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 : املقدمة

املتطورة التي  وتحوالت شملت حياة األفراد واملنظمات والحكومات، والتكنولوجيا    جوهريةأدت الثورة التقنية في مجال الحاسب اآللي إلى تغّيرات  

العلم من أجل توفير حياة أفضل لألفراد واملجتمعات قد أصبحت   إليه  أرقى ما وصل   و   معضلةاليوم  تمثل  تجسد 
 
تتوافر    سالحا فيها  ذا حدين، حيث 

ته الذهنية وقاعدته على بنيو الذي يمارسه  على طبيعة املستخدم والنشاط  يتوقف اختيار أحد الجانبين دون اآلخر ، و مجتمعة  عناصر الفائدة والضرر 

 التربوية ومخزونه الثقافي واملعرفي وإلى منظومة القيم التي تحكم سلوكه.
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  :لخصامل

إن توسع التنظيمات اإلرهابية وانتشارها في عصرنا الحالي يشكل معضلة ال تتعلق بمجتمع محدد أو بمنطقة أو بطائفة أو مجموعة  

 أمنها واستقرارها تحت طائلة التهديد اإلرهابي األعمى.  أصبحعرقية وحدها دون سواها، وإنما تتعلق بجميع دول العالم التي 

إلرهاب والتعامل معه إحدى أهم قضايا البحث املتعدد األوجه التي تعنى بها األجهزة األمنية والشرطية  ولقد أصبحت أساليب التصدي ل

حيث تتزايد مخاوف األفراد والشعوب والدول من ظاهرة اإلرهاب التي صارت رقعتها تتوسع بصفة مقلقة  ،  في املجتمعات املتقدمة والنامية

ة خالل السنوات األخيرة عبر مختلف أرجاء الكرة األرضية، إذ لم يعد اإلرهاب يقتصر على أحداث بفعل االنتشار الواسع للعمليات اإلرهابي

ختلفة  فردية محدودة  الزمان واملكان، وإنما بات يشكل ظاهرة بالغة الخطورة تهدد األمم في أمنها واستقرارها وتعرقل سير الخطط التنموية امل

 فيها كما تهدد السلم واألمن الدوليين. 

وتهدف الدراسة إلى الوقوف على أساليب التنظيمات االرهابية وأهدافها من خالل توظيفها التقنية والتكنولوجيا في أعمالها اإلرهابية، 

نوع  وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي لكونه املنهج األكثر مالءمة ملثل هذه الدراسات، وتوصلت إلى أن اإلرهاب اإللكتروني 

   من
 
من اإلرهاب التقليدي ألنه يوظف التقنيات الدقيقة واألساليب املتطورة التي يصعب على األجهزة   الجرائم اإللكترونية األكثر خطورة وفتكا

بين مختلف   ومتواصل  تعاون دقيق  إلى  تحتاج  لخطورتها  اإللكتروني  اإلرهاب  أن جرائم  كما  متابعتها وكشف مرتكبيها،  والشرطية  األمنية 

الواحد وبينها وبين نظ البلد  املعنية في  أمن األجهزة  تهدد  التي  تأثيراتها  الظاهرة والحد من  تتم محاصرة هذه  العالم حتى  رائها في بقية دول 

 واستقرار املجتمع اإلنساني.  

إبرام   خالل  من  الشأن  هذا  في  الدولي  التعاون  وتعزيز  املستحدثة  الجرائم  من  النوع  هذا  تالئم  تشريعات  بوضع  الدراسة  وتوص ي 

 األطراف وتبادل املعلومات الجنائية بين الدول حول التنظيمات اإلرهابية واملجرمين الدوليين. االتفاقيات الثنائية واملتعددة  

 اإلنترنت.  ؛التنظيمات اإلرهابية ؛اإلرهاب اإللكتروني ؛اإلرهاب: الكلمات املفتاحية

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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عشر    وقد بدأت العالقة بين اإلرهاب واإلنترنت تظهر إلى حيز الوجود وتشغل بال الدول واملنظمات املعنية بمكافحة اإلرهاب بعد أحداث الحادي 

اإلرهاب املادي الواقعي فحسب بل انتقل إلى   علىصر  تقي  أن نشاطها أصبح التباعه  ا التنظيمات اإلرهابية    م، ولعل املنحى الذي بدأت2001من سبتمبر  

