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إهداء
دائما
إىل والديت الفاضلة إىل من كانت تزرع فينا حب العلم بأساليبو اغبديثة ,وتربط فاعليتو ً
دائما ما تقول يل منذ الصغر:
باألخالق اغبسنة ,إىل من كانت ً
"يا ابنيت أنا ال أراك يف كل أحيانك لكن ا﵁ يراك".

فكانت تلك البذرة اليت زرعتها والديت يف قليب ,أشبرت هبا اليوم حيايت,
تستظل بو والديت خالد ًة يف نعيمو يوم ال نعيم فوق نعيمو.
نضيدا
ُّ
طلعا ً
جعلها ا﵁ ً

ابتهاج
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المقدمة
اغبمد ﵁ الذي بعث لنا رسوالً ليتمم لنا مكارم األخالق والصفات ,وجعل لو القرآن خل ًقا وامنت عليو بأفضل
َّ َ َ َ َ ٰ ُ ُ َ
يم [ ﴾٤القلم.]ٗ:
السمات ,مث أثٌت عليو قائالًِ﴿ :إَوهك لع
َل خل ٍق ع ِظ ٖ

والصالة والسالم على من زكاه رب العاؼبُت ,ومدحو يف كتاب يتلى إىل يوم الدين  -صلى ا﵁ عليو وعلى آلو وصحبو
وسلم–.
تطورا سر ًيعا يف العامل اإللكًتوين فأصبح يف متناول اعبميع ,وأصبحت العلوم اإللكًتونية
وبعد :لقد شهد العامل اليوم ً

كثَتا
تتزايد تز ً
كبَتا ,وإنو ال تكاد سبر فًتة وجيزة إال وقد ظبعنا بشيء جديد ,وإن من ىذه التطورات ما نسمعو اليوم ً
ايدا ً
عن االخًتاقات اإللكًتونية ,وقدرة اؼبستخدم على الوصول إىل أجهزة اآلخرين وأنظمتهم ومعلوماهتم ,إما لإلصالح
واغبماية أو لالعتداء واإليذاء ,فاالخًتاق سالح ذو حدين إما أن ينفع أو يضر ,وإنو يوجد اليوم بعض فبن أساء
ومفهوما سيئًا.
ىاجسا ـبي ًفا
استخدام االخًتاق حىت أصبح على البعض
ً
ً
وال شك أن ىذا العلم من العلوم اؼبهمة على مستوى األفراد واؼبؤسسات ,وال ميكن ألي جهة أن تستغٍت عنو
سباما بل قد
ضباية ؼبواقعها اإللكًتونية ,واستفاد ًة من خربات اؼبخًتقُت يف تطويرىا ,لكن ىذا العلم يكون ال قيمة لو ً

يتعدى ذلك إىل اإليذاء وانتهاك اػبصوصية؛ إذا ذبرد من األخالقيات الالزمة للفرد واجملتمع ,فكان ىذا سبب اختيار
موضوع البحث ,وقد مت فيو توضيح ذلك بدءًا من اؼبفهوم وانتهاءً باغبلول.

والبد للباحث من بعض الصعوبات اليت قد تواجهو ,فقد واجهتٍت بعض الصعوبات من قلة اؼبراجع يف ىذا

اؼبوضوع ,وحداثة ىذا اؼبوضوع وارتباطو دبوضوع آخر ,فقد تناثرت جزيئاتو بُت مراجع ع ّدة ,وحىت يومنا ىذا مل أجد من
خصص مادة شاملة كافية يف ىذا اؼبوضوع رغم حبثي منذ فًتة طويلة يف عدد كبَت من اؼبكتبات العامة واإللكًتونية,
أين مل أجد ضاليت ,فأتت رغبيت اعبادة يف البحث يف ىذا اؼبوضوع وصبع اعبزيئات
وسؤال عدد من أىل التخصص إال ي
ميسرة ؼبن أراد القراءة فيو.
اؼبتناثرة بُت الكتب واؼبقاالت ليكون عونًا وماد ًة ّ
فهذا البحث يتضمن ستة مباحث كالتالي:
اإلهداء
المقدمة
التمهيد
المبحث األول :﵀ة تارخيية عن االخًتاق اإللكًتوين.
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المبحث الثاني :مفهوم االخًتاق اإللكًتوين.
المبحث الثالث :أىداف االخًتاق اإللكًتوين.
المبحث الرابع :أنواع اؼبخًتقُت من حيث السلوك:
 المطلب األول :اؼبخًتق األخالقي. المطلب الثاني :اؼبخًتق غَت األخالقي.المبحث الخامس :التجاوزات األخالقية اليت قد يقع فيها اؼبخًتق اإللكًتوين.
المبحث السادس :اغبلول يف اغبد من التجاوزات األخالقية اليت قد يقع فيها اؼبخًتق اإللكًتوين.
الخاتمة
الفهارس
خَتا ,ورفعهم
شاكرًة والدي ومشرفيت وكل من علمٍت من كتابة اغبرف إىل التمكن من البحث ,جزاىم ا﵁ عٍت ً

