فيجب أن ختضع هذه املعلومات ألعلى املعايري يف الدقة 

  

  

  اخلصوصية -د
تعترب مسألة اخلصوصية من أهم املسائل األخالقية ملعظم املهن العملية، وكذلك بالنسبة لنظم             
املعلومات وخمتلف املؤسسات، وعلى الرغم من أا مسالة قدمية وقد طرحت مـن قبـل مجعيـة                 

 خاصـة مـع التقـدم       مازالت تطرح إشكاالت كبرية    ، إال أا  1938 (ALA)املكتبات األمريكية   
 املعلومايت وما أوجدته شبكة اإلنترنت من قضايا جديدة، وتتمثل يف حـق الفـرد يف                يالتكنولوج

االحتفاظ مبعلومات عن نفسه دون إفشاء أو كشف إال مبوافقته، ومحايتها من اإلتاحة غري املصرح               
                                                 

  .195. ص. السابق املرجع .اهلوش، أبو بكر حممد -1
   .2000 .مكتبة الدار العربية للكتاب. القاهرة. عتاب قرن جديدعلى أ: املعلومات وتكنولوجيا املعلومات. عبد اهلادي، حممد فتحي -2
  .39 . ص
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ث على اخلط املباشر    ا سواء تعلق األمر مبعلومات سجالت اإلعارة باملكتبات أو سجالت البحو          
   1.أو السجالت الطبية يف املستشفيات أو سجالت البنوك وغريها

ويقابل هذا احلق املؤسسات العمومية ذات الصاحل العام اليت تستفيد من هـذه املعلومـات               
مـن  للبحث والتطوير وأمهية هذه املعلومات يف اختاذ القرار، كما ستستفيد املخابر واملستشفيات             

ويشري ريتشرد ماسون    . 2بية يف حتسني الرعاية الصحية للمرضى أو لألشخاص ذام        السجالت الط 
Richard Massonإىل أن حق اخلصوصية مهدد دائما  بسبب قوتني    

v زيادة يف املقدرة على استخدام احلاسوب يف املراقبة.  
v 3.زيادة قيمة املعلومات يف اختاذ القرار  

  امللكية الفكرية -ھـ
 والرقمية، ويبدو    الوسائط املطبوعة وغري املطبوعة    لعلمية املختلفة استخدام  تتطلب األنشطة ا  

 كما يبدو جليا أن لقواعد البيانـات أهـداف          ر هذه األوعية ضرورة ملحة أحيانا،     نسخ أو تصوي  
. 4رحبية عن طريق البيع أو التأجري، بينما يتجلى هدف املكتبات يف إتاحة املعلومات بأقل تكلفـة               

تيب سيقع أمام خيارين متناقضني إما طاعة القانون باحترام امللكية الفكرية، وإما مبنـع         ولدا فان املك  
ويبقـى  . 5النسخ والتصوير، وااللتزام بالواجب األخالقي بتقدمي املعلومات وإتاحتها للمستفيدين        

لف  أما املستفيد فيحق له االستفادة من خمت ،السؤال مطروح يتطلب من الضمري اخللقي إجياد حل له        
األوعية الفكرية، واستغالهلا استغالال كامال حىت باستخدام النسخ والتصوير مبا يكفيـه حلاجتـه              
العلمية، من دون استعماهلا ألغراض جتارية، كما يتوجب عليه احترام حقوق امللكيـة الفكريـة               

  .املنصوص عليها يف القوانني واالتفاقيات املختلفة

                                                 
  .250.  ص .املرجع السابق.  اهلوش، أبو بكر حممد-1
 على .20/02/2006  :زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [أخالقيات املعلومات يف املكتبات ومراكز املعلومات .عبد اهلادي، حممد فتحي -2

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2000/1.html :العنوان التايل
  .251 . ص. املرجع السابق.حنو إستراتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات: التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات .  اهلوش، أبو بكر حممد-3
  .39 . ص.املرجع السابق. عبد اهلادي، حممد فتحي  -4

  .198. ص. املرجع نفسه .ثاق أخالقي ملهنة املعلومات يف الوطن العريبحنو مي.  اهلوش، أبو بكر حممد5-
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تنامي التشريعات املتعلقة ا، إال أن      على الرغم من     تهامحايوامللكية الفكرية   وذا تربز قضية    
 العامل يعاين اليوم من صعوبة اعتماد إجراءات ثابتة ومقبولة تقنياً لتثبيت محايـة حقـوق امللكيـة                

  1.حول حقوق امللكية يف العامل  متناقضة  لوجود وجهات نظر عدةالفكرية

  احلرية الفكرية -و
أن حرية النشر   "  جلمعية املكتبات اليابانية يف تفسري احلرية الفكرية،      جاء يف امليثاق األخالقي     

ال تعين ببساطة حرية الناشر يف نشر املطبوعات واملعلومات، ولكن بصفة أساسية تعـين حريـة                
ومن هذا فمن واجب املكتيب إتاحة املعلومات للمستفيدين حبرية         ،   2"القارئ يف أن يعرف ما يدور     

ن خالل التعرف على رغبام بعيدا عن التـأثريات الفكريـة والـسياسية             على قدر اإلمكان، م   
والشخصية يف خمتلف املوضوعات وملختلف الشرائح، ومبختلف التقنيات احلديثة، مع األخذ بعني            

 ومن مث فإن على املكتبات التزامات       ،االعتبار دور احلاجات اخلاصة وما يتطلبه من نفقات إضافية        
   .الطلبات ملختلف الفئات، واالجتاهات الفكريةأخالقية جتاه تلبية 

  إتاحة الوصول للمعلومات -ز
ترتبط إتاحة املعلومات بقضية أخالقيات املعلومات، كما ختص جانب املكتبات مبختلـف            

وازداد األمر تعقيدا قضية تكاليف احلصول على املعلومات ومصادرها وجتهيزاا، الـيت            ،  أنواعها
مـا  ساهم املستفيد يف هذه التكاليف وإ     ا سبب إحراجا للمكتبة، فإما أن ي      أصبحت مكلفة للغاية مم   

عجزت املكتبات على إتاحة املعلومات بالصيغة الالئقة، كما أصبحت هناك ضـرورة تـدريب              
 على اخـتالف    تىل املعلوما وجيا احلديثة، ليتمكن من الوصول إ     املستفيدين على استعمال التكنول   

 فان على املكتبات ومراكز املعلومات التزامات أخالقية تـرتبط بقـضية             وهلذا ،األوعية املعلوماتية 
إتاحة املعلومات مبختلف أنواعها وتوفري األجهزة املختلفة، وتدريب املستفيدين علـى األجهـزة             

  3.لضمان االستغالل األحسن هلا

  اختيار مصادر املعلومات والرقابة -ح

                                                 
 على العنوان. 31/03/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر [3000  العربية .املشكلة واحلل: أخالق جمتمع املعلومات. الرفاعي، عبد ايد -1

    http://www.arabcin.net/arabia3000/2-2001.htm :التايل

 . ص. ص .املرجع السابق .حنو إستراتيجية عربية ملستقبل جمتمع املعلومات: التقنية احلديثة يف املعلومات واملكتبات .اهلوش، أبو بكر حممد  -2
253 .254.  
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املعلومات املتوفرة يف أوعية خمتلفة مطبوعة      إن الواجب األخالقي يقتضي اختيار بني مصادر        
وغري مطبوعة ورقمية وحىت على اخلط، وتبدو أحيانا هذه الفكرة تتعارض مع مبدأ احلرية الفكرية،               

 احلقيقة واجب يراعى فيه خصوصيات وظروف اتمعات، وحفاظا من املكتبات علـى             يفلكنها  
  1.لرأي السديد والنافععدم اإلخالل بالسلوك العام ودون املساس حبرية ا

  اخلدمة املرجعية -ط
إن الواجب األخالقي للخدمة املرجعية يف املكتبات ومراكز املعلومات يدعو إىل الرد علـى              
األسئلة واالنشغاالت اليت يطرحها املستفيدون، هذه اخلدمة تؤدى بطريقة تبدو غري سـليمة مـن               

 مصلحة املراجع من أسئلة االداراة العليـا،        منها ما تستقبله  و ،الذاتية، وتفضيل مستفيد على آخر    
يقول أمنـاء املكتبـات أن      يف حني   وكبار املسؤولني الذين ميثلون هيئات ذات مصلحة عمومية،         

  2. تعين خدمة اآلالف بل املاليني من املواطننية هذه الفئةخدم
لة تطلـب   أما قضية أسئلة بعض الرواد واملستفيدين واليت تتعارض مع الضمري اخللقي، كأسئ           

معلومات عن كيفية فتح األقفال واخلزائن مثال، أو األسئلة اليت ختضع يف حكمها للتجرمي القانوين،               
كأسئلة تطلب كيفية عالج مرض ما، أو كيفية حتضري غازات أو املتفجرات، فيجب التعامل معها               

لقـوانني العامـة     وعلى خدمة املراجع أن تكون باطالع ودراية كافية بأخالقيات املهنة، وا           ،حبذر
  3.للمجتمع لكي ال يسقط املكتيب يف سلوكات قد تضره وتضر املؤسسة بصفة عامة

   احلاسب اآليل معأخالقيات التعامل -1-2-3

   احلاسب اآليلمفهوم أخالقيات -1-2-3-1
بأا حتليل الطبيعة والتحليل االجتماعي لتقنيـة  " أخالقيات احلاسوب (Jame More )يعرف 
  4".ضافة للصياغة والتربير الالزمني لالستخدام األخالقي ملثل هذه التقنيةاحلاسوب باإل

                                                 
علـى  :  املعلومات وتكنولوجيا املعلومـات    .عبد اهلادي، حممد فتحي   : ، أنظر أيضا  254.  ص .املرجع السابق . ، أبو بكر حممد   اهلوش: أنظر  -1
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أن أخالقيـات اسـتخدام    "، ( Ed.Gehringer.1997)* نجرالدكتور ادوارد جهريويعرفها 
 ،والربجميات، بل هي متعلقة مبستخدم احلاسب الذي يعقل أفعاله احلاسب غري مرتبطة بآلة احلاسب

ب ليست عن األنظمة اليت تقنن استخدام احلاسب اآليل بقدر مـا  وحلاسا إن أخالقيات استخدام
  1".نظام مفروض هي عن اخللق الذي سيحكم كيفية تصرفنا عندما ال يكون هناك

   احلاسب اآليلأخالقيات -1-2-3-2
ديدة حليـاة   ا ج  ال يقدم لنا فرص    جديدةمعلوماتية  نشهده اليوم من تقدم تقين وابتكارات        ما

توجيهه واسـتخدامه    إذا مل يتم، نفسه جديدا يف الوقتافقط، بل يقدم أيضا خطرأسهل وأفضل 
 املعلومات بواسطة وسائط ختـزين املعلومـات احلديثـة          ، فتطوير القدرة على ختزين    بشكل سليم 

، ومن هذه األسـباب وغريهـا بـدأ          وتزييفها واملختلفة قد طور معها القدرة على التالعب ا،       
هنية البحث لوضع سبل وأطر حتكم وتنظم التعامل مع التقنيات واحلاسب اآليل            املختصون واهليآة امل  

على وجه اخلصوص، وبعد اطالعنا على املوضوع فقد توصلنا إىل مجع بعض الـضوابط واألطـر                
ت أخالقيا م أخالقيات استخدام احلاسب اآليل إىل نوعني رئيسني       ستقاملتفقة يف اغلب النقاط واليت      

  2.وغريه ني الشخص ونفسه، وأخالقيات استخدام احلاسب بني الشخصستخدام احلاسب با

  ونفسه أخالقيات استخدام احلاسب بني الشخص -أ
لعدم جدوى القـوانني    ملراقبة الذات،    تربز أمهية التربية ووجود الوازع الديين واألخالقي         هنا

ـ     ما من أهم األخالقيات     فمثال،  عندما يتعامل الشخص مع نفسه     صاله لآلخـرين    جيب علينـا إي
  .وااللتزام به
v عدم :  ومن ذلك  ،ترام الذات وعدم تعريضها لألخطار اليت تنعكس على املستخدم فقط         اح

  .إضاعة الوقت عند استخدام احلاسب اآليل
v       أو  ، النظر إىل احملرمات، وعدم االطالع على عورات الغري        فيه أو عدم النظر إىل ماال فائدة 

  .سهل الوصول إليهامتاحة وي خصوصيام حىت لو كانت
v الراحة واالهتمام بالظهر والعينني  مناعدم اإلضرار باجلسم وإعطائه قسط.   

                                                 
* -  (1997.Ed.Gehringer ) أخالقيات احلاسب اآليلملوضوع آليل وهو من أفضل من تطرقمتخصص يف علم أخالقيات احلاسب ا .  

  .املرجع السابق .اهللا  أمحد بن عبد،اخلليفة -1
 . املرجع نفسه-2





 74 

  استخدام احلاسب اآليل بني الشخص وغريه -ب
 هذا النوع من األخالقيات نستطيع أن نقننه بسن         ،آخرينو بني املستخدم    هذا السلوك  يظهر

زة ميكن أن تسن بعض القوانني حلماية األجه       كما   ، واملستخدمني األفرادنظمة اليت حتمي     األ بعض
الذي له أمهية كبرية     ولكن يبقى احملور األساسي لتطبيق هذه األنظمة وهو الوازع الشخصي            ،ضايأ

من أهم أمثلة أخالقيات استخدام احلاسـب اآليل بـني املـستخدم    و يف هذا النوع من التعامل،
  : نذكرخرينواآل

  امللكية الفكرية احرتام *
إمكانات احلاسب اآليل على سهولة الوصول والنسخ والـسطو علـى األفكـار             ساعدت  
واملقـاالت  ور  در األفكار والص  اوضع مص  ، ولدا جيب على مستعملي اإلنترنت     1وإبداعات اآلخر 

عدم نسخ عمـل     و ،لغريل ا أعماب االعتراف كما جيب    ،املأخوذة من املصادر املفتوحة يف اإلنترنت     
 التجريبيـة  أو الربامج اانيـة باان، واحلل هنا هو استخدام  خدامها واستالغري كالربامج مثال

shareware  2. لتشجيع املتخصصني واهلواةيكون فيه دافعا وهذا قد  

  احلفاظ على اخلصوصية *

برزت قضية اخلصوصية حينما ساعدت احلواسيب وثورة االتصاالت على سرعة وإمكانيـة            
مان، فظهرت صعوبة يف املعلومات الشخـصية وسـيطرت         اقتحام اخلصوصية يف أي موقع وأي ز      

وهلذا جيب على مستعمل أجهزة احلاسوب احترام خصوصية األفراد، واحلفـاظ علـى             ،  3الشفافية
أو حـىت   ،و ختريبهام، أباإلطالع على ملفا سواء ،البحث عنها  سواء نشرها أو حىتأسرارهم،

  4.ةوالربامج التخريبي صنع وإرسال الفريوسات

  ةضايا العدالة االجتماعيق *

 أو  ، أو دينهم  ، أو عرقهم  ،غري للوم  تربز يف احترام ال    ،من أهم أخالقيات استخدام احلاسب    
  .االنتقام منهم والتجين عليهم أو،  أو املساس بسمعتهم،مستواهم االجتماعي

                                                 
  .59.  ص. 2001 . مركز البحوث العربية واإلفريقية والتوثيق:القاهرة. اإلنترنت واملعلومات بني األغنياء والفقراء.  حممد الصاحل، أمحد-1
   .املرجع السابق .اهللا  أمحد بن عبد،اخلليفة -2
  .59. ص .املرجع السابق.  حممد الصاحل، أمحد-3
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  أخالقيات بني املستخدم واجلهاز -ج
س واجلامعـات   كـأجهزة املـدار    اخصوصا العام منه  األجهزة،   احلفاظ على وتتلخص يف   
ومثال ذلك احلرص على سالمة أجزاء اجلهـاز وبراجمـه          ،  مصلحة اجلميع  يها ف واملكتبات العامة مل  

 وجيب التنويه هنـا إىل      ،ن تكسري أو حتميل برامج تثقل أو تسبب تلف األجهزة         ء م  سوا ،وحمتوياته
على  من احلاسب كاحلفاظ ية االستفادةاحلفاظ على االلتزام بالقوانني اليت وضعت لتنظيم عمل أمهية

  .ةاألجهز م وعدم إعطائها لآلخرين من غري املخول هلم استخدا،اسم املستخدم وكلمة السر

  صناعة احلاسب اآليلأخالقيات  -د
أصبح احلاسب اآليل قادرا على كسر احلدود األمنية للمعلومات ومعه ظهر جـدل جديـد               

مع يستعمل الكمبيوتر يف كل شيء وهذا ما جعل التدقيق          حول مسؤولية احلاسب عن الفعل يف جمت      
والتفكري يف قضية القيم اإلنسانية والثقافية اليت حيملها احلاسب ومراعاا منـذ بدايـة تـصميمه،          

وعلى مصممي احلاسوب تفهم وجتـسيد      . 1واإلحساس بالقيم جيب أن يكون من علوم احلاسوب       
يقة من خالل نسق التقاليد االجتماعية حىت يكون أكثـر          الواقع االجتماعي والثقايف بتفاصيله الدق    
  .فائدة للمستعمل وهذا ما يظهر قضيتني

  .يف تصميم نظم احلاسوب: قضية اإلحساس بالقيمة -أ

حيث يراعى عنصر السهولة يف االستعمال وعـدم تعقيـد          : قضية القابلية لالستعمال   -ب
   2.النظام ليتمكن اجلميع من االستفادة منه

ة املعلومات واالتصاالت جيب أن تساهم يف العدالة االجتماعية وتقليل الفجوة بـني             إن تقني 
 وهذه التقنية قادرة على ذلك إذا نبعت من املنظومة األخالقيـة            ،األغنياء والفقراء ماديا ومعلوماتيا   

لكن اليوم عامل االتصاالت املـبين علـى احلاسـوب          ،  3املتكاملة اليت توازن بني خمتلف الشرائح     
 قد أثر على العالقات الشخصية واملهنية وما يـصاحبها مـن قـيم إنـسانية                بكات االتصال شو

وأصبحت االتصاالت اإلنسانية االلكترونية اتصاالت عمياء، جمردة من العالقـات االجتماعيـة            
وجمردة من الطبيعة الشخصية حيث أصبح اإلنسان ذه االتصاالت أكثر حرية، غري مقيد بالعادات              

                                                 
  .70 . ص.املرجع السابق.  حممد الصاحل، أمحد1 -
  .69 .ص . املرجع نفسه2 -
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ويف  وهذا ما يربز أن الوسائل التكنولوجية ليست مبعزل عن القيم اإلنـسانية،    ،د واألخالق والتقالي
   1ظهرت ثالث اجتاهاتهذه القيم تفسري 

يقول أن اإلنسان مبا يف ذلك من مصممي احلواسيب حيملون قيما تظهـر يف              : االجتاه األول 
  .كنولوجياتصاميمهم وتطبيقام وتصبح القيم اليت حيملوا جزءا من الت

هذا االجتاه نقيض األول يقر أن القيم تكن يف مستعملي التكنولوجيا وليست            : االجتاه الثاين 
التكنولوجيا حيث يقول أن املسدسات ال تقتل بل الناس أنفسهم يقتلون وأن قواعد البيانـات يف                

  .احلواسيب ال تتعقب وتقتفي أثر املعلومات بل الناس هم الذين يفعلون ذلك
يقول أصحاب هذا اإلجتاه أن الناس مبا حتمله من قيم تصمم وتصنع األدوات             : ه الثالث اإلجتا

  .التكنولوجية املالئمة لكل موقف، وجتعل األدوات أكثر مناسبة لبعض االستعماالت األخرى
من خالل ما سبق يتضح أن احلاسوب يف املادة والتركيب ال ميكن إعتباره شخـصا قـادرا                

 اليت  2 ولذا جيب مراعاة القيم اإلنسانية واألخالقية      ، فهو جمرد وسيط للفاعل    ،يةعلى الوكالة األخالق  
  .تقرها مواثيق الشرف يف جمال احلاسوب ونظم املعلومات والربجميات

v                جيب على أخصائي احلواسيب أن يتعلم مسؤولية اإلبالغ على أن عالمة من عالمات اخلطـر
 مل تتخذ اإلدارة العاليا يف املؤسسة أي خطـوة          اليت سينتج عنها ضرر شخصي أو اجتماعي، وإذا       

إلزالة هذه األخطار جيب عليه دق ناقوس اخلطر حىت ميكن تصحيح اخلطأ وتقليل املخاطر، ويرى               
 أنه جيب أن تدخل خدمات املعلومات يف عقد إجتماعي يضمن اسـتعمال احلاسـوب               "ماسون"

  3:للصاحل العام ويتم ذلك بصورة كاملة يتعهد املستعمل بـ
v أال يستخدم احلاسوب يف انتهاك خصوصية أي فرد.  
v يأخذ كل معيار لضمان دقة تشغيل احلاسوب.  
v حيمي حرمة امللكية الذهنية.  
v يتاح اجلميع االتصال باحلاسوب.  

                                                 
  .65. 64. ص. ص. املرجع السابق. ، أمحد حممد الصاحل1 -

. علم املكتبـات  . رسالة ماجستري . املشكالت األخالقية تمع املعلومات بالوطن العريب من خالل منظور األساتذة اجلامعيني          .  علوي، هند  -2
  .42 .ص. 2003. قسنطينة

  .201 . ص.املرجع السابق. ريبحنو ميثاق أخالقي ملهنة املعلومات يف الوطن الع.  اهلوش، أبو بكر حممد3-
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  أخالقيات اإلنرتنت -1-2-4

الرغم من التسهيالت اليت جاءت ا شبكة اإلنترنت يف جمال اإلتصاالت وتبادل املعلومات،             ب
أا وكسابقيها من التقنيات التكنولوجية، قد أوجد معها سلبيات ومشكالت أخالقية جديدة،            إال  
 العديد من اهليئات    مما أدى إىل سعي    فاقت بكثري إشكاالت تكنولوجيا احلاسبات واالتصاالت،        بل

ـ             بط واملنظمات املختصة واملهتمة ذا اال إىل فرض التشريعات والقوانني لتنظيم املعلومات وض
مفهوم واسع جدا، فإىل جانب األخالقيات املهنية جنـد جمموعـة            " اليت تعد  أخالقيات اإلنترنت، 

 خاصة باملستعملني، فيتعني على املستعمل احترام اآلخرين على الـشبكة،           éthiqueقواعد أخالقية   
ن فرد آلخر  ومبا أن األخالقيات ختتلف من جمتمع آلخر، وم       . 1"واحلقوق، والتعاليم، واملبادئ العامة   

  :األخالقياتفإا ترتبط بالضمري احلي للمستعمل يف النسق اإلجتماعي ومن بني هذه 

  لوائح التنظيم الذاتي -1-2-4-1
مجلة من  أي   reglementation هو مصطلح جديد أوسع من مصطلح تقنية والذي يعين تقنني         

 إنـشاء واحتـرام إداري      من طرف املشرع، أما التنظيم الذايت فهـو       موضوعة  النصوص القانونية   
 self للقواعد املتفق عليها يف جمال معني، بدون إلزام أو رقابة وهي ترمجة للمـصطلح اإلجنليـزي  

regulation  ،            ويشمل املصطلح أخالقيات املهنة فضال عن اعتبار لوائح التنظيم الذايت ضمن أنظمة
جتماعي بني مجلة من األشـخاص      التنظيم والرقابة املستعملة ألمن الشبكة إىل جانب كوا عقد ا         

يضمن احلفاظ على مسؤولية مجيع الفاعلني لتحقيق أمن األنترنت وكسب ثقة املستعمل ومحايـة              
 ،احملتوى من التلوث والتخريب ومحاية البنية التحتية للشبكة وحق امللكية الفكرية وحق اخلصوصية            

ايدولوجيا ربط الثقافات واللغـات     وقد ظهرت لوائح التنظيم الذايت مع حتول شبكة االنترنت إىل           
رغم تعدد احلقوق الـيت تلزمهـا       إىل فضاءات بدون حق     دود الزمانية واملكانية، وحتوهلا     وإلغاء احل 

  2 .التشريعات القانونية وتنظم لوائح التنظيم الذايت

 لوائح تنظيم احملتوى بشبكة اإلنرتنت  

                                                 
1-.58. p.1996.edition eyrolles: Paris. entreprise'Internet et l. denis, Laffont. olivier, Andrieu  
  .63 . ص.املرجع السابق.  علوي، هند-2
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من أشكال التلوث الثقـايف والعـريف،       وتعىن بتنظيم حمتوى املواقع واملعلومات اليت تضمها        
واألخالقي، لصد استقبال صور اجلنس باملواقع اإلباحية، وصور استغالل األطفال جنسيا، والدعاية            

  .للتعصب الديين والعريف من خالل رسائل املضايقات ومنتديات النقاش

 لوائح تنظيم التقنيات بشبكة اإلنرتنت  

 ،نولوجية فيتطلب محايتها من كل ما خيرب هـذه البيئـة          باعتبار أن االنترنت كثلة تقنية تك     
اليت تعترب مهددات اخلصوصية على اإلنترنت حيث        (kookies)خاصة من الفريوسات والكعكات     

تسمح هذه التطبيقات بتسجيل معلومات الباحث، واملعلومات اليت متت زيارا علـى القـرص              
 ويتطلب وضـع تنظـيم      ،نترنتعلى اإل الصلب، األمر الذي يساهم يف خرق خصوصية األفراد         

  .للتقنيات لتعديل سلوك املستعملني

  القواعد األخالقية ملستعملي االنرتنت* 
، وحسن السري ملستعملي الشبكة العاملية يتم       تهي جمموعة قواعد حتدد املمارسة على اإلنترن      

خر حسب املتغري   االتفاق عليها لضمان امن الشبكة من الصراعات والتعديات، وختتلف من بلد آل           
  .الثقايف لكل منطقة

  لوائح التنظيم املساعد -1-2-4-2
جتمع هذه اللوائح بني القانون واألخالق، واألخالق املهنية وهي أوسع من لوائح التنظـيم              

ذايت فضال عن كوا مؤطرة بالقانون باعتبارها تنظيم مساعد لتطبيق نصوصه، وهوا ما جيعلـها               ال
 واهليئات لوضع قواعدها، إذ تقوم الدولة ذا الدور على عكس لوائح            ليست يف مستهل اجلمعيات   

 نقـد   أن لوائح التنظيم املساعدة موضوع    التنظيم الذايت، ويعترب االحتاد العاملي جلمعيات املكتبات        
  .الذع من طرف هيئات محاية حقوق اإلنسان ملا تضمه من تعديات على حرية التعبري

وائح التنظيم الضابطة ألخالق اإلنترنت فـالغرض منـها         وعموما ورغم اختالف أشكال ل    
واحد، هو محاية الشبكة من كل ما يهدد أمنها وجيعل منها نقمة، وميكن تلخيص عملية التعامـل                 

  1:األخالقي مع اإلنترنت يف
v طلب العلم النافع والعمل على إجياد وتنشأة املواطن اإلنترنيت الصاحل.  

                                                 
  .455. 454 .ص.  ص. املرجع السابق.نتأخالقيات التعامل مع شبكة املعلومات العاملية اإلنتر. حممد ناصر الصقري،.  اهلاليل، حممد جماهد1-





 79 

v يف طلب البيانات واملعلوماتحتري الصدق املوثوقية واألمانة .  
v معلومات اإلنترنت يف البث والنشر واإلتاحة، وليست للكتم واحلبس.  
v محاية حقوق امللكية الفكرية، وقوانني الفضاء االلكتروين.  
v                ـاالت االقتـصاديةاإلنترنت وما تقدمه من بيانات ومعلومات للتغري إىل األفـضل يف ا

  .والسياسية واالجتماعية وغريها
v يانات ومعلومات اإلنترنت من أجل التواصل، والتعـارف علـى األصـعدة الوطنيـة،              ب

  .واإلقليمية، والعاملية
v     ومراعـاة اخلـصوصية     - يف بعـض األحيـان     -كفالة أمن البيانات واملعلومات وسريتها 

  .واحترامها
v تمع ومجاعاته من البيانات واملعلومات الضارة وامللوثةاختاذ التدابري الوقائية حلماية أفراد ا. 

مـن بعـض    كما توجد عدة تدابري خاصة تساعد مبستعملي شبكة اإلنترنت على محاية أنفسهم             
  1:التصرفات واألخطار اليت قد ددهم يف كل وقت وهي

v               االختصار بقدر اإلمكان يف املراسالت االلكترونية، خاصـة يف الرسـائل اإلعالميـة أو
  .االشهارية أو خدمة أو فكرة

v   سم، واملعلومات الشخـصية يف آخـر       تقدمي اال سائل الكترونية جيب مراعاة     عند إرسال ر
  .الرسالة

v               احترام خصوصية الغري خاصة عدم إدراج أمسائهم على قائمة العناوين الضخمة مـن دون
  .إذن منهم، ألن اخلادمات قد تستعملها يف مواضيع قد ال تقلق هؤالء األصدقاء

v      ـ صرفات الـسيئة، كالـسب والـشتم، واألفعـال         جتنب استخدام الربيد اإللكتروين للت
الالأخالقية، إضافة للتعامل مع الرسائل من هذا النوع بطريقة سليمة، فإما حذفها مباشرة مـن               

  .الربيد واحلاسب الشخصي، أو اإلجابة عليها مبا يتناسب مع الدين واألخالق
v         ،وجيـب مراعـاة     عند إرسال بريد الكتروين جيب مراعاة االختصار واالهتمام باملضمون 

  1.املرسل إليه الذي سوف لن يقرأها إن مل تكن مهمة بالنسبة إليه
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v                 يف حالة طرح األسئلة على الزمالء أو حمركات البحث جيـب اختيـار أدق الواصـفات
  .قل وقتلبحث واحلصول على املعلومات يف اوالكلمات املفتاحية لتسهيل عملية ا

v       معها على شبكة اإلنترنت، ومراعاة التقاليد اخلاصة       جيب احترام الثقافات املختلفة املتعامل
  .بكل مستعمل

v       أما يف حالة استخدام خدمةFTP،    فال جيب حتميل أكثر من طاقة اخلادمات، وجيب التدقيق 
يف عملية البحث، الن املعلومات اليت قد جندها يف خادمات بعيدة قد جندها بنفس اجلـودة أو                 

  .فهومةأفضل يف خادمات حملية، وباللغة امل

  اإلنرتنت األخالقية على شبكة التعديات -2
تشمل التعديات األخالقية على شبكة اإلنترنت جمموعة املمارسـات والعمليـات املاسـة             
مبختلف مكونات الشبكة من نظم، ومعلومات سواء الـسرية أو املنـشورة، اخلاصـة بـاألفراد                

يناه فيما قبل واملتعلـق بأخالقيـات       واملؤسسات، من خالل اختاذ بعض السلوكات املخالفة ملا رأ        
الشبكة، أو الوصول إىل هذه املعلومات من دون علم أصحاا، أو من دون أخـذ اإلذن منـهم،                  
وحىت من خالل نشر برامج التجسس، أو الربامج اخلبيثة، كالفريوسـات والديـدان وكعكـات               

 يف دخـول الغربـاء إىل       اإلنترنت، باعتبارها إما تدمر ممتلكات األشخاص واملؤسسات أو تساهم        
األنظمة اخلاصة، وقد قمنا جبمع هذه التعديات يف خمـاطر املعلومـات اإللكترونيـة واجلـرائم                

  :اإللكترونية كاآليت

  خماطر املعلومات االلكرتونية -2-1
هي جمموعة املمارسات والتعديات اليت تشكل خطرا على املعلومات، من حيث ختريبـها أو              

  . حىت جمرد اإلطالع عليها كاملعلومات السرية، واخلاصةتشويهها، أو نقلها، أو

  القرصنة -2-1-1

االستخدام أو النسخ غري املشروع لنظم التشغيل أو الـربامج احلاسـوبية            "يقصد بالقرصنة   
التوصل إىل املعلومات باحلاسوب    " كما يعرف بأنه     ،2"املختلفة واالستفادة منها شخصيا أو جتاريا     

                                                                                                                                                         
 :adresse suivante'sur l.12006/03/11page visite le ) line-On. (Déontologie -1

http://www.squ.edu.om/art/index.htm 
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خ الربامج بدون وجه حق، إا احلصول على املعلومات بطرق ملتويـة            بصورة غري مشروعة ونس   
وغري مشروعة، واحلد من القرصنة ال يتوقف على اعتبارات أدبية وخلقية ومعنوية، إمنا يتعـداه إىل        
محاية حقوق املنتجني وال ميكن التفكري بوجود حقوق نشر وتأليف حممية قانونا إال باحلـد مـن                 

لقرصنة طابع جتسسي سياسـي أو عـسكري أو اقتـصادي أو إداري أو              قد يكون ل  ،  1"القرصنة
إجتماعي فهو يرمي إىل االستيالء على بعض حقوق امللكية األدبية والـصناعية احملميـة قانونـا                
لإلطالع على األسرار اإلقتصادية كأسرار التسويق واحلسابات املصرفية وغريها، وإمكانية التالعب           

ر املؤسسات االئتمانية أو الصناعية أو معرفـة األسـرار الـصناعية أو             بالقيود املصرفية، أو إصدا   
 .احلصول على املعلومات السياسية والعسكرية واإلستراتيجية واخلطط ذات الطابع السري

  قراصنة املعلومات -2-1-1-1

هو شخص ممثل يف مستعمل أو موقع أو بريد إلكتروين يقف خلف سوء استخدام مواقـع                
  :د االلكتروين وينقسم إىل قسمني الشبكة أو الربي

 وهم األخطر ملعرفتهم بنظام املؤسسة ونظم تشغيلها        أفراد من داخل املؤسسة   القسم األول   
متكنهم خربم من معرفة نقاط الضعف والقوة للنظام فيستطيعون العبث بنظام املؤسسة، يتزايـد              

 يف قطـاع تقنيـة املعلومـات        هذا النوع يف أمريكا وأوروبا مع ازدياد ظاهرة تاريخ املـوظفني          
  2.واالنترنت، حيث يسعى بعض هؤالء لإلنتقام من الشركة

وهي ثالث فئات تتفاوت درجة خطورم علـى         أفراد من خارج املؤسسة    والقسم الثاين   
  .حسب قدرام املعلوماتية وتكتلهم

  )اهلاكرز( خمترقو الشبكة -أ
لشبكة وهم األشخاص الـذين خيترقـون   قراصنة ا Network hackersيعرفون باسم اهلاكرز 

شبكات احلاسوب مستعينني مبا لديهم من قدرات متميزة ورغبات جاحمة لالختراق، هلم القـدرة              
على التعامل الفين العايل مع احلاسوب، وهم األشخاص امللمني بالربجمة، واهلاكرز األحسن هو من              

                                                                                                                                                         
http://www.minshawi.com/ginternet/meaning.htm  

 .ص.1998 .]ن.د[: لبنان. دراسة يف القانون املقارن. املخاطر على احلياة اخلاصة ومحايتها: نيتخماطر املعلوماتية واإلنتر.  مغبغب، نعيم -1
221.  
 دار  :احمللة الكربى . دراسة مقارنة بني املراقبة األمنية التقليدية واإللكترونية      : املراقبة االلكترونية عرب شبكة اإلنترنت    . ، مصطفى موسى حممد   2-
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 يتمكن اهلاكرز مـن الوصـول إىل        يقوم بتصميم أسرع للربامج مع خلوه من املشاكل والعيوب،        
 ويتمكن من االطـالع   IP Addressمعلومات عن اآلخرين  عن طريق رقم العنوان على الشبكة 

على عناوين املواقع املزارة، الصفحات اليت متت زيارا باملوقع، امللفات احململة، الكلمات املفتاحية             
لدردشة، قـوائم الرسـائل الربيديـة       املستخدمة يف عمليات البحث، كل معلومات احلوارات وا       

  :وينقسم اهلاكرز إىل فئتني1.االلكترونية املرسلة واملستقبلة

  احملرتفون 
وهم الذين يعملون يف إطار عمل منظم عن طريق تكتالت دف غالبا لتحقيق الكسب غري               

  .املشروع من خالل اختراق حاسبات البنوك التجارية والشركات االستثمارية 

املبتدئون  
هم أفراد يعتمدون على قدرام الشخصية، لديهم فضول يف كـسر احلـواجز األمنيـة               و

للشبكات واملواقع، يتركون الشبكة مبجرد كسر حواجزها األمنية دون العبـث يف بياناـا وال               
يعودون الختراقها إال بعد تطوير طرق احلماية فيها مما يبعث فيهم روح التحـدي الالأخالقـي                

  2.لالختراق من جديد

    softwar crakers )الكراكرز( ناسخو الربامج -ب
الكراكرز هم نوع من اهلاكراز خمتصون بفك شفرات الربامج ولـيس ختريـب الـشبكة،               
يقومون خبرق وكسر نظم احلماية اليت متنع من استنساخ واستعمال الربامج، فعادة عند شـراء أي                

 إلمتام تثبيته أو عمله على اجلهـاز كمـا        )مادي أو برنامج    ( برنامج يطلب كلمة السر أو مفتاح       
  .توجد برامج جتريبية توزعها الشركات الصانعة للعرض صاحل ملدة زمنية قصرية

رقام حىت حيصل على الـرقم       املاليني من األ   بتجريبوم  قويقوم الكراكرز بتشغيل برنامج ي    
ب يكون اسـم    ل الغا  أو يقوم حبذف أو تغيري امللف الذي حيتوى على اجلدول الزمين ويف            الصحيح،

أو يقوم بفضل خربته يف كسر احلواجز األمنية للربامج من تشغيل الربنامج            ،  (file_id.diz)هذا امللف   
ومن مت يتم استخدام هذه التقنية يف تـشغيل         . احملمي أو كسر الربنامج الذي يطلب املفتاح املادي       
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 خرق الصيغة املكتوبة األصـلية      الربامج املنسوخة وغري الشرعية كما للكراكرز طرق أخرى منها        
  :وينقسم الكراكرز إىل فئتني.1ويقوم بتغيريها لالستفادة من هذه الربامج

وهم املخترقون الذين حيصلون على درجات جامعية عليا يف ختصـصات اإلعـالم          : األوىل
كـبرية  اآليل، أو العاملني يف نظم املعلومات ومربجمني هلم دراية كبرية بربامج التـشغيل ومعرفـة                

بالتغريات املوجودة ا، وتسعى هذه الفئة لتحقيق الكسب املادي غـري املـشروع مـن خـالل                 
  . االستنساخ

 لديهم درجة علمية يف الربجمة تساعدهم من كسر شفريات الربامج، يقومون ـذه              :والثانية
  .العمليات لالستخدامات الشخصية للربامج

   صانعوا الفريوسات-ج
 يتمتع هؤالء مبهارات برجمية متكنهم من اختـراق األنظمـة   virus builderيطلق عليهم اسم 

وجعلها تنفذ عمليات وتطبيقات ال تنتهي، فيستمر احلاسوب بالتنفيذ حىت يستنفذ كل مـصادر              
  system crach.2الطاقة مما يؤدي إىل ايار النظام وتوقفه عن العمل 

  طرق القرصنة -2-1-1-2

  3. القرصنة بواسطتها هناك عدة طرق ميكن أن حتصل
v               احلصول مباشرة على كلمة السر بواسطة جهاز يلتقط املوجات اليت يرسلها احلاسب عنـد

  .تشغيله حبيث يتم التعرف على كلمة السر والرموز
v احلصول على األسرار بواسطة شخص يعمل يف احلاسوب أو النظام.  
v بواسطة نسخ الربامج أو تقليدها بصورة غري مشروعة.  
v ا شرعيةشراء برامج مغشوشة أو منسوخة على أ.  
v كذلك إنتاج مثل هذه الربامج بصورة غري مشروعةو.  

  االخرتاق املعلوماتي -2-1-2
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االختراق املعلومايت خطر يهدد املعلومات يف الفضاء االلكتروين يؤدي إىل حتقيـق جـرائم              
 اء، ويعتـرب االختـراق  معلوماتية باالعتماد على خرق حدود نظام من النظم السائدة يف هذا الفض      

فعال غري مشروع يوظف املعرفة العلمية السائدة يف ميدان ثقافة احلاسوب واملعلوماتيـة القتـراف               
  1.إساءة أو هجوم على الغري

الوصول هلدف ما بطريقة غري مشروعة      "خيتلف ضبط مفهوم االختراق فمنها من يقول أنه         و
قدرة طرف " هو  ، وآخر يقول االختراق   2"اهلدفعن طريق ثغرات يف نظام احلماية اخلاص باجلهاز         

يتم ذلـك بطريقـة غـري        و .على الدخول إىل جهاز طرف آخر بغض النظر عن ما قد يلحقه به            
، لكن يف العموم يشترك هذه املفاهيم يف أن وصول احد            3" الطرف املخترق  إذن بدون   أومشروعة  

خول من دون قيامهم باالطالع علـى       مستعملي الشبكة أو أنظمة املعلومات غري املرخص هلم بالد        
  .املعلومات أو نقلها أو تشويهها يعترب اختراقا

ويدفع االختراق غالبا تنافس جتاري ما بني الشركات، حيث بينت الدراسات أن الشركات             
، كالـدوافع   ىنـاك دوافـع أخـر      ه  حماولة اختراق يوميا كما أن     50الكربى تتعرض ألكثر من     

سائل احلديثـة   و على ال  دا الصراع التكنولوجي هلذه العمليات، باالعتما     عسكرية يدفعه الالسياسية،  
  4.كما توجد دوافع فردية تتمثل يف حماولة التباهي بالنجاح يف اختراق أجهزة زمالئهم أو معارفهم

  أهداف االخـتراق املعلومايت -2-1-2-2

ـ           رة أنـشطة ال    ختتلف وتكثر أهداف االختراق املعلومايت لكن يبقى اهلدف الرئيسي مباش
  5:مشروعة وتتمثل يف

v سرقة الربجميات واستغالهلا دون إذن مسبق.  
v الدخول إىل النظم احلاسوبية، وشبكات اهلاتف بأنواعها الستغالل املوارد املتاحة فيها.  
v التالعب بالبيانات وتغيري حمتويات ملفات الغري، وإتالفها ونقلها أو نشرها.  

                                                 
: األهليـة . التحديات واحللول : مؤمتر حقوق اإلنسان يف الشريعة والقانون      .ن يف دائرة حضارة اإلنترنت    حقوق اإلنسا .  حسن مظفر، الروز   -1
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v  مية، أو امللفات املشفرة ألغراض احلفاظ على سـرية         رات الربجمية للربامج احمل   كسر الشف
  .حمتوياا

v  ة املعلوماتية ونشر مباشرة أعمال قرصنة على اخلدمات العامة واخلاصة املتاحة على الشبك
  .لل يف نظم املعلومات وإتالف مواردهااخلمج املشاة إلحداث االربو الفريوسات، 

v ريب موارد معلوماتية من نظام آلخر.  
v ا إزاء البىن التحتيـة للـدول أو املؤسـسات              ممارسة أعمال إرهابية مبختلف مستويا

  .واألفراد

  ق املعلومايت االختراطرق -2-1-2-3

 ما تكـون تلـك      وغالباتبدأ عملية االختراق أوال بالبحث عن ثغرات يف النظام املستهدف           
 املنفـذ   ، مثال جلهاز على االنترنت  ا  بوابات واملنافذ هي  ،اخلاصة باجلهاز ) Ports(الثغرات يف املنافذ    

، كي يتم دخول املستخدم االنترنت    ل ، ما يكون خمصصا ملوفر اخلدمة      غالبا 8080وأحيانا    80رقم  
حتتوي علـى  الذي ) اخلادم /الزبون( نظام أما عملية االختراق فتتم بإحدى الربامج اليت تعتمد على  

يتم تشغيله من    للزبون حيث    طريقة ما، واآلخر   يرسل إىل اجلهاز املصاب ب      للخادم، ملفني أحدمها 
 املخترق يبقى املنفـذ     من قبل ادم   وعند تشغيل ملف اخل    املستهدفقبل املخترق للتحكم يف اجلهاز      

، سواء من املخترق الـذي       عرضة لالختراق  احلاسبيصبح  و مفتوح مما يسهل الوصول إىل اجلهاز     
ربنـامج  عندما تبقى املنافذ مفتوحة، أمـا ال  استطاع فتح منافذ اجلهاز، أو أشخاص آخرين خاصة         

  BackOrifice.1 و NetSphere و NetBus فهي كثرية ومنها ة لالختراقخصصامل

  برامج االختراق -2-1-2-4

يقع اختراق احلواسيب سواء املرتبطة بشبكة اإلنترنت، أو حواسيب النظم لذلك فاملخـاطر             
مة يف العملية، وقدراا التدمريية وإمكاناـا       ختتلف من مستخدم آلخر باختالف الربامج املستخد      

  2:وميكن تصنيف هذه املخاطر إىل
  .تستعمل لتعطيل نظم التشغيل: unkersبرامج  

                                                 
 :على العنوان التايل .18/12/2005: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. كيف يتم االختراق -1
 http://ironprivate.tripod.com/hacking.htm   
 .38 .ص .املرجع السابق. شوقي، حسام - 2
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  . هي أي عملية خداع ينتج عنها عملية سرقة، كسرقة كلمات السر:spoofing اخلداع 

ـ            :bombersالقنابل   ائل الربيـد    هي برامج يفاجئ املستخدم بوجود املئـات منـها يف رس
  .اإللكتروين وال يعلم مصدرها، تشكل مصدر إزعاج فقط دون إحداث أضرار كبرية

 هو عملية الدخول من باب خلفي غري مرئي للحاسب، وهو االختراق الشائع             :الباب اخللفي 
  .واألخطر، ألن بإمكانه السيطرة الكلية على اجلهاز

  اهلجمة املعلوماتية -2-1-2-4

لهجمة املعلوماتية، ومىت ميكن اعتبار النظام يعاين من عملية         لديد البداية    ختتلف اآلراء يف حت   
 ما يف النظام،    ختريبحاولة الدخول إىل النظام أو حماولة       مب البدءاختراق معلومايت، فريى البعض أن      

بداية للهجمة املعلوماتية، بينما يذهب البعض اآلخر إىل عدم اعتبار النشاط املعلومـايت             ال نقطة   هو
  1.اختراقا ما مل يبدأ بعملية قرصنة املعلومات بتفاصيلها

بالنظر إىل الرأيني السابقني فان حماولة الدخول إىل النظام ال تقتضي النجاح يف الغاية كمـا          و
أن ربط االختراق بتحقيق املتسلل للنظام غايته، يعترب تساهل واضح، إذ أن الدخول للنظـام هـو           

 مل يبدأ، وهو الرأي األرجح باعتبار أن النظام احملمي يـشكل            نة أو اختراق سواء بدأ بعملية القرص    
حاجزا أمام املستعملني غري املرخص هلم بالدخول للنظام، وأية عملية كـسر أو اختـراق هلـذه                 

           ذا فـيمكن اعتبـار     احلواجز هو هجوم سواء بالدخول وختريب املعلومات أو من دون ذلك، و
دخول ال مشروع للنظام، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، مهما          اهلجمة املعلوماتية هي كل عملية      
  .كانت األضرار النامجة عن ذلك

كما ميكننا اإلشارة إىل طبيعة النظم وحساسيتها لعمليات االختراق غري املـشروعة، الـيت              
  :تستهدف بنيتها، وقد قام املختصون يف األمن املعلومايت بتقسيمها إىل ست مستويات

يتضمن اهلجمات املعلوماتية العفوية ملستخدمي الشبكة، واليت ال حتمـل يف           املستوى األول   
  .طياا انتهاكات حلقوق املستخدم الشخصية

                                                 
  .582. املرجع السابق .حسن مظفر، الروز -1
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أما املستويات اخلمسة املتبقية فمن املمكن استغالل الثغرات املعلوماتية من قبل احلكومـات،      
واسـتغالل الـسجالت    املؤسسات، قراصنة املعلومات، املرتزقة يف انتهاك خصوصية األشخاص         

  1.الشخصية واملادية العلمية املوجودة ا

  2احلرب املعلوماتية االلكرتونية -2-1-2

استعملت حرب املعلومات يف الشكل التقليدي يف تراسل اجليوش املعلومـات بتـشفريها             
 وحماولة إخفائها على العدو، ويف اجلهة املعاكسة يقوم العدو باهلجمات املعلوماتية، مـن خـالل              

حماولة كشف أسراره واحلصول على معلوماته، وضخ معلومات سرية أو كاذبة إلحداث تأثريات             
  .نفسية بداخله، وزعزعة ثقته

اليت أصبحت وسيلة تناقل    أما وبظهور احلاسب اآليل وشبكات املعلومات وخباصة اإلنترنت         
 وزادت قيمـة    وتراسل املعلومات، خاصة بعد أن أصبحت هذه األخرية صناعة قائمـة بـذاا،            

، فأصـبح   ...)حكومات، جيـوش، شـركات    (احلصول على معلومات العدو أو املنافس سواء        
احلصول على معلومات العدو وكشفها أو تزويرها أمرا يف غاية اخلطورة، وأهم مثال على ذلـك،           
ما حدث يف حرب اخلليج، فالواليات املتحدة األمريكية كانت تـستخدم شـبكات معلوماتيـة               

نترنت واألقمار الصناعية لتتراسل املعلومات بني قوى اجلـيش املختلفـة، وطـائرات             وشبكة اإل 
التجسس، وتقارير األقمار الصناعية والوحدات القيادية، سواء على ارض املعركة أو اهليئآة العليـا              
يف أمريكا، وتزامن مع هذا قيام جمموعة من اهلاكرز اهلولنديني من اختراق امن شـبكة الـدفاع                 

كية، ووصلوا موعة حواسيب حتتوي معلومات دقيقة عن اجليش األمريكي، مواقع اجليش،            األمري
وحىت يف كل املعلومات املتعلقة بإحصائيات اجليش وسالحهم، وماذا لو وصلت هذه املعلومـات              

  .للنظام العراقي
 وباإلضافة الستخدام املعلومات يف احلروب التقليدية، فهناك حروب معلوماتيـة تـدور يف            

الساحة االفتراضية يتحارب فيها األعداء، أو املتنافسون سالحهم املعلومات، وأبرز مثال على ذلك             
 2000ما دار يف حرب اهلاكرز بني جمموعات عربية وأخرى إسرائيلية، دامت عدة أشهر بني عامي                

 2000، حيث قام كل طرف بتعطيل أو ختريب مواقع الطرف األخر، وكان شهر أكتـوبر                2001و  
 موقع عـريب وتقـوم احلـرب        15 موقع إسرائيلي مقابل     40عنف فترة هلذه احلرب ومت ختريب       أ
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املعلوماتية على ثالثة عناصر أساسية هي املهاجم املدافع واملعلومات وأنظمتها وبناءا علـى هـذا               
  .فهناك نوعني من احلرب املعلوماتية

  1احلرب املعلوماتية اهلجومية -2-1-2-1
معلومات أو نظام معني خيص الطرف املدافع وذلك للقيمة اليت حتتلها           تستهدف هذه اهلجمة    

هذه املعلومات أو النظام بالنسبة للمهاجم، أما القيمة احلقيقية فهي مقدار حتكم واستحواذ املهاجم              
أو املدافع للمعلومات والنظم، ويسعى املهاجم لتحقيق أرباح مادية من خـالل سـرقة أو بيـع                 

هداف سياسية، أو عسكرية، أو اقتصادية، كما قد تكون رد الفـضول            سجالت مصرفية، أو أ   
  .واإلثارة وإظهار القدرات، وهذا ما حيدث يف جمتمعات القراصنة

تتم احلرب املعلوماتية بعدة خطوات أوهلا عملية التجسس للوصول للمعلومات املهمة اخلاصة            
تعدي علـى امللكيـة الفكريـة وقرصـنة         مبعلومات وثغرات النظام، مث تأيت العملية اهلجومية بال       

املعلومات، سرقة الربامج، توزيع املواد املكتوبة أو املصورة بدون إذا املالك، ويتمثل املهاجم مـن               
شخص أو جمموعة أشخاص، هلم هدف واحد، وهو كسر نظام العدو واحلصول على معلوماتـه،               

 مهامجته، المتالكه معلومـات     وأخطر صنف من املهامجني من يظم شخص من داخل النظام املراد          
  .حساسة ختص النظام املدافع

  الفريوسات االلكرتونية -2-1-4

هو برنامج للحاسب اآليل مثل أي برنامج آلخـر لكنـه يهـدف إىل               الفريوس االلكتروين 
إعادة إنشاء نفـسه    وإحداث ضرر بنظام احلاسب، وله القدرة على ربط نفسه بالربامج األخرى،            

اثر ويتوالد ذاتيا، ويقوم الفريوس باالنتشار بني برامج احلاسب املختلفة ومواقـع            حىت يبدو انه يتك   
 John New Manوكان أول من فكر يف فريوس الكمبيوتر هو جون نيومـان   ،2خمتلفة يف الذاكرة

 أحد مؤسسي عامل احلاسب اآليل، حينما طرح الفكرة األساسـية يف تـصميم الفـريوس     )1949(
ومفاده أن الكمبيوتر ميكن    " نظرية وتنظيم التعقيد االلكتروين   "له حتت عنوان    االلكتروين يف مقال    

، وأصبح الفريوس مشكلة حقيقية يف السنوات املاضية خاصة عند انتشار وسـائل             3أن يدمر نفسه  

                                                 
  :على العنوان التايل. 12/03/2006:  زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [احلرب املعلوماتية.  اهلاجري، إياس-1

http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/general/11.htm  
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االتصال، وساهم الربيد االلكتروين بانتشاره بسرعة، أشهر واخطر حادثـة هـو فـريوس دودة               
 حاسـب   6200وبريت موريس خبري امن احلاسبات والذي أدى إىل توقف          اإلنترنت الذي أطلقه ر   

  . مليون دوالر أمريكي100 بـملدة يومني مما سبب خسارة 

  خصائص الفريوس االلكتروين -2-1-3-2

  القدرة على االختفاء -أ

كمـا  ،   بربامج أخـرى   االرتباطللفريوسات قدرة عجيبة على التخفي واخلداع عن طريق         
، حيث يشبه البعض حبصان طروادة ألنه يقوم بـبعض األعمـال اللطيفـة               والتشبه التمويه ميكنها

وينفـذ عملـه التخـرييب،       وعند بداية تشغيله يدخل إىل النظام        واجلذابة حىت يدخل إىل الشبكة،    
  إىل ومنها مـا يـدخل    شائعة االستخدام،    منها ارتباطه بالربامج     ، للتخفي وللفريوسات عدة طرق  
 تقـوم بـالتخفي يف      أو  لينتهي به املطاف لالستقرار يف الذاكرة،      ات خمفية النظام على شكل ملف   

كما أن بعضها تقوم بإخفاء أي أثر هلـا         ،  ب وتنتظر وقت التنفيذ   وأماكن خاصة مثل ساعة احلاس    
حىت أن بعض مضادات الفريوسات ال تستطيع مالحظة وجودها مث تقوم بنسخ نفسها إىل الربامج               

ت اليت ختتبئ يف برامج أخرى ال تتسبب يف أعطال هذه الربامج وال تعيق              ، والفريوسا 1خبفة وسرية 
  2.عملها، ولو ملدة طويلة، حىت يقوم الفريوس باالنتقال إىل برامج أخري وبسرعة كبرية

  القدرة على االنتشار -ب
 أن التقدم اهلائل يف االتصاالت ساعد كثريا الفريوسات من االنتشار بني خمتلف األجهـزة،              

 عن طريق الشبكة أو عن طريق الربامج املستنسخة أو املسروقة، واليت تزج بالفريوسات ويعاد               سواء
بيعها أو منحها باان، حيث باستطاعة الفريوس، عند انتقاله إىل احلاسب أن يربط نفسه بالربامج               

ان وإجياد لنفسه مكانا بالذاكرة، والقيام بنسخ نفسه مرات عديدة واالنتشار كـل هـذا يف ثـو                
  3.معدودة

  القدرة على االخرتاق -ج

                                                 
  : على العنوان التايل.09/03/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر[ .الفريوسات -1
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أي  (zerowing)يستطيع الفريوس مسح البيانات واملعلومات املخزنة على وسائط التخـزين           
 ويكون ذلك عندما جيد الكلمة أو الرقم أو التاريخ الـذي            ، )0( مسح البيانات وحتويلها إىل الصفر    

  .صية القنبلة املوقوتةيعد كمشغل له، ويطلق على الفريوسات اليت حتمل هذه اخلا
تؤثر الفريوسات على الربجميات كثريا، كما هلا القدرة على تعطيل األجهزة بصورة بسيطة،             

 يتم تكرار الفريوس للقرص الصلب مما يؤدي إىل إبطاء عمل احلاسـوب، وتـأثريه               ماخاصة عند 
  1.كذلك على بطاقة الفيديو، وغريها من األضرار غري املباشرة

   الفريوسات االلكترونيةأنواع -2-1-3-3

توجد أنواع كثرية ومتنوعة من الفريوسات تدور يف العامل املعلومايت االفتراضي، ختتلف هذه             
ومن بني  . الفريوسات من حيث مكان تواجدها يف احلواسيب، ونطاق عملها، وإشكاهلا ونوعيتها          

  .هذه الفريوسات

  فريوسات احلاسوب -أ
املاكرواتفريوس   

 املتطورة بأن   هوتسمح تعليمات . األوفيس الفريوسات خيتبئ يف ملفات ماكرو       وهذا النوع من  
م مما  بالوصول املباشر مللفات النظا   " كازيوورد ب " كما يسمح    ، ضمن أي صيغة ختتارها     تلقائيا تنفذ

، أشهر هـذه    2 على حمو ملفات النظام أو حىت إعادة يئة النظام كامال          جيعل فريوس املايكرو قادرا   
 هي الفريوسات املاكرو وورد، وعلى الرغم من بساطته وسهولة القضاء عليـه، إال انـه                األنواع

يستطيع تغيري خصائص ملفات الوورد وجعلها ملفات للقراءة فقـط، كمـا ميكـن أن ختتبـئ                 
الفريوسات بأوامر املاكرو ليتم فيما بعد تنفيذ أوامر التدمري، مثل يئة القرص الصلب، أو مـسح                

  .ملفات

 سات قطاع التشغيلفريو  
،  تصيب هذه الفريوسات قطاع التشغيل يف القرص الـصلب         من اخطر أنواع الفريوسات،   

، وبإصابته يعجز احلاسب  3وهو اجلزء الذي يقرؤه النظام عند كل مرة يتم فيها طلب تشغيل اجلهاز            
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  :، على العنوان التايل09/03/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر [.أعراض اإلصابة بالفريوس -2
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 تشغيله، مـا    عن التشغيل، ينتقل الفريوس عادة من األقراص املرنة اليت تترك يف احلاسب عند بداية             
 1.يؤدي إىل انتقال الفريوسات إىل القرص الصلب، مما يسبب عجز يف تشغيل النظام

 فريوسات امللفات  
 win.com أو command.com مثـل  تلتصق هذه امللفات بالربامج التنفيذية يف نظام التشغيل       

  2.تصيب بعض التطبيقات األخرى قد زمنها

 الفريوسات املتعددة  

 ،مث تتغري إىل صيغة أخرى     األخرى بصيغة معينة      بالربامج فترتبط ميزة التغري،    هلذه الفريوسات 
  exe.3 أو comفمثال قد تصيب سجل نظام التشغيل، مث تنتقل لتهاجم ملفات 

 الفريوسات اخلفية  

ميكن هلذا النوع من الفريوسات من االختفاء يف الذاكرة أو القرص الصلب، وبإمكانه إصابة              
وعند عملية حتليل وتشخيص لعمل النظام، يرسل الفريوس صورة مزيفة تظهر أن            قطاع التشغيل،   