 حمالت إعالمية مواكبة للحمالت العسكرية تم فيها استخدام اإلنترنت من جانب الطرفين.  حيث ظهرت إلى الوجود  اإللكترونيالفضاء 

من معطيات الثورة التكنولوجية، حيث سعت من خاللها إلى خلق تهديد أمني جديد عابر لحدود الدول واملجتمعات   التنظيمات اإلرهابية  واستفادت

  هابية بهدف نشر الخوف والرعب والفوض ى في أرجاء املعمورة.يقوم على استخدام التقنيات الحديثة لشن هجمات إر 

 :الدراسة إشكالية

الدراسة   و   إشكاليةتعالج  البشر  بحياة  للمساس  املختلفة  وتطبيقاته  اإلنترنت  استخدام  في  تتمثل  والخطورة  األهمية  من  كبيرة  درجة  أمن على 

املتقدمة كلما صارت هذه األخيرة   اإللكترونيةاستقرار املجتمعات، وكلما تطورت الجهود الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة من خالل استخدام الوسائل  و 

لتنفيذ نواياه املدمرة. كما تكمن إشكالية الدراسة في مدى قدرة املجتمعات على مواجهة هذا النوع من الجرائم التي تمس كرامة   اإللكتروني وسيلة لإلرهاب 

املجهول، وألجل   الخوف من  وترهن مستقبله عبر  حياته  وتهدد  تطرحاإلنسان  تساؤال   ذلك     صالدراسة 
 
الدوا او تح  رئيسيا ماهي  وهو:  اإلجابة عنه  فع ل 

 ؟اإللكترونيرهاب ملواجهة اإل  الدوليين تعاون التنسيق و ال مدى أهميةما و  الرتكاب جرائم تهدد أمن واستقرار املجتمعات؟ رهابيةساسية للتنظيمات اإل األ 

  :أهمية الدراسة

 :لى قسمينإ تنقسم الدراسة

 :همية العلميةاأل  •

اإلرهاب   استكشاف وتحديد معالم ظاهرة  الدراسة في محاولتها  أهمية  املتعددة   اإللكترونيتظهر  اإلنترنت وتطبيقاته  التي تقوم على مستحدثات 

ض أنفسنا ي نعرّ واملنتديات وغرف الدردشة ومواقع التواصل االجتماعي، وهي املواقع التي نستخدمها في حياتنا اليومية بشكل كبير، والت اإللكترونيكالبريد 

تثبيت لالستدراج واالنخراط في تلك الجماعات التي تسعى جاهدة الستقطاب أكبر شريحة من املجتمع لدعم قوتها و  أهدافا ممكنةوأبناءنا لها مما يجعلنا 

 مكانتها. 

 :األهمية العملية •

في   املوضوع  أهمية هذا  تكمن  و   إبرازكما  اإلنترنت  اإلرهابية عبر شبكة  التنظيمات  ترتكبها  التي  وفي مدى خطورة هذه أساليب  الجرائم  مواجهتها، 

رد  الجرائم وتزايدها
ّ
تنتج املط التي  الخطيرة  السلبية  املتزايد   عنها  ، واآلثار  االنتشار  الدراسة  أهمية هذه  املجتمع والدولة. ومما يزيد من  البالغ على  وأثرها 

التي أصبحت متاحة للجميع بجودة عالية وأسعار منافسة مما يفسر زيادة أعداد الجرائم   األخرى   اإللكترونيةرنت عبر الهواتف الذكية واألجهزة  لشبكة االنت

 التي باتت تهدد البشر عبر فضاء اإلنترنت، ومن هنا تبرز أهمية التعرف على كيفية مواجهة اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت.