أجرا.
ً
قدرا ,وكتب ؽبم عٍت ً
نافعا لكاتبو وقارئو ,وأن خيلص نييت من كل رجاء إال رجاء
وسائلةً ا﵁ أن جيعل ىذا البحث وما بذلتو من جهد ً

وجهو األعلى.
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التمهيد
مصطلحات البحث:
فوف :خرقها ونفذ منهاَ ,مر من
ـبًتق ,اخًتق ُّ
االختراقاتَ :
الص َ
اخًتق خيًتق ,اخًتاقًا ,فهو ـب ًِتق ,واؼبفعول َ

خالؽبا.

()1

واالخًتاق ىنا النفاذ والدخول إىل أجهزة أخرى من خالل ثغرات.
()2
اإللكترونية :اؼبنسوب إىل إلِكًْتون ,واعبمع إلكًتونات ,حاسب إلكًتوينّ :كمبيوتر.
األخالقية :اسم مؤنث منسوب إىل أخالق ,واألخالق :علم موضوعو أحكام قيمية تتعلق باألعمال اليت تُوصف
باغبسن أو القبح.

()3

انتهك ينت ِهك ,انتها ًكا ,انتهك ُحرمةَ القانون :امتهنها ,ابتذؽبا ,أساء إليو.
انتهاكَ :

()4

()5
بالود :أفرده بو؛ جعلو لو دون غَته ,فضلو بو وأفرده ,آثره بو
الخصوصية :خصوصية الشيء خاصيتو ,خص صدي َقو ّ
()6

على غَته ,خص الشيءَ لنفسو :اختاره.

وخصوصية الفرد ىي ما زبتص بو دون غَته.

( )1معجم اللغة العربية اؼبعاصرة ألضبد ـبتار ,جٔ.ٖٙ٘/
( )2نفس اؼبرجع ,جٔ.ٕٔٔ/
( )3الوسيط جملمع اللغة العربية ,جٔ.ٕٕ٘/
( )4أضبد ـبتار ,مرجع سابق ,جٖ.ٕٕٜ٘/
( )5ؾبمع اللغة العربية ,مرجع سابق ,جٔ.ٕٖٛ/
( )6أضبد ـبتار ,مرجع سابق ,جٔ.ٙ٘ٓ/
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المبحث األول:
ل

لمحة تاريخية عن االختراق اإللكترونية
ال ميكن فعليًا ربديد الفًتة الزمنية ألول عملية اخًتاق بشكل عام؛ وذلك ألن مفهوم االخًتاق قدميًا مل يكن يعٍت

ؾبرد اخًتاق شبكة حاسوب أو موقع إلكًتوين ,وإمنا كان اخًتاق أي جهاز لتحقيق ىدف خاص يسمى اخًتاقًا ,وعلى
ىذا األساس ميكن القول بإن عام ٖٓ ٜٔشهد أول عملية اخًتاق يف التاريخ دبفهومو العام ,فقد مت اخًتاق عرض
ماركوين ـبًتع نظام التلغراف()1بعيد اؼبدى لتتحول رسالة العرض إىل قصيدة ساخرة غَت الئقة تتهم ماركوين "خبداع
اعبمهور" ,تطورت االخًتاقات بعدىا لتصل إىل حد اغبروب اإللكًتونية.

()2

سباما عما ربملو ىذه األيام ,فقد بدأت كصفة تشَت
بدأت كلمة االخًتاق اإللكًتوين ككلمة ربمل معٌت خيتلف ً

لعبقرية مربؾبي الكمبيوتر وقدرهتم على ابتكار أنظمة وبرامج حاسوب أكثر سرعة ,ومن أشهر من اكتسب ىذه الصفة
)(3

دينيس ريتش وكُت تومسون عام  ٜٜٔٙومها من صمما برامج اليونكس.

اسعا يف الواليات اؼبتحدة األمريكية فقد كان االخًتاق بأسلوب ـبتلف
ويف تلك الفًتة كان اؽباتف قد غطى نطاقًا و ً

حيث كان يستمتع العاملون يف إحدى شركات اؽباتف باالستماع إىل مكاؼبات غَتىم وربويل اؼبكاؼبات؛ وؽبذا مت ربويل
الكوادر العاملة يف تلك الشركة األمريكية إىل كوادر نسائية .
أما االخًتاق اإللكًتوين اؼبعروف اليوم باؼبفهوم السيئ وىو االخًتاق غَت األخالقي فلم يكن لو وجود قبل عام
ٔ ,ٜٔٛوىو عام ظهور أول حاسوب شخصي من إنتاج شركة  IBMذلك أن عملية االخًتاقات اإللكًتونية كانت
غاية يف الصعوبة؛ ألن النسخ األوىل للحواسيب كانت ضخمة ,وربتاج إىل غرف كبَتة ذات درجات حرارة ثابتة ,أما

انتهاك خصوصية اآلخرين فكانت تأخذ أشكاالً أُخر كالتلصص على ىواتف اآلخرين من خالل شركات اؽبواتف ا﵀لية
وتعمد تداخل اػبطوط إلضفاء اؼبزيد من اؼبرح والتسلية على األمر ,ناىيك عن التلصص على أسرار اؼبنتَهكُت وأحيانًا
ُ
ابتزازىم ,وقد حدا ذلك بإحدى الشركات األمريكية إىل فصل بعض موظفيها فبن عمدوا إىل االخًتاق.
ويف عام ٗ ٜٔٛوىو تاريخ والدة اإلنًتنت رظبيًا بفعل اجتماع شبكات االتصال فبا جعل اتصال األجهزة

اإللكًتونية ببعضها البعض فبكنًا مهما كان البعد بينها ,ومنذ التسعينات انتشر االخًتاق يف ىذه الفًتة النتشار

( )1جهاز اتصاالت استخدم قدميًا إلرسال النصوص يعتمد على ترميز اغبروف بنبضات كهربائية ويرسلها عرب األسالك إىل جهاز آخر يطبع تلك النبضات .
( )2انظر :مفهوم وتاريخ القرصنة االلكًتونية ,رحيل صوفيان.http://www.igiderinform.com/ٕٓٔٚ/ٜٓ/electronic-piracy.html ,
( )3انظر :تاريخ القرصنة اإللكًتونية ,ؿبمد ؿبمود عمارة.https://saaid.net/Minute/ٕٜٛ.htm ,
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اغباسبات اآللية ,فظهرت ؾبموعة من اؼبخًتقُت اؽبواة بدأت رحلتهم باخًتاق أجهزة غَتىم إىل أن ظهرت ؾبموعة أخرى
)(1
تنافس اجملموعة األوىل لتبدأ حرب بينهما انتهت بالقبض على إحدى اجملموعتُت.
وما ذُكر ساب ًقا من تاريخ االخًتاق عرب العقود الزمنية اؼبختلفة فإن كان دبفهومو العام وقبل ظهور اغباسبات فقد
كان قبل أكثر من قرن من الزمان ,إما إن كان دبفهومو اإللكًتوين دبختلف دبقاصده األخالقية وىو ما يهمنا يف ىذا
كبَتا وأدى ذلك إىل
البحث فقد كان ظهوره قبل ما يقارب طبس عقود ,أما اليوم فقد انتشر االخًتاق وطرقو
ً
انتشارا ً
ظهور الكثَت من اؼبخًتقُت باختالف مقاصدىم األخالقية.



( )1انظر :القرصنة على اإلنًتنت واغباسوب ,وليد الزيدي ,صفحة .ٔٚ
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المبحث الثاني:
مفهوم االختراق اإللكتروني
االخًتاق اإللكًتوين ىو القدرة على الوصول إىل ىدف معُت عن طريق ثغرات يف نظام اغبماية اػباص باؽبدف,
وحينما نتكلم عن االخًتاق بشكل عام فنقصد بذلك قدرة اؼبخًتق على الدخول إىل جهاز شخص آخر بغض النظر
عن ىدفو السلوكي ,فحُت يستطيع الدخول إىل جهاز آخر فهو ـبًتق ,أما عندما يقوم حبذف ملف أو تشغيل آخر أو
()1

جلب ثالث فهو ـبًتق غَت أخالقي.

يعتقـد الــبعض أن كلمــة االخـًتاق بشــكل عــام ىــي كلمــة سـيئة ومضــموهنا ســيء ,لكــن ىــذا اؼبعــٌت خــاطئ وينطبــق
فقط علـى االخـًتاق غـَت األخالقـي والـذي يكـون هبـدف التجسـس أو االعتـداء أو التـدمَت لـنظم الـربامج والشـبكات وغـَته
من األىداف السيئة واليت ستتناوؽبا باؼببحث القادم بإذن ا﵁.
اؼبخًتقون ىم أفراد أو صباعات متخصصون يف نُظم اؼبعلومات والربؾبيات ,ومن اؼبربؾبُت األكفاء اؼبهرة القادرين
أيضا مع معظم
على ابتكار الربامج ,كما يستطيعون حل مشكالت الربامج يف أغلب أنظمة اغباسب ,وعلى التعامل ً

شبكات اغباسب اآليل ,ويتقنون عدة لغات برؾبة؛ وىذا ما جيعلهم يستطيعون اكتشاف الثغرات يف األنظمة والشبكات

أيضا على اخًتاق تلك الثغرات وزبريب نظم اؼبعلومات والشبكات إن أرادوا
والعمل على تصحيحها ,وىم قادرون ً

ذلك.

()2

لنفًتض أن منظمة دولية أرادت التجسس على قرية فهي ربتاج أوالً أن ذبهز جاسوس معُت ليقوم دبهمة
التجسس ,فتعطي اؼبنظمة األوامر عباسوسها بأن يرسل ؽبا اؼبعلومات بطريقة ما ,كأن يرسلها عن طريق القمر الصناعي
أو اإلنًتنت  ,فلنفرض أن اعباسوس سَتسل اؼبعلومات حسب الطريقة اؼبتوفرة لديو وىي اإلنًتنت ,فيجب أن يكون
كزا الستقبال األوامر وإليفاد اعباسوس بأوامر معينة؛ ليقوم هبا اعباسوس حىت يرسل اؼبعلومات كاملة,
ىناك يف اؼبنظمة مر ً
لكن يف حال اُكتشف أمره من أىل القرية من اؼبمكن طرده أو إعدامو أو حىت منعو من الدخول مدى اغبياة؛ لذلك
على اؼبنظمة أن تضلل جاسوسها وسبوىو حبيث ال يتمكن أحد من اكتشافو.
ىذه ىي آلية اخًتاق األجهزة فاؼبنظمة الدولية سبثل اؼبخًتق ,والقرية تعادل الـ  )3( IPللجهاز اؼبراد اخًتاقو,

( )1انظر :أساليب االخًتاق وطرق اغبماية ,ؾبدي أبو العطا ,صفحة .ٗٛ
()2انظر :اغباسب واجملتمع اإللكًتوين ,خالد السيد ,صفحة .ٜٔٙ
( )3ىو اؼبعرف الرقمي عبهاز اغباسب اآليل اؼبتصل بالشبكة ولكل جهاز عنوان  IPخاص بو ويتميز ىذا العنوان بانفراده عن العناوين األخرى.

االخًتاقات اإللكًتونية بني األخالقية وانتهاك اخلصوصية

8

ىو ملف اػبادم ( )1يف برنامج التجسس ,واؼبركز الذي يأمر اعباسوس بأوامر معينة ىو برنامج االخًتاق ذاتو ,وإن كان
ىدف اؼبنظمة زبليص القرية من اجملرمُت فهو اخًتاق أخالقي ,وإن كان اؽبدف التجسس واالعتداء فهو اخًتاق غَت
أخالقي.

()2

وىذا اؼبفهوم اغبقيقي لالخًتاق والذي قد يلتبس معناه على البعض حُت إساءة استخدامو ,لكن كما اتضح من
دائما إيذاء اآلخرين بل قد ينتفع الكثَت منو؛ نظًرا ألمهيتو وحاجة اجملتمع
اؼبفهوم أهنا ليست كلمة سيئة بذاهتا وال يُراد هبا ً

اإللكًتوين لو.



( )1ملف التجسس الذي يرسلو اؼبخ ًِتق إىل اعبهاز اؼبراد اخًتاقو للحصول على اؼبعلومات.
( )2انظر :ؾبدي أبو العطا ,مرجع سابق ,صفحة .ٗٛ
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المبحث الثالث:
أهداف االختراق اإللكتروني
لقد تعددت أهداف االختراق اإللكتروني بحسب الغاية منه إما إصالح أو إضرار ,ولعل من أبرز
األهداف اإليجابية ما يلي:
ٔ -القضاء على اؼبواقع الضارة بالدين واألخالق ,فهناك عدد كبَت من اؼبواقع على شبكة اإلنًتنت اليت تنشر
الرذيلة واإلباحية ,أو تنشر األفكار واؼببادئ اؽبادمة ,ويقوم البعض باخًتاق ىذه اؼبواقع وتدمَتىا من باب االحتساب
عليها.

()1

ٕ -الكشف عن عيوب أمن اؼبعلومات ,وعرض اغبلول ؽبا؛ لتعديل برؾبياهتا وتطويرىا؛ وبذلك تتحقق اغبماية
من اؼبستخدم السليب.
ٖ -تقدمي استشارات أمنية لكربى الشركات ,واؼبؤسسات الصناعية الكربى ,وكذلك أرشيفات اؼبعلومات
اغبكومية؛ ؼبنع سرقة تصميمات األجهزة واآلالت من قِبل منافسُت على اؼبستوى الوطٍت أو اؼبستوى الدويل ,ومنع دخول
العابثُت إىل شبكاهتم اليت ربتوي على بيانات سرية ومنع تدمَتىا.
ٗ -مساعدة السلطات األمنية للدول يف السيطرة على إساءة استغالل تقنية اؼبعلومات ,كأن تش يكل صباعات
متخصصة تابعة للسلطات األمنية ؼبتابعة الناشرين يف اإلنًتنت كل ما ميس أمن الفرد وأمن الدولة ,ويكون من تلك
اعبماعات اؼبتخصصة من يتحرى يف اإلنًتنت ويقدم اؼبعلومات اليت تس يهل العثور على ىؤالء اػبارجُت على القانون
الذين يقومون بنشر تلك اؼبنشورات للقبض عليهم وتقدميهم إىل ا﵀اكم اؼبختصة.

()2

وأما األهداف التي تكون الغاية منها اإلفساد وإلحاق األذى باآلخرين فمن أبرزها ما يلي:
ٔ -العبث وفبارسة اؽبواية ومعرفة القدرة على اخًتاق نُظم اغباسبات اآللية ,وقد ذبد من يتباىى بأنو اخًتق
موقع كذا ,واستطاع تدمَت موقع كذا ,وردبا أرسل رسالة إىل الضحية إلخباره بقدرتو على اخًتاق اؼبوقع ,وذلك ؼبمارسة
ىواية االخًتاق عند بعض األفراد.
ٕ -التجسس على بيانات اآلخرين.

( )1انظر :األحكام الفقهية للتعامالت اإللكًتونية ,عبدالرضبن السند ,صفحة ٔ.ٕٜ

( )2انظر :ؾبدي أبو العطا ,مرجع سابق ,صفحة .ٔٚ
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ٖ  -سرقة بيانات ـبزنة ,أو برامج ,أو ملفات أو التالعب دبوجودات وأصول كاغبسابات البنكية وبطاقات
()1

االئتمان.

وىناك أىداف ودواع أخرى للقيام بعملية االخًتاق اإللكًتوين ليس اجملال ؾبال حصر ؽبا ,وما ذُكر فهو على
سبيل اؼبثال ال اغبصر.
وميكن القول بأن األىداف األوىل ىي بعض من أىداف اؼبخًتق األخالقي ,أما األىداف األخَتة فهي بعض
من أىداف اؼبخًتق غَت األخالقي ,وسيأيت بإذن ا﵁ يف اؼببحث التايل التعريف هبما.



( )1انظر :عبدالرضبن السند ,مرجع سابق ,صفحة .ٕٜٛ
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المبحث الرابع:
أنواع المخترقين من حيث السلوك:
زبتلف أنواع اؼبخًتقُت من حيث السلوك ,وميكن تقسيمها إىل نوعُت:
-1

ادلخًتق األخالقي.

-2

ادلخًتق غري األخالقي.

المطلب األول :المخترق األخالقي
ىو اؼبخًتق الذي تكون غايتو من االخًتاق ىي اإلصالح ,وال يف يكر بإغباق األذى بأحد ,وىو شـخص ال تقبـل
أخالقو انتهاك أنظمة اغبواسيب األخرى.
بعض الشركات الكبَتة واؼبؤسسات الرظبية تريد استشارات ؿبددة؛ لتتأكد من معلوماهتا اػباصـة أهنـا ؿبميـة؛ فهـي
تلجأ إىل اؼبخًتق األخالقـي لتقـدمي اػبـدمات الالزمـة ؽبـم ,أو القضـاء علـى اؼبواقـع الضـارة ,أو غَتىـا مـن أىـداف االخـًتاق
اليت سبق ذكرىا.
وغالبًا يتميز اؼبخًتق األخالقي بعدة أمور منها:
 ادلصداقية واألمانة واألخالق السامية.
 قدرتو على احلماية وابتكار احللول.
 يكون بينو وبني الشركات عقد.
مصرح لو باستخدام الوسائل ادلمنوعة دلعاجلة أخطار أمن ادلعلومات أو القضاء على ادلواقع الضارة.

ّ

)(1

المطلب الثاني :المخترق غير األخالقي

ى ــو اؼبخ ــًتق ال ــذي تك ــون غايت ــو م ــن االخ ـًتاق ى ــي اإلفس ــاد ,ويس ــاىم بإغب ــاق األذى والض ــرر ب ــاآلخرين ,وى ــو
شخص يقتحم الشـبكات ,أو يصـنع الفَتوسـات للتخريـب أو اغبصـول علـى اؼبـال وغَتىـا مـن التجـاوزات األخالقيـة ,علـى
عكس اؼبخًتق األخالقي.
كمــا يشــمل الــدخول إىل معلومــات وبيانــات اغبواســيب اآلليــة هبــدف ُحــب االطيـالع علــى طبيعــة اغبيــاة اػباصــة

لألفراد حىت وإن مل يلحق الضرر هبا إال أن ىذا النوع من االخًتاق غَت األخالقي؛ ؼبا فيو من التجسس على اآلخرين.

)(2

( )1انظر :ؾبدي أبو العطا ,مرجع سابق ,صفحة ٘ٔ.
( )2انظر :وليد الزيدي ,مرجع سابق ,صفحة .ٖٛ
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أضــف إىل ذلــك أنــو ينتهــك اػبصوصــية؛ حيــث أن اؼبخــًتق يقــوم بكشــف اؼبلفــات اؼبوجــودة علــى اعبهــاز س ـواءً
()1
السرية أو الشخصية واليت ربتوي على بيانات قد ال يرغب صاحبها باطالع شخص غريب عليها.
وكما تبُت بعد ذكر النوعُت أن االخًتاق كفعل ميكن أن ميارسو شخصان لكن حبسب مقاصد كل شخص
سباما إما إصالح أو إفساد.
منهما يتغَت األثر ً



( )1مقدمة يف اغباسب واإلنًتنت ,عبدا﵁ اؼبوسى ,صفحة .ٜ٘
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المبحث الخامس:
التجاوزات األخالقية التي قد يقع فيها المخترق اإللكتروني
-1

انتهاك الخصوصية :إن أىم مشكلة تواجو اجملتمع اإللكًتوين اخًتاق خصوصية ادلستخدم؛ حيث أن كل
مستخدم ىو جار للمستخدم اآلخر ,وىو قادر على اإلساءة إليو مامل توضع ادلعايري واألسس دلنع ىذه
االنتهاكات.

-2

التعدي على حقوق الملكية الفكرية :الشك أن تطاول ادلخًتقني على احلقوق الفكرية لآلخرين من
العقبات اليت تواجو ادلؤلفني وادلخًتعني؛ دلا فيو من انتهاك حلقوقهم.

)(1

-3

التجسس :يعترب أحد أىم ادلشكالت اليت يواجهها مستخدمي الشبكة اليوم ,بغض النظر عن األىداف
فقد تكون ىذه األىداف جتارية بني شركات أو سياسية أو على ادلستوى الفردي.

-4

السرقة :إن اخًتاق احلواسيب لسرقة ادلعلومات والبيانات ,والعبث باحلسابات ادلالية ,وإصدار فواتري ومهية
وحتصيلها دون حق ,واالحتيال لتحويل ادلبالغ ادلالية للمخًتق كلها تدخل يف السرقة.

-5

مخالفة الدين والعقيدة :اخلوض يف موضوعات ختالف الدين والعقيدة واألخالق اإلسالمية وادلسامهة يف
نشر الرذيلة وتشويو الدين اإلسالمي الصحيح.

-6

صناعة الفيروسات :من التجاوزات اليت قد يتجاوزىا ادلخًتق ىي صناعة الفريوسات اليت تستطيع
االنتشار يف أحناء العامل بسرعة رىيبة ومن أمثلتها فريوس الفدية ادلنتشر اليوم والذي كان سببًا يف نشر
ادلخاوف بني عدد من ادلواقع الرمسية واحلكومية.

-7

كثريا ما يكون ادلتسبب فيها من العاملني
التالعب بالبيانات :وتأخذ ىذه ادلشكلة أشكاالً سلتلفة و ً

-8

اإلرهاب اإللكتروني :من ادلشكالت اليت ختيف العامل الذي أصبح عرضة ذلجمات اإلرىابيني عرب

بادلنظمة نفسها؛ فتتعرض البيانات للتزوير والتغيري؛ لتحقيق مصاحل شخصية ألفراد أو منظمات أخرى.

اإلنًتنت الذين ميارسون نشاطهم التخرييب من أي مكان  ,وىذه ادلخاطر تتفاقم مبرور كل يوم ,ألن التقنية
احلديثة وحدىا غري قادرة على محاية الناس من العمليات اإلرىابية اإللكًتونية.

)(2

( )1انظر :أخالقيات ؾبتمع اؼبعلومات يف عصر اإلنًتنت ,صباح ؿبمد ,صفحة ٓٔ.
( )2وسائل اإلرىاب اإللكًتوين حكمها يف اإلسالم وطرق مكافحتها ,عبدالرضبن السند ,صفحة ٔ٘.
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ِ
ذبرد من
وما ذُكر أعاله من التجاوزات األخالقية يف االخًتاقات اإللكًتونية إمنا ىي ذباوز يقوم بو اؼبخًتق الذي ّ

األخالق وىذا ما ينهى عنو اإلسالم فقد جاء يف اغبديث الصحيح:

عن أيب ىريرة  قال :قال رسول ا﵁ " :أتدرون ما اؼبفلس؟" قالوا :اؼبفلس فينا من ال درىم لو وال متاع
فقال ":إن اؼبفلس من أميت من يأيت يوم القيامة بصالة وصيام وزكاة ,ويأيت وقد شتم ىذا وقذف ىذا وأكل مال ىذا
وسفك دم ىذا و ضرب ىذا فيعطى ىذا من حسناتو ,وىذا من حسناتو فإن فنيت حسناتو قبل أن يقضي ما عليو أُخذ
من خطاياىم فطرحت عليو مث طرح يف النار".

()1

وإن ىذا العامل اإللكًتوين دبثابة القارب ومن يبدأ بثقب ىذا القارب إمنا يسيء لنفسو قبل أن يسيء لغَته,
فاألخالق للفرد دبثابة الروح من اعبسد ,إذا اُنتزعت الروح بُلي اعبسد.



( )1صحيح مسلم ,كتاب الرب والصلة واآلداب ,باب ربرمي الظلم ,ح ٔ.ٕ٘ٛ
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المبحث السادس:
الحلول في الحد من التجاوزات األخالقية التي قد يقع فيها
المخترق اإللكتروني
إن اإلسالم جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إىل حياة مشرقة بفضائل األخالق واآلداب ,كما اعترب
ابتعادا عنو.
خروجا عليو و ً
اؼبراحل اؼبؤدية إىل ىذا اؽبدف النبيل من صميم رسالتو ,كما أنو عد اإلخالل هبذه الوسائل ً

()1

وقبل ذكر اغبلول للحد من التجاوزات األخالقية ,البد من ذكر طرف من دعوة الرسول صلى ا﵁ عليو وسلم

اغبارة إىل ؿبامد األخالق :عن أيب الدرداء  قال :قال رسول ا﵁ " :ما من شيء أثقل يف اؼبيزان من حسن
َّ َ َ َ َ ُ
اػبلق " )2(,وقد أمر ا﵁ اؼبسلمُت أن يقتدوا بو يف طيب مشائلو وعظيم أخالقو ,فقال جل جاللو﴿ :لق ۡد َكن لك ۡم ِِف
َّ ُ ۡ َ ٌ َ َ َ ّ َ َ َ َ ۡ ُ ْ َّ َ َ ۡ
َ َ َ َ َ َّ َ َ
َ
ر
َُ
ۡ
َ
ل ٱَّلل ِ أسوة حسوة ل ِمن َكن يرجوا ٱَّلل وٱۡلوم ٱٓأۡلخِر وذلر ٱَّلل لثِيا [ ﴾٢١األحزاب.]ٕٔ:
رسو ِ
سباما من األخطاء
إن وضع القوانُت ؼبعاقبة وؿباسبة األشخاص الذين يرتكبون ىذه األخطاء ال ميكنها اغبد ً

واعبرائم اليت ربدث يف ىذه اغبالة؛ ألنو ال ميكن معرفة حصوؽبا يف أغلب األحيان ,وإمنا ىناك آلية واحدة فقط تتمثل
يف:
تعلــيم وغــرس مبــادئ ديننــا اإلســالمي وقيمــة األخالقيــة يف نفــوس وعقــول الــنشء؛ حــىت يكــون لــديهم يف اؼبســتقبل
ح ــس ووازع دي ــٍت ي ــردعهم عن ــدما يفك ــرون يف ارتك ــاب أي أخط ــاء ,أي إن ال ـوازع ال ــديٍت والق ــيم األخالقي ــة ال ــيت ميتلكه ــا
()3
اإلنسان ىي من يردعو عن ارتكاب ىذه األخطاء.
كما أن من اغبلـول اؼبهمـة تنبيـو األبنـاء بـأن كـل مـا يتعلـق باالخًتاقـات والتجسـس علـى اآلخـرين وسـرقة حقـوقهم
ليس مقياس للذكاء والتميز ميكن االفتخار بو كمـا يظـن بعـض األشـخاص يف وقتنـا اغباضـر ,وباؼبقابـل مـن اغبلـول السـليمة
استغالل مواىبهم بالشكل السليم من خالل توفَت فرص العمل ؽبم؛ حىت ال يسـتغلوا ىـذا الـذكاء يف تنفيـذ أعمـال وجـرائم
ضد اآلخرين.

()4

وبعــد ذلــك تــأيت اغبلــول العمليــة غبمايــة اغبواســيب؛ ألنــو مــن أســباب حــدوث اعبرميــة اغباســوبية ضــعف أو عــدم
وجود اغبماية الكافية يف اعبهاز.
( )1انظر :خلق اؼبسلم ,ؿبمد الغزايل ,صفحة ٖٔ
( )2سنن أيب داوود ,كتاب األدب ,باب يف حسن اػبلق ,ح .ٜٜٗٚ
( )3انظر :أخالقيات اغباسوب ,صربي الزريقي ,صفحة ,ٖٙ

.doc9758https://books.moswrat.com/moswrat.com( )4انظر :صباح ؿبمد ,مرجع سابق ,صفحة ٕٖ.
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ىنــاك بعــض اؼبهــام الــيت جيــب القيــام هبــا مــن قبــل اؼبســتخدم غبمايــة جهــازه وبياناتــو قــدر اإلمكــان مــن االخ ـًتاق
()1
والتجسس و عدم تعرضو ألي جرمية حاسوبية وىذا بدوره يؤدي إىل اغبد من التجاوزات وىذه اؼبهام كالتايل:
ٔ -تنصيب مكافح الفَتوسات و ربديثو باستمرار.
ٕ -القيــام بــالفحص الــدوري للجهــاز مــن خــالل تنصــيب ب ـرامج الفحــص للتأكــد مــن خلــو اعبهــاز مــن ملفــات
االخًتاق.
ٖ -عدم استقبال اؼبلفات إال من األشخاص الذين ىم جديرون بالثقة.
ٗ -وضــع كلمــة الســر طويلــة وربت ـوي علــى أرقــام وحــروف ورمــوز حــىت يصــعب علــى اؼبخــًتق كســرىا وتغيــَت ىــا
بشكل دوري.
إن اغبفــاظ علــى شــبكة اإلنًتنــت مــن االخًتاقــات ومــن نشــر كــل مــا يســيء إىل الــدين واألخــالق الفاضــلة مســؤولية
اعبميع من خالل نشر الوعي وقيمة األخالق بُت األفراد وتقوية الوازع الديٍت؛ حىت تكون شبكة معلوماتية آمنة للجميع.



( )1انظر :صربي الزريقي ,مرجع سابق ,صفحة ,ٖٜ
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الخاتمة
توصلت إىل نتائج ميكن بيان أمهها يف البنود اػبمسة التالية:
بعد إسبام ىذا البحث بفضل ا﵁ ,فقد
ُ

نظرا ألمهيتو وحاجة
 االخًتاق ليست كلمة سيئة بذاهتا وال يُراد هبا ًدائما إيذاء اآلخرين بل قد ينتفع الكثري منو؛ ً
اجملتمع اإللكًتوين لو.

دتاما إما إصالح
 االخًتاق كفعل ميكن أن ميارسو شخصان لكن حبسب مقاصد كل شخص منهما يتغري األثر ًأو إفساد.

 العامل اإللكًتوين مبثابة القارب ومن يبدأ بثقب ىذا القارب إمنا يسيء لنفسو قبل أن يسيء لغريه ,فاألخالقللفرد مبثابة الروح من اجلسد ,إن اُنتزعت الروح بُلي اجلسد.

 إن احلفاظ على شبكة اإلنًتنت من االخًتاقات ومن نشر كل ما يسيء إىل الدين واألخالق الفاضلة مسؤوليتنامجيعا من خالل نشر الوعي وقيمة األخالق بني األفراد وتقوية الوازع الديين؛ حىت تكون شبكة معلوماتية آمنة
ً
للجميع.
وأما التوصيات فهي كالتايل:
 جيب تعليم وغرس مبادئ ديننا اإلسالمي وقيمة األخالقية يف عقول النشء؛ حىت يكون لديهم يف اؼبستقبل حسووازع ديٍت يردعهم عندما يفكرون يف ارتكاب أي أخطاء.
 جيــب تنبيــو األبنــاء بــأن كــل مــا يتعلــق باالخًتاقــات والتجســس علــى اآلخ ـرين وســرقة حقــوقهم لــيس مقيــاس للــذكاءوالتميز ميكن االفتخار بو كما يظن بعض األشخاص يف وقتنا اغباضر.
 ينبغــي علــى اؼبـربُت اســتغالل مواىــب اؼبخًتقــُت بالشــكل الســليم مــن خــالل تــوفَت فــرص العمــل ؽبــم حــىت ال يســتغلواىذا الذكاء يف تنفيذ أعمال وجرائم ضد اآلخرين.
 ينبغي على اؼبؤسسات التعليمية االىتمام بتعليم أخالقيات استخدام شبكة اإلنًتنت. يُفًتض على كل فرد أن يهتم حبماية أجهزتو عمليًا بتنصيب برامج اؼبكافحة والفحص.وختاما فإين أضبد اؼبـوىل ع ّـز وجـل علـى مـا مـن بـو عل ّـي مـن إكمـال ىـذا البحـث ,وأسـتغفر ا﵁ مـن الزلـل واػبطـأ ,فج ّـل
ً

من ال عيب فيو وعال ,وصلى ا﵁ وسلم على نبينا ؿبمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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فهرس األحاديث
الحديث

الراوي
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"أتدرون ما اؼبفلس؟"
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"ما من شيء أثقل يف اؼبيزان من حسن اػبلق"
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