  4.قطاع التشغيل غري مصاب

 الفريوسات متعددة التحول  

 من  االنتقال القدرة الديناميكية على التحول وتغيري الشفرات عند         هلذا النوع من الفريوسات   
  5.مما جيعل أمر كشفه يف غاية الصعوبةملف إىل آخر، 

  الفريوسات على شبكة اإلنرتنت  -ب
هي نوع آخر من الربامج ينطبق عليها تعريف الفريوس جزئيا، تشترك يف مبدأ عملها، حيث               

يطلق عليه أيضا اسم أشـباه      أا تعمل وتنتقل يف حميط اإلنترنت، دون أن يشعر املستخدم بذلك            

                                                 
  .73 .ص. رجع السابقامل.  حجازي، عبد الفتاح بيومي-1
  .73 .ص. املرجع السابق. حجازي، عبد الفتاح بيومي -2
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ل، وتعترب هـذه الـربامج إىل        من هذه األنواع الديدان، أحصنة طروادة، برامج اإلنزا        الفريوسات،
  1.(malwer)جانب الفريوسات جزءا من فئة اكرب يطلق عليها اسم الربامج اخلبيثة 

 حصان طروادة  trojan horse  
 يعتمد على التمويه واالختباء داخل برامج مألوفة، عند تشغيل هذه األخرية يقوم             جهو برنام 

 ما تتركـز يف     وم ببعض املهام اخلفية، غالبا    ويقحصان طروادة بإلصاق نفسه على بعض األوامر،        
أو يقـوم   . 2إضعاف قوى الدفاع لدى الضحية أو تقويضها ليسهل اختراق جهازه وسرقة بياناته           

بإضافة أوامر على املاكرو اخلاص بالربامج، بإمكان انتقال هذا الربنامج عرب االنترنت عند تبادل أو               
ار، ينتقل عندما يستقبل املستعمل امللف، والذي       حتميل ملفات، صور، برامج على مساحات احلو      

هو يف احلقيقة حصان طروادة، الذي يبدأ عمله التخرييب، ال ميكن إصابة حاسب بالفريوس مـرة                
أشهر أنواع فريوس حـصان     . أخري، لكن يف كل مرة يستقبل احلاسب هذا الفريوس ينسخ نفسه          

  server.exe, netbus.exe, patch.exe .3طروادة 

  الضخم األجوف،  اخلشيب اإلغريقي   احلصان عليه هذا االسم لتشابه عمله مع أسطورة         أطلق
ق، وأهدي للطرواديني كعرض سالم، وقبل الطرواديون احلصان على         الذي مليء باحملاربني اإلغري   و
ي دام عشر    اليت مل تسقط رغم احلصار الذ      طروادة يف فتح مدينة      هدية، بينما كان احلصان سببا     أنه

  4.سنوات

 دودة اإلنرتنت  
 صنعت للقيام بأعمـال تدمرييـة أو        ،هي برامج صغرية قائمة بذاا غري معتمدة على غريها        

لغرض سرقة بعض البيانات اخلاصة ببعض املستخدمني أثناء تصفحهم لإلنترنت أو إحلاق الـضرر              
 لقدرا الفائقة على التلون     ا نظرا االنتشار ويصعب التخلص منه   م أو باملتصلني م، متتاز بسرعة       

، يقوم هذا الربنامج بإصابة موارد احلاسوب ومأل الذاكرة، مما يؤدي إىل إبطاء             5والتناسخ واملراوغة 

                                                 
  .16 . ص.املرجع السابق.  شوقي، حسام-1
: على العنوان التايل. 17/04/2006 : زيارة يوم.]على اخلط املباشر[ .موسوعة ويكيبيديا .حصان طروادة -2
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عمل اجلهاز، تنتقل الديدان عادة بالربيد االلكتروين من خالل وضعها يف امللفات امللحقة بالربيـد               
ح امللف لتقوم بلصق نفسها علـى جبميـع الرسـائل           االلكتروين، وتصيب الدودة اجلهاز عند فت     

املوجودة يف دفتر الرسائل، تتمتع الديدان بالقدرة على إنتاج نفـسها دون أن تلـوث الـربامج                 
 من تصميم   internet-warmـ   أشهر هذه الربامج ما يعرف ب      1.األخرى، حىت متأل القرص الصلب    

 ألف شبكة حاسـب آيل منتـشرة يف         16 والذي عن طريقها متكن من تدمري        *)روبرت موريس (
الواليات املتحدة األمريكية، وترتب عن هذا خسائر متثلت يف تأخري األحبـاث آالف الـساعات               

  2.وتكاليف إعادة الربجمة

  برامج االنزالDropper  
هي برامج صممت ملراوغة برامج مكافحة الفريوسات، تعتمد غالبا ملنع اكتـشافها علـى              

لربامج نقل وتركيب الفريوسات، تنتظر حىت وقت معني سابق برجمته، علـى        التشفري، وظيفة هذه ا   
احلاسب لكي تنطلق وتصيبه بالفريوس، وميكننا النظر إىل الفريوسات كحـاالت خاصـة مـن               
الربجميات املاكرة، إذ ميكنها االنتشار بواسطة برامج اإلنزال مثال، تعمل مببدأ التكاثر إلعادة إنتاج              

روادة، من حيث تنفيذ أوامر ال يطلبها املستعمل، واالختباء يف برامج أخرى            نفسها تشبه حصان ط   
  3.لتنفيذ أوامر يف احلاسب

 كعكة اإلنرتنت internet cookie  
 لوصف البيانات الدائمة واليت خيزا املتصفح على        netscapeكلمة كعكة استخدمتها شركة     

زين البيانات اخلاصة بالزبائن، طورت هذه      آلة املستخدم، وكان اهلدف األساسي من استخدامها خت       
التقنية بناءا على احترام خصوصية األفراد، وكعكة اإلنترنت هو ملف نصي يكتبه احلاسب اخلادم              

 وهي ملف نصي صغري مصدره املواقع املزارة خالل تصفح          ،4حيمل معلومات عن احلاسب العميل    
 امللف معلومات مكونة من ستة أجـزاء؛         حيمل هذا  ض الرسائل االلكترونية،  شبكة اإلنترنت، وبع  

كـل هـذه    املالك هلا، درجة األمان،   اسم الكعكة، قيمتها، تاريخ انتهاء مفعوهلا، اجتاهها، املوقع         

                                                 
  .17 .16 .ص .ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام- 1
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املعلومات تسجل عند زيارة أحد املستعملني للمواقع فيقوم هذا األخري بإصـدار نـسختني مـن                
ـ      الكعكة، األوىل ترسل إىل املستعمل لتسجل على القرص ا         ع لصلب، والثانية ختزن على اخلادم م

وهي ملفات تساعد املوقع من معرفة معلومات املـستعملني         باقي كعكات ملختلف املستخدمني،     
  1.واهتمامام، عادام الشرائية، عدد الزيارات، األرقام اخلاصة والكثري من املعلومات

ن يرى أـا ال تـشكل       الكعكة ليست برناجما بل جمموعة من املعلومات، لدى فإن هناك م          
ديدا مباشرا للمستعملني، وهي خمصصة لتسجيل بيانات املستعمل، وختتصر له الطريق بتـسجيل             
حركاته على شبكة اإلنترنت، لكن وبالرغم من كل هذه امليزات فان الكعكات قد تتـسبب يف                

رقي الـنظم   خرق النظام األمين، أو خصوصية املستفيدين، عن طريق استغالهلا من طرف بعض خمت            
  2.أو بعض التجاوزات اليت قد تصدر من املواقع

 الربيد الزائف (spam)  
هو أشهر طريقة لالحتيال على الشبكة، وهو بريد إلكتروين يرسل من أشخاص أو أطـراف      
غري معروفة، أو مزورة، حتمل هذه الرسائل اليت هي يف األصل عمليات احتيال متكن املرسل مـن                 

حيصل مرسلو الربيد   . لضحية، حتمل عروض وإشهارات أو معلومات جمانية      فتح منافذ يف حاسب ا    
الزائف على قوام العناوين الربيدية، من الشركات املاحنة الربيد، أو باستخدام برامج خاصة جبمـع               

  3.العناوين على الشبكة

  اجلرائم االلكرتونية -2-2
لعالية، أو اجلرمية اإللكترونية،     جرائم اإلنترنت، أو جرائم التقنية ا      خيتلف االصطالح وختتلف  

قبـل البـدء يف تفاصـيل     و،white collar4جرائم أصحاب الياقات البيضاء  أو، )cyber crime( أو
، األمريكي،  (IFFC) اإلنترنت   تاجلرائم االلكترونية، نبدأ حديثنا بإحصائية ملركز شكاوى احتياال       

، من  6087 جمموعة شكاوى بلغت     2000ر  حيث تلقي يف بداية أعماله ما بني ماي حىت شهر أكتوب          
 تتعلـق بوسـائل الـدخول       814 و حالة تتعلق باختراق الكمبيوتر عرب اإلنترنـت،         5273ضمنها  

                                                 
  .25 .24 .ص .ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام-1
 .68 . 64. ص . املرجع نفسه-2
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واالقتحام األخرى، وهذه األرقام ال متثل األرقام احلقيقية لعدد حاالت االحتيـال الفعلـي، أمـا                
 مـن   %33يون دوالر وهي تقارب      مل 4.6اخلسائر املتصلة ذه الشكاوى فوصلت إىل ما يقارب         

حجم اخلسائر الناشئة عن كافة جرائم االحتيال التقليدية املرتكبة يف نفس الفترة، وإن دلت هـذه                
اإلحصائيات عن شيء فإا تدل على احلجم اهلائل للخسائر اليت تسببها يف العامل، ولذا فان معرفة                

ذ أمهية بالغة للتعامل مع هذه الظاهرة وخماطرها        ماهية اجلرائم االلكترونية وطبيعة هذه اجلرائم، يتخ      
االقتصادية واألمنية واالجتماعية والثقافية، خاصة أن هذا النوع من اجلرائم قد أصبح من بني اخطر               

مكافحة هذه اجلرائم   اجلرائم اليت تقترف يف الدول املتقدمة منها أوروبا وأمريكا، ولذا فان خطط             
إخطارها، قد خلق جمموعة منظمات وهيآت دوليـة وإقليميـة          ن  وخلق آليات قانونية للحماية م    

ظاهرة إجرامية مستجدة نسبيا  جرائم اإلنترنتولتدارك ومسايرة النصوص التشريعية هلذه الظاهرة،       
، تطال احلق يف املعلومات، ومتس احلياة اخلاصة لألفراد ودد األمـن            1جمتمعات العصر الراهن   يف

  . ودد إبداع العقل البشري،وتشيع فقدان الثقة بالتقنية ،القومي والسيادة الوطنية

  تعريف اجلرمية -2-2-1
إتيان فعل حمرم معاقب على فعله، أو ترك فعل حمرم الترك معاقب            " تعرف اجلرمية شرعا بأا     

  2"على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب عليه 
اجلرمية تاركة ذلك للفقه، وقد تعددت حماوالت الفقهـاء           القوانني والتشريعات  وال تعرف 

تعريف العالقة الشكلية   بيربط   لتعريف اجلرمية وميكن حصر هذه التعاريف يف اجتاهني، اجتاه شكلي         
علـى هـذا    يف القانون اجلنائي اجلزائـري      بني الواقعة املرتكبة، والقاعدة القانونية فتعرف اجلرمية        

 اجتاه  ، و "نشاط أو امتناع حبرمة القانون ويعاقب عليه      نص قانوين، أو هي     فعل جيرم ب  "ا  األساس بأ
حياول إبراز جوهر اجلرمية باعتبارها اعتداءا على مصلحة اجتماعية، وعلى هذا األساس             موضوعي

اجلرمية هي كل سلوك ميكن إسناده إىل فاعله يضر أو يهدد           "ميكن تعريف اجلرمية على النحو التايل       
أو قـانون   (وتعرف اجلرمية يف القانون اجلنـائي        ،3" اجتماعية حممية جبزاء جنائي    باخلطر مصلحة 

 جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبريا        إرادةفعل غري مشروع صادر عن      "املصري بأا   ) العقوبات
ويتضح من خالل هذا التعريف أن اجلرمية سلوك يتسع ألن يكون فعال ينـهى عنـه                ،  4"احترازيا

                                                 
  .املرجع السابق. ظاهرة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت  -1
  .املرجع السابق.  واالنترنت يف السعوديةاآليلجرائم احلاسب  -2
  .49 .ص]. ت.د. [دار اهلدى: عني مليلة .القسم العام، اجلرمية: شرح قانون العقوبات. سليمان، عبد اهللا -3
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أو امتناعا عن فعل يأمر به القانون، على أن هذا الفعل مما ميكن إسناده إىل فاعله، أي أن                  القانون،  
يكون هذا الفعل فعال صادرا عن إنسان ميكن االعتداء بإرادته قانونا أي أن تكون تلـك اإلرادة                 

  1.سليمة وغري مكرهة مع وجود صلة ما بني هذه اإلرادة والواقعة املرتكبة

  باسوجرائم احل -2-2-2
خيتلف تعريف هذه اجلرمية من حيث جهات النظر إليها، من الناحية اإلجراميـة، أو مـن                

 من ناحية امللكية الفكريـة، ومل       الوجهة القانونية، املتعلقة بالقانون اجلنائي أو خبصوصية األفراد أو        
ت سنوات الستينات، حيث أن معظم الدراسا     تمام بوضع تعريف جلرائم احلاسوب حىت       االهيكن  

  .يف هذا اال اهتمت بالوصف فقط
نشاط غري مشروع موجه لنسخ أو تغيري أو حذف، أو           " بأا ريف جرائم احلاسوب  وميكن تع 

، وقد اصطلح علـى  2" أو اليت حتول عن طريقه اآليلالوصول إىل املعلومات املخزنة داخل احلاسب    
دور دائـم يف هـذا اجلـرم،         للحاسـوب    باعتبار أن هذا الفعل جبرائم الكمبيوتر أو احلاسوب،       

 وسيلة متطورة الرتكـاب اجلـرائم   إماثالثة ادوار يف حقل اجلرمية، فهو       إحدى  لعب  فاحلاسوب ي 
 احلديثة من   األمناط إليه هو اهلدف اليت تتوجه      أوكرب من الطرق التقليدية،     أ بفعالية وبسرعة    التقليدية
 خاصة  ،لبيئة اليت تسهل ارتكاب اجلرائم     هو ا  أو اليت تستهدف املعلومات ذاا،      اإلجراميالسلوك  

وجرائم احلاسوب هـي    ،  3 اجلرمية واألنشطة من توفري خمازن للمعلومات      أتاحهالعابرة للحدود مبا    
 وأخماطرهـا    وأنطاقها   وأ يف حمتواها،     سواء جرائم مل تكن موجودة من قبل، ومل تعرف إال حديثا         

  .وسائلها

  ةدور احلاسب اآليل يف اجلرمي -2-2-2-1
 يلعب احلاسب اآليل دور كبري يف ميدان اجلرمية االلكترونية، سواء يف ارتكاا، أو اكتشافها             

  4 :من عدة جوانب وزوايا
  

                                                 
  .50 .49 .ص. ص. املرجع السابق. سليمان، عبد اهللا -1
  : التايل على العنوان.17/04/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[ .جرائم الكمبيوتر واالنترنت.  عرب، يونس-2

www.arablaw.org/Download/CyberCrimes_WorkPaper.doc   
 على العنوان .17/04/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[  .التشريعات والقوانني املتعلقة باإلنترنت يف الدول العربية.  يونس، عرب-3

  www.arablaw.org/Download/ Internet_Legislation_Article.doc:  التايل
  .فسهاملرجع ن.  عرب، يونس-4

http://www.arablaw.org/Download/CyberCrimes_WorkPaper.doc
http://www.arablaw.org/Download/
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   احلاسب اآليل كهدف للجرميةـأ
يف هذه احلالة يتم الدخول غري املسموح به لننظم املعلومات، ويتم زرع الفريوسات لتـدمري               

احلاسوب، كما ميكن اإلستالء على املعلومات املنقولة عرب النظم،         املعطيات وامللفات، املخزنة على     
حبيث يكون اهلدف من هذه اهلجمات اإلجرامية املساس بسرية املعلومـات أو تعطيـل القـدرة                

  .والكفاءة للنظام للقيام بأعماله
  احلاسب اآليل أداة الرتكاب جرائم تقليدية -ب

 تقليدية، كحالة استغالله لالستالء علـى       ميكن استغالل احلاسب كوسيلة الرتكاب جرائم     
األموال بإجراء حتويالت غري مشروعة، واستخدامه يف التزييف والتزوير،وسـرقة األمـوال مـن              
بطاقات االئتمان، كما ميكن استعماله يف عمليات القتل من خالل الدخول إىل قواعد البيانـات               

أو معادالا املختربية، أو العبث بربجميـات       الصحية والعبث باألجهزة الطبية واملخربية، وبراجمها،       
  .التحكم أو املساعدة يف التحكم بالطائرات والسفن البحرية

   احلاسب اآليل بيئة اجلرميةـج 
يكون احلاسوب بيئة الرتكاب اجلرائم من خالل استخدامه يف ختـزين الـربامج واملـواد               

ستخدامه كوسيلة اتصالية لعقـد صـفقات       املقرصنة، أو باستخدامه لنشر املواد غري القانونية أو ا        
  .ترويج املخدرات، وأنشطة الشبكات اإلباحية

  جرائم اإلنرتنت -2-2-3

م تقنية تنشأ يف اخلفاء يقترفها جمرمون أذكيـاء ميتلكـون أدوات          ئاجر" هي    اإلنترنت جرائم
 املخزنـة   اسـوب احلاملعرفة التقنية، توجه للنيل من احلق يف املعلومات، وتطال اعتداءاا معطيات            

هـي    هـذه املعطيـات    ،واملعلومات املنقولة عرب نظم وشبكات املعلومات ويف مقدمتها اإلنترنت        
 اجلرائم اليت متس    أكثراجلرائم من   هذه  تعد   و 1"موضوع هذه اجلرمية وما تستهدفه اعتداءات اجلناة      

وجرائم  .2األمنيةاجلهات  اتمع وأفراد وما ختلفه وراءها من زعزعة الثقة بني        ،من واقتصاد الدول  أ
اإلنترنت مرتبطة أساسا جبرائم احلاسوب، إذ هي كل جرائم احلاسوب إضافة إىل اجلرائم املتعلقـة               

                                                 
  .املرجع السابق. ظاهرة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت  -1
: زيارة يوم]. على اخلط املباشر[. جريدة البيان.  الدولة عرب حرية التجارة والثورة التكنولوجيةإىلاجلرائم االلكترونية تتسلل  -2

  http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/06/mhl/6.htm :على العنوان التايل. 13/12/2005

http://www.albayan.co.ae/albayan/2000/10/06/mhl/6.htm
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بالشبكات، وتتعدد اجلرائم على شبكة اإلنترنت فهي جرائم غرب مرتبطة باحلـدود اجلغرافيـة أو               
اجلرائم كما ظهرت أنواع جديـدة      اإلقليمية، فقد سامهت شبكة اإلنترنت يف االنتشار الكبري هلذه          

جرائم السب والقـذف   وختتلف وتتعدد هذه اجلرائم ومنها   ،مستمرةيف هذه البيئة، وهي يف زيادة       
على الشبكة، جرائم السرقة إما عن طريق بيع سلع ومهية أو تالفة، أو عدمية القيمة، واالسـتيالء                 

ات، وجرائم انتحال الشخصية وما يترتب      على أموال العمالء، وجرائم بيع األطفال، وجتارة املخدر       
احلظ علـى   وعنها، واجلرائم الطائفية والعرقية، وجرائم نشر الشائعات الكاذبة، واجلرائم اجلنسية،           

الفجور أو استغالل األطفال جنسيا، وجرائم استعمال بريد الغري، واملضايقة بالربيد االلكترونيـة             
  1االلكترونية جلرائم، وهذه بعض أشهر ااجلرائم كثرية ومتعددة 

  تصنيف اجلرائم االلكترونية -2-2-3-1

 باعتبارها أفضل وأمشل     كمثال ال احلصر    األمريكي والكندي  من اجلرائم اليت صنفها التشريع    
  2:التشريعات العاملية

  العبث باحلاسب اآليل - أ

 أو  يرتكب الشخص جرمية العبث باحلاسوب اآليل إذا قام بعلم وبدون إذن مالك احلاسـب             
  :بقدر أكثر مما يسمح له مبا يلي

  . يدخل أو يسبب الدخول إىل احلاسب أو برنامج أو بيانات-
  . يدخل أو يسبب الدخول إىل احلاسب، أو برامج أو حيصل على بيانات أو خدمات-
 يدخل أو يسبب الدخول إىل احلاسب، أو بيانات ويتلف أو حيطم احلاسوب، أو يعدل أو                -

  .ج احلاسب أو البياناتميحي أو يزيل برام

  3 اإلخالل بأمن احلاسب اآليل -ب
   اآليل يف احلاالت التالية اإلخالل بأمن احلاسبترتكب جرمية

                                                 
 :على العنوان التايل. 13/04/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [جرائم احلاسوب -1

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/Libyanarab.htm  
  .64.  ص.2005. دار الكتب القانونية:  احمللة الكربى.ماهيتها ومكافحتها: أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية. حممد موسى، مصطفى 2-
  .66 .ص. السابق املرجع .حممد موسى، مصطفى 3-

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/Libyanarab.htm
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v                إذا استعمل احلاسب بدون موافقة صاحبه، أو أي شخص مرخص له مبنح املوافقة مـع
  .العلم أن هناك نظام أمين قصد به استعمال ذلك احلاسوب

v     يانات خمزنة أو حمفوظة يف احلاسب اآليل بدون موافقة سـارية           التمكن من الدخول إىل ب
  .من قبل املالك أو املرخص له باملوافقة على ذلك

v               يرتكب الشخص جرمية اإلخالل بأمن احلاسب إذا منح عن قصد كلمة مرور، أو شفرة
 .تعريفية أو رقم شخصي، أو أي معلومة سرية عن النظام األمين للحاسب

  غش احلاسب اآليل -ج
  يرتكب الشخص جرمية غش إذا قام عن علم مبا يلي

v                يدخل أو يسبب الدخول إىل احلاسب اآليل، أو برامج أو بيانات، بقصد ابتكار أو تنفيذ
أو يقوم بأي عمل له عالقة حبيلة غش        . مشروع، يضع حيلة للغش أو كجزء من خمادعة       

  .متس املشروع أو جزء منه
v       يل، أو برامج أو بيانات، وحيصل على مال أو         يدخل أو يسبب الدخول إىل احلاسب اآل

 1 .، أو خدماتممتلكات

  أشهر اجلرائم االلكترونية على شبكة اإلنترنت -3-2-3-2

  2 جرائم اجلنس عرب اإلنرتنت -أ
حتتل جرائم اجلنس املرتبة األوىل يف تصنيف جرائم اإلنترنت، وهلا طرق وأشـكال خمتلفـة،    

نس سواء مع الكبار أو األطفال، أو نشر الصور الفاضحة للبالغني           كاملواقع احملرضة على ممارسة اجل    
أو األطفال، أما اخلطر الذي تشكله هذه املواقع هو تأثريها على أخالق األفـراد خاصـة منـهم                  
األطفال، فهم األكثر عرضة لالخنداع ذه الصور واملظاهر، ويستعمل مصممو املواقـع خـدع              

  .عض املشاهري للمواقعتكنولوجية متطورة الستحضار صور ب
 بباريس، ومـؤمتر آخـر يف   1999وقد كان النتشار هذه املواقع واملظاهر رد فعل دويل سنة  

النمسى، داعني لتكثيف اجلهود من أجل احلد من نشر الصور اجلنسية لألطفال، سواء من خـالل                
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و التعامل معهـا بـأي   إنتاجا أو توزيعها أو استرادها، أو حيازا أو ختزينها على احلاسب اآليل، أ            
طريقة، ودعت هذه املؤمترات إىل جترمي كل هذه األفعال، إضافة إىل تفتيش احلواسيب حـىت لـو                 

  .كانت خارج حدود الدولة، واستجابت بعض الدول األوروبية هلذا النداء

  1 السب والقذف عرب اإلنرتنت ب ـ
سـواء زمالئهـم، أو     يلجأ البعض من مستعملي شبكة اإلنترنت للتشهري بأشخاص آخرين          

رؤسائهم يف العمل وحىت القادة السياسيني للدول، حيث جيد هؤالء األفراد شبكة اإلنترنت ملجأ              
 حينما قـام    2002هلم للتعدي على اآلخرين من دون كشفه، ومن أبرز هذه احلوادث ما وقع سنة               

الل مـزود   أحد املواطنني بسب وشتم منلك األردن على الشبكة، كما قام شاب مصري باسـتغ             
خدمة اإلنترنت أملاين لتصميم موقع إباحي وفتح بريد الكتروين باسم زميلته يف العمل، لريسل من               

 إىل  اخالله صور الأخالقية وكالم جارح جلميع زمالئه يف العمل، وبعد البحث والتحري توصـلو             
مـستها هـذه     لدى اخلادم األملاين يف مبىن مقابل الشركة اليت          فأن صاحب هذا املوقع املستضا    

  .العملية اجلرمية

  التجسس عرب اإلنرتنت ج ـ
وجد التجسس مكانا له على شبكة اإلنترنت، بل وجد أبوابا أوسع منها على أرض الواقع،               
وبطرق خمتلفة، فيتم إرسال ملفات إىل احلواسيب املراد التعدي عليها مثـل أحـصنة طـروادة،                

 ليتمكن  -كما مت شرحه يف عملية االختراق     -سوبكعكات اإلنترنت، اليت تقوم بفتح منافذ يف احلا       
املخترق من السيطرة التامة على اجلهاز من دون شعور اين عليه، فيستطيع االطالع علـى كـل          
حمتويات احلاسب من ملفات والعبث ا، أو إضافة ملفات أخرى، واالطالع على كل كلمـات               

  2 .رنتالسر املخزنة يف اجلهاز حىت أرقام االشتراك يف اإلنت
أغلب هذه العمليات تكون عشوائية أما املقصودة فتقوم ا الدول، أو الشركات املتنافـسة              

التجارية، من أهم حوادث التجسس عرب       و كل واحدة تريد كشف أسرار األخرى سواء السياسية       
اإلنترنت ما محلته وسائل اإلعالم حول قصة األصدقاء األعداء، حيث اعتربوا  أن أحد اهلـاكرز                

كان ينشط كعميل إلسرائيل ضد الواليات املتحدة األمريكية، فمن خالل مجلة من            ) اإلسرائيليني(
 من اختراق عشرات النظم ملؤسـسات عـسكرية         1998األنشطة متكن هذا األخري يف مطلع عام        
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ومدنية وجتارية وتوصل ملعلومات حساسة يف كل من الواليات املتحـدة األمريكيـة والكيـان               
 متابعة نشاطه من قبل عدد من احملققني يف الواليات املتحدة األمريكيـة، حيـث               الصهيوين، ومت 

أظهرت التحقيقات أن مصدر االختراقات هي كمبيوتر موجود يف الكيـان الـصهيوين فانتقـل               
احملققون إىل الكيان الصهيوين وتعاونت معهم جهات حتقيق إسرائيلية حيث مت التوصـل للفاعـل               

 وبالرغم من أن احملققني أكدوا أن املخترق ستخدمة يف عملية االختراق ،    وضبطت كافة األجهزة امل   
 1.مل يتوصل إىل معلومات حساسة إال أن أغلب نشرت غري ذلك

  اإلساءة وتشويه السمعةد ـ 
يف هذا النوع من اجلرائم يقوم ارم بنشر معلومات قد تكون سرية أو مضللة عن الـضحية                 

، أو دين، أو مؤسسة جتارية أو سياسية، وهلذه اجلرائم وسائل خمتلفة            والذي قد يكون فردا أو جمتمع     
فمنها إنشاء مواقع على الشبكة، حتتوي على معلومات يتم نشرها على عدد كبري من مـستخدمي     

  2.الشبكة

  صناعة ونشر اإلباحيةھـ ـ 
رضها، عتركيبها و وفرت اإلنترنت أكثر الوسائل فاعلية لصناعة ونشر اإلباحية بشىت وسائل           
، إذ أصـبح مـن      من صور، فيديو، وحوارات، حيث أصبحت يف متناول اجلميع وحىت األطفال          

  .الصعب تفادي هذه املمارسات نظرا النتشارها بصفة كبرية على صفحات الويب

  جرائم انتحال الشخصية وـ
 تتميز هذه اجلرمية بسرعة انتشار ارتكاا وتتمثل يف استخدام هوية شخصية أخرى، بطريقة            

غري شرعية، إما يف اإلفادة من تلك الشخصية، أو يف إخفاء هوية شخصية املنتحل، ليسهل عليـه                 
ارتكاب جرائم أخرى، وتعترب هذه اجلرمية من أسهل اجلرائم ارتكابا مبجرد معرفة خـصوصيات              

هو و،  )Spoofing(احملاكاة  وقد تطورت هذه اجلرمية يف الفضاء االفتراضي وعرفت باسم          .3.األفراد
حتتوي اليت   IP الـم   باستخدام حز  . النظام إىلمصطلح يطلق على عملية انتحال شخصية للدخول        

 إليه وهذه العناوين ينظر إليها على أا عناوين مقبولة وسارية املفعول            واملرسل املرسلعلى عناوين   

                                                 
  .املرجع السابق .جرائم الكمبيوتر واالنترنت.  عرب، يونس-1
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حلاسب  IP، حيث يتمكن املنتحل التواصل باستخدام عنوان الـ         من قبل الربامج وأجهزة الشبكة    
 وكأا قادمة من كمبيوتر معني بينما هي يف احلقيقة ليست           آخر، مما جيعل العملية بالنسبة للخادم     

 فإنـه   ،قادمة منه، وعلى ذلك فإن النظام إذا وثق ببساطة باهلوية اليت حيملها عنوان مصدر احلزمة              
  1. الربيد اإللكتروين بسهولة كما ميكن خداع).أي خدع(يكون بذلك قد حوكي 

  جرائم السرقة واالحتيال زـ
فتحت اإلنترنت األبواب لكل املستعملني، وازدهرت اخلدمات التجارية عليهـا، إذ متكـن             
الشبكة من عرض وتقدمي وإشهار املنتجات واملواد التجارية، سواء على صفحات الويب أو بالربيد              

لى االختفاء والتالشـي،     من قدرة ع   والغش، ملا وفرته  اإللكتروين، وتفاقمت معها عمليات السرقة      
فيستطيع ارم بيع سلع أو تقدمي وعرض سلع ومهية، أو املسامهة يف مشاريع استثمارية ومهية، كما                
زاد عدد سرقات بطاقات االئتمان أو استعماهلا من غري أصحاا، وتتصدر املزادات على اإلنترنت              

  .قائمة السرقات واملخادعات

  ونيالتجسس على الربيد اإللكرت ح ـ
تمون إىل الشبكات احمللية، من اإلطالع على الرسـائل         نواألفراد امل ) اهلاكرز(يقوم املخترقون   

اإللكترونية، يف اخلادمات، أو اعتراض الرسائل أثناء إرساهلا، أو كتابة وإرسال رسائل الكترونيـة              
صبح فوائـد    وديدات على أصحاب الربيد االلكتروين، لت      اباسم أشخاص آخرين، مما ميثل أخطار     

  .واجيابيات الربيد االلكتروين نقمة على البعض

  جرائم االخرتاق ط ـ
 أكثر مـن     مست لكترونيةحجم االختراقات األمنية اإل   أن   2005أفادت دراسة إحصائية عام     

 سرقة بيانام الشخصية اخلاصة بوثائق      من خالل  ، مليون شخص يف الواليات املتحدة وحدها      55
وأوضحت الدراسة اليت اشتركت يف إعدادها جهات حبثية        ،  اقات االئتمان الضمان االجتماعي وبط  

  2. اختراقا أمنيا لألنظمة االلكترونية يف الواليات املتحدة وحدها130 شهد حنو 2005 أن العام ،عدة

                                                 
   :على العنوان التايل. 25/12/2005 :زيارة يوم]. على اخلط املباشر[ .تالسرية يف االنترني -1

http://members.tripod.com/IronPrivate/security.htm 28/12/2005   
  :على العنوان التايل. 14/03/2005: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [جريدة البيان.  العام األسوأ يف حجم اجلرائم االلكترونية2005 -2

http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=113547&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article  

http://members.tripod.com/IronPrivate/security.htm
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=113547&pagename=Albayan%2FArticle%2FFullDetail&c=Article
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من خالل عرض العمليات واملمارسات املنتشرة على شبكة اإلنترنت سواء منـها املاسـة              
ختلفة على الشبكة، أو العمليات املاسة حبقوق األفراد واتمعات ومـا           باملعلومات يف صورها امل   

ميكن اعتبارها تعديات قانونية، لتعرف بذلك باجلرائم اإللكترونية، وميكننا التوصـل إىل درجـة              
خطورة هذه الشبكة، خاصة أن الكثري من املمارسات مل تعرف ومل حتـدد بعـد لتبقـى جمـرد                   

نتظر اهليئات واجلهات املسؤولة للنظر فيها وضبط قواعد قانونية من          إشكاالت تطرح هنا وهناك، ت    
  .شأا احلد منها، ومحاية املعلومات واألشخاص عليها
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  الفصل الرابع

 املشكالت القانونية لشبكة اإلنرتنت
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   القانون واألخالق-1
ثنا هذا املشكالت األخالقية والقانونية لشبكة اإلنترنـت، وبعـد تعرفنـا علـى              يدرس حب 

أخالقيات اإلنترنت، كان لزاما علينا إبراز العالقة بني األخالق والقانون، والتعرف على العالقـة              
  .بينهما

  تعريف القانون -1-1
 جوانب بعينها   هو جمموعة القواعد اليت تصدرها سلطة بشرية يف جمتمع معني، بقصد تنظيم           "

من سلوك ومعامالت األفراد يف ذلك اتمع تنظيما إجباريا من خالل ما تتمتع به الـسلطة مـن                  
، كما أن   "أدوات القوة، اليت تكفل التزام األفراد احملاطني بتلك القواعد، باالمتنان مبا هو وارد فيها             

كم بعض الظواهر الطبيعيـة،     كلمة قانون توحي بأكثر من مدلول، فقد يقصد ا القانون الذي حي           
فيصبح القانون هنا قاعدة وصفية أو تقريرية، ألا تكون مقررة لواقع يتحقق كلما حتققت أسبابه               

  1.دون استثناء
 جمموعة قواعد السلوك العامة امللزمة يف جمتمـع والـيت تـنظم             "Droit"ويقصد بالقانون   

جلزاء الذي توقعه السلطة العامة على مـن        العالقات والروابط، ويناط كفالة احترامها، من خالل ا       
خيالفها، فالقانون هنا حيدد جمموعة ضوابط حتكم سلوك األفراد ويتعني على الـشخص احتـرام               
اآلخرين وعدم األضرار م ونالحظ أن الناس يستجيبون لذلك ويتعاملون طبقا للقانون أما مـن               

نوده سيترتب عليه عقاب أو جزاء، أمـا        خيالف هذه القوانني والضوابط، ويرتكب أفعال خمالفة لب       
فيقصد به التعبري على جمموعة معينة من القواعـد تـصدر عـن الـسلطة               " Loi"مصطلح قانون   

التشريعية، أي أن القانون يستخدم هنا للتعبري عن التشريع، فيقال قانون اإلثبات، وقانون األحوال              
  2.الشخصية، وقانون الدفاع الوطين

أيضا للداللة على جمموعة القواعد القانونية اليت تنظم نوعا معينا من           كما يستخدم املصطلح    
الروابط، حيث تعترب هنا نوعا من أنواع القانون، مثلما نقول القانون املدين، والقانون التجـاري،               
وقانون العقوبات الذي حيدد القواعد اليت حتد اجلرائم وما يتعني عليها من عقوبات، وغالبـا مـا                 

                                                 
 .8. ص. 1991. مكتبة دار الثقافة: عمان. املدخل إىل علم القانون. خربون، جورج.  الصراف، عباس-1
 .8. ص. 1995. دار النهضة العربية: وتبري. القاعدة القانونية. املدخل إىل القانون.  منصور، حممد حسني-2
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ظ الوضعي للداللة على القواعد السائدة يف بلد ما، كما نقـول القـانون الوضـعي                يقترن به لف  
  1.اجلزائري أو املصري أو الفرنسي للداللة على جمموعة القواعد القانونية يف هذا البلد

  عالقة القواعد القانونية بالقواعد األخالقية -1-2

مها قواعد تقوميية، دف إىل تنظيم      تشترك القواعد األخالقية مع القواعد القانونية يف أن كال        
  :العالقات بني أفراد اجلماعة، لكن هناك جمموعة فروق بينهما تربز فيما يلي

  من حيث الغاية -1-2-1
تسعى القواعد األخالقية يف اتمع إىل وضع وحتقيق قيم شخصية، تسعى باإلنـسان حنـو               

ظام اجتماعي مستقر، فمثال القـانون جيـرم        السمو والكمال، أما القواعد القانونية فغايتها إقامة ن       
القتل فغايته يف ذلك حفظ النظام العام، واالستقرار يف اجلماعة، كما أن األخالق تنظر إىل القتـل                 
على أنه احنطاط واحندار بالنفس البشرية حنو الرذيلة والشر، وهلذا فإن غاية األخالق أكثر طموحا               

فاظ على كيان اجلماعة واستقرارها، وتسعى األخالق على        من غاية القانون، فيكتفي القانون باحل     
حتقيق صورة مثالية للفرد واتمع تقوم على التعاطف، واخلري فالقانون أكثر واقعية ويعاجل املشاكل              

  .االقتصادية واالجتماعية

  من حيث النطاق -1-2-2
لقتـل وصـور    بالرغم من أن القانون واألخالق يغطيان مواضيع كثرية مشتركة، كتحرمي ا          

إال أن هناك الكثري من القضايا اليت يغطيها        ... اإليذاء البدين، واألديب والسرقة والوفاء بااللتزامات     
القانون ال تراعيها األخالق، والعكس كذلك، فالقانون يويل اهتماما بتنظيم حركة املرور، وتوثيق             

قية اهتماما، وتـويل اهتمامـا      بعض التصرفات، كل هذه األمور وغريها ال توليها القواعد األخال         
مبسائل املروءة، الشهامة، وعدم النفاق، فعل اخلريات وال يوليها القانون أي اهتمام وبالعكس متاما،              
هناك ما يهتم به القانون ويقره حفاظا على األنظمة االقتصادية أو حتقيق النظـام واالسـتقرار يف                 

حية الفوائد يف البنوك وبني التجار، ومتلك مـال         اتمع، نراها تتعارض متاما مع األخالق مثل إبا       
 2.الغري بالتقادم بشروط معينة، فاألخالق ترفض وحتضر هذه التعامالت واملمارسات حضرا كليا

                                                 
 .9. ص. املرجع السابق.  الصراف، عباس-1
 .32.  ص. املرجع السابق.  منصور، حممد حسني- 2
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  من حيث اجلزاء -1-2-3
يربز جوهر االختالف بني القواعد القانونية والقواعد األخالقية يف مسألة اجلزاء، فاجلزاء يف             

 حسي ملن خيالف التشريعات، حيث تكون مصحوبة بإكراه يفـرض احلـبس             األوىل جزاء مادي،  
والغرامة والتنفيذ اجلربي، أما القواعد األخالقية فاجلزاء فيها معنوي ينحصر يف جمرد االسـتنكار،              
واستهجان اجلماعة للسلوك املخالف، أو جمرد تأنيب الضمري وازدراء اتمع، واجلزاء فيها نابع من              

 1.لى ضمري اإلنسان وشعورهالفرد مبين ع

وبالنظر إىل الصلة بني القاعدة القانونية والقاعدة األخالقية، نالحظ أما يهتمان ويعاجلـان             
، ويالحظ أيضا أن القانون يتـأثر يف أغلـب          2املوضوع نفسه، وهو السلوك واملعامالت البشرية     

قواعد الرامية إىل حتقيـق العـدل،       احلاالت باألخالق، باعتباره املنبع الذي يشتق منه الكثري من ال         
ويزداد هذا التأثر كلما تقدم اتمع، ومن خالل تبين املشرع العديد من القواعد األخالقية، رغبـة   
منه يف الرقي باجلماعة، كما ميكن اعتبار القواعد األخالقية مرحلة من مراحل طموح اإلنـسان يف       

ن يف حلظة تارخيية معينة، من خـالل تـأثر          جمتمع ما ويف زمن معني، وهو جتسيد مشروع القانو        
القانون باألخالق مثل وجوب الوفاء، حترمي السرقة والقتل، عدم احتكار املواد واملغاالة فيها، كل              
هذا ال جيعل التأثر مطلقا فهناك العديد من النطاقات الواقعية للقانون ال يعاجلها وال تنظـر إليهـا                  

ثل الفلسفة، السياسية، والظروف االقتصادية واالجتماعيـة،       األخالق، وللقانون سند آخر فيها، م     
واعتبارات األمن وغريها، فهو يؤدي بذلك إىل تفاوت النطاق، واألسلوب بينهما يف كـثري مـن                

  3.احلاالت
بعدما تعرفنا على أوجه العالقة بني القانون واألخالق، ومبا أن القانون هو جمموعة قواعـد               

 والروابط والتعامالت، ومبا أن لشبكة اإلنترنت مـستعملني خمـتلفني           السلوك اليت تنظم العالقات   
يصدر منهم الكثري من التعامالت والسلوكات اليت قد خترج أحيانا عن املألوف لـتمس حقـوق                

 وبعيدا عـن    اإلنترنتوحريات األشخاص على الشبكة، وكما رأينا يف الفصل السابق فإن شبكة            
بالرغم من أا مرتبطة بعضها مع بعـض،         ،الت القانونية اشكإلن ا العديد م  تثريبيئة احلاسب اآليل    
  :فئات ثالث إىل اإلشكاالت هذه وتصنفومثارة يف بيئتها، 

                                                 
 .33. ص. املرجع السابق.  منصور، حممد حسني- 1
 .93 .ص. 1998. الطباعة والنشر والتوزيعدار الوفاء لدنيا : اإلسكندرية. دراسات يف فلسفة األخالق و السياسة والقانون.  نصار، عبد اهللا- 2
 .33. ص. املرجع السابق. أنظر أيضا، نصار، عبد اهللا. 33. ص. املرجع السابق.  أنظر، منصور، حممد حسني- 3
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 ،عقود اإلنترنت ، من خالل ما يتصل ب      بالتنظيم القانوين للتعامل مع اإلنترنت     ما يتعلق : األوىل
مواقع من   ستفيديناملأو  هات  اجلوعقود  ،  التقنيةالعقود ذات   و ، من عقود االشتراك يف اخلدمة     ابتداء

وعقـود   ،عقود الربيد االلكتروينو ، والتسوق االلكتروين، مبا فيها عقود طلب اخلدمات     ،اإلنترنت
   .الربامج وغريها من العقود املربمة عرب املراسالت االلكترونيةو وحتميل امللفاتاستخدام 

 أنظمـة  أو ،نـسبة ملواقـع اإلنترنـت      سواء بال  ،من املعلومات أ فتتصل مبشكالت    :والثانية
  .املستخدمني

 ، اإلنترنـت وتـضم    على شبكة مشكالت محاية حقوق املستخدمني واملتعاملني      :  الثالثة أما
 ومحاية حقوق امللكية الفكرية يف بيئة     ،1 ومحاية احلق يف احلياة اخلاصة     بصفة عامة، حقوق املستهلك   

قانونية املثارة على لشبكة، لنصل إىل أهم القضايا        ت، وسنتعرض فيما يلي أهم اإلشكاالت ال      اإلنترن
  .واملتعلقة حبقوق امللكية الفكرية على شبكة اإلنترنت

  شبكة اإلنرتنتالتجاوزات القانونية على  -2
لشبكة اإلنترنت الكثري من القضايا القانونية فمنها ما يتعلق بالقانون الدويل ومنها ما يتصل              

ي، كما توجد إشكاالت قانونية متصلة بعالقات األفراد، كل هـذا           مبجاالت القانون العام الداخل   
  2 .عقد من مسؤوليات رجال القانون لوضع الوسائل واآلليات املناسبة لذلك

  املشاكل القانونية الدولية -2-1
إن سيادة الدولة القائمة على احلدود اجلغرافية ووحدة القانون، قد ألغتها اإلنترنت بفـضل              

اليت ال تعرف أي حدود سواء اجلغرافية أو القانونية ليتمكن مستعملو الشبكة من             ية  قدراا االتصال 
الوصول إىل املعلومات واملواقع يف أي مكان من العامل، ومن دون حواجز مجركية أو أي إجراءات                
قانونية كما متكنت من إلغاء وحدة القوانني الوطنية، لتجعل العامل قرية صغرية حيكمها قانون واحد               

بـسبب  وهذا ما نتج عنه توتر بني دول العامل         دون أي حواجز تقف أمام الوصول إىل املعلومات،         
حلكومات، ل إىل املعلومات السرية واخلاصة با     لوصوالقدرة ل بفضل  بعض التعديات القانونية بينها     

                                                 
  .املرجع السابق .امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية.  عرب، يونس-1
  .256. ص. املرجع السابق.  طاشور، عبد احلفيظ-2
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وإمكانية خرق قوانني الدول من دون دخول حدودها، كما سهلت الشبكة عمليات اجلوسـسة              
  1.ت سواء السياسي أو العسكريوالتنص

  املشاكل القانونية الداخلية -2-2
ألغت اإلنترنت تطبيق القاعدة القانونية بإلغاء أحد عناصرها وهو اإلقليم خاصة عندما يرتبط             
األمر جبرم وقع على الشبكة ميس أحد املصاحل االجتماعية، اليت حيميها قانون العقوبات، ومثل هذه               

لكترونية كالسرقة عن طريق البطاقات االئتمان، وبث الصور اإلباحية املاسـة           األعمال، السرقة اال  
كل هذه األعمال وغريها يصعب تتبعها مادام الفاعل غـري          ... باألخالق، وتقدمي عروض الدعارة   

  2 .حمدد تبعا للمعايري القانونية

  3لمصنفات الرقميةل  امللكية الفكريةانتهاك حقوق -2-3

يات التعدي على احلقوق الرقمية، جتدر بنا اإلشارة إىل طرق احلـصول            قبل إبراز أنواع عمل   
، أو  ء الربجمية بكامـل حقوقهـا     يها، كشرا هناك عدة طرق للحصول الشرعي عل     على الربجميات، ف  

، أو  ...)لعدد حمدود أو غري حمدود من املستخدمني، أو لزمن حمدد         (شراء ترخيص استخدام الربجمية     
، كما توجد عدة شركات تقوم بالتوزيع        للتجريب والعرض فقط   ملمنوحةات ا احلصول على الربجمي  

  . للربامجااين املشروط أو غري املشروط
وافـق  املخيالف الشروط اليت     كل ما ،  ويف العامل اليوم، يعد انتهاكا حلقوق املصنفات الرقمية       

علـى هـذه    أي حصول غري شرعي     ، كما يعترب    شرعي على هذه املنتجات   الصول  احلعليها عند   
  .املنتجات وأي استخدام أو تداول الحق لذلك

، فهي إحدى   لمصنفات الرقمية ل  الفكرية قوقاحل أما أهم العمليات اليت ميكن التعدي ا على       
 التوزيع وإعـادة التوزيـع    ،  النسخ غري املشروع كما مت شرحه سابقا،        االستخدامالطرق التالية؛   

  .التعديلو
  
  

                                                 
  .257. ص. املرجع السابق. بد احلفيظ طاشور، ع-1
  .257. ص.  املرجع السابق-2
 اللجنة العربية حلماية امللكية .يف تقانات املعلومات وصناعة الربجميات احلاسوبية مستجدات حقوق امللكية الفكرية . عارف،الطرابيشي -3

  http://www.arabpip.org/lectures_n1_3.htm:  التايلعلى العنوان. 31/05/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. الفكرية

http://www.arabpip.org/lectures_n1_3.htm
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  لمؤلفني على شبكة اإلنرتنتاحلقوق األخالقية ل -2-3-1
احلقوق األخالقية هي اجلوانب املتصلة باالستنساخ وأنشطة االقتباس على اإلنترنت، وتشمل           
هذه احلقوق وكما نصت عليه العديد من االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، احلق يف نـسبة               

عالقة مبؤلفـه، باإلضـافة إىل      العمل إضافة إىل مؤلفه، وحق املؤلف يف االعتراض على ما ليس له             
طلب التعويض عن األضرار النامجة عن تعرض أعماله إىل عمليات غري الئقة، وأبرز هذه التعديات               
واليت انتشرت بسرعة مذهلة على شبكة اإلنترنت، ما حيدث من عمليات استنساخ مـادة مـا مث                 

ضافة امسه إىل اسم املؤلف األصـلي       يقوم املنتحل بكتابة مقدمة هلذه املادة، أو أن يكتفي املنتحل بإ          
على النص، أو كأن يستنسخ املنتحل أجزاء من النص مث يضيف إليها بأسلوبه ما انطـوت عليـه                  

  1.ضمنيا أجزاء أخرى من دون اإلشارة إىل صاحب النص األصلي، بصورة تسئ لعمله
قا كبريا يف هـذه     وقد تسربت هذه الظاهرة ومبختلف الطرق إىل البيئة األكادميية، مما اثأر قل           

شبكة  أن" الس الفرنسي للتعليم العايل أفراد احد هيقولاألوساط، وأهم ما ميكن اإلشارة إليه ما 
 مدجمـة  أقـراص   واملوسيقى علىاألغاين السينمائية وحتميل األفالماإلنترنت مل تعد ميدانا لنسخ 

 األكادمييـة  األحباثة و يفحسب، بل ساحة مفتوحة لالستنساخ الفكري وسرقة الواجبات املدرس        
ـ   60، اعترف   ∗ "وسترر ف بيت"يف دراسة قام ا الباحث الربيطاين       و ه، الدكتورا وأطروحات ة  يف املائ

 الكامـل، ا ب  نسخوه أو الدراسية،   أعماهلم من   أجزاءن طلبة املعاهد العليا يف فرنسا بأم نسخوا         م

 يف كل مـن فرنـسا   اإلدارة  ا طلبة السرقة اليت يقومأعمال قارن بني ، وقداإلنترنتشبكة من 
ليت يتقـدم ـا الطـالب       ث ا األحبايف املائة من     )70( فوصل إىل أن  وبريطانيا والواليات املتحدة،    

.موجودة على اإلنترنت ، منسوخا حرفيا من دراسة سابقةاألقلتتضمن مقطعا واحدا على 
2  

  امللكية الفكرية ومزودو خدمة اإلنرتنت -2-3-2
القضاء العديد من قضايا املؤلف املتصلة باإلنترنت السـيما أمـام احملـاكم            تشهد ساحات   

ولية يف معظم األحيان دائما ما      ؤاألمريكية، وغالبا ما تبني هذه القضايا حقيقة أساسية وهى أن املس          

                                                 
. فرص البقاء واحتماالت االندثار:حقوق املؤلفني والنشر اإللكتروين يف بيئة اإلنترنت. حممد، حممد إبراهيم حسن. ترمجة . أوبنهاي، تشارلز-1

arabiaall/net.arabcin.www://http/2- :على العنوان التايل. 19/04/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. 3000جملة العربية 
2005/7.html  

  ".كان"املعهد العايل للتجارة يف مدينة ب أستاذ: وسترر فبيت -  ∗
   :التايل على العنوان. 28/03/2006:  يومزيارة]. على اخلط املباشر. [اإلنترنت برنامج فرنسي لضبط لصوص األطروحات الدراسية عرب -2

http://www.al-mashreq.org/php/itemar.php?id=100  

http://www.al-mashreq.org/php/itemar.php?id=100
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 أو أي طرف آخر قد توجه له مة انتحال حق املؤلف مثل ∗ (ISP)  اإلنترنت خدمةترتبط مبورد 
 خدمة اإلنترنت مسؤولني بصفة عامـة عـن أي          ويف املؤسسات التعليمية، أي أن مزود     املوظفني  

  1 :عملية انتحال حلق املؤلف مىت توفر شرطان
  . مثة شيء غري قانوين حيدثبأنأن يكون مورد خدمة اإلنترنت على علم : األول 

  .ادأن يكون مورد خدمة اإلنترنت متحكما فيما يوضع على النظام من مو: والثاين
ويعىن ذلك أنه إذا قام مستفيد ما بتحميل البيانات بصورة غري قانونية، يكون ذلك كافيـا                
ألن يقوم مزود خدمة اإلنترنت باختاذ اإلجراءات الالزمة كأن يقوم بغلق حساب هذا العميل، وإذا      

نـات  كان هذا ممكنا نظريا، فإن مؤسسات تقدمي خدمة اإلنترنت ترى أنه من املستحيل ضبط البيا        
وحنن نعلـم   , اليت حيملها عمالؤهم يوميا ما مل يتم حتديد املواد اليت حتميها حقوق التأليف الرقمية             

جيدا أنه من املستحيل تسجيل محاية كل مصادر شبكة اإلنترنت، وقد أكسب القـانون األوريب               
يع، إذ  اخلاص حبماية حقوق املؤلفني مؤسسات تقدمي خدمة اإلنترنت أمهية كربى يف هذا التـشر             

وعدت اللجنة األوربية بإصدار نشرة خمتصرة تتركز حول مسؤولية موردي خدمة اإلنترنت، هذا             
وجتدر اإلشارة إىل أن كيفية تطبيق القانون على مزودي خدمة اإلنترنت مازالت غري حمددة حتديدا               

  2.تاما

  مسؤولية مزودو خدمات اإلنرتنت -2-3-2-1
ى شبكة اإلنترنت، مثلما تتعدد مسؤوليات بث وإنتاج        تشترك مسؤولية محاية املعلومات عل    

والوصول إىل املعلومات على الشبكة، بينما يعود الدور األكرب يف هذه احلماية إىل مزودي خدمـة                
اإلنترنت، باعتبارهم أكرب قدرة من املستفيدين واملشتركني وأصحاب املواقع علـى يف الـتحكم              

ة أفضل وأحسن للمعلومات وسـنقوم بعـرض هـذه          باملعلومات ومنها الوصول إىل طرق محاي     
  .املسؤوليات حسب الترتيب الذي أوردناه يف الفصل الثاين من البحث

  
  
  

                                                 
∗ - ISP: Internet Service Provider. 
  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-1
  .نفسهاملرجع  .-2
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  1مسؤولية متعهد الوصول -أ
اختلفت اآلراء حول مسؤولية متعهد الوصول يف احلماية واحلفاظ على حمتـوى اإلنترنـت              

، خاصة باعتباره الشخص الـذي يقـوم        واملسامهة يف وضع حد للتجاوزات املتزايدة على الشبكة       
 فهناك من يرى عدم مسؤوليته على اإلطالق علـى احملتـوى إال إذا              البيئةبتوصيل املستفيدين هلذه    
  . مسؤوال عن املادة غري املشروعة اخلاصة بهفيكونكان هو منتج املعلومة، 

باره حلقـة مـن     له مسؤولية جنائية بناء على املسؤولية املفترضة، باعت       ورأي آخر يرى أن     
  .ايل فله التزام مبنع أو حمو املعلومات غري القانونية املراد نشرهاحلقات نشر املعلومات، وبالت

أن ال مسؤولية ملتعهد الوصول الن دوره فين حمصور يف ربط املشتركني يف             وثالث رأي يرى    
فإن متعهد الوصـول غـري      اخلدمة فقط، وبالنظر إىل نتائج الرتاعات القضائية يف هذا املوضوع،           

مسؤول عن أي أعمال وال معلومات تصل إىل املستفيد أو الشبكة، إال إذا كان له قصد أو علـم                   
  .بإيصال املعلومات غري املشروعة للمستفيد

  2مسؤولية متعهد اإليواء -ب
تقع على متعهد اإليواء مسؤولية جنائية يف نشره للمعلومات غري املشروعة إذا ثبثت مسامهته              
الفعلية يف نشر املادة، كما تلحقه مسؤولية انتقاء معلومات غري مشروعة إذا وجدت لديه معلومات        

  .خمزنة على حواسيبه، ومل يتم بثها بعد على الشبكة

  3مسؤولية املنتج -ـج
تقع املسؤولية كاملة على املنتج للمعلومات غري املشروعة واملنشورة على شبكة اإلنترنـت،             

ل، خاصة أمام غياب املؤلف األصلي للمعلومة، كمـا يلعـب املنـتج دورا        لذلك فسيسأل كفاع  
  .أساسيا يف محاية معلومات الشبكة باختيار وانتقاء املعلومات قبل بثها

  
  
  
  

                                                 
   .342. 341. ص. ص. املرجع السابق.  حجازي، عبد الفتاح بيومي-1
  .345. 344. ص. ص. نفسهاملرجع  -2
  .348. ص.  املرجع نفسه-3
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  1مسؤولية ناقل املعلومات -د
باعتبار ناقل املعلومات وسيط ربط بني اخلادم واملستفيد فان مسؤوليته حمـدودة يف نـشر               

مات، كما أن له حمدودية يف مراقبة حمتوى اإلنترنت غري املشروع، وبالتايل فال تقع              واستقبال املعلو 
  .عليه أية مسؤولية جنائية، إال يف حالة علمه واطالعه على املعلومات املتبادلة بني اخلادم واملستفيد

  2مسؤولية متعهد اخلدمات -ھـ
ب السلطة احلقيقية ملراقبـة     باعتبار متعهد اخلدمات املسؤول عن معلومات املوقع فهو صاح        

املعلومات، وهو ملزم مبراقبة حمتوى املواقع، وبالنظر إىل األدوار اليت يلعبها متعهد اخلدمة كممول              
للمعلومات، ومالك للحاسب اخلادم ومتعهد للخدمات، وله الدور الكامل لبث املعلومات، فان له             

   .كةدور كبري يف احلماية واحلفاظ على املعلومات على الشب

  3مسؤولية مورد املعلومات -و
ملورد املعلومات السيطرة الكاملة على املعلومات اليت تبث على الشبكة فهو الـذي يقـوم               
باختيارها وجتميعها وإيصاهلا إىل املستفيدين، وبالتايل ميلك القدرة كذلك على منع إيصاهلا، وذا             

  .كة تقع على عاتقهفان املسؤولية كاملة للمعلومات غري املشروعة على الشب

  4مسؤولية مؤلف الرسالة -ز
تكمن مسؤولية مؤلف الرسالة يف اعتباره فاعال أصليا يف نصوص الرسائل واملعلومات، وأبرز             
مثال على ذلك جرائم السب والقذف على اإلنترنت ، وحتميل املسؤولية كاملة على مؤلفي هذه               

  .ي واملصري القانون اجلنائي الفرنسيثبتهاملعلومات، وهذا ما 

  حقوق ملكية قواعد البيانات -2-4
حتمي القوانني قواعد البيانات بغض النظر عما إذا كانت ختضع كليا أو جزئيا حلق التأليف،               

أن : وقد تسري هذه احلماية يف اجتاهني     " محاية قاعدة البيانات  "ويؤدى ذلك إىل احتمالني األول هو       
افة لقانون حق استخدام قواعد البيانات، أو أن ختضع         ختضع قاعدة البيانات لقانون حق املؤلف إض      

                                                 
  .350. 349. ص. ص. املرجع السابق.  حجازي، عبد الفتاح بيومي-1
  . 351. ص.  املرجع نفسه-2
  . 354. ص.  املرجع نفسه-3
  . 355. ص.  املرجع نفسه-4
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قاعدة البيانات لقانون حق استخدام قواعد البيانات فقط، وذلك فيما يتعلق بقاعـدة البيانـات               
  .وحقوق التأليف اخلاصة باحملتويات إذا ما كانت ختضع حلق التأليف

كانت حمتويات قاعدة البيانات    واحلماية اليت تتمتع ا قاعدة البيانات بنيت على رأيني، فإذا           
تنطوي على إبداع فكرى، فستحظى قاعدة البيانات حبماية حق املؤلف باإلضافة إىل حق استخدام              
قواعد البيانات، وىف املقابل ستحظى قاعدة البيانات حبق استخدام قواعد البيانات فقط إذا مل تنطو               

ليلة ال ينطوي أي من حمتويـات قاعـدة         حمتوياا على قدر من اإلبداع واالبتكار، وىف حاالت ق        
البيانات أو قاعدة البيانات ذاا على أي قدر من اإلبداع أو االبتكار وىف هذه احلاالت ال حتـصل                  

  1.قاعدة البيانات على أية محاية

  2امللكية الفكرية على اإلنرتنت -2-5
قع اإللكترونية،  يستطيع مستعمل شبكة اإلنترنت التصفح والتنقل بني صفحات الويب واملوا         

وخمتلف اخلادمات يف العامل من دون أي جهد وال ملل، وال يبدو للمـستعمل أو املتـصفح أي                  
 أن هذه امليزة وعلى الرغم مما أضافته للشبكة العاملية، فإا           احلقيقةإشكال يف هذه العملية، بينما يف       

حة القضاء، حيث أثارت    قد أثارت العديد من اإلشكاالت ذات طابع قانوين، خاصة بدخوهلا سا          
 بأن قبول إحدى املؤسسات ربط موقعها مـع         *Mirchinاهتمام بعض املختصني، فيقول مرشني      

  :مواقع أخرى هو شرط أساسي لعملية الربط، وفق شروط وقواعد تنظم هذه العملية وهي
v  انقر هنا لتصل لـشركائنا    "أن يشري الربط على غري احلقيقة، فعلى سبيل املثال،           ال جيب" ،

  .بينما يف الواقع ال توجد أي عالقة بني هذا املوقع وذاك
v                ال جيب أن يكون الربط باستخدام العالمة التجارية أو الشعار اخلاص باملواقع لكي ال يؤدي

ذلك إىل انتهاك حلق استغالل العالمة التجارية، وبالتايل فإن الربط يتم باستخدام اسم املؤسسة              
  .جاريةبدال من استخدام العالمة الت

v الربط مبوقع ما حيتاج ويتطلب وجود اتفاقية.  
v الربط قد يسئ إىل القاعدة العامة من اآلداب السلوكية.  