 :أهداف الدراسة

 تحقيق األهداف التالية: إلى الدراسة  رميت

 تحديد مفهوم اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت .1

 طرق التهديد والترويع عبر اإلنترنت.  .2

 صور وأشكال اإلرهاب عبر اإلنترنت.   .3

 . نترنتتوظيف شبكة اإل من رهابية دوافع التنظيمات اإل   .4

 :منهج الدراسة

مختلف  معرفة ب مما يسمح لإلجابة على التساؤالت املطروحة سيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي من خالل التحليل وربط األسباب بالنتائج 

 عبر عرض مختلف الرؤى املتعلقة بمواجهة اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت. محل الدراسةالظاهرة جوانب 

 تساؤالت الدراسة:

 جابة على التساؤالت التالية: الدراسة اإل تحاول 

 ؟اإللكترونيرهاب إل ما معنى ا  .1

 نترنت؟ رهابية عبر شبكة اإل ساليب التي توظفها التنظيمات اإل برز األ أ ما  .2

 اإلنترنت؟ رهابية من خالل شبكة ليها التنظيمات اإل إ تسعى  هداف التيما األ  .3

 االنترنت؟ رهابية عبر شبكة ما عوامل نجاح التنظيمات اإل  .4
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 :تقسيم الدراسة

تناول املطلب األول تعريف    ، اثنين  من خالل مطلبين  رهابساسية لإل خصصنا املبحث األول لدراسة املفاهيم األ  لى ثالث مباحث،إ قسمت الدراسة  

 الثاني تعريف اإل  املطلبرهاب في اللغة وتناول اإل 
 
 .رهاب اصطالحا

عبر   أساليب االرهابتناول املطلب األول    حيث االنترنترهابية عبر شبكة  داف التنظيمات اإل أهأساليب و أما املبحث الثاني فقد خصص لدراسة  

 نترنت.رهاب الدولي عبر شبكة اإل اإل  أهدافنترنت واملطلب الثاني خصص لدراسة شبكة اإل 

 أ و 
 
اإل   خيرا التنظيمات  نجاح  لدراسة عوامل  الثالث  املبحث  اإل خصصنا  األ رهابية عبر شبكة  املطلب  تناول  النجاح نترنت حيث  ول دراسة عوامل 

 نترنت.رهاب واملطلب الثاني درسنا فيه عوامل النجاح املرتبطة بطبيعة وسمات املجرم املعلوماتي عبر شبكة اإل الناتجة عن خصائص اإل 

 اإللكتروني اهية االرهاب م: األول  املبحث

 اإلرهاب ن  أ قرار  ومع اإل  فراد واملجتمعات.على األ   رهاب بين املدارس واملذاهب الفكرية واتفقت جميعها على الخطورة التي يشكلهاتعددت تعريفات اإل 

 أ ن التطور الصناعي والتقني  أ  إال  ،مختلفة  وأساليبعرفته املجتمعات منذ القدم بمستويات  
 
   فرز نوعا

 
 لترويع ساليب جديدة  أ رهاب يستخدم من اإل  جديدا

 . بشرال

   لغة املطلب األول: تعريف اإلرهاب

: معنى اإلرهاب: 
ً
 أوال

لرهبة بأنها ذلك  لم يرد في املعاجم العربية القديمة ذكر لكلمة إرهاب وال ألي تفسير ملعناها، وينطبق ذلك على كلمة إرهابي، وفي اللغة العربية تعرف ا 

   االحترام.الخوف املترافق مع 

هكذا تم وتعرف الرهبة بأنها الخوف والفزع وهي تجمع بين الرهبة وبين الرغبة وعندما يقال استرهبه فاملقصود استرعى رهبته حتى رهبه اآلخرون، و 

مكن أن يتسبب أي أرهبوهم، فاإلرهاب في اللغة العربية يعني الخوف والفزع وكل ما ي  ((واسترهبوهم وجاؤوا بسحٍر عظيم ))تفسير قوله سبحانه وتعالى:  

ن أ، ولقد اتفق املجمع اللغوي على حداثة كلمة إرهاب في اللغة العربية علما  (1)16بإثارة الرعب والذعر بين الناس بهدف فرض الطاعة عليهم وإخضاعهم

 . (2) السياسية  غاياتهعنف لنيل  كما بين املجمع اللغوي أن اإلرهاب هو عبارة عن وصف يطلق على كل من يستخدم ال  ،جذر هذه الكلمة هو رهب ويعني خاف

وهذا ما  الناس،والفزع في نفوس  أن مفهوم اإلرهاب ينطوي على فعل الترهيب، أي أن اإلرهاب هو تعبير عن الترهيب وإثارة الرعب مما سبقيتضح 

 يميز جريمة اإلرهاب عن غيرها من الجرائم األخرى.

