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 : مرحلة  اعداد الروبرتاج المصور �

I.  _مرحلة ماقبل التصوير:  

هذا الريبورتاج تشخيص لظاهرة القرصنة اإللكترونية ولقد  : السينوبسيس �

تم تسليط الضوء على مدى إنتشارها و كونها دخيلة على مجتمعنا و 

 . التركيز على رصد واقعها  أسباب تطورها و اثارها على حياة المستخدم

  :هذا الموضوع فقد تم التطرق إلى مجموعة المحاور التالية  ولمعالجة

اختيار الشخصيات المناسبة   لال عتماد عليها كأدلة  و براهين من أجل تاكيد وتفسير 

بعض االراء و األفكار المتضاربة التعرف على وكذلك ، المعلومات المتحصل عليها 

الى قسم الشرطة لتقصي  تنقلنـــــــــــــــــــــــــا, ة المتفشية في مجتمعنا  حول هاته الظاهر 

طبيب نفساني و الى جانب االتصال ب،التي يقومون بها حول هاته الظاهرة    االجراءات

لى سبر االراء ومحاولة ضبط ا اضافة  مسألة القرصنة االلكترونية ، لحو محاورته 

  .هي األنترنيت و طالب الجامعات ضحايا هاته الجريمة  كما تقصدنا مقا مع مواعيد 

  حاولة التعرف على أهم الدوافع التي تدفع الهاكر الى قرصنة المواقع قمنا بم

  .القانوني التعرف على الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة  على المستوى 
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 : البطاقة التقنية   �
   القرصنة اإللكترونية في الجزائر و اثارها على المستخدم : موضوع الروبورتاج_
   : عنوان الروبورتاج_
  

  .غليزان _مستغانم  : ماكن التصويرأ_ 
 
 جمهور عام: الجمهور المستهدف_
 
 ريبورتاج مصور :  نوع الربورتاج_
 
 د 17 :  مدة الريبورتاج_
 
 عباسة فاروق ، عبوب خديجة: من اعـداد_
 
 عبوب خديجة  :تعلــــيق_
 
 غالم عبد الوهاب : الدكتور  باشــراف_
 
  عباسة فاروق ،عبوب خديجة :تصويـر_
  
  .عبد اهللا والي ،عباسة فاروق   :التركيب و المونتاج_
 
  : Nikon d 5200   نوع الكاميرا_

  
  .2016_2015 : تاريخ اإلنجاز_
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I. _مرحلة التصوير :  

 استطالعهي المرحلة األولى لخروج الصحفي إلى الميدان و :اينةــالمع �

 .األماكن و االشخاص المراد تصويرها 

تي يتواجد بها االطراف التي ستجرى معها المقابالت ال: معاينة أماكن التصوير •

المساعدة في ابداء رأيهم حول ظاهرة القرصنة  في كل من  بإمكانهاوالتي 

 .و وادي اهيو بمدينة غليزان _ مستغانم 

ففي هذه المرحلة تم التصوير مقابلة مع أخذ الموافقة منهم :  معاينة الشخصيات •

األطفال  ان حفصاوي إسماعيل مدير لروضةغليز  بمدينة أستاذ في علم النفس

 ة من الجانب النفسي و االجتماعي ،و أعطانا تفسيرا حول الظاهر بوادي ارهيو  

الجانب   عالج .احمد حمني_أالمعلوماتية محامي متخصص في الجرائم  

بالنسبة للجانب االمني  ، و كذا المحامية كريمة طاغونزة القانوني لهاته الظاهرة 
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لتقصي االجراءات  التي يقومون بها ....  الســـــــــــــــيدلوالية مستغانم  رطةقسم الشب

  . مع ضحايا االنترنيت

، وتم ضبط مواعيد  االجتماعيعبر مواقع التواصل قرصنة ضحايا  كانوابعض الفتيات 

  قابلة بما فيها الزمان و المكان الم
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    :جدول التصوير �

  لفرقةا  الشخصيات  المكان  التصوير  الساعة  اليوم

  التقنية

نوع   النقل

  الكاميرا

  اليوم

  األول

مكتب   داخلي  30: 02
اخصائي 

  نفسي

أخصائي 
  نفسي 

  عباسة 
  عبوب
  بشير

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

5200 
  اليوم

  الثاني

 داخلي  10:00
  

مركز 
  الشرطة

ضابط 
  شرطة 

  عباسة 
  عبوب
  بشير

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

جامعة   خارجي  04:00  5200
مستغانم 

  خروبة

حية ض
. قرصنة ش

  أ
  اليوم

  الثالث

مكتب   داخلي  10:00
  محامي

محامي لدى 
  المجلس

  عباسة 
  عبوب
  بشير

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

مكتب   داخلي  04:00  5200
  محامية

  

  اليوم

  الرابع

منزل    داخلي  01:00
  قرصان

القرصان م 
  ب. 

  عباسة 
  عبوب
  بشير

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

5200  
  اليوم

  الخامس

جامعة   خارجي  02:00
  مستغانم

  الضحية 
  أ. ب 

  عباسة 
  عبوب

  

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

5200  
اليوم 

  السادس

مقهى   داخلي  10:00 
  أنترنيت

  صاحب
  مقهى

  عباسة 
  عبوب

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 
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  5200    االنترنيت
اليوم 

  السابع

جامعة  داخلي  00: 11
  مستغانم

رجل ضحية  
  قرصنة

  عباسة 
  عبوب

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

5200  
اليوم 

  الثامن

مجلس   خارجي  01:00
القضائي 

-
  مستغانم

عباسة      |
عبوب     

  بشير

سيارة 
  خاصة

Nikon 
d 

5200  
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  : و الصوت الصورة التقاط  �

خصائي انية و النصف  الى الرابعة مع األمن الساعة الث  أفريل 6 :اليوم األول •

 .النفسي حفصاوي إسماعيل 

من الساعة العاشرة الى الحادية عشر و النصف مع قسم  أفريل 15: الثانيليوم ا •

 الشرطة

أفريل من العاشرة الى الثانية عشر مع محامي لدى المجلس و 25:   اليوم الثالث •

 .مساءا من الثالثة الى الرابعة  مع محامية كريمة طاغونزة 

 ب.من الواحدة زواال الى الرابعة  مع القرصان ح:اليوم الرابع •

 .ماي من الثانية الى الثالثة مع فتاة ضحية قرصنة  04:اليوم الخامس •

ماي من العاشرة الى الحادي عشر و النصف مع صاحب  06: اليوم السادس •

 .مقهى االنترنيت 
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ماي من الواحدة زواال الى الواحدة و النصف مع رجل ضحية 09: اليوم السابع •

 .قرصنة 

 .جلس القضائي تصوير خارجي لمدينة مستغانم و للم :اليوم الثامن  •
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II. مرحلة مابعد التصوير :  

هي عملية مهمة، مشاهدة المادة الخام الى التي  : واختيار اللقطاتالمشاهدة _ �

تراوحت مدتها  ثالث ساعات عدة مرات لكي نختار ما نحتاجه من مشاهد و 

قمنا بترتيبها بشكل  تصفية احسن اللقطات سواء من حيث الشكل أو المضمون ،

  .يساعدنا على التحكم في المدة الزمنية المخصصة للريبورتاج و  الفكرةيخدم 

  .ثا 50د و 2ب  اكتفيتو د 10قمت بتصوير مع االخصائي النفسي 

  ثا22ُد و اكتفيت ب 04مع المحامي لدى المجلس  قمت بتصوير

  ثا23د و اكتفيت ب  3ونزة  همع المحامية كريمة طا قمت بتصوير

  ثا32د و اكتفيت ب  5مع المحامي احمد حمري  قمت بتصوير

  د1,68د و اكتفيت ب 9مع فتاة ضحية قرصنة   قمت بتصوير

  ثا 30د و اكتفيت ب 3مع رجل ضحية قرصنة  قمت بتصوير

  ثا17د و02د و اكتفيت ب  04مع ظابط شرطة   قمت بتصوير

  ثا41د و اكتفيت ب 2قمت بتصوير مع صاحب مقهى االنترنيت  

  ثا 51د و 01د و اكتفيت ب 15ر هاكر قمت بتصوي
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  :ب ــيـــالترك_ �

من عملية التصوير حيث  االنتهاءتؤخذ المادة المصورة وتركب في قاعة التركيب بعد 

يعمل المركب على بناء الصور و الصوت بطريقة متناسقة كما يقوم باإلضافة الى 

  .التعليق و الموسيقى المناسبة 

  ADOB Première :الريبورتاج  في نوع برنامج المونتاج المستخدم

بعد الحذف و القص قمنا بفرز نهائي أي ترتيب اللقطات في شكلها  مونتاج الصورة

ايضا كتابات في األسفل الشاشة وذلك لغرض التعريف بالشخصيات   استعملناالنهائي و 

  .التي اجرينا معها المقابالت 
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 :التعليــــق

،مصطلحات كثيرا ماتصادفنا و نحن نختفي خلف حياة خاصة،خصوصية، تعدي،تحذير

عالمنا اإلفتراضي،خلف شاشات كثيرا ماتشكل عالمنا الحقيقي ،دون أن يعرف االخرون 

  \.حقيقتنا 

،أسود القبعة،حمزة بن دالج ،كلهم هاكرز 008األنانيموس،فراندرزكالي،ديف كون،شادو

أسباب الهاكرز مختلفة ،قد قد توصف ممارساتهم بأنها غير أخالقية ،في حين دوافع و 

  \.تقنعنا بأنها فعل أخالقي ،فاعلون في سماء مايطلق عليه باإلعالم  األسود

نفسيا،شخصية الهاكرز الغامضة لها تاريخ في العالم اإلفتراضي تتباين و تختلف من 

  \.شخصية إلخرى 

كثيرا ما  بعد االبحث تمكن من الوصول الى أحد الفاعلين في هذا العالم الخفي ، عالم

  \.يجبرهؤالء على إخفاء شخصياتهم ومالمحهم و تاريخهم يتحدث عنهم

كثيرا ما يهتم هؤالء بالظروف اإلجتماعية ، و ما قاسوه خالل حياتهم في واقع أقل ما 

يقال عنه انه مر كلعلقم ،بل قد يكون اشد ،يصنع منهم شخصيات غامضة، غموض 

من اجل التعرف على شخصيته الكامنة وراء حاولناالغوص فيه لسبر اغواه ا لعميقة، 

القناع ،قد تختلف دوافع القرصنة لكن اليختلف حكمهاو تعريفها في ظل القانون 

  \الجزائري 
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الغش اإللكتروني أو القرصنة مفاهيم ضبطها القانون و ضبط استخدامها ابتداءا من 

  \.مقاهي االنترنيت و المؤسسات بهدف ا لحماية

الجزائرية حاالت القرصنة من خالل تشريع النصوص القانونية  وقد عالجت العدالة

تتواكب مع التطور اإللكتروني بإختالف أنواع القرصنة التي تمس االشخاص او 

  \.ممتلكاتها 

بدايتها صداقة بهدف عالقة  بطلها شاب و شابة يرتبطان افتراضياعبر مواقع التواصل 

  .اإلجتماعي الفايسبوك 

ية فتاة التي تفترس من قبل الشخص الجالس خلف الحاسوب و غالبا ما تكون الضح

المجهول الهوية تحت غطاء حساب مزيف مبني على معلومات خاطئة وال تمثل شخصه 

  \.الحقيقي 

غالبا ما تكون الضحية فتاة و لكن هذا ال يمنع ان يكون  الضحية رجال ، فقد تمس 

  \.القرصنة بحياته الخاصة و تشوه سمعته 

مواقع مزيفة ،تعتبر مخدع فرجينيا عند القراصنة لها .يفي سالكس ،الباك تراك سكريبت،و 

من األساليب مايجعلها مشهورة عند مستخدمي األنترنيت ،لكن تغييرها و تفاديها ليس 

  \.متاحا للكل بل إن عالمها يخفى حتى عن بعض المختصين 

  \الظلمات الثالث ، وتبقى الوقايةهي االمان في هذا العالم االسود ،الحالك مثل
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تبقى الوقاية خير من العالج ،فتحصين المواقع و الصفحات الشخصية يعتبر ضروريا  

لتفادي االثار الجانبية للقرصنة ،اثار كثيرا ما قد خلت األنترنتيون في عالم من المشاكل 

  \.مشاكل قد ال تسع هذه الصفحات لذكرها و تفصيلها 
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بطريقة متناسقة إضافة الى المؤثرات الصوتية و لصوت بالصورة ربط ا : الموسيقى__

استعملنا مقاطع موسيقية فيها اثارة اضافة الى موسيقى االنونيموس .الموسيقى المناسبة 

  .النها تخدم الموضوع 

هي اخر مرحلة بعد التركيب التي يتم فيها بقراءة التعليق ثم مزج الصوت مع : مزجــال_

التي تم اختيارها سابقا ثم ضع جينيريك البداية و النهاية للحصول  الصورة و الموسيقى

على سيناريو الريبورتاج والذي استدعى عدة تعديالت لنحصل في االخير على المادة 

  .النهائية للريبورتاج 
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  .النهاية جنريكاية و البدشارة  �

  :شارة البداية

  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

  –مستغانم –لحميد ابن باديس جامعة عبد ا

  شعبة علوم االعالم و االتصال

  تخصص سمعي بصري و فضاءات عمومية

  :بعنوان  ريبورتاج مصوريقدم 

  االنترنتصنة االقر 

  :من اخراج 

  عباسة فاروق

  عبوب خديجة

  2016ماي  \انتاج جامعة مستغانم 
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 :جنريك النهاية 

  .....كنتم مع 

  :ريبورتاج مصور بعنوان 

  ة االنترنتقراصن

  لنيل شهادة ماستر اكاديمي تخصص سمعي بصري و فضاءات عمومية

  عبوب خديجة  عباسة فاروق : من اعداد 

  عباسة فاروق :تصوير

  عبوب خديجة :تعليق 

  عبد اهللا والي عباسة فاروق: تركيب 

  غالم عبد الوهاب. د :تحت اشراف الدكتور المحترم 

  عبوب خديجة عباسة فاروق :اخراج 

  ا لكل من ساهم في انتاج هذا العملشكر 

  2016ماي  –انتاج جامعة مستغانم 
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  : االشكالية_1

بدأت ظاهرة القرصنة و االختراق مع بداية ظهور الحاسبة االلكترونية ، و ازدادت 

بشكل كبير مع استخدام تقنية الشبكات ، فنتشرت  جرائم النصب و االحتيال وكذالك 

نية استفحلت التشهير و االبتزاز و انتحال الشخصيات كل هذا و غيرها من الجرائم االلكترو 

لذلك سنحاول في هذه المذكرة التعريف أكثر بالقرصنة االلكترونية  ،ع الجزائريفي المجتم

 :انطالقا من اإلشكالية التالية

  ؟ و اثارها على حياة المستخدم  القرصنة االلكترونية في الجزائرواقع 

  :ويندرج تحت هذه اإلشكالية تساؤالت، وهي

  .القرصنة االلكترونية ؟ما هي  .1

 زائر؟ما هو واقعها في الج .2

 من هم أشهر القراصنة في الجزائر؟ .3

 ؟اثارها على سلوك المستخدم  .4

   :أسباب اختيار الموضوع_3

  :األسباب الموضوعية. •

كون الظاهرة المعالجة متفشية وبكثرة في الجزائر إلى درجة أنها أصبحت أمر  -

  .عادي

المراتب التي تحتلها الجزائر في هذا المجال حيث تصنف على رأس  الدول  -

  .العربية في القرصنة االلكترونية

  . بمذكرة تعالج الظاهرة تزويد المكتبة الجامعية  -

  .الدولة في الحد من هذه الظاهرة التعرف على مساعي -
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  :األسباب الذاتية. •

  .التعرف أكثر على فئة القراصنة في الجزائر والتعرف على وجهة نظرهم -  -

مستقبل ويمكنهم توجيه إمكانياتهم ومجهودهم إيمانا منا بأن شباب اليوم هم دعائم ال -

  .الفكري من عمل سلبي إلى عمل ايجابي تستفيد منه الجزائر في المستقبل القريب والبعيد

  :بحثأهداف ال_4

التعرف على الظاهرة والكشف عن سلبياتها وما تخلفه من خسائر مادية ومعنوية على  -

  .ات أو أفرادضحاياها سواء كانوا مؤسس

  .د مجال البحث العلمي بمعلومات حول الظاهرةتزوي -

 .إلقاء الضوء على كافة اإلجراءات الواجب إتخاذها لمعالجة الظاهرة والحد منها إذا أمكن -

  :صعوبات البحث _5

أي بحث أكاديمي تعترضه صعوبات و عوائق ، وأي بحث ال يخلو  من العراقيل للوصول 

ة اعترضت العديد من الصعوبات كان من إلى الهدف المرجو ، من خالل موضوعي خاص

  :بينها  

  .رفض الجهات األمنية إجراء مقابالت  لحساسية  الموضوع  •

صعوبة إجراء مقابالت و كثير من الرفض من قبل مختصين في اإلعالم  •

  .االلي

  .تغيير البعض رأيهم من القبول الى الرفض في تصوير المقابالت معهم  •

  .صعوبة التصوير في الشارع  •

 .لة المراجع الخاصة بالمذكرة ق •
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  :تحديد المصطلحات_6

  .الفيروسات. 1

  :مفهومها

النظام جدا وتصيب هي عبارة عن مجموعة من التعليمات التي تتكاثر بمعدل سريع 

  .المعلوماتي بالشكل

الفيروس هو عبارة عن خلية مغناطيسية نائمة ومبرمجة : "واويعرفه الدكتور محمد سامي الش

              محدد لتخريب البرنامج األصلي ومنتشرة في األجهزة األخرى تنشأ في وقت

  1.بحيث تفسر ما تحتويه من معلومات التي تضمنتها الشبكة

برنامج يصممه بعض المختصين : كما عرفه بعض المختصين في المجال المعلوماتي بأنه

ثر وتنشر داخل النظام بهدف تخريب مع إعطائه القدرة على ربط نفسه ببرامج أخرى ثم تتكا

  2."حتى يتسبب في تدميره تماما

مرض يصيب الحاسب اآللي، فهو ليس فيروسا بالمعنى البيولوجي : "ويعرفه آخرون بأنه

أو األسطوانات الخاصة  له أو زرعه على األقراص المعروف، ولكنه برنامج معين يتم تسجي

  في توقيت معين ليدمر البرامج بالحاسب ويظل هذا الفيروس لفترة محددة ثم ينشط فجأة 

والبيانات المسجلة والمخزنة في داخل الحاسب ويشمل أثره التخريبي إلتالف والحذف 

  3"والتعديل

فهو  ببساطة شديدة برنامج حاسب مثل أي برنامج تطبيقي آخر  ولكن يتم تصميمه بواسطة 

لتنفيذ ذلك يتم أحد المخربين بهدف محدد وهو إحداث أكبر ضرر ممكن بنظام الحاسب و 

إعطاؤه القدرة على ربط نفسه بالبرامج األخرى وكذلك إعادة إنشاء نفسه حتى يبدو وكأنه 
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يتكاثر ويتوالد ذاتيا وهذا ما يتيح له قدرة كبيرة على االنتشار ببرامج الحاسب المختلفة وكذلك 

 4.بين مواقع مختلفة في الذاكرة حتى يحقق أهدافه التدميرية

  :نتمفهوم االنتر .2

للوقوف على حقيقة االنترنت يجب معرفة خلفية وأبعاد المفهوم في حد ذاته حيث        

ارتأينا دراسة من زاويتين لغة  نت ونظرا لبعض الغموض الذي يحملهأن مفهوم االنتر 

  .واصطالحا

  :التعريف اللغوي -

فكلمة  Inter / Netهي كلمة منحوتة من كلمتين  Internetانترنت 

Interconnoction   أخذ الجزء األول منها وهوInter   وتعني الشبكة وكلمةNet              

  .وهي تعني ربط أكثر من شيء ببعضه البعض  Net workهي ترجمة حرفية لكلمة 

  :وهناك أنواع من الشبكات تشكل جزء من االنترنت هي

ستخدم معايير وهي شبكة تعمل داخل المؤسسة لكنها ت" ":االنترنت"الشبكة الداخلية  

  ."هي انترنت صغيرة ولكن لالستعماالت الداخلية  للمؤسسة رنت وبالتالي االنترنتاالنت

هي شبكة داخلية تسمح لبعض الشركات الخارجية بالدخول " :"االكسرانت"الشبكة الخارجية 

  ."لها ألسباب استراتيجية وعادة ما يكون الوصول للمعلومات فيها جزئيا

 :التعريف االصطالحي

هي عبارة عن حاسب آلي يتحدث إلى حاسب آلي آخر يربط بينهما بواسطة سلك 

هاتف العادي أو أي نوع آخر من الكوابل، إذ كانت الحواسيب موجودة في أماكن بعيدة 

ومنفردة فيمكن استخدام األقمار الصناعية الربط بينهما ليتحقق بذلك االتصال الدولي عبر 

  .واحد فهي تحتاج إلى الوصالت الوسطيةاالنترنت وحتى داخل البلد ال
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شبكة عالمية من الحاسبات اآللية تعرف "  :وبالتالي يمكن تعريف االنترنت على أنها

بشبكة االتصال العالمية ووسيلة تتواصل عبرها الكمبيوترات، ليس ألنها ترتبط بها مجموعة 

فإن االنترنت  "ويش،اختيارية من الحواسيب التي تغطي العالم أجمع، فحسب أيمن سيد در 

اسم لنظام ضخم منتشر في جميع أنحاء العالم تألف  من أناس، معلومات، حواسيب ضخمة 

  5."على اإلنسان العادي فهمها  إلى درجة يصعب ومعقدة

الشبكات، : االنترنت ظاهرة تعددت العبارات في وصفها منها" أرتود ديفور"ويقول األستاذ 

 ...."الفضاء االلكتروني

أن االنترنت ليست حاسوبا ضخما يجلب كل " يقوالن فبون نورتن وكاتن سميث "لباحثان أما ا

في الشبكات  ي شبكة  عالمية على نطاق عالمياألشياء إلى مكان واحد مركزي، بل ه

بعضها البعض بواسطة وصالت االتصال هذه الشبكة العالمية الحاسوبية المختلفة والمتمثلة ب

 مكونة من منظمات ومؤسسات متفرقة تشمل الدوائر الحكومية والجامعات والشركات التجارية

.6 
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  :تعريف المعلومات والبيانات. 3

نبين في هذا المطلب تعريفا للمعلومات وما قيل في شأنها، وتعريفا للبيانات باعتبارها عنصر 

  .للمعلوماتمكمل 

وجدت المعلومة منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان عندما خلق آدم  :ماهية المعلومات

  .عليه السالم وعلمه األسماء كلها

المعلومات هي أغلى ما يمتلكه اإلنسان في حياته على العصور لذا سعى إلى جمعها 

عابد وأوراق البردى في مختلفة بدءا من جدران المقابر والم حفظوتسجيلها على وسائط 

  ...عصر الفراعنة إلى أن تم اختراع الورق في الصين

وعرفت أولى محاوالت تسجيل المعلومات في التاريخ على أيدي قدماء المصريين الذين 

في اإلبقاء على سجلوا حضارتهم على جدران المقابر والمعابد وأوراق البردى وهذا هو السبب

عن حضارات عظيمة اندثرت  لنا التاريخ قديما اريخ ويحكيحضارتهم محفورة في ذاكرة الت

لعدم تسجيلها، لذلك تعتبر المعلومات رمزا من رموز الحضارة اإلنسانية على مدى التاريخ، 

 7.ومعنى أن يفقد اإلنسان معلوماته فإنه يفقد ذاكرته ومن ثم تضيع حضارته

في مجاالت  القرن الماضي مالها منذ خمسيناتكلمة شاع استع Informationوالمعلومة 

 .مختلفة وسياقات شتى مما جعل لها في االستعمال الدارج مفاهيم متنوعة

مشتقة من كلمة علم وداللتها فيها، وتدور بوجه عام حول المعرفة التي : فالمعلومة لغويا

  .يمكن نقلها واكتسابها

التي تستهدف نقل  إلى فحوى عمليات االتصال فرنسيةوقريب من ذلك إشارتها في اللغة ال

وتوصيل إشارة أو رسالة أو اإلعالم عنها، واتخاذ وظيفتها في نقل المعارف والمعلومة في 

الالتينية الدالة بحسب األصل  Informationاللغة االنجليزية واأللمانية والروسية تعني كلمة 
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صيل وهو اإلبالغ أو النقل أو التو  pracessعلى شيء لإلبالغ والتوضيح أو على عملية 

  .المقابل لها في اللغة الصينية ximxiنفس ما يعنيه لفظ 

هناك مئات من التعريفات التي أدلى بها باحثون من تخصصات : المعلومة اصطالحا

  .وثقافات مختلفة لفهم وٕادراك المعنى المراد بمصطلح المعلومات

وأصبحت ففي أول السبعينات ازدهرت صناعة جديدة أطلق عليها صناعة المعلومات 

وأصبحت مصدر الثورة وتتصف بعظمة التعقيد التقني وضخامة ما يستثمر فيها من أموال 

مقياسا لتقدم األمم ومصدرا للقوة االقتصادية والسياسية والعسكرية ومورد ال يقل وال ينضب 

وتتزايد دوما وال تتناقض باالستخدام، وال تستهلك وترتبط بالزمان والمكان وتتفاعل مع 

، وهي في الحقبة المعاصرة مفتاح للموارد األخرى وسلعة وخدمة تباع وتشترى التطور

ومصدر قوة اقتصادية وسياسية لمن يحسن جمعها وتنسيقها واستخدامها الرتباطها بمختلف 

مجاالت النشاط اإلنساني وتداخلها في كل جوانب الحياة المعاصرة وأصبح توفيرها وحسن 

في األمم والمجتمعات وصار تدفقها  لدفع عجلة التقدمضرورية استغاللها من األسس ال

وانسيابها بمثابة النبض والعصب لجهود التنمية والتحديث والرقي المعرض والحضاري وبات 

 .الوعي بأهميتها مظهرا ومقياسا لتقدم الدول

ال يوجد حتى هذه اللحظة نص قانوني يعطي تعريفا جامعا مانعا للمعلومة وقد أشار القانون 

الخاص باالتصاالت السمعية والبصرية إلى تعريف  1982يوليو  29لفرنسي الصادر في ا

  .صور الوثائق والبيانات أو الرسائل من أي نوع" بومقهارنين"عام للمعلومة حيث ينظر إليها 

أو    رسالة ما معبر عنها في مشكل يجعلها قابلة للنقل: "بأنها" catala"ويعرف األستاذ 

رمز أو مجموعة رموز تنطوي   على إمكانية " ويعرفها البعض اآلخر بأنها اإلبالغ للغير،

  8.اإلفضاء إلى معنى
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االستئثار أمر ضروري ألنه في جميع الجرائم التي تنطوي على اعتداء قانوني على القيم،  -

يستأثر الفاعل بسلطة تخص الغير وعلى نحو مطلق واالستئثار في مجال المعلومات يمكن 

ى الولوج في المعلومة والمخصص لمجموعة محددة    من األشخاص، لذا فإن أن يرد عل

االستئثار ينظر إلى المعلومة بوصفها من قبيل األسرار ويمكن   أن يرد االستئثار أيضا 

بالنسبة لشخص بمفرده باعتباره صاحب سلطة التصرف  في المعلومة، وعندئذ يكون لمؤلف 

  9.المعلومة أو صاحبها

يعد البريد االلكتروني من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تستهدف  :لكترونيالبريد اال 

تسهيل تبادر المعلومات على الفور، ويمكن أن تكون هذه البيانات في شكل نصوص، أو 

أصوات     أو رسوم، يتم ذلك باستخدام نظم البريد التي تعتمد على الحاسب االلكتروني في 

ا ونقلها إلى أماكن بعيدة، ويوجد نظامان أساسيان للبريد االلكتروني استقبال الرسائل وتخزينه

ويتعامل مع الصوت والنصوص المطبوعة،  Store – and –foruard: يسمى األول

  10.ويتعامل مع الرسوم فقط Facsimile: ويسمى النظام الثاني
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  :تمهيد 

إن خطر االعتداء المعلوماتي في الجزائر يتزايد يوميا بكثرة ،فعلى الرغم من ان الجزائر ال 

تزال في مؤخرة التقنية التكنولوجيا  اال انها عكس ذلك في مجال القرصنة االلكترونية  فهي 

  ,على رأس البلدان  العربية في هذا الميدان 

الجزائر ،االسباب واقع القرصنة االلكترونية فيالى تطرقنا من خالل الفصل الثاني 

االنترنت القراصنة ،أشهر قراصنة التي تدفع الى ارتكاب جرائم القرصنة ، تصنيف 

  .القرصنة االلكترونية  ٕاحصائياتو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



زائرع القرصنة االلكترونية في الجواق: الفصل الثاني    �يـ
ـ	ـ�ر ا�ـا�ط

 

26 
 

  :القرصنة االلكترونية في الجزائر_4    

إن القرصنة االلكترونية في الجزائر يمكن أن تدخل على المدى القريب والمتوسط من 

مؤثراتها، فتأثيرها يشابه واألزمة المالية العالمية المستفحلة حاليا فقد تم دق ناقوس الخطر 

، هذه الشركة العالمية  IpBaickبمناسبة احتفال تسليم شهادات الكفاءة لممثلي شركة 

دان أمن الشبكات المعلوماتية ضمن تكوين مهندسين في اإلعالم اآللي، المتخصصة في مي

في ميدان أمن الشبكات المعلوماتية،  IpBaickومن هنا تجلت الخدمات المضمونة من 

حيث أوضح ممثلوا هذه الشركة أن خدماتهم تضمن أقصى األمن في تسيير شبكات 

  .المؤسسات

إجراء عملية تحسيس حول ظروف وٕاشكالية  IpBaickأما في الجزائر فأرادوا ممثلوا شركة * 

تأمين شبكات المعلوماتية في الجزائر ثم مناقشتها بقوة، حيث أوضحوا أن في الجزائر خطر 

االعتداء المعلوماتي، وأوضحوا أن خطر االعتداءات المعلوماتية ضد مواقع رسمية جزائرية 

ص بالجزائر مما يثير مخاوف أن يشكل تهديدا واقعا، ولحد اآلن ال يوجد أي برنامج خا

  .تكون منظومتنا المعلوماتية لدى المؤسسات مقرصنة  أو معتدي عليها

وأضافوا أن أخطار القرصنة في الجزائر موجود في أي زمان ومكان ومنذ عامين تمكن 

رغم أنه حتى ذلك الحين كان الروس هم في الطليعة هذا  TPSالجزائريون من حل شفرة 

  .الميدان

بأنه منذ وقت قريب " نوار حرز اهللا"أوضح الرئيس مدير العام  لشركة التعليم و التكوين كما 

فأن المواقع االلكترونية لمؤسسات الدولة كانت مستهدفة في كل حين موضحا بأن عدد 

اعتداء في الشهر، وفي هذا الميدان  3000قد بلغت  webاالعتداءات على مختلف مواقع 

لهاكرز يظهرون وبعضهم يبدي افتخارا بإمضاء قرصنته ألكبر عدد فإن بعض المعتدين أو ا

  .من المواقع وذلك الغرور تسبب لهؤالء األشخاص بعقوبات مستحقة
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إن المتتبع لظاهرة القرصنة اإللكترونية في الجزائر يدرك التناقض الذي يميز هذه الظاهرة، 

تبقى تحتل المراتب األولى في ففي حين ال يزال تصنيفها في مؤخرة التقنية التكنولوجية، 

مجال القرصنة االلكترونية، حيث تشير التقارير والمعطيات المنشورة من قبل الهيئات 

المختصة والصحافة الوطنية إلى أن الجزائر تأتي على رأس البلدان العربية في ميدان 

  .القرصنة

لنزع الشفرة لباقات القنوات  كما أنه اختراق البرامج المعلوماتية يهم القراصنة الجزائريين وذلك

التلفزيونية الرقمية مثال، فعلى سبيل المثال فإن منتدى تبادل شفرات الدخول للباقات 

ألف متصل  40التلفزيونية المشفرة فإن الجزائريين يوجدون على رأس القائمة، ففي متوسط 

امج معروفة آالف منهم جزائريون ويستعملون القرصنة كلمات سرية عن طريق بر  9يوميا، 

  .في هذا الميدان والمتواجدة في السوق الوطنية

أن تطور تقنيات " قرار يونس"ويرى الخبير في  مجال التكنولوجيا اإلعالم واالتصال السيد 

اإلعالم واالتصال صاحبته أضرار منها القرصنة االلكترونية وفي السياق ذكر المتحدث أن 

قارنة بمثيلتها من الدول خاصة  في مجال التجارة درجة خطورة القرصنة في الجزائر قليلة م

االلكترونية التي لم تشرع بعد في استعمالها، إال أنه ألم على ضرورة التفكير من اآلن في 

تنظيم هذه العملية وتحصين المواقع وتأمينها من خالل التطبيق الصارم لإلجراءات خاصة 

على المخالفين متفاوت رغم أن  ما تعلق بقرصنة البرامج، حيث يبقى تطبيق  عقوبات

  .القانون يمنع أي نوع من القرصنة سواء كانت الكترونية أو كالسيكية

فإن التكتم عن ظاهرة القرصنة وعدم التبليغ وتقديم شكاوي عن حاالت " قرار"وحسب السيد 

ربة القرصنة خوفا من المشاكل التي قد يواجهها القائمون على االنترنت، يبقى عائقا أمام محا

  .الظاهرة

هجيرة بودر بمركز البحث في اإلعالم العلمي والتقني  أن القرصنة باحثة من جهتها قالت

االلكترونية في الجزائر منتشرة بصفة واسعة، وٕان معظم البرامج المستعملة من قبل 
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ومختلف " الوندواس"الجزائريين هي برامج مقرصنة ابتداء من أنظمة التشغيل منها نظام 

أن استعمال البرامج غير المقرصنة يعد جد ضئيل في " للمساء"وذكرت . لمستعملةطبعاته ا

الجزائر، ويقتصر عن بعض المؤسسات الدولة والذي يبقى غير كاف ألن البرامج المقرصنة 

تباع في األماكن العمومية دون حسيب أو رقيب وتقتنى بسهولة، كما أن اإلقبال عليها واسع 

  .رنة بتلك األصليةنظرا لتمنها الزهيد مقا

يعود ذلك كما أضافت إلى عدم استيعاب أهمية األمن المعلوماتي والثغرات والعيوب التي 

تحتوي عليها البرامج المقرصنة والتي تهدد أمن األنظمة المعلوماتية، بينما يجب حسبها 

  1.هاالمعروفة بأمنها وٕامكانية معرفة ثغرات"  Open source"الذهاب نحو مصادر المجانية 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1.www.el massa.com /or/ content/view/27763/41/11/05/2010(12 :00) . 
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  :األسباب التي تدفع الرتكاب جرائم القرصنة_5

مرتكبو جرائم المعلوماتية عن مرتكبي الجرائم االعتيادية من حيث المبدأ وطريقة  يختلف

القيام بالعمل اإلجرامي، لكن النهاية يبقى الطرفان مخالفين للقانون لذا يستحقوا العقاب بما 

اقترفوا من الجرائم، وهناك عدة أسباب تدفع الرتكاب الجرائم المعلوماتية يمكن أن نختصرها 

  :يفي اآلت

  :حب التعلم •

يعتبر حب التعلم واالستطالع من األسباب الرئيسية التي تدفع الرتكاب مثل هذه الجرائم ألن 

المخترق يعتقد أن أجهزة الحاسوب واألنظمة هي ملك للجميع ويجب أن ال تبقى في 

  .المعلومات حكرا على أحد أي أن للجميع الحق بالتعرف واالستفادة من هذه المعلومات

  :التسلل واللهو •

عدد غير قليل من مخترقي األنظمة يعتبرون من عملهم هذا وسيلة للمرح والتسلية وتقضيه 

أكبر وقت ممكن في مواقع وحواسيب اآلخرين ويكون هذا االختراق غالبا سلبيا يحدث تأثير 

  .على المستخدم

  :     الدوافع الشخصية •

العوامل المؤثرة في سلوكه وتصرفاته وغالبا  يعتبر محيط اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها من

ما تدفع المشاكل الشخصية إلى رغبة باالنتقام ووجود أنظمة الكترونية تسهل له القيام 

برغباته فيعبث بمحتوياتها إلى درجة التخريب، أو يكون الدافع التحدي واثبات الجدارة أمام 

أي حاسوب أو أي موقع وال اآلخرين بحيث يفتخر هذا الشخص بأن استطاعته اختراق 

 2.يستطيع أحد الوقوف بوجهه

                                                 
2http://www.iraquja.org/judical%20sheet %202/research/haches-html. 
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  :تصنيف القراصنة_6

ويليم "إن أفضل التصنيفات القراصنة االنترنت هو ذلك التصنيف الذي أورده 

في مؤلفهم جرائم الكمبيوتر، حيث تم تقسيم قراصنة االنترنت إلى " فوستروخودافيدكوف

علما أن بين االصطالحين تباينا جوهريا، ) الكراكرز(المخترقون والمحترفون الحاقدون : فئتين

متطفلون يتحدون إجراءات أمن النظم والشبكات، لكن ال تتوافر لديهم في الغالب دوافع حاقدة 

  3.أو تخريبية وٕانما ينطلقون من دوافع التحدي وٕاثبات المقدرة

اتهم  في إحداث أما الكراكرز فإن اعتداءاتهم تعكس ميوال لجريمة خطرة تنبئ عنها رغب

التخريب، إال أن يعن الدراسات والمعالجة في حقل الجرائم االنترنت نعتمد هذا التميز دون 

أن يؤثر هذا التمييز على مسؤولية مرتكبي األنشطة من كال الطائفتين ومسائلهم عما 

  . يلحقونه من أضرار بالمواقع المستهدفة باعتداءاتهم

ة االنترنت من الفضوليين إلى التسلل    أو اختراق حيث يعمد الكثير من مستخدمي شبك

أجهزة أشخاص أو مؤسسات دون استئذان، فيبدأ بعضهم على سبيل التجربة والفضول 

وعندما يتمكن يعجبه األمر وينساق فيه إلى حد بعيد، فيدخل أجهزة مستخدمي انترنت ال 

ستيالء على ملفاتهم يعرفهم شخصيا وال يعرف حتى مكان تواجدهم لسرقة أسرارهم واال

الخاصة، أو للتخريب ويتحول بذلك فضول العابث إلى اختراق احترافي،  قد ال تصده حتى 

  .برامج اكتشاف حدوث االختراقات والحماية منها

                                                                                                                                                         
 
 .127، ص2008، دراسة وصفية تحليلة، شهادة ماجستير، التكنولوجيا الرقمية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورةعمر يوسفي،  3
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ولقد كثر الحديث عن وقائع عملية كما في حالته اختراق أحد الصبية الذي يبلغ  من العمر 

سنة تمكن من اختراق  17بنتاغون واآلخر ال يتجاوز عمره سنة نظاما الكمبيوتر العائد لل 14

  4.أ.م.كمبيوترات العديد من المؤسسات اإلستراتجية في أوربا والو

ولعل السمة المميزة لقراصنة االنترنت هو تبادلهم للمعلومات  فيما بينهم وتحديد التشارك في 

اطن الضعف في نظم وسائل االختراق وآليات نجاحها واطالعهم بعضهم البعض على مو 

الشبكاتوالكمبيوتر، حيث تجري عمليات التبادل للمعلومات فيما بينهم وبشكل رئيسي عن 

  .طريق النشرات اإلعالمية االلكترونية ومجموعات األخبار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .180عمر يوسفي،المرجع نفسه ،ص 4
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  :أشهر قراصنة االنترنت في الجزائر -7           

، 25، انجل4، هيزوكا32سيد، ماكسييعد الهويات المستعارة على غرار موريش، ماستر، أوك

دي زاد من أشهر االسماء المستعارة والرموز التي تشير إلى قراصنة االنترنت بالجزائر، كما 

وقد " Team DZ: دي زاد"أنهم معروفين في العالم أجمع عبر الشبكة العنكبوتية بفريق 

الكامل في تقنيات استطاع هذا الفريق وكلهم من الشباب العبقري في مجال التحكم شبه 

وأسرار اإلعالم اآللي إلى درجة سمحت لهم باختراق أكثر المواقع تحصينا في أي بقعة على 

  .الكرة األرضية، سيما منها اإلسرائيلية والصهيونية العنصرية

الذي يسكن بإحدى ضواحي عاصمة الشرق قسنطينة وهو من مواليد " انجل"القرصان *

موقع، دمرها جميعا ووضع  150في هذا المجال أزيد من حيث بلغ عدد اختراقاته  1976

بديلها عبارات تعكس موقفه من تلك المواقع، ومن بين المواقع المخترقة هي مواقع إسرائيلية، 

المتخرج  من جامعة قسنطينة في مجال الطاقة " أنجل"ومواقع دنمركية، وقد أوضح القرصان 

ه اخترق مواقع هولندية مساندة إلسرائيل المغتصبة والذي تعلم وأتقن تقنيات اإلعالم اآللي أن

  . لألراضي العربية إضافة إلى مواقع شيعية إيرانية متطرفة

والقاطن بوالية مستغانم، هذا القرصان " هيزوكا" "Hisok4"هناك أيضا القرصان الجزائري 

صنة تمكن بمفرده من اختراق آالف المواقع في العالم أجمع وهو من أخطر وأقوى القرا

  5.المعروفين في العالم والدليل على ذلك ورود اسمه في مئات المواقع المدمرة من طرفه

  

 

وهذا أيضا يعد من أشد القراصنة ذكاء " co2"كما يوجد قرصان جزائري آخر والذي يعرف بـ 

وفتكا، ويبقى ربما أخطر القراصنة الجزائريين على اإلطالق ، هو الذي رسم السمه أيضا بـ 

                                                 
5www.echoroukonline.com 
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"crusty " حيث تمكن هذا القرصان من تدمير أزيد من ثمانية أالف موقع في مدة زمنية

 .محدودة، وٕابالغ صوت المستضعفين إلى العالم من المظلومين في فلسطين خاصة

هناك أيضا قرصان من مدينة المدية والذي يملك شهادة في الدراسات التطبيقية الجامعية 

، ناس DANKIعديدة يعرف بها ولعل من بينها  العالم االلي للتسيير حيث يملك ألقاب

مالح وقباح، سرمد، ذبيح القدر، أما في قرصنة االجهزة فيعرف باسم فتاة لم يرد أن يفصح  

أن الدوافع األولى هو حب ":  سرمد"عن االسم، وعن أسباب قيامه بعمليات القرصنة قال لنا 

  .التطفل واالطالع على المعطيات الشخصية آلخرين

أما بالنسبة إليه فلقد كانت بينه وبين مجموعة من الشباب تحدي حيث أنهم استهانوا به 

وانقصوا من قدراته العلمية وبأنه شخص غير كفؤ لممارسة اإلعالم اآللي وكانت تلك 

أنه يوجد أنواع للقرصنة؟ فهناك قرصنة على األجهزة والقرصنة " سرمد"البداية، وقد وضح 

  .طى لنا مثال تطبيقي على كيفية قرصنة موقع الكترونيعلى المواقع، وقد أع

كما صرح الهاكر عن المواقع األكثر استهدافا من طرفه، حيث قال بأنه استهدف المواقع 

التي تهين شخص النبي صلى اهللا عليه وسلم، إضافة إلى مواقع مصرية عندما كانت الحرب 

  6.ت والمواقع اإلباحيةااللكترونية بيننا وبينهم، إضافة إلى بعض المنتديا

  

  

  

  

  

  

                                                 
6www.echoroukonline.com \ 
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  :إحصائيات القرصنة االلكترونية في الجزائر -8

صرحت شركة ميكروسوفت أن قرصنة برامجها المعلوماتية في الجزائر ونسبة التعامالت 

حسب ، مليون دوالر 40أي ما يقارب %95= غير الشرعية في هذا المجال 

نسبة القرصنة للبرامج المعلوماتية يقدر بـ  BSA=BsinesSofteware Allianceشركة

في الجزائر وهذا بإدخال صناعات البرامج كلها وليس فقط لميكروسوفت بل لكل  84%

 7.مليون دوالر 86المنتجين لها بخسائر تقدر بـ 

ألف 290مليون دينار أي  25أما في الميدان الصحفي البصري يضيعون للجزائر ما يقارب 

مؤلف وهذا حسب الديوان الوطني لحقوق المؤلف الذي يحاول إحالة  أورو كل عام كحقوق

  .الظاهرة لعمليات المراقبة

من األقراص المضغوطة في السوق  %50من األشرطة المسموعة و %30و %20وبين 

الجزائرية هي مقلدة وتم تصنيعها  على أساس برامج مقلدة، هذا ما وضح المدير العام 

  .لوكالة األنباء الفرنسية" محمد امزيانزنتر"لحقوق المؤلف المساعد للديوان الوطني ل

  8.من المؤسسة تعمل ببرامج مقلدة %90إضافة إلى أنه 

  

  

  

  

  

  

                                                 
7http://www.dzmag.info/plus-dinfo/technologie/mafia-crew-purate-des-sites -Algeriens-impartents96. 
8http://actu-voila.fr/Article-hightech.040816142509.2puo3x2.html.O1\04\20016 ,(18 :00) . 
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  :أثارها على المستخدم -9

الجرائم ضد النفس أو األشخاص هي الجرائم التي تنال باالعتداء أو تهدد بالخطر الحقوق 

ذات الطابع الشخصي البحت، أي الحقوق اللصيقة بالشخص المستخدم و التي تعتبر من 

بين المقومات الشخصية ألهميتها االجتماعية و ما يجب أن تحاط به من احترام عند دائرة 

و أهم أمثلة . وهذه الحقوق بطبيعتها ليست قابلة للتنازل أو التصرفالتعامل االقتصادي، 

الحق في الحياة، الحق في سالمة الجسم، الحق في الحرية، الحق في : لهذه الحقوق نجد

  9.صيانة العرض، و الحق في الشرف

في هذا اإلطار غالبا ما يقوم المجرم بنشر معلومات في اإلنترنت ، قد تكون سرية أو 

عن ضحيته و الذي قد يكون فردا أو مؤسسة ، وتتعدد الوسائل المستخدمة في هذا مضللة 

النوع من االعتداءات ولعل أهمها الدخول إلى الملفات المخزونة و أخد المعلومات الخاصة 

و السرية لألفراد و مما يفسح المجال إليقاع األضرار بهم عند طريق نشر هذه المعلومات أو 

لغاية المحددة لها ، حيث قد يتم إرسالها إلى أعداد كبيرة من استخدامها في غير ا

المستخدمين من أجل خلق االضطرابات لدى الضحايا ، بل قد تتجاوزهم إلى األسر و 

المجتمعات بأسرها خاصة من أجل نشر و ترويج الشائعات و األخبار و الصور الملفتة 

 .التي تمس بسمعة الضحايا و شرفهم 

التسبب بالوفاة، التحرش و المضايقة عبر و سائل االتصال : ائم نجدمن بين هذه الجر 

المؤتمنة، التهديد عبر و سائل االتصال المؤتمنة اإلحداث المتعمد للضرر العاطفي عبر و 

سائل التقنية، إنشاء المواقع أو الصفحات الخاصة بالقذف أو التشهير باألشخاص، انتحال 

 .شخصية اآلخرين

                                                 
  www.books.nassej.comنادي الكتاب9
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مثلة التي تدلل على خطورة هذه الجرائم، ما وقع في دولة خليجية إلحدى لعله من أبرز األ

الفتيات التي نشرت صورها و هي عارية و في أوضاع مخلة هي   و صديقها ، و قد 

حصل على تلك الصور إثر التسلل إلى حاسوبها الشخصي و االستيالء على الصور منه و 

تلك الصور على اإلنترنت إذا لم تتجاوب معه من ثم حاول ابتزازها جنسيا و تهديد ها بنشر 

 فنفذ تهديده بإنشاء الموقع و نشر الصور به كما قام بتوزيع رابط الموقع على عدد من

  .10مما أدى إلى انتحارها ، ألنه فضحها بين ذويها و معارفها المنتديات و القوائم البريدية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

, رسالة ماجستير في العلوم الشرطية أكادمية نايف للعلوم األمنية,جرائم الكمبيوتر في المجتمع السعودي,محمد بن عبد اهللا بن على المنشاوي10

 .57ص، 2003,الرياض 
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  :خـاتـمـــة 

حاولنا التعرف على واقع القرصنة االلكترونية في الجزائر بما فيها من خالل الفصل الثاني 

من االسباب التي تدفع الهاكرز الى القيام بهذه الجريمة اضافة الى تصنيف  القراصنة و 

 .التمييز بينهم الهاكرز و الكراكرز  و كذا تصنيف القراصنة في الجزائر
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  :تمهيد

عندما يتبادر إلى أْسماعنا كلمُة قرصنة، فإننا نتخَيل عصابات سرقنة السفن البحرية والسطو 

األنظمة اإللكترونّية  عليها، وَنهب ما فيها وَأْسر طاقمها، وهو ذاته ما يفعله قرصان 

 .بالضبط، لكن بوسائل حديثة، ودون أن يعرض نْفَسه للخطر

ل األول من اإلطار النظري الى تاريخ القرصنة اإللكترونية ، مفهوم لقد تم التطرق في الفص

  .القرصنة اإللكترونية ، مظاهر القرصنة اإللكترونية 
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  :تاريخ القرصنة االلكترونية  :المبحث االول_1

بدأت ظاهرة القرصنة واالختراق مع بداية ظهور الحاسبة االلكترونية وازدادت بشكل كبير مع 

مل االختراق الهجوم على شبكات الحاسوب من قبل ، حيث يشتخدام تقنية الشبكاتاس

غير أن القرصنة ال تمس الشبكة  ي القوانين،االلكترونية ومنتهك و المواقع مخترقي األنظمة

عمليات لك أن ذ، والبرمجيات ات أخرى كاالتصاالتإلى تقني ل تمتدب العنكبوتية فقط، 

قة، وأصبح من الشائع جدا العثور على مواقع باالنترنت خاصة القرصنة تطورت بسرعة فائ

  .لترويج البرامج المقرصنة مجانا أو بمقابل مادي رمزي

، إلى خسائر مادية باهظة جدا  أدت قرصنة البرامجفي هذا اإلطار تشير البيانات إلى أن 

اصة لمراقبة لذلك سعت الشركات المختصة في صناعة البرامج إلى االتحاد وٕانشاء منظمة خ

 Busines اتحاد برمجيات األعمال ، من أبرز هذه التنظيماتوتحليل سوق البرمجيات

software Alliance  أو ما تعرف اختصارا بـASA والتي أجرت دراسة تبين منها أن ،

القرصنة على االنترنت ستطغى على أنواع القرصنة األخرى، ودق هذا التقرير ناقوس 

، ة فبدأت في طرح الحلول المختلفة لتفادي القرصنة على االنترنتالخطر للشركات المعني

ومنها تهديد بعض الشركات بفحص القرص الصلب لمتصفحي مواقعهم على االنترنت 

إال أن تلك الشركات تراجعت عن  ،لمعرفة مدى استخدام المتصفح للمواقع لبرامج مقرصنة

  .لمستخدمي االنترنت صوصيةربته من قبل جمعيات حماية الخهذا التهديد اثر محا

قامت بعض تلك الشركات باالتفاق مع مزودي الخدمة إلبالغهم عن أي الموقع مخصصة 

للبرامج المقرصنة تنشأ لديهم وذلك لتقديم شكاوي ضدهم ومقاطعتهم إن أمكن أو إقفال تلك 

  .المواقع على األقل

لم تسبقها  هاإن الم العربي، إذكظاهرة عالمية ال تختلف عن تلك التي يعرفها العالقرصنة إن 

عدم جدية تطبيق هذه توفر حقوق الحماية الفكرية أو خاصة في ظل عدم  كبيرة، خطواتب

 .القوانين إن وجدت
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إن تاريخ القرصنة معروف جدا، حيث تم تسجيل العديد من الحاالت التي أخذت زخما  

التي حدثت عبر التاريخ كما سرد أهم حاالت القرصنة  إعالميا كبيرا، في هذا اإلطار يمكن

  :يلي

كولومبي الجنسية بسرقة خط تيلكس " روبيرتو سوتو"م قام شخص يدعى 1985في عام 

حكومي، ليرسل مجموعة رسائل عبره إلى مصاريف في المملكة المتحدة ومنها إلى دول 

مليون دوالر من أرصدة الحكومة الكولومبية  13.5أخرى ونتج عن هذه الرسائل نقل 

WORM.  

بزراعة برنامج في شبكة حواسيب حكومية " كورل"قام أحد طالب جامعة  1988وفي عام 

حاسوب وبعد أن تم كشفه تم طرده من الجامعة وحكم عليه بإيقافه  6000انتشر خاللها في 

  .عشرة آالف دوالر 10.000أعوام وتغريمه بمبلغ  3على العمل 

          ماليين دوالر 10ت بنقل مبلغ س قاممجموعة من القراصنة الرو "  City Banks"تعتبر 

كان زعيم العصابة ، حيث 1994إلى حسابات مصرفية في مختلف دول العالم في عام 

الشخصي لتحويل األموال إلى حسابات في كل من فلندا  هم حاسوباستخدبا" ليفين فالدمير"

ة بالسجن لمدة ثالث وٕاسرائيل، وقد تم إيقافه في الواليات المتحدة األمريكية وحكم علي

  1.سنوات

  

  

  

  

  

                                                 
 .kershac-http://iragja.org/judical%20sheet2002/oresearch/11         
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  :القرصنة اإللكترونيةمفهوم   :المبحث الثاني _2

فأصبح من الطبيعي سماع هذا  اإللكترونيةكثر الحديث في عصرنا الحاضر عن القرصنة 

لهذه من المصطلحات المرادفة  وغيرها المعلوماتيةالمصطلح أو قرصنة البرامج أو القرصنة 

كل عمل عنف غير مرخص به يرتكب بقصد " هيعناها الدقيق بم التسميات والقرصنة

  2"البحارالنهب من قبل سفينة خاصة ضد سفينة أخرى في أعالي 

إال أن لفظ القرصنة في وقتنا الحاضر أصبح وصفا يطلق على نهب المصنفات المنشورة 

  وقد عرفتها دون الحصول على موافقة مالكها، للغير من خالل الحصول على نسخة من

غير عن طريق النهب أو برامج الحاسوب بأنها االستيالء على ملك ال االلكترونية قرصنةال

، وهي مخالفة للقرصنة التي كان يمارسها ف أو الترهيب اللجوء إلى العن السرقة، أحيانا

كونها تمارس بهدوء نظرا للتطور التكنولوجي لوسائل التبليغ  والبحراألقدمون عن طريق البر 

  .مهمة جدا مدا خيلهاوالبث وتعد 

وال يدخل في نطاق القرصنة االلكترونية استيالء الفاعل على المكونات المادية المستخدمة في 

الحاسب والتي قد تحتوي تلك البرامج والبيانات كاستيالئه على األقراص المدمجة مثال أو 

في مجال الفعل الضار  األشرطة أو األقراص اللينة فال يكاد ذلك يخرج عن اعتباره غصبا

  .والعادي الذي يقع على األشياء المادية

والمواقع لعل أهم ما تتميز به القرصنة االلكترونية أن الفاعل رغم حصوله على البرامج 

الوقت ذاته من حيازة ذلك الغير  والبيانات االلكترونية المملوكة للغير إال أنه ال يخرجها في

يكون الفاعل في قرصنة البرامج والبيانات بالتالي بينه وبين االنتفاع بها،  وال يحول

االلكترونية إما إعادة إنتاجها أو نسخها لالستفادة منها أو لبيعها والحصول على منفعة مادية 

  3.منها

                                                 
2http://iragja.org/judical%20sheet2002/oresearch/1-hackers- .( 24/01/2016) ،15:05  . 

دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ئة من إساءة استخدام الفرد الحاسوب واالنترنت، ، المسؤولة الناشالمسؤولة التقصيرية االلكترونيةعايد رجا الخاليلة،  3
 .101.100 ، ص ص2005، اإلصدار األول، 1ط
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تتم او المواقع تراق ألجهزة الحاسوب عملية اخ: "يمكن تعريف القرصنة االلكترونية على أنها

عبر شبكة االنترنت غالبا ألن أغلب حواسيب العالم مرتبطة عبر هذه الشبكة أو حتى عبر 

أو عدة أشخاص  أكثر من جهاز حاسب ويقوم بهذه العملية شخص بها شبكات داخلية يرتبط

مستوى عال  برامج الحاسوب وطرق إدارتها أي أنهم مبرمجون ذو اختراق  متمكنين في

على محتوياته ومن خاللها  تعرفيستطيعون بواسطة برامج مساعدة اختراق حاسوب معين لل

  4.يتم اختراق باقي األجهزة المرتبطة معها في نفس الشبكة

  :مظاهر القرصنة االلكترونية: المبحث الثالث _3

يصنع أو إنتاج  يقصد بتقليد برامج الحاسوب محاكاة برنامج معين: الحاسوبتقليد برامج / أ

  .نسخ على مثاله بحيث تبدو عند تسويقها كاألصل

وتعد هذه الصورة أهم صور القرصنة على البرامج وتتمثل في : نسخ برامج الحاسوب/ ب

عملية النسخ الكلي أو الجزئي، سواء على طريق المحاكاة أم النسخ المباشر، حيث تقوم 

الشركة المنتجة، ويتم كذلك سرقة بعض الشركات بنسخ البرامج وبيعها دون ترخيص 

البرنامج األصل عن طريق إزالة معالم وتغيير هيئته وٕاعادة تجهيزه على نحو يبدو وكنتيج 

  5.جديد

هناك نوعان يمكن أن يرد بهما نسخ البرامج هما النسخ المباشر أو ما يطلق عليه النسخ 

كاملة أو بيعه دون الحصول  الحرفي، ويقصد به قيام مرتكب هذا الفعل بنسخ البرنامج بصفة

غير القانوني للبرامج لى ترخيص بذلك من الجهات المعينة، كما تشمل القرصنة النسخ ع

  .ويقصد به كل استخدام غير مسموح به للبرامج

يقصد به قيام بعض الشركات المتخصصة في تصنيع وٕانتاج :أسلوب الهندسة العكسية/ ج

ة أخرى موجودة في األسواق، حيث تكون الطريقة أجهزة ألداء وظائف معينة تؤديها أجهز 

                                                 

4 http://www.iraquja.org/judical%20sheet %202/research/haches-htm  .15/00 ، 24/01/2016 .  
 .103،102، مرجع سبق ذكره، ص ص رجا اخلاليلة عايد 5
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المتبعة في تصنيع وٕانتاج األجهزة الجديدة مختلفة عن طريقة تمنيع أو إنتاج األجهزة 

  .األصلية

  :خــالصــة

التي من خالل الفصل االول حاولنا التوصل الى تاريخ بداية القرصنة االلكترونية 

ت بشكل كبير مع استخدام شبكة ظهرت بظهور الحاسبة االلكترونية  و ازداد

االنترنيت ، كما الحظنا ان هذا النوع من الجرائم المعلوماتية له عدة مظاهر 

  .مرتبطة بالحاسوب و برامجه 

 



 
 

  

  

  

  إلى كل أفراد عائلتي فردا فردا،

  أمي الغالية و الحبيبة وقرة عيني، التي كانت تمطرني بدعواتها لي بالنجاح،إلى  

  أبي العزيز الذي كانت نظراته إلي كلها ثقة و اعتزاز بي  من أحمل إسمه بكل إفتخار  إلى

  اسمهان ،اسيا،حنان: إلى أخواتي

  يزالالتي كانت كل كلماتهن لي تشجيع وتحف

  فريد: إلى أخي الغالي الذي كان سندا في مسيرتي

  سارة: وصديقتي والعزيزة على قـلبيإلى شريكتي  

  : تحفيزيلم يتوانوا ولو لحظة عن تشجيعي و   الى االخوات اللواتي لم تلدهن امي

  .إلهام ،امينة،لمياء،صباح  

  

  حلي الدراسية، الى جميع طلبة السمعي البصريفي جميع مرا الى كل اساتذتي  

  .ر الى كل من نسيهم قـلمي اهدي لهم ثمرة جهدي  و في االخي

  

  

  

  
  
  
  

  خـــديــجة    



 أ
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  مــــــقـــــدمــــــــة                                         

ستخدمين  ساهمت تكنولوجيا االعالم و االتصال الحديثة من رفع قدرات القـائمين باالتصال و الم

لالجهزة االلكترونية من جهة و الستخدمين للشبكة العنكبوتية من جهة أخرى و ال شك أن الجرائم  

المعلوماتية ولدت نتيجة إلساءة استخدام شبكة االنترنت، التي ظهرت أخيرا على الساحة الدولية  

المعلوماتية  حيث لم يكن لها وجود قبل ذلك ونتيجة لظهور تلك الشبكة فقد ظهرت معها جرائم  

أو على البيانات المعلوماتية التي توجد   التي تمثلت في جرائم االعتداء على ذات جهاز الكمبيوتر

  .على هذا الجهاز أو على الشبكة ذاتها

والمالحظ أن هذه الجرائم االلكترونية ما كانت أبدا في الحسبان إذ أن التاريخ البشري لم يمر قط  

مع اختراع الحاسوب تحول العمل اليدوي إلى الحاسوب الذي يرتبط  قبل ذلك بمثل تلك التجارب، و 

  .عادة بحواسيب أخرى عبر شبكات صغيرة أو كبيرة

وبالتالي أصبحت المعلومات في خطر دائم ألن اختراق أي  جهاز يعني إمكانية الدخول إلى  

ع جديد ممن الجرائم  األجهزة األخرى التي ترتبط عبر شبكة واحدة، هذا ما جعل العالم ينفتح على نو 

والتي تعرف بسرقة المعلومات أو كما يصطلح عليها القرصنة االلكترونية والتي أصبحت تشكل  



 أ

جناية ال تقـل خطورة وتأثيرا عن باقي أنواع الجرائم األخرى خاصة في البلدان العربية وفي الجزائر  

  .على وجه الخصوص
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�� ـ�ـ�ـ�  

ة ، نظرا ألهميته في تجسيد يعد الريبورتاج السمعي البصري من األنواع الصحفية المتعدد

فقد أصبح محورا إهتمام  و األحداث السارية مع إقامة الذليل و الحجج على ذلك ، الوقائع 

 ف ،وهو يصنف تبعا لعدة اعتبارات ،سواء عند الصحفي المبتدأ أو الصحفي المهني المحتر 

  مكن أن يصنف أيضا طبقا لطبيعة الموضوع ،فهناك عدة ريبورتاجات من بينها السياسيفي

فالريبورتاج يكتفي بتصوير الواقع ونقله إلى الجمهور  و االجتماعي و الثقافي الى غير ذلك ،

ونظرا للدور الذي يلعبه الريبورتاج في نجاح الرسالة اإلعالمية سنحاول أن نعرض في هذا 

.لجوانب المتعلقة بالريبورتاج السمعي البصري الجزء أهم ا  
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 1-1مفهوم  الريبورتاج 

الريبورتاج هو فن من فنون الكتابة الصحفية و واحد من األنواع اإلخبارية و يسمى أحيانا 

هو  :اإلستطالع بل هو التسمية العربية للريبورتاج وهو كما يقول الدكتور سامي ذبيان 

.معه الكلمة أو الجملة إلى كاميرا تصوير بالكلمات  تتحول  

:كما ان هناك مجموعة من التعاريف   

:كمايلي طارق احمد الخليفي  .يعرفه د   

هو برنامج إذاعي أو تلفزيوني يقوم بتقصي حقيقة حدث معين مطروح على ساحة اإلهتمام 

نوعة الجماهيري ،ويعتمد على الحوارالمتعمق و النص اإلذاعي الذي يعكس المعالجة المت

للموضوع حيث يهدف إلى تقديم معلومات و أراء متعددة عن الحدث نظرا ألهميتة لجمهور 

المحطة ،وهو يعتمد غالبا على المقابالت اإلذاعية أو التلفزيونية مع شخصيات مرتبطة بهذا 

. 1لى الجمهور  ة إتمام هذه المقابالت وتقديمها إمقدمة التلفزيون  لسرعالحدث وقد يستخدم   

على انه  إعادة نقل الحدث و الحديث بصورة من زوايا طارق مجيد الخليلي يعرفه و   

مختلفة وتقديمها من موقع الحدث إلى الجمهوربصورة مباشرة او غير مباشرة، وفن 

الريبورتاجات قديم ،رافق الصحافة منذ نشأتها انتقل من الصحافة المقروءة إلى اإلذاعة إلى 

2.مج الشائعة التلفزيون  واضحي من البرا  

  

  

                                                      
�ز��،ا���ا��،ا���
� ا������،��� ا�
	�ب،ا�����  1 .  71،70ص ص 2006) ا� �'&،دار ھ��� �"���!� و ا� �� و ا�

.287،  ص  2007،  1لطباعة و النشر،اإلسكندرية، الطبعةمصطفى حميد كاظم الطائي،الفنون اإلذاعية و التلفزيونية،دار الوفاء ل 2 
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  :انواع الريبورتاج- 1-2

هو تغطية صحفية حيثية مرتبطة بالحدث و تكون ) المباشر(الريبورتاج االني  -1

و التلفزيون و هذا النوع هو اقرب إلى التقرير الصحفي   خاصة في اإلذاعة مباشرة

 .لوال جمالية اللغة و االسلوب و الوصف الطاغي على لغة الصحف 

هذا الريبورتاج ال يرتبط بالحدث وتسقط فيه ) غير مباشر(موضوعي الريبورتاج ال -2

ما في االمر ان المؤسسة االعالمية  تختار موضوعا ما  االنية و الحداثة و كل

 .ينجزه الصحفي ويتم بثه في وقت معين 

 

يصنف الريبورتاج السمعي البصري إلى ثالثة اقسام على أساس مدى تحليل الحدث و 

  في في نقله متى يتدخل الصح

  

قصيرا جدا، يدعى أيضا ريبورتاجات االحداث الساخنة  أو الريبورتاج السريع  •

ريبورتاجات الحدث الموضوعي الخام ،يشكل المادة االولية المدونة في النشرات 

اإلخبارية المصورة و المقصودة الحدث الذي تم نقله كما هو دون التصرف فيه ، 

و مكان محددين ،فيه يقوم الصحفي باإلجابة و مضمونه احداث راهنة في زمان 

 :على األسئلة التالية 

     .من؟ اين؟ ماذا؟ والتزيد مدته عن أربعة دقائق 
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عالم حيوان (وهي تعالج مواضيع مختلفة عن عوالم مختلفة  :الريبورتاجات الكبرى •

ا وتستغرق  وقتا كبيرا في إنجازها ، تتراوح مدته) ،عالم اإلقتصاد عالم البحار 

 3.د 50\د45بين 

 :الريبورتاجات المتوسطة تنقسم إلى •

يقوم الصحفي بالتعمق في معالجة الحدث و عرض الواقع و  :الريبورتاج المعمق •

تفسيره ، فهو  يعالج في غالب االحيان نفس مواضيع النوع السابق ، غير انه 

كذلك  يشمل المادة اإلعالمية للمجاالت اإلعالمية للمجالت اإلخبارية المصورة

الحصص الخاصة  االسبوعية و فيه يقوم  الصحفي باإلجابة على األسئلة  

التالية  من؟ مذا؟كيف؟ عن طريق جمع  أكبر عدد من معلومات ثم تصنيفها و 

 .إنتقاء منها مايخدم الموضوع 

د 26ينطلق من واقعة معينة أو ظاهرة تحت المالحظة :الريبورتاج التحليلي  •

ذ يحاول الصحفي الكشف عن الدوافع التي ادت الى وقوع المباشرة،المباشرة ،ا

الحدث ،و تحليل أسباب الظاهرة و استخالص نتائجها و غالبا تكون مدته الزمنية 

 4.د26

  

 
                                                      

. 57،56، ص ص  1985ة ،الخبر اإلذاعي،دار الفكر العربي،القاهر : ابراهيم وهبي 3  

  4 .58،صنفسه  المرجع :ابراهيم وهبي 
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  خصائص الريبورتاج   1-3 •

يقوم الريبورتاج الصحفي على وصف الحياة االنسانية و تداخالتها و تفاعالتها في 

  .محيط معين 

على ذاتية الصحفي و رؤيته لألشياء و احاسيسه و ميوله و يعكس  الريبورتاج يعبر

  ثقافته كذلك

  

يصور فن الريبورتاج الواقع كما هو في كل المؤسسات اإلعالمية فهو اقرب للواقعية   

لذلك يعتمد كتيرا معالجة اإلعالمية لبعض المشاكل النه  يسمح بالتمايز بين المؤسسات 

و يترك هامشا و متسعا إلبداء التوجهات بطريقة  غير   اإلعالمية في الموضوع الواحد

  .مباشرة  

ة  خاصة فن يعتمد كثيرا على جمالية اللغة و االسلوب الجميل فهو ياخذ نسبيا الكتابة االدبي

  .ي الرواية و األدب الشعب

يركز على خاصيتي الوصف و السرد و يحاول ان يصور الواقع و يقر به أكثر للجمهور 

لدرجة يشعر فيها المتلقي انه جزء من هذا اإلنتاج الفني أو مايسمى لدى البعض بتغليب 

  5.عنصر المشاركة تتبعا لالحداث و تطوراتها 

  

  

  

  
                                                      

71،70ص ص 2006محمد العقاب،الصحفي الناجح،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر،الطبعة الثانية،  5  
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  مراحل إنتاج الريبورتاج   4_1

از المادة المصورة ألجل تغطية حدث ما ،او معالجة نقوم بإنج تحديد الموضوع _1 

  موضوع ما أو وصف واقع معين ،و بهذا فإن االغراض تتعدد بتعدد المواضيع فيجب تحديد

 .عمل مصور  من أجل تسطير  العمل و البدء في انجاز أي الموضوع من البداية  

  :كتابة السينوبسيس_2

ل سير العمل، و هو ملخص لمجمل العمل الذي يتمثل في وثيقة مكتوبة بطريقة مفصلة حو  

  : تقوم به حيث يتكون عناصر عديدة و هي

  الهدف و الغرض من هذا اإلنجاز •

  المشكلة من هذا الموضوع المطروح  •

  الشخصيات المشاركة في اإلنجاز •

 .6هاالسرد لألحداث التي سنقوم بتصوير  •

  

  

  

  

  

  

                                                      
58نفس المرجع ،صابراهيم وهبي ،     6  
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ر مهمة صعبة نوعا ما حيث يكون يعتبر تحديد أماكن التصوي: تحديد أماكن التصوير 3

تسطير على كل المشاهد متعلقا باألماكن التي ستصور فيها كما يجب تحديد المكان الذي 

يتماشى مع الموضوع كما أن أماكن التصوير تعطي صورا تمكن المتفرج من التعرف عليها 

.  

قوم وهو عرض بصري بالصور حول مراحل سير التصويرلقطة،ت :كتابة السيناريماج_4

برسم كل لقطة من اجل إظهار و تبيين إمكانيات تأطير الصورو الحركات التي ستقوم بها 

  .الة الكاميرا 

تستدعي عملية التصوير حضور ثالث أشخاص للقيام بهذا العمل و إعطائه  التصوير_ 5

المصور و ملتقط  صبغة احترافية و يمكن تحديد هؤالء االشخاص في المصور و مساعد

  7.إلضاءةالصوت و ا

في المكان المناسب وبتحديد ) الكاميرا(وهو المكلف بوضع الة التصوير : المؤطر _6

حركتها و إمكانية للتاطير ونقصد بالتاطيروضع المشهد وضبطه داخل إطار الرؤية اللة 

  .الكاميرا 

القيام بالتقاط و تسجيل الصوت الذي يرافق اللقطات و المشاهد :  ملتقط الصوت_7

  .المصورة

هو المرحلة األخيرة في اإلخراج و أصعبها في الفيديو ألنها  تعمد على التنسيق  : المزج_8

الموسيقى و التعليق الصوتي ،اصوات طبيعية :و التناسب التام بين الصوت و الصورة مثل 

                                                      
38انجازها،دار صفاء للطباعة و النشر و التوزيع،عمان،ص تيسير أبو نواس،مهارات التصوير اإللكتروني و تصميم البرامج و  7  
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،وتمزج هذه االصوات المختلفة بطريقة فنية خاصة ، تراعي فيها الموازنة الفنية أين كافة 

ت الصوتية المختلفة و طبيعة المشهد ، و ذلك تبعا السلوب اإلخراج و القواعد المستويا

الفنية السليمة لنحصل بعد ذلك على شريط واحد كافة عناصر الصوت الخاصة بالشريط 

  .يطابق تمام الصوة 

تؤخذ المادة المصورة وتركب في قاعة التركيب بعد اإلنتهاء من عملية : التركيب _9

مل المركب على بناء الصور و الصوت بطريقة متناسقة كما يقوم بإضافة التصوير حيث يع

  .التعليق و الموسيقى المناسبة 

توجد طرق اإلنتقال من لقطة إلتي تليها،بشكل يجعل المتفرج يدرك :طرق التركيب _10

حيث يمتاز ) الفيديو(العالقة بينهما بسهولة ،وتستعمل هذه الطرق بالمونتاج اإللكتروني 

رعة و الدقة  في انتقاء اللقطات كما يمكن إضافة المؤثرات الصوتية و االلكترونية  التي بالس

تتمثل في القطع ،المؤثرات الخاصة ،الكتابة اإللكترونية ،موسيقى تهدف إلى تحقيق نفس 

  .يث كمية إدراك المشاهد للعالقة الغرض غير أنها تختلف في وظائفها من ح

نظرا لبساطتها  في الربط بين اللقطات و  استعماالاألكثر   ةتعد هذه الطريق :القطع _11

  8.هو تغيير مباشر من لقطة إلى أخرى أي انه انتقال مفاجئ من لقطة إلى لقطة التي تليها 
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  :الـــخالصـــة 

الريبورتاج هو نوع صحفي ووسيلة هامة في تصوير مختلف الوقائع و االحداث، وما يمكن 

اج يعكس المتغيرات اإلجتماعية الثقافية و السيكولوجية للمجتمع ،لذلك تأكيده أن الريبورت

يتزايد استعماله في الصحافة المعاصرة  و يتطور باستمرار بحيث ال يكتفي الصحفي بتقديم 

تقرير عن الواقعة فقط ،و انما يترك شخصيته و احاسيسه تتداخالن في إختيار االحداث و 

  .المعالجة 
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  :خاتمة    

بعد هذا العرض المتواضع لموضوع القرصنة االلكترونية  الحظنا تشعب الموضوع و 

صعوبته لكون هذا النوع من الجرائم يعد حديثا نسبيا يستلزم دراسات مستقبلية في محاولة 

وضع المبادئ العامة بكل ما يتعلق من جرائم ترتبط بالتطور اإللكتروني و المعلوماتي و 

تصال الحديثة، و هذا يتطلب تدخال تشريعيا من أجل حماية قانونية متكاملة و سد وسائل اإل

الثغرات التي تعتري قوانين العقوبات النافذة و التي تعد صالحة لمواكبة تطور نظم 

  المعلومات

يوما بعد يوم تزداد مخاطر القرصنة االلكترونية وتتوسع دائرتها، حتى أصبحت الجزائر ف   

األولى عالميا، وأصبحت القرصنة ترتكب كأنها روتين يومي يقوم به بعض  تحتل المراتب

  األشخاص، من نسخ غير مشروع، أو تطفل عبر األنترنت، أو إرسال فيروسات

  .إلى غير ذلك، مما يكلف خسائر مادية ومعنوية لضحاياهم…أو في فك للشفرات

للحد والوقوف في  أن الجزائر تفطنت مؤخرا إلى الضرورة الملحةولكن ما يمكن مالحظته 

 هي في طور اإلنجازهذه القوانين التي  وجه الهاكرز، ووضع قوانين صارمة لردعهم ولو أن

لدى أفراد المجتمع  جاءت متأخرة، ولعل من أهم أسباب تأخره، هو عدم وجود ثقافة التبليغ

  .تراف بوجودها أصالبعد على اإلع الجزائري الذي لم يتعود

 