                                                 
  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-1
  . املرجع نفسه-2
 .ني األمريكيني العاملني يف صناعة املعلومات أحد أشهر احملام:Mirchin مرشني - *





 115 

  :أما أهم اإلشكاالت اليت أثارا الروابط التشاعبية فهي

  حمركات البحث وحقوق التأليف -2-6
اإلنترنـت  حتمل حمركات البحث أكثر من قضية مرتبطة حبقوق امللكية الفكرية على شبكة             

  :أمهها

  1برجمية البحث -2-6-1

من الواضح أن برجمية البحث حتمل حق مصممها سواء الشخص أو املوقع أو املؤسسة اليت أنشأت                
من له حق نتـائج     "حمرك البحث، وباستعمالنا حملركات البحث يطرح إشكال حق امللكية الفكرية           

ممي صـفحات الويـب، أو قواعـد        ، هل ميتلكها املؤلفون للمعلومات، أو مص      "عملية البحث؟ 
البيانات، أو احلق للمستعمل الذي اختار الكلمات املفتاحية املناسبة ليصل إىل معلومـات قـد ال                
يصل إليها أي مستعمل آخر باعتبارها مهارة خاصة، أو املستعمل الذي اختار من بـني النتـائج                 

  .والصفحات الكثرية هذه املعلومات واملواقع
ستعمل صاحب احلق فقد ينتج عن ذلك بيعه للمادة، ويـضيع معـه حـق         إذا اعتربنا أن امل   

املؤلف وحقوق قواعد البيانات، وإذا كان حق للمؤلف وقواعد البيانات فقـط، فـأين جهـد                
  .املستعمل الذي وصل ومبهاراته اخلاصة إىل معلومات مل يكن ليصلها أي مستعمل آخر

  البوابات االلكرتونية -2-6-2
 ، فهو منوذج آخر للبحث عن املعلومات على شـبكة اإلنترنـت            Yahooوو  مثل بوابة الياه  

حيث يتمكن املستعمل من البحث عن املعلومات ضمن قوائم تعرضها البوابة، وذه الصيغة فـان               
املستعمل ليس له أي حق يف املعلومات اليت وصل إليها واليت تعود إىل البوابة االلكترونية واملؤلفني                

  2 .أصحاب احلقوق

  حمتوى مواقع اإلنرتنت -2-6-3
وسائط متثـل املعلومـات     "يتكون حمتوى اإلنترنت من عديد امللفات يف صيغ خمتلفة فهي           

 مبزج عـدة عناصـر     ويتميز هذا املصنف  باستخدام أكثر من نوع مثل الصوت والصورة واحلركة         

                                                 
  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-1
  .املرجع السابق.  امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية. عرب، يونس-2
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جتاريا عـن   عن طريق برنامج من برامج الكمبيوتر، وتسوق         صوت، وتفاعلها معا،  ،  نص، صورة 
  .1" عن طريق خط االتصال بشبكة اإلنترنتإنزاهلا أويتم توزيعها وطريق دعامة مادية 

أما فيما خيص احلماية القانونية هلذه املواد فريى الفقه أن هذه املـصنفات حمميـة مبوجـب                 
ـ               ا القواعد العامة حلماية املصنفات األدبية والفنية دون احلاجة لوضع قواعد وقوانني جديـدة، وم

مـواد مسعيـة، مرئيـة،      (املصنفات متعددة الوسائط إال تداخل ومزج بني مصنفات أدبية خمتلفة           
بواسطة برامج احلاسوب، وكلما توفر يف هذه الوسائط عناصر االبتكار حتقق شـرط             ...) مكتوبة

احلماية املطلوبة حلماية املصنفات األدبية أو هي قواعد بيانات وكال هذين الـصنفني حممـي يف                
  .  قوانني والتشريعات اخلاصة ذا االال

كما جتدر اإلشارة هنا إىل عنصر االبتكار على شبكة اإلنترنت فاالبتكـار ال ينحـصر يف                
املعلومات املتعددة الوسائط فشبكة اإلنترنت حتمل الكثري مـن املعلومـات والتطبيقـات أمههـا          

، ومواد صـحفية خمتلفـة      صفحات الويب وما تتضمنه من رسومات، موسيقى، عناصر حركية        
  .كاألخبار املنشورة على الشبكة

و من هذا الحظنا احملتوى اإلنترنت حيميه القانون والتشريعات الدولية لكن هنـاك نقـص               
يؤخذ على هذه التشريعات، فليس هناك حتديد وتدقيق يف مواد التشريعات هلذه الوسائط املتعددة              

ه متهيدا لالنطالق حنو بناء نظام قانوين حلمايـة احملتـوى           وأبرز ما أجنز يف هذا اال ميكن اعتبار       
الرقمي على الشبكة بناء على ما جاء يف اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حق املؤلف                

 لتبقى حاجة أخذ إذن املؤلف ضرورية قبل نشر واستخدام معلومات           1996واحلقوق ااورة لعام    
  .حىت على شبكة اإلنترنت

  2قضايا حق املؤلف املتصلة مبصادر اإلنرتنت -2-7
يوجد عدد من القضايا اليت أدين فيها أفراد الستخدامهم واستغالهلم اإلنترنـت يف توزيـع               
وبث مواد ختضع لقانون حق املؤلف من بينها الربجميات، على اعتبار أن ذلك يعد انتحـاال حلـق                  

 بـسبب  1998يف يونيو عـام   ∗(OLGA) الشهرية املؤلف، فعلى سبيل املثال، مت إغالق خدمة أوجلا   
خرقها وديدها لتشريعات وقوانني حق التأليف املوسيقى يف الواليات املتحدة، لقد كانت أوجلـا          

                                                 
  .السابقاملرجع .  عرب، يونس-1
  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-2
∗- OLGA: Online Guitar Archive  
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 ملفا يشتمل كل منها على تسجيالت موسيقية يف أشكال تساعد الناس على تعلـم               33000متتلك  
ماا بصورة جمانية كما أا ومع ذلك فقـد         كيفية العزف على آلة اجليتار، أوجلا كانت تقدم خد        

توقفت عن توزيع وبث تسجيالا املوسيقية اليت كانت موزعة على املواقع املختلفة يف مجيع أحناء               
  .العامل، األمر الذي خلف شعورا عاما من الغضب جتاه اإلنترنت

  1قوة اإلنرتنت أمام القوانني -2-7-1
س إحدى املقاطعات يف اجنلترا يف إخفـاء التقريـر          تتضح قوة اإلنترنت من خالل فشل جمل      

الذي أعده بعض األكادمييني للعاملني بأقسام اخلدمات االجتماعية التابعة هلا، واملتضمن على أحد             
الفضائح احمللية، لقد قام الس الذي أجاز قانون حق املؤلف بإخفاء التقرير املذكور فور االنتهاء               

الشديد اليت اعترت معدي التقرير  دفعهم إىل نشر تقريرهم كامال           من إعداده، ويف حالة الغضب      
على اإلنترنت، وما أن جنح الس يف استصدار توصية تقضى حبظر استنـساخ التقريـر داخـل                 
بريطانيا، إال وقد فوجئ أعضاؤه بظهور التقرير يف عدد كبري من املواقع على اإلنترنت يف مجيـع                 

  .أحناء العامل

  2انون أمام سرعة التكنولوجيابطء الق -2-7-2
بعد حماوالت صعبة إللغاء نسخ املواقع، واليت تزايد عددها بصورة كبرية عن طريق القـضاء               
يف احملاكم املختلفة، حيث أصبح القانون غري قادر على التصدي للتطورات التكنولوجية السريعة،             

إجراءات الدعوة القضائية، وتعكس    مما أدى بالعديد من االس القضائية يف أوروبا عدم استكمال           
هذه القضايا عدم استيعاب القانون قوة اإلنترنت غري احملدودة، حيث خلفت إحساسا بعدم قـدرة   

  .والقوانني التصدي لإلنترنت القواعد

2-7-3-االستثناءات التي يتيحها حق املؤلف  
اليت يتيحهـا   قد تكون بعض حاالت االستنساخ مصرحا ا كواحدة من بني االستثناءات            

 يف اململكة املتحدة، واالستخدام العـادل  Fair Dealingالتعامل العادل : قانون حق املؤلف مثل
Fair Use يف الواليات املتحدة واالستنساخ الشخصي Private Copying3 يف القانون األوريب. 

                                                 
  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-1
  . املرجع نفسه-2
  . املرجع نفسه-3
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، ومهما يكن من أمر، فإن صاحب حق التأليف قد ال يكون على علم بعملية االستنـساخ               
ألن ذلك قد حيدث يف نطاق ضيق نوعا ما، األمر الذي جيعل من الصعب حتديد القـائم علـى                   
عملية االنتحال، ورمبا ال يكتشف االنتحال إال بالصدفة فقط أو حينما ينبه إليه الزمالء، ومع أن                

اليت القانون واضح يف معاجلة مثل هذه القضايا، إال أن عددا قليال من حاالت التعدي واالنتحال                
  1.حتدث يوميا على اإلنترنت يتم التصدي هلا مبا جيعل املنتحل عرضة للمحاكمة القضائية

إضافة إىل أن أهم االستثناءات اليت يتيحها قانون حق املؤلف يف بيئة اإلنترنـت يف اململكـة              
ـ             "التعامل العادل "املتحدة هو قانون     ائط ، ويف واقع األمر أن قانون حق املؤلف ال مييز بـني الوس

اإللكترونية واملطبوعة، وهكذا فإنه ال يوجد جمال للتساؤل عن تطبيق التعامل العـادل يف البيئـة                
اإللكترونية، وهناك من يرى أنه تبني من خالل املمارسة أن التعامل العادل ال يصلح للتطبيق إال يف                 

واد اليت تيـسر عمليـة      البيئة الورقية دون البيئة اإللكترونية، ويرجع ذلك إىل سهولة استخدام امل          
  .2االستنساخ يف البيئة املتشابكة مقارنة ببيئة الطباعة والتصوير الضوئي

  حقوق املستهلك -2-8
إن املتضرر األكرب من صرامة قوانني امللكية الفكرية، وتضييق حدود االطالع على الوثـائق              

املؤسسات الوثائقية بصفة   إال مبوافقة أصحاب احلقوق، هو املستفيد من املعلومات أو املستهلك، و          
عامة، خاصة عندما تفقد روادها الذين ال ميكنهم االطالع على املعلومات وال القدرة على املطالبة               
ذه احلقوق مثلهم مثل املكتبات، لذا فان هذه املؤسسات الوثائقيـة رأت أن الوسـيلة املمكنـة          

حقهم يف االطالع على املعلومات،     للحصول على استثناءات ختدمها وختدم املستفيدين وتدافع عن         
واحملافظة على حقوق امللكية الفكرية يف ذات الوقت، هي التجمع والتكتل يف شـكل رابطـات                
لتكون أكثر قوة وتكافؤ ملواجهة الناشرين، وقد عرف العامل الكثري من التجمعات وأمهها املكتب              

 الدفاع عن مصاحل األعضاء لـدى       األورويب جلمعيات املكتبات واملعلومات والتوثيق الذي حياول      
جلان اموعة األوروبية إىل جانب مجعييت املكتبات اهلولندية، واألملانية، فقامت بنشر الئحة تنص             
على أن تستفيد املكتبات من املعلومات االلكترونية بطريقة نزيهة وضرورة أن يضمن االشتراك يف              

نسخة االلكترونيـة، باإلضـافة إىل أن االشـتراك    الدورية الورقية حقها ااين يف االطالع على ال   
االلكتروين جيب أن يكون أقل تكلفة من الطبعة الورقية، كما جتدر اإلشارة إىل نـشاط حتـالف                 

                                                 
  .املرجع السابق .أوبنهاي، تشارلز  -1
  .نفسه املرجع -2
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ICOLC∗ ،       مكتبة، هلا عدة تطلعـات      5000 احتاد ورابطة جتمع أكثر من       60والذي يضم أكثر من 
  ىل جمموعة اجراءات النتقاء املعلومات فيما خيص استعمال املعلومات االلكترونية إضافة إ

  1.االلكترونية

إضافة إىل هذه املشكالت القانونية وحسب ما أعلناه يف بداية البحث فإننا سـنركز علـى                
 حـق   ة ودراس ، امللكية الفكرية عموما   ةدراساإلشكاالت املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية من خالل        

حقوق امللكية الفكريـة يف  هذا اجلزء من البحث   ، كما سنستعرض يف     املؤلف على وجه اخلصوص   
ما تثريه هـذه  ، و هذه احلقوق هلا املخاطر اليت تعترض، أكرب املصنفات حمل احلماية  و ،بيئة اإلنترنت 
 .على الساحة العامليةاملوضوعات 

   حقوق التأليف وامللكية الفكرية-3
 واليت هي يف األصـل جمهـودات       ينشر يف هذا العامل كثري من الوثائق واملنتجات املعلوماتية،        

فكرية ألصحاا، حيث ومبجرد إنتاجها تصبح يف متناول اجلميع، ومبا أن كل فرد يستطيع متلـك                
هذا اإلنتاج والتصرف فيه حبرية سواء بنسخه، أو بيعه فستطرح هنا قـضية حقـوق أصـحاب                 

ولذا فإن له حقـوق     اإلنتاج، وكما سبق ذكره فاملنتجات الفكرية أيضا هي من ملكية أصحاا،            
خمتلفة مينحها القانون، وهذه القضية قد برزت وبقوة يف العامل نظرا ملا طرحته مـن إشـكاالت                 
قانونية، حيث وجدت نفسها بني واقعني، واقع حرية حصول األفراد على املعلومات، وهـو مـا                

تأليف، الذي مينـع    تنادي به الكثري من املواثيق الدولية، وواقع سرية املعلومات وحقوق النشر وال           
  .2استغالل الوثائق إال بالطرق القانونية

مبعناها الواسع احلقوق الذهنية، وهو ما اصـطلح علـى تـسميته            "وتعرف حقوق التأليف    
بامللكية األدبية والفنية للمؤلفات، حيث تعكس إبداع أفكار أصحاا، لذلك تـسمى بامللكيـة              

 ملوضوع حق املؤلـف،     رية أمهية كب   والزالت تويل  يةالدول واهليئات الدول  لقد أولت   و. 3"الذهنية
 فاملوضـوع لـيس      خاصة مع تزايد التعديات على املصنفات الفكرية املختلفة،        واحلقوق ااورة، 

 ظهرت حاجة ماسة لتوفري احلماية الدولية للملكيـة         1883 ففي عام    ،باجلديد على الساحة الدولية   
                                                 

∗- ICOLC- International Coalition of Library Consortia 
: تونس. 1.العدد. 22.الد. الة العربية للمعلومات. اناتالتحميل من قواعد البي: حدود املسؤولية القانونية للمنتج واملستهلك يف جمتمع املعلومات.  بن لعالم، رياض-1

  .94. ص. 2001. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
 .8  .ص. املرجع السابق. قضايا املعلومات يف التشريعات القانونية.  حمي الدين، حسانة-2
 .57. ص. 2003.  امعة قسنطينةج: قسنطينة. املكتبات يف جمتمع املعلومات.  صويف، عبد اللطيف-3
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 ويرجـع   ،عن االشتراك يف املعرض الدويل لالختراعات      عندما امتنع عدد من املخترعني       ،الفكرية
واالسـتغالل   السبب يف ذلك إىل خشية هؤالء املخترعني من أن تتعـرض أفكـارهم للنـهب،              

 ،املعاهدات الدولية اخلاصة حبقوق املؤلف اليت كانت أوىل بوادرها يف فرنـسا            ، فعقدت 1التجاري
وتعد معاهـدة بـرن أوىل      ،  الثورة الفرنسية  صدر أول تشريع حلماية حقوق املؤلف بعد قيام          حني

" الغـات " وضعت اتفاقية    1948 ويف العام    ،1886 املعاهدات اليت وقعت حلماية حقوق املؤلف عام      
 أنشئت املنظمة العاملية للحماية     1971 ويف العام    ،اليت كانت أكثر مشولية فيما خيص امللكية الفكرية       

 نظـرا   واملختـصني  قائما حىت اآلن بني أوساط املشرعني        اليت مازال اجلدل فيها   ) يبواالو(الفكرية  
  2.لتعدد مصادر املعلومات وتنوعها وتطور أوعيتها

احلقوق القانونية املتولدة عن النشاط     "وعلى العموم فإن املقصود بامللكية الفكرية بشكل عام         
 نوعني رئيسيني مهـا؛     وتتضمن امللكية الفكرية  " الفكري يف ااالت األدبية أو الفنية، أو الصناعية       

حق املؤلف، مثل احلقوق يف املصنفات األدبية، أو الفنية، أو املوسـيقية، والتـصوير واألفـالم،                
اصـطالح امللكيـة     ينص اتفاق تريبس على أن    و ،3وتسجيالت الربامج اإلذاعية وامللكية الصناعية    

 من اجلـزء الثـاين مـن        ،7إىل   1الفكرية يشري إىل فئات امللكية الفكرية اليت تتناوهلا األقسام من           
 والعالمات التجارية والبيانات اجلغرافية والرسوم      ،تفاق، وحتديدا حق املؤلف واحلقوق املتعلقة به      اال

املادة (واملعلومات غري املكشوف عنها      الصناعية وبراءات االختراع وتصميمات الدوائر املتكاملة،     
رسوم، والنماذج الصناعية والرسوم احمللية واألمساء،       وتشمل امللكية الصناعية االختراعات وال     ،4)1-2

والعالمات التجارية، وتشتمل كذلك على بعض النظم القانونية من عالمات اخلدمـة وبيانـات              
   5.املصدر واملنشأ واملنافسة غري املشروعة، واألسرار التجارية

 املؤلف على أفكـاره     أما مجلة القوانني اخلاصة حبماية امللكية الفكرية فتهدف حلماية حقوق         
واملخترع على مبتكراته، وتشجيع الناشرين وأصحاب احلق لرباءات االختراع على االستثمار باملال            

                                                 
 .22/05/2006  :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[ .3000  جملة العربية. محاية حق املؤلف والتعريف به عامليا وحمليا.  حممد يونس،العبادي -1

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/19.html : التايلعلى العنوان
 على العنوان. 22/05/2006  :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. 3000جملة العربية  . الفكرية بني الواقع والتطبيقاحلماية .  الرفاعي، عبد ايد-2

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/1.html :التايل
  .17. ص. 1993 .4الربع  .38 .ع .جملة محاية امللكية الفكرية. محاية حقوق التأليف لربامج احلاسبات اإللكترونية.  كنعان، نوان-3
. ]على اخلط املباشر[. 3000جملة العربية  . واملبادئ األساسية األحكام العامة: الفكرية  اتفاق جوانب حقوق امللكية.املكتب الدويل للويبو -4

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/1.html : التايلعلى العنوان. 19/05/2006  :زيارة يوم
  .22.  ص. 1994. 1الربع .  39.  ع .جملة محاية امللكية الفكرية .محاية برامج الكمبيوتر وتشريعات امللكية الفكرية. س عرب، يون-5

http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/19.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/1.html
http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/1.html
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واجلهد، إلعالم اجلمهور بنتائج  هذه األعمال وكذلك االستثمار يف جمـال التطبيـق الـصناعي                
ؤلف، فهو الذي أنتج    ، فاحلقوق املمنوحة يف هذه القوانني تكون مرتبطة بشخص امل         1لالختراعات

أفكاره، وله امللكية واحلرية يف التصرف فيه، كما أن هذا احلق ميكن اعتباره حق شخصي يعـرف                 
  2.باحلق املعنوي

  املصنفات األدبية والفنية -3-1
 ،ملصنفات األدبية والفنية تشمل كـل إنتـاج يف اـال األديب           حسب اتفاقية برين، فان ا    

 وغريهـا مـن     ، والكتيبات ، مثل الكتب  ،طريقة أو شكل التعبري عنه     أيا كانت    ، والفين ،والعلمي
 واألعمال األخرى الـيت تتـسم بـنفس الطبيعـة،           ، واخلطب واملواعظ  ،احملررات، واحملاضرات 

 أو خطوات فنيـة     ،واملصنفات املسرحية أو املسرحيات املوسيقية، واملصنفات اليت تؤدى حبركات        
 سواء اقترنت باأللفاظ أم مل تقترن ـا، واملـصنفات           ،ملوسيقيةوالتمثيليات اإلميائية، واملؤلفات ا   

 ويقاس عليها املصنفات اليت يعرب عنها بأسلوب مماثل لألسلوب السينمائي، واملصنفات            ،السينمائية
اخلاصة بالرسم وبالتصوير باخلطوط أو باأللوان وبالعمارة وبالنحت وبـاحلفر وبالطباعـة علـى              

 ويقاس عليها املصنفات اليت يعرب عنها بأسلوب مماثل لألسـلوب           ،رافيةاحلجر، واملصنفات الفوتوغ  
الفوتوغرايف، واملصنفات اخلاصة بالفنون التطبيقية، والـصور التوضـيحية واخلـرائط اجلغرافيـة             

 واملصنفات اسمة املتعلقة باجلغرافيـا أو الطبوغرافيـا أو          ،والتصميمات والرسومات التخطيطية  
   3.العمارة أو العلوم

  حقوق املؤلف -3-2
مصطلح قانوين يصف احلقوق املمنوحة للمبدعني بالنسبة ملصنفام        "يعرف حق املؤلف بأنه     

أحدمها أديب أو معنوي، واآلخر مادي، مايل، وعرب عن         : األدبية والفنية، ولطبيعة هذا احلق وجهان     

                                                 

  .18. ص. املرجع السابق. كنعان، نوان -1

  .346.  ص. املرجع السابق. قموح، ناجية -2
 :على العنوان التايل. 13/04/2006: زيارة يوم]. ط املباشرعلى اخل. [وثيقة باريس حلماية املصنفات األدبية والفنية اتفاقية برن -3

http://www.arablaw.org/Download/IP_Berne_Conv.doc  
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ذلك أن حق املؤلف بطبيعتـه      األول باحلق األديب، وعن الثاين بامللكية األدبية أو حق االستغالل، و          
  .1"ينطوي على جمموعة متنافرة من الصفات، بعكس أي ملكية مادية

إلبداعية واملصاحل االقتصادية   ق ا القانون الذي يتم مبوجبه محاية احلقو     ب" يعرف إضافة إىل أنه  
 ، والرسـامني ،أصحاب النظريات العلمية  مثل،حق املؤلف اآلخرينكي للمؤلفني والناشرين ومال

 ،ملؤلف هو حق قانوين مللكية املصنفات األصـلية       ق ا وح،   ومربجمي الكمبيوتر وغريهم   ،واملهندسني
 حيث أن مـا يـتم       ، أو شكل مادي   ،شكل ملموس ة يف   بشرط أن تكون مثل تلك املصنفات مثبت      

 همبعىن أنه ميكن محاية ما يكون بإمكان املرء رؤيته أو مساع          (ة  محايته هو طريقة التعبري وليس الفكر     
 وتعـديل وأداء    ،ق املؤلف سيطرة حصرية للقيام بنسخ وعرض وتوزيـع        ي ح وملالك،  )أو ملسه  و

، وتنقسم عادة حقوق املؤلف إىل حقوق معنويـة  2"آلخرين للقيام بذلك و أو السماح، أعماهلم
  3:وحقوق مادية

  احلقوق املعنوية -3-2-1
يف نسب املصنف إليـه وان      يقصد ا احلقوق ذات الطابع األخالقي من خالل حق املؤلف           

يذكر امسه على مجيع النسخ املنتجة كلما عرض على اجلمهور، كما جييز للمؤلف أو خلفه اخلاص                
  .أو العام احلق يف االعتراض على أي حذف أو تغيري أو إضافة أو تعديل على مصنفه

  احلقوق املادية -3-2-2
 واحلصول على مبالغ مالية مقابـل    هي مجلة من احلقوق اليت متكن املؤلف من استثمار مؤلفه         

، وتشمل هذه احلقوق العرض، االستنساخ، بأي طريقة        .. انشره أو عرضه على املسرح أو السينم      
  .ميكن بواسطتها إتاحة املصنف على اجلمهور

  حق النشر -3-3

                                                 

 على العنـوان    .19/04/2006 :زيارة يوم . ]باشرعلى اخلط امل  [. 3000جملة العربية     . حقوق املؤلف وحقوق الرقابة   . الدوى، إبراهيم أمحد   -1
  http://www.arabcin.net/arabiaall/2-2005/6.html: التايل

  :على العنوان التايل. 28/05/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [امللكية الفكرية -2
http://www.aspip.org/site_content.aspx?page_key=intellectual_property&lang=ar  

  .67. 66. ص. ص. 2000. 1. ع. 21. مج. الة العربية للمعلومات. األبعاد القانونية لتصميم قواعد البيانات ومحايتها.  الراحبي، حممد-3
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يبدو أن االهتمام حبقوق النشر ليس باحلديث فقد اهتم العرب بقضية حقوق التأليف وشراء              
 اخلط الكويف   امن مؤلفيها، منذ القدمي حىت وزنت الكتب بالذهب وقيل أن العلماء اخترعو           الكتب  

، أما حق النشر فهو مـنح مالـك العمـل           1لزيادة عدد الصفحات، ومن مثة زيادة وزن الكتب       
اإلبداعي الصالحية يف منع اآلخرين يف استعمال العمل بدون إذنه، وهي عملية تنطبق على األفكار               

نها حتديدا، وليس على األفكار واحلقائق اليت يتضمنها التعبري، ولكي يتم محاية أي عمـل               املعرب ع 
  2:جيب أن تتوفر فيه النقاط التالية

v جيب أن يكون العمل أصيال ومبتكرا، حيث يكون املؤلف قد ابتدع شيئا جديدا ال نسخه.  
v سي أو رقميجيب أن يكون العمل حمفوظا على وعاء أيا كان شكله، ورقي أو مغناطي.  
v                  جيب أن حيتوي على جهد فكري جيسد إنتاج فكر إنساين، ال جمرد مجع وإحصاء مثال إنتـاج

  .دليل اهلاتف ال حيتوي على تصنيف إبداعي

  احلقوق التي مينحها قانون حق املؤلف -3-4
يتمتع املبدع األصلي للمصنف احملمى مبوجب حق املؤلف وورثته ببعض احلقوق األساسية،            

احلق االستئثاري مع االنتفاع، واالنتفاع باملصنف أو التصريح لآلخرين باالنتفاع به بشروط            إذ هلم   
باحلقوق املعنوية واحلقـوق     03/05متفق عليها، وقد حدد املشرع اجلزائري هذه احلقوق يف األمر           

ق املادية، حيث يتمتع املؤلف حبقوق معنوية ومادية على املصنف الذي أبدعه، وجاءت هذه احلقو             
  3 :كالتايل

احلقوق املعنوية غري قابلة للتصرف فيها وال للتقادم وال ميكن التخلي عنها، وهي موضحة يف               
  : كاأليت26 إىل املادة 22هذا األمر من املادة 

v                 حيق للمؤلف حتويل احلق إىل ورثته، كما حيق له اشتراط ذكر امسه العائلي أو املـستعار
 .على املصنف

v  أن مصنفه مل يعد مطابق لقناعاته أن يوقفه أو يسحبهميكن للمؤلف الذي يرى. 
                                                 

، تكنولوجيا املعلومات والتشريعات القانونية: لعربية األوىل للمعلوماتأعمال الندوة ا. حتديث القوانني يف عصر املعلومات. زياد، فداء -1
  .61. ص. 2000قسنطينة، . 27/09/1999-25: قسنطينة

  .60. ص. املرجع السابق.  زياد، فداء-2
، 44للجمهورية اجلزائرية، العدد الصادر يف اجلريدة الرمسية   . املتعلق حبقوق املؤلف واحلقوق ااورة    . 2003يوليو   19  املؤرخ يف  .03/05 األمر -3

  .2003 يوليو 23 الصادر بتاريخ
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v حيق للمؤلف اشتراط احترام سالمة مؤلفه من أي تعديل أو تشويه أو إفساد. 

أما احلقوق املادية فتمارس من طرف املؤلف شخصيا أو من ميثله أو أي مالك آخـر للحقـوق                  
  : كاأليت31املادة  إىل 27مبفهوم هذا األمر، وهي موضحة يف هذا األمر من املادة 

v              حيق للمؤلف استغالل مصنفه بأي شكل من أشكال االستغالل واحلصول على عائد مايل
 .منه 

v كما حيق له أن يقوم أو يسمح باألعمال التالية. 

  .استنساخ املصنف بأي وسيلة وتأجريه - 
إبالغ املصنف للجمهور عن طريق التمثيل أو األداء العلنيني، وإبالغه عن طريق البـث               - 

 .إلذاعي أو البث الالسلكيا

إبالغ املصنفات للجمهور بأي منظومة معاجلة معلوماتية الترمجة واالقتبـاس والتوزيعـة             - 
 .وغري ذلك من التحويالت املدخلة على مصنف املؤلف اليت تتولد عنها مصنفات مشتقة

 أما يف الوقت احلايل وبفضل التقدم التكنولوجي الذي أدى إىل استحداث وسائل جديـدة             
لنشر اإلبداعات مبختلف طرق االتصال العاملية، مثل البث عن طريق شبكة اإلنترنت أو األقـراص               
املدجمة، فيبدو أن حق املؤلف واحلقوق ااورة وباألخص للمصنفات عرب شبكة اإلنترنـت قـد               

، عرفت وجها آخر للتطور، مما أدى إىل إثارة العديد من التساؤالت اجلديدة ذات الصلة باملوضوع              
كما أدى إىل سعي املنظمات إلرساء معايري جديدة حلماية حق املؤلف يف الفضاء اإللكتروين ترمى               
إىل منع النفاذ إىل املصنفات اإلبداعية، أو االنتفاع ا على شبكة اإلنترنت أو أي شبكات رقميـة                 

  1.أخرى دون تصريح بذلك

   محاية حق املؤلفةمد -3-5
حددها بثالثني عاما بعد وفاة     و ،مدة احلماية وواملعنوية للمؤلف   عاجل القانون احلقوق املالية     

،  تـريبس   مـن اتفاقيـة    12 حىت مخسني عاما وذلك طبقا للمادة        ،1998 وعدلت يف عام     ،املؤلف
 واتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنيـة        ،االتفاقية التجارية املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية     و

 ويف الـسياق    ،1979 واملعدلة عـام     1971يتها فيما بعد دوليا وثيقة باريس        واتفق على تسم   ،1886

                                                 
  .61. 60 .ص. ص. املرجع السابق.  زياد، فداء-1
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نفسه مت تعديل املواد املتعلقة بالترمجة، لكي تتوافق وتتالءم مع االتفاقيات الدولية بـشأن اتفاقيـة                
 واملشروع النموذجي العريب حلمايـة      ،برن، واالتفاقية العاملية حلقوق املؤلف اليت تديرها اليونسكو       

  1.صنفاتامل
 فقد عاجل احلقوق املادية واملعنوية ومنح مـدة         03/05مثل يف األمر    أما التشريع اجلزائري واملم   

 سنة ابتداء مـن مطلـع       50لفائدة املؤلف طول حياته، ولفائدة ذوي حقوقه مدة مخسني          "احلماية  
  2"السنة املدنية اليت تلي وفاته

ناءات كعـدم نـشر املـصنفات       وقد ضم هذا األمر جمموعة تفصيالت عن بعض االسـتث         
واملصنفات جمهولة اهلوية كاملصنفات اجلماعية والسمعي البصري من دون اإلشارة إىل املـصنفات             

  .الرقمية مما يعين أن مدة احلماية هي نفسها احملددة لباقي املصنفات يف النص السابق

  االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلقوق امللكية الفكرية -3-6
ة عامة قصورا يف التشريعات الوطنية فيمـا خيـص امللكيـة الفكريـة، إال أن                نالحظ بصف 

االتفاقيات الدولية قد غطت هذا النقص ووحدت اجلهود، وواكبت التطـورات وأهـم هـذه               
  :االتفاقيات

  اتفاقية باريس -3-6-1
 14 يف    واملعدلة بربوكسل  ،1883 مارس   20 املنشأة يف    ،ماية امللكية الصناعية  حلاتفاقية باريس   

 1934 يونيـو  2ولنـدن يف   1925 نوفمرب 6والهاي يف ، 1911 يونيو 2وواشنطن يف   1900ديسمرب  
 هـذه   1979.3 أكتوبر   2 واملنقحة يف ،  1967 يوليو   14واستكهومل يف    1958 أكتوبر   31ولشبونة يف   

لفكريـة يف   مة ترمي إىل منح مواطين بلد معني حق محاية أعماهلم ا          تاالتفاقية أول معاهدة دولية مه    
بلدان أخرى، واختذت هذه املعاهدة شكل محاية حقوق امللكية الصناعية املتمثلـة باالختراعـات              

 حيز  1884العالمات التجارية، الرسوم والنماذج الصناعية، ودخلت اتفاقية باريس سنة          ) الرباءات(

                                                 
  . املرجع السابق. حممد يونس،العبادي -1
  .املرجع السابق. 03/05 األمر -2
 : التايلعلى العنوان. 13/04/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية -3
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 يتوىل إجنـاز     ومبوجب هذه املعاهدة مت تأسيس مكتب دويل       ،دولة 14التنفيذ بعد أن وقعت عليها      
  .1املهام اإلدارية كتنظيم االجتماعات بني الدول األعضاء

  نرياتفاقية ب -3-6-2
 هي االتفاقية اليت أدخلت مفهـوم       ماية املصنفات األدبية والفنية   ميكن اعتبار اتفاقية برين حل    

 .18862 سنة حق املؤلف

ى تطبيـق هـذه     ، ويشرف عل  1971 االتفاقية عدة تعديالت آخرها يف باريس        عرفتوقد  
 إىل مساعدة مواطين الدول األعـضاء       ، اليت دف  3االتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية الويبو     

 وتقاضـي أجـر     ،فيها للحصول على محاية دولية فيما خيص حقهم يف مراقبة مصنفام اإلبداعية           
 ملهام اإلدارية واحتد هذا املكتب     مكتبا دوليا يتوىل إجناز ا     االتفاقية أنشأت   ،ا) الغري(مقابل انتفاع   

تمخض عن هذا االحتاد منظمة دولية حتت اسم املكاتـب          ، لي 1893عام  مع مكتب اتفاقية باريس     
  . 4الدولية املتحدة حلماية امللكية الفكرية

وأجازت للدول األعضاء إصدار التشريعات الكفيلة مبكافحة التجاوزات يف االنتفاع حبقوق           
 مصاحل كل دولة ومقتضيات محاية مواطنيها علـى حـساب االسـتثمار             امللكية الفكرية حسب  

األجنيب، إال أن تطبيق هذه االتفاقية يستدعي من الدول األعضاء تامني البىن األساسـية لتطبيـق                
  :االتفاقية وتتمثل يف

v سن التشريعات الضرورية مبا يتناسب وتطبيق االتفاقية وتعديل القائم منها.  
v قائية احلدودية ملنع انتهاكات احلمايةتوفري اإلجراءات الو.  
v توفري األجهزة الرمسية القادرة على تطبيق القوانني.  
v              إجياد حماكم ذات خربة ودراية بالتشريعات املتعلقة باحلماية علما أن االتفاقية ال تشترط

  .وجود حماكم خاصة للنظر يف قضايا انتهاك احلماية
  .01/01/2005، ومع األعضاء مهلة ملدة 1996جانفي 1لقد مت االلتزام باالتفاقية يف 

                                                 
  .املرجع السابق.  حممد يونس،العبادي -1
على . 19/05/2006  :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. 3000جملة العربية . التشريعات القانونية وتكنولوجيا املعلومات.  حسانة،حميي الدين -2

  http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/2.html   : التايلالعنوان
  .11.  ص. 1994. 1الربع . 39 . ع. جملة محاية امللكية الفكرية. امللكية الفكرية يف األردن.  خريسات، حممد-3
  .املرجع السابق.  حممد يونس،العبادي -4

http://www.arabcin.net/arabiaall/2001/2.html
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  اتفاقية الغات -3-6-3
، أي بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة يف بـرينت          1948الغات هي منظمة دولية أنشأت سنة       

 من أجل وضع اتفاقية عامة للتجارة والتعريفة، وقد خرج اتمعون بتوقيـع  bretten woodsوود 
، 1لبنك الدويل، صندوق النقط الدويل، املنظمـة العامليـة للتجـارة          قيام ثالث مؤسسات عاملية، ا    

 مت فيها تعديل بنود االتفاق، وقد وصل عـدد          1993 إىل   1986ولالتفاقية عدة جوالت امتدت من      
 دولة نامية، وهلا جملس وزاري جيتمع دوريا        87 دولة منها    177 إىل   1993الدول املشاركة يف جويلية     

الس هي؛ الس املختص بتجارة شؤون البضائع، الس املختص بشؤون          كل سنتني، وله ثالث جم    
جتارة اخلدمات، الس املختص بتجارة امللكية الفكرية، واتفاقية امللكية الفكرية املعروفـة بــ              

هي مؤسسة دولية مستقلة إداريا وماليا، هلا وضع قانوين خـاص جعلـها             ، و ∗)TRIPS(التريبس  
  التجاري، هلا سلطة تسوية الرتاعات بني األعضاء وتنفيذ اإلجراءات بينهم          املؤسسة الشرعية للنظام  

  .فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية وحتمي حقوق املؤلفني كما نصت عليه اتفاقية برين
ما مييز اتفاقية تريبس أن االنضمام إليها يعىن االلتزام بأحكام االتفاقيات واملعاهدات الدولية             

 واتفاقية املنظمة الفكرية العاملية الوايبـو، كمـا أن          -اتفاقية برين -لكية الفكرية   اخلاصة حبقوق امل  
  2 :انضمام الدول النامية هلذه االتفاقية يعين

v        اسنوات لتهيئة األجهزة التقنية الالزمة إلعـداد      )5(منح االتفاقية الدول فترة انتقالية مد 
  .البيئة لتنفيذ هذه القوانني

v   ية بتقدمي مساعدات مالية وفنية للدول النامية، وتـدريب الكـوادر           تلتزم الدول الصناع
   .لتطبيق حقوق امللكية الفكرية

  )والوايب (حلماية امللكية الفكرية املنظمة العاملية -3-6-4
 ،1967 جويليـة  14 جنيف، أقيمت باتفاقية استكهومل املوقعة يف        يف منظمة دولية مقرها   هي  
بإقرار من الدول   و ،1979  مادة سنة  21وصل عدد موادها      نفسها،  من السنة  سبتمرب 28 يف   وعدلت

، 1974لتابعة ملنظمة األمم املتحدة عام      ة ا املتخصص األعضاء أصبحت إحدى الوكاالت الستة عشرة     
 مكتـب برن يف اتفاقية  و، باريس اتفاقية احتاد ج مكتيب ااندميعود الفضل يف إنشاء هذه املنظمة إىل        

                                                 
 .11. ص. جع السابقاملر.   قضايا املعلومات يف التشريعات القانونية. حمي الدين، حسانة-1
∗- TRIPS: agrement on trade aspect of intelectuel property rights  
  .12. ص. املرجع السابق.  حمي الدين، حسانة-2
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واحتضنت مدينة برن بسويسرا هذه املنظمة الصغرية الـيت مل          ،  )الدويل اسم املكتب حتت  (واحد  
 وعدد ، دولة175عدد الدول األعضاء ا حاليا  عدد العاملني فيها سبعة موظفني، ويبلغ        كآنذايتعد  

بدخوهلا يف اتفاق تعـاون مـع       خاصة   يف دورها     املنظمة توسعت، فقد    موظفا 650 افيهاملوظفني  
  1 .1996ملية عام لعاة امنظمة التجار

 وإدارة  ،التعاون بني الـدول    ب  املنظمة علي تنمية محاية امللكية الفكرية عرب العامل         هذه تعمل 
 ،إلدارية للملكية الفكرية يف جماليها أو قسميها الكبريين ومها        ة وا االتفاقيات املتصلة باألوجه القانوني   

هذه االتفاقية علي أن الدول األطـراف   وتنص ،املؤلف واحلقوق ااورة  وحق،امللكية الصناعية
رغبة ا، و ساواة فيما بينه  املسيادة و ال أساس احترام مبدأ     ىملنظمة بقصد املصلحة املتبادلة وعل    ئ ا تنش

حتديث وتفعيـل إدارة االحتـادات      ، و امللكية الفكرية عرب العامل   ب واالعتناء اإلبداعمنها يف تشجيع    
 وامللكية األدبية واألعمال الفنية مع االحترام الكامـل         ،اعيةلصنة ا املؤسسة يف جماالت محاية امللكي    

  .انهد مالستقالل كل احتا
 الفكرية مـع    ا تعاو من خالل  يف ميدان حقوق الطبع وحقوق اجلوار،        يتمثل اهتمام املنظمة  

  2: يفالدول النامية
v  ا الوطنية ولةثقافاللحفاظ على ل ،فنيةالدبية واألعمال األتشجيع وزيادة إبداعالبلدانغا  

  .اخلاصة ا
v  تسهيل حتقيق إبداعات فكرية يف الدول النامية، مبنية على تفويضات يتم احلصول عليها

  .بسهولة وبساطة من حاملي احلقوق احملليني واألجانب
v  املساعدة  يف تطوير التشريع واملؤسسات الوطنية من أجل ممارسة، وإدارة، ودعم حلقوق

ةوراالطبع وحقوق ا.  
 إحدى عشرة اتفاقية من     للمنظمة اهتمامات كثرية فيما يتعلق بامللكية الفكرية، فهي ترعى        و

 حيـث   ، وست اتفاقيات تتعلق حبق املؤلف     ،مللكية الصناعية ة ا  مخس منها تتعلق حبماي    ،هذا النوع 
، ومل يبقى اهتمامهـا     األطراف فيها بتطبيق تلك القواعد يف نطاق إقليمها       ء و تلتزم الدول األعضا  

                                                 

. 28/05/0620: زيارة يوم]. على اخلط املباشر[ .يف كل مناحي حياتنا اليومية امللكية الفكرية هي الثروة االقتصادية اجلديدة اليت حتيط بنا -1
  http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=118&std_id=39   :على العنوان التايل

  : على العنوان التايل. 29/05/2006 :زيارة يوم]. على اخلط املباشر[.  أنس، الرفاعي.ترمجة. املنظمة العاملية للحقوق الفكرية -2
http://www.arabpip.org/wipo_about.htm  

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?id=118&std_id=39
http://www.arabpip.org/wipo_about.htm
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 يف البحـث    عاملية التجارة الدولية  ع، و التطور التكنولوجي السري  حمصورا يف هذا اال، بل ساهم       
م العالمـات التجاريـة والرسـو     مثل   ،الختراعات اجلديدة واألصول التجارية   ة ل  توفري محاي  على
 امللكيـة  أكادميية لتوفري دراسة  إضافة إىل براجمهامن خاللالنماذج الصناعية يف الدول املتعددة و

  1.الفكرية
  2فق املؤلحل والوايباملعاهدات الدولية اليت تديرها  -3-6-4-1

  .1971 صيغة باريس 1886بشأن محاية املصنفات األدبية والفنية لسنة : اتفاقية برن
  .1961بشأن محاية فناين األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعة لسنة : اتفاقية روما
  .1970لسنة ) وغرافاتنالفو(بشأن محاية منتجي : اتفاقية جنيف

بـشأن  ،  بشأن توزيع اإلشارات احلاملة للربامج املرسلة عرب التوابع الصناعية        : اتفاقيـة بروكـسل   
  .1996محاية حق املؤلف لسنة 

باإلضافة إىل مخس اتفاقيات بشأن امللكية      . 1996بشأن األداء والتسجيل الصويت     : معاهدة الوايبو 
  .الصناعية

  قوانني امللكية الفكرية يف التشريع اجلزائري -3-7
حقوق امللكية الفكرية يف اجلزائر حتميها جمموعة من القوانني والنصوص التشريعية، وعلـى             

حرية اإلبداع الفكري والفين والعلمي للمواطن مضمونة للمواطن وحقوق املؤلـف           "رأسها النص   
 وليس االهتمام ذه احلقوق بـاألمر  احلـديث          ، وهو اعتراف صريح باحلماية،    3"حيميها القانون 

حداثة هذا النص القانوين بل إنه حق مكرس منذ السنوات األوىل من استقالل اجلزائر فبالرغم من                
إال ما ميس   - 1973 جويلية   05أن اجلزائر طبقت غالبية القوانني الفرنسية املمتدة من االستعمار حىت           

باالهتمام بالقانون بعد الفترة األوىل من االستقالل، وهي فترة          إال أا سارعت     -بالسيادة الوطنية 
 التأليف وامللكية الفكريـة، أمـا جـذور         قحتول وبناء الدولة اجلزائرية مبا يف ذلك االهتمام حبقو        

 املعدل واملـتمم املتـضمن قـانون        66/156 يف األمر    1966االهتمام ذه احلقوق فريجع إىل سنة       
                                                 

  . املرجع السابق.يف كل مناحي حياتنا اليومية الفكرية هي الثروة االقتصادية اجلديدة اليت حتيط بناامللكية  -1

  .املرجع السابق.  حممد يونس،العبادي -2
عن اجلريدة الرمسيـة    . 28/11/1996 املتعلق بإصدار نص تعديل الدستور املصادق عليه يف       . 1996 ديسمرب   07املؤرخ يف   . 438 /96األمر   - 3

  .1996 لسنة 76للجمهورية اجلزائرية، رقم 
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ية امللكية الفكرية والفنية، باعتباره أول نص قانوين يهتم ذه القـضية            العقوبات والذي تضمن قض   
  :1بالرغم من قصورها، وتوالت بعد هذا التاريخ املراسيم واألوامر املهتمة بالقضية وهي كاآليت

يعد أول نص قانوين جزائري يصدر خبصوص حقوق املؤلـف يف اجلزائـر              : 73/14األمر  
 فصل حيث تضمن طبيعة املصنفات احملمية ، وحـق          11 األمر يف    ويغطي كامل جوانبه ، جاء هذا     

املؤلفني وحدودهم ومدة احلماية والعقوبات واجلزاءات وأحكام أخرى غطى ا كافـة جوانـب            
املوضوع إال أن هذا القانون مل يعرف تطورا مناسبا لتطور الوسائط واملصنفات اليت شهدها التطور               

  .ذي مت فيه إلغاء هذا األمر وال97/10التكنولوجي حىت األمر 
 1952جاء فيه اإلعالن عن انضمام اجلزائر إىل اتفاقية جنيف العاملية املؤلفة يف             : 73/26األمر  

   .1971واملراجعة بباريس 
املتضمن حقوق املؤلف واحلقوق ااورة والذي مبوجبه مت إلغاء كل من األمر            : 97/10 األمر

ـ   166ه   اخلاص حبقوق املؤلف يف مادت     73/14 تلغي مجيع األحكام املخالفـة هلـذا       "  واليت جاءت ل
 من  394 -390 من األمر ذاته، املواد      156، كما ألغت املادة     73/14األمر والسيما أحكام األمر رقم      

  ". السالفة الذكر66/156األمر 
كـل   جاء إللغاء    ،مر املعمول ا يف حتديد امللكية الفكرية يف اجلزائر        األوهو  : 03/05 األمر

اخلاصة مبوضوع امللكية الفكرية، وما يالحظ على هذا النص على وجه اخلصوص             ألوامر السابقة ا
، حيث وجدناه يعـاجل إضـافة إىل        لمصنفات الرقمية لبقضايا امللكية الفكرية    هو اهتمام املشرع    

وسـيقي  ، واإلنتـاج امل   أصلية وأدبية املصنفات األدبية والفنية التقليدية أي املطبوعة من مصنفات         
والفين، واملصنفات املشتقة من األصل كاملؤلفات األدبية املكتوبة، واملصنفات الفنية املشتقة مـن             

، وقضايا امللكية الفكرية للمصنفات الرقميـة الـيت         2األصل، واملصنفات احملمية باحلقوق ااورة    
فيما يتعلـق  سنستعرضها يف صفحات الحقة من البحث، ويعترب هذا النص أحدث نص يف اجلزائر  

 إضافة إىل االتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها اجلزائر واليت هلا قوة اإللـزام     امللكية الفكرية حبقوق  
  :بالنسبة للقضاء اجلزائري شأا يف ذلك شأن النص الوطين ونتناوهلا فيما يلي

  
  

                                                 
  .351. ص. املرجع السابق.  قموح، ناجية-1
  .املرجع السابق .03/05  األمر-2
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  االتفاقات اجلزائرية الدولية للملكية الفكرية -3-7-1
ثري من االتفاقات الدولية والعربية يف جمال امللكية الفكرية وهذا بناءا           انضمت اجلزائر إىل الك   

على أا دولة حديثة خرجت من االستعمار يف الستينات، ومل يعرف التشريع اجلزائري حىت سنة               
 أي قرار أو قانون يف هدا اال، ومبا أن التشريعات العاملية قد عرفت تقدما وتطـورا فقـد                   1972

إىل هذه االتفاقيات سعيا منها خللق تشريعات تتماشى واالجتاهات العاملية، وأهم           سعت لالنضمام   
  :االتفاقيات اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية اليت انضمت إليها اجلزائر هي

v          مـارس   22 املؤرخ يف    1972/10انضمامها إىل جمموعة من االتفاقيات الدولية مبقتضى األمر 
1972.1  
v    يوليو  02 حول حق املؤلف واملراجعة بباريس ىف        1952اقية العاملية   انضمام اجلزائر إىل االتف 

  1973.2 يونيو 05 املؤرخ يف 1973/26، مبقتضى األمر )اتفاقية جنيف (1971
v   املصادقة على اتفاقية نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكريةwipo  14 املوقعة بـستوكهومل يف 

  1975.3 يناير 09خ يف  املؤر1975/02، مبقتضى األمر 1967يوليو 
v               09انضمام اجلزائر مع التحفظ إىل اتفاقية برين حلماية املصنفات األدبية والفنية املؤرخة يف 

 1997/341، مبقتضى املرسوم الرئاسـي      1979 سبتمرب   28 واملتممة واملعدلة حىت غاية      1889سبتمرب  
 1997.4 سبتمرب 13املؤرخ يف 

v     ماية حقوق املؤلف واليت تولت إعدادها املنظمـة العربيـة          االنضمام إىل االتفاقية العربية حل
للتربية والثقافة والعلوم التابعة جلامعة الدول العربية ومت إقرار النص النـهائي يف املـؤمتر الثالـث                 

 05-02للوزراء القائمني على الشؤون الثقافية للوطن العريب املنعقد يف بغداد يف الفتـرة املمتـدة                

                                                 
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهوريـة      . املتضمن االنضمام إىل جمموعة من االتفاقيات الدولية      . 1972 مارس   22 املؤرخ يف    1972/10األمر   -1

  .1972 أفريل 21، الصادر بتاريخ 32اجلزائرية، العدد 
الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية     . املتعلق بانضمام اجلزائر إىل جمموعة من االتفاقيات الدولية       . 1973 يونيو   05 املؤرخ يف    1973/26 األمر   -2

  .1973 يونيو 05، الصادر بتاريخ  53اجلزائرية، العدد 
 14املتضمن املصادقة على اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية، املوقعة بـستوكهومل يف              . 1975 يناير   09 املؤرخ يف    1975/02 األمر   -3

  .1975 فرباير 14، الصادر بتاريخ 13الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد . 1967يوليو 
ن انضمام اجلزائر مع التحفظ إىل اتفاقية برين حلماية املـصنفات األدبيـة             املتضم. 1997 سبتمرب   13 املؤرخ يف    1997/341 املرسوم الرئاسي    -4

، 61الصادر يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العـدد         . 1979 سبتمرب   28 واملتممة واملعدلة حىت غاية      1889 سبتمرب   09والفنية املؤرخة يف    
  .1987 سبتمرب 14الصادر بتاريخ 
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مت  االنضمام هلذه االتفاقية لدعم التعاون بني الدول العربيـة فيمـا يتعلـق                ، وقد    1981نوفمرب  
  .1باجلانب التشريعي

  2 التقنية احلديثة للمعلومات والتشريعات القانونية -4
يبدو أن االهتمام بوضع أطر قانونية خاصة لتقنيات احلاسب اآليل قد بـدأت منـذ بدايـة                 

هاز، وكان سبب االهتمام ذا األمر ما سـببه مـن           السبعينات، أي منذ شيوع استعمال هذا اجل      
، أداة مجع ومعاجلة للمعلومات   ، باعتباره    على حنو يضر مبصاحل األفراد واملؤسسات      هإساءة استخدام 

  :احلاسب اآليل تثار يف حقلني هامني مهاأنشطة إساءة استخدام خاصة أن 
v        م الشخصية املخزنـة يف      مسؤولية املساس باألفراد واملؤسسات عند إساءة التعامل معبيانا 

 . اخلصوصية احلفاظ على وحقهم يف،على حنو ميس أسرارهماحلاسب اآليل نظم 

v           وعلى حقهـم يف     ، املسؤولية عن األفعال اليت متس أو تعتدي على أموال األفراد ومصاحلهم 
  .املعلومات ذات القيمة االقتصادية

، 1958  تخدام الكمبيوتر ترجع إىل عـام     ساءة اس من إ أول حالة   وجتدر اإلشارة هنا إىل أن      
 وحـىت مطلـع     لكن هذه القـضية   وفقا ملا نشره معهد ستانفورد يف الواليات املتحدة األمريكية،          

احلاسـب اآليل، وأول    سـتخدام    ال يف إطار البعد األخالقي وقواعد الـسلوك      بقيت   ،السبعينيات
 يف  حتديدا يف الواليـات املتحـدة     ، و يات اية السبعين  انطالقة يف جمال التشريع القانوين كانت مع      

قل اخلصوصية أو محاية احليـاة اخلاصـة مـن خمـاطر            حب اهتمت فقد   ةد الدولي و أما اجله  ،1978
، طـرح   )مؤمتر طهـران  ( شهد مؤمتر األمم املتحدة حلقوق اإلنسان        1968التكنولوجيا، ففي عام    

صدار األمم املتحدة قـرارات يف       إ كما تبعه موضوع خماطر التكنولوجيا على احلق يف اخلصوصية،        
انطالق تشريعات قوانني محاية    )  يف السويد  1973حتديدا عام   (هذا احلقل لتشهد بداية السبعينيات      

  .اخلصوصية
قد اهتمت بعدة حقول، ومرت عـرب مراحـل          احلاسب اآليل تشريعات  وبصفة عامة فان    

 إىل أدىل أخرى، وهذا مـا     كل منها شهد تطورا تفرع يف إطارها أيضا حقو        ،  وموجات تشريعية 
                                                 

  .172. ص. رجع السابقامل.  بن ضيف اهللا، فؤاد-1

 على العنوان. 13/01/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقمية.  عرب، يونس-2
  www.arablaw.org/Download/ Information_Protection_Article.doc :التايل

http://www.arablaw.org/Download/




 133 

 احلقـول التـشريعية     أما هذه  ،كفرع مستقل عن بقية الفروع القانونية     احلاسب اآليل   تبلور قانون   
  :فهي
v تشريعات اخلصوصية أو قواعد محاية جتميع ومعاجلة وختزين وتبادل البيانات الشخصية. 

v شبكات االتصالتشريعات جرائم الكمبيوتر، ومن مث تطورها لتشمل جرائم اإلنترنيت و. 

v       ومن مث تطورها لتشمل بقية املـصنفات        ،تشريعات امللكية الفكرية يف حقل محاية الربجميات 
 .الرقمية

v    احلاسـب اآليل   بيئـة تشريعات األصول اإلجرائية اجلزائية، وتشريعات اإلثبات املتفقة مـع
 .واملعلومات

v  حمتوى اإلنترنيتاحلفاظ على( تشريعات احملتوى الضار (. 

v عات معايري األمن املعلومايت وتطورها إىل تشريعات تبادل البيانات والتشفريتشري. 

v وتقنيات اخلدمات املصرفية واملالية،التشريعات املالية واملصرفية فيما يتصل باملال اإللكتروين . 

v  واألنظمة احلكوميـة    ، واالتصاالت ، واجلمارك ، والضرائب ، والتجارة ،تشريعات االستثمار 
 .املتأثرة بتقنية املعلومات شروعات التقنية أواملرتبطة بامل

v     التواقيع اإللكترونيـة، والتعاقـد االلكتـروين، والتـسوق         (تشريعات التجارة اإللكترونية
 .)اإللكتروين

  خصائص الوسائط الرقمية -4-1
سنقوم يف هذا العنصر بإبراز جمموعة من خصائص املعلومات والوسائط االلكترونية، الـيت             

 أا قدمت الكثري من التسهيالت لعمليات حفظها ونقلها إال أا سـامهت وبـشكل            وبالرغم من 
كبري يف تسهيل التجاوزات على هذا النوع من املعلومات ومنها على حقوق امللكية الفكرية، وأهم               

   :هذه اخلصائص هي

  سهولة النسخ املطابق -4-1-1
 خاصية جديدة حيث بإمكان نسخ      أضافت التقنية احلديثة للمعلومات ذات الوسائط الرقمية      

الصيغة الرقمية للمعلومات بصورة بسيطة ومطابقة لألصل خاصة مع قناعة األفراد أن النسخ للعمل              
الشخصي هو عمل قانوين، وقد زاد يف عمليات نسخ الربامج واملعلومات الرقمية تـوفر التقنيـة                
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يقاف إنتاج هذه األجهـزة الـيت      وسهولتها مع دقتها وبالتايل فقد زاد خوف الناشرين وسعيهم إل         
ددهم ودد املعلومات األصلية، وتوصلوا أخريا إىل أن عائدات األجهزة تـوزع أيـضا علـى                

  1.أصحاب حقوق النشر

  سهولة البث واالستخدام املتعدد للوسائط الرقمية -4-1-2
ف شخص  هي صفة متيزها عن الوسائط التقليدية الورقية اليت ميكن استخدام النسخة من طر            

واحد يف حني أن املنتوج الرقمي املنسوخ ميكن استخدامه من عدد ال حمدود يف آن واحـد وقـد                   
زادت الشبكات املعلوماتية يف انتشار هذه الظاهرة حىت نظم محاية املعلومات مل تنجح يف التصدي               

ـ              ل هـذه   هلذا االعتداء، إضافة لتعليمات احلد من استعمال وتصدير هذا النوع من املعلومات، ك
  2.الوسائل والطرق فشلت وبقي اإلشكال يدور والقوانني والتعليمات عاجزة عن إجياد حل له

  ليونة الوسائط الرقمية -4-1-3
متتلك الوسائط الرقمية سهولة كبرية يف التعديل والتصحيح فباإلمكان التدخل يف النـصوص             

ك على خمتلف أنواع الوسـائط      املكتوبة يف إي وقت وحتديث املعلومات ا، كما ميكن حتقيق ذل          
كالسمعية مثال مبعاجلة ودمج بعضها مع البعض اآلخر، وكل هذه األمثلة متثل هاجسا للناشـرين               
خاصة أناه باإلمكان نسخ املنتوج األصلي وتعديله واإلضافة عليه بأي شكل من األشكال وبيعـه               

  3 .من جديد

  تكافؤ النتاجات ذات الصيغة الرقمية -4-1-4
انني حقوق النشر والتأليف الوسائط التقليدية كل حسب طبيعتها وطريقة حفظها           تعامل قو 

أما األعمال والوسائط الرقمية مبا حتمله من اختالف يف املعلومات وطبيعتها فهي واحدة بالنـسبة               
للقانون كلها عمل رقمي يعاجل بواسطة احلاسوب، وكل هذا سيؤدي إىل سهولة نسخها ودمـج               

وسط واحد وبالتايل سيؤدي بقانون محاية حقوق النشر والتأليف لفقدان الكثري           خمتلف األنواع يف    
  4 .من معناه عندما تكون الوسائط أكثر اختالفا

  مضغوطية األعمال الرقمية -4-1-5
                                                 

- 25. ، قسنطينةتكنولوجيا املعلومات والتشريعات القانونية: أعمال الندوة العربية األوىل للمعلومات. لرقمية والقانوناألوساط ا.  احلديثي، جبري جوامري-1
  .30. 29. ص. ص. 2000قسنطينة، . 27/09/1999
  .31. 30. ص. ص.  املرجع نفسه-2
  .34. ص.  املرجع نفسه-3
  .33. ص.  املرجع نفسه-4
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جناحها يف ختـزين     IBMفتح ضغط البيانات الرقمية طاقة أكرب للتخزين ، فقد أعلنت شركة            
ما يقابله ثالثة طوابق من الورق للمعلومات املطبوعة كمـا          مليار بايت على قرص مضغوط وهذا       

فتح أيضا بابا أوسع لسرقة املعلومات، فمن السهولة سرقة قرص مضغوط بدال من سرقة كل هذه                
  1.الكمية من الورق

  الالخطية -4-1-6
 املصنفات الورقية هي وثائق خطية حتميها القوانني، أما الوثائق الرقمية فهي وسائط ال خطية             

ميكن التعدي عليها الن بنود محاية براءات االختراع حتمي املواد املطبوعة واليت تعترب منتجا مصنعا               
  2.ألن الوسائط الرقمية تطرح إشكاالت أخرى كالتزوير
  3:واليت ميكن تلخيص بعضها مبا يليكما أن هناك خصائص أخرى هلذه املعلومات 

v  اسهولة وسرعة احلصول على املعلومات والتحكم. 

v سهولة وسرعة التغيري يف املعلومات وإعادة بثها ثانية. 

v سهولة التالعب يف حمتويات األعمال وأشكاهلا وإعادة إنتاجها وبثها. 

v              ة لألصل وبدرجة من اإلتقان تفـوقسهولة نسخ حمتويات األعمال وإخراجها بصورة مشا
 .النسخ العادي لألعمال وبعدد كبري من النسخ

v   املستخدم باملعلومة، حبيث ميكن التحكم بالوقت واملكان اللذين حيددمها ذلك           حتكم املستقبل أو 
  .املستخدم

  يف بيئة اإلنرتنت واملصنفات املصنفات الرقمية -4-2
بعد سنوات السبعينات بقـضية جديـدة       لدراسات القانونية والقواعد التشريعية،     اهتمت ا  

وقد مشلت هذه املـصنفات     مات وتطبيقات،   أوجدها احلاسب اآليل وما يتعلق به من أفكار ومعلو        
 الربجميـات،   ؛ من املـصنفات   أنواع السبعينات وحىت وقتنا احلاضر ثالثة       أوائلابتداء من منتصف    

 عن  بعيدة خاصة ببيئة احلاسب اآليل    وهي مصنفات    ، وطبوغرافيا الدوائر املتكاملة   ،وقواعد البيانات 
هذه األخرية وخباصة شبكة اإلنترنـت،       ظهور   شبكات، ومع ال و املعلوماتعلوم االتصال وتبادل    

                                                 
  .32. ص. جع السابقاملر.  احلديثي، جبري جوامري-1
  .35. 34. ص. ص.  املرجع نفسه-2
   :على العنوان التايل. 08/01/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. إدارة احلقوق الرقمية وإنفاذها: حتديات محاية حق املؤلف على اإلنترنت.  بسام، التلهوين -3

www.ompi.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_journ_mct_04/wipo_ip_journ_mct_04_5.doc  

http://www.ompi.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_journ_mct_04/wipo_ip_journ_mct_04_5.doc
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برزت معها قضايا أخري أدت إىل زيادة االهتمام وتوسيع حقل املصنفات الرقمية، أما فيما خيص               
  :املصنفات الرقمية يف بيئة احلاسوب فهي

  املصنفات الرقمية -4-2-1
  برامج احلاسوب -4-2-1-1

د القانونية لتأمني هذه احلماية داخـل       إن محاية برامج احلاسوب ضرورية، وجيب وضع املوا       
قانون التأليف  "،فقد أقر الكونغرس األمريكي يف      1قوانني التأليف وهذا ما أكدته التشريعات العاملية      

، أن برجميات احلاسوب هي أعمال أدبية حيميها القانون، وحتت نفـس  copyright Act 1976لعام 
ـ  أوىلهي  ربامج احلاسوب    وبالتايل ف  ،2خرىاملبادئ اليت حتكم محاية األعمال األدبية األ       صنفات امل
هتمام من حيث وجوب االعتراف وتوفري احلمايـة        االاملعلوماتية أو تقنية املعلومات اليت حظيت ب      

  سيحظى بكل احلمايـة،    توفرت له عناصر اجلدة واالبتكار واألصالة     فالربنامج إذا ما     ،القانونية هلا 
، وميكـن اعتبـار بـرامج       لكية الفكرية األدبية األخـرى    شأن أي من مصنفات امل    يف ذلك   شأنه  

احلاسوب من أهم القضايا اليت شغلت املشرعني، خاصة أا طرحت أكثر من تساؤل فيما يتعلـق                
سامهت املنظمة العاملية للملكية    ، وقد    أم تشريعات حق املؤلف    ،، أهي براءات اختراع   مبوقع محايتها 

 اجلـدل    الكثري من  وأدلتها اإلرشادية وقوانينها النموذجية يف حسم     ، عرب ملتقياا    )الوايبو(الفكرية  
 االختراع، أي احلمايـة     اتن حق املؤلف ال قوانني براء     وقانضمن   ليكون   ،بشأن محاية الربجميات  

، ويظهر هذا من خالل ما جاءت       3عرب نظام امللكية األدبية الفكرية وليس امللكية الصناعية الفكرية        
، حيث تقـر    10/1املادة   يف   لجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية      ل  تريبس اتفاقيةبه  

، سواء أكانت بلغة املصدر أو بلغة اآللـة، باحلمايـة           )الكمبيوتر(تتمتع برامج احلاسب اآليل     "بأن  
  4".1971باعتبارها أعماال أدبية مبوجب معاهدة برن 

 اآليل  برامج احلاسب  بشأن   )4(املادة  يف  فقد جاء    ، املؤلف وقق حل  معاهدة الويبو  وفيما خيص 
 ،من اتفاقيـة بـرن     )2(تتمتع برامج احلاسوب باحلماية باعتبارها مصنفات أدبية مبعىن املادة          "بأن  

                                                 
  .113. ص. املرجع السابق. املكتبات وحقوق التأليف الرقمية والنشر اإللكتروين.  صويف، عبد اللطيف-1
، التشريعات القانونيةتكنولوجيا املعلومات و: أعمال الندوة العربية األوىل للمعلومات. أمن املعلومات اإللكترونية وحقوق امللكية الفكرية.  يونس، عبد الرزاق مصطفى-2

  .74. ص. 2000قسنطينة، . 27/09/1999- 25. قسنطينة
  . املرجع السابق. التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقمية. عرب، يونس-3

  .املرجع السابق. اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية -4





 137 

، وقد قسمت   1"أو شكلها  وتطبق تلك احلماية على برامج احلاسوب أيا كانت طريقة التعبري عنها          
  :رامج احلاسوب إىلاالتفاقيات الدولية وبعض التشريعات الوطنية ب

  2برنامج املصدر  -أ
 لآللةله لكنها غري مدركة       مؤلف الربنامج وتكون مدركة    أو اليت يضعها املربمج     األوامرهي  

  . وضعها لغات الربجمةأواليت هي الكمبيوتر ويستخدم يف تأليفها 

  اآللةنامج بر  -ب

   .التعامل معه وتشغيله وتستطيع اآللة تدركه إذصدر متاما، وهو عكس مفهوم برنامج امل

  اخلوارزميات - ج

 واحلقـائق العلميـة     كاألفكارالعناصر والرموز الرياضية اليت يتكون منها بناء الربنامج وهي          
 إن وهو ذا الوصف     ،) من اتفاقية تربس   9/2مادة  ( ليست موضعا لالستئثار     ألاليست حمل محاية    

لحماية شانه شان أي مـن مـصنفات امللكيـة           حمل ل  واألصالةله عناصر اجلدة واالبتكار      توفرت
  .األخرى األدبيةالفكرية 
Database3قواعد البيانات -4-2-1-2 

ترتبط قواعد البيانات ببيئتني، بيئة احلاسب اآليل وبيئة الشبكات واإلنترنت، وتعرف قاعدة            
 عـرب   ، أو التبويـب   ، أو الترتيب  االبتكار،جتميع مميز للبيانات يتوافر فيه عنصر        "البيانات على أا  
ه بواسـطتها   ع وميكن استرجا  ، ويكون خمزنا بواسطة احلاسوب    ، أو رمز  ، بأي لغة  ،جمهود شخصي 

، وال تعىن املعلومات والبيانات املكونة هلا ملكيـة         هو االبتكار ، وأساس محاية قواعد البيانات      أيضا
ف عنصر اخللق الفكري أو     إىل هذا التعري   االتفاقيات الدولية    أضافت أغلب  كما   ،4"فكرية للمنتج 

، لجوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكريـة       ل  تريبس اتفاقية من   10/2   فاملادة االبتكار،
تتمتع باحلماية البيانات امعة أو املواد األخرى، سواء أكانت يف شكل مقروء آليـا أو               "أقرت أن   

  وهذه احلمايـة ال    ،و ترتيب حمتوياا  أي شكل آخر، إذا كانت تشكل خلقا فكريا نتيجة انتقاء أ          
 ،"تشمل البيانات أو املواد يف حد ذاا، وال ختل حبقوق املؤلف املتعلقة ذه البيانات أو املواد ذاا                

                                                 
  :على العنوان التايل. 16/04/2006:  زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [ حق املؤلفبشأن معاهدة الويبو -1

http://www.arablaw.org/Download/IP_WIPphonograms_Conv.doc  
  . املرجع السابق.امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية.  عرب، يونس-2
  .املرجع السابق. التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقمية.   عرب، يونس-3
  .املرجع السابق. اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة من حقوق امللكية الفكرية -4

http://www.arablaw.org/Download/IP_WIPphonograms_Conv.doc
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تتمتع جمموعات البيانات " :بشأن حق املؤلف والوايبمعاهدة   من   قواعد البيانات  املتعلقة ب  )5(املادة  و
صفتها هذه، أيا كان شكلها، إذا كانت تعترب ابتكارات فكرية بسبب           أو املواد األخرى باحلماية ب    

وال تشمل هذه احلماية البيانات أو املواد يف حد ذاا، وال ختل بـأي              ،  اختيار حمتوياا أو ترتيبها   
  .1"حق للمؤلف قائم يف البيانات أو املواد الواردة يف اموعة

 والقانون الفرنسي الـصادر يف      ،11/03/1996يف  التوجيهات الصادرة عن االحتاد األوريب      أما  
 أو  ، ال يشترطان شرط االبتكار حلماية قواعد البيانات، بل يكفي ما بذل من جهد مايل              ،1998عام  

واالعتراف لقواعد البيانات باحلمايـة     ،   وما أنفق من أجل إعداد قاعدة البيانات       ، أو مادي  ،بشري
 قواعد إرشادية وقـرارا     1996س أوروبا الذي وضع عام      جاء وليد جهد واسع ملنظمة الوايبو ول      

  .يقضي بالنص على محاية قواعد البيانات ضمن قوانني حق املؤلف
  الدوائر املتكاملةتصميمات  -4-2-1-3

كل ترتيب ثالثي األبعـاد معـد لـدوائر         " هي   ،طوبوغرافيا الدوائر املتكاملة  تصميمات أو   
لتخطيطي جديدا مىت كان نتاج جهد فكرى بذله صاحبه         متكاملة بغرض التصنيع، ويعد التصميم ا     

 يـربز يف    وبالتـايل ،  2"ومل يكن من بني املعارف العامة الشائعة لدى أرباب الفن الصناعي املعىن           
 من تطوير أداء نظم احلواسيب بـشكل متـسارع           مكن  طوبوغرافيا الشرحية جهد إبداعي    تصميم
أعدت اللجنة األوربية   ف  حبماية امللكية الفكرية،   أعطى هذا احلقل اهتماما خاصا للمهتمني      ،وهائل

تـوفري  ل دليال حلماية الـدوائر املتكاملـة        1986أصدر جملس أوروبا عام     ، و مشروع قانون احلماية  
 أبرمت اتفاقية واشنطن بـشأن  1989االنسجام التشريعي بني دول أوروبا ذا اخلصوص، ويف عام          

 من  ،دول )8( عدد الدول املوقعة على هذه االتفاقية        وصل 1999 ووفقا إلحصاء     املتكاملة، الدوائر
قد  )38 - 35املواد  ( يف    اتفاقية تربس لقواعد محاية الدوائر املتكاملة      وتعتربدولة عربية،   كبينها مصر   

مدة محاية التصميمات التخطيطية للـدوائر      ، أما   3 يف تزايد اجلهد التشريعي يف هذا احلقل       تسامه
 ابتداء من تقدمي طلب التسجيل، وحتـدد الالئحـة التنفيذيـة الـشروط              املتكاملة عشرة سنوات  

  4.واألوضاع القانونية اخلاصة بتسجيل التصميم التخطيطي

                                                 
  .املرجع السابق. بشأن حق املؤلف والوايبمعاهدة  -1

  : التايلعلى العنوان. 28/05/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. ةحول امللكية الفكري - 2
http://www.ipcenter.org.eg/ip.html  

  .املرجع السابق. التدابري التشريعية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقمية.  عرب، يونس-3

  .املرجع السابق. حول امللكية الفكرية - 4

http://www.ipcenter.org.eg/ip.html




 139 

  التشريعات اجلزائرية للمصنفات الرقمية -4-3
اهتم املشرع اجلزائري بقوانني حقوق التأليف واحلقوق ااورة منذ سنوات الـستينات، إال             

رات التكنولوجية احلديثة يف جماالت املعلومات واالتصاالت، فاملصنفات الرقمية         انه مل يراعي التطو   
ووسائل حفظها مل تلحظ تطورا كافيا يف نصوص القوانني مقارنة بالتوجهات العامليـة يف جمـال                
التشريعات، خاصة وأن اجلزائر انضمت إىل اتفاقيات دولية وعربية يف هذا اال، وأهم ما ميكـن                

، كأول تشريع يهتم باملصنفات الرقمية الـذي        1997 مارس   06 املؤرخ يف    97/10يه األمر   اإلشارة إل 
، ويف تعريف املصنفات يبدو جليا أن       1"املصنفات وقواعد البيانات  "أشار ضمن بنوده إىل مصطلح      

املشرع اجلزائري قد ركز على حقوق املؤلف التقليدية، باختالف أنواعها وأشكاهلا واليت أدجمهـا              
املصنفات األخرى الورقية والصوتية وباقي املصنفات، وأعطاها احلقوق نفسها سواء املعنوية           ضمن  

أو املادية ومل يكن اهتمامه باملصنفات الرقمية إال يف بعض االستثناءات اليت ال تصلح لتطبيقها على                
  .برامج احلاسوب وقواعد البيانات، ملا نصت عليه االتفاقيات الدولية

ع اجلزائري انتعاشا طفيفا فيما خيص املصنفات الرقمية، خاصة يف إطـار            وقد عرف التشري  
 جويليـة   19املـؤرخ يف     03/05حتضري انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة، ومبوجب األمر          

، وهو أحـدث تـشريع      2املتعلق حبقوق التأليف واحلقوق ااورة والذي ألغى األمر السابق         2003
 وحيدد برامج احلاسوب ضمن املصنفات احملمية، وقد احتوى األمر على كل ما             للمصنفات الرقمية 

  :يتعلق حبماية املصنفات وكان كما يلي

  املصنفات الرقمية -4-3-1
 أن املـصنفات    )04(يف املـادة     03/05نص التشريع اجلزائري على املصنفات الرقمية يف األمر         

، وهو تصنيف ال زال بعيدا عـن التـشريع          4"تقواعد البيانا "،  3"برامج احلاسوب "الرقمية وهي   
العاملي خاصة أن هذا األخري قد خطى خطوات متقدمة وأنه ميز بني أنواع ثالث من املـصنفات،                 

  .برامج احلاسوب، قواعد البيانات والدوائر املتكاملة

                                                 
  .السابق املرجع .97/10األمر  -1

: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [وضعية وآفاق: و االتصال يف اجلزائر تكنولوجيات املعلومات. كويسي، سليمة.  خالدي، عبد القادر-2
  www.isesco.org.ma/act/culture/86/11.doc  :على العنوان التايل. 14/06/2006
  .املرجع السابق .03/05 األمر -3
  .املرجع نفسه -4

http://www.isesco.org.ma/act/culture/86/11.doc
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رنة أما جانب اإلنترنت فهو غائب متاما خاصة فيما يتعلق حبماية املصدر اإللكتروين عليها مقا
باحملاوالت الدولية يف هذا اال، وهذا ما يبني أن الطريق مازال طويال أمام املشرع اجلزائري إذ 

عليه االهتمام أكثر بالفضاء اإللكتروين من خالل إصدار قانون التعامل اإللكتروين بأسس قانونية 
  1.يةتساير طبيعة التعامل اإللكتروين وإجياد السند القانوين للهوية اإللكترون

وإصدار قانون التعامل اإللكتروين اآلمن الذي يهتم ويضمن سالمة املعلومـات والبيانـات             
املتداولة الكترونيا ومحايتها من القرصنة واحلفاظ على خصوصيتها ووضع ضوابط وعقوبات الزمة            

و ملخايف القانون، حىت ترفع عن القاضي اجلزائري صعوبة استصدار عقوبات مبنية على القياس، وه             
  2 .العمل املتعارض مع مبدأ ال عقوبة بدون قانون

  احلقوق املعنوية للمصنفات الرقمية -4-3-2
ضم املشرع اجلزائري احلقوق املعنوية للمصنفات الرقمية، إىل باقي املصنفات فهو يتحـدث             

 يتمتع املؤلف حبق الكـشف "دائما بصفة عامة على احلقوق املعنوية، وكما جاء يف بنود هذا األمر          
، وهو بذلك قد مجع كل أنواع املصنفات        3"عن املصنف الصادر بامسه اخلاص أو حتت اسم مستعار        
  .اليت حددها يف الفصل األول مبا فيها املصنفات الرقمية

  احلقوق املادية للمصنفات الرقمية -4-3-3
وقد أعطى التشريع اجلزائري املصنف الرقمي حقوقا مادية مثله مثل باقي املصنفات األخرى،             

  .خصه صراحة حينما أعطى أصحاب املصنفات حق نسخها أو تأجريها، باستثناء برامج احلاسوب
أما يف ما خيص االستثناءات وهي النسخ، الترمجة واالقتباس والتحوير للغرض الشخـصي أو              

استنساخ قواعد البيانات يف شكل رقمي واستنـساخ بـرامج          "العائلي فقد استثىن من هذه املواد       
، إال إذا كان ذلك للدراسة أو البحث اجلامعي أو اخلاص، كما أجاز للمالك الشرعي               4"احلاسوب

استنساخ برامج احلاسوب وبنسخة واحدة وفق شروط، كما أجاز للمالك الشخـصي لـربامج              
احلاسوب باستنساخ نسخة واحدة من دون ترخيص املؤلف أو مالك آخر من الربامج وبـشروط               

                                                 
علم . أطروحة دكتوراه دولة. السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها يف دعم البحث العلمي باجلزائر. وح، ناجية قم-1

 .272. ص. 2004. قسنطينة. املكتبات
 .273. 272. ص. ص.  املرجع نفسه-2
  .، املرجع السابق03/05 األمر -3
  .نفسه املرجع -4
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ذا األمر، كما أجاز االستنساخ وبنسخة واحدة من برنامج احلاسـوب            من ه  )53(مفصلة يف املادة    
  . )54(أو اقتباسه، وجيب إتالف كل نسخة من الربامج عند انقضاء مشروعية حيازته يف املادة 

وذا يظهر أن املشرع اجلزائري قد اهتم حقا باملصنف الرقمي سواء برامج احلاسـوب أو               
 وضع تشريع يتالءم مع هذا النوع من املصنفات، ليبقـى           قواعد البيانات، خاصة أنه حرص على     

التدقيق يف هذا النوع من املصنفات هو النقص الذي يؤخذ عليـه بـصفة عامـة، خاصـة وأن                   
االتفاقيات العاملية اليوم قد أعطت أكثر من نوع للمصنفات الرقمية، ومل تتمكن من ضبطها بصفة               

ها، هذا بعيدا عن ساحة اإلنترنـت، الـيت وحـىت           ائية نظرا لتعدد هذه املصنفات وسهولة دجم      
التشريعات الدولية مل تعد قادرة على ضبطها ووضع طرق للتعامل معها، من جهة أخـري فقـد                 
وصف املشرع اجلزائري التعدي على هذه الوسائط واملصنفات باالستنساخ بالرغم من أن البيئـة              

 بالتعدي وطرقه املختلفة، كاالختراقات،     الرقمية تشهد العديد من املمارسات واملصطلحات اخلاصة      
  .وغريها...القرصنة، السرقة، وزج الفريوسات

   املصنفات الرقمية يف بيئة اإلنرتنت -4-4
يعرف املصنف بأنه كيان مادي حيمل معلومات يشترط فيها عناصر اإلبـداع والتجديـد،              

ة صـورها نـصية، مرئيـة       شبكة اإلنترنت هي طريقة اتصال تتيح تبادل املعلومات ونقلها بكاف         و
ليـست  وصوتية، تتكون من صفحات ويب حتمل تصميمات خارجية أو رسومات أو خلفيات،             

 كلها جمهودات فكرية حتمل عناصر اجلدة واإلبداع، وحتمل هذه الصفحات أيضا            كيانا ماديا لكن  
 هذه املواد   مواد حتميها قوانني حقوق التأليف واحلقوق ااورة، وذا أي استغالل أو تعدى على            

أو الوسائط املتعددة ميكن اعتباره انتهاكا حلقوق املؤلف، وبالتايل فان املواد والوسائط املـذكورة              
أعاله ستلقى إشكاال يف عملية تطبيق قوانني محايتها، خاصة أا مواد مل تـنص عليهـا قـوانني                  

ومن بني املصنفات علـى     ،  وتشريعات امللكية الفكرية وهي مواد ال جندها إال يف الواقع االفتراضي          
  :اخلط
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  Domain names1  اإلنرتنت) عناوين(أمساء نطاقات  -4-4-1
أثارت أمساء النطاقات على شبكة اإلنترنت قضايا عديدة، ويتوقع احملللـون واملختـصون،             
صراعا أكرب يف املستقبل القريب، بل ذهبت الدراسات إىل انه من سيطر علـى مقـدرات هـذا                  

حىت اآلن ال توجد تشريعات شاملة فيما خيص أمسـاء          طر على شبكة اإلنترنت، و    املوضوع سيسي 
النطاقات مقارنة مبا أثارته من إشكاالت قانونية، خاصة منها عندما يكون االسم مطابق أو مقارب               
أو مشابه السم جتاري إضافة لوجود املواقع ذات احملتوى الضار واليت يتشابه امسها مـع عنـاوين                 

 التشريعات يف هذا اال ما نتج عن دعاوى قضائية ففي فرنسا قد أثريت العديد من                كثرية، وأهم 
قضايا العالمات التجارية، وقواعد محايتها، وليس قواعد قانونية ألمساء النطاقات، وأهم ما يف هذه              
القضايا ما طرحته من مسائل تشابه أمساء النطاقات والعناوين االلكترونيـة بأمسـاء العالمـات               

 القادم سيكون يف حقل إجياد قواعد وأطر قانونية حتدد وتـنظم            لتجارية، ويبدو جليا أن اإلشكا    ال
تسجيل أمساء النطاقات، وتصنيفها وعالقتها بالعالمات واألمساء التجارية، وقد أدلت فيمـا بعـد              

مركـز  منظمة الوايبو اهتماما حبقل أمساء النطاقات وخاصة يف جمال النظر يف هذه املنازعات عـرب   
  .التحكيم والوساطة التابع للمنظمة

  الروابط التشاعبية -4-4-2
بالرغم من عدم وجود نصوص قانونية صرحية جتعل من الروابط التشاعبية مصنفات رقميـة              
على شبكة اإلنترنت، إال أن بعض القضايا القانونية جعلت منها مواداً جيب محايتها، ومـن بـني                 

  :اعبية مايليالقضايا املتعلقة بالروابط التش
v 2الربط مبواقع غري قانونية  

يف هذه القضية يصعب علينا حتديد املسؤولية القانونية للمواقع اليت تتيحها الروابط، فعلـى              
سبيل املثال؛ موقع حييل مبوقع أو أكثر من املواقع اليت حتمل مواد غري قانونية، فإىل جانب مسؤولية                 

 الذي أتاح الوصول له ومل يعلم مبحتواه، أو املستعمل          هذا املوقع من املسؤول كذلك؟، هل املوقع      
الذي وصل باستخدام الرابط إىل هذا املوقع، والقانون احمللي يعاقبه على الوصول هلذا النوع مـن                

املوقع مسؤول  : "املواقع واليت يسمح ا القانون يف بلدان أخرى، وهل تكفي إشارة املواقع إىل أن             
  ".حاته فقطعلى املواد املتاحة عرب صف

                                                 
  .املرجع السابق. ةة للمصنفات الرقميامللكية الفكري.  عرب، يونس-1

  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-2
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v 1اإلحاالت اإلخبارية  
جريدة وهي ما يتعلق باإلحاالت اإلخبارية وأبرز هذه القضايا حادثة املؤسستني اإلعالميتني،            

Shetland Time ووكالة أنباء ،Shetland News  حيث قاضت اجلريدة وكالة األنباء، بـسبب أن ،
نوان ما على موقع الويـب اخلـاص        املستفيد حني دخوله إىل موقع اجلريدة ، ومبجرد النقر على ع          

، حيـث ادعـت جريـدة    Shetland Newsباجلريدة، حيال إىل موقع الويب اخلاص بوكالة أنباء 
Shetland Time  أن هذا الربط ينتهك حق التأليف اخلاص بعناوينها وقد يؤدى خطأً إىل اعتقـاد 

لى تصميم لوحـة خاصـة يف   املستعمل أن اخلرب من حترير اجلريدة، وبعد نزاع طويل مت االتفاق ع           
املواقع تتيح الوصول إىل أخبار اجلريدة، أو وكالة األنباء مباشرة من دون اخللـط يف املعلومـات                 

  .واإلحاالت، وقد قبلت احملكمة هذا االتفاق الذي حل بعيدا عن ساحتها
v تصميم صفحات الويب  

الزالت يف مرحلـة    إن القضايا املتعلقة بصفحات الويب من إشكاالت حقوق التأليف اليت           
البحث والتقصي من قبل خرباء القانون واملهتمني حبقوق امللكية الفكرية، يف خمتلف دول العـامل               

 أن إىل اإلشارة األمهية،  ويف هذا الصدد فان من        خاصة باعتبارها أهم حتديات التجارة االلكترونية     
وضعت مشروع قـانون منـوذجي      قد  ) اليونسترال(  املتحدة   األممجلنة التجارة الدولية يف هيئة      

 املنظمة  األجنبية لصياغة ووضع العديد من التشريعات       أساسا اعتمد   1996للتجارة االلكترونية عام    
للتجارة االلكترونية، لكن هذا القانون النموذجي مل يتعرض ملسائل امللكية الفكرية املثارة يف بيئـة               

  2 .تناقضات حادة وإشكالياتالتجارة االلكترونية ملا تنطوي عليه من 

 االتفاقيات الدولية حلماية املصنفات الرقمية -4-5

  القانوني األوربي حلقوق التأليف الرقمية -4-5-1
سعت اللجنة األوربية لالهتمام بتطوير تشريعات حقوق التأليف الرقمية، وقد وصلت لوضع            

د من جوانب هـذه     ، واستطاع هذا املشروع تغطية العدي     1997 ديسمرب   10مشروع قانون بتاريخ    
احلقوق، كما تلقى العديد من املصادمات واالعتراضات سواء من قبل املؤلفني وأصحاب احلقوق             
أو من طرف املستفيدين، وكانت املكتبات أول املعترضني على هذا املشروع ملا يلحقها من أضرار               

السلب علـى   جراء تطبيق بنوده، خاصة أنه مشروع سيصيب صميم وظائفها وأعماهلا، وسيؤثر ب           
                                                 

  .املرجع السابق . أوبنهاي، تشارلز-1
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رسالتها وحىت على املهنة املكتبية بصفة عامة، خاصة أن املشروع سـيمنع املكتبـات ومراكـز                
  1:املعلومات ودور األرشيف وحىت اجلامعات من

v عرض املواد الرقمية على شاشات يف حميطها. 

v السماح للمستفيد باالطالع على املواد الرقمية احملمية. 

v سخ مهما كانت األغراضالسماح للمستفيد باحلصول على ن. 

v نسخ األعمال الرقمية لألرشفة. 

v إرسال املواد الرقمية على الشبكة إىل املكتبات أو طالب أو باحثني يف مؤسسات أخرى. 

وأمام كل هذه االعتراضات واملصادمات عمل االحتاد األوريب على إعادة صياغة املـشروع             
مثل حق االتصال، وحق التوزيـع، وحـق        والذي قدم فيه حقوقا جديدة للمكتبات واملستفيدين        

 Electronic Copyright Managementمحاية النظم الفنية مثل نظم إدارة حق التأليف اإللكتـروين  

Systems              اليت تعمل كوحدات مضادة لالستنساخ وحتمى حقوق إدارة املعلومـات، إضـافة إىل ،
 االسـتثناءات يف القـانون اجلديـد        العديد من االستثناءات احملدودة هلذه احلقوق اجلديدة، وتضم       

االستنساخ لألغراض الشخصية، واالستنساخ لألغراض غري التجاريـة، واالستنـساخ بواسـطة            
املكتبات العامة واملتاحف واملؤسسات املثيلة األخرى اليت تقوم باالستنـساخ ألغـراض التعلـيم              

خ بغرض كتابة التقـارير  والبحث العلمي، واالستنساخ لصاحل ضعاف السمع، والبصر، واالستنسا     
عن األحداث اجلارية، واالستنساخ ألغراض األمن العام، وجتدر اإلشارة إىل أن مسودة القـانون              
آثرت جتنب موضوع حمدد أال وهو مسوؤلية موردي خدمة اإلنترنت جتاه عمليات انتحال حـق               

ه النقطـة سـتعمل   التأليف اليت قد حتدث داخل أنظمتهم، وذلك ألن اللجنة األوربية رأت أن هذ   
  2.على اتساع دائرة اخلالف، وأا تستحق دراسة مستقلة

إن اهلدف األساسي الذي سعت إليه مسودة قانون حق املؤلف اجلديد هو حتقيق التناسق بني               
فقرات القانون بني الدول األعضاء، فمما ال شك فيه إن قوانني حق االستنساخ، وإتاحة االتصال               

  .التأليف اشتملت على نقاط عديدة ختتلف حوهلا الدول األعضاءللعامة، واستثناءات حق 

                                                 
 .65. ص. املرجع السابق. املكتبات يف جمتمع املعلومات.  صويف، عبد اللطيف-1
  .املرجع السابق  .لزأوبنهاي، تشار -2
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  1اللجنة األوربية املشرتكة حلماية حقوق بنك املعلومات -4-5-2
 الكتاب األخضر املتعلق بتطبيقات حقوق املؤلـف واحلقـوق          1995وضعت هذه اللجنة يف     

عات األوربية والعاملية يف    ااورة النامجة عن تكنولوجيا املعلومات والشبكات كما ناقشت التشري        
جمال تداول املعلومات ومحايتها يف ظل عوملة األسواق ومنو خدمات الوسائط املتعددة اسـتنتجت              
اللجنة األوربية أربع جماالت مهمة ملعاجلة هذه القضايا من أجل وضع تشريعات عاجلـة وفعالـة                

  :وهي
v حق اإلنتاج وتداول املعلومات  
v وماتاحلق العام يف الوصول للمعل  
v األعمال التقنية اليت حتمي تسرب املعلومات  
v حق توزيع النسخ املادية للعمال  

  احلماية  القانونية ملصادر معلومات شبكة اإلنرتنت -4-5-3
استوىف موضوع حقوق امللكية الفكرية واألدبية حقه من التشريعات، فقد غطت القـوانني             

، ومن املالحظ اآلن أن غالبية دول       1883رية يف   كل جوانبه منذ اتفاقية باريس حلماية األعمال الفك       
العامل هلا تشريعات خاصة حبقوق امللكية الفكرية، أما موضوع محاية املصنفات الرقمية فقد تـأخر               
كثريا مقارنة بظهور اإلشكاالت والتعديات على هذا النوع من املصنفات، حيث ال يزال يف نطاق               

 منه يف الوقت احلاضر سواء على املستوى الـدويل أو           البحث والتقصي، ومع ذلك فقد أجنز الكثري      
الوطين، ويئ اتفاقية املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حق املؤلف واحلقوق ااورة ما بـني               

 حيـث وضـعت   ،2 إىل االنطالق حنو بناء نظام قانوين حلماية احملتوى الرقمي   1996 و   1994عامي  
 هذا املوضوع متاما كأول اتفاقية دولية تقوم بفرض التزام علـى            1994تريبس عام   ت و اتفاقية اجلا 

، أما االجتاهات الوطنية    3الدول يف ضرورة مشول منتجات احملوسبة والرقمية حبقوق امللكية الفكرية         
فأغلبها ناتج عن بعض احملاكمات والقضايا شغلت احملاكم يف أكثر من مرة فهي الدافع الرئيـسي                

أهم تشريعات حقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية هي نتـاج هـذه            هلذه التشريعات، أما    

                                                 
 .املرجع السابق. التشريعات القانونية وتكنولوجيا املعلومات.  حسانة،حميي الدين -1
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القضايا، واليت تدفع باملشرع إىل النظر يف التشريع وتعديله وسن اجلديد، وبـصفة عامـة فـإن                 
 أن تغطي كافة اجلوانب املتعلقـة حبمايـة         التشريعات اخلاصة حبماية املصنفات الرقمية مل تستطع      

وميكـن  ،  1وتداوهلا عرب اإلنترنت واليت خلقت نوعا جديدا من التحديات        األعمال اليت يتم نشرها     
  :تلخيص أهم اجلهود لبعض الدول الرائدة يف هذا اال

  الواليات املتحدة األمريكية -4-5-3-1
أول تشريع أمريكي له عالقة حبقوق التأليف الرقمية ما يسمى بقانون حق الطبع األمريكـي               

 الذي أخذ يف االعتبار موضوع التقنية احلديثة لالتصاالت، فقـد  The Copyright act 1976لسنة 
توقع الكوجنرس يف عام إصداره كل التغريات اليت سوف حتدثها التكنولوجيا وكحد أدىن أخذ يف               

 التعامـل مـع     )C/201(االعتبار املستجدات التكنولوجية واإلعالم ولقد تضمن النص يف القـسم           
 حبيث مل يضع أية قيود على اإلعالم والنشر، وهو ما جعـل  Collective worksاألعمال اجلماعية 

احملاكم األمريكية ترى يف هذا النص إمكانية واسعة لالنطباق على قواعد البيانات عرب اإلنترنـت،               
واألقراص املضغوطة، أما النص الصريح واخلاص حبقوق امللكية الفكرية الرقمية كان بعد ظهـور              

  .The Non – E Theft Act، ومعه تشريع منع العدوان اإللكتروين 1998 عام *(DMCA)تشريع 
 بإصدار قانون يقضي بالسيطرة على حقوق النـشر يف          1993 عام   قام املشرع األمريكي   كما

اال اإللكتروين، وإعطاء احلماية القانونية هلذه األعمال، وقيامها كذلك بتضمني قوانينهم، قانون            
اإلبداعية يف اال التقين، حيث ميكن احلصول على حق النشر بشكل           حق النشر، وتشجيع احلقوق     

بشكل مادي، وبذلك ال ميكن ألحد أن ينسخ أو يوزع أو يعرض            ا  آيل مبجرد أن يصبح العمل مثبت     
  .2العمل دون مساح املالك بذلك

  3فرنســــا -4-5-3-2
عليا فيما خيص نشر أعمال     ابرز ما صدر من القضاء الفرنسي ما نتج عن احملكمة االبتدائية ال           

الصحفيني األفراد على شبكة اإلنترنت، حيث اعتربت انه يستلزم احلصول على املوافقة املسبقة من              

                                                 
   .املرجع السابق.  بسام، التلهوين-1
*- (DMCA) Digital Millennium Copyright Act.  
على اخلط [. 0030 جملة العربية .مواكبة ثورة التكنولوجيا الرقمية اجلامعية العربية يف ظل جمتمع املعلومات حتمية املكتبة .بطوش، كمال -2

 http://www.arabcin.net/arabiaall/1-2003/7.html : التايلعلى العنوان. 25/12/2005 :زيارة يوم. ]املباشر
  .املرجع السابق.  الدوى، إبراهيم أمحد-3
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الصحفي، وال جيوز نشر أو استخدام أيا من حقوق امللكية الفردية احملمية يف صفحات الويب، وقد                
 14/8/1996 يف باريس يف ،)BREL ET SARDOUقضية (جاء هذا القانون كحكم لقضيتني األوىل 

بسبب وضع أغنية على صفحة ويب  لطالبني دون احلصول على موافقة مسبقة على ذلك من قبل                 
  .مالكي األغنية

يف  (14/4/1999والثانية يف إطار النشر الصحفي حيث قررت احملكمة االبتدائية يف باريس يف             
 من حق اجلريدة، Un oeuvre collectiveأن النشر اجلماعي ) LE FIGAROقضية جريدة الفيجارو 

على أنه ال ميتد هذا احلق إىل النشر الفردي عرب اإلنترنت مميزة بذلك العمل اجلماعي وبني النـشر                  
الفردي الذي يستلزم احلصول على املوافقة املسبقة من الصحفي، ولقد أيدت حمكمـة اسـتئناف               

قررة لزوم احلـصول علـى موافقـة         م 10/5/2000باريس هذا احلكم يف حكمها الصادر بتاريخ        
، وإن كانت   Minitelالصحفي حال وجود نشر فردى عرب اإلنترنت كما لو كان النشر عرب شبكة              

احملكمة قد جانبها الصواب يف تشبيه اإلنترنت باملينيتال لكون األخري شبكة خاصة بفرنسا فقـط               
  .عامليةوتعمل بنظام اخلطوط املغلقة وليست كاإلنترنت مفتوحة وتتصف بال

  1مصـــــر -4-5-3-3
 38 بشأن حقوق املؤلف بالقـانون رقـم         1954 لسنة   35يف مصر عدل املشرع القانون رقم       

 أضـاف برجميـات     1992 فالقانون املصري يف تعـديل       1994 لسنة   29 والقانون رقم    1992لسنة  
ر آنذاك ومل يكن    الكمبيوتر لتأخذ حظها من احلماية، على أن األمر كان متعلقا بربجميات الكمبيوت           

يقصد اإلنترنت، وسوف تربز املفارقة بني االثنني حال تعرضنا جلرائم العدوان على امللكية الفكرية              
 بشأن محاية امللكية    2002 لسنة   82فيما بعد، وما يهمنا هنا أن املشرع املصري أصدر القانون رقم            

حماولة أولية لتطوير آليات التعامل      بشأن تنظيم االتصاالت يف      2003 لسنة   10الفكرية والقانون رقم    
  .مع اإلنترنت واتمع املعلومايت ككل
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  الفصل اخلامس

  احلماية على شبكة اإلنرتنت
  

عـرب    الرقمي وكذلك خمتلف التعامالت اإللكترونية     العاملمن أهم التحديات اليت يواجهها      
تعاملهم مع  املشكالت األخالقية والقانونية اليت نتج عنها اخنفاض ثقة املستعملني          رنت،  شبكة اإلنت 

حبذر خاصة يف مسائل اخلصوصية الفردية، ولدا فقد عمل املختصون واملهتمون بقضايا اإلنترنـت              
كية على إجياد طرق محاية املعلومات وكل املسائل املتعلقة ا من سري املعلومات، ومحاية حقوق املل              

الفكرية واحلفاظ على اخلصوصية الفردية، واحلماية من اجلرائم على الشبكة، وهناك العديد مـن              
اإلجراءات التقنية والعملية اهلادفة إىل محاية املعلومات واملستفيدين على الشبكة، وسنقوم يف هـذا              

قية والقانونية الـيت    الفصل بالتعريف ذه العمليات والتقنيات اهلادفة إىل احلد من التعديات األخال          
  .ظهرت على شبكة اإلنترنت

  محاية املعلومات على شبكة اإلنرتنت -1
أمام التزايد الكبري للتعدي على املعلومات الرقمية على شبكة اإلنترنـت وصـعوبة تـوفري               
ضمانات حتمي املستعملني للتبادل اآلمن هلا، كان واجبا البحث على طرق جديـدة تزيـد مـن                 

علومات، وسنتعرف يف هذا العنصر على عمليات تـشفري املعلومـات والتوقيـع             احلفاظ على امل  
  .االلكتروين وما هلا من أمهية وفاعلية

  التشفري االلكرتوني للمعلومات -1-1
نظرا للمخاطر اليت تتعرض هلا املعلومات على الشبكات، وشبكة اإلنترنت خاصة، فقد عمل             

 يف أواخر الستينات    IBMاملعلومات، وجنحت شركة    املختصون إلجياد طريقة للمحافظة على هذه       
، 1يف تطوير نظام تشفري، ويعرف التشفري على أنه وسيلة الستبدال رسالة أو أي مستند بـالترميز               

حيث ال ميكن معرفة حمتوياته، وهي عملية حتويل النص املبسط أو املستند الواضح إىل رموز، مـن                 
واسطة سلسلة حمددة مسبقا مـن احلـروف واألرقـام          خالل ترميز احملتويات وإظهار البيانات ب     
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 إدخال تعديالت علـى املعلومـات عنـد         إىلهذه العملية   ، حيث دف    1والكلمات واإلشارات 
، حبيث إذا ما مت الوصول إليها مـن قبـل           مفهومةحتويلها إىل رموز غري      إرساهلا إىل جهة معينة أو    

  2.غالهلاأشخاص غري خمول هلم بذلك ال يستطيعون فهمها واست
 يف أواخر الـستينات،     IBMلكتروين على يد شركة     ه فقد ظهر التشفري اإل    وكما سبق ذكر  

ـ يقاس  حيث جنحت يف تطوير نظام تشفري حقق انتشارا واسعا يف السوق باستخدام مفتاح                هطول
وتالحقت احملاوالت من طرف شركات أخرى إلجياد سبل التشفري، ممـا أدى إىل              ،Bitsبـ بت   

أكـرب  أي   بت   128 برنامج مبفتاح طوله     1986 عام   IBM للعملية، وقد وضعت شركة      وضع معايري 
، وتستخدم 3الطريقة األكثر اعتمادا للتشفري يف العامل، وهو    بت 56 الذي كان طوله     قوة من السابق  

 التشفري وفك التشفري، حيث ترجع قوة التـشفري إىل الـصيغ            ريقتني يف عملية تشفري املعلومات    ط
تتمثل هذه العملية يف إدخال تعديالت على املعلومات املرسلة إىل جهـة معينـة، أو               والرياضية،  

حتويلها إىل رموز غري مفهومة، حبيث إذا مت الوصول إليها من قبل أشخاص غري خمول هلم بـذلك                  
فإم لن يتمكنوا من قراءا وفهم معانيها، أما الشخص املرسل إليه فبإمكانه قراءا عـن طريـق                 

  : مها، أما تقنية التشفري فتقوم على تقنيتني أساسيتني4وإعادا إىل شكلها األصليفكها، 

  التشفري املتماثل -1-1-1
 تتم بواسطة مفتـاح سـري       حيث،يستخدم املفتاح نفسه يف عملييت التشفري وفك التشفري       

ـ         ه ويف الوقت نفس   ،لتشفري النصوص  س  لفك تشفريها وترمجتها إىل وضعها األصلي باستخدام نف
، وبذلك فإن املفتاح املستخدم يكون معروفا من قبل كل من املرسـل واملـستقبل               املفتاح السري 

ـ  إا عملية ج   ،5للرسالة، وال يتم إرسال املفتاح من الرسالة ولكن يرسل بطريقة أخرى            مـن   ةدي
حيث قدرا على حتويل حمتوى الرسالة األصلية إىل معلومات غري مفهومة، ولكن تعـدد ملكيـة                

 ال جتعل املتعاملني يف مأمن من إمكانية احلصول عليه من قبل جهات غري مرخص هلا     السريفتاح  امل
  . يف استخدامه لفك تشفري املعلومات
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  )Asymmetric( التشفري الالمتماثل -1-1-2

 مفتاحني اثنني مرتبطني بعالقة     تماثلعوضا عن استخدام مفتاح واحد، يستخدم التشفري الالم       
 Private، واملفتاح اخلـاص  Public key ويدعى هذان املفتاحان باملفتاح العام ،ائهمارياضية عند بن

key  ،      ،ا     فاملفتاح اخلاص يكون معروفا لدى املرسل فقطأما  ،يستخدم لتشفري النصوص أوفك شفر 
شخص، يستطيع فك شفرة النـصوص الـيت مت          معروف لدى أكثر من جهة أو      املفتاح العام فهو  
 وميكن استخدامه أيضا لتشفري الرسائل املوجهة لصاحب املفتاح         ، املفتاح اخلاص  تشفريها بواسطة 

رة رسالة مت تشفريها بواسطة هذا      فاخلاص، ولكن ليس بإمكان أحد استخدام املفتاح العام لفك ش         
الوحيد الذي يستطيع فك شفرة الرسـائل الـيت           إذ أن صاحب املفتاح اخلاص هو      ،املفتاح العام 

  .1العامشفرها املفتاح 

   التوقيع االلكرتوني -1-2
على الرغم من توفر تقنيات التشفري إال أن اهلاكرز والكراكرز بفـضل قـدرام العاليـة                
واملتجددة قد متكنوا من العبث باملعلومات والرسائل االلكترونية، من هنـا ظهـرت احلاجـة إىل        

وث أي عبث يف    حدمن عدم   البصمة أو التوقيع االلكتروين، وهو أسلوب جديد يستخدم للتأكد          
والبصمة املرفقة معهـا لـن      ن حدث أي تعديل أو ختريب يف الرسالة، يعين أن الرسالة            الرسالة، فإ 
 بالتقدم إىل إحدى اهليئـات      يه احلصول عل  يتموالتوقيع االلكتروين ملف رقمي صغري      . 2 معا تتطابقا

صحوبة باملفتاح اخلاص واملفتاح    ذا الصدد م  صدار شهادات   إلواملستقلة واملعترف ا    املتخصصة  
، فيتم فيها ختـزين االسـم       3 وما يلزم عمليات التشفري من خوارزميات      ،العام للمستخدم اجلديد  

وبعض معلومات اهلوية املهمة، تتكون عند تسليمها لصاحبها على مفتاحني عام وخاص، املفتـاح              
 يف الدليل وهو متاح     ح العام فيتم نشره   ، أما املفتا  قيع الذي مييز املستخدم على البقية     اخلاص هو التو  

  .ط باهليئة املاحنة هلذا التوقيع، وهو مرتبللعامة
بدأ استعمال التوقيع اإللكتروين مع الزيادة اهلائلة ملشاكل األمن والثغـرات علـى شـبكة               

قدرة اإلنترنت مما سبب انعدام الثقة ذه الشبكة، ما أدى يف التفكري يف هذه التكنولوجيا، اليت هلا                 
احلفاظ على سرية املعلومات والرسائل االلكترونية، كما ميكن أن حتدد شخصية وهوية املرسـل              

                                                 
 .257. ص. املرجع السابق.  سعيد بامفلح، فاتن- 1
 .127.  126. ص. ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام- 2
 .املرجع السابق. عبد ايد، ميالد - 3





 152 

واملستقبل الكترونيا، والتأكد من مصداقية هذه الشخصيات، بفضل التوقيع االلكتـروين يـتمكن             
مرسل املعلومات والرسائل االلكترونية من تشفريها، وإضافة التوقيع، وميكـن مـن التأكـد أن               
املعلومات اليت حيملها يف اهليئة املاحنة هلذا التوقيع مطابقة لإلمضاء، ليقوم املستقبل بقراءة الرسـالة               

  1.باستخدام مفتاحه اخلاص، متأكدا من موثوقية الرسالة اليت حتمل توقيع املرسل
ت، تولد من الرسـالة احملولـة       ايب 128 حبوايلتتكون هذه البصمة من بيانات هلا طول ثابت         

 إذ أن أي تغـيري يف  ،ت الطول املتغري كما متكن من متييز الرسالة األصلية والتعرف عليها بدقـة           ذا
 وال ميكن أن تتـوفر إمكانيـة        ،ببت واحد سيؤدي إىل توفري بصمة إلكترونية خمتلفة        الرسالة ولو 

  .اشتقاق نفس البصمة اإللكترونية لرسالتني خمتلفتني
ا باختالف املفاتيح اخلاصة اليت أنشأا، وال ميكـن         ختتلف البصمات اإللكترونية عن بعضه    

 إنـشاء   فك شفرا إال باستخدام املفتاح العام املتعلق ا، لذلك يطلق على اقتران املـستخدم يف              
جتدر اإلشـارة بـأن خوارزميـة البـصمة          و .أحادي اإلجتاه اقتران التمويه    ،البصمة اإللكترونية 

، لذلك تستخدم كثريا يف إنشاء التوقيـع        متماثل التشفري الال  اإللكترونية أسرع بكثري من خوارزمية    
 ويتم هذا النوع من التوقيع أوال بإنشاء بصمة إلكترونية للرسالة، مث تشفر             ،اإلمضاء اإللكتروين  أو

تلك البصمة باستخدام املفتاح اخلاص لصاحب الرسالة، فينتج عن ذلك توقيع رقمي يلحق بالوثيقة              
صحة التوقيع يقوم متقبل الرسالة بفك شفرة التوقيع مستخدما املفتاح العـام             وللتأكد من    ،املرسلة

املناسب، فإن جنحت عملية فك شفرة التوقيع، أي بالعثور على نفس البصمة اإللكترونية بإعـادة               
  2 .تطبيق خوارزمية اقتران التمويه على الرسالة، فهذا يعين أن املرسل قد وقع الوثيقة بالفعل

  

  ة املائية الرقميةالعالم -1-3
هي جمموعة بيتات متثل صورة يتم تضمينها يف امللف لتحديد معلومات حقوق امللكية لذلك              
امللف، وعلى العكس من الوثائق املطبوعة املرئية، يتم توزيع وتشتيت البيتات املمثلة للعالمة املائية              

ج خاص لتجميـع هـذه      الرقمية، حيث يصعب حتديدها ومعاجلتها بعد إنشائها، ويستخدم برنام        
البيتات املشتتة والتحقق منها، ومن صحتها ومطابقتها لألصل، وال يقتصر تصميم العالمات املائية             
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الرقمية فقط على احملتوى النصي كمثيلتها املطبوعة، وإمنا تنسحب على مجيع أشكال امللفات مـن               
  1 .صورة وصوت وفيديو، ووسائط متعددة

  لى شبكة اإلنرتنتمحاية اخلصوصية الفردية ع -2
على شبكة اإلنترنت تشغل حيزا كبريا مـن اهتمـام املـسؤولني      الفردية  مسألة اخلصوصية   

 يف انعدام الثقة ذه الشبكة والتخلي عن        ا ما  األمر الذي تسبب نوع    ،دين على حد السواء   فيواملست
بدال من  نفصلة  لية امل احملشبكات  على ال تركيز  الاعتمادها يف بعض التطبيقات اخلدماتية اهلامة، مثل        

لمخاطر ، تفاديا ل   لتطبيقات اخلصوصية فحسب    الشبكات املخصصة  استغاللأو  إلنترنت  ا استغالل
،  تزايد شركات مجع البيانات وانتشار وسائل النقل الرقمـي       وأمهها، اليت تتهدد اخلصوصية الفردية   

عناصـر احلوسـبة    ل لـة ، إضافة للقـدرات اهلائ    استخدام املعلومات للرقابة الشخصية   كما ميكن   
  2. للحصول على هذه املعلومات من أي طرف كانواالتصاالت

  اخلصوصية الفردية للمعلومات -2-1
تعترب اخلصوصية حق األفراد واجلماعات يف تقرير جمموعة من القضايا خبـصوص البيانـات              

ديـد كميـة    واملعلومات اليت ختصهم، وأهم هذه القضايا هي، حتديد نوع البيانات واملعلومات حت           
البيانات واملعلومات املسموح باستخدامها، حتديد كيفية استخدام البيانات واملعلومات، اليت ختص           
األفراد واموعات، وتوقيت استخدام البيانات واملعلومات الشخصية، وتواجه املواقع واملتـاجر           

 واملعلومـات،   االلكترونية صعوبة كبرية يف التوفيق بني احلصول على قدر كاف مـن البيانـات             
، لـدا فـإن مـن       3الشخصية للزبائن والزوار من جهة، وعدم انتحال خصوصيتهم من جهة ثانية          

  4واجب املواقع حتقيق جمموعة من العناصر لضمان عدم التعدي على خصوصيات زبائنها ومنها
v              جيب أن يكفل املوقع االلكتروين للزبائن والزوار أن املعلومات اليت يتم مجعها لن تستخدم 

 .دون تصريح وموافقة
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v                 ضرورة أن يفصح املوقع أو املتجر االلكتروين عن كيفية التعامل مع املعلومات الـيت يـتم
 .مجعها يف صورة مالحظة، ليعلم املستخدم ا قبل أن يدىل مبعلوماته

v م للتأكد من صحتها ودقتهامتكني املستخدمني الوصول إىل بيانا. 

v  خبصوص استخدام هذه املعلوماتوضع جمموعة خيارات أمام الزبون.  
 وبالرغم من كل هذه اإلجراءات والقواعد فان خصوصية األفراد تواجـه جمموعـة مـن               
التعديات تظهر من خالل قيام مواقع ومتاجر الويب، بتعقب الزوار وترصد سلوكهم، وزيارام،             

ته وعلمه، مما أدى    ومشتريام، وتقوم جبمع هذه البيانات واملعلومات وتستخدمها من دون موافق         
باجلهات املعنية، واملهنية لإلنترنت بإصدار تعليمات وأنظمة وقوانني، تم بقضايا سرية وخصوصية            

  1.األفراد على الشبكة
لقد بدأت االهتمامات األوىل ملنظمات األعمال اإللكترونية       فأما عن بداية قضايا اخلصوصية      

شكاالت، بسبب نشر بعض املواقع للبيانـات        من اإل  وع اخلصوصية، بعد أن ظهرت الكثري     مبوض
اخلاصة للزبائن الذين يرتادون صفحاا ويدلون ببيانام مقابل احلصول على بعـض اخلـدمات،              

 منها الزبائن لسبب نشر بيانام الشخصية، فقـد رفـع           وبسبب األضرار واإلزعاجات اليت عان    
 اواقع ببيانام الشخصية إال إذا حصلو      ال يزودون امل   اهؤالء أصوام لالحتجاج على ذلك، وصارو     

  2.على التزامات بعدم استخدامها، إال يف ضوء شروط حمددة يتفق عليها مع كل زبون

قد صدرت قوانني كثرية تنظم خصوصية الزبائن الذين يدلون ببيانـام إىل            فإضافة إىل هذا    
 ليت تعتمدها احلكومات عادة    ا مواقع الويب، ومواقع املتاجر اإللكترونية، وضمن سياسة اخلصوصية       

ينبغي التأكيد على أن البيانات الشخصية اليت يقدمها الزبون سوف تعامل بسرية وأن اسـتخدامها     
  .جيري يف إطار ما تعلنه سياسة اخلصوصية ويوافق عليها الزبون

  3احلماية الذاتية للخصوصية على شبكة اإلنرتنت -2-2
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 :زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [استراتيجيات وتقنيات احلماية من أنشطة االعتداء على خصوصية املعلومات . عرب، يونس-3

 www.arablaw.org/Download/ Privacy_TechnicalStrategy_Article.doc :على العنوان التايل. 09/03/2006

http://www.arablaw.org/Download/
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ووعي املستعملني مبسائل واستراتيجيات التعامل مع      تكمن احلماية الذاتية يف مستوى اطالع       
مواقع اإلنترنت لضمان مستوى أمن معقول، أو لتجاوز خماطر التواجد على الـشبكة أو خمـاطر                
املراسالت اإللكترونية، والوعي باألداء الالزم للحماية، من خالل معرفة حد أدىن للتعامل مع البيئة              

بيانام الشخصية، فأول ضمانات احلماية أن يكون املـستخدم         الرقمية فيما يتصل بكيفية التعامل      
ستوى املخاطر وخبياراته وأدواته لتجاوزها كاالهتمـام       ملا حيصل يف هذه البيئة، ومدركا       ملمدركا  

بطرق احلماية من الفريوسات، ومعرفة خماطرها ومصادرها، ومعرفة األدوات والطـرق املالئمـة             
س املعىن فان احلماية الذاتية للخصوصية تنطلق من معرفة املخاطر          لتخفيف خماطرها أو منعها، وبنف    

اليت تتهدد خصوصية املعلومات، وإدراك السلوكيات املالئمة ومهارات احلد األدىن للتعامل مـع             
خمتلف مصادر اخلطر، وتوظيف وسائل وتقنيات مالئمة لتقليل اخلطر أو منعه، ولذا فـان علينـا                

تنا يف بيئة االنترنت خماطره اخلاصة، كما أن هنـاك الكـثري مـن              إدراك أن لكل نشاط من أنشط     
السلوكيات تتيح تقليص التهديدات واملخاطر، عوضا عن أن هلا مجيعا أو لكل منها وسائل محاية               
مالئمة نسبيا، وهذه أهم العادات واملعامالت اليت يقوم ا أغلب مستعملي شـبكة اإلنترنـت،               

 وطرق احلماية الواجب معرفتها ووعـي املـستعملني ـا،           وسنتطرق للتعريف ببعض األخطار   
  .لتمكينهم من جتاوز خماطر الشبكة أو املخاطر اليت تتعرض هلا املراسالت اإللكترونية

  التصفح عرب االنرتنت  -2-2-1
فالتصفح عرب اإلنترنت يعين تزويد املواقع ببيانات شخصية أو قدرة هذه املواقع علـى زرع                

نسخ بياناتنا والتعرف عليها مبا فيها بياناتنا املالية، هلذا كان اللجوء إىل برجميـات              برجميات صغرية ل  
التخفي ومواقع إخفاء الشخصية احلقيقة أحد الوسائل املالئمة نسبيا ملنع خماطر الكـشف ومجـع               
املعلومات ألغراض غري مشروعة، وكان الوعي مبا نزود املواقع به من بيانـات شخـصية أهـم                 

داء اجليد، فليس كل ما تطلبه املواقع مقبول التجـاوب معـه، إذ علـى املـستخدم              ضمانات األ 
 يريد هذا املوقع كل هذه البيانات، وهذا يتكامل مع وجوب قراءة سياسات املوقـع    االتساؤل، ملاذ 

املعلنة بشأن مجع البيانات الشخصية، إذ أن معرفة غرض املوقع من ذلك والتزاماته جتاه ما جيمـع                 
ات حيدد مدخال أساسيا الختاذ القرار بشان تزويد البيانات أو رفض تزويـدها، كمـا أن                من بيان 

الوعي بالسلوكيات واملهارات اليت متنع زراعة حزم الربجميات الصغرية يف جهاز املستخدم كفيـل              
  .مبنع وصول املواقع إىل بيانات الشخص وإساءة استخدامها

  الربيد االلكرتوني -2-2-2
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إن إرسال واستقبال الربيد االلكتروين له خماطره اخلاصة، فان افتقـدنا مهـارات التخفيـة               
والتشفري أو أدىن حدود احلماية فان بريدنا االلكتروين يصبح متاما كرسائل دون غالف ترسل عرب               

 العمل  الربيد العادي فيتمكن اجلميع من قراءا ومعرفة مضموا، كما أن للربيد االلكتروين يف بيئة             
قواعده اليت تتيح محاية اخلصوصية،فمن األفضل للمستفيدين من بريد العمل االبتعاد عن استخدامه             
لألغراض الشخصية واالعتماد على صناديق الربيد االلكتروين اخلاص بعيدا عن بيئـة العمـل الن               

ـ                شبكة وبكل بساطة هذا النوع من الربيد يكون مفتوحا ومراقبا من طرف املؤسسة وأعـضاء ال
  . وأصحاب العمل

، واملتصفحات اليت تـسمح بـالتجول دون   anonymous mailersكما ميكن الربيد املخفي 
كشف اهلوية عرب اإلنترنت، اليت حتمي الربيد اإللكتروين والتراسل عرب الشبكة، وما بينـهما مـن                

 Ghost Mail من هذه الـربامج وسائل، ميكن للمستخدم توظيف التقنية ذاا لتعزيز اخلصوصية، و
وبرنـامج   فهو برنامج يساعد على إخفاء شخصية املستخدم عند إرسـال رسـائل الكترونيـة،             

Anonymos Remailer كما مبكن برنـامج  )بدون عنوان( الذي يساعد يف إرسال رسائل جمهولة ،
Eudora∗    يف التحكم يف الربيد الوارد من خالل جمموعة خيارات للحفاظ على خصوصية املرسـل 

  1.ستقبل للرسالةوامل
 ومع ذلك فالتقنية ذاا وسياسات توظيفها يف كثري من األحيان ال تزال تتوجه حنو املخاطر،               
فمثال الس الفدرايل األمريكي املشرف على البنوك األمريكية وبإستراتيجية مصرفية صـحيحة،            

أمام  توظيـف تقنيـات   يطلب من البنوك معرفة زبائنها، واليت تعترب يف الوقت ذاته طريقة جديدة    
  2.التتبع والرقابة ومجع البيانات عن العمالء

  منتديات احلوار وجمموعات األخبار -2-2-3
كما أن منتديات احلوار وجمموعات األخبار يف بيئة االنترنت هلا خماطرهـا اخلاصـة علـى                

جميـات التتبـع    اخلصوصية، فحىت يف ظل اجتاه الغالبية إىل عدم التعريف بأمسائهم احلقيقة، فان بر            
 املشارك يف هذه املنتديات عن طريق عنـوان         للمستخدموكشف األثر تتيح معرفة العنوان احلقيقي       

اإلنترنت، والوصول أحيانا لقاعدة بياناته احلقيقة لدى مزود اخلدمة، فيصبح ختفيـه وراء اسـم               

                                                 
∗ - Eudora :اإللكترونيةالرسائل اإللكترونية عرب الشبكات  بإرسال واستقبالبرجمية خاصة .  
  .275. ص. 2000.  العريب للنشر والتوزيع: القاهرة. الصحافة واإلنترنت.  خبيت، السيد-1
 .املرجع السابق .استراتيجيات وتقنيات احلماية من أنشطة االعتداء على خصوصية املعلومات.  عرب، يونس- 2
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خدام برجميـات   مستعار غري جمد، هلذا كان من أهم وسائل محاية اخلصوصية يف هذه األنشطة است             
 املستعملني عرب منتديات احلوار، أو التنبه إىل عدم         إخفاءمحاية احلوار أو اعتماد مواقع خاصة تتيح        

اخلوض يف حوارات مع جمموعات هي بذاا مسيئة أو تتجه ألنشطة غري مشروعة، واالبتعاد عـن                
  .ن يقوم ااملمارسات غري القانونية يف بيئة االنترنت حتت وهم أن أحدا ال يعرف م

  محاية خصوصية املعلومات على شبكة اإلنرتنت -2-3
ولتتمكن املؤسسات واملواقع املهتمة باخلصوصية من محاية معلومات مـستعمليها وزبائنـها     

يف نطاق خصوصية املعلومات    واملقبولة  املمارسات العادلة   متثل   ،مخسة مبادئ أساسية  عليها إتباع   
  1 هذه املبادئ هيالرقمية،البيئة  محاية البيانات الشخصية يف أو

  اإلخطار/ اإلبالغ  -2-3-1

ـ قع إبـالغ    ا اخلدمة أو املو   و مزود ه من واجب  ويراد ذا املبدأ أن     اسـتخدام   ،ستخدمنيامل
 واىل أي مدى جتمع هذه البيانـات        ،شخصيةالبيانات  المع  جب معلومام الشخصية وكل ما يتعلق    

  .وتستخدم

  االختيار -2-3-2
 أو مـزودي اخلدمـة بتـوفري خيـار          ،ا املبدأ التزام الشركات صاحبة املواقع      ويوجب هذ 

  .الشخصية بشان استخدام بياناته نيللمستخدم

  الوصول للبيانات -2-3-3
 مـن صـحتها     التأكـد  بيانام   إىلقدرة للوصول   الاملستخدمني  منح   ويوجب هذا املبدأ    

  .ا، يف أي وقت يريد ذلكوحتديثه

  األمن -2-3-4
بشان معـايري   ) املواقع ومزودي اخلدمة  ( هذا املبدأ مبسؤوليات جهات مجع البيانات        ويتعلق

 وحظر الوصول غري املصرح بـه       ، املتعني تطبيقها لضمان سرية البيانات وسالمة االستخدام       األمن

                                                 
  . نفسهاملرجع .عرب، يونس -1
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، حلمايتها  هلذه البيانات، وتتضمن وسائل كلمات السر والتشفري وغريها من وسائل امن املعلومات           
  .ديد خارجيمن أي 

  تطبيق القانون -2-3-5
ويتعلق هذا املبدأ باآلليات املناسبة املتعني اعتمادها لفرض اجلزاءات علـى اجلهـات غـري               

ة بـشان مجـع البيانـات       ـزيهـ وما يتصل ا من املمارسات الن      ،املتوافقة مع املبادئ املتقدمة   

  .الشخصية يف البيئة الرقمية

  تقنيةوسائل وأدوات احلماية ال -2-4
يف ظل بيئة اإلنترنت اليت أضعفت ثقة مستعمليها من القدرة على حتقيق محاية خـصوصية               

، كمـا   1 متكن املخترقني من معرفة اهتمامات األفراد ومعلومام اخلاصـة         املعلومات، خاصة أمام  
ملـهم مـع    ، ال يزال مثة مربر للتفاؤل، فاألفراد يف تعا        بإمكام الوصول إىل الرسائل االلكترونية    

وهي إمـا   حلماية خصوصيتهم،   توفر األمن وا   ووسائل جديدة    برامجاإلنترنت بإمكام استخدام    
برامج أمنية تستهدف املستخدم العادي، أو الشركات الصغرية، أو برامج أمنية خاصة بالشبكات             

  : ومنها،2تستهدف الشركات والبنوك وقطاعات األعمال

  ∗(P3P)  برنامج تفضيالت اخلصوصية -2-6-1

برنامج يسعى حلماية املعلومات اليت يديل ا زوار املواقع، والزبائن للمواقع التجارية، صممه             
، وقد جرى تصميمه لكي يـتمكن الزبـون مـن           ww.concorcium 3احتاد شبكة الويب العاملية     

حتديد ما إذا   االختيار خبصوص املعلومات اليت يديل ا إىل املواقع االلكترونية، وكيفية استخدامها و           
  4.كان سيطلع عليها طرف ثالث أو ال

  

                                                 
 .املرجع السابق .استراتيجيات وتقنيات احلماية من أنشطة االعتداء على خصوصية املعلومات.  عرب، يونس-1

  .182.   ص.املرجع السابق.  احلماية من أخطار اإلنترنت.بسيوين، عبد احلميد -2
∗ - P3P: Plattform for Privacy Preferance 
  .345. ص. بقاملرجع السا.  أبو فارة، يوسف-3
  .275.  ص. املرجع السابق.  خبيت، السيد-4
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 Anonymizer1 برنامج التشخيص -2-6-2

تلعب هذه الربامج دور خادم الربوكسي بني متصفحات الويب واملواقع، فتقوم بإخفاء هوية             
، ما  …Zero knowledge Systems, Safe Webالزبون عند التعامل مع املواقع ومن بني هذه املواقع  

 على هذه الربامج عند التعامل مع املواقع التجارية أا تطلب معلومات شخـصية تعـرف                يؤخذ
  .باملستفيد عند التعامالت املالية

  (PGP)∗ نظام -2-6-3
هو نظام لتشفري الرسائل االلكترونية، متكن مستخدمي اإلنترنت من إرسال بريـد يتمتـع              

 بقراءة الرسالة إال املرسل إليه،كما يتمتع       بالسرية، يستطيع هذا النظام بقدرته على منع أي شخص        
  2.بقوة وفعالية كبرية حلماية الرسائل االلكترونية

  تقنيات إخفاء اهلوية -2-6-4
هناك برامج كثرية تقوم بالنيابة عن املستخدم بتقدمي معلومات مضللة لألنظمة واملواقع الـيت              

  .Anonymizer, Lpwa, Crowds الربامج يقوم بزيارا، مما ميكن من التجول حبرية وأمان ومن هذه

  احلماية من جرائم اإلنرتنت -3
  3:يف العامل طريقتان رئيستان حلماية املنتجات الرقمية

v  وهي السائدة يف الواليات املتحدة، وتعتمد على التحذير قبل          املنطقية احلماية القانونية 
  .االستخدام واملعاقبة بعد إساءة هذا االستخدام

v  وتعتمد على وضع عقبات     ،دول العامل أغلب   وهي السائدة يف     الفيزيائية نيةاحلماية التق 
تقنية متنع أو تعيق إساءة االستخدام، مثل احلماية من خالل مفاتيح إلكترونيـة أو كلمـات                

  إخل...سر

  إسرتاتيجية مواجهة جرائم الشبكات االلكرتونية -3-1
                                                 

  .352.  ص. املرجع السابق.  أبو فارة، يوسف-1
∗ - PGP: Pretty Good Privacy 
  .274. ص.  املرجع السابق. خبيت، السيد-2
  . املرجع السابق.يةيف تقانات املعلومات وصناعة الربجميات احلاسوب مستجدات حقوق امللكية الفكرية . عارف،الطرابيشي -3
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 اإلنترنت، كما رأينا ذلـك يف الفـصل         أمام التزايد الكبري للجرائم االلكترونية على شبكة      
الثالث من البحث، ميكننا اإلشارة اآلن إىل بعض االستراتيجيات والعمليـات الواجـب إتباعهـا         
للحفاظ على األمن العام للشبكة ، وكذا احلفاظ على أمن الشبكات، وقواعد البيانات سواء على               

 علـى مـستوى األفـراد، وخمتلـف       ، أو املؤسسات والنظم املختلفة، أو     تمستوي الدول واهليآ  
  1.مستعملي الشبكة

   العليا للدول واملؤسساتعلى مستوى اهليآت -3-1-1

على كافة الدول أن تعيد تقييم ومراجعة قواعد اإلثبات والتفتيش والتنصت االلكتروين            : أوال
احلديثـة  املعلومات الرقمية وأنظمة الكمبيوتر احلديثة وأنظمة االتصاالت        (وما شابه ذلك لتشمل     

، أما التنسيق األكرب للقوانني اإلجرائية فيمكن أن يسهل التعاون          )والطبيعة العاملية لشبكة اإلنترنت   
  .يف التحقيقات اليت تشمل سلطات متعددة

باإلضافة إىل القوانني املالئمة من املهم أيضا أن تطور احلكومات وأجهـزة تطبيـق              : ثانيـا
  حيتاج ذلك إىل حيث انني، القانون قدراا على تطبيق هذه القو

v تطوير اخلربات يف جمال اجلرمية اليت ترتكب عرب الشبكات االلكترونية.  
v حتقيق مشاركة فعالة للمعلومات بني الدوائر داخل الدولة وبني خمتلف الدول.  
v إىل ضرورة ختطي هذه املشاركة األجهزة التقليدية لتطبيق القوانني حبيث تشمل            إضافة 

  .مي وأجهزة االستخباراتأجهزة األمن القو

  . قطاع تكنولوجيا املعلومات تطويراملشاركة بني احلكومة والقطاع اخلاص يف: اثالث

  : احلد من سوء استخدام اإلنترنت ويكون ذلك من خالل مسارين أساسيني:رابعا
v              فرض رقابة صارمة على املسارات والشبكات واحلواسـيب اخلاصـة بالعـاملني يف

 من عمليات االختراق تكون من العاملني       %80 أن حنو    خاصة إذا علمنا   ،الشركات واهليئات 
  . أو من أفراد كانت هلم صلة سابقة معها،يف اهليئات واجلهات املخترقة ذاا

                                                 
: ، على العنوان التايل13/04/2006: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [اجلرائم اإللكترونية وطرق مواجهتها 1-

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/plastanin.htm  

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/plastanin.htm
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v              االهتمام بأمن املعلومات املتنقلة بني األجهزة واحلواسيب سواء عرب اإلنترنت أو عـرب
عامل مع أرقام احلسابات وكلمات السر خاصة        وتربز هذه الوسيلة يف الت     ،الشبكات الداخلية 

 وكذلك أرقام بطاقات االئتمان والطريقة املقترحة يف هذا اخلصوص بأن           ،باحلاسبات املصرفية 
 العاملة  احلواسيب إرساهلا أو تبادهلا بني أجهزة       عندتتم تشفري هذه املعلومات يف شكل تلقائي        

  .حلكومية اليت تتعامل بتلك البياناتعلى اإلنترنت أو حىت داخل واهليئات املالية وا

  1على مستوى األفراد مستعملي الشبكة -3-1-2
v              وضع جمموعة من اإلجراءات والضوابط اليت متنع األفراد غـري املـسموح هلـم باسـتعمال

الكمبيوتر الرئيسي الذي حيتوي على مجيع البيانات واملعلومات من دخول املكان الذي يوجد فيه              
ك عرب وضعه يف أماكن حتميه من اهلجوم املـادي والـتحكم يف الـدخول               هذا الكمبيوتر وذل  

  .واخلروج من أماكن حمددة
v            محاية مكونات احلاسب من خالل عمل نسخ احتياطية من وسائط التخـزين الـيت حتـوي

امللفات والربامج املختلفة وذلك الستخدامها يف حالة تلف وسائط التخزين األصلية أو حـدوث              
  .عطب فيها

v  ة املواطنني وخاصة الشباب من خطورة اجلرائم االلكترونية، وما تؤدي إليه من نتـائج              توعي
 .سلبية وختريب يف اتمع

  قوانني تشريعية للحماية من اجلرائم اإللكرتونية -3-2
يلعب القانون دورا أساسيا يف احلد من جرائم اإلنترنت من خالل ردع املخترقني وارمني              

وأغلب ما صدر يف التشريعات الوطنية يف جمال اجلـرائم، كـان خيـص              بسن تشريعات صارمة،    
االختراق املعلومايت، فبالرغم من االختالف يف حتديد االختراق املعلومايت، أهو جمرد الدخول غـري              

كما أشرنا هلا يف الفصل الثالث مـن        -الشرعي للنظام، أم الوصول إىل املعلومات والتعامل معها         
دول كثرية قامت بوضع تشريعات حماولة محاية املعلومات من هذه التعديات            إال أن هناك     -البحث

 02/04/1973 الـصادر يف     289 من القانون رقـم      21ومنها؛ التشريع السويدي، حيث تنص املادة       

                                                 
: لعنوان التايلعلى ا. 13/04/2006: زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. حرب بال حدود: اجلرمية االلكترونية 1-

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/iraq.htm  

http://www.arabsec.org/Magazen/vol2/iraq.htm
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كل من وجل بوسائل غري مشروعة إىل سجل خمصص ملعاجلـة           ...يعاقب"اخلاص بالبيانات على أن     
  1".البيانات آليا
v  فانه يعد من قبل اجلرائم فعل الولوج يف         1985 من قانون    263ارك وطبقا للمادة    ويف الدمن ،

  .املعلومات أو الربامج املخزنة يف أجهزة املعاجلة االلكترونية
v            والذي مينـع    1984أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد أصدر التشريع الفدرايل سنة ،

ستخدمة من قبل احلكومة، والبنوك السـتغالهلا فيمـا      الولوج بدون تصريح إىل احلاسبات اآللية امل      
  .ميس أمن الدولة

v          كل من قام بنية الغـش،      " جترمي   301وتضمن التشريع الكندي يف الفقرة الثانية من املادة
وبدون وجه حق بالتقاط، أو شرع بالتقاط وظيفة احلاسب اآليل، سواء عن طريق جهاز الكتروين               

  "جهاز آخر سواء مباشر أو غري مباشرأو مسعي أو ميكانيكي، أو بأي 
v        من العقوبات، قـد     462/2، مبوجب املادة    1988وأخريا فإن التشريع الفرنسي الصادر يف 

يعاقب كل مـن وجل أو  : "استحدث جرمية الولوج غري الشرعي يف نظم املعلومات واليت تنص على     
  ".تواجد بطريق الغش يف كل أو جزء من نظام مربمج للبيانات

غري الشرعي لنظم املعلومات هـو       أن جمرد الولوج  قد أمجعت أغلب هذه التشريعات      ذا  و 
ن لومات والوصول إليها، وبالتايل فـإ     جرمية إال يف التشريع الكندي الذي اعترب اجلرمية التقاط املع         

القانون قد كان واضحا يف احلماية من جرائم املعلومات من خالل جترميه لعمليـات االختـراق                
  . مبجرد الدخول غري املصرح به، وبالتايل فقد مجعت بني الدخول العمدي وغري العمدياملعلومايت

  تقنيات الرتشيح أو احلجب -3-3
خدمة الترشيح أو احلجب ميكن اعتبارها برنامج أو وسيط يتم تشغيله يف البوابة الرئيـسية               

عرضها على قائمة   لإلنترنت على جهاز خاص، يقوم باستالم الطلبات من مستخدمي اإلنترنت، و          
سوداء من املواقع اليت يتم حجبها، ليتم إرسال صفحة احلجب إذا تطابقت مع احد مواقع القائمة                

  2:السوداء، وتقدمي الطلبات إذا مل تكن مسجلة على هذه القائمة حسب الشكل التايل
  

                                                 
  .208 .207 .  ص.ص. 1998. دار النهضة العربية: املنوفية. ثورة املعلومات وانعكاساا على قانون العقوبات. الشوا، حممد سامي 1-
  .106. ص. 2005. دار كنوز الشبيلي: الرياض. اإلباحية وتبعاا.  القدهي، مشعل بن عبد اهللا-2
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   proxy خادم الوكيل بروكسي -3-3-1
وصل مواقع الويب والشبكات احمللية بالعامل اخلارجي لإلنترنت، فخـادم          الربوكسي وسيلة ل  

الربوكسي برنامج يعاجل حركة النقل إىل األنظمة املضيفة، نيابة على الربامج املستـضافة املـشتغلة        
على الشبكة احمللية مما يعين إمكانية املستخدم الوصول إىل اإلنترنت عرب اجلـدار النـاري، لكـن                 

  .كنهم رؤية الداخلالدخالء ال مي
يتوسط الربوكسي العملية االتصالية بني املستخدم وخادم اإلنترنت، وبدال مـن االتـصال             
املباشر بينهما فإما يتصالن بالربوكسي حيث يوحي الربوكسي لكليهما بأمـا يتحـاوران أو              

مـل كمـضيف    يتعامالن مها، ويف احلقيقة فإما يتعامالن مع الربوكسي، لدا فإن الربوكسي يع           
وكخادم معا وهي أهم ميزة خلادم الربوكسي، يقوم مستضيف الربوكسي بنقل طلبـات خـادم               
الربوكسي وهو الذي يتوىل الطلب واستقبال الردود فاملعلومات كلها متر حتت أمر الربوكـسي،              

  1ومستكشف اإلنترنت يتصل بالربوكسي من دون اخلادم على اإلنترنت
علومات فبإمكانه رفضها كمـا بإمكانـه فـرض قيـود علـى      له ميزة مراقبة الرسائل وامل   

   كل حسب ميزاته وخصائصهاملستخدمني

  2فوائد وسلبيات استخدام الربوكسي -3-3-2
  :وتتمثل فوائده يف

                                                 
  .  230. ص .املرجع السابق.  بسيوين، عبد احلميد-1
  .231. ص.  املرجع نفسه-2

 برنامج الترشيح 

 (proxy)برنامج أو جهاز تفويض

 القائمة السوداء

مستخدمي اإلنترنت
 الشبكة 
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v مينع الوصول إىل خادمات اإلنترنت اليت ال يريد املستخدم الوصول إليها.  
v  حيمي عنوانIPب عملية االختراق احلقيقي للمستخدم عن اإلنترنت مما يصع.  
v يوفر سجالت وإحصاءات استعمال الشبكة.  
v سهولة اإلدارة والتشكيل.  

  1: فهي كالتايلأما سلبيات الربوكسي
v يتطلب برامج مستضافة تتحاور مع خادم الربوكسي.  
v ال يوفر احلماية يف حالة هجمات الدخالء.  
v يتطلب إدارة وتدريب إضايف للمديرين واملستخدمني.  

 مليون عملية تـصفح     54امج احلجب والتصفية يف مدارس والية يوتا انه بعد          ويف دراسة لرب  
 آالف عملية حجب صحيحة أي بنسبة جناح تعادل         205 مرة مقابل    64فان اخلطأ يف احلجب بلغ      

99.99.%  

  ب وبراجمهاعملية احلج -3-4-3-1
 حجب ومنـع إتاحـة كـل        ، متكن من  أدوات تكنولوجية حديثة  ك يهااالعتماد عل ميكن  

 شبكة اإلنترنت للحد من املخاطر اليت يقابلها املـستفيدين           املعلومات الضارة وامللوثة املتاحة على    
أثناء استخدامهم للشبكة واملتمثلة يف تصفح الشبكة وحجرات احملادثات ومجاعات األخبار والربيد            

 وهي عبارة   همةاإللكتروين وتتم هذه العملية عن طريق استخدام برامج يتم ختصيصها ألداء هذه امل            
أدوات تكنولوجية تستخدم للقيام بعملية حجب وإغالق لكافة املواقع الـضارة الـيت يـتم               " عن

 إتاحتها على شبكة اإلنترنت وتتم هذه العملية أما عن طريق استخدام شاشات عازلة وسـرية أو               
ى ختصص  وأخرBlock listsعن طريق إعداد قوائم ختصص للمواقع احملظور عرضها ويطلق عليها 

عن طريق   وتعمل هذه الربامج على حاسبات منفصلة أو White lists للمواقع املرغوب يف عرضها
  2."حاسب مركزي خيدم شبكة متكاملة من احلاسبات

                                                 
  .232. ص.  املرجع نفسه-1
: زيارة يوم]. على اخلط املباشر. [1 .ع. cybrarians journal .دراسة لتطبيقات برامج احلجب يف املكتبات :رقابة شبكة اإلنترنت.  عبد القادر،نرمني -2

  www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm:   على العنوان التايل. 29/03/2006

http://www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm
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أداة تعاجل عدد هائل من البيانات املدخلة إىل احلاسب بطرق متعددة           " كما ميكن تعريفه بأنه     
واضحة كما يريدها مدخل البيانات فهـذا الربنـامج         ونتقاه  حىت خترج هذه البيانات يف النهاية م      

  "م خصيصا ليستخدم كمصفاة تبعد وحتجب البيانات اليت ال يراد عرضها على احلاسب ممص
 لصدار األو  قانوين ينص على إتاحة اإل       أول مشروع  بإصدار قام الكوجنرس األمريكي      وقد

 واستمر العمـل ـذا      ∗CDAاب االتصاالت    ومسيت بقانون آد   1996 هلذا النوع من الربامج عام    
القانون ملا يقرب من عامني وحقق جناحا مذهال يف بدايات استخدامه إال أنه مع مـرور الوقـت                  

  بدأت تظهر العديد من العيوب الفنية املتعلقة بطبيعة عمل هذا القانون 
 عام  وكان من الضروري تالىف هذه العيوب ولذلك ظهرت بعد ذلك إصدارة أخرى منه يف             

 عاجلت العديد من العيوب اليت كانت متعلقة بطبيعة عمل هذا القانون وأدخلت عليه العديد               1998
هـذا    وحقق∗ (COPA)من التعديالت والتحسينات ومسيت بقانون محاية الطفل على اخلط املباشر

انـت  القانون جناحا ملحوظا يف بداية استخدامه مث ظهر يف نفس العام إصدارة أخرى منه وإن ك               
ختتلف يف طبيعة العمل عن اإلصدارة السابقة ومسيت بقانون محاية وأمن األطفال على اخلط املباشر               

(COPPA) ∗    ظهرت أحدث إصدارات قانون محاية األطفال على اخلـط املباشـر            2000 وىف عام 
 وخيتلف هذا القانون يف طبيعة عمله عن اإلصدارات األخرى فهو يعمـل عـن               (COPA)ومسيت  
  "لشاشات العازلةطريق ا

و بالفعل استطاع هذا القانون أن حيقق جناحا هائال وكان هناك إصرار ملحوظ مـن قبـل                 
 أا قامت بإصـدار     حيثاحلكومة األمريكية على تعميم استخدام هذا القانون يف كافة املكتبات           

تعرض لرفـع   قانون ينص على أن املكتبات األمريكية اليت ترفض اقتناء هذه الربامج واستخدامها ت            
اإلعانات املالية وامليزانية اليت ختصص هلا من قبل احلكومة ومازالت هذه اإلصدارة األخـرية مـن                
القانون منتشرة االستخدام حىت اآلن وما زال هناك حتديث وصيانة مستمرة هلا يف العديـد مـن                 

ج األخرى الـيت     العديد من الربام   توالتاملكتبات على مستوى العامل، وبعد فترة من هذا النجاح          
  .1تقوم اهليئات والشركات التجارية بإصدارها وإتاحتها على شبكة اإلنترنت

                                                 
∗ - CDA :Communications Decency Act  
∗ - COPA: The Child Online Protection Act  
∗ -COPPA: The Children’s On line Privacy Protection Act  
  .املرجع السابق.  عبد القادر،نرمني -1
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وبعد التجريب املبدئي لتطبيق هذه الربامج داخل املكتبات وجناحهـا يف قيامهـا باهلـدف               
املنشود من إعدادها إال أن هذا االستخدام مع مرور الوقت لقي العديد من االنتقادات مـن قبـل             

ن اهليئات واملكتبات املسئولة داخل الواليات املتحدة وعلى رأسـها مجعيـة املكتبـات              العديد م 
ولكن بعد ذلك بدأت يف انتقـاد        1997األمريكية اليت كانت تؤيد هذه الربامج يف بدايتها منذ عام           

 استخدامها بشدة داخل املكتبات اعتقادا منها أن هذه الربامج حتد من املعلومات اليت توفرها شبكة              
اإلنترنت لغلقها العديد من املواقع الثقافية املفيدة اليت حيق للمستفيد اإلطالع عليها وهذا يتنـاقض               
مع اهلدف اليت أنشئت هذه املؤسسات من أجله وأيضا أن هذه الربامج تعطى أحـساسا كاذبـا                 

ستخدام هذه  باألمن واحلماية للمستفيدين وبالفعل قامت برفع العديد من القضايا أمال يف احلد من ا             
 حىت اآلن إال أا       وعلى الرغم من فشل اجلمعية يف حتقيق ذلك         الربامج باملكتبات وخاصة العامة   

   .ما زالت حتاول ذلك
  هلا بـشيكاغو برئاسـة آين سـيمونز يف        إىل جانب قيام اجلمعية بعقد مؤمتر باملقر الرئيسي         

متر ليجمع بني أمناء املكتبات وخرباء التعامل مع الربامج ومنتجيهـا           ؤوقد عقد هذا امل   . 12/3/1999
ملناقشة نتائج استخدام هذه الربامج داخل املكتبات ومميزاا وعيوا وىف النهاية توصـل املـؤمتر               

 على املكتبات إتباعها لتحقيق األمن واحلماية للمستفيد        موعة من السياسات واملعايري اليت ينبغي     
  بعيدا عن استخدام برامج احلجب

و على جانب أخر فإن مجعية املكتبات الربيطانية تتخذ نفس املوقف املضاد الستخدام هذه              
الربامج وتعميمها داخل املكتبات وحتذر من التعامل معها حرصا على قيام املكتبة باهلدف املنشود              

ا وعلى الرغم من كافة االعتراضات اليت وجهت إىل هذه الربامج ومع ذلك فما زال يتم تعميم                 منه
  .ات الدولية أو اتمعات العربيةاستخدامها داخل العديد من املكتبات سواء على مستوى اتمع

  

  1جتربة مدينة عبد العزيز للعلوم والتقنية للحجب -3-3-4
وائل الدول يف العامل اليت تفطنت ألمهية حجب املواقع علـى           اململكة العربية السعودية من أ    

شبكة اإلنترنت، أما اآلن فهناك الكثري من الدول اليت تبنت هذا اإلجراء حىت الدول الغربية، كما                
   .أن هناك الكثري من احلمالت يف دول العامل اليت تدعو إىل ترشيح املواقع

                                                 
 .105. 104.  ص.ص. املرجع السابق.  القدهي، مشعل بن عبد اهللا-1
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 24/10/1417 بتـاريخ    163لقرار الوزاري رقم    بدأت السعودية يف تطبيق حجب املواقع بعد ا       
الذي مت من خالله إيصال خدمة اإلنترنت للمملكة، حيث كلفت مدينة امللك عبد العزيز بإدخال               

 عامة دف إىل توفري خدمة اإلنترنت       ةاخلدمة وتويل مجيع اإلجراءات الالزمة لذلك، بوضع سياس       
اقع اإلباحية خاصة، واملواقع املعادية للدين اإلسالمي       يف اململكة السعودية مع نقاوة احملتوى من املو       

وما يضر باملسلمني بصفة عامة، واملواقع املعنية باحلجب هي املواقع اإلباحية مواقع  اإلساءة للدين               
وتقوم هذه العملية بكتابة قائمة سوداء للمواقع احملظورة،        .. أو الدولة، املخدرات اإلرهاب اخلمور    

ات متكنت من اكتشاف وإغالق الصفحات الضارة اجلديدة، واستنادا إىل          كما قامت بتكوين خرب   
نتائج دراسات قامت ا جامعات غربية حول تقييم فعالية نظام الترشيح السعودي بـني عـامي                

  يف تعامله مع مواقع املخدرات، و       %86، وإىل نسبة     %98 فإن النظام جنح إىل نسبة       )2004 -2002(

   .سر والقماريف حق مواقع املي % 93

  احلجب يف العامل -3-3-5
 مليون أورو لربنامج استراتيجي لتسهيل عمليات ترشيح        25قام االحتاد األورويب برصد مبلغ      

 وقد دعم يف هذه املرحلة جمموعة مشاريع مث قـام           2002 -1999اإلنترنت على األفراد خالل الفترة      
 مـشروع  37مليون أورو حيث مت دعـم    38.3   مع زيادة امليزانية العامة إىل     2004بتمديده إىل سنة    

  1 :وهذه قائمة بأهم الدول اليت اتبعت سياسة حجب املواقع
 حيـث   Cripos و   Telnor مت تفعيل نظام احلجب بني مزودي اخلدمة         10/2004 يف   :النرويج

  .كان هدفها حجب املواقع اإلباحية لألطفال دون سن الرشد
اقع اإلباحية، القمار، املخدرات، العنف وبعض املـواد        مبنع املو  1995تقوم منذ عام    : الصني

 شركات وطنية تقوم ذه العملية، وحجب حـوايل نـصف           09السياسية لألحزاب املعارضة عرب     
مليون موقع إباحي وتتابع الصني العملية جبدية هذه التجاوزات حىت على أرضها مبراقبة مقـاهي               

  .عامة للدولةاإلنترنت وعقاب غري امللتزمني بالتعاليم ال
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 مت سن قوانني استرالية ملنع املواقع       2000 من األولياء يشجعون احلجب وسنة       % 93: استراليا
، والضار منها إباحية األطفال، تصوير اجلنس والعنـف املفـرط، تعليمـات صـور               ةالالأخالقي

  1.ضةاملمارسات اإلجرامية أو املخدرات، لكن مل يطبق هذا القانون بصفة جيدة بسبب املعار
 ملنع مجلة من املواد اليت تراها منافية مع         1996مت اعتماد حجب اإلنترنت منذ عام       : سنغافورة

  2.قيمها
وهناك الكثري من الدول ويف سنوات متالحقة قامت بتطبيق عمليات احلجب على املواقـع              

 هذه الـدول    املخالفة لألعراف، وأهم املواقع املعنية باحلجب املواقع اإلباحية على األطفال، ومن          
، تايالندا، إيـران ودول عربيـة       2004 وبريطانيا منذ    1998 والسويد منذ    2001كوريا اجلنوبية منذ    

اليمن، قطر الكويت، اليونان، السودان، تركيا وتونس للمواد السياسية،باكستان وحجب املواقـع           
 الذي  Bajaiدام نظام   املعادية للدين اإلسالمي، أما كندا فقامت باحلجب يف املكتبات العامة باستخ          

  .يتعرف على الصور اإلباحية ويقوم حبجبها

  fire wells   جدار النار -3-4

بسبب كثرة االختراقات اليت تتعرض هلا املواقع، وعمليات القرصنة والتدمري اليت تتعرض هلا             
 امللفات اخلاصة يف أجهزة احلواسيب ويف خادمات الويب، ابتكرت تقنية اجلدار النـاري  الـذي               

يتكون من وسيلة ربط مع اإلنترنت فتسمح مبرور املعلومات من الشبكات احملليـة إىل اإلنترنـت                
، ويستخدم كوسيلة حتكـم  3والعكس، عرب هذا املسار ليتمكن جار النار من مراقبة كل املعلومات      

عمليات الوصول إىل أنظمة الشبكات، وقد وصل استخدام تقنيات جدران النار إىل ما يزيد عـن                
ث مواقع الويب، نظرا للفاعلية اليت يقدمها من خالل متكنه من منع الدخالء من الوصـول إىل                 ثل

خادم مواقع الويب أو إىل الشبكات احمللية، حيث يكون جدار النار كوسيط بني الشبكة احملليـة                
، ميارس عمله عن طريق إجراء عملية       4واإلنترنت، فهو الذي يتحكم حبركة نقل املعلومات بينهما       

، لرياقب ويتحكم يف البيانات واملعلومات      )السائرة بني اخلادم والزبون    (ipفحص لرزم بروتوكول    
 ورقم املنفذ يف كال االجتاهني، وميكنه التحكم يف املـستخدمني الـذين             ipعلى أساس عنوان الـ     
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، 1يدخلون إىل شبكة اإلنترنت من أحد املزودات ومنعهم من دخول حاسب أو حواسيب حمـددة              
  : جانب خدمات أخرى مثلإىل

v تقدمي إحصاءات حول حركة املستخدمني والزبائن من الشبكة. 

v حتديد اخلدمات اليت يطلبها ويرغب فيها هؤالء املستخدمون والزبائن. 

v حتديد ورصد اإلعمال والتصرفات املشبوهة اليت ميارسها بعض املستخدمني. 

v        إجراءات األمن يف ضوء مـا      بناء تصور متجدد، بالتعديالت الضرورية على سياسات و
 .يكشفه جدار النار، يف ضوء مستوى صموده أمام حماوالت االختراق، والتخزين املعتمد

v التحكم بالوصول إىل األنظمة احلساسة. 

v محاية خدمات مواقع الويب أو اإلنترنت غري احلصينة. 

v إدارة مركزية لألمن، والقيام بأعمال تصفية الرزم. 

v ستوى نقطة اتصال الشبكة احمللية لإلنترنتالسيطرة والتحكم على م. 

بالرغم من أن جدار النار له فاعلية كبرية والقدرة على محاية األجهزة والشبكات، إال أنـه                
  2يشكل حاجزا أمام بعض املستخدمني من الوصول للشبكة ومن مساوئ جدران النار ما يلي

v          يتم التحكم اجليد به، مما      يزداد احتمال الوصول إىل الشبكات من الباب اخللفي إذا مل 
 .يؤدي إىل تغيري مسار الدخول حيث ال مير االتصال باجلدار الناري، وبالتايل يعجز على احلماية

v حيتاج إىل إدارة النظام وتدريب إضايف. 

v تركيب وتشغيل اجلدار الناري معقد مما يصعب تطبيقه بشكل صحيح. 

v       ديدات ال يستطيع اجلدار الناري محايتها مثل الفريوسات والعابثني من داخـل       هناك 
 .النظام والشبكة احمللية

v                جدار النار كغريه من برامج احلماية ال ميكنه محاية مستعمله من األخطار احلديثـة، إذ
 .حيميه من األخطار املسجلة يف قاعدة البيانات، وجيب حتديثه بصفة دورية
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  1رقابة شبكة اإلنرتنت -3-5
 ذكرها، هناك عملية أكثر صرامة وأكثـر فعاليـة تقـوم ـا              إضافة إىل العمليات السابق   

احلكومات واهليآة املسؤولة على شبكة اإلنترنت كمزودي اخلدمة للمراقبة والتحكم يف املعلومات            
ولة مبنع أنتاج   ؤقيام احلكومات أو اهليئات املس    "املنتجة حمليا، وتقوم عمليات املراقبة هذه من خالل         

أعمال من املمكن أن تتضمن معلومات ومواد خطرية وضارة وملوثـة           وتوزيع ونشر وعرض أية     
عـن طريـق      أو ، وعادة ما يتم ذلك باستخدام طرق وأدوات ختصص للقيام ذه املهمة           ،وإباحية

  "إصدار قوانني وتشريعات للحد من إتاحة هذه املواد
ولة تنقية حمتوياا من    بدأ التفكري اجلاد يف كيفية القيام بوضع رقابة على شبكة اإلنترنت حملا           و

 على اإلطـالق يف     اأجل تقدميها بشكل يليق بالقيم الدينية واألخالقية ومفهوم الرقابة ليس جديد          
عامل املكتبات واملعلومات فالرقابة متواجدة ويتم تطبيقها وفقا ملعايري معده سلفا منذ بداية نـشأة               

وعات اليت تعاجل املوضـوعات الـشائكة       املكتبات ومراكز املعلومات وكان يتم تطبيقها على املطب       
املتعلقة بالنواحي الدينية واجلنسية والسياسية حفاظا على القيم واألخالقيـات املتعـارف عليهـا              
وتقتصر إتاحتها على فئات معينة من املستفيدين وفكرة الرقابة على شبكة اإلنترنت مـا هـي إال                 

  .امتداد ملا يتم تطبيقه على اإلنتاج الفكري املطبوع

  2أنواع الرقابة -3-5-1
  ومهاأساسيني إىل نوعني على شبكة اإلنترنت وميكن تقسيم الرقابة 

  الرقابة القبلية -3-5-1-1

وتعىن منع إتاحة وعرض املعلومات امللوثة والضارة على الشبكة من املنبع أي قبل نـشرها                
له حواجز وقانون حيكمـه      وهذا يستحيل تطبيقه عمليا نظرا ألن اإلنترنت عامل ليس           ،من البداية 

  . فكل شيء مباح وجائر نشره وعرضه على الشبكة

  الرقابة البعدية -3-5-1-2

                                                 
على اخلط . [1 .ع. cybrarians journal .دراسة لتطبيقات برامج احلجب يف املكتبات :رقابة شبكة اإلنترنت . عبد القادر، نرمني1-
   www.cybrarians.info/journal/no1/internet.htm:   على العنوان التايل. 29/03/2006: زيارة يوم]. املباشر
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 وتدابري حملاولة السيطرة على املعلومات املتاحـة علـى الـشبكة            إجراءاتيقصد ا اختاذ    
  وهذا ما تنشده العديد من الـدول       ، إىل تقييم شامل لتنقيتها قبل إتاحتها للمستفيدين       وإخضاعها

  .وتسعى إىل حتقيقه يف الوقت احلايل

  1أدوات الرقابة على شبكة اإلنرتنت -3-5-2
لقد بذلت حماوالت عديدة للتوصل إىل سبل وقائية ميكن من خالهلا تطبيق هذه الرقابة على               

 ولذلك طالبت العديد من اهليئات الكوجنرس األمريكي كهيئة مسئولة بـضرورة إتاحـة              ،الشبكة
، د على حتقيق نوع من احلماية واألمن للمستفيدين أثناء استخدامهم للشبكة          أساليب جديدة تساع  

 ا ملعاجلة سلبيات التعامل مع شبكة       االهتداءومت التوصل يف النهاية إىل ثالثة مقترحات من املمكن          
  :كاآليتاإلنترنت وهى 

v        ـ    اإلشراف والرقابة من قبل أخصائي املعلومات داخل املكتبات ستفيدين أثناء استخدام امل
  .للشبكة وتقدمي يد العون واملساعدة هلم يف حالة التعرض ألي خماطر أو عقبات

v              ا املستفيدون أثنـاء اسـتخدامهم وضع جمموعة من السياسات واالستراجتيات اليت يلتزم
 حبيث تتضمن هذه السياسات جمموعة من البنود والشروط اليت يتم إعدادها مسبقا من قبل               ،للشبكة

  .تبة وفقا ملواصفات ومعايري معينةإدارة املك

  2تطبيقات الرقابة على شبكة اإلنرتنت يف الدول العربية -3-5-3
بدايات استخدام شبكة اإلنترنت يف الدول العربية كانت متأخرة وبطيئة للغاية وعلى الرغم             

لدول  على استخدام الشبكة يف العديد من ا        من ذلك أصبح هناك تزايد ملحوظ يف اآلونة األخرية        
 العربية والسماح باإلتاحة العامة هلا وتوفريها يف املكتبات ولكن بعد فتـرة قـصرية مـن هـذا                 

االستخدام بدأت تشعر بعض الدول العربية خبطورة التعامل مع شبكة اإلنترنت نتيجة املـشكالت              
ت احملادثات  واملخاطر اليت يتعرض هلا املستفيدين أثناء تعاملهم املباشر معها يف حالة استخدام حجرا            

أو الربيد اإللكتروين ومجاعات األخبار ونشر العديد من الصور واملوضوعات اإلباحيـة الـيت ال               
تتماشى مع القيم اإلسالمية يف جمتمعاتنا العربية ولذلك اختذت هذه الدول خطوات جادة جتاه احلد               

  من تدفق املعلومات امللوثة والضارة املتاحة على الشبكة
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  :مل الدول العربية مع شبكة اإلنترنت واستخداماا يف ثالثة حاالتتندرج طريقة تعا

  دول متشددة :األوىل
وهى الدول اليت تتخذ موقف متشدد جتاه التعامل مع شبكة اإلنترنت وتعتربها مصدرا خطرا              

 قانونية على شبكة اإلنترنت     الغريولذلك رأت ضرورة وضع قواعد صارمة للحد من إتاحة املواقع           
 حجب املـواد    يفبحث عن السبل اليت ميكنها من خالهلا التوصل إىل حل جمدي يساعد              ت  وظلت

تكون احلكومة هي اجلهة الوحيدة اليت هلا حق         الضارة املتاحة على الشبكة وىف أغلب هذه الدول         
 مبرور الوقت من احتكار الشبكة واحلد من استخدامها مـن            األشراف على الشبكة واليت متكنت    

وبات تصل يف بعض األحيان إىل السجن، ومـن أمثلتـها الـسعودية وتـونس               خالل فرض عق  
  . والبحرين

  دول مرنة: الثانية
 وتسمح للمـستخدم    ، اإلنترنت سلبيات أية قيود أو قوانني حتد من         وال تضع  واليت مل تنظم  

بع هـذه   دودة للغاية، ويت   ومحايتها للمستخدم حم   ،بالتعامل املباشر مع كافة املواقع اليت يرغب فيها       
الطريقة أغلب دول العامل، واجلزائر أيضا خاصة أا ال تضع أية قيود وال رقابـة علـى املواقـع                   

  .مصرواملعلومات على الشبكة، ومن الدول العربية أيضا واليت ال تتبع هذه الطريقة األردن و

  دول متوسطة :الثالثة
ل العربية على أن يكـون      كما ذكرنا سابقا أن هناك إقبال ملحوظ من قبل العديد من الدو           

لديها اتصال مباشر باإلنترنت، وحرصها على االستفادة من املزايا اليت حيققها هذا االتـصال دون               
املساس بالقيم الدينية واألخالقية، ومع ذلك مل تتوافر لدى البلدان العربية حىت اآلن رؤية واعيـة                

 خبطورة هذا التعامل وماهية املشكالت      لالنترنت وإستراتيجية خاصة لطبيعة التعامل معها، ودراية      
 اليت من املمكن أن تقابل املستفيدين من جراء هذا التعامل املستمر مع الشبكة، ولذلك               السلبياتو

فهي جتتهد يف وضع قوانني للسيطرة الكاملة على سلبيات الشبكة، ولذلك تتم فيها عملية الرقابـة                
قع الغري قانونية فالرقابـة هنـا رقابـة هامـشية أو            ولكن مازال هناك إقبال على التعامل مع املوا       

  .ومن أمثلتها سوريا سطحية
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  1إسرتاتيجية أمن املعلومات -3-5-4
ميكن من الناحية العلمية تعريف أمن املعلومات بأنه البحث يف السياسات واالسـتراتيجيات             

ا واملخاطر اليت ميكن    اليت ينبغي توخيها حلماية املعلومات من خمتلف االعتداءات اليت قد تتعرض هل           
أن ددها، أما من الناحية العملية، فهي جمموعة الوسائل والتدابري واإلجراءات اليت جيب توفريهـا               
لتأمني محاية املعلومات من املخاطر املتأتية سواء من داخل بيئة املعلومات حمـل احلمايـة أو مـن                  

   .خارجها
 تتعلـق بالوصـول إىل املعلومـات        اعد اليت أما إستراتيجية أمن املعلومات فهي جمموعة القو      

. والتصرف فيها ونقلها داخل هيكل يعتمد املعلومة عنصرا أساسيا يف حتسني أدائه وبلوغ أهدافـه              
خمتلـف   و  نظم املعلومـات    مستخدمي  بواجب تعريف هذه اإلستراتيجية باخلصوص إىل ال     دفو
احلواسيب والشبكات  واجبام حلماية   م ب  الذين هلم صلة مباشرة أو غري مباشرة بتلك النظ         دارينياإل
 واسترجاعها عند   معاجلتها مجعها وحتصيلها داخل احلاسوب وخزا و       مراحل  خمتلف املعلومات يف و

متكن مـن    اليت   دف تلك اإلستراتيجية كذلك إىل ضبط اآلليات      و. احلاجة ونقلها عرب الشبكات   
 وتـبني   .يد املسؤوليات عند حصول اخلطر     املعلومات وحتد   بنظم  كل من له عالقة     التزامات تنفيذ

كيفيـة  ديدات وخماطر و  نفس اإلستراتيجية اإلجراءات اليت ينبغي إتباعها تفاديا ملا قد حيدث من            
ويشمل الغرض من إعداد إستراتيجية أمن املعلومات ضمان  توفر مـا            ،  عند حصوهلا التعامل معها   

  لومات ونظمهايلي من عناصر أساسية تؤمن احلماية الكافية للمع

  la confidentialité( 2( ةــريــالس -3-5-4-1
وهي التأكد من أن املعلومات ال ميكن االطالع أو احلصول عليها من قبل أطـراف غـري                 

وهي خدمة تساعد على إخفاء املعلومات باستعمال وسائل عديدة مثل عملية           . مسموح هلم بذلك  
  .ت أو مسار وحمطات إرساهلاالتشفري أو منع التعرف على حجم تلك املعلوما

  

  

                                                 
. 29/05/2006 :زيارة يوم. ]على اخلط املباشر[. إستراتيجية أمن املعلومات: نشر الطمأنينة وبناء الثقة يف العصر الرقمي.  عبد ايد، ميالد1-

  http://www.abdelmajid-miled.com/articles_ar1.php?id=16  : التايلعلى العنوان
  .املرجع السابق.  عبد ايد، ميالد2-
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  Authentification( 1 (التعرف -3-5-4-2

وهو التأكد من هوية مستخدم نظم املعلومات عندما يريد التعامل معها، والتثبت من أنه هو               
وتعد خدمة التعريف من أحسن وسائل الوقاية من أعمال التخفي والتـسبب يف             . املستخدم نفسه 

 . ا يعرف بكلمات السر أو كلمات العبوراملخاطر، وأشهرها استعمال م

  l'intégrité( 2( املوثوقية أو سالمة احملتوى -3-5-4-3

وهي التأكد من أن املعلومات صحيحة ومل يتم تعديلها أو تدمريها يف أي مرحلة من مراحل                
اخلزن أو املعاجلة أو التبادل سواء يف وسط التعامل الداخلي مع املعلومات أو عن طريـق تـدخل                  
خارجي غري مشروع، وينجم تغيري املعلومات أو تدمريها يف كثري من األحيان عن االختراقات غري               
مشروعة مثل االختراقات والفريوسات، ومن وسائل تأمني سـالمة احملتـوى هـي الربجميـات               

  .والتجهيزات املضادة هلذه االختراقات والفريوسات

  la continuité( 3( االستمرارية -3-5-4-4

تأكد من استمرار عمل نظام املعلومات بكل مكوناته مـن حواسـيب وبرجميـات              وهي ال 
وجتهيزات اتصال وغريها،  وتقدمي اخلدمات  إىل مستحقيها، وضمان عدم تعرض مستخدمي تلك              

ويعد عدم استمرارية اخلدمة من أسوأ ما حيـدث         . النظم إىل منع استخدامها بطرق غري مشروعة      
وحتصل لنا فكرة عن ذلك كلما ترددت، يف بعـض مراكـز            .  لقملستغلي نظم املعلومات من ق    

  ... اخلدمات

  la non-répudiation( 4( عدم اإلنكار -3-5-4-5

 متصل باملعلومات وعدم القدرة على إنكار قيامها        تيقن من اجلهة اليت قامت بعمل ما      وهو ال 
ا يف وقت معني، فمثال،     بذلك تتوفر حجة إثبات بأن تصرفا ما قد مت من جهة م           . فعال ذا العمل  

للتأكد من وصول بضاعة مت شراؤها عرب شبكة اإلنترنت إىل صاحبها، وإلثبات حتويـل املبـالغ                
 .إلكترونيا، هناك وسائل عديدة تؤمن ذلك كالتوقيع االلكتروين واملصادقة االلكترونية

                                                 
  . املرجع نفسه1-
  . املرجع نفسه2-
  .املرجع السابق.  عبد ايد، ميالد3-
  . املرجع نفسه4-
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  منطلقات إسرتاتيجية أمن املعلومات -3-5-5
جيات وتوفري الوسائل التقنية واإلجـراءات الـضرورية        إن البحث يف السياسات واالستراتي    

حلماية املعلومات تستوجب حتديد منطلقات خطة واضحة املعامل تعد وتعتمد وجوبا لضمان أمـن              
  1 :املعلومات، وتقوم هذه اخلطة على أساس

v تصنيف املعلومات  
ا، فمن هـذه    ملعرفة درجة احلماية اليت ينبغي توفريها، يتم تصنيف املعلومات حسب أمهيته          

 بتاتا، وميكن أن يتحصل عليها من يشاء، ومنها ما يتطلب قدرا من              احلماية املعلومات ما ال يتطلب   
احلماية وميكن أن يتحصل عليها حد معني من األشخاص، ومنها ما يتطلب محايـة قـصوى وال                 

  .ميكن أن يتحصل عليها إال شخص واحد

v حتديد املخاطر  
  املعلومات فيجب حتديدها بدءا باملشاكل العادية مثـل قطـع          أما املخاطر اليت قد دد نظم     

التيار الكهربائي عن األجهزة إىل خماطر اختراق تلك النظم من اخلارج، مرورا خبلـل يف صـيانة                 
وتـصنف  . التجهيزات والربجميات أو سوء استخدام املوظفني لوسائل احلماية مثل كلمات العبور          

  . وكيفية تنفيذها وأثرها على املعلومات املعنية باحلماية حسب مصدرها،هذه املخاطر يف قوائم

v وسائل احلماية  
ينبغي أن تعد كل مؤسسة طريقتها اخلاصة لتوفري أمن معلوماا مـن املخـاطر يف حـدود                 

 ينبغي أن تكون إجراءات األمـن ضـعيفة ال          الاا التنظيمية وامليزانية املرصودة للحماية، و     يإمكان
  .  طبيعة أداء خدمات نظام املعلوماتيفبة وال تكون مبالغا فيها إىل حد يؤثر  احلماية املطلوتضمن

v 2كيفية مواجهة املخاطر عند حصوهلا  
مما  وبالرغم   . أن احلماية الشاملة للمعلومات بنسبة مائة باملائة غري متأكدة         همن التعارف علي  

 إطار إستراتيجية أمـن     ويف.  حصول بعض املخاطر   يظل واردا  الزمة لتأمينها    يؤخذ من احتياطات  
 إجراءات التقنية وقانونية للحـد      ،املعلومات، ينبغي التفكري يف إعداد خطة تبني يف مرحلتها األوىل         

                                                 
  . املرجع نفسه1-
  .املرجع السابق.  عبد ايد،ميالد 2-
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 ، يف مرحلة ثانيـة،     تبني هذه اخلطة     مث  .طرق ووسائل بديلة  بمن اخلسائر وتأمني استمرارية العمل      
وعلى أساس ذلك حتدد إجـراءات      .  حصوهلا احلاصلة ودواعي إجراءات التحليل لطبيعية املخاطر     

  .إصالح ما مت إفساده والعودة إىل وضعية ما قبل حصول اخلطر وضمان منع حصوله الحقا
ما أجري مـن    ، وحسب متأكدةمن حيث املبدأ، ضرورية و    ،  إن إستراتيجية محاية املعلومات   

وتقوم ة وحمكمة    جيب أن يبىن بطريقة دقيق      بينت أن أمن املعلومات    ، تبني يف حاالت كثرية    جتارب
 أن تكون واضـحة      عليها  وحىت إن توفرت اإلستراتيجية، ينبغي     ، إستراتيجية واضحة املعامل   بإعداد

السـتخدام أمثـل ألدوات   الـضامنة   واإلرشاد   التوجيهتوفر أدلة   ، فت  كافة املتدخلني  منومفهومة  
  .احلماية والتطبيق الفعلي للقواعد واإلجراءات

  خالقية احلماية من التعديات األ-4

  1احلماية من فريوسات -4-1
كما رأينا يف الفصل الثالث من البحث تنتشر يف العامل االلكتروين الكثري مـن الفريوسـات                
تصيب الربامج والتطبيقات احلواسيب واألنظمة سواء املرتبطة بشبكة اإلنترنت أو غري املرتبطة ا،             

 سنتطرق لطرق احلماية من الفريوسـات       أما يف هذا الفصل والذي نبحث فيه عن وسائل احلماية،         
االلكترونية، واليت ميكن تصنيفها إىل طريقتني أساسيتني، طرق محاية وطرق وقاية وسنتعرف ضمنيا             

  : يف هذا العنصر على هذه الطرق

  2الربامج املضادة للفريوسات -4-1-1
علومايت تقوم  هي برامج وضعت للوقاية من الفريوسات اليت انتشرت بشكل كبري يف العامل امل            

بكشف الربامج وامللفات املصابة بالفريوسات والقضاء عليها، كما تكشف العمليات غري العاديـة             
للملفات بتغيري امتدادها، ابتداء من قاعدة بيانات مدون فيها كل الفريوسات القدمية إضافة لقاعدة              

يث هذه الربامج غالبا مرة     بيانات حتمل طرق التخلص منها ومبا أن الفريوسات تظهر يوميا يتم حتد           
  .كل سنة ونشر حتديثات دورية جمانية كلما استدعت احلاجة لذلك

 ,Norton Anti Virus, Mc-Caffee, Pc Cilinمن أشهر أنواع الربامج املضادة للفريوسات 

                                                 
  .224. ص. 2000. قصر الكتاب: البليدة. العتاد والربجميات: املعلوماتيةمدخل إىل .  ط، عبد احلق-1
  .224. ص.  املرجع السابق. ط، عبد احلق-2
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 Dr Solomon, f-prot, Panda Anti Virus. 

شبكة اإلنترنت، أو حتميلها مـن      ميكن احلصول على هذه الربامج باان أو مبقابل زهيد من           
  .خالل استعمال روابط تتيحها بعض املواقع املهتمة

  احلماية من ديدان اإلنرتنت -4-1-2

  1.لكي نتجنب الديدان جيب نسخ النظام املستخدم يف اجلهاز وحتديثه كل مرة
  

  احلماية من حصان طروادة -4-1-3

من اسم الربامج املراد حتميلها بطلب امسها       للوقاية من اإلصابة ذا الربنامج، جيب أن نتأكد         
قبل استقباهلا، ومراقبة اسم امللف قبل البدء بعملية التحميل، وإذا اختلف االسـم أو تغـري يف أي                  

 2.وقت من أوقات التحميل نلغي التحميل مباشرة

ما إذا أصيب اجلهاز ذا الربنامج فيمكننا إزالته من النظـام بإحـدى الـربامج املـضادة                 
  .Look Downloadفريوسات أو برامج خاصة حبذف أحصنة طروادة مثل لل

  احلماية من االخرتاق -4-1-4
هناك قاعدة أساسية تقول أن وجود برامج محاية من االختراق ال يعين عدم قدرة املخترقني               
على اختراقه، كما أن وجود عدة برامج محاية تعمل يف آن واحد ال يعين أن اجلهاز مـؤمن الن                    

  3يضعف من إمكانية احلماية على اجلهاز، وميكن ضبط وسائل احلماية كما يليذلك 
v             و عدم املوثوقية يف املستخدمني واألشخاص، حيث ال تستقبل منهم ملفات، بـرامج أ

 .رتباط باإلنترنتصور، وال فتحها إال بعد قطع اال

v              وحدات 06يفضل أن تكون كلمات السر مكونة من أرقام وحروف وبعدد أكثر من  ،
 .وتغيري كلمة السر دوريا

                                                 
 .17.  ص.املرجع السابق. شوقي، حسام -1
 .17. ص. املرجع السابق. شوقي، حسام -2
 .44. ص. نفسهاملرجع  -3
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v               التأكد من عدم وجود أحصنة طروادة يف القرص الصلب، من خالل مـسح القـرص
 .الصلب، وإلغاءه على الفور إن وجد

v               احلذر من امللفات املرسلة عرب الربيد االلكتروين املرسلة من قبل أشـخاص جمهـولني
 .exe أو DLLخاصة ملفات 

v  وحتديثها بصفة دوريةللفريوسات تثبيت الربامج املضادة ،. 

  احلماية من كعكات اإلنرتنت -4-1-5
باإلمكان االعتماد على إمكانيات متصفح الويب إللغاء دخـول الكعـك إىل احلاسـب              
الشخصي أو التحذير عند وصوهلا، واالنتظار حىت يسمح املستخدم بدخوهلا، بالدخول إىل مربـع              

كما ميكن حذفها مـن     . 1استقبال الكعكات احلوار خصائص اإلنترنت مت خصوصية، ومنه إيقاف        
القرص الصلب بعد كل عملية إحبار على الشبكة سواء بعملية البحث عنها يف اجلهاز، أو حـذفها           

  2.مكن مربع احلوار؛ خصائص اإلنترنت

  احلماية من التجسس عرب الربيد اإللكرتوني -4-2
 واسـم   السرم خاصية حفظ كلمه      جتنب استخدا   ينبغي عند تسجيل الدخول إىل الربيد االلكتروين     

 عنـد   االعتماد على عملية تشفري الرسائل    مع حماولة تغيري كلمة سر الدخول دوريا، و       املستخدم،  
، ومن أجل جتنب عمليات التجسس عرب هذه اخلدمة جيب حذف الربيد الزائف دوريـا،               3إرساهلا

روف أصحاا، وعدم حتميل امللفات     واالبتعاد عن فتح الرسائل اإللكترونية جمهولة اهلوية أو غري املع         
  .املرفقة ا

  4 إجراءات عملية للحماية -4-3
v               على مستعملي اإلنترنت خاصة ملن لديهم اتصال خبطوط سريعة كـاخلطوط الرقميـة، أن

 ثابت،  IPيزودوا حواسيبهم بربامج محاية ألم يف الغالب يعرفون بعنوان بروتوكول إنترنت            
 .ع على الشبكةوهذا ما يسهل عملية التتب
                                                 

  .67. ص.املرجع السابق.  بسيوين، عبد احلميد-1
  .104.  ص.جع نفسه املر-2
 .104. ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام-3
  .101. 99. ص. ص. املرجع السابق.  بسيوين، عبد احلميد-4
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v  مستخدم اإلنترنت املتصل جبهاز مودمFax Modem مينحه املزود عنوان إنترنت IP كل مرة 
حسب اتصاله، لكن اجلهاز املتصل من خالل شبكة حملية جيب عليه استخدام برامج جدران              
النار ألن منافذ احلاسوب تكون مفتوحة لالتصال مع اخلادم كما سبق شـرحه يف عمليـة                

 .االختراق

v       ا من األفضل استخدام أحدث النسخ ملتصفحات الويباإلصـدارات  بأحـدث  مزودة أل 
 .بت 128 تشفري بقوة مزودة متصفحات استخدام األفضل ومن األمنية،

v محاية اجلهاز بكلمة مرور طويلة ومعقدة لكسر جهود املخترقني، ومحاية اجلهاز. 

v   ا الطريقة األسهل جلعل النظام يفتح منافذه، ممـا             عدم مشاركة امللفات يف نظام ويندوز أل
 .جيعلها مهدد أمين للنظام

v ا دائما مدعمة بأنظمة محاية أقوى وأحدثاستعمال أنظمة التشغيل احلديثة أل. 

v             استخدام النسخ الربامج املضادة للفريوسات األصلية واحلديثة، واحلرص على حتديثها كلمـا
 . تعديالت جديدة الن الفريوسات تظهر يوميا على شبكة اإلنترنتظهرت

v  جتنب حتميل امللفات التطبيقيةexeهولة أو غري املوثوق فيهاا . 

v              جتنب فتح امللفات املرفقة للرسائل االلكترونية، املستقبلة من مصادر غري معروفة خاصة ذات
 .Bat, com, exeاالمتداد 

v    ة إذا كان احلاسوب الشخصي حيتوي على ملفات ورسـائل          استعمال برامج التشفري خاص
 .مهمة

v                 جيب رفض املوافقة على حفظ اسم املستخدم وكلمة السر ألن املخترقني يف هـذه احلالـة
 .سيجحدون هذه املعلومات جاهزة أمامهم

  محاية حق املؤلف على شبكة اإلنرتنت -5

حة حول حقوق امللكية الفكريـة،      لقد حتدثنا مطوال يف الفصل الرابع عن اإلشكاالت املطرو        
واحللول املقترحة عن طريق السعي الدويل لسن التشريعات والقوانني، من أجل وضع حـد هلـذه       
املمارسات، أما يف هذا الفصل فسنتطرق إىل بعض التقنيات املبتكرة حلماية امللكية الفكرية أمـام               

ق امللكية الفكريـة علـى شـبكة        الصعوبة الكبرية للوصول إىل قراصنة املعلومات ومنتهكي حقو       
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اإلنترنت، وميكننا اإلشارة اآلن إىل بعض الوسائل التكنولوجية اليت تساهم يف محاية امللكية الفكرية              
  .على الشبكة

  ∗DOI  حمدد األهداف الرقمية -5-1

 هي تقنية حديثة متثل بالنسبة للوثائق اإللكترونية ما متثله األرقام الدولية املعياريـة بالنـسبة              
للوثائق التقليدية، وميكن تعريفه بأنه نظام لتحديد الوثائق اليت ميكن النفـاذ إليهـا عـرب شـبكة                  

، رقمني متبوعني برمز الناشر، والقسم      DOIاإلنترنت، يتكون من قسمني األول حيمل اسم وكالة         
ني الثاين رمز الوثيقة املعطى من طرف الناشر، مت تطوير هذا الربنـامج بالتعـاون بـني مؤسـست                 

 CNR- Corporation of National Research و  ∗ AAP  اجلمعيـة األمريكيـة للنـشر   أمريكيتني

Initiative  ة للمنشورات العلمية التقنية والطبيةاجلمعية الدوليو STM ∗  

ميزة هذا النظام أنه حيل مشكل تغيري عناوين املصادر اإللكترونية عن طريق حتديـد اسـم                
 URN- Unated، وهذا مـا أدى إىل إدخـال مفهـوم    ةمز امللحق بالوثيقاملعلومة املوجود يف الر

Resource Name بدال من مفهوم URL- Unated Resource Located   تقدم هذه اخلدمـة فائـدة ،
كبرية للمؤلفني واملنتجني للمعلومات من خالل متكنهم من الوصول إىل ملكيام من وثائق مهما              

  1.تغري موضعها على شبكة اإلنترنت

  ∗ECMS  نظام إدارة حقوق امللكية الرقمية -5-2

يقوم هذا النظام مبراقبة طلبات النفاذ عن بعد إىل املعلومات، والوثائق االلكترونية، وبالتـايل              
السماح بالنفاذ من عدمه حسب االتفاقيات والقوانني املعمول ا يف بلدان املستعملني، ويقوم هذا              

س الطلبات والتسجيالت املتواصلة إلبالغ الناشرين واملوزعني حبركة        النظام بإعداد تقارير على أسا    
  2.الوثائق، كما تسمح باستخراج الفواتري وتقارير عن حماوالت القرصنة املعلوماتية

  

                                                 
∗ - DOI: Digital Objectif Identifier.  
∗ - AAP: American Association of Publishers. 
∗ - STM: International Association of scientific technical and medical Publishers.  
الة  .التحميل من قواعد البيانات كمثال: حدود املسؤولية اإلعالمية  والقانونية للمنتج واملستهلك يف جمتمع املعلومات.  بن لعالم، رياض-1

  .93.  92. ص. ص. 2001. املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس. 1. ع. 22 .مج. العربية للمعلومات
∗ - ECMS: Electronic Copyright Management System.  
أعمال . التحميل من قواعد البيانات كمثال: حدود املسؤولية اإلعالمية  والقانونية للمنتج واملستهلك يف جمتمع املعلومات.  بن لعالم، رياض-2

 .132. ص. 2000قسنطينة، .27/09/1999-25. طينةقسن. تكنولوجيا املعلومات والتشريعات القانونية:الندوة العربية األوىل للمعلومات
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  احلرب املعلوماتية الدفاعية -6
بعدما عرفنا احلرب املعلوماتية يف الفصل الثالث من هذا البحث، وتعرفنا كذلك على إحدى              

احلها وهي احلرب املعلوماتية اهلجومية، نعرج يف هذا الفصل والذي خصصناه ملعرفة وسـائل              مر
احلماية من أخطار اإلنترنت، إىل التعرف على املرحلة الثانية من احلرب املعلوماتيـة، باعتبارهـا               

  .وسيلة من وسائل الدفاع اليت تتخذها املواقع واألفراد حلماية أنفسهم
من أعمال التخريب   " للحد"مجيع الوسائل الوقائية املتوفرة      اتية الدفاعية تشمل احلرب املعلوم  

اليت قد تتعرض هلا نظم املعلومات، إذ أن اختاذ قرار بشأن استخدام وسيلة من تلك الوسائل يعتمد                 
على تكلفة تلك الوسيلة وعالقتها حبجم اخلسارة اليت ميكن أن تنتج يف حالة عدم استخدامها، فمن                

  بول واملعقول أن تكون قيمة هذه الوسيلة الوقائية املستخدمة أعلى من قيمة اخلسارة الـيت              غري املق 
 باحلماية منها، وقد ساهم ازدهار صناعة تقنيـة املعلومـات وانتـشارها يف               تقوم تلك الوسيلة  

ـ              ع السنوات القليلة املاضية يف ازدهار وانتشار صناعة أدوات التخريب املعلوماتية، فعن طريق مواق
كثرية على شبكة اإلنترنت، ميكن ألي شخص قليل اخلربة احلصول على عدة أدوات ختريبية ميكن               
استخدامها لشن هجوم على حاسوب مرتبط بالشبكة وإحداث أشكال خمتلفة من التخريب، لـذا              

 تلك األدوات التخريبية وطبيعة األضرار اليت قد حتـدثها،           فإن الوسائل الدفاعية ختتلف باختالف    
حيث تسعى    وسائل الدفاع إىل أربعة جماالت، أول تلك ااالت هو املنع والوقاية،            كن تقسيم ومي

الوسائل الدفاعية يف هذا اال إىل منع حدوث املخاطر من البداية، وذلك حبماية نظم املعلومـات                
   هـذه الوسـائل إجـراءات إخفـاء املعلومـات           من وصول املهامجني احملتملني إليها، فتشمل     

)Information Hiding(     التحكم يف الدخول علـى نظـم          وتشفريها كما تشمل كذلك إجراءات 
  Access Controls(1(املعلومات 

أما اال الثاين من جماالت احلرب املعلوماتية الدفاعية فهو التحذير والتنبيه والـذي يـسعى               
 اال الثالـث وهـو       الويشابه هذا ا   لتوقع حدوث هجوم قبل حصوله أو يف مراحله األوىل،        

كشف االختراقات والذي يعد من أشهر وأكثر وسائل الدفاع استخداما، حيث يـشمل ذلـك               
 دخول غري املصرح هلم لـنظم املعلومـات         وسائل تقليدية كاستخدام وسائل مراقبة للكشف عن      

عمليات الـيت   املطلوب، كما يشمل هذا اال وسائل تقنية تتمثل يف برامج وأجهزة تقوم مبراقبة ال             
                                                 

  .48. 47. ص. ص. املرجع السابق.  حممود، عباس-1
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تعمل نظم املعلومات على تنفيذها، وذلك للكشف عن عمليات غري مصرح ـا تكـون هـذه                 
  .العمليات مؤشرا الختراقات متت على تلك النظم

أما اال الرابع من وسائل الدفاع يف احلرب املعلوماتية الدفاعية هو ما يسمى بالتعامل مـع                
زمة للتعامل مع االختراقات بعد حـدوثها       ليات الال  هذه الوسائل اآل     تناقش  تراقات، حيث االخ

مثل كيفية إعادة النظم إىل وضعها الطبيعي، وجتميع األدلة والرباهني اليت ميكن عن طريقها معرفة                
   1. يف املستقبل  مقاضاته، وتوثيق احلادث وذلك لتجنب تكرار حدوثه هوية املخترق من مث

  مظاهر األمن على شبكة اإلنرتنت -7
لرغم من اإلجرام املوجود على الشبكة والضحايا الكثريين هلذه العمليات، فهذا ال جيعلنـا              با

حمبطني أمام وسائل األمن واحلماية على الشبكة، حيث أصبح هناك صعوبة أمام املخترقني خاصـة           
 أمام سن القوانني والتشريعات اليت جترم وتعاقب هذه األعمال ومرتكبيها، إضافة إىل تطور مستوى             

البحث والتحري لتتبع أثر ارمني، فأصبح الشغل الشاغل أمام املربجمني واملهتمني بنقل البيانـات              
حمولة نقل وإيصال املعلومات بشكل آمن، لدا كان واجبا االهتمام مبجموعة مـن األساسـيات               

  :لضمان مبدأ األمن وهي

  اخلصوصية -7-1

ام كلمات املرور أو اجلدار الناري،      ميكن استخد الفردية لألشخاص   للحفاظ على اخلصوصية    
 ، سواء عنـد  Certificates autorisation2 اليت متكن من معرفة اهلوية إضافة إىل شهادات الترخيص

وبالتايل يعرف املستعمل األشخاص املتعامل معهم عرب        إرسال معلومات عرب اإلنترنت أو استقباهلا،     
  . الشبكة فال خيدع ويديل خبصوصياته

  قق من هوية األطراف األخرىالتح -7-2
جيب على كل طرف متعامل على الشبكة معرفة اآلخر، لتجنب أي شكل مـن أشـكال                

  3...اخلداع مثل عمليات التزوير، انتحال الشخصية، سرقة كلمات املرور، التوقيع الرقمي

                                                 
  .املرجع السابق. احلرب املعلوماتية.  إياس،اهلاجري -1

 .96. ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام-2
 .97.  96. ص. ص. املرجع السابق.  شوقي، حسام-3
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  سالمة املعلومات -7-3
تـوى، باسـتخدام التوقيـع      تتمثل يف محاية عملييت نقل املعلومات وختزينها ملنع تغـيري احمل          

االلكتروين يف الرسائل االلكترونية، والتشفري أو الربامج املضادة للفريوسات، كما جيب حفظ نسخ             
  1.احتياطية للقرص الصلب واملعلومات املهمة، السترجاعها يف حالة حدوث أي عطل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .97.  ص.املرجع السابق. شوقي، حسام -1
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  سادسالفصل ال
 الدراسة امليدانية

  
باعتبار البحث مقسم إىل جانب نظري وآخر ميداين وبعد إائنا الفصول، النظرية يأيت هذا              
الفصل ليتناول اجلانب امليداين من البحث كتكملة وتنمية للمعلومات النظريـة الـيت مت مجعهـا،                

نترنت، ومعرفة اإلشكاالت   ويهدف هذا الفصل ملعرفة واقع استعمال األساتذة اجلامعيني لشبكة اإل         
األخالقية والقانونية خاصة منها املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية يف البيئة الرقمية، وقد قمنا بإجنـاز               
استمارة استبانة الستقاء املعلومات والوصول إىل إجراءات احلماية اليت يعتمدها أفراد عينة البحث             

  .يف استعماهلم لشبكة اإلنترنت

  دراسةإجراءات ال -1
هي جمموعة من اخلطوات املتبعة يف البحث واليت دف إىل إبراز اجلوانب املرتبطة بالدراسة              
امليدانية، وايل سنقوم فيها بتحديد احلدود اجلغرافية والبشرية والزمنية، وعينة الدراسة، وأسـاليب             

  . من استمارة اإلستبانةهاتحليللمجع البيانات 

  عينة الدراسة-1-2
مراعـاة حجـم     الكلي للدراسة، وجيب     ع اتم عنأساسي يف استقاء املعلومات     للعينة دور   

جيب أن تبىن على عدد الوحدات الواجب دراستها ومجع البيانات منها           العينة عند اختيارها، حيث     
تعامـل  ال الباحث  علىيصعب فيهف ،، خاصة عند التعامل مع جمتمع واسع1لكي تكون ممثلة ودقيقة   

 للعينة هو أفضل طريقة لتجـاوز كـل هـذه            العشوائي كونة له، فاالختيار  مع كل الوحدات امل   
  2.اإلشكاالت

  
  
  

                                                 
 .112. ص. المرجع السابق. البحث ومناھجھ في علم المكتبات والمعلومات.  عبد الھادي، محمد فتحي-1
 .99. ص. 2003. دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر. مناج البحث العلمي في اإلعالم واالتصال.  مرسلي، أحمد-2
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  حتديد اتمع األصلي -1-2-1
 فإن اتمع األصلي هو األساتذة الباحثني املسجلني        ،حسب ما هو متضح يف عنوان البحث      

 إحـصائيات    حـسب   أستاذ باحث  1123 والبالغ عددهم    ،مبخابر البحث جبامعة منتوري قسنطينة    
  . خمرب حسب ما أوردناه يف جداول سابقة69 ـ أما خمابر البحث باجلامعة فتقدر ب،2005

  اختيار العينة من اتمع األصلي -1-2-2
يقوم اختيار العينة من اتمع األصلي على جمموعة معايري وعوامل، فقد يراعي الباحث فئات              

  ..خصصات وغريهااتمع الدراسية، أو املستوى العلمي، أو الت
أما يف حبثنا هذا وحسب طبيعة املوضوع فإننا نبحث على اإلشكاالت القانونية واألخالقيـة              

 األساتذة الباحثني من دون مراعاة أيا من املعايري السابقة، وذا فقد         منظورلشبكة اإلنترنت حسب    
مـن  ،  % 22.08بة  بنـس   استمارة 248قدرت عينة البحث وبعد توزيعنا الستمارات اإلستبانة بـ         

ـ لدراسة  األصلي ل تمع  ا ، أما االستمارات املسترجعة واملعمول ا يف البحث بعد          1123 املقدر ب
فقد مت احلصول   مجع االستمارات من األساتذة الباحثني واالطالع عليها وإلغاء ما ال خيدم البحث             

ن االستبيانات املوزعة على    م % 86.69، و   من اتمع األصلي   % 19.14نسبة   استمارة وب  215 على
  .الباحثني املسجلني مبخابر البحثاألساتذة 

 من  %13.3 استمارة أي بنسبة     33هي  الضائعة  وكما يوضح اجلدول فإن عدد االستمارات       
املعلومات املستقاة  وسالمة   استمارات حفاظا منا على دقة       09 مت إلغاء    حيثستمارات املوزعة،   اال

بحث، أو التناقض الكبري    أينا فيها بعض النقص والالمباالة يف التعامل مع ال        من أفراد العينة، بعدما ر    
  :يف مألها، واجلدول التايل يوضح ذلك

3 

فقد أردنا اختيار هذه النسبة من كل كلية وهذه          % 19ومبا أننا قد اخترنا عينة مقدرة حبوايل        
تغطية النقص الذي   النسبة قد جتاوزناها يف بعض الكليات حسب ما يبينه اجلدول وهذا راجع إىل              

  .حدث بسبب ضياع بعض االستمارات

  االستمارات املوزعة/النسبة  اتمع األصلي/النسبة  التكرار  توزيع االستبيان
  %100  %22.08  248  االستمارات املوزعة

  %13.3  %2.93  33  االستمارات غري املسترجعة
  %86.69  %19.14  215  االستمارات املعتمدة
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  النسبة  العينة من اتمع األصلي  اتمع األصلي  الكلية
  %18.84  75  398  العلوم األساسية

  %18.71  38  203  اهلندسة
  %21.31  39  183  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

  %18.75  21  112  اآلداب واللغات
  %18.86  10  53  إلداريةالعلوم القانونية وا

  %17.94  14  78  العلوم الطبية
  %18.66  14  75  األرض والتهيئة العمرانية
  %19.04  04  21  العلوم االقتصادية والتسيري

    215  1123  اموع
4 

تعامل معها عنـد توزيعنـا السـتمارة        لشهادات العلمية امل  ل املمثلدول  حسب ما يبينه اجل   
 أعلى نسبة، مث شهادة     اإلستبانة فان شهادة الدكتوراه بنوعيها دكتوراه دولة ودكتوراه علوم، هي         

 أخرى وهي أضعف نسبة واليت تظم األساتذة الباحثني          شهادات بفارق ضعيف، وأخريا  املاجستري  
  .اجسترياملسجلني يف الدراسات العليا يف إطار حتضري شهادة امل

  النسبة   التكرار  الشهادة
  %50.23  108  دكتوراه
  %42.32  91  ماجيستري
  %07.44  16  أخــرى
  %9.99  215  اموع

5 

  أدوات مجع البيانات  -1-3
بحوث العلمية من   هي جمموعة الوسائل والعمليات اليت يتم ا مجع واستقاء املعلومات يف ال           

  :أفراد عينة البحث، وقد اعتمدنا يف الوصول إىل هذه املعلومات على

  استمارة االستبيان  -1-3-1
يعـة  بقمنا باختيار استمارة االستبيان كوسيلة جلمع البيانات من أفراد عينة البحث، نظرا لط            

ة أسئلة توجه أو ترسـل      أداة تتكون من جمموع   "ستبيان  واتمع األصلي للمبحوثني، واإل   املوضوع  
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هو ، و 1"إىل أفراد العينة املختارة ليقوموا بتسجيل إجابام عن األسئلة الواردة به وإعادا للباحث            
، والتـصميم احملكـم     أفضل طريقة معتمدة يف العلوم اإلنسانية خاصة عند التعامل مع فئة كـبرية            

 شخـصية    وآراء إىل معلومـات  املتضمن أسئلة متسلسلة ستمكن الباحث من الوصول        لالستبيان  
، كما متكن من الوصـول إىل       2دقيقة يصعب مالحظتها أو معرفتها بوسائل مجع البيانات األخرى        

البيانات الكمية وحتليلها بسهولة، وتقوم استمارة اإلستبانة يف البحوث العلميـة علـى جمموعـة               
مه بكل النقاط اليت ختـدم      خطوات قبل وضع االستبيان النهائي حفاظا من الباحث على دقته، وإملا          

 كاألسئلة غري املضبوطة جيدا واألسئلة اليت قد        نة وضعه لالستبيا  حث واليت قد ال ينتبه هلا يف بداي       الب
  .ال يتمكن أفراد العينة اإلجابة عنها

وباالعتماد على كل هذه اإلجراءات، وبعد كل هذه اخلطوات متكنا من وضع االسـتبيان              
 أفراد ملعرفة مدى جتاوم معه، فمكنتنا هـذه اخلطـوة مـن             10عه على   توزيوقد قمنا ب  التجرييب،  

التعديل وإحداث بعض التغيريات البسيطة، من خالل قيامنا حبذف بعض األسئلة ودمج الـبعض              
تكون مناسبة أكثر وبسيطة، ليستطيع كل أفراد عينة البحث من التعامـل            لاآلخر، وإضافة أخرى    

 وصلنا بعد كل هذا من ضبط استمارة اإلستبانة النهائية، واليت           معها على اختالف ختصصام، وقد    
  : أربعة حماور رئيسية كانت على النحو التايلضمت

  استعمال األساتذة الباحثني شبكة اإلنترنت: احملور األول

أخرى نصف مفتوحة، تبحث     )03( أسئلة ثالثة منها مغلقة و     ستة )06( حيتوي هذا احملور على   
 يستفيد منها األساتذة الباحثني من شبكة اإلنترنت، إضافة إىل رأيهم يف سلبيات             يف اخلدمات اليت  

واجيابيات الشبكة، وآخر سؤال يطلع الباحث خبطر ترك معلومات شخصية عند كل اسـتعمال،              
  .لنرى مدى علمه ذا اخلطر، واإلجراء الذي يقوم به حلماية نفسه

  على األساتذة الباحثنياملشكالت األخالقية وأثرها : احملور الثاني

سؤاال ستة أسئلة مغلقة، وستة أخرى نصف مفتوحة، يدور موضـوع            )12( ضم هذا احملور   
هذه األسئلة حول مدى معرفة األساتذة الباحثني لألخطار األخالقية اليت ـدد الـشبكة سـواء                

ارتياح األساتذة  األخطار على املعلومات أو األخطار على املؤسسات أو األفراد، أو اتمع ومدى             

                                                 
 .178. ص.  المرجع السابق. معلوماتالبحث ومناھجھ في علم المكتبات وال .عبد الھادي، محمد فتحي -1
 . 220.221. ص. ص.  المرجع السابق.مناج البحث العلمي في اإلعالم واالتصال.  مرسلي، أحمد-2
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،  نظرهم على ما ميس الكيان العريب      الباحثني يف تعاملهم مع شبكة اإلنترنت، مث البحث من وجهة         
  .ووضع أطر وضوابط أخالقية لتفادي هذه األخطار

  املشكالت القانونية وأثرها على األساتذة الباحثني: احملور الثالث

ت القانونية لشبكة اإلنترنت بـالتركيز  سؤال اإلشكاال )12( يبحث هذا احملور الذي املتضمن  
 البحث،  مسارأسئلة مغلقة سعيا منا التحكم أكثر يف         )09(على قضية امللكية الفكرية وهلذا كانت       

خاصة أننا ال نريد من العينة أن ختوض يف اإلشكاالت القانونية، وهي كثرية ومتنوعة، وضم احملور                
ج التعدي على امللكية الفكرية، وسؤالني هلما سـؤال         أيضا سؤاال نصف مفتوح أردنا به معرفة نتائ       

فرعي، يبحث هذا احملور عامة عن مدى معرفة األساتذة بأن شبكة اإلنترنت تشكل خطرا كـبريا                
على حقوق امللكية الفكرية، ومدى معرفتهم بالتشريعات اخلاصة باملصنفات الرقمية واملـصنفات            

  .فة إىل موقع اجلزائر من هذه التشريعاتعلى اخلط، واحلقوق املمنوحة للمؤلفني، إضا

  احلماية من أخطار اإلنترنت واستفادة األساتذة الباحثني منها: احملور الرابع

 نـصف   )03( منها مغلقـة و      )08( سؤاال، جاءت    )11(آخر حمور يف استمارة اإلستبانة ضم       
ة تعرف عدة أهـداف  مفتوحة، للتحكم أكثر يف آراء األساتذة الباحثني خاصة أن إجراءات احلماي          

وتطبيقات، ويهدف هذا احملور إىل معرفة الضوابط اليت حتكم الشبكة بالبحث عن طـرق محايـة                
املعلومات عليها، والوسائل الكفيلة بوضع ضوابط أخالقية وقانونية حلماية األفراد وخـصوصيام            

تذة للحماية من األخطار    واملنشورات على الشبكة، إضافة إىل حماولة معرفة الطرق اليت يتبعها األسا          
  .املختلفة على الشبكة

وجاء يف ختام ا احملور واية االستبيان سؤال مفتوح طلبنا فيه من أفراد عينة البحث وضـع                 
 .اقتراحات عامة للمحافظة على أخالقيات التعامل مع شبكة اإلنترنت ومحاية املعلومات عليها

   التعريف مبكان الدراسة-2
، حيث انفصلت عـن     1969 الصادر يف جوان     45-69ة مبقتضى األمر    أنشأت جامعة قسنطين  

جامعة اجلزائر بعدما كانت مركز جامعي تابع هلا وبعدها متكنت من فتح العديد من التخصصات               
قسنطينة، تتكون اجلامعة املركزيـة مـن عمـارة         مدينة   تراب   علىموزعة عرب العديد من املعاهد      

 13 خمابر علميـة، و      10 مدرجات، وعمارة العلوم وتشمل      04  قاعة دراسة، و   120األقسام تضم   
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 وحديثا بنيت عمارة خمصصة لكلية احلقوق حتتوي        ،مدرج هذه العمارات مقسمة إىل ثالثة طوابق      
على كل املرافق الضرورية األقسام واملدرجات املكتبة وقاعة احملاضرات ومكاتب إدارية، كما تضم             

 طابق للمصاحل اإلدارية، واملكتبـة ذات الطـابقني،         23ون من   اجلامعة أيضا الربج اإلداري واملتك    
الطابق حتت األرضي املخصص للمخازن واإلعارة واملكاتب اإلدارية، والطابق األرضـي الـذي             

  1.حيتوي على قاعة املطالعة قاعة البحث قاعة اإلنترنت

  اإلنرتنت يف اجلزائر -2-1
ن طريق مركز البحث يف اإلعالم العلمي        ع 1994مت ربط اجلزائر بشبكة اإلنترنت يف مارس        

 بود، وذلك  يف إطار      9600 بـ   قدرتهيطاليا، وتقدر    خبط هاتفي متخصص يربط اجلزائر بإ      والتقين،
مشروع تعاون مع منظمة اليونيسكو، يقضي هذا املشروع بإقامة شبكة معلوماتيـة يف إفريقيـا،               

، وعـن   ة للشبكة على مستوى مشال إفريقيا     تكون فيها اجلزائر عن طريق املركز هي النقطة احملوري        
 خبط متخصص بسرعة    1996التعاون مع مصاحل الربيد واملواصالت فان هذا الربط تدعم سنة           طريق  
ـ      ، و 1997 بود يف شهر ديسمرب      25600 بود، وآخر بسرعة     64000 ط كان اخلط األول مير بنقطة رب

 حتقق هذا الربط فان املركز كان وما يزال         ومنذ أن  اآلخر فيمر مبدينة باريس بفرنسا،       يطاليا، أما بإ
  .يبذل جمهودات معتربة من أجل تعميم ونشر استعمال االنترنت يف األوساط العلمية واملهنية عامة

بايـت  / م 205 عن طريق القمر الصناعي بقدرة       1998وقد مت ربط اجلزائر بالشبكة يف نوفمرب        
وحـسب  ،  2000 يف الثانيـة شـهر جـانفي         بايت/ م 5ومت مضاعفة هذه القدرة إىل      يف الدقيقة،   

 علما أن كل    ،)اشتراك( حساب مفتوح    10000 فان املركز  قد قام بفتح        2000إحصائيات جانفي   
 أشخاص أو أكثر، أما عدد مستعملي االنترنت حسب هـذه           5حساب ميكن استعماله من طرف      

 أخـرى، تـشمل      مؤسسة وطنية وهيئات   44كما مت ربط    ،   مستعمل ألف 60اإلحصائية أكثر من    
  ....قطاعات التعليم العايل والبحث العلمي، اال الطيب، اال االقتصادي، اجلمعيات اخلواص

  امعة قسنطينةجباإلنرتنت  -2-2
 ربط اجلامعات اجلزائرية منـذ       عمليات جاء ربط جامعة قسنطينة باإلنترنت تبعا لسلسلة من       

الم العلمي والتقين الذي كان مركـزه يف        ، وكان ذلك عن طريق مركز البحث يف اإلع        1994عام  
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 مؤسسة ذه الشبكة ويكمن الغرض من       130لجامعة، حيث مت إيصال      املركزية ل  كتبةقسنطينة بامل 
وراء ذلك يف تلبية حاجيات أكثر عدد ممكن من املستفيدين، وجاء ربط جامعة قسنطينة بـشبكة                

خصصة بفضل مركـز البحـث يف    على خطوط متا، من خالل حصوهل1998اإلنترنت يف سبتمرب    
  1.ثانية/ كيلو بايت64 اإلعالم العلمي والتقين، وبسعة تصل إىل

 حاسوب لتضيف   30فتحت اجلامعة يف البداية قاعة لإلنترنت يف املكتبة املركزية حتتوي على            
قاعة أخري بسبب اإلقبال الكبري عليها، وقد قرر مديد اجلامعة فتح قاعة لإلنترنت يف كل جممـع                 

  2.امعات إلتاحة الفرصة أكثر للباحثني واألساتذة والطلبةمن 

   بيانات الدراسة وحتليلها-3
ملعلومات النظرية، والوصول إىل الفصل امليداين، والتعرف على اإلجراءات         اضبط  ب  قمنا بعد

سـتمارات  ال نـا  اآلن إىل مرحلة حتليل بيانات الدراسة امليدانية بعـد تفريغ          نصلاملتبعة الجنازه،   
االستبيان ومجع املعلومات منها، للتعرف على استعمال األساتذة الباحثني املسجلني مبخابر البحث            
مبختلف معاهد جامعة قسنطينة لشبكة اإلنترنت، ومدى تعرضهم وتعرفهم علـى اإلشـكاالت             
األخالقية، والقانونية وما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية للمـصنفات الرقميـة، ومعرفـة موقـع               

يعات اجلزائرية من هذه التطورات واإلشكاالت املطروحـة، إضـافة إىل التعـرف علـى               التشر
اإلجراءات اليت يتخذها األساتذة أفراد عينة البحث حلماية املعلومات الشخصية والعلميـة علـى              
الشبكة، ومدى اطالعهم على اإلجراءات التقنية املتخذة للحماية وقد جاءت األسـئلة كمـا مت               

 هذا الفصل إىل أربعة حماور، سنتعرف عليها وبالتفصيل والتحليل يف الـصفحات             اإلشارة إليه يف  
الـشهادة  و األسئلة املدرجة يف االستبيان واملتعلقة باملعلومات التعريفية         هذا وقد عرفنا قبل   ،قادمةال

ني ما هو مب  فقد جاءت ك  ليها  إ املتوصلاملعلومات  أما  كلية والقسم واملخرب املسجل به،      العلمية، ال 
  . الالحقةيف اجلداول

  
  

                                                 
 .2. ع.1. مج. مجلة المكتبات والمعلومات .اإلنترنت بجامعة منتوري قسنطینة، دراسة تحلیلیة. ریحان معمر، جمیلة -1
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  استعمال الباحثني لشبكة االنرتنت:  احملور األول-3-1
يهدف هذا احملور إىل معرفة مدى إقبال األساتذة على شبكة اإلنترنت، من خالل التعرف 
على مكان استخدامهم للشبكة، واخلدمات اليت يستفيدون منها، إىل جانب الدوافع اليت جتعلهم 

دون وسائل اتصالية وتعليمية أخرى، إضافة إىل حماولة التعرف على مدى حتكمهم خيتارون الشبكة 
مبختلف تقنياا، ومدى تعرضهم لإلشكاالت املطروحة حول الشبكة، ومدى معرفتهم لألخطار 

  .اليت قد تصادفهم
وقد أردنا إضافة هذه األسئلة كتمهيد للمحاور األخرى وحماولة معرفة رأيهم بشكل عام من 

  .إطالع أفراد العينة على تفصيالت اإلشكاالت األخالقية والقانونية على شبكة اإلنترنتدون 
  

  النسبة  التكرار  

  %14.10  55  يف البيت

  %17.94  70  يف خمرب البحث

  %33.33  130  يف اجلـامعـة

  %34.61  135  يف مقاهي اإلنترنت 

  %99.98  390  اموع

6 

إن املتأمل يف هذا اجلدول يرى أن أفراد العينة يصلون إىل شبكة اإلنترنت عن طريق مقاهي                
اإلنترنت، وبنسبة أقل عن طريق اجلامعة، نظرا لتوفر االتصال مبقاهي اإلنترنت يف أماكن خمتلفـة،               

ثانية االتصال  إضافة إىل أن أغلب وقت الباحثني يقضونه باجلامعة وبالتايل فهم يفضلون بالدرجة ال            
بشبكة اإلنترنت من اجلامعة، خاصة وأن جامعة منتوري قسنطينة توفر خدمة اإلنترنت مبختلـف              

 ليتمكنوا من االتصال يف كل وقت ومن دون مزامحـة           ةاملعاهد، كما توفر أماكن خاصة باألساتذ     
ارنة باخليـارين  الطلبة، أما خمابر البحث فقد جاءت يف املرتبة الثالثة وحصلت على نسبة ضعيفة مق          

األول والثاين، نظرا لكون أغلب خمابر البحث باجلامعة غري مرتبطة بشبكة اإلنترنت، ويبدو جليـا               
أن األساتذة ال ميتلكون اشتراكات شخصية بالشبكة للتمكن من االستفادة منها داخـل البيـت،               
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 غري قادر علـى     وهذا ما أكده حصول اخليار على آخر الترتيب، حيث أن األستاذ اجلامعي أصبح            
  . باالشتراك بالشبكة اليت مازالت تكلفتها مرتفعةكتكاليف احلياة الضرورية فما بال

  
  النسبة  التكرار  

  %24.76  130  البحث عن املعلومات

  %15.23  80  النشر االلكتروين

  %14.28  75  حتميل امللفات والربامج

  %35.23  185  الربيد االلكتروين

  %01.90  10  التعليم عن بعد

  %08.58  45  أخرى

  %99.96  525  اموع

7 

رغبة منا يف معرفة اخلدمات اليت يستفيد منها األساتذة الباحثني من شبكة اإلنترنت، جـاء               
لـى نـسبة     خيارات، وقد حصل خيار الربيد االلكتروين على أع        5 هذا السؤال الذي احتوى على    

حسب ما هو واضح من خالل اجلدول، باعتباره أشهر خدمة على شبكة اإلنترنت وذو شـعبية                
كبرية، حيث يستعمل ألغراض كثرية كاالتصال السريع بالزمالء، واألهل، واألصدقاء، أو مراسلة            

 أما البحث عن املعلومات فقد احتل الترتيب الثاين، خاصة وأن الـشبكة           ... اهليئات واملؤسسات 
توفر كما هائال من املعلومات، والوصول إليها سهل ويعتمد على اللغة الطبيعية، وهو أسهل عـن                
طريق حمركات البحث اليت تتيح املعلومات وبطرق أسهل وأفضل، كما أن األسـاتذة البـاحثون               
جيدون ضالتهم على شبكة اإلنترنت، خاصة وأن املراجع واملصادر الورقية غائبـة نوعـا مـا يف                 

بات، وإن وجدت فهي ذات نسخ حمدودة، أو متقادمة، فمعلومات اإلنترنت هـي املنـافس               املكت
الوحيد للمكتبات، وجند يف املرتبة الثالثة النشر االلكتروين، حيث سامهت الـشبكة يف تـسهيل               
اتصال األساتذة باالت والدوريات االلكترونية لنشر أحباثهم وأعماهلم الفكرية على اخلط، إضافة            

أن النشر االلكتروين أسهل وأسرع من النشر التقليدي، بينما احتل املرتبة الرابعة خيار حتميـل               إىل  
واملرتبة اخلامسة فقـد     FTPت  امللفات والربامج هذه العملية اليت تتم بواسطة بروتوكول نقل امللفا         

ـ              ربامج، كانت آلراء األساتذة الذين أضافوا خيارات جديدة مثل التجول واملطالعة، وحتميـل ال
واحلوار املباشر، وكلها خدمات متميزة ال جندها إال على شبكة اإلنترنت، وقد حصل التعليم عن               
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بعد على املرتبة األخرية وبأضعف نسبة، بالرغم من أا خدمة حديثة ومستعملة بكثـرة يف دول                
  .العامل إال أن استعماهلا ضعيف باجلزائر

  
  

 النسبة التكرار 

 %11.11 55 سـرعة النشر

 %16.16 80 الوصول إىل املعلومات احلديثة

 %36.36 180 الوصول الفوري للمعلومات

 %33.33 165 تعدد إمكانات البحث

 03.03 15 أخرى

 %99.99 495 اموع

8 

 هذا السؤال ملعرفة دوافع      يف بدايته، فإننا نسعى من خالل      املذكورةبغية حتقيق أهداف احملور     
استخدام األساتذة أفراد عينة البحث لشبكة اإلنترنت، وقد مت التركيز علـى قـضيتا املعلومـات                
والنشر، وأتضح من خالل أجوبة أفراد العينة أن أول دافع جيعل الباحث خيتار شبكة اإلنترنت هو                

صـيل املـستفيد إىل      بسبب قدرة حمركات البحـث يف تو       ذلكالوصول الفوري للمعلومات، و   
 مبوضوع حبثه بسهولة ويسر، مع تقدمي إمكانية البحث املتقدم الذي حيدد حتديدا             ةاملعلومات املتعلق 

دقيقا املعلومات املراد احلصول عليها، مع السرعة الكبرية يف إعطاء النتائج، ويف املرتبة الثانية حـل                
 البحـث، فمنـها العامـة       خيار تعدد إمكانات البحث، من حيث تعدد واخـتالف حمركـات          

واملتخصصة، حيث بإمكان الباحث أن خيتار احملرك الذي خيدم غرضه وختصـصه، باإلضـافة إىل               
 البحث املتقدم اليت تقدمها هذه احملركات، كما أن هناك العديد من املواقع الـيت متلـك                 تإمكانا

داخلها من خالل املوقـع،     قواعد بيانات للوثائق واملعلومات االلكترونية، فتتيح للمستفيد البحث         
وجند يف املرتبة الثالثة دافع الوصول إىل املعلومات احلديثة ألن نشر املعلومات على الـشبكة يـتم                 
بسرعة كبرية غري مراع يف ذلك  السلسلة الوثائقية، من املؤلف إىل طباعة املعلومات ووصوهلا إىل                

 الـشبكة يف    علـى ة تصل كل املستفيدين     املستفيد كما هو يف النشر التقليدي، وذا فإن املعلوم        
الوقت نفسه، وبعد وصوهلا للموقع عرب الربيد اإللكتروين فكلها وسائل تساهم يف تقليص وقـت               
نشر املعلومات، كما حصل خيار سرعة النشر على املرتبة الرابعـة، ويف األخـري جمموعـة آراء                 
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وسائط الورقية، وسهولة اسـتعمال      مواضيع، عدم كفاية ال    حولاألساتذة الباحثني وجمملها تدور     
الوثائق على الشبكة، وإمكانية تبادهلا وإرساهلا عرب الشبكة، وكلها دوافع تؤكـد علـى أمهيـة                

  .املعلومات الرقمية وليونتها مقارنة بالوسائط الورقية
صائبة خاصة أن كل هذه املزايا اليت تقـدمها اإلنترنـت           فكانت  أما آراء أفراد عينة البحث      

  .صورة كبرية يف اإلقبال على هذا النوع من املعلوماتسامهت ب
 النسبة التكرار 

 %27.77 125 تبادل الرسائل العادية

 %23.33 105 االتصال بزمالء يف التخصص

 %25.55 115 تبادل  البحوث واملعلومات العلمية

 %23.33 105 االتصال باملتخصصني

 %99.98 450 اموع

9 

كان له دورا مهما    فقد  ،   اإلنترنت شبكةعلى  باعتبار أن الربيد االلكتروين من أهم اخلدمات        
يف االنتشار السريع للتعديات األخالقية والقانونية على الشبكة، وقد حاولنا من خالل هذا السؤال              

اد عينة البحث، وكانت النتائج كما هـي        معرفة املزايا اليت تقدمها هذه اخلدمة من وجهة نظر أفر         
املراسالت غري الرمسيـة    ك، حيث متثل أهم خيار يف تبادل الرسائل العادية           السابق مبينة يف اجلدول  

اليت تتم يف إطار عالقات الصداقة والعالقات العائلية، أما ثاين خيار فتمثل يف تبـادل البحـوث                 
بحث ميثلون حميطا أكادمييا يقوم بإنتـاج معلومـات         واملعلومات العلمية، خاصة وأن أفراد عينة ال      

علمية وتقنية، وهم يف عملهم البحثي هذا حباجة إىل تبادل األحباث واملعلومات العلمية والتقنيـة               
، ويـوفر   د االلكتروين الذي يتميز بالسرعة وإمكانية نقل كل أنواع امللفـات          فيما بينهم عرب الربي   

صال بالزمالء يف التخصص يف املرتبة الثالثة، حيث توحي هـذه           إمكانية التفاعل، ورتب خيار االت    
اإلجابة باهتمام أفراد العينة بقضية التعاون والتواصل مع زمالئهم يف التخصص عرب هذه الوسـيلة               
ليكونوا مطلعني أكثر على التطورات والبحوث العلمية احلديثـة، خاصـة بالنـسبة ألصـحاب               

، وقلصت من األوقـات الـيت كانـت         يلة املسافات ، حيث قربت هذه الوس    التخصص األجانب 
تستغرق يف املراسالت العادية، أما االتصال باملتخصصني فقد رتب األخري على الرغم من أنه خيار               
هام، لتنمية القدرات البحثية والعلمية للباحثني، إضافة إىل اإلملام بالتطورات العامليـة احلاصـلة يف               

  .جمال البحث العلمي
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 النسبة رالتكرا 

 %21.45 68 عدم الوصول إىل املعلومات القيمة واجليدة

 %22.39 71 وجود خماطر دد مستعملي الشبكة

 %19.55 62   عدم املوثوقية يف الشبكة

 %13.88 44 عدم توحيد معايري النشر

 %16.71 53 عدم قدرة الشبكة محاية املعلومات

 %05.99 19  أخرى

 %99.97 317  اموع

10 

ـ                 هيف حماولة منا للتعرف على سلبيات شبكة اإلنترنت مت طرح هذا السؤال، وحسب ما يبن
اجلدول فإن أفراد العينة يشتكون من املخاطر اليت دد املستعملني على الشبكة بالدرجـة األوىل،               

صوصية الفردية على شبكة اإلنترنت،     وهذا يدل على أن األساتذة على علم مبدى إمكانية ديد اخل          
أما اخليار الثاين واملتعلق باملعلومات فأفراد العينة يشتكون من عدم الوصول إىل املعلومات القيمـة               
واجليدة، حيث أن املعلومات العلمية والتقنية احلديثة غالبا ما تكون متاحة مبقابل، وهو ما يصعب               

لب اشتراكات تسدد ببطاقات االئتمان، كمـا أن أغلـب          القيام به يف اجلزائر حيث أن املواقع تط       
أفراد العينة جيهلون تقنيات البحث املتقدمة اليت متكنهم من الوصول إىل املعلومات املطلوبة، كمـا               
نرى خوف أفراد العينة وعدم ثقتهم يف الشبكة خاصة وأن هذا اخليار قد حصل على املرتبة الثالثة،                 

ال متثل مصدر ثقة لألساتذة الباحثني، كما متثله مصادر املعلومات          حيث يبدو أن معلومات الشبكة      
الورقية، ورتب يف املركز الرابع خيار عدم قدرة الشبكة على محاية معلوماا، حيث أن معلومات               
الشبكة دائما مهددة بالتغيري والتخريب والتشويه، واملواقع مهددة بالقرصنة واالختـراق، وحـىت             

 أفراد العينة من عدم توحيد معايري النشر، فاملعلومات         ى يسلم من ذلك، واشتك    الربيد االلكتروين مل  
على الشبكة تنشر سواء يف مواقع عامة أو متخصصة أو إخبارية، أو يف منتديات علمية، وكل هذه                 
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اجلهات تضع معايري خاصة ا، دون مراعاة منهجية علمية للنشر، فاإلنترنت أتاحت فرصة النشر              
ـ  لكل األفراد دون مراقبة وال تدقيق علمي، وكما نالحظ من خالل اجلـدول               بسهولة ويسر  أن ف

 أفراد العينة قد أضافوا بعض اآلراء اليت كانت يف جمملها تدور حول مشاكل تقنية                من بنسبة قليلة 
 االتصال بالشبكة من حني آلخر، إضافة إىل بطئ حتيني املعلومات يف املواقـع، وهـذا                عكانقطا

 واملواقـع املعاديـة     ةواقع وقدراا، إضافة إىل االنتشار الواسع للمواقع الالأخالقي       حسب طبيعة امل  
  .لإلسالم، ومواقع العنف

، فعلى الرغم من أن خيار الوصول إىل املعلومات اجليدة          ة أفراد العينة غري موفق    آراءيبدو أن   و
 أن اخلصوصية الفردية كانت     والقيمة هو اخليار األهم هلذه الفئة الهتمامهم بقضايا املعلومات، إال         

  .هلا أمهية أكثر من املعلومات
  

 النسبة التكرار 

 %44.18 95 األمر خمتلف بالنسبة يل ليس لديا معلومات مهمة ألخفيها

 %24.65 53 أعلم ذه األخطار وأقوم دائما بإجراءات احلماية

 %15.81 34 أعلم ذه األخطار وليس يل علم بإجراءات احلماية

 %12.55 27 ن أن اخلصوصية الفردية حممية على شبكة اإلنترنت، خاصة املواقع اليت أتعامل معهاأظ

 %0.27 06  ال أدري

 %99.97 215  اموع

11 

 املخـاطر   يربز يف هذا اجلدول رأي األساتذة الباحثني يف السؤال الذي أردنا فيه اإلشارة إىل             
اليت تواجه خصوصية مستخدمي الشبكة، ومبا أن أفراد عينة البحث ليس هلم اشتراكات شخصية              
يف اإلنترنت فإن أعلى نسبة من اإلجابات حصل عليها اخليار األول فـأفراد العينـة ال يبـالون                  

 أن عـدم   واحد، كما أم     IPباستعمال الشبكة خاصة وأن املستعمل سوف لن يكون له عنوان           
احلواسيب ليست ملكهم وال توجـد معلومـام        قد يعود ألن     ت لقضية وجود اختراقا   اهتمامهم

، أما ثاين نسبة فكانت ملن يعلمون باملخاطر ويقومون باحلماية، وهي نسبة معتربة             عليهاالشخصية  
وتدل على أن هناك وعي وإطالع بأساليب احلماية على الشبكة، أما ثالث نسبة فقد كانت للذين                

علمون باملخاطر وال جييدون طرق احلماية، وهذا ليس خطري خاصة أن أغلـب أفـراد العينـة                 ي
يستعملون الشبكة يف اجلامعة ومبقاهي اإلنترنت، أما رابع نسبة فقد كانـت متثـل رأي الـذين                 
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يعتقدون بأن اخلصوصية حممية على الشبكة، خاصة املواقع املتعامل معها، وهي نسبة ضعيفة حيث              
ل هذه الفئة إال مع املواقع اليت تقوم حبماية خصوصية زبائنها، ويبدو أن هناك من ال يعلم                 ال تتعام 

  .اإلجابة بال أدري نسبة ضعيفة فاختارتكلية أنه يترك معلوماته الشخصية على الشبكة 
وجممل القول أن أغلبية أفراد العينة يدركون حجم اخلطر الذي يواجههم جـراء اسـتعمال               

 ونسبة قليلة تعرف كيفية مواجهة هذه األخطار وتقوم بإجراءات احلماية املعروفة،        شبكة اإلنترنت، 
             ثقة تامة،   اأما نسبة ضعيفة فاستعماهلا لشبكة اإلنترنت حمدود وحمصور يف مواقع معروفة ويثقون 

  .وهي املواقع العلمية

 املشكالت األخالقية وأثرها على األساتذة الباحثني: احملور الثاني -3-2

بعدما تعرفنا على خمتلف اجلوانب املتعلقة باستعمال اإلنترنت، يأيت هذا احملور الذي يهـدف              
 سؤاال  12إىل معرفة مدى إطالع األساتذة على املخاطر األخالقية ومدى تعرضهم هلا، من خالل              

حياول اإلجابة على جزء من اإلشكالية املطروحة يف بداية الدراسة، وكانـت أجوبـة املبحـوثني      
  .ب ما يرد يف اجلداول الالحقةحس

  
 النسبة التكرار 

 %100 215 نعم

 00.00 00 ال

 %100 215  اموع

12 

ميثل هذا السؤال مدخل للمحور الثاين، حماولني من خالله معرفة مـدى علـم األسـاتذة                
لالأخالقية على شبكة اإلنترنت، وأتضح جليا أن أفراد العينة هلم          الباحثني للمعلومات والتجاوزات ا   

، خاصة مـع االنتـشار      ةالعلم واإلطالع على أن لشبكة اإلنترنت معلومات وجتاوزات ال أخالقي         
الواسع للتعديات حيث أصبحت هذه السلوكات واملعامالت والتعديات حمل اهتمام كل العـامل             

تعرض يف استعماله هلا سيسمع أو يقرأ عن تفـاقم الظـاهرة،            فمن مل يعش هذه الظواهر ومن مل ي       
  .وهذا ما أكده اختيار كل أفراد العينة هلذا اخليار
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 النسبة التكرار 

 %23.03 85 أخطار دد املعلومات

 %20.32 75 أخطار دد اخلصوصية الفردية لألشخاص

 %21.4 79  أخطار دد الشبكات واملؤسسات

    152 41.19%دد اتمعأخطار وجرائم

  %99.94 369  اموع

13 

مجعنا يف هذا اجلدول أهم اإلشكاالت األخالقية املطروحة على شبكة اإلنترنت، لنتعـرف             
ل فإن أكـرب    على أهم إشكال وأخطره حسب رأي األساتذة الباحثني، وكما هو واضح يف اجلدو            

 النسب األخرى مثلت األخطار اليت دد اتمع، حيث أن هناك الكثري من             ننسبة وبفارق كبري ع   
 األخطار األخالقية النامجة عن استخدام شبكة اإلنترنت، واليت دد اتمع بكـل فئاتـه كبـار               

الغش، إضـافة إىل     من جراء انتشار املواقع اإلجرامية، واإلباحية، ومواقع القمار و         ذلك، و وصغار
املواقع املعادية لإلسالم، كل هذه املواقع هلا أثرا سلبيا على اتمع، وهو ما يعيه األساتذة الباحثني،                
أما اخليارات الثالثة املتبقية فقد كانت متقاربة، وأكربها كانت لألخطار اليت ـدد املعلومـات،               

ن املعلومات، وبطرق خمتلفة خاصـة يف       خاصة وأن جهودا عاملية كبرية تبحث وجبدية يف قضية أم         
 على علم أفراد العينـة بطبيعـة هـذه          لقضية تراسل املعلومات وحفظها، ونشرها، وهذا ما يد       

األخطار، أما يف املرتبة الثالثة فنجد األخطار اليت دد الـشبكات، كاالختراقـات، واهلجمـات               
ت الكربى تتعرض يوميا ألكثر من      الفريوسية، وكما رأينا يف الفصول النظرية أن شبكات الشركا        

 حماولة اختراق، أما اخليار الرابع فكان لألخطار اليت دد اخلصوصية الفردية اليت أصـبح مـن                 50
الصعب محايتها، خاصة إذا علمنا أن القراصنة واملخترقني بقدرام املتطـورة سـيتمكنون مـن               

كات لإلطالع على أسرارهم ونـشرها،   الوصول إىل ملفات الزبائن اخلاصة باملواقع والبنوك والشر       
  .وتشويهها يف بعض األحيان
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 النسبة التكرار 

 %34.54 181 القرصنة املعلوماتية

 %19.46 102 تزوير وتشويه املعلومات

 %24.61 129 الفريوسات

 %21.37 112  االختراقات

 %99.98 524  اموع

14 

بعدما عرفنا األخطار األخالقية لشبكة اإلنترنت، أردنا من خالل هذا الـسؤال واألسـئلة              
  .الثالثة الالحقة تفصيل كل خطر من األخطار املذكورة سابقا

هذا السؤال معرفة طبيعة األخطار اليت تواجه املعلومات، وحسب ما قد أردنا من خالل و
ي أكرب خطر، خاصة وأن أفراد العينة من بيئة أكادميية جاء يف اجلدول فإن القرصنة املعلوماتية ه

 حمالة ويعرفون حيث يهتمون باملعلومات ويتبادلوا بكثرة، وبالتايل فإم يتعرضون هلذا اخلطر ال
جيدا طبيعة هذا التعدي، بدليل أن اخليار حصل على أعلى نسبة وبفارق كبري عن اخليارات 

 الفريوسات كخطر مهدد للمعلومات، وهي برامج تنتشر بسرعة األخرى، ويف املرتبة الثانية جاءت
وبدون سابق إنذار، وهلا طرق عديدة وخمتلفة للوصول حلواسيب الشبكة، ومن النادر أن نستطيع 

، فإن األنواع ذلكمحاية املعلومات من الفريوسات، ومهما متكنت الربامج املضادة للفريوسات من 
دون شك، أما اخليار الثالث فكان لالختراق، وهو خطر يهدد اجلديدة منها ستصيب احلاسب من 

غالبا الربيد االلكتروين، خاصة وأن غالبية أفراد العينة ال ميتلكون اشتراكات شخصية، وبالتايل فال 
 يف هتتعرض معلومام لالختراق، أما أقل نسبة فقد كانت لتزوير وتشويه املعلومات، وهذا ما جند

  .لومات املواقع، وامللفات الشخصية للزبائن يف املواقع التجارية املختلفةالغالب على مستوى مع
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 النسبة التكرار 
 %35.12 196 التعدي على اخلصوصية

 %م31.72 177 انتحال الشخصية

 %33.15 185 السب والقذف على اإلنترنت

 %99.99 585  اموع
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مبا أننا عرفنا أن اإلنترنت تشكل خطرا على اخلصوصية الفردية لألشخاص، فقد حاولنا من 
خالل هذا السؤال التعرف على أي هذه املخاطر تؤثر أكثر من غريها، وقد توصلنا من خالل 

إىل أن هناك تقارب يف النسب، مما يدل على أن لكلها تأثريا على اخلصوصية،  أجوبة املبحوثني
 أعلى نسبة للتعدي على اخلصوصية، فهي مسألة متس كل مستعملي الشبكة، أما السب وكانت

والقذف فقد رتب يف املركز الثاين، وهي من األعمال واملمارسات املنتشرة على شبكة اإلنترنت، 
حيث وجد أصحاب هذه األفعال وسيلة للتعبري عن استيائهم من بعض األصدقاء واملسؤولني، أو 

إخفاء هوية األفراد وبالتايل  من وسيلة تكنولوجية متكنمتخفني بالشبكة باعتبارها حىت احلكام، 
 الوصول إليهم والتعرف عليهم، وتكثر هذه املمارسات يف املنتديات، ومساحات احلوار، صعوبة

رتب انتحال الشخصية يف املرتبة الثالثة، وهي ممارسات من الصعب القيام ا إال من طرف و
ت العالية واملتحكمني يف الوسائل التكنولوجية، وهي منتشرة على الشبكة لتحقيق أصحاب القدرا

تجارية متخفني وراء العامالت ، من خالل القيام بامل ماليةأغلبها دف إىل حتقيق أرباحأغراض 
، وبقي اخليار املفتوح فارغا مما يدل على اكتفاء منتحلةأمساء معروفة أو حاملني لبطاقات ائتمان 

اد العينة ذه اخليارات الثالث وجهلهم بتقنيات التعديات اليت من املمكن أن تطوهلم من خالل أفر
  .استعماهلم للشبكة
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 النسبة التكرار 

 %36.99 138 اجلرائم اجلنسية

 %35.12 131 اجلرائم املنظمة

 %27.88 104 اجلرائم العرقية والدينية

 %00 00  أخرى

 %99.99  373  اموع
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تكثر وتتنوع األخطار اليت دد اتمع العريب واإلسالمي على شبكة اإلنترنت، خاصة وأن             
  أهم هذه الشبكة متثل عاملا مفتوحا أمام اجلميع لنشر وعرض األفكار واألعمال، وقد قمنا باختيار             

، وكان رد األساتذة الباحثني بأعلى نسبة للجرائم اجلنسية، وهي أعمـال       أخطار دد اتمع   ةثالث
وممارسات دد اتمع العريب بعاداته وتقاليده، ودد الدين اإلسالمي الـذي يـدعوا إىل العفـة               

والدعارة، وممارسة اجلنس   ،  أخالقيةالواحترام الغري، حيث أن هناك مواقع تدعوا إىل املمارسات ال         
 وتدعوا إىل الشذوذ اجلنسي، وهي ال حتترم أي رأي خمالف هلذه املمارسات، وتبقى              مع األطفال، 

  .تبث وتنشر صورها وإعالناا وأخبارها بكل حرية وقناعة
يأيت خيار اجلرائم املنظمة وهي جرائم انتشرت يف السنوات األخرية من طرف ما             وبنسبة أقل   

      دد ا تمع العريب اإلسالمي، عن طريق تسهيل اإلطالع       يعرف باملنظمات اإلرهابية، اليت أصبحت
على أخبار العمليات اإلرهابية يف العامل وحىت يف العامل العريب، كما سهلت االتصال بـني هـذه                 
اجلماعات، وهلا عمليات دعائية ومعلومات متكن اجلميع من استخدام األسلحة وصـنع القنابـل              

وحترض على القيام بالعمليـات اإلرهابيـة ضـد         التقليدية من مواد متوفرة وبسهولة، كما تدعو        
األبرياء والعزل، أما اخليار املرتب ثالثا فيخص اجلرائم العرقية، وهي قليلة نوعا ما إال فيما خيـص                 
املواقع املعادية للعرب واإلسالم، وعلى رأسها املواقع الصهيونية املنتشرة علـى الـشبكة، وهـذا               

، ألا يف رأينا    فراد العينة، حيث اكتفوا باخليارات املقترحة     السؤال كسابقه مل يضم آراء إضافية أل      
  .املتواضع تشمل أهم اجلرائم املنتشرة يف اتمعات
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 النسبة التكرار 

 %25.31 100 استقبال الكثري من الرسائل الدعائية واإلعالنية

 %46.07 182 استخدامه يف اإلعالنات اإلجرامية والالأخالقية

 %14.68 58 يد اإللكترويناختراق الرب

 %13.92 55  استخدامه يف التعدي على األفراد

 %99.98 395  اموع

17 

يسعى املخترقون واهلاكرز على شبكة اإلنترنت إىل القيام بأعمـاهلم التخريبيـة، وحماولـة              
بكة، وهي خدمـة    ين، باالعتماد على أشهر خدمة تقدمها الش      الوصول إىل أكثر عدد من املستفيد     

 عدة طرق ووسائل، وقد أردنا معرفة رأي األساتذة الباحثني           يف ذلك   مستعملني الربيد االلكتروين 
لوصول إىل الربيد االلكتروين والتعدي عليه، وقد كانت األجوبة حسب مـا            ليف الوسائل املعتمدة    

 اجلدول سيعرف ال حمالة أن اإلعالنـات سـواء اإلجراميـة أو             هو مبني يف اجلدول، واملتأمل يف     
 هي اخلطر األكرب الذي يواجه الربيد، خاصة وأنه وسيلة سهلة وجمانيـة، وباإلمكـان               ةالالأخالقي

 الكثري من العناوين االلكترونية مبجرد طلب ذلك  يف حمركات البحث، كما ميكـن               الوصول إىل 
، وكمـا   spamsواحد سواء الربيد العادي أو عن طريق بريد         إرسال الكثري من الرسائل يف وقت       

يعرف كل مستعملي الشبكة أن الربيد الالأخالقي سواء اإلبـاحي، أو اجلنـسي، أو التحـريض                
 هو أشهر األنواع وصوال إىل الربيد االلكتروين، وتـأيت الرسـائل اإلعالنيـة              ذلكوالدعاية على   

ا الدعاية للمنتجات التجارية املختلفة، واخلدمات واإلعالنات       والدعائية يف املرتبة الثانية، وتشمل هن     
 اشهاريا من دون تسديد املواقع لتكاليفه، وهي نـوع          عماللبيع، والعروض املختلفة، باعتباره     عن ا 

من الرسائل اليت تزعج مستعملي اإلنترنت وجتعل صندوق بريده ميتأل من دون معرفة املفيد واملهم               
طر اختراق الربيد االلكتروين يف املرتبة الثالثة حـسب رأي املبحـوثني،            من دون ذلك ، ويأيت خ     

فالربيد معرض بكثرة لالختراق، وهي عملية يسهل القيام ا أمام املواقع ضعيفة احلماية، وـدف               
غالبا لإلطالع على أسرار الغري، وحماولة سرقة كلمات السر اخلاصة وبعض األرقام املهمة اليت قد               

استعمال أمالك الغري، أما آخر اختيار فهو التعدي على األفراد عن طريـق الربيـد               تساعدهم يف   
االلكتروين، وهو عمل يشبه إىل حد ما انتحال الشخصية من خالل استعمال الربيـد يف إرسـال                 
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رسائل غري مرغوب إىل أمساء بقائمة العناوين الربيدية املوجودة بالربيد االلكتروين، مما يـؤدي إىل               
  .ها مسؤولني عنالقات بني األفراد، أو اامهم بالقيام بأعمال ليسواكسر الع

  
 النسبة التكرار 

 %34.48 160 الفريوسات اإللكترونية

 %13.57 63 التعدي على اخلصوصية

 %23.27 108 اإلباحية

 %18.53 86  القرصنة املعلوماتية

 %10.12 47  االختراق املعلومايت

 %99.97 464  اموع

18 

أردنا ذا السؤال معرفة أهم املشكالت األخالقية اليت يتعرض هلا األساتذة الباحثني، وقـد              
أن أهم إشكال أخالقي هو الفريوسات اإللكترونية املنتشرة بكثرة علـى           م   إجابا  جمموع أكدت

تصيب املواقع والشبكات واملعلومات وحىت املستعملني، وتعطيل حواسيبهم         اليت   ،شبكة اإلنترنت 
عن العمل، كما أا تنتقل بسرعة، أما ثاين مشكل أخالقي فهو اإلباحية مبختلف أنواعهـا مـن                 
ملفات وتطبيقات، ومواقع، وتنتشر اإلباحية على اإلنترنت بصفة كبرية حىت يصعب التحكم فيها             

ب إحراجا كبريا عند العمل واالتصال، أما ثالث خيار فهو القرصـنة، باعتبارهـا              ومراقبتها، لتسب 
 تعب الباحثني والعلماء مبجـرد الوصـول إىل   زكرواهلا القراصنة فينتهك، اعمال ال أخالقي كذلك  

املعلومات والربامج، وكلمات السر، لتصبح جمهودات الباحثني عرضة للخطر يف كل وقت، كما             
 اخلصوصية الفردية عمال ال أخالقيا وحتصل على املرتبة الرابعة، وهو ميثل جتسسا             يعترب التعدي على  

وإطالعا على أسرار الغري، وهو عمل انتشر بكثرة وأصبحت خصوصية األفراد منـشورة علـى               
 وحصل االختراق املعلومايت علـى      .املعلومات يف املواقع واملنتديات   الشبكة، عن طريق نشر هذه      

من اخليارات، فعلى الرغم من انتشار هذا التعدي على الشبكة إال أنـه ال يوجـد                املرتبة اخلامسة   
 أغلب هؤالء املخترقني موجودون يف أوربا وأمريكـا،         دخمترقني ذوو قدرات عالية باجلزائر، فنج     

 األمريكيـة    االلكترونيـة  ولذا فإن أغلب عمليات االختراق تكون ضد املواقع، وصناديق الربيـد          
  .ذا فإن االختراق يف اجلزائر أو يف احمليط األكادميي ضعيف مقارنة بدول العاملواألوروبية، وهل

فراد كل األوقد أضفنا احتماال مفتوحا إلضافة رأي أو تعليق لألساتذة الباحثني، وقد امتنع 
صائب كايف يبدو أن أفراد العينة هلم إطالع و املذكورة، ةعن إبداء رأيهم مكتفني باخليارات اخلمس
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ما يدور على الشبكة، على الرغم من أن التعدي على اخلصوصية منتشرة أكثر من القرصنة، حول 
إال أن أفراد العينة ال خيافون على معلومام الشخصية ألم ال يدلون ا للمواقع، وال ميلكون 

  .ي إىل الواقع اجلزائري واألكادميبالنظراشتراكات شخصية بالشبكة، وبالتايل فإجابام صائبة 
 النسبة التكرار 

 %20.35 58 الربيد االلكتروين

 %11.22 32 غرف احلوار

 %09.47 27 التجارة االلكترونية

 %47.01 134  املواقع االلكترونية

 %99.97 285  اموع

19 

قية اليت يتعرض هلا األساتذة على شبكة اإلنترنت،         األخال تبعدما تعرفنا على أهم اإلشكاال    
 هذه الظاهرة، وبعد تفريغنا لالستمارة حصلنا علـى         انتشارنبحث اآلن عن األسباب املسامهة يف       

جمموعة من البيانات تؤكد أن املواقع االلكترونية هي السبب األساسي يف انتشار هذا املـشكالت               
للملفات املختلفة كالصور والصوت، ولقطـات الفيـديو،        األخالقية، نظرا ملا تقوم به من عرض        

للتجاوزات اإلباحية، إضافة إىل أا تتخذ اإلنترنت وسيلة للقيام باإلشهار ااين عن طريق إرسال              
، وقد رتب خيار الربيد االلكتروين كثاين وسيلة مسامهة يف انتشار هذه املـشكالت،              spamsبريد  

يلة متكن من إرسال رسائل دعائية، والقيام بإرسال ملفـات          خاصة وكما سبق ذكره فالربيد وس     
عديدة حتتوي على الفريوسات، أو ملفات اختراق أو إعالنات وغريها من املمارسات األخالقية،             
ورتبت غرف احلوار يف املرتبة الثالثة، خاصة وأا متكن املخترقني واملنتحلني مـن الوصـول إىل                

واقع اليت تستخدم هذه املنتديات لتمرير ممارساا وبراجمهـا         أشخاص كثر، كما أن هناك بعض امل      
وتطبيقاا الالأخالقية املختلفة، ورتبت يف األخري التجارة االلكترونية، باعتبار هذه اخلدمـة غـري              

 األخالقية النامجة عنها لن تكون حاضرة، علـى عكـس           تمتوفرة يف اجلزائر، وبالتايل فاإلشكاال    
لكثري من املمارسات غري املشروعة تتم باستخدامها، كما عرب بعض أفـراد            الدول املتقدمة، فإن ا   

العينة عن رأيهم، حيث قال البعض أن االشهارات التجاريـة، واملراسـالت االلكترونيـة، وزج               
 حتـت أحـد     إدماجهـا الفريوسات والربامج وامللفات اانية، هي ممارسات موجودة لكن ميكن          

  .اء تأيت لعدم اإلطالع الكايف واملناسب لبعض أفراد العينةاخليارات السابقة، وهذه اآلر
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 النسبة التكرار 

 %36.27 78 دائما

 %47.90 103 أحيانا

 %15.81 34 أبدا

 %99.98 215  اموع

20 

ىل استمارة اإلستبانة أردنا من خالله معرفة كيفية تعامل األساتذة حينما أضفنا هذا السؤال إ
عينة البحث مع املواقع فيما يتعلق بتقدميهم املعلومات الصحيحة، ويبني هذا اجلدول أن أفراد العينة 
يتعاملون مع املواقع حبذر كبري، فأكرب نسبة تبني أم يقدمون املعلومات الصحيحة أحيانا فقط، 

سب املواقع، فليست كل املواقع حتظى بالثقة، بل املعروفة والعلمية واألكادميية هي وهذا على ح
املواقع اليت حتظى بالثقة، وتأيت يف الدرجة الثانية النسبة اليت متثل األفراد الذين يقدمون املعلومات 

ه الفئة الصحيحة للمواقع مما يوحي أن هذه النسبة إما تتعامل مع مواقع معروفة ومضمونة، أو هذ
جتهل حجم املخاطر اليت تتسبب فيها املواقع االلكترونية على شبكة اإلنترنت واالحتمال األول هو 
األرجح خاصة وأننا نتعامل مع فئة األساتذة الباحثني، فهي فئة قد ال تضطر إىل اإلحبار على 

أما آخر خيار هداف معينة ومواقع معروفة يزوروا باستمرار، أل فقط بل التجولالشبكة لغرض 
والذي حتصل على أضعف نسبة يبني أن أفراد العينة ال يقدمون أبدا معلومام الشخصية 
الصحيحة، وبالرغم من أن النسبة ضعيفة فإننا نرى أن هذا الرأي غري مقبول خاصة مع األساتذة 

هم تقدمي الباحثني فمن الواجب تعاملهم مع مواقع علمية وأكادميية، ومواقع رمسية كما من واجب
  .املعلومات الشخصية الصحيحة، لتوسيع الفائدة أكثر من اخلدمات اليت متنحها املواقع
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 النسبة التكرار 

 %26.04 56 الثقة التامة باملواقع

 %64.18 138 الثقة التامة بعدم اإلضرار باخلصوصية

 %9.76 21 أخرى

 %99.97 215 اموع

21 

بعدما تعرفنا على مدى تقدمي األساتذة الباحثني املعلومات الصحيحة للمواقع، أدرجنا هذا 
السؤال الذي أردنا من خالله معرفة األسباب الرئيسية لتقدمي مستعملي اإلنترنت املعلومات 

 املبحوثني حسب هذا  اجلدول الشخصية الصحيحة عند تعاملهم مع املواقع، وقد أوصلتنا أجوبة
 السلوك، ويرى  الختاذ هذاإىل أن الثقة التامة بعدم اإلضرار خبصوصيام الفردية هي العامل الرئيس

أفراد العينة يف اخليار الثاين  أن سبب تقدمي املعلومات الشخصية الصحيحة هو الثقة التامة باملواقع 
نت، بالنظر إىل ما تسببه هذه املواقع من إضرار وهو الرأي الذي ال يناسب كل مستعملي اإلنتر

باخلصوصية، أما أفراد العينة باعتبارهم من املستعملني غري الدائمني لشبكة اإلنترنت وينحصر عمل 
هذه الفئة إال مع مواقع حمدودة هلم الثقة التامة ا فيقدمون معلومام الصحيحة بدون أدىن شك 

ادميية والعلمية، كما قدم بعض املبحوثني وبنسبة ضعيفة بعض أو خوف، خاصة منها املواقع األك
األسباب األخرى، كتعاملهم حبذر وعدم تقدميهم هلذه املعلومات إال للمواقع اليت يروا آمنة وال 
تضر باخلصوصية وهذا ما يدل أن عينة البحث هلا العلم واإلطالع الكايف ملا قد تسببه هذه املواقع 

 على التعامل مع املواقع ذات السمعة واملواقع اليت  الفردية، كما أمن حريصنيمن إضرار باخلصوصية
  .حتترم خصوصيات مستعمليها
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 النسبة التكرار 

 %49.08 188 اجلرائم اجلنسية

 %19.06 73 اجلرائم املالية

 %31.85 122 اجلرائم املنظمة

 %99.99 383  اموع

22 

بعدما انتشرت التعديات والتجاوزات على شبكة اإلنترنت واليت عرفت باجلرائم اإللكترونية           
واليت انتشرت بصفة كبرية، وطرق متعددة، كان علينا أن نبحث على انعكاس هذه اجلرائم علـى                

لدول يف العامل، ليست جـرائم       التجاوزات تراها بعض ا    ن العريب واإلسالمي خاصة وأن هذه     الكيا
 ومن خالل إدراجنا هلذا  السؤال ملعرفة رأي         . دد كياا، بل هي حريات فردية      وال تعديات وال  

األساتذة الباحثني فيما قد يهدد الكيان العريب، جاءت إجابات أفراد عينة البحث حسب ما ينسبه               
، وهو رأي مل يأيت من العدم، خاصـة         اجلدول بأن اجلرائم اجلنسية هي أول ديد للمجتمع العريب        

إضـافة إىل تـوفر     مع انتشار كبري للمواقع اإلباحية واملواقع اليت حيرض على اإلباحية مع الصغار،             
عدد الكبري جدا من الصور ولقطات الفيديو وخمتلف امللفات الـيت حتمـل هـذه                اإلنترنت على   

يرى وتفادي هذه املواقع والصور،     املمارسات، حيث أصبح من الصعب على مستعملي اإلنترنت         
أفراد العينة أن اجلرائم املنظمة هي ثاين خطر يهدد اتمع العريب ليأيت يف املرتبة الثانية من إجابام،                 
وهو رأي يستند على ارتفاع العمليات اإلرهابية يف العامل العريب خاصة مـع اسـتغالل شـبكة                 

ر اخلاصة ذه  التنظيمات اإلرهابيـة، أمـا يف املرتبـة       اإلنترنت لنشر اإلعالنات الدعائية والتقاري    
 دليل صريح على أن الدول العربية خاصة اجلزائر مل تتجه بـصفة             خرية تأيت اجلرائم املالية، وهذا    األ

جدية حنو التجارة اإللكترونية، وبالتايل فإن التعديات غري ممكنة ولن جند هلا مكانا مادامت البنوك               
  .مل ترقى خدماا وتعامالا إىل مستوى البنوك االلكترونيةواجلزائرية العربية 
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 النسبة التكرار 

 %18.44 83 السلطات احلاكمة

 %19.33 87 األساتذة اجلامعيني

 %17.55 79 املختصون يف املعلوماتية

 %19.33 87  تبين قواعد أخالقية عاملية

 %22.00 99  اهليئات واجلمعيات املهنية

 %3.33 15  أخرى

 %99.98  450  اموع

23 

أمام التعديات الواسعة على شبكة اإلنترنت، وأمام السعي العاملي لوضع معايري أخالقية حتكم             
من التعامل عليها، ومبا أن هذه  املعايري ال ميكن اعتبارها كمرجع وتفسري لألخالقيات العربية نرى                

أردنا ذا  السؤال معرفـة رأي األسـاتذة          قد  الواجب وضع ضوابط وأخالقيات عربية خاصة، و      
 األخالقيات، وقد أوصلتنا أجوبة املبحوثني حسب مـا يبينـه            ضبط هذه  الباحثني حول مسؤولية  

اجلدول إىل تقارب يف النسب، حيث ترجع أعلى نسبة إىل أن مسؤولية ضبط أخالقيات اإلنترنت               
ا اهليئات واجلمعيات املهنية، وهذا راجع إىل أن هذه  اهليئـات هـي األقـرب واألدرى                 تتحمله

باملشاكل املطروحة، وكذا احللول اليت ضبطت يف العامل باعتبارها أكرب املطلعني علـى تطـورات               
ذه  ن عن ه   األساتذة  اجلامعيون هم املسؤولو     اال، أما يف املرتبة الثانية فريى أفراد عينة البحث أن         

 الفئة أيضا هلا إطالع، وخربة يف التعامل مع شبكة اإلنترنت، إضـافة إىل               باعتبار هذه  األخالقيات
 لضبط قواعد لتتطور إىل قـوانني        يسعى تبين قواعد أخالقية عاملية خاصة وأننا نالحظ العامل اليوم        

 فقد حصل هذا     التعامل مع شبكة اإلنترنت، ومل تعطي عينة البحث قيمة كبرية للسلطات احلاكمة           
اخليار على املركز الثالث، فالسلطات قلما تتخذ مثل هذه  القرارات لضبط أخالقيات اإلنترنـت،              
بل تقوم بضبط ووضع قوانني وتشريعات بعدما تتطور تنتشر هذه  التجاوزات، هذه التـشريعات               

 نة نظرا ألا جمموعة ال    مبنية على األخالقيات، أما املختصون يف املعلوماتية فقد استبعدها أفراد العي          
تم ذه  األخالقيات ويبقى عملها فقط مرتكز على التقنيات، ومل نلحظ آراء كثرية فيما يتعلـق           
بضبط أخالقيات اإلنترنت إال نسبة ضعيفة جدا، واختار عدد منهم وضع أخالقيـات إسـالمية               
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يتبناها اتمع العريب اإلسالمي،    لشبكة اإلنترنت وهذا ما يبني أن األخالقيات العاملية ال تصلح الن            
  .بل من األحسن واألجدر بنا ضبط أخالقيات عربية إسالمية

  املشكالت القانونية وأثرها على الباحث:  احملور الثالث-3-3
 سؤاال إىل معرفة خمتلف القضايا القانونية املرتبطة بـشبكة          12يهدف هذا احملور الذي يضم      
دى اطالع األساتذة على خمتلف هذه القضايا خاصة منها مـا           اإلنترنت، من خالل التعرف على م     

يرتبط حبقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية، ومدى معرفتهم بواقع التشريع اجلزائري يف ظـل        
التطورات العاملية ومدى علمهم مبختلف هذه التعديات وآثارها اإلجيابية والسلبية كما أردنا معرفة             

استفادة الباحثني وخمتلف تعامالم على الشبكة، كل هذا دف اإلجابة          أثر كل هذه القضايا على      
على جانب من جوانب اإلشكالية املطروحة يف بداية البحث وقد جاءت أجوبة املبحوثني حسب              

  .ةما تبينه اجلداول الالحق
 

 النسبة التكرار 

 %47.90 103 موافق

 %38.13 82 موافق نسبيا

 %13.95 30 معارض

 %99.98 215 اموع

24 

بالبحث عن مدى معرفة األساتذة الباحثني بأن اإلنترنت بيئة مناسبة النتـهاكات امللكيـة              
 والذي أوصلنا حسب ما يبينه هذا  اجلدول إىل أن األغلبية العظمى             ،الفكرية، أدرجنا هذا السؤال   

ن لـك أل  رجة أقل من يوافقون نسبيا ويعود ذ       الرأي، ومنهم بد   يوافقون هذا البحث  من أفراد عينة    
 النشر   الباحثني هم الفئة األهم اليت تقوم بنشر األعمال الفكرية سواء بالنشر التقليدي أو             األساتذة

عتبار أن االنتهاكات الفكرية ازدادت على شبكة اإلنترنت فان هذا سيمس ال حمالة             اإللكتروين، وبا 
العلم واالطالع ذا    أفراد العينة، ومل تبقى هذه  التعديات ختفى على احد حيث أن لغالبية األفراد             

 الرأي ميكن اعتبارها آراء شاذة ال       بة ضئيلة واليت تعارض هذا    اإلشكال، أما النسبة الباقية وهي نس     
ألفـراد، أو لعـدم     تعرب بصفة دقيقة على عينة البحث، وهي آراء ناجتة سواء عن المباالة هؤالء ا             

تعرضهم النتهاكات، بسبب عدم نشرهم ألعمال فكرية، أما النسبة املتوسطة واليت توافق نـسبيا              
هذا الرأي، فيبدو أم يعلمون ذا  اإلشكال، ومل يتعرضوا هلذا  االنتـهاك، أو مل يعلمـوا بـأن         
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 ترنـت الواسـعة،    على شبكة اإلن    التعديات  من هذه  أعماهلم انتهكت، خاصة مع صعوبة التأكد     
 الرقميـة   سهولة التعدي ونسخ األعمال الفكرية الرقمية بفضل اخلصائص اليت متيـز الوسـائط            و

  .  ، ونتيجة القول أن العينة هلا االطالع والعلم الكايف ذه االنتهاكاتاملتعددة

  
 النسبة التكرار 

 %48.08 163 حقوق فكرية

 %33.03 112 حقوق مالية

 %18.87 64 حقوق شخصية

 %99.98 339  اموع

25 

أصبح من مألوفا اليوم مفهوم امللكية الفكرية واحلقوق املتعلقة به، أما حقوق امللكية الفكرية              
الرقمية وأمام تعقده خاصة بظهور شبكة اإلنترنت وتعدد املصنفات الرقمية وتعقدها،           للمصنفات  

احملاكم الدولية والوطنية ضبط مفهـوم واضـح        ال  اجلمعيات و ال  لصعب على اهليئات و   صار من ا  
وكامل هلذه احلقوق، ويف خضم هذه  اآلراء والتوجهات العاملية أردنا الوصـول ملـدى معرفـة                 

 آراء األسـاتذة البـاحثني   األساتذة  الباحثني واطالعهم على احلقوق الفكرية الرقمية، وقد كانت     
 البحث أن حقوق الفكرية للمصنفات الرقمية تتمثـل يف          عينة فريى أفراد    . اجلدول حسب ما يبينه  

حقوق فكرية، ومتثل هذه اإلجابة الرأي الذي تدافع عنه احملاكم الوطنية يف العامل واهليئات، ويأيت               
 منح من إجابات املبحوثني أا حقوق مالية، باعتبار احملافظة على هذه احلقوق هي           الثانية  يف املرتبة   

أصحاا مقابل مايل يشجعه على اإلنتاج أكثر، وينتج عن هذه االنتهاكات خمالفات مالية تـؤدى               
إىل أصحاب احلقوق، أما النسبة الثالثة فتعتربها حقوقا شخصية فيحق لصاحب امللكيـة الفكريـة            

ها من احلقـوق    للوثائق يف البيئة الرقمية التمتع حبقوقه الفكرية أو بيعها أو نسخها أو إهدائها وغري             
اليت خيوهلا له القانون، ونتيجة هذه األجوبة أن األساتذة الباحثني هلم اطالع على هذه احلقوق اليت                

  . الرقميةمل تضبط بعد يف البيئة
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 النسبة التكرار 

 %52.55 113 نعم

 %47.44 102 ال

 %99.99 215  اموع

26 

حسب ما يبينه اجلدول فإن هناك تقارب يف آراء األساتذة الباحثني فيما يتعلق بوجود 
ضوابط قانونية حتكم شبكة اإلنترنت، فأعلى نسبة تقول أن لشبكة اإلنترنت ضوابط قانونية 

حد بعيد  الدولية والوطنية اليت جنحت إىل تحتكمها، وهذا رأي معقول خاصة بالنظر إىل التشريعا
يف ضبط بعض املعامالت على الشبكة، أما النسبة األخرى اليت ترى أنه ال توجد معايري وضوابط 
قانونية حتكم الشبكة فيدعمها حجم التعديات الكثرية على الشبكة أمام فراغ قانوين كبري، حيث 

التايل فال تشريعات أن تتصدي للكثري من املمارسات غري املشروعة، وبالمل تستطع األحكام أو 
ميكن احلكم على أي من الرأيني بأنه خطأ وإمنا يعود ذلك  لعدم إطالع أفراد العينة صاحبة الرأي 
األول على ما حيدث من تعديات ومن فجوات وفراغات القانونية أمام كل هذه األخطار اليت 

 شبكة اإلنترنت، تسببها، وجممل القول ومبا أن أغلب أفراد العينة يرون وجود ضوابط قانونية حتكم
 على اتفهذا دليل واضح على أن العينة ليس هلا إطالع كاف على ما يواجهه القانون من إخفاق

  .شبكة اإلنترنت
  

 النسبة التكرار 

 % 00 00 مطلقة

 %28.37 61 متوسطة

 %60.00 129 ضئيلة

 %99.99 215  اموع

27 

خاصة منها ما يتعلق بامللكيـة       ثارة حول شبكة اإلنترنت   ببحثنا عن اإلشكاالت القانونية امل    
الفكرية للمصنفات الرقمية، من األجدر بنا عدم استبعاد اجلزائر بل واالهتمام ا ومعرفة واقعهـا               

امللكية الفكرية للمصنفات الرقميـة، وـدف       القانوين ومدى متتعها حبصانة قانونية كافية حلماية        
الوصول إىل هذه املعلومات أردنا معرفة رأي األساتذة  الباحثني يف املوضوع، وكانت اإلجابـات               
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 جمال احلمايـة    أفراد العينة أن احلصانة القانونية يف     أغلب  ريى   اجلدول، ف  املعرب عنها حسب ما يبينه    
 املهتم بقضايا    أن التشريع اجلزائري    راجع حسب رأينا   وهذا،  حقوق امللكية الفكرية الرقمية ضئيلة    

، وهو بعيد جدا عن ضبط املصنفات الرقمية علـى          باملصنفات الرقمية  مل يهتم بعد   امللكية الفكرية 
 والتشريع مل ميـنح بعـد       ،اخلط، وأبعد من ذلك محايتها فاملشرع اجلزائري غائب عن هذه  البيئة           

رية للمصنفات الرقمية حيث أعطى حقوق حمدودة ألصـحاب هـذا         احلماية الكافية للملكية الفك   
 أفـراد   إلجاباتالنوع من املصنفات، وترك جمال االجتهاد مفتوحا للقضاء، وجاءت املرتبة الثانية            

والـذين  ذا اال   ن   هم املهتمو   الرأي  هذا العينة أن نسبة احلصانة متوسطة وكما يبدو فأصحاب       
 والتشريعات العربية، واليت تبدو مبقارنـة       يةساعي الدول املارنة ببعض   مقبول مق  سعي اجلزائر    يرون

، وتبقى أضعف نسبة لألساتذة ملن مل جيبوا على هذا الـسؤال            ال بأس ا  معها قد خطت خطوات     
 أما االقتراح املدرج يف الـسؤال       . ملا يدور يف الساحة القانونية، وهي نسبة ضعيفة جدا         مأو جهله 

 الـسؤال،   العينة قد اهتموا ذاا يدل أن أفرادممملطلقة فلم حيصل على أي رأي،    واملتعلق باحلماية ا  
إضافة لتأكدهم أن امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية مهما كان االهتمام ا فان محايتها بـصفة               

بعيدا إىل حد ما، كل هذه  األجوبـة         والذي يعترب مسعى     يف اجلزائر     خاصة مطلقة هو أمر صعب   
ة أخرى أن لألساتذة الباحثني معلومات كافية حول هذا  املوضـوع وان األسـاتذة                ستؤكد ومر 
  . مبعزل عما يدور يف العاملاالباحثني ليسو

  
 النسبة التكرار 

 %65.30 160 قصور التشريع

 %43.69 85 انعدام الوعي ذه احلقوق

 %99.99 245 اموع

28 

قمنا بإدراج هذا  السؤال واملتعلق بتشريعات امللكية الفكرية للمصنفات الرقميـة ـدف              
البحث والوصول إىل السبب الرئيسي لغياب هذه التشريعات، خاصة وأن املهتمني ذا  اال يف               

ط الكافية خاصـة أن هـذا       العامل اليوم يقومون بسعي دائم ومتواصل حملاولة وضع األطر والضواب         
   تعقد املصنفات على شبكة اإلنترنـت فلـيس هنـاك حلـد اآلن              ماخليار من الصعب بلوغه، أما    

خاصة أطر وقوانني ضابطة وكاملة تغطي كل ما خيص حقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية،              
جديدة متعلقة ذا   ن أغلبية الدول تترك باب االجتهاد مفتوح أمام القضاء عندما تطرح مسائل             وأ
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مل ترقـى إىل ضـبط ووضـع         اجلزائر   فإنخاصة  عنا على هذا اال وبصفة       اطال وحسباال،  
 كما بيناه يف اجلانب النظري من       تشريعات كافية حلماية املصنفات الرقمية وحقوق امللكية الفكرية       

الحظه من اجلدول   ، وأردنا معرفة رأي األساتذة الباحثني حول هذا املوضوع، وحسب ما ن           البحث
يعين غياب املشرع وهو رأي مقبـول خاصـة أن أول           مما  غياب التشريع   ي هو   فان السبب الرئيس  

، وبالرغم من وجـود     2005 التشريع الصادر عام   مث   97 عام   شريع يهتم باملصنفات الرقمية صدر    ت
 ليس له االطـالع     اهتمام ذا املصنف إال انه مل يرقى إىل املستوى املطلوب، وبالتايل فان املشرع            

  .الكايف ذا اال
قد منحه أفراد عينة البحث نسبة ضـعيفة إال         اخليار املتعلق بانعدام الوعي ذه احلقوق، ف      أما  

أا كافية ألن نقول أن هذه  النسبة غري موفقة يف االختيار ألن املشرع اجلزائري قد اهتم باملصنف                  
 وهو بذلك وعلى عكس رأي هـذه        ، من نقصها  الرقمي وأعطاه جمموعة من احلقوق على الرغم      

 االطالع الكايف عن الـسبب       العينة ليس هلم   العينة له الوعي ذه احلقوق، ونتيجة القول أن أفراد        
  .   احلقيقي لغياب التشريع اجلزائري فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية

  
 النسبة التكرار 

 %34.01 167 استعمال الربامج املقرصنة

 %20.97 103 سرقة املنشورات االلكترونية

 %39.10 192 استعمال كلمة سر الغري

 %05.90 29  تشويش وتزوير املعلومات

 %99.98 491  اموع

29 

رفتهم مبختلف انتـهاكات    يهدف هذا  السؤال إىل معرفة رأي األساتذة الباحثني ومدى مع          
  السؤال يف استمارة اإلسـتبانة      هذا  وقد قمنا بإدراج   ،حقوق امللكية الفكرية على شبكة اإلنترنت     

ـ  االنتهاكات وانتشارها على اإلنترنت ومل يكـن هـدفنا           نظرا لكثرة وتعدد هذه    ام بكـل   اإلمل
  .البيئة الرقمية يف اجلزائرطبق على  يثرها وما ميكن أنك بل التركيز على أ،االنتهاكات يف السؤال
 خمتلف دول العامل، حيث مل       االنتهاكات يف  ذا السؤال لالنتشار الواسع هلذه    ويعود اختيارنا هل  

وممارسات عاملية غري   ل وطنية بل تعدت تلك االنتهاكات        االنتهاكات الفكرية جمرد مشاك    تعد هذه 
العامل وسهلت اختراق القوانني،    مشروعة خاصة على شبكة اإلنترنت اليت ألغت احلدود بني دول           





 215 

إضافة إىل طبيعة املصنفات الرقمية اليت سهلت كذلك عمليات النسخ، النقل، والتزويـر وحـىت               
سـرقة املنـشورات    فيها  حضت  ليات االختراق املتعددة، وقد وضعنا جمموعة من اخليارات،         عم

 فئـة تتعامـل     ننا نتعامل مع   أفراد عينة البحث، نظرا أل     اتأعلى نسبة من اختيار   على  االلكترونية  
املنشورات االلكترونية على الشبكة وهو رأي يعرب حقيقة عن احمليط األكادميي، ويأيت يف             بكثرة مع   

 الواسـع  وهو االنتهاك    ين األولني يارخل أول ا  أقل من  ونسبة   لثانية استعمال الربامج املقرصنة   املرتبة ا 
لربامج من خالل مواقع خمتصة بالتحميـل        ا  خاصة سهولة احلصول على هذه     تعلى شبكة اإلنترن  

 أما احلل فيوجد يف الربجميات واملواقع متنح األرقام         ،ااين ملختلف الربجميات اليت متنح برامج جتريبية      
السلسلة، والتطبيقات اخلاصة بكسر احلماية، وتعد اجلزائر من الدول اليت تستعمل الربامج املقرصنة             

وانني الـيت تتـيح      األصلية، وقد ساهم انتشار الظاهرة يف العامل الق        حيث من النادر أن جند الربامج     
ربامج املنسوخة، ويأيت رأي أفراد عينة البحث عند إجابتهم على الـسؤال ويف املرتبـة               استعمال ال 

شكال فمثال هنـاك    األكثري من     االنتهاك يف   جند هذا  كلمات سر الغري وميكن أن    استعمال  الثالثة  
يف الربيد االلكتروين، أو يف بطاقات االئتمان، الدخول إىل املواقع املختـصة،            انتهاك كلمات السر    

 الدخول إىل الشبكات وأنظمة املعلومات احملمية، استغالل الربجميات احملمية بكلمة السر، أمـا رأي           
 مل تنتشر بعـد يف اجلزائـر نظـرا الن           ت االنتهاكا و مقبول خاصة وان هذه     الباحثني فه  األساتذة

إلنترنت مل تنشر بصفة كبرية وواسعة، أما فيما خيص تشويش وتزوير املعلومـات فقـد      خدمات ا 
حصلت على املركز األخري من اختيار أفراد العينة وبنسبة ضعيفة وهذا  ما يدل على أن أفراد عينة                  

وث البحث تتعامل مع املواقع األكادميية والعلمية،كما أن املعلومات املتبادلة على الشبكة سواء البح            
أو الرسائل االلكترونية قلما تتعرض لعمليات التزوير والتشويش، كما تـوحي اإلجابـة أن فئـة                

  .ني للمعلومات يف اجلزائر هي فئة قليلة، خاصة إذا ضعفت النتائجقالعابثني واملختر
أن أجوبة املبحوثني مقبولة فاحمليط األكادميي هو اكـرب حمـيط يتعـرض لـسرقة               ف اوختام

كترونية، أما فيما يتعلق بتزوير وتشويش املعلومات فـاجلزائر بعيـدة عـن هـذه                املنشورات االل 
  .وتتطلب احترافية اكرب يف العملاملمارسة خاصة وأن هذه  العمليات من الصعب التحكم فيها 
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 النسبة التكرار 

 %36.04 164 التوسع يف استخدام التكنولوجيا املعلوماتية

 %28.35 129 داب األخالقيةعدم االلتزام بالقواعد واآل

 %12.52 57 عدم التقيد بالقوانني

 %23.07 105  غياب القوانني الرقمية

 %99.99 455  اموع

30 

اب  اجلدول والذي يترجم إجابات أفراد عينة البحث للسؤال املتعلـق باألسـب            هدف هذا ي
شبكة اإلنترنت حيث مل    املسامهة يف التعدي على امللكية الفكرية، واليت انتشرت بشكل كبري على            

 آراءن هذا  التعدي بلغ املرتبة األوىل حسب     دولة من دول العامل، خاصة وأ       العملية أي  تستثين هذه 
 وحسب اطالعنا    وهذا ما يدفعنا للبحث عن األسباب احلقيقية النتشار الظاهرة         ،أفراد عينة البحث  

على املوضوع فان أسباب التعدي على امللكية الفكرية كثرية ومتعددة، وقد اخترنا منـها أربـع                
ة األكادميية واجلزائرية، وحسب مـا      ئيتظهر يف واقع الب   أسباب باعتبارها األشهر كما باإلمكان أن       

ول والرئيـسي هلـذه       تكنولوجيا املعلومات هو الـسبب األ      ميبينه اجلدول فان التوسع يف استخدا     
التعديات مما يكفي للوصول إىل املعلومات والوثائق بصورة أوسع، وال حتده يف ذلـك إجـراءات              
احلماية كالتشفري ووضع كلمات السر فاملتحكم يف تكنولوجيا له قدرات عالية ومتعددة للوصول             

ال تـشكل إال حـاجزا      إىل املعلومات مهما تعددت أساليب محايتها، أما تقنيات احلماية احلديثة ف          
مؤقتا يف وجه املخترقني واهلاكرز وميكن رؤية ذلك فيما أوردناه يف الفـصل الثالـث لقـدرات                 

  .احملترفني املتعددة
 يف انتشار التعدي على حقوق امللكية الفكرية، حسب ما عرب عليه            املساهمأما السبب الثاين    

لك يف الفصل الثالـث عنـدما        ذ كما رأينا ،  لتزام بالقواعد واآلداب   عينة البحث هو عدم اال     أفراد
، فأخالقيا ال جيوز ألي شخص االطـالع        تحددنا أخالقيات التعامل مع احلاسب اآليل واإلنترن      

والوصول إىل معلومات وملفات الغري حىت لو كانت له القدرة على ذلك، وأول حكـم ميكـن                 
ازع األخالقي هو من حيكم سلوك      إصداره على هؤالء احملترفني واملتعديني، هو غري متخلقني، فالو        

  .األفراد قبل العرف، والتشريعات والقوانني
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 هو غياب القوانني الرقمية، وهو خيار مقبول خاصة وأن التـشريع            ثالثا املرتبأما السبب   
اجلزائري غائب يف جمال محاية املصنفات الرقمية على اخلط، وهو ما جيعل عمليات االعتداء علـى                

 حيدها أي حاجز أخالقي وال قانوين أما اخليار األخري والـذي يرجـع هـذه                امللكية الفكرية ال  
التعديات إىل عدم التقيد بالقوانني فهو بعيد عن الواقع وعرب عليه نسبة ضعيفة من عينة البحـث،                 
وكما يبدو فإن هذه الفئة ليس هلا اطالع بالقوانني والتشريعات اجلزائرية يف اال، أو كانت تعرب                

ي العاملي، حيث أن العامل يعرف جمموعة من القواعد والضوابط، وعدم التقيد ـا هـو                على الرأ 
قد تعددت وجهات   الذي ساهم يف انتشار االعتداءات، وجممل القول أن عينة البحث وبصفة عامة             

لتزام بالقواعد   سبب هلذه  التعديات عدم اال       إرجاع أول   من جهتنا   يف ضبط األسباب وميكن    نظرها
ة، فالوازع األخالقي هو الذي حيكم سلوك األفراد ولو كانت لديهم القـدرة والـتحكم       األخالقي

 وحىت ولو مل تكن هناك قوانني، فاألعمال واملمارسات األخالقيـة           ،اجليد يف تكنولوجيا املعلومات   
  .ضغطيستهجنها اإلنسان وال يقبلها العقل بدون أي رقابة وال 

      
 النسبة التكرار 

 %34.54 162 جزيادة اإلنتا

 %34.11 160 تشجيع الباحث على النشر

 %19.61 92 حرية تداول املعلومات

 %11.72 55  تقليص الفجوة املعلوماتية

 %99.98 469  اموع

31 

صنفات الرقمية على اخلط، جتدر     بعدما عرفنا طبيعة وأسباب التعدي على امللكية الفكرية للم        
 من خالل إدراج سؤال     فاهلد اإلستبانة لبلوغ هذا  بنا معرفة نتائج محايتها وقد سعينا يف استمارة         

يبحث عن رأي أفراد العينة يف نتائج محاية امللكية الفكرية، وقد كان تقـارب مـن حيـث آراء                   
ل زيادة اإلنتاج وتشجيع الباحث على      الباحثني من حيث النتائج املتعلقة باإلنتاج الفكري من خال        

النشر واإلنتاج الفكري، وذا يربز أن محاية امللكية الفكرية على اخلط يشجع ال حمالة البـاحثني                
واملنتجني للمعلومات على اإلبداع والتجديد بصفة دائمة، أما أمام تزايد االنتهاكات الفكرية فان             

اته، وال حمفزا نفسيا يشجعه خاصة إذا وجد عصارة         الباحث سوف لن جيد مقابل مايل يدعم جمهود       
 شيئا، وجاء يف املرتبة الثالثة من إجابات        امنههو  جهده الفكري لدى العامة، من دون أن يستفيد         
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ن محاية امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية يساهم يف جدية تداول املعلومـات علـى              أأفراد العينة   
ذا زادت االنتهاكات   توحة للنشر وتبادل وإنتاج املعلومات، أما إ      بيئة مف باعتبارها  شبكة املعلومات   
يـنخفض تبـادل     تبادل املعلومات عملية غري مـضمونة وسـوف           عملية صبحعلى الشبكة فسي  
 أكثر من بيئة تكثر فيها التعـديات         فالربيد العادي وسيلة مضمونة وآمنة     ، الشبكة املعلومات على 

، أما أفراد عينة البحث فهم ال يرون أن         ة عرب الربيد االلكتروين   واالنتهاكات على املعلومات املتبادل   
املسامهة يف محاية امللكية الفكرية قد يؤدي إىل تقليص الفجوة الرقمية خاصة بـالنظر إىل نـسبة                 

مللكيـة   فان تقليص الفجوة الرقمية ال يقف على محاية ا         وحسب رأينا اإلجابة وهي اضعف نسبة،     
ن قوانني امللكية الفكرية سوف تقف حجرة عثرة أمام دول العـامل            فإالفكرية فقط، بل بالعكس     

 الفكري هلا أمام ارتفع تكاليف احلصول على خمتلـف املنـشورات            الثالث، ومتنع وصول اإلنتاج   
  . الدولواقتناء املعلومات خاصة مع ضعف ميزانية هذه

 هي ما يتعلق باإلنتـاج      وبصفة عامة فان أهم نتائج محاية امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية         
 السؤال مما يـدل     ة الباحثني يف هذا    األساتذ قفلك، وقد و  سواء بزيادته أو تشجيع الباحثني على ذ      

  .علقة حبماية امللكية الفكريةعلى اطالعهم على اإلشكاالت املت
 النسبة التكرار 

 %00 00 مصداقية مطلقة

 %83.25 179 مصداقية متوسطة

 %16.74 36 ال تتمتع مبصداقية

 %99.99 215  اموع

32 

أما فيما يتعلق باملصداقية على شبكة اإلنترنت فقد استبعد أفراد العينة أن تكون للمعلومات              
ول، وقـد   كما يبينه اجلدعلى الشبكة املصداقية املطلقة حيث مل يتحصل هذا اخليار على أية إجابة        

خيار املصداقية املتوسطة على أغلبية إجابات العينة مما يدل علـى أن األسـاتذة البـاحثني                حصل  
يتعاملون حبذر مع املعلومات ومواقع اإلنترنت، كما يدل على أم يتعاملون مع املواقع املتخصصة              

ن مـن   متكنترنت  واملعروفة فيما يتعلق حبصوهلم على املعلومات، خاصة أن املعروف على شبكة اإل           
 بل وحىت املخترقني وقراصنة املعلومات بإمكام تشويه وتزوير أي مـن            ،شاء إنتاج ونشر ما يريد    

املواقع الرمسية واألكادميية، أما اخليار القائل أن شبكة اإلنترنت ال تتمتع           معلومات  املعلومات خاصة   
 فاإلنترنت كما   ال نوافقه اجتاه   من آراء أفراد العينة، هو       نسبةأضعف   مبصداقية والذي حصل على   
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  بعـض   من اإلجيابيات ما يغطي عن     انعلم سالح ذو حدين هلا السلبيات واألضرار الكثرية كما هل         
تتمتع مبصداقية متوسطة وتزيد    وعلى شبكة اإلنترنت    علومات املفيدة والعلمية موجودة     سلبياا، وامل 

، وهذا الرأي استقيناه من عديد األدبيـات الـيت          ةمصداقية املعلومات بالنظر إىل املواقع املستعمل     
  .عاجلت املوضوع

 النسبة التكرار 

 %100 215 نعم

 %00 00 ال

 %100 215 اموع

33 

تذة يف   رأي األسا   على شبكة اإلنترنت، سنتعرف اآلن على      ملعلوماتابعدما عرفنا مصداقية    
: درجة مصداقيتها مقارنة باملصادر الورقية، وقد كان السؤال املدرج يف استمارة اإلستبانة كاآليت            

هل ترى أن املصادر املطبوعة ذات موثوقية أكثر من املصادر الرقمية؟، وحسب ما يبينه اجلـدول                
واملصادر الرقميـة   فإن كل أفراد العينة أمجعت أن املصادر املطبوعة أكثر مصداقية من املعلومات             

على اخلط، وهذا ما يدل على أن شبكة اإلنترنت وبالرغم مما توفره وتقدمـه مـن معلومـات                  
وتسهيالت فإا مل تبلغ بعد درجة املوثوقية مقارنة باملصادر املطبوعة، وبقي املطبوع هو األفـضل               

  .ة مع املصنفات والوثائق الرقميةواألحسن مقارن
  

 النسبة التكرار 

 %88.37 190 نعم

 %11.62 25 ال

 %99.99 215 اموع
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بالرغم من األخطار والتهديدات اليت تواجه املعلومات على شبكة اإلنترنت فإن اإلقبال على             
دام أو استقباهلا ملستعملني جدد     هذه الشبكة يزداد يوما بعد يوم، سواء بتزايد عدد ساعات االستخ          

وبالتايل فإن هذه املخاطر ال جتعل مستعملي اإلنترنت يستغنون عن خدماا، ولكي نعرف سلوك              
األساتذة الباحثني يف ظل هذه املخاطر خاصة أن هلذه الفئة اطالع ومعلومات ال بأس ا حـول                 

حث عن مدى إقبال أفراد العينة لنـشر        حجم املخاطر اليت تواجه املعلومات واملستعملني، قمنا بالب       
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وتبادل البحوث العلمية مع الزمالء أو خمابر البحث عرب الشبكة، ومدى ثقتهم بالشبكة، وحسب              
اجلدول فإن استمارة اإلستبانة قد أوصلتنا إىل أن األساتذة الباحثني ال تقف أمامهم هذه املخـاطر                

 البحـوث مرتفعـة     من يتبادلون نسبة  ءت  جالتسخري خدمات الشبكة يف تراسل املعلومات، فقد        
العينة، وهذا دليـل علـى أن        بإمجايل    وهي فئة ضعيفة جدا مقارنة     ،مقابل من ال يقومون بالتبادل    

 عل كل املعلومات وامللفات املوجودة على الشبكة مهددة كما أن هناك          جتاألخطار مهما بلغت ال     
  .رية املعلوماتن املمكن االعتماد عليها للحفاظ على سحلوال كثرية م

 عدم قيام الباحثني بنشر وتبادل املعلومات       بتربير الفرعي هلذا السؤال واملتعلق   أما يف السؤال    
على الشبكة فكانت اإلجابات متباينة وخمتلفة، وقد مت مجعها يف جمموعة من املواضيع حيث يـرى                

 فكرة النشر وتبـادل      غري موجود كما أن هناك من يرفض مبدئيا         التناسق بني الباحثني   البعض أن 
، وهناك  االلكترويناملعلومات الكترونيا، ومن أفراد هذه الفئة من يفضل النشر الورقي على النشر             

من ال يتعامل مع املواقع اليت تقوم بنشر املقاالت والبحوث الكتروين، فقد عهدوا الطريقة التقليدية               
  .وهم عليها حىت اآلن

  
 النسبة التكرار 

 %28.45 105 ملعلوماتاحلد من إتاحة ا

 %36.31 134 تزوير املعلومات

 %35.50 131 حمدودية تداول املعلومات

 %00 00  أخرى

 %99.96 369  اموع
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قمية على اخلط، أردنا ذا     بعدما رأينا خمتلف القضايا املتعلقة بامللكية الفكرية للمصنفات الر        
السؤال معرفة نتائج التعدي على هذه احلقوق، وقد اخترنا هذا الترتيب للسؤال لكـي ال جنعـل                 

 بقضية امللكية الفكرية بدرجة كبرية، فقد أخرجنا املبحوث من موضوع امللكية            نياملبحوثني مرتبط 
، مث النشر على شـبكة اإلنترنـت        الفكرية، من خالل أسئلة مرتبطة مبوثوقية املعلومات على اخلط        

 ،لكي ال يكون تسلسل وترابط يف األسئلة مما قد ال يوحي للمبحوث بإجابات قد ال يكون يعرفها                
 نتائج التعـدي    ليبني نريد اآلن معرفة    ، يأيت هذا اجلدول   وبعدما عرفنا نتائج محاية امللكية الفكرية     

 أعلى نسبة يف نتائج التعدي علـى هـذه          على حقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية، وكانت      
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علومات، وهـذه النتـائج     احلقوق هي تزوير املعلومات وبنسبة قريبة من ذلك حمدودية تداول امل          
اطالع بسيط على ما تعرفه الشبكة، فتزوير املعلومات يشهد ارتفاعا مذهال خاصة وأن             نالحظها ب 

 وإفـساد وتـشويه    الـسمعة، لرمسية وذاتاملخترقني واهلاكرز هدفهم األول الوصول إىل املواقع ا 
،  وتـصميماا  إضافة إىل تشويه واجهات صفحات الويب     ،املعلومات املوجودة على قواعد بياناا    

أما حمدودية تداول املعلومات فهي أيضا من نتائج التعدي على حقوق امللكية الفكرية للمصنفات               
 املستعملون يتبادله ما إىل   الوصول تتمكن من   الرقمية، خاصة إذا علمنا أن مواقع الربيد االلكتروين       

الطالع عليه ونشره،   عرب الشبكة، وليس من املستحيل أن يصل إليه قراصنة املعلومات واملخربني وا           
ن فسيتعاملون بأكثر حذر وسيقللون من تعامالم، خاصة أوالئك الذين سـبق وأن             أما املستعملو 

  .تعرضوا ملثل هذه التجاوزات
الثالث واملتعلق باحلد من إتاحة املعلومات والذي حتصل على نسبة ال بأس ا من              أما اخليار   

خيارات عينة البحث فهذا أيضا مقبول خاصة وأن املواقع واألشخاص مستعملي اإلنترنت وبعـد              
تعرضهم هلذه التجاوزات، سيقللون من إتاحة املعلومات أو سيزيدون من استعمال أساليب محاية             

لحصول على املعلومـات احلديثـة      ، ل شفري وطلب كلمات املرور للدخول للمواقع     املعلومات كالت 
 أحدث املعلومات، وقـد     وبة حصول املستفيدين والباحثني على    واملتميزة، مما سينتج عن ذلك صع     

  .امتنع أفراد العينة عن تقدمي االقتراحات وأسباب أخرى مكتفني ذه اخليارات الثالثة
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  احلماية من أخطار اإلنرتنت واستفادة األساتذة الباحثني منها: ر الرابعاحملو -3-4

سؤاال يهدف إىل معرفة مدى اطالع األساتذة ) 12( استمارة اإلستبانة يفحيمل هذا احملور 
الباحثني على عمليات وإجراءات احلماية لتفادي خمتلف التعديات املنتشرة على شبكة اإلنترنت 

ملاسة باألخالقيات أو املاسة باخلصوصية الفردية والربيد االلكتروين، وكذا مبختلف أنوعها سواء ا
التجاوزات املاسة حبقوق امللكية الفكرية، كما يهدف احملور إىل معرفة طرق تعامل عينة البحث مع 

 أردنا من ا مفتوحسؤاالكما أدرجنا هذه التجاوزات، أهي إجراءات وقاية أم إجراءات محاية، 
  . ومعلوماا ومستعمليها للطرق األنسب حلماية الشبكةخبصوص ني املبحوث رأيخالله معرفة

 
 النسبة التكرار 

 %55.68 142 )ذاتيـة(أخالقيـة 

 %44.31 113 قانـونية

 %00 00 أخرى

 %99.99 255  اموع
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تباره مدخل إىل احملور الرابع معرفة رأي األساتذة الباحثني يف الضوابط أردنا ذا السؤال باع
 وحسب ما يبينه اجلدول فإن ، وقد كانت إجابام متقاربة،اليت حتكم الشبكة العاملية لإلنترنت

 اخليار ذو أعلى نسبة وهذا ما يدل على أن العينة تؤمن بأن الوازع الضوابط األخالقية هي
 الكثري من األعمال ذلك أن املالحظ هو وجودحيكم سلوك األفراد، األخالقي هو الذي 

دون القانون يتحوالسلوكيات على شبكة اإلنترنت تنايف القوانني بل هناك الكثري من األشخاص 
هذا ال يقلل من  لكن وينجون من العقوبات بفضل براعتهم وحتكمهم يف التكنولوجيا احلديثة،

 هذا األخري يف ردع املخالفني دور  جيدا يدركون للقانون فهمنة البحثأفراد عياليت مينحها مهية األ
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 الغش ات الكثري من سلوكك يف ضبط اإلنترنت فهناا دورذلكوهذا ما يدل على أن للقانون ك
  .والتجاوزات استطاع القانون أن يوقفها

ترنت لكن وعامة فإن كال اخليارين هلما األمهية البالغة يف تنظيم وضبط السلوك على اإلن
خالق هي خري مراقب لسلوك اخليار األول وكما يرى أفراد العينة هو األهم واألنسب، فاأل

  .اإلنسان، وهو الرأي الذي نتبناه بدورنا
  

 النسبة التكرار 

 %00 00 نعم

 %90.23 194 ال

 %90.23 194 اموع
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ا السابق واملتمثل يف معرفة رأي األساتذة الباحثني يف احلماية على شبكة اإلنترنت تتمة هلدفن
أضفنا هذا السؤال واملتعلق بدرجة كفاية احلماية على شبكة اإلنترنت، فكانت وجهة نظر 

أن احلماية غري كافية، ب  تفيدبنسبة عالية جدا حيث أن بينه اجلدول،ياألساتذة الباحثني حسب ما 
، فبالرغم من وجود وسائل كثرية فقد رفضت اإلجابة على هذا السؤالبة القليلة الباقية أما النس

 واملواقع، والربيد اإللكتروين، وكذا املعلومات، والوثائق اإللكترونيةومتعددة الغرض منها محاية 
إجراءات محاية األجهزة والشبكات والنظم، وهذه اإلجراءات متعددة وخمتلفة كالتشفري، وطلب 
كلمات السر عند الدخول إىل املواقع، أو طلب األرقام التسلسلية عند تثبيت الربامج، وجلوء 
الشبكات والنظم إىل تقنيات جدران النار، والربامج املضادة للفريوسات، وتقنيات احلجب بالنسبة 
ملزودي خدمات اإلنترنت، كل هذه اإلجراءات وغريها مل تنجح يف احلد من التجاوزات، 

 التحدي كلما وجدوا أمامهمترقني ال توقفهم هذه التقنيات إال أياما معدودة، بل ترفع فاملخ
حاجزا جديدا، وهذا ما يدل على أن أفراد العينة قد اختاروا اجلواب األنسب خاصة وأن ما يدور 

  . من آراء عاملية يعرف إمجاعا بأن احلماية غري كافية بل وغري مضمونة
 

 النسبة التكرار 

 %35.35 181 م القواعد األخالقيةاحترا

 %31.83 163 محاية امللكية الفكرية
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متعلقة بذلك، كاحترام لكي نصل إىل محاية شبكة اإلنترنت جيب االهتمام بعدة قضايا 
القواعد األخالقية، ومحاية امللكية الفكرية لضمان حقوق أصحاا، ومحاية اخلصوصية الفردية، 
ومحاية سري وتداول املعلومات، إضافة إىل الكثري من القضايا اليت تثار هنا وهناك، وقد أردنا من 

 شبكة اإلنترنت، وكما هو مبني يف خالل هذا السؤال التعرف على القضايا األكثر فعالية يف محاية
اجلدول فإن إجابات املبحوثني قد أعطت احترام القواعد األخالقية أعلى نسبة وهذا ما يؤكد 
جمددا قيمة األخالقيات واحترامها، حيث أن احترام األخالقيات سوف يضع حدا للكثري من 

عمل اإلنسان، فهو يالزمه هو أحسن مراقب لذلك أن الوازع األخالقي  واإلشكاالت، التجاوزات
 من قيمة خاصة يف احمليط األكادميي الذي هلاتليها قضية امللكية الفكرية نظرا ملا و. يف أي مكان

مه كثريا هذه القضية، واحترامها يعين حتفيز الباحثني وناشري املعلومات، وإعطائهم دفعة جديدة 
نسبة بعطتها عينة البحث املرتبة الثالثة و فقد أةلإلنتاج واإلبداع، أما محاية اخلصوصية الفردي
 قيمة محاية اخلصوصية الفردية على شبكة ذلكمتوسطة مقارنة بالنسب األوىل، مما يعين ك

اإلنترنت، وكما رأينا يف فصول البحث السابقة فإن هذه القضية أثارت الكثري من اإلشكاالت، 
م الشخصية للمواقع يف الواليات املتحدة أبرزها امتناع مستعملي اإلنترنت من اإلدالء مبعلوما

األمريكية مما سبب عجزا ودعرا للمواقع، هذه األخرية اليت سارعت بوضع وعود والتزامات تبني 
فيها حدود استعمال معلوماته الشخصية، وعدم اإلدالء ا إال فيما يناسب كل مستعمل، وحسب 

، بالرغم مما هلده لومات احتلت املركز األخريآراء األساتذة الباحثني فإن محاية سري وتداول املع
، فهي متس مجيع املستعملني واملستفيدين من شبكة اإلنترنت وليس العملية من أمهية بالغة يف نظرنا

املعامالت والتطبيقات فقط احمليط األكادميي، خاصة وأن سري وتداول املعلومات ميس الكثري من 
  .على الشبكة ويف مجيع ميادين احلياة

  
 النسبة التكرار 

 %32.75 132 ضبط تقنيات أمن املعلومات

 %26.55 107 ضبط أخالقيات اإلنترنت

 %28.03 113 القوانني والتشريعات اخلاصة باإلنترنت
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وشبكة اإلنترنت عرضنا جمموعة منا معرفة أهم العمليات املسامهة يف محاية الشبكات حماولة 
ألساتذة الباحثني جبامعة منتوري قسنطينة، وكانت إجابام متقاربة، حيث من االختيارات على ا

 عملية للحماية، إذ تلعب وسائل احلماية كأفضل أعلى نسبة  علىحتصلت تقنيات أمن املعلومات
يها، كجدران النار، وبرامج صد التعديات املمارسة عل على شبكة اإلنترنت دورا كبريا يف املتعددة

احلجب، والربامج املضادة للفريوسات، وبرامج التشفري، كل هذه التقنيات تزيد من حجم أمن 
الشبكة وتعزز ثقة مستعمليها، وتأيت عملية وضع القوانني والتشريعات يف الرتبة الثانية، وهذا إن 
دل على شيء إمنا يدل على ثقة عينة البحث يف القانون والتشريعات، وقدرته على ردع األعمال 
املنافية للنظام العام، بينما تأيت عملية ضبط أخالقيات اإلنترنت يف املرتبة الثالثة، فبالرغم من أن 

 أن ضبط وتقنني األخالقيات تلعب دورا كبريا يف تقومي سلوك املستعملني واألفراد بصفة عامة، إال
 سوف لن يلعب الدور الكامل واألفضل مثل ما تفعله القوانني، خاصة وأا أكثر تهذه السلوكيا

صرامة، وهلا العقوبات املناسبة لكل سلوك، أما أضعف نسبة فقد حتصلت عليها الرقابة املستمرة، 
 من الصعب سواء على هألنوكما يبدو فإن الرقابة سواء على االستعمال أو املواقع تكون غري فعالة 

 على الشبكة، ومما جتدر املعلومات على اهليئات العليا مراقبة كل وكذلكمزودي خدمة اإلنترنت 
من حرصها الدائم على اإلشارة إليه أن عمليات احلجب واليت تلعب دور الرقابة وعلى الرغم 

ا متر عرب هذه الربامج لتصل إىل ديد القائمة السوداء فإن بعض املواقع غري املرغوب فيهاملراقبة وجت
املستفيدين، ومن كل هذا يتبني لنا أن رأي األساتذة املبحوثني صائب إىل حد ما، والترتيب الذي 

  .حصلت عليه هذه اخليارات مقبول
  

 النسبة التكرار 

 %27.46 92 مواثيق عربية حتدد التعامل مع الشبكة

 %36.41 122 وضع تشريعات عربية خاصة بالتقنيات

 %11.94 40 وضع مشرفني ملراقبة املواقع احمللية

 Proxy  81 24.17%االعتماد على حجب املواقع غري املالئمة بـ 

 %99.98 335  اموع
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مع االنتشار الواسع للمواقع والتجاوزات الالأخالقية، خاصة منها ما ميس الكيان العريب 
 ومطالب به عند لذي يرفض هذه املواقع والتجاوزات ويعتربها منافية لألخالق، جند األمر مقبوالا

، كذلك  ، وحرية ممارسةثقافةحرية الكثري من الدول، كاملواقع اإلباحية اليت تراها بعض الدول 
واقع اإلجرامية املواقع املعادية للدين اإلسالمي اليت تراها بعض الدول حرية للديانة واالعتقاد، وامل

واملمارسات األخرى، كتجارة املخدرات، القمار، والعنف، واليت يعتربها أصحاا حق من 
احلقوق اليت منحتها اإلنترنت، وهو حرية الرأي واملمارسة، كل هذا يبقي الدول العربية اإلسالمية 

يات اإلنترنت تقوم لألخالق والقيم، وسعيا لضبط أخالقو  للدينمتمسكة بأن هذه املواقع منافية
 ذا اخلصوص، األمر الذي طلبنا من األساتذة املبحوثني جهودالدول واهليئات واملهتمني ببدل 

إبداء رأيهم فيه واختيار ما يناسب لضبط هذه األخالقيات، وقد حتصل اخليار األول واملتمثل يف 
حث ترى أن تقنني وضع تشريعات عربية خاصة بالتقنيات على أعلى نسبة، حيث أن عينة الب

الوسائل والتقنيات احلديثة وجعلها ختدم هذا املسعى هو أفضل حل خاصة بربامج احلجب، وبرامج 
وهذا ما يؤكد الدور األساسي للتقنيات يف احلماية، وحصلت املواثيق العربية ... جدران النار

لى الرغم من توفر  الشبكة على ثاين نسبة، وهذا ما يدل على أن الفرد وعمعاحملددة للتعامل 
 القانون من ذلك، خاصة منها الفئة اليت متلك هوسائل احلماية فإنه يريد دائما الوصول إىل ما مينع

القدرات التقنية، مما حيتم عليها مراقبة سلوك األفراد أيضا، وترى العينة أن االعتماد على تقنية 
الثالثة، لتبقى قضية وضع مشرفني حجب املواقع أيضا فعالة، فقد حصل هذا اخليار على املرتبة 

ملراقبة املواقع احمللية يف املرتبة األخرية، وهو رأي صائب ألن النسبة األكرب من األخطار األخالقية 
  .مصدرها الدول األوروبية واألمريكية

 هذا ما وproxyوكما نرى فإن األمهية البالغة حسب هذه اخليارات ترجع لتقنيات احلجب 
ب النظري فإن السعودية تعترب من أول الدول يف العامل اليت طبقت هذه التقنية، وهي  يف اجلانهرأينا

ي التفكري أول الدول املتحكمة يف املواقع واملعلومات اليت تدخل التراب السعودي مما يسهل وينه
  .يف باقي احللول األخرى ولو مؤقتا

  
 النسبة التكرار 

 %13.31 55 بتعديل قوانني امللكية الفكرية للوثائق

 %31.47 130 باالنضمام إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية

 %12.10 50 بإنشاء تشريعات جديدة
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 %24.69 102  بالتنسيق بني الدول العربية

 %18.40 76  أخرى

  %99.97  413  اموع

41 

تعدي على حقوق امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية على بعدما رأينا االنتشار الواسع لل
 وحماولة منا إجياد حلول لذلك، قمنا بعرض جمموعة من احللول على األساتذة ،شبكة اإلنترنت

 أن االنضمام إىل االتفاقيات املبحوثونلنرى أفضلها حسب رأيهم، حيث يرى األساتذة 
رجعت إىل التنسيق بني الدول أما ثاين نسبة فقد ، واملعاهدات الدولية أفضل احللول على اإلطالق

 خاصة اليت جيمعها دين العربية، باعتبار أن للتنسيق والتعاون أثرا اجيابيا وفعاال بني الدول العربية
 فرصة استفادة الدول من جتارب بعضها البعض،  أما ثالث نسبة تهحإتا من خالل، وكيان واحد

سواء فيما خيص مراقبة األخالقيات أو  مة، وهذا أمر صعب،فقد عادت إىل خيار املراقبة الدائ
قوانني امللكية الفكرية لفكرية، يف حني حتصل خيار تعديل مراقبة املعلومات وحقوق امللكية ا

للوثائق على املرتبة الرابعة، وهو خيار صعب خاصة مع تعدد املصنفات الرقمية وعدم مطابقتها 
 مما يكرس انتهاك امللكية الفكرية  مر وقتا وجهدا كبريينحيث يتطلب األللمصنفات الورقية، 

 وضع تشريعات وقد أدرج املبحوثون أمام سرعة اإلنترنت وتعقد إشكاالت طبيعة مقتنياا، خاصة
حيث أن هذا السعي صعب جدا مع شبكة اإلنترنت املتسارعة يف الوقت يف آخر خيار جديدة، 

  .تفاقيات واملعاهدات الدولية حسب رأينا االاحلايل، وأفضل حل هو االنضمام إىل
  

 النسبة التكرار 

 %34.53 144 جدران النار

 %22.30 93 تشفري املعلومات

 %29.01 121 الربامج املضادة للفريوسات

 %11.27 47  برامج حجب املواقع غري الالئقة

 %2.87 12  التوقيع اإللكتروين

 %99.98 417  اموع

42 

أردنا من خالل هذا السؤال معرفة رأي األساتذة يف الوسائل والطرق املعتمدة يف احلماية 
الفردية من أخطار اإلنترنت، كما أردنا أيضا معرفة التطبيقات اليت يعتمدوا للحماية، وحسب ما 
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 هذه الربجميات تقدم خدمات  أنعلى نسبة باعتباربينه اجلدول فإن جدران النار حصلت على أ
فعالة خاصة أمام االختراقات اليت دد مستعملي اإلنترنت بصفة دائمة، بينما حصلت الربامج 
املضادة للفريوسات على املرتبة الثانية إذ أن األساتذة أفراد العينة يعتمدون على هذه الربامج، 

ستفيدين سواء من االختراقات، أو من أخطار الفريوسات خاصة وأن هلا دورا فعاال يف محاية امل
والتطبيقات اهلادفة إلفساد األجهزة واملعلومات عليها، يف حني كانت طريقة التشفري الثالثة يف 

 أن املبحوثنيالترتيب، وبنسبة ضعيفة مقارنة باخليارين األول والثاين، ويبدو من خالل إجابات 
 من هلماليتها ال يستفيد منها الكثري من املستعملني، فالقلة فقط هذه التقنية وعلى الرغم من فع

 برامج حجب املواقع غري الالئقةأما جتربة مع عملية التشفري رغم دورها اهلام يف محاية املعلومات، 
فقد حصلت على املرتبة الرابعة وهي محاية ختتص ا مزودو خدمة اإلنترنت من دون تدخل 

ن برامج خاصة فهو لن يتمكن من حجب كل املواقع وامللفات غري الالئقة األفراد وما قد يوجد م
 تقنية عليها تأما أضعف نسبة فقد حصلإذ تتطلب هذه العملية جمهودات كبرية ومراقبة دائمة، 

ن وجدت ة للتوقيع االلكتروين وإالتوقيع االلكتروين، خاصة وحنن يف اجلزائر ال منلك اهليئات املاحن
  .ت الكترونيةأفراد العينة ومن النادر أن جند رسائل وملفات حتمل توقيعافال يعلم ا 

  
 النسبة التكرار 

 spams  65 18.62%حذف بريد 

 %19.19 67 عدم حتميل امللفات امللحقة بالربيد

 %33.81 118 حذف الربيد جمهول اهلوية

 %28.36 99  االعتماد على الربامج املضادة للفريوسات

 %99.98 349  اموع
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 يف انتشار سامهتلقد عرفنا يف فصول هذا البحث أن الربيد االلكتروين من الوسائط اليت 
ى املشكالت األخالقية، وتفاديا للكثري من هذه املشكالت، جيب أن يكون للمستعملني القدرة عل

ية، وحسب ما بينه اجلدول فإن أفراد عينة البحث ئتدابري الوقاالمحاية أنفسهم باختاذ جمموعة من 
يقومون حبذف الربيد جمهول اهلوية، خاصة وأن الربيد الذي ال يعرف مصدره ال نستطيع معرفة ما 

وأنظمة فيه إال بفتحه وهي عملية يقصدها أصحاب الرسائل لنقل أو فتح أو كسر أجهزة احلاسب 
على امللفات واملعلومات الشخصية، ويرى أفراد العينة التشغيل، مما يساعد يف االختراق والتجسس 
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 االعتماد على الربامج املضادة للفريوسات هي أيضا من الربامج الفعالة، حيث جيب فحص كل أن
 حتميل امللفات امللفات املراد قراءا أو الربامج املارة على الربيد االلكتروين، كما جيب عدم

امللحقة، وهذا إجراء جيب أن تراعى فيه صفة املرسل فليست كل امللفات امللحقة غري صاحلة، إذ 
باإلمكان حتميل ملفات املرسلني املعروفني وجتنب امللفات جمهولة املصدر، وأخريا حذف الربيد 

يف غالب األحيان ملفات الزائف، وهو أخطر أنواع الربيد االلكتروين، خاصة وأن هذا الربيد حيمل 
إشهارية، أو دعوات لزيارة مواقع، أو ملفات ملحقة، وما يزيد هذا الربيد خطورة هو أن أصحابه 

 اجلهة املرسل إليها، حيث يتحصلون على قوائم الربيد االلكتروين من املواقع املاحنة،  حىتال يعرفون
يعرف نية هؤالء املرسلني أهي إشهارية أو أو بالبحث عن العناوين بصفة عشوائية، أما املستفيد فال 

هدفهم االختراق والتجسس وتعطيل األجهزة، ولذا كان من األفضل أن حيضى هذا اخليار بنسبة 
أعلى من االختيار نظرا لدرجة خطورته وهذا ما يدل على أن األساتذة ليس لديهم اإلطالع الكايف 

تماد على الربامج املضادة للفريوسات فهو حل غري على األخطار اليت تأيت من الربيد كلمة، أما االع
مناسب خاصة وأن قدرة هذه الربامج حمدودة، وال ميكنها التعرف على كل أنواع األخطار خاصة 

  .منها االختراقات
  

 النسبة التكرار 

 %23.10 131 عدم حتميل الربامج غري املعروفة

 %17.98 102 عدم إعطاء املعلومات الصحيحة للمواقع

 %15.52 88 عدم فتح امللفات اانية والدعائية

 %19.57 111  برامج مكافحة الفريوسات

 %16.13 96  االعتماد على تقنيات احلجب

 %06.87 39  التعامل بكل حرية، ليس لدي ما أخسره

 %99.97 567  اموع
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 أن األساتذة يعلمون بأخطار اإلنترنت، ويعلمون بوسائل قما سبلقد توصلنا من خالل 
العلم  السؤال الذي أمامنا سيبحث عن طرق الوقاية من هذه األخطار، فناحلماية وأفضلها، لك

احلماية ال تكفي أمام األخطار املتزايدة، ومن األفضل أن يكون ملستعملي الشبكة القدرة على ب
 حدوثها، وقد عرضنا على عينة البحث جمموعة من اخليارات وقاية أنفسهم من األخطار قبل

والعمليات اليت من املمكن القيام ا للوقاية من األخطار، وحسب ما بينه اجلدول فإن كل هذه 
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، مما يدل على %4  اخليارات حصلت على نسب متقاربة، إذ مل يتعدى الفرق بني النسب املتتالية
معمول ا لدى األساتذة الباحثني، وحسب البيانات احملصل أن هذه اخليارات مهمة وضرورية و

عليها من خالل هذا السؤال، فإن اخليار األول واملتمثل يف عدم حتميل الربامج غري املعروفة قد 
حصل على أعلى نسبة من اإلجابات، يليه خيار عدم فتح امللفات اانية والدعائية وهي غالبا ما 

ا يؤكد تعامل األساتذة حبذر مع املواقع وخدماا، فالربامج وامللفات جندها يف املواقع، وهذا م
املمنوحة جمانا من املواقع هي من أكرب أخطار الشبكة، حيث تزج هذه التطبيقات بربامج 
الفريوسات و اجلوسسة واالختراق ليسهل الوصول إىل احلواسيب والشبكات والنظم، أما املرتبة 

إعطاء املواقع املعلومات الشخصية الصحيحة، وهذا نتيجة لكون أن الثالثة فقد عادت إىل عدم 
القليل من هؤالء األساتذة الباحثني يتعامل مع املواقع غري الرمسية وغري املوثوق ا، أما املرتبة الرابعة 
فكانت العتماد أفراد العينة على تثبيت الربامج املضادة للفريوسات، مث االعتماد على تقنيات 

هذا غري مقبول نوعا ما، فالوقاية تكون بإتباع طرق جتعل املستعمل ال يتلقى أي خطر، احلجب و
واالعتماد على هذه الربامج ال مينع اخلطر بصفة مؤكدة، خاصة إذا كانت الفريوسات حديثة فإن 
الربامج املضادة لن تكتشفها، أما آخر وأضعف نسبة فكانت للذين يرون أن التعامل على شبكة 

ت يكون حبرية ألم ال خيافون من أي خطر، ويبدو أن هذه الفئة ال تقدم أبدا املعلومات اإلنترن
الشخصية الصحيحة، وليس هلا اشتراكات شخصية، وال حتمل أي برامج أو ملفات من الشبكة، 

لكترونيا ليجعلها ختاف على ما فيه من رسائل ىل درجة أا ال متلك حىت يريدا إوقد تصل إ
  .ومعلومات

  
 النسبة التكرار 

 cookies 82 33.46%حذف ملفات الكعكات 

 %31.83 78 تشفري املعلومات املرسلة داخل الشبكة

 %25.71 63  التوقيع اإللكتروين

 %08.97 22  أخرى

 %99.97 245  اموع

45 

الفردية فهناك جمموعة من احللول واإلجراءات اليت أما بالنسبة لألخطار اليت دد اخلصوصية 
من املمكن اختاذها لتفادي أضرارها، وقد حاولنا من خالل هذا السؤال معرفة رأي األساتذة 
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 تقلقهم الباحثني فيما خيص اإلجراءات املتبعة للحماية، وحسب ما يبينه اجلدول فإن أفراد العينة
ل خيار حذف هذه امللفات على أعلى نسبة، إذ ، حيث حصcookies كعكات اإلنترنتملفات 

بالرغم من أن هناك الكثري من املختصني ممن يطمئنون بسالمة هذه امللفات، إال أن هناك فئة أكرب 
ترى أن كعكات اإلنترنت تستعمل يف تعقب حركة األشخاص وتتبع عادام وسلوكهم على 

 خالل التعرف على نوافذه، أما ثاين شبكة اإلنترنت، حيث من املمكن الوصول إىل احلاسب من
نسبة فكانت لتشفري املعلومات نظرا للفائدة الكبرية اليت تقدمها عملية التشفري، يف احلفاظ على 

 ثالث خيار رتب يف هذا اجلدول فكان التوقيع االلكتروين، فبالرغم من اسرية تداول املعلومات، أم
يئة املاحنة للتوقيع، وندرة االستفادة منه، فإن أفراد العينة عدم تطبيقه كثريا يف اجلزائر نظرا لغياب اهل

هلم الثقة الكبرية يف هذه التقنية وما تقدمه من محاية خلصوصية الرسائل االلكترونية خاصة، كما 
بعض اآلراء األخرى، وجمملها يدور حول التعامل حبذر، واستعمال بالعينة أجاب بعض أفراد 

لكتروين اآلمنة، لتفادي هذه التجاوزات واحلفاظ على اخلصوصية املواقع وصناديق الربيد اال
  .الفردية

  
 النسبة التكرار 

 %34.81 110 محاية اخلصوصية

 %34.17 108 التحقق من مصادر املعلومات

 %31.01 98  سالمة املعلومات

 %00 00  أخرى

 %99.99 316  اموع

46 

اص مبظاهر أمن املعلومات على شبكة اإلنترنت، حصلنا على يف احملور واخلسؤال آخر ويف 
جمموعة من املعطيات كما هو مبني من خالل اجلدول، أما النسب فكانت متقاربة، وأعلى نسبة 
رأت أن محاية اخلصوصية من أهم مظاهر أمن املعلومات، نظرا ألمهية املعلومات الشخصية على 

ة، ومحاية اخلصوصية الفردية هلا دور فعال يف زيادة ثقة مستعملي اإلنترنت، أما ثاين نسبة الشبك
طبيعة مهم كثريا ت، خاصة وأن األساتذة اجلامعيني فقد كانت ملصداقية مصادر املعلوما

، حيث يستعملوا ألغراض البحث العلمي والتدريس، فكلما  ومصداقيتهااملعلومات على الشبكة
عين رجة مصداقية هذه املعلومات كبرية كلما زاد استعماهلم هلا، ومصداقية املعلومات تكانت د
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 وأخريا كانت النسبة األضعف لسالمة املعلومات على الشبكة، وهو .الكثري يف البيئة األكادميية
، خاصة فيما يتعلق شبكة من أهم مظاهر أمن املعلوماتخيار يرى بأن سالمة املعلومات على ال

ختلف أنواعها، وعلى الرغم من أننا ا من املعلومات مبخبار، والتقارير، واملراسالت وغريهباأل
تركنا اال مفتوحا أمام األساتذة الباحثني إلبداء وإضافة آراء أخرى، إال أم مل يضيفوا رأي 

ما يدل على  البالغة، وهذا جاءت كلها متقاربة، نظرا ألمهيتهاواكتفوا ذه اخليارات الثالثة، وقد 
أن املعلومات مهمة ألفراد العينة، كما يدل على عدم مصداقية ونقص الثقة بأمنها، أما إجابات 

  .أفراد العينة فكانت منطقية ومقبولة لدرجة كبرية

4- 
نظرا  إقباال كبريا من طرف املستفيدين واملتعاملني يف بيئتها،          إلنترنتاتعرف الشبكة العاملية    

لتعدد اخلدمات والتطبيقات والفوائد اليت تقدمها واليت ال تستثين أي فرد من أفراد اتمع، حيـث                
يتمكن كل أفراد العامل من الولوج إىل الشبكة واالستفادة من خدماا بالرغم من وجود بعـض                

مـا ميـس    التهديدات واملمارسات اليت متس كيان األفراد واملعلومات وحىت الدول، سواء منـها             
البحث والسعي إلجياد طرق محاية هـذه     ، مما فرض على املهتمني      األخالقيات أو ما هو تعد قانوين     

 ت عاجلنا فيه اإلشكاال   جياد احللول األجنع هلذه القضايا، وقد جاءت دراستنا هذه اليت         البيئة وحماولة إ  
 واإلشـكاالت نونيـة    على الشبكة، والقـضايا القا     سواء منها املمارسات أو تطبيقات    األخالقية  

اإلجراءات التقنية والتدابري التـشريعية املعتمـدة       القانونية عليها، مث االطالع على أهم       والتعديات  
وأثر كل ذلك على األساتذة الباحثني املـسجلني        حلماية املواقع واملستعملني على شبكة اإلنترنت       

  .مبخابر البحث جبامعة منتوري قسنطينة
املوافقة لإلشكالية املطروحة إىل   الدراسة إىل جمموعة من النتائجوقد توصلنا من خالل هذه

حد كبري، فعلى ضوء الفرضيات اليت شكلت منطلقا للجانب النظري للبحث توصلنا إىل حتديد 
، كما توصلنا من خالل الدراسة امليدانية إىل ضبط على شبكة اإلنترنت أهم اإلشكاالت األخالقية

يفها، وتعرفنا على أهم األسباب املسامهة يف انتشار هذه املمارسات خمتلف هذه اإلشكاالت وتصن
 حقوق امللكية الفكرية والتطبيقات، والتعرف على خمتلف اإلشكاالت القانونية كانتهاكات

للمصنفات الرقمية، كما توصلنا إىل وضع نظرة تصورية على أهم التشريعات القانونية الدولية 
وقد أوصلتنا الدراسة إىل أن الفرضيات  الرقمية وبيئة اإلنترنت، واجلزائرية اخلاصة باملصنفات

  : البحث قد حتققت يف جمملها، وقد كانت هذه النتائج كالتايل يف بدايةاملوضوعة
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v              حسب البيانات واملعلومات املتوصل إليها يف اجلانب امليداين من الدراسة، فقد حتققت الفرضية
تذة الباحثني يدركون حجم األخطـار النامجـة عـن          األوىل من البحث، وقد تبني أن األسا      

 .استخدام الشبكة

v              أما بالنسبة إىل اإلشكاالت األخالقية فاألساتذة الباحثني جبامعة منتوري قـسنطينة، عرضـة
أخطار ـدد املعلومـات      وهي   % 48.34بنسبة   إلشكاالت خمتلفة كالفريوسات اإللكترونية   
، وهي أكـرب األعمـال       %23.27 اإلباحية بنسبة    على الشبكة، كذلك املواقع و املعلومات     

واملمارسات اليت تصادفهم يف تعاملهم مع الشبكة، مما سبب انعدام الثقة خاصة يف املمارسات          
 .اخلاصة باخلصوصية الفردية

v              كما وصلنا إىل أن املواقع اإللكترونية والربيد اإللكتروين من أهم الوسائل املستخدمة من طرف
بثني على الشبكة لتحقيق أهدافهم ونـشر األعمـال والتطبيقـات الـضارة             املخترقني والعا 

 . كالفريوسات وبرامج التجسس، والقيام بالتعديات كاالختراقات وتشويه املعلومات

v              أما مسؤولية ضبط قواعد ووضع أخالقيات الشبكة فيحمل املبحوثون اهليئـات واجلمعيـات
 .املهنية هذه املسؤولية

v    لثانية من خالل ما توصلنا إليه يف الدراسة امليدانية، حيث يوافق األساتذة            وقد حتققت الفرضية ا
املبحوثون الرأي بأن أكرب إشكال قانوين على شبكة اإلنترنت هو التعدي على حقوق امللكية              

، بالرغم من وجود ضـوابط قانونيـة حتكـم          % 38.13الفكرية للمصنفات الرقمية وبنسبة     
د السبب يف ذلك إىل التوسع يف استخدام التكنولوجيا وعـدم           الشبكة والتعامل عليها، ويعو   

االلتزام باألخالقيات، مما تنج عن ذلك عدم ثقة األساتذة الباحثني يف مـصداقية معلومـات               
 .اإلنترنت

v               أما بالنسبة للجزائر فهناك قصور يف التشريع وغياب تشريعات امللكية الفكريـة للمـصنفات
ع ذا النوع من املصنفات، ويرى املبحوثـون أن االهتمـام           الرقمية، بسبب عدم إملام املشر    

الكايف ذا النوع من املصنفات سيؤدي إىل زيادة اإلنتاج من خالل دفع عجلة البحث ونشر               
املعلومات، أما النتائج واآلثار اليت سببها التعدي على هذه احلقوق هي تزويـر املعلومـات               

خطار والتعديات فإن األساتذة يقومون بتبـادل       وحمدودية تداوهلا، وبالرغم من كل هذه األ      
 .املعلومات وحماولة االستفادة من خدمات وإمكانات الشبكة
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v                وفيما خيص الفرضية الثالثة واألخرية من البحث فقد حتققت، فبالرغم من أن هناك الكثري من
وبـرامج  الربامج والتطبيقات والوسائل املستخدمة حلماية الشبكة كربامج تشفري البيانـات،           

احلجب وجدران النار إضافة إىل الربامج املضادة للفريوسات، وبالرغم من وجود مـساعي             
عاملية جادة يف جمال وضع ضوابط وأطر قانونية لتنظيم التعامالت ومحاية املعلومات فإا غري              
 كافية حلماية شبكة اإلنترنت من األخطار املعلوماتية وخمتلف اجلرائم اإللكترونية، وبنـسبة           

 . بالنظر إىل حجم التعديات خاصة،% 90.23معرب عنها من طرف أفراد العينة قدرت بـ 

  
v               ويرى أفراد العينة أن أفضل احللول للحفاظ على أمن املعلومات واملستعملني هي احلفاظ على

 .القواعد األخالقية مع تطوير وجتديد برامج احلماية

v        ير القواعد والقوانني املناسبة حلماية حقوق امللكيـة        كما جيب أن تسعى الدول من أجل تطو
 .الفكرية للمصنفات الرقمية

v               م، من خالل االعتمـادويظهر حرص األساتذة الباحثني يف احلفاظ على أمن وسرية معلوما
 والربامج املضادة    % 34.53على أهم التقنيات العاملية املتطورة للحماية، كجدران النار بنسبة          

 .% 29.01نسبة للفريوسات ب

v               كما يعتمد األساتذة الباحثني على تطبيق عملية للحماية الذاتية من خالل حذف الربيد الزائف
من بريدهم اإللكتروين، وعدم حتميل الربامج غري املعروفة وجتنب فـتح امللفـات اانيـة               
والدعائية، كما حيافظون على احلواسيب وما حتتويه من معلومات شخصية حبذف ملفـات             

Cookiesوالقيام بتشفري املعلومات املرسلة على الشبكة . 
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  خـامتــة
ببلوغنا هذه املرحلة من البحث نكون قد توصلنا إىل إزالة بعض اللبس حول مفهوم شـبكة                

متها لكافة سـكان العـامل،      اإلنترنت وخدماا، وخمتلف التطبيقات واملمارسات اإلجيابية اليت قد       
إضافة إىل إعطاء صورة حول اإلشكاالت األخالقية والقانونية املثارة حول الشبكة مـن خـالل               
تعرفنا على طبيعة هذه التجاوزات األخالقية من فريوسـات واختراقـات وجتـسس وإتـالف               

عاة أخالقيات  للمعلومات وحمتوى ضار، كاملواقع اإلباحية اليت انتشرت بصورة مذهلة من دون مرا           
الدول وال األفراد، كما عرفنا خمتلف الطرق املعتمدة للوصول إىل خصوصية األفراد أو املعتمدة يف               

  .كسر أمن الشبكة واملواقع عليها
إضافة إىل تعرفنا على اإلشكاالت القانونية املختلفة خصوصا ما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية             

املتبعة للحفاظ على املعلومات الرقمية على شبكة اإلنترنت        للمصنفات الرقمية وخمتلف اإلجراءات     
والقضايا املتعلقة ا، كأمساء نطاقات اإلنترنت، وتصميم املواقع ومسؤوليات مـزودي اخلدمـة،             
إضافة إىل خمتلف اإلجراءات التقنية والتدابري القانونية للوصول لشبكة معلوماتية آمنة، ومن خالل             

 قد وصلنا إىل آخر خطوة يف البحث لتقدمي أهم النتائج املتوصل إليهـا              إجنازنا هلذا البحث نكون   
  :وهي كالتايل

v     مـات   صعوبة الوصول إىل املعلو    الشبكة هي  منها مستعملي  من أكرب اإلشكاالت اليت يشتكي
  املمارسـات  العديد من ما يلحق باتمع جراء انتشار      إضافة   اجليدة وعدم موثوقية املصادر،   

 . الشبكةالالأخالقية على

v   لكترونية والقرصنة، أما يف جمال اخلـصوصية        يهدد املعلومات هو الفريوسات اإل     إن أكرب خطر
والسب والقذف وانتحال الشخصية هي     خصوصية األفراد وحقوقهم،    الفردية فالتعدي على    

 . على الشبكةأهم التعديات

v          تمعديد للكيان      نظرا لالنتشار الواسع للجرائم اجلنسية، فهي أكرب خطر يهدد ا ملا حيمله من 
 . اجلرائم املنظمة منهاقلأ وبدرجة ،العريب

v   لكتروين وبالرغم من املزايا اليت يقدمها للمستعملني وسيلة سهلة يـستخدمها           أصبح الربيد اإل
الرسائل وصوال للربيد هي الرسائل     أكثر  املخترقون واهلاكرز للوصول للكثري من األفراد، أما        

 .شهاريةائل الدعاية واإللالأخالقية والرسا
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v        والقرصنة هـي    ،ت اإلباحية لوماإن االنتشار الواسع للممارسات الالأخالقية جعل املواقع واملع 
لكتـروين واملواقـع    الربيـد اإل   ذلـك    وقد سـاهم يف   ،  ةأكرب العمليات رواجا على الشبك    

 .اإللكترونية

v   من الوصـول    متنع املستعملني ال    سواء األخالقية أو القانونية     املمارسات واإلشكاالت  كلإن 
 حيث يرى األسـاتذة   بل يستوجب ذلك وضع حد هلا،إىل الشبكة واالستفادة من خدماا،   

 علـى الباحثني أن احلل هو اهتمام اجلمعيات واهليئات املهنية بوضع أخالقيات عربية للتعامل             
 .شبكة اإلنترنت

v    لشبكة مل يبقى األساتذة مبعزل عـن  باالنتشار الواسع للممارسات والتجاوزات القانونية على ا
هذه القضايا فهو من الفئة املستهدفة من سرقة املنشورات كما هلم قناعة بعدم موثوقية الوثائق               

 .الرقمية جراء كل هذه املمارسات

v         ورات التكنولوجية وعدم االلتزام بالقواعد     يرى األساتذة أن كل هذه التعديات نتجت عن التط
، وهذا مل مينع األساتذة من االستفادة من املصادر املختلفـة           القانونيةة والتشريعات   األخالقي

 .على اخلط وال التعامالت واملراسالت عليها

v                أما احلماية على شبكة اإلنترنت فهي غري كافية، والضوابط الكفيلة باحلماية فهـي القواعـد
 .احلمايةاألخالقية، أما الوسيلة املناسبة للحماية هي االهتمام بتطوير تقنيات 

v              وتبقى اجلزائر بعيدة عن االهتمامات العاملية حلماية شبكة اإلنترنت واملصنفات عليها، أما احلل
يف ذلك هو االنضمام إىل االتفاقيات والدولية، وحماولة تعديل التشريعات الوطنية، واالهتمام            

 .قانوين غائبة كليا يف النص الخاصة وأاأكثر بالنصوص اخلاصة باملصنفات الرقمية 

v                بالرغم من كل األعمال واملمارسات غري املشروعة على الشبكة فإن الوصول إىل شبكة آمنـة
  .سيكون باالهتمام حبماية اخلصوصية ومصداقية املعلومات

ويف اية البحث ومن خالل هذه النتائج سنقدم جمموعة اقتراحات على أمل أن تـساهم يف                
قيق االستفادة الفعلية من الشبكة متفادين يف ذلك ما ينتج          التعامل األفضل مع شبكة اإلنترنت، وحت     

  :عنها من أضرار
v              من الواجب اهتمام السلطات باحلفاظ على املعلومات على الشبكة، من خالل تطبيق تقنيات 

 .احلجب لتفادي الكثري من اإلشكاالت األخالقية
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v           الشبكة وحتـافظ علـى     ضبط قواعد أخالقية خاصة بالدول العربية اإلسالمية ختدم مستعملي
 .الدين اإلسالمي وحتترم العادات واألعراف العامة

v             اهتمام املشرع اجلزائري بصياغة نصوص قانونية أكثر وضوحا تتعلق حبماية املصنفات الرقمية
 .واملصنفات على الشبكة

v            اهتمام اهليئات املختصة بالتعريف بتقنيات محاية املعلومات كالتشفري واحلجب، للحفاظ أكثر
 .على سرية تبادل املعلومات

v             إعالم وتوجيه مستعملي الربيد اإللكتروين بضرورة استعمال الربيد اإللكتروين اآلمن، واختـاذ
  .االحتياطات الالزمة كتجديد كلمة السر دوريا، لصد حماوالت املخترقني والعابثني بالربيد

v         ربامج حديثـة مـضادة     توعية األفراد مستعملي الشبكة بضرورة تزويد احلواسيب الشخصية ب
 .للفريوسات، وبرامج جدران النار، وتشفري املعلومات

v               ،تمع بضرورة احترام التعامل على شبكة اإلنترنـتاالهتمام أكثر وتوعية الفئة الشابة من ا
 .وتشديد الرقابة يف املساحات العمومية

v         نـصوص والتـشريعات    انضمام اجلزائر إىل االتفاقيات واملعاهدات الدولية، والسعي لتجديد ال
 .القانونية

v               دعم املبادرات العربية وسعي اهليئات العليا من أجل وضع أخالقيات التعامل مع شبكة إنترنت
 .بضوابط عربية إسالمية

ويف ختام هذا البحث نرجو أن نكون قد وفقنا يف دراستنا هلذا املوضوع، ولو باجلزء اليسري                
 األخالقية والقانونية لشبكة اإلنترنت، ويعطي صورة       عساه يزيل بعض اللبس املتعلق باإلشكاالت     

للمهتمني مبجايل األخالقيات، والتشريعات القانونية لواقع ومستقبل هذه القضايا، كما نرجو أن            
حـداث والقـضايا علـى شـبكة        األيكون هذا البحث لبنة لبحوث أخرى، خاصة مع تسارع          

  .اإلنترنت
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 الصفحة  
  14  عدد مخابر البحث حسب الكلیات: 1الجدول رقم 
  14  عدد الباحثین المسجلین بمخابر البحث حسب الكلیات: 2الجدول رقم 
  175  توزیع استمارات اإلستبانة على عینة الدراسة:  3الجدول رقم 
  176   على أفراد عینة البحثت االستمارانسب توزیع: 4الجدول رقم 
  176  عینة الدراسة حسب الشھادات العلمیة: 5الجدول رقم 
  181  خدام اإلنترنتمكان است:  6الجدول رقم 
  182  كة اإلنترنتاستفادة األساتذة من خدمات شب:  7الجدول رقم 
  183  دوافع استعمال شبـكة اإلنترنت:  8الجدول رقم 
  148   أسباب استخدام البرید اإللكتروني: 9الجدول رقم 
  185  بیات اإلنترنتسل:  10الجدول رقم 
  186  خصوصیة المعلومات على شبكة اإلنترنت:  11الجدول رقم 
  187  شبكة اإلنترنت والتجاوزات الالأخالقیة:  12الجدول رقم 
  188  األخطار الناجمة عن استخدام شبكة اإلنترنت:  13الجدول رقم 

  189    اإلنترنت خطر على المعلومات:  14ل رقم الجدو
  190  اإلنترنت خطر على خصوصیة األشخاص:  15الجدول رقم 
  191  األسباب التي تجعل اإلنترنت تھدد المجتمع:  16الجدول رقم 
  192  األخطار التي تواجھ البرید اإللكتروني:  17الجدول رقم 
 التي تواجھ مستخدمي شبكة طبیعة المشكالت األخالقیة:  18الجدول رقم 

  193  اإلنترنت

  194  األسباب المساھمة في ظھور وتفشي المشكالت األخالقیة:  19الجدول رقم 
تقدیم المعلومات الشخصیة الصحیحة في التعامل مع مواقع :  20الجدول رقم 

  195  شبكة اإلنترنت

  196  أسباب تقدیم المعلومات الصحیحة على الشبكة:  21الجدول رقم 
  197  الجرائم المھددة للبلدان العربیة:  22الجدول رقم 
  198  مسؤولیة وضع أخالقیات عربیة لإلنترنت:  23الجدول رقم 
  199  اإلنترنت بیئة النتھاكات الملكیة الفكریة:  24الجدول رقم 
  200  حقوق الملكیة الفكریة الرقمیة:  25الجدول رقم 
  201  ة التي تحكم شبكة اإلنترنتالضوابط القانونی:  26الجدول رقم 
الجزائر والحصانة القانونیة في مجال الحقوق الملكیة الفكریة :  27الجدول رقم 

  201  الرقمیة
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  202  سبب غیاب تشریعات الملكیة الفكریة للمصنفات الرقمیة:  28الجدول رقم 
  203  طبیعة انتھاك حقوق الملكیة الفكریة الرقمیة:  29الجدول رقم 

  205  أسباب التعدي على الملكیة الفكریة للمعلومات الرقمیة:  30ول رقم الجد
  206  نتائج حمایة الملكیة الفكریة للمصنفات الرقمیة:  31الجدول رقم 
  207  مصداقیة مصادر المعلومات على شبكة اإلنترنت:  32الجدول رقم 
  208  موثوقیة المصادر المطبوعة والمصادر الرقمیة:  33الجدول رقم 
  208  نشر وتبادل البحوث ونتائج البحوث على شبكة اإلنترنت:  34الجدول رقم 
  209  نتائج التعدي على حقوق الملكیة الفكریة للمصنفات الرقمیة:  35الجدول رقم 
  211  الضوابط التي تحكم العمل على شبكة اإلنترنت:  36الجدول رقم 
  212  نترنتكفایة الحمایة على شبكة اإل :  37الجدول رقم 
  212  طرق الحمایة على شبكة اإلنترنت:  38الجدول رقم 
  213  كیفیة حمایة الشبكة من التعدیات:  39الجدول رقم 
  214  طرق ضبط أخالقیات اإلنترنت:  40الجدول رقم 
  215  حمایة الملكیة الفكریة على الشبكة:  41الجدول رقم 
  216  مایة من أخطار اإلنترنتالعملیات المعتمدة في الح:  42الجدول رقم 
اإلجراءات العملیة لتفادى المشكالت األخالقیة عبر البرید : 43الجدول رقم 

  217  اإللكتروني

  218  إجراءات الحمایة من أخطار اإلنترنت:  44الجدول رقم 
  219  إجراءات حمایة الخصوصیة الفردیة:  45الجدول رقم 
  220  على الشبكةمظاھر أمن المعلومات : 46الجدول رقم 
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  

  م االجتماعيةوم اإلنسانية والعلوكلية العل
  وماتعلكتبات واملقسم علم امل

  بانةاستـمارة است
يف إطار حتضري حبث للحصول على شهادة املاجستري، يف علم املكتبات واملعلومات، ختصص إعالم 

  :علمي وتقين حتت عنوان

  
  :إشـراف                    :اعداد

  ناجيـة ڤمـوح . د                بـالل بن جــامع
  

لن تستخدم إال لغرض البحث  مبلء اإلستبانة املرفقة، علما أن املعلومات املستقاة منها انرجو منكم أن تتفضلو
  .العلمي

بطــاقة تعـريفيـــة
  :دكتوراه:                   الشهادة العلمية  

  :                                    ماجستري
                                    أخـرى 

  ..................................................................:حدد
  ..................................................................................................................:الكلية
  .................................................................................................................:.القسم
  ..............................................................................................................:.....املخرب

  ب أمام اجلواب املناس(x)الرجاء وضع إشارة  *
  

 املشكالت األخالقية والقانونية املثارة حول شبكة
  اإلنترنت

 دراسة ميدانية على األساتذة الباحثني جبامعة منتوري قسنطينة
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   الباحثني لشبكة االنترنت األساتذةاستعمال: احملور األول
  
  .ت؟ـرنـدم اإلنتـخـن تستـأي: 1

  ة ـامعـيف اجل         يف البيت 
  Cyber Cafeيف مقاهي اإلنترنت         يف خمرب البحث

  .ت؟ـكة اإلنترنـد منها على شبـدمات اليت تستفيـماهي اخل: 2
   الربيد االلكتروين        البحث عن املعلومات 

  التعليم عن بعد          النشر االلكتروين 
  ......................................:.................أخرى حدد      امللفات والربامجحتميل 

  ت؟ـكة اإلنترنـ شبتعمالدفعك السـذي يـما ال :3
  تعدد إمكانات البحث   الوصول الفوري للمعلومات     رعة النشر ـس

  ............................................................ :أخرى    الوصول إىل املعلومات احلديثة 
  :م الربيد اإللكتروين ليفيدك يفهل تستخد: 4

  املعلومات العلمية  البحوث وتبادل          العاديةتبادل الرسائل    
  االتصال باملتخصصني       االتصال بزمالء يف التخصص    

  .ت؟ـبيات اإلنترنـي سلـه ك ماـيف رأي: 5
  عدم توحيد معايري النشر    عدم الوصول إىل املعلومات القيمة واجليدة

  عدم قدرة الشبكة محاية املعلومات       خماطر دد مستعملي الشبكةوجود
  ..........................................:...................أخرى      عدم املوثوقية يف الشبكة

  .؟كل استعمالعند نترنت اإل  بك على شبكةمعلومات خاصةتعلم أنك تترك هل : 6
   معلومات مهمة ألخفيهاديالاألمر خمتلف بالنسبة يل ليس 

  أعلم ذه األخطار وأقوم دائما بإجراءات احلماية
  أعلم ذه األخطار وليس يل علم بإجراءات احلماية

   خاصة املواقع اليت أتعامل معها،نترنتصوصية الفردية حممية على شبكة اإلأظن أن اخل
  ..    ..    ..    ..    ال أدري

  

  .قية وأثرها على األساتذة الباحثني املشكالت األخال:احملور الثاين
  هل ترى أن شبكة اإلنترنت حتتوي على معلومات وجتاوزات ال أخالقية؟: 7

  ال        نعم     
  .؟لنامجة عن استخدام شبكة اإلنترنتما هي األخطار احسب رأيك : 8

   الشبكات واملؤسساتددأخطار         املعلومات دد أخطار
  أخطار وجرائم دد اتمع    لفردية لألشخاص ادد اخلصوصيةأخطار     

  . على املعلومات؟اشكل خطرتما هي األسباب اليت جتعل اإلنترنت : 9
  الفريوسات          القرصنة املعلوماتية
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    االختراقات        تزوير وتشويه املعلومات
  . األشخاص؟ خصوصيةشكل خطرا علىتما هي األسباب اليت جتعل اإلنترنت : 10

  السب والقذف على اإلنترنت        لتعدي على اخلصوصيةا     
  .................:......................................أخرى حدد        انتحال الشخصية

  .دد اتمع؟ما هي األسباب اليت جتعل اإلنترنت : 11
  اجلرائم العرقية والدينية          اجلرائم اجلنسية    
  ............................:...........................ى حددأخر        اجلرائم املنظمة    

  .ماهي األخطار اليت تواجه الربيد اإللكتروين؟: 12
  اختراق الربيد اإللكتروين        الرسائل الدعائية واإلعالنية    
  استخدامه يف التعدي على األفراد    إلعالنات اإلجرامية والالأخالقيةاستخدامه يف ا    

  .شبكة اإلنترنت؟ اليت تواجهك عند استخدام ما طبيعة املشكالت األخالقية: 13
    القرصنة املعلوماتية        الفريوسات اإللكترونية     
  االختراق املعلومايت        التعدي على اخلصوصية    

  ......................................... :حددأخرى            اإلباحية 
  .سامهة يف ظهور وتفشي هذه املشكالت؟ماهي األسباب امل: 14

  املواقع االلكترونية   التجارة االلكترونية             الربيد االلكتروين    
  .......................................:.................أخرى حدد         غرف احلوار      

  . شبكة اإلنترنت؟يف تعاملك مع مواقعهل تقدم املعلومات الشخصية الصحيحة عند : 15
  أبدا         أحيانا      دائما     

  :يعود إىلعلى الشبكة  أن تقدمي املعلومات الصحيحة هل ترى: 16
  الثقة التامة بعدم اإلضرار باخلصوصية              الثقة التامة باملواقع     
  ......................................................................................................:.................أخرى حدد    

  . اليت تعترب ديدا للبلدان العربية؟ االلكترونيةماهي حسب رأيك اجلرائم: 17
  اجلرائم املنظمة      اجلرائم املالية    اجلرائم اجلنسية    

  من املسؤول على وضع أخالقيات عربية لإلنترنت؟حسب رأيك : 18
  اهليئات واجلمعيات املهنية     املختصون يف املعلوماتية       اكمةالسلطات احل  
  ..............:......................أخرى    تبين قواعد أخالقية عاملية      األساتذة اجلامعيني  

  

   املشكالت القانونية وأثرها على األساتذة الباحثني:احملور الثالث
  

  .ت امللكية الفكرية، نظرا للخصائص اليت منحتها التقنية احلديثة للمعلوماتتعترب االنترنت أفضل بيئة النتهاكا: 19
  معارض       موافق نسبيا       موافق 

.ماذا تعين لك حقوق امللكية الفكرية الرقمية؟: 20  
  حقوق شخصية      حقوق مالية     حقوق فكرية     

  .هل هناك ضوابط قانونية حتكم شبكة اإلنترنت؟: 21
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  ال        نعم       
  . الرقمية؟ امللكية الفكريةهل ترى أن اجلزائر تتمتع حبصانة كافية يف جمال احلقوق: 22

  ضئيلة        متوسطة       مطلقة 
  .يرجع إىل؟للمصنفات الرقمية  أن غياب تشريعات امللكية الفكرية رىهل ت: 23

  انعدام الوعي ذه احلقوق                  قصور التشريع     
  ؟ للمصنفات الرقمية انتهاك امللكية الفكرية  تعدياتسب رأيكفيما تتمثل ح: 24

  سرقة املنشورات االلكترونية         استعمال الربامج املقرصنة
      تشويش وتزوير املعلومات         استعمال كلمة سر الغري

  .؟على حقوق امللكية الفكرية للمعلومات الرقمية التعدي  املسامهة يفسباباألماهي حسب رأيك : 25
  عدم التقيد بالقوانني       تخدام التكنولوجيا املعلوماتية التوسع يف اس    
  غياب القوانني الرقمية        عدم االلتزام بالقواعد واآلداب األخالقية    

  .؟يف ية امللكية الفكرية للمصنفات الرقمية يساهـمهل محا: 26
        حرية تداول املعلومات            زيادة اإلنتاج    
    
  تقليص الفجوة املعلوماتية           شجيع الباحث على النشرت    

  .هل ترى أن مصادر املعلومات على شبكة  اإلنترنت تتمتع مبصداقية ؟: 27
  ال تتمتع مبصداقية    مصداقية متوسطة      مصداقية مطلقة    

  .املصادر الرقمية؟ هل ترى أن املصادر املطبوعة ذات موثوقية أكثر من: 28
  ال        نعم     
      ............................................................................................. :ايف حالة اإلجابة بـ ال ملاذ    

  . هل تقوم بنشر وتبادل البحوث ونتائج البحوث مع الزمالء أو خمابر أخرى على شبكة اإلنترنت؟: 29
  ال        نعم    
      ............................................................................................. :ا ملاذيف حالة اإلجابة بـ ال    

  :هل ترى أن التعدي على حقوق امللكية الفكرية يؤدي إىل: 30
  حمدودية تداول املعلومات         احلد من إتاحة املعلومات 

  .......................................... :أخرى          تزوير املعلومات
   من أخطار اإلنترنت واستفادة األساتذة الباحثني منهااحلماية: احملور الرابع

  .ماهي حسب رأيك الضوابط اليت حتكم العمل على شبكة اإلنترنت؟: 31
        ةـونيـقان        ) ةـذاتي( ةـالقيـأخ

  ..............................................................:...................حددأخرى 
  .هل ترى أن احلماية كافية على شبكة اإلنترنت؟: 32

   ال          نعم
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  .اإلنترنت تعتمد على؟املعلومات على هل محاية : 33
  محاية اخلصوصية        احترام القواعد األخالقية    
  محاية سري وتداول املعلومات        محاية امللكية الفكرية    

  .؟، حسب رأيككيف يتم محاية الشبكة من التعديات: 34
  القوانني والتشريعات اخلاصة باإلنترنت        تقنيات أمن املعلومات    
  الرقابة املستمرة على اإلنترنت        ضبط أخالقيات اإلنترنت    

  .لضبط أخالقيات اإلنترنت هل جيب وضع؟: 35
  مشرفني ملراقبة املواقع احملليةوضع        مع الشبكةلمواثيق عربية حتدد التعام    

االعتماد على حجب املواقع غري املالئمة بـ            وضع تشريعات عربية خاصة بالتقنيات
Proxy  

  .كيف ميكن محاية امللكية الفكرية على الشبكة؟: 36
  بإنشاء تشريعات جديدة      بتعديل قوانني امللكية الفكرية للوثائق    
  بالتنسيق بني الدول العربية     فاقيات واملعاهدات الدوليةباالنضمام إىل االت    

  باملراقبة اعتمادا على تقنيات احلماية
  .من أخطار اإلنترنت؟األفراد ما هي العملية املعتمدة يف احلماية : 37

  الربامج املضادة للفريوسات          جدران النار    
  التوقيع اإللكتروين          تشفري املعلومات    

  .الربيد اإللكتروين؟عرب  هي اإلجراءات اليت تقوم ا لتفادى املشكالت األخالقيةما: 38
  حذف الربيد جمهول اهلوية         (spams)حذف بريد     
  االعتماد على الربامج املضادة للفريوسات       امللفات امللحقة بالربيد حتميلعدم    

  .؟إلنترنت امن أخطار ما هي اإلجراءات اليت تقوم ا للحماية: 39
  عدم فتح امللفات اانية والدعائية      عدم حتميل الربامج غري املعروفة    
  برامج مكافحة الفريوسات      عدم إعطاء املعلومات الصحيحة للمواقع    

  ي ما أخسرهدليس لالتعامل بكل حرية،       االعتماد على تقنيات احلجب 
           .اخلصوصية الفردية؟محاية جل ما هي اإلجراءات الواجب القيام ا من ا: 40

  التوقيع اإللكتروين       cookiesحذف ملفات الكعكات 
  ................................................ :أخرى       املعلومات املرسلة داخل الشبكةتشفري

  :من خاللومات لمن املعأهل يظهر : 41
  سالمة املعلومات          محاية اخلصوصية     

  .................................................: أخرى       مصادر املعلوماتيةمصداق

  
  .ماذا تقترح للمحافظة على أخالقيات التعامل مع شبكة اإلنترنت، ومحاية املعلومات املتاحة عليها؟: 42

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

.................................................................................................  
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نترنت الكثري من اخلدمات والفوائد يف جمال نقل ونشر املعلومات،          إلاقدمت الشبكة العاملية    
االتصاالت، فأدى  ، إضافة إىل تطوير      بث واسترجاع املعلومات   طرقولعبت دورا هاما يف تطوير      

األمر الذي ساهم يف بروز مـشاكل       ذلك إىل زيادة مستوى التعامالت والتطبيقات على الشبكة،         
.باستمرار وبسرعة ، وهي تزدادوتعديات يف اال  

 املثارة حـول     األخالقية والقانونية  تعاجل موضوع اإلشكاالت  ل جاءت هذه الدراسة     ناومن ه 
وما يـصادف   أ ،التعامل مع الشبكة  ب فيما يتعلق  ، وتنحصر اإلشكاالت األخالقية   شبكة اإلنترنت 

علومـات   من جتاوزات ضد خصوصية األفـراد وأمـن امل         يتم، أو ما     عليها املستعمل من تعديات  
 حقوق  فتتمثل فيما يتعلق بالتعدي على     اإلشكاالت القانونية،    أماوالشبكات واملؤسسات املختلفة،    

امللكية الفكرية للناشرين على اخلط، أو التعدي على قواعد وبنوك املعلومات وخمتلف املـصنفات              
.إضافة إىل خمتلف املشاكل اليت يثريها استعمال الشبكةالرقمية،   

ازنا هلذا البحث نكون قد رصدنا خمتلف التبعات اليت تنجر عـن االنتـهاك              ومن خالل اجن  
  وانعكاس ذلك علـى عينـة      ، من خالل األفراد واهليئات    ،الصريح الذي يتم على مستوى الشبكة     

ى واقع األساتذة الباحثني جبامعة منتوري قسنطينة، ومدى اطالعهم وكيفيـة           عل تعرفنا، و البحث
حلماية شبكة اإلنترنت ومـستعمليها،  املتبعة  إىل أهم احللول ا، وصوالتعاملهم مع كل هذه القضاي    

التقنيات واإلجراءات التكنولوجية املختلفة، أو من خالل سن التشريعات املناسبة          استخدام  سواء ب 
. وناشري املعلومات على اخلط، ومحاية الباحثني،حلماية املصنفات الرقمية  

 

 دراسة ميدانية، اإلنترنت، القانون، امللكية الفكرية، األساتذة الباحثني،        قياتاإلنترنت، أخال 
.قسنطينة  
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Résumé: 

Le réseau international Internet, a offert beaucoup de services et 
avantage au domaine de l’édition et au transfert de l’information. Il a 
également joué un rôle important dans le développement des 
méthodes d’émission  et de récupération de l’information, ainsi que 
dans l’amélioration de la communication. Ceci a mené a une forte 
croissance du niveau d’utilisation et des applications sur le réseau, 
avec néanmoins l’émergence de beaucoup de problèmes et de 
dépassements, qui connaissent un progrès rapide et continu. 

Partant de ce constat, notre étude  a traité les problématiques 
d’ordre juridique et moral, évoquées autour du réseau Internet. Les 
problèmes moraux concernent certains dépassements que l’utilisateur 
rencontre sur le réseau ou bien  effectue lui-même, et sont liés à 
l’exploitation de la vie privée des personnes et au secret de 
l’information des organismes et différents réseaux et. Les problèmes 
juridiques concernent les violations de la  propriété intellectuelle des 
publications, des banques et bases de données et des différents 
produits numériques sur le réseau. En plus des divers problèmes 
ayant trait à  de l’utilisation de l’Internet.  

A travers l’élaboration de cette recherche, nous avons tenté de 
cerner les conséquences qui résultent des intrusions des personnes et 
institutions au niveau du réseau international par et leurs 
répercutions sur notre échantillon d’étude. Nous avons pris 
connaissance de la réalité des chercheurs de l’université Mentouri de 
Constantine qui forment cet échantillon, tout en identifiant leur degré 
de connaissance  et comportement face à ces questions, pour parvenir 
enfin à des solutions de protection du réseau et des utilisateurs, soit 
par l’utilisation de techniques et procédés technologiques différent,  
ou bien par l’adoption d’une législation permettant la protection des 
droits des chercheurs,des éditeurs de l’information, et de tout produit 
numérique via le réseau Internet.  

Mots clés : 

Internet, déontologie de l’Internet, légalisation, propriété 
intellectuelle, chercheurs universitaires, enquête,  Constantine. 
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Abstract: 

The international Internet net work has offered many advantages 
and services in the domain of the edition and the transfer of 
information. It has played an important role in the development of the 
methods of information emission and retrieval, as well as in the 
improvement of communication. This has led to a strong growth on 
the level of use and applications on the network with, however the 
emergence of some overstepping and problems that increase quickly 
and continually. 

hence, our study has treated the moral and judicial problems 
called up around the internet network. The moral problems concern 
some overstepping that the user carries out by himself, or faces on the 
network, and that are related to the exploitation of the person's 
privacy and the secret information reserved for different networks and 
organisms. The juridicial problems concern the violations of the 
intellectual's properties of the publications, data-banks and the data-
bases on the network, as well as, the different digital products. In 
addition to this, various other problems are caused when using the 
internet. 

Through the elaboration of this research, we have attempted to 
handle the consequences that result from the intrusion of persons and 
institutions in the international network and its impact on our simple, 
we have know the researchers reality at the university Mentouri-
Constantine haw from our simple, we have identified there degree of 
awareness and their behaviour vis-à-vis these questions, so that we 
can find out solutions for protecting the network and the users either 
by intraducing different technical and technological procedures or by 
passing a legislation that protects the rights of researchers and 
information publishers in addition to any digital product via the 
internet.  

Key words: 

Internet, the ethics of the internet use, legislation, the intellectual 
property, university researchers, survey, Constantine. 

 

   