 
 
لقاموس املنجد يقصد ب "الرهب" و"املرهوب" كل ما يخش ى منه، والفعل الثالثي هو "رهب" بمعنى "خاف" وهو لفظ مشتق من املصدر الذي   ووفقا

 ( 3)على تعريف "اإلرهابي" بأنه: كل من يستخدم اإلرهاب سبيال ليفرض سلطته. ذات القاموسهو اإلرهاب كما ينص 

القتل وأعمال التخريب، واإلرهابي هو كل من يستخدم    من خالل الناس  في نفوس    بث الرعباإلرهاب هو  باملقصود    إن يمكن القول    ما سبق وبناء على  

 في نشر الفوض ى وإثارة الخوف. املتمثلة القوة في مواجهة اآلخرين لبلوغ غاياته

إلرهاب بأنه ما تتسبب  ا نص املعجم الرائد على تعريف  و   ،ا منهمرعوبعدوه    يكون   الرجل املرهوب الذي   عند الزمخشري تدل علىكلمة "رهيب"    كما إن

من أجل فرض سلطة ما أو إضعاف سلطة    ويعهوتر   الخوف في املجتمعالقتل أو تنفيذ العمليات التفجيرية أو التدمير من إثارة  ك به املمارسات العنيفة  

 ( 4)أخرى.

مصدره  وفي اللغة العربية، أصل كلمة إرهاب هو الفعل "رهب" وهو بمعنى خاف وبابه "أرهبه" و "استرهبه" بمعنى أخافه ويقصد ب "الرهب" التعبد و 

 ( 5)"الرهبة" و "الرهبانية" بفتح الراء ويأتي "الترهبن" بمعنى التعبد.

فالراء والهاء والباء حروف أصلية، ويستخدم في اللغة العربية   ،أو الترهيب هو مصدر أرهب يرهب، وفعله الثالثي هو رهب ومضارعه يرهبفاإلرهاب  

، فإن
 
 ورهبة

 
 ورهبا

 
 ( 6)املقصود هو خفته.  للداللة على أحد معنيين أولهما الخوف وثانيهما الدقة والخفة، واألول هو الرهبة، فعندما يقال: رهبت الش يء رهبا

 
 .23م، ص 1998منشورات منظمة املؤتمر اإلسالمي الشعبي، بحوث فكرية للسنة الثالثة، كلية الشريعة،  . بغداد: الدين واإلرهاب  . د. رشدي عليان 1

رير للطبع والنشر،  طابع شركة اإلعالنات الشقية، دار التحاملعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، )تصدير(، د. إبراهيم مذكور رئيس املجمع، ومصطفى حجازي املدير العام للمجمعات وإحياء التراث، م  2

 . 279م، ص 1980جمهورية مصر العربية، طبعة 

 .282م، ص  1969دار الشروق، .القاهرة:قاموس املنجد 3

 .  755، ص 1986دار العلم للماليين،.بيروت: معجم الرائدجبران مسعود.   4

 .109 ، ص 1988مكتبة لبنان، بيروت:  .مختار الصحاح.محمد بن أبي بكر الرازي  5
 .45ص،  1979دار الفكر للنشر،  . بيروت:معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون.الحسين أحمد بن فارس بن زكرياأبو  6
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فقة في تالزم مصطلح اإلرهاب مع العنف، كما أنها جاءت متفقة من ناحية أن اإلرهاب يهدف  ومنه يتضح لنا أن العديد من املعاجم اللغوية جاءت مت

 17األرواح واملمتلكات  املدمرة فيذات اآلثار  إلثارة الرهبة والخوف والفزع في قلوب الناس، وذلك من خالل الوسائل اإلرهابية املختلفة

 ومنه تم اشتقاق لفظ الراهب واسمه هو الرهبة ويأتي وقال ابن دريد أن املقصود بَرَهَب الرجل هو خاف  
 
 وَرَهَبا

 
واملضارع منه َيْرَهُب واملصدر هو َرْهَبا

 وأن املقصود بأرهبه وَرَهبه واس (8)الَرَهُب بمعنى الفزع،
 
 وُرْهبا

 
 ترهبه كما قال ابن منظور أن املقصود بَرِهَب هو خاف واملضارع منه َيْرَهُب واملصدر هو َرْهَبة

رَهبه حتى رِهبه الناس (9)هو أخافه وفَزعه،
َ
رَهَبه هو است

َ
 . ولقد ورد في تاج العروس أن املقصود بأ

       يقول تعالى:  وقد تكرر لفظ )رهب وأرهب( في كل من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في عدة مواقع، ففي القرآن الكريم:

 هو (  ُتْرِهُبون )  جاللهواملقصود بقوله جل    (60  :األنفال)                          

 (10)تخيفون أو تثيرون مخاوف.

لقتالهم ونص توضيح للفخر الرازي على أن العبرة من إعداد القوة ومن إعداد رباط الخيل هي أنه إذا علم الكفار أن املسلمين قد تهيؤوا للجهاد و 

  (11)يخافوهم.فإنهم سوف  وأنهم يمتلكون كافة األسلحة

لخوف ومن التعريفات اللغوية يتضح لنا أن جميع ما ورد من تعريفات لإلرهاب إنما تتمحور حول فكرة واحدة هي أن اإلرهاب هو تعبير عن إثارة ا 

إثارة الفزع وإزهاق األرواح والرعب والفزع في قلوب الناس، أي أن هناك إجماع فقهي ولغوي حول الغرض من اإلرهاب، فالغرض من اإلرهاب يتمثل في  

 وتدمير املمتلكات ونشر الفوض ى.

 : مايليإلى  توصلناوبعد استعراض مواقف املعاجم القديمة والحديثة من لفظ اإلرهاب 

 لم تأت املراجع القديمة على ذكر لفظ اإلرهاب بل تم استحداثه خالل الثورة الفرنسية. .1

ت مختلف بقاع األرض إلى جانب طبيعة األحداث عمّ بات أللفاظ اإلرهاب واإلرهابي والحكم اإلرهابي استخدامات جديدة استوجبتها التغيرات التي   .2

 . نشوء وانتشار هذه الظاهرة التاريخية التي كان لها دورها الكبير واملباشر في 

بو  الربط  املعنى لإلرهاب عدة تعريفات لغوية تتجه غالبيتها نحو  لبلوغ غايات سياسية محددة وذلك رغم اختالف  العنف  اإلرهاب واستعمال  ين 

م القوة اللغوي لإلرهاب عن املعنى اللغوي للعنف السياس ي، كما ال تنحصر ظاهرة اإلرهاب في الجانب السياس ي وحده بل تستعمل للداللة على استخدا 

 (21)و غيرها  من قبل فرد أو جماعة لبلوغ غايات سياسية أو شخصية أ 
 
 ، ولذلك فلقد ظهر اإلرهاب الذي يندرج ضمن نطاق القانون العام على اعتباره فعال

 
 
 ( 31) تعاقب التشريعات الجنائّية مرتكبيه. إجراميا

أداة تحقيق األهداف كمعيار لوضع التعريف اللغوي لإلرهاب بأن يمارس اإلرهاب باستخدام العنف من إلى  كما تطرقت بعض املعاجم الخاصة  

 . (41)قبل جماعة منظمة أو حزب ضد املعارضين ألهدافهما 
 مع التعريفات اللغوية  و 

 
السابقة، بتركيزه على تعريف جريمة  مما سبق نستنتج أن تعريف اإلرهاب املنصوص عليه في القاموس السياس ي يتشابه كثيرا

 مدلول سياس ي ويهدف لتحقيق أهداف سياسية. ا أي أنه يعتبر اإلرهاب ذ فقط، اإلرهاب من منطلق سياس ي

 

 
  terrorismإلى العربية نرى أن لها أكثر من معنى كشدة الرهبة والذعر والخوف، وبترجمة كلمة    terreurوبترجمة كلمة     terrorism –terreurفي اللغة الفرنسية كلمتان لهما نفس املعنى اصطالحيا وهما    17

، وهما  terrere – tersereالفرنسية فقد تم اشتقاقها عن األصل الالتيني  terreurم، أما كلمة  1794إلى اللغة العربية نجد أنها تعني اإلرهاب، و كلمة إرهاب في اللغة الفرنسية لم تستخدم إال بعد سنة 

 فعالن يوظفان بمعنى يرتعد أو يرتجف.

ن ممارسات استخدام القوة بهدف التأثير على األفراد وإثارة  كما ورد تعريف اإلرهاب في  قاموس "روبير" على أنه االستخدام املنظم ألدوات قوة خاصة بهدف بلوغ غايات سياسية كما يعرف أنه مجموعة م

 املشار اليها في قاموس األكاديمية الفرنسية فيقصد به الرعب أو الخوف. terrorismeالفوض ى. كما ان كلمة 
م،   1994لبنان، بإشراف محمد نعيم العرقسوس ي، الطبعة الرابعة، -، القاموس املحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت ه718مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت  8

ْدُع اإلبل عن الَحوِض وذ ،118ص 
َ
َسُد. واإلرهاب بالكسِر: ق

َ
ْرُهوُب: األ

َ
، امل

 
: اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور  و مكتبة األكاديمية. وقد جاء في هذا القاموس أيضا

 
دها عنه. وانظر أيضا

: محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري، لسان العرب، الناشر:  140ص   ،1م، جزء   1984، الطبعة الثالثة، لبنان-عطار، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليين، بيروت  
 
. وانظر أيضا

 . 23،صبيروت، الطبعة األولى-دار صادر

 . 461ص،، 2010،ردار صاد :. بيروت لسان العرب  .محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  انظر: 9

 . 3/166معاني القرآن الكريم،  10

 . 15/186تفسير الكبير،  11

 لقواعد القانون الدولي العام .د. نبيل أحمد حلمي  21
 
 .29م، ص  1988دار النهضة العربية،  .القاهرة:اإلرهاب الدولي وفقا

 . 41م، ص  1992دار النهضة العربية،  .القاهرة:تعويض املجني عليه عن األضرار الناشئة عن جرائم اإلرهاب  .د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة  13

 . 27، ص  1975الهيئة املصرية للكتاب،  :القاهرة .ملزيد من التفاصيل، انظر معجم العلوم الطبيعية، مادة اإلرهاب   14
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 : معنى اإلرهاب في االصطالح: املطلب الثاني

مما يدل على أنه   1789سنة لم يرد لإلرهاب تعريف في االصطالح الشرعي لدى العلماء السابقين حيث كان أول استعمال له عقب الثورة الفرنسية 

على تحديد وروبي ويثبت بطالن ادعاءات اتصاف اإلسالم به، ولم يتفق العلماء واملفكرون في مختلف بقاع األرض بأديانهم املختلفة  األ فكر  المنبثق عن  

أن املقصود بكلمة الرهبة والرهب في اللغة   بناء علىزيادة غموض املصطلح وتعقيده، و في  معنى اإلرهاب وعلى ضبط مفهومه حتى الوقت الحالي، مما تسبب  

اعتداء يتسبب   باإلرهاب هو كل فعل  املقصود  الخوف واالضطراب والفزع يكون  أدوات إثارة مخاوف اآلخرين، ونشر االضطراب  في  هو  أيا كانت  بينهم، 

 ه. يتنفيذه ونوعية مرتكب

باستثناء زمن الحرب، حيث يعرف بأنه طريقة عسكرية يتبعها فرد أو   ةسياسي هاعثو كون بتقيل في تعريف اإلرهاب أنه كل فعل إجرامي عمدي وقد 

ة هي إثارة الخوف وإضعاف النظام سياس ي القائم بالفعل  أكثر ملنفعة جماعة ما أو منظمة ما أو نظام حكم يمثل دولة ما بحيث تكون غاية هذه الطريق

 
 
 للتمييز بين نضال الشعوب من أجل  أو الذي يكون في طور القيام أو محاولة ضربه والقضاء عليه كليا

 
، ومن الواضح أن هذا التعريف لم يحدد معيارا

 التحرير وتقرير املصير وبين اإلرهاب، حيث يختلف املفهومان عن  
 
، ويؤكد رجال السياسة على االختالف بين املفهومين ويحرصون  بعضهما البعض كثيرا

رفع الضغط الذي يخضعون له من قبل بعض الدول في هذا الخصوص، كما أن استخدام عبارة "جريمة مقصودة" في على ذلك ألسباب سياسية تتمثل 

لنيل هذا الحق هو حق اعترفت به العديد من املواثيق الدولية للشعوب واألمم وفي مقدمتها   يدل على هذا املعنى، حيث أن حق تقرير املصير والكفاح املسلح

 . (51)ميثاق األمم املتحدة وما صدر عنها من قرارات في هذا الشأن

الجمعية العامة األربعين لألمم املتحدة، وتعتبر األفعال اإلجرامية اإلرهابية حديثة اإلدراج في القانون الدولي، حيث أضيف اإلرهاب إلى قائمة أعمال  

 فاإلرهاب الالزم التصدي له هو ذلك الذي أدى إلى تعريض أرواح األبرياء للخطر أو قتلهم أو تهديد الحريات اإلنسانية الرئيسية. 

 
 
 من منظوره الخاص بحيث يكون قادر   وثمة خالف عاملي بخصوص تعريف اإلرهاب. فكل طرف يريد أن يضع له تعريفا

 
 على توظيفه لخدمة مصالحه.  ا

 أن ي
 
 :نجملها فيما يليمرتكزات موضوعية  تكئ علىويشترط كي يكون التعريف علميا

 بين اآلخرين. واالضطراب أن معنى اإلرهاب هو إثارة الخوف  .1

 يسبب له بالخوف والرعب والفزع واالضطراب. و  عليهأن يمارس فعل اإلرهاب على بريء لم يتورط في جرم يتطلب إيقاع فعل مادي أو نفس ي  .2

وبذلك يعرف اإلرهاب أنه كل فعل يرتكبه شخص يعتدي من خالله على شخص آخر بريء متسببا بإثارة مخاوفه ورعبه وفزعه، وذلك من خالل  

  ارتكاب ممارسات  
 
 أم ماليا

 
 العنف كاالغتيال وممارسات التدمير أو حتى مجرد التهديد بهما، وألي مبرر كان، سواء  أكان سياسيا

 
، أ   وأ   أو دينّيا

 
اعتداء    وجنسّيا

 
 
 لدوافع نفسية واجتماعّية. وهذا اإلرهاب الذي قد ترتكبه سلطة غاشمة، أو دولة تحتل شعبا

 
ما، أو جماعة أو فرد، إنما هو تصرف موصوف    شخصّيا

 معرّ 
 
 ف ومحدد، لذلك فإن كل تصرف يحقق هذا الوصف والتعريف يعتبر إرهابا

 
 أو دولة أو جماعة.  ، أيا

 
 كان مرتكبه، فردا

العدو بشكل  وتعرّ  إثارة مخاوف  بأنه كل نهج يعتمد أسلوب  اإلرهاب  الروسية  املعارف  أو  خاص عن طري  منظم وبشكلف دائرة   
 
ق إضعافه ماديا

 الشرع.  استئصاله، كما يعرف العنف في العادة بأنه االستخدام املنظم للقوة ضمن املجتمع ولكن بما ال يخالف 

 
 
اضطراب  في أن نتيجتهما واحدة، ومن ناحية أخرى فإن ثمة خلط بينهما يتسبب  وبهذا يكون التعريف املذكور قد ميز بين "اإلرهاب" و "العنف" علما

أن يحدد دوافعه، ولكنه  الت اإلرهاب دون  املذكور قد عرف  التعريف  التي تلجأ الستعمال هذه   أشارعريف، وكما هو واضح فإن  األنظمة  الكثير من  إلى 

سلطة كل استخدام للقوة خارج إطار الو أن السلطة وحدها هي من تمتلك حق استخدام القوة تحت مسمى حماية املجتمع والنظام العام    كدالسياسة، وأ 

 يعتبر عنفا. 

املستبدة إلجبار الشعوب   اتكما يعرف اإلرهاب في القاموس السياس ي بأنه كل محاولة إلثارة الخوف لغايات سياسية وهو أداة تستعملها الحكوم

م على استعمال املمارسات اإلرهابية لبلوغ غايات   1792لها، وخير مثال على ذلك هو إقدام الحكومة اإلرهