عـــدد خـــا�ص ـ «اخلطــــة الرابـعــة»

يف �إطار تنفيذ اجلامعة للخطة املرحلية الرابعة :كـليــة التـدريــب تنـظــم:

مكافحـة اجلرائـم املعلوماتيـة

ـ جرمية اإلرهاب اإللكتروني أخذت أشكاالً تساير التطور التقني.
ـ املجتمع الدولي يعيش أزمة إعالمية.
ـ التحديات الدولية التي فرضتها ظاهرة العوملة حتمت على املجتمع الدولي االندماج السريع
في عالم التقنية احلديثة.
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ما يعرف مببدأ الش��مولية للخطة األمنية
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واإلجراءات املختلفة ملنع اجلهات ف ��ي مدينة القنيطرة باململكة املغربية س ��بعون
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متكاملة للمنظمة .وتتطلب
ترابطي��ة ب�ين إنتاجية الفرد
ومس��اره الوظيف��ي ويتطلب
حسن اختيار الفرد والوعاء العربي ��ة الس ��ورية ،دولة قط ��ر ،اجلمهوري ��ة اللبنانية،
والتقني��ة الت��ي حتق��ق
األم��ر وض��ع الضواب��ط الت��ي
واحلف��ظ اململكة املغربية ،اجلمهورية اإلس�ل�امية املوريتانية.
س��هولة التحدي��ث
حت��ول دون هجرة العناصر التي
واالس��ترجاع ،ومن��ع تش��ويه وق ��د اس ��تهدفت هذه ال ��دورة إلق ��اء الضوء على يت��م تأهيلها ،واحلد من اخلس��ائر
التي قد يس��ببها س��وء التدريب أو
املعلوم��ة أو التحري��ف والتبديل اإلره ��اب املعلومات ��ي .والتركي ��ز عل ��ى أهمية
واالت�لاف أثن��اء مختل��ف املراحل
تدني مستوى الوالء بني العاملني.
واحلفظ) التع ��اون العرب ��ي والدول ��ي ف ��ي جرائ ��م
(التجميع والتحليل والنقل
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وه��ذا يتطل��ب كم��ا ق��ال احملاض��ر
واجلرائم املنظمة
وق��دم الل��واء .عبداحلمي��د إبراهي��م
تش��فير جميع املعلوم��ات ذات األهمية دراس ��ة ظاه ��رة اإلره ��اب املعلوماتي
محم��د العري��ان محاض��رة ح��ول العالقة
اإلس��تراتيجية وف��ي مختل��ف مراح��ل وعالقته ��ا باجلرائ ��م املس ��تجدة
التعامل معها (تصوير ـ حتديث ـ إتالف).
بني اإلرهاب املعلومات��ي واجلرائم واملنظمة
وتعني حماي��ة املعلومات املتعلقة بالتقنية واملنظمة.
ورد فعل القط��اع اخلاص في هذا الصدد .وقد
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اس��تعرض احملاضر بعض العوام��ل الفاعلة في
انتش��ار جرائم االرهاب كما حتدث عن خصائص
اجلرائ��م التي ترتكب عبر اإلنترنت ودور املجتمع
املدني ف��ي مكافحة اإلرهاب املعلوماتي إلى جانب
اس��تعراضه لبعض األخطار الناجمة عن إس��اءة
استخدام اإلنترنت ولدى حديثه عن جرائم اإلرهاب
اإللكتروني املعلوماتي وعالقته باجلرمية املنظمة
أش��ار إلى أنه في عصر االزدهار اإللكتروني وفي
زم��ن قيام حكومات إلكتروني��ة تبدل منط احلياة
وتغيرت معه أش��كال األش��ياء وأمناطه��ا ومنها
وال ش��ك أمناط اجلرمية التي ق��د يحتفظ بعضها
باس��مها التقلي��دي مع تغيير جوهري أو بس��يط
في ط��رق ارتكابه��ا ،ومن هذه اجلرائ��م احلديثة
ف��ي طرقه��ا والقدمية في اس��مها جرمية اإلرهاب
اإللكترون��ي الت��ي أخذت أش��كاالً حديثة تس��اير
التطور التقن��ي ،وبتغير وتطور األس��اليب التي
يحاول املفس��دون الوصول بها إل��ى أهدافهم فقد
غدا اإلرهاب اإللكتروني هو السائد حاليا ً.وأصبح
اقتح��ام املواق��ع وتدميره��ا وتغيي��ر محتوياتها
والدخ��ول إل��ى الش��بكات والعب��ث مبحتوياتها
بإزالته��ا أو باالس��تيالء عليه��ا أو الدخ��ول إلى
ش��بكات االتصاالت أو ش��بكات املعلومات بهدف
تعطيله��ا عن العمل أطول فترة ممكنة أو تدميرها
نهائيا ً أصبح هو أسلوب اإلرهاب حاليا ً في محاولة
الوصول إلى أغراضهم .ولدى حديث احملاضر عن
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اجلرائ��م املنظمة أش��ار إلى عصابات املافيا لكونها من أش��هر املؤسس��ات
اإلجرامية وقد س��ارعت هذه العصابات إلى األخذ بوسائل التقنية احلديثة
س��واء في تنظيم أو تنفيذ أعمالها ومن ذلك إنش��اء مواقع خاصة بها على
شبكة اإلنترنت ملس��اعدتها في إدارة العمليات وتلقي املراسالت واصطياد
الضحايا وتوسيع أعمال وغسل األموال.
و�سائل ال إعالم املعا�صرة وال إرهاب املعلوماتي
وق��دم أ .د .عبدالل��ه بن ناصر احلم��ود محاضرة عن وس��ائل اإلعالم
املعاصرة واإلرهاب املعلومات��ي ،أوضح في جانب منها أن املجتع العربي
كان وال ي��زال يعيش أزم��ة إعالمية حقيقية تتمث��ل أركانها في اختالفات
جذرية ف��ي طبيعة النظر لكل م��ن (املاضي) و (احلاضر) و (املس��تقبل)
س��واء كان اإلعالم وافدا ً إلى العرب ،أم أنه من نتاج العرب أنفسهم ،حيث
من الواضح أن اللغة النقدية لم تتغير تراكيبها كثيرا ً
بعد تكاثر القنوات الفضائية العربية ،على الرغم من
أن كال م��ن القائمني على القن��وات الفضائية العربية
بش��كل عام ـ متويالً ،وإنتاجا ً ـ واملنتقدين ملا تقدمه
تل��ك القنوات م��ن مضامني برامجية ،ه��م من العرب
أنفسهم.
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن محاضرته يس��تعرض
احملاضر الغاية والرسالة لوس��ائل اإلعالم العربية
ويتس��اءل عما إذا كانت هناك رسالة إعالمية حقيقية
لدى وس��ائل اإلعالم في العالم العربي ..ويشير في
معرض إجابته على هذا التساؤل إلى األزمنة املنتهية.
حينما كان اإلعالم العربي رسميا ً فقط ،كانت الرسالة
اإلعالمي��ة واضحة متاما ً ،وإن تباينت قدرة وس��ائل
اإلعالم العربية في تعبيرها عن رس��التها وحتقيقها
ألهدافها.
لكن اإلعالم العربي املعاصر في موقف مشكل أكثر
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تعقيدا ً ،فقد تنادى كثير من املتخصصني وغير املتخصصني بأن هذا اإلعالم
مهدد بضياع القيمة والهدف والغاية لدى كثير من الناس كما يبدو ،بالقدر
الذي رمبا ال يرون فيه إال إعالم السوق وقيمه وأعرافه ،فهل هذا هو الواقع
احلقيقي لإلعالم العربي املعاصر؟
التعاون العربي والدويل
وقدم عميد ش��رطة عبداملجي��د احلالوي محاضرة ع��ن أهمية التعاون
العربي والدولي في مكافحة جرائم اإلرهاب املعلوماتي أشار في مستهلها
إلى أن التحديات الدولية التي فرضتها ظاهرة العوملة في مجاالت التنافسية
االقتصادية والس��وق احلرة ،حتمت على املنتظم الدولي االندماج السريع
في عالم املعلومات والتكنولوجيا احلديثة ،باعتبارها خيارا ً إس��تراتيجيا ً
ال محيد عنه لتأهيل املجتمعات اإلنس��انية ،ومتكينها من مواكبة املتغيرات
الس��ريعة واملتالحقة للتنمي��ة االقتصادية واالجتماعي��ة والثقافية .وفي
هذا الس��ياق فقد أدى التطور املتنامي ال��ذي عرفته تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات ،إلى اختصار املسافات بني الدول واإللغاء شبه الكلي للحدود
القائمة فيما بينها ،خصوصا ً بعدما حتقق
االنتق��ال الس��ريع من ش��بكات
املعلومات ـ الطبيعة املرنة للجرمية
احمل��دودة واملغلق��ة وهي��اكل النظ��م ذات
امللكي��ة اخلاصة إل��ى ش��بكات املعلومات الإرهابية جعلتها تتجاوز
املفتوحة واإلنترنت.
احلدود الوطنية للدول.
وأوضح احملاضران الثورة املعلوماتية
قد مس��ت جميع مناحي احلياة  ،وأصبحت
أش��به ما تكون بالثورة في حياة البش��رية وأس��لوب حياة الناس وذلك
الرتباطها الوثي��ق بجميع القطاعات احليوي��ة ،واحتاللها مكانة متميزة
ف��ي مجال تنمية اإلدارة والقطاع اخلاص ،نظرا ً للتغييرات اجلوهرية التي
أحدثته��ا في منط وأس��لوب العم��ل الذي أصبح يتم عب��ر نظم املعلومات
وشبكات االتصال املتطورة ،كما أسهمت أيضا ً هذه الثورة في تأمني عمليات
جم��ع البيانات من مصادرها املتنوعة ،ومعاجلة معطياتها اآللية وتخزين
املعلومات املرتبطة بها وحتديثها وإيصالها إلى اجلهات املستفيدة منها.
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غير أن هذه النقلة النوعية في مجال املعلومات،
كم��ا يقول احملاضر ل��م تقتصر فق��ط على اجلانب
اإليجابي املرتبط بالث��ورة العلمية والتكنولوجية،
وإمنا كانت لها انعكاس��ات جانبية أوجدت أمناطا ً
س��لوكية مش��وبة بع��دم الش��رعية ،تغ��ذت م��ن
االس��تعمال املعيب والتدليس��ي لوس��ائل االتصال
املتطورة ،خصوصا ً أم��ام حتمية انفتاح املنظومات
املعلوماتية على بعضها البعض ،والسماح لألغيار
باالطالع عليها واس��تخدامها ،واإلسقاط شبه التام
حلواجز األمن املادية واإللكترونية املعتمدة حلماية
املعلومات ،التي أصبحت في متناول اجلميع مبا في
ذلك العصابات اإلجرامي��ة والتنظيمات اإلرهابية.
وقد أدى بروز هذه األمناط السلوكية املستجدة إلى
ظه��ور نوع جديد من اإلج��رام مرتبط بتكنولوجيا
املعلومات ،جتلى في عدة مظاهر اتسمت في البداية
بالبرغماتي��ة النفعي��ة ،القتصارها على ولوج نظم
املعاجلة اآللية للمعطيات عن طريق االحتيال بدافع
الرب��ح أو بغ��رض احلصول على مزايا ومكاس��ب
اقتصادي��ة ،لتتط��ور إلى جرائ��م معلوماتية تروم
احلصول على نوع معني من املعلومات ،أو تغييرها
أو إتالفه��ا ،حتقيقا ً ألهداف مالي��ة ،ولذلك مت نعت
هذه األفعال عند ظهوره��ا مبجموعة من األوصاف
اجلرمية املرتبطة أساسا ً بالتقنية املتطورة ،نخص
منها بالذك��ر ،جرائم احلاس��وب ،جرائم اإلنترنت،
جرائم التقني��ة ،جرائم املعاجل��ة اآللية للمعطيات
وأخي��را ً اجلرائ��م الس��بيرانية لك��ن ،ومبقابل هذا
اإلج��رام الذي حتركه عادة أطم��اع مادية ومطامح
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ش��خصية ال ترقى إل��ى درجة املس اخلطي��ر بالنظام
الع��ام ال��ذي هو أه��م خصائص اجلرمي��ة اإلرهابية،
كان��ت هناك انعكاس��ات س��لبية أخرى له��ذه الثورة
العلمية ،متثلت في املساهمة املباشرة لوسائل االتصال
احلديثة في حتقيق ما يسمى بالتضامن األيديولوجي
ب�ين مختلف التنظيم��ات اإلرهابية ،وذل��ك عن طريق
تس��هيل عملية تبادل األفكار والتوجه��ات فيما بينها،
الش��يء الذي أفضى إل��ى خلق مؤش��رات تقارب بني
العديد من املجموعات املتطرفة تكللت باالندماج الكلي
مبجرد توحي��د املبادئ
واملرتك��زات العقائدية
ـ العامل يواجه حتديات
الت��ي جتمعه��ا .كذل��ك
انت�شار الظاهرة الإرهابية وفرت شبكة املعلومات
ومن ال�ضروري ت�ضافر املتط��ورة نوع��ا ً م��ن
الدع��م اللوجيس��تي
اجلهود الدولية ملكافحتها.
له��ذه التنظيمات ،وذلك
بتأمينها لعنصر الس��رية الذي تتس��م
ب��ه ه��ذه املجموعات ،وكذا ملس��اهمتها
الفعالة في توفير اإلمداد ومترير املعلومات الالزمة لتنفيذ مخططاتها
اإلرهابية.
وق��د أثبت��ت التجربة األمنية ف��ي مجال مكافحة اإلرهاب ،ش��يوع
اس��تخدام وس��ائل التكنولوجيا احلديثة داخل املجموعات األصولية،
بحيث مت اعتمادها في تنظيم الهياكل الداخلية ،وفي توجيه التعليمات
سواء أفقيا بني مجموع اخلاليا املكونة للتنظيم أو عموديا بني الزعامة
املرتبط��ة به��ا ،بل
والقاعدة
مت اس��تخدامها
حت��ى ف��ي تنفي��ذ
املخططات
التخريبية،
كاملتفجرات
املتحك��م به��ا عن
بع��د بواس��طة
أجه��زة الهوات��ف
النقالة ،واعتمادها
أيض��ا ً كم��ورد
للتزود باملعلومات
املتعلق��ة بكيفي��ة
تصني��ع امل��واد
املتفجرة وغيرها...
عل��ى
وكمث��ال
ه��ذا الط��رح ،فإن
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العدي��د من التنظيم��ات اإلرهابي��ة الت��ي مت تفكيكها
مؤخرا ً بعدة دول عربي��ة ،أثبتت التحريات واألبحاث
التمهيدية املنجزة بش��أنها أنه��ا كانت تعتمد التواصل
املعلوماتي ،عبر مواقع إلكترونية في شبكة اإلنترنت،
مع نظيراتها في بعض الدول األجنبية كذلك أس��همت
هذه الوس��ائل املتطورة في تق��دمي خدمة عرضية غير
مقصودة للتنظيمات اإلرهابية ،وذلك عن طريق إشاعة
تسمياتها وإذاعة بياناتها سواء تلك املقرونة بالتهديد
أو التي تتبنى من خاللها بعض األعمال اإلرهابية ،وهو
ما يحقق أهم أهداف اجلرمية اإلرهابية املتمثل في األثر
النفس��ي الذي ينجم عنها ،الذي يتجلى عادة في حالة
عارم��ة من اخلوف والرعب ،يعط��ي في أغلب األحيان
لتل��ك التنظيمات حجما ً أكبر من حجمه��ا املعتاد ،ألنه
ينط��وي على نوع من التضخيم واملغاالة لتحس��يس
املجتمع بقدرة هذا التنظيم على استهداف جميع املواقع
احلساسة في أي مكان وزمان.
وال يق��ف األم��ر عن��د ح��د اس��تخدام التنظيم��ات
اإلرهابية لوسائل التقنية احلديثة في تنفيذ مخططاتها
التخريبي��ة ،بل يتعداه إلى أبعد م��ن ذلك ،بحيث أدى
التطور املتنام��ي للظاهرة اإلرهابية وتعقد ش��بكاتها
الدولي��ة إلى البحث في أح��دث التقنيات واالختراعات
العلمية لتسخيرها كوس��يلة وكهدف خدمة ملشروعها
اإلجرامي ،وال ش��ك أن نظم املعاجلة اآللية للمعطيات
كان��ت عل��ى قائمة ه��ذه األولويات ،الش��ئ الذي أفرز
منط��ا ً جديدا ً م��ن اإلرهاب ميك��ن تس��ميته باإلرهاب
املعلوماتي.٭
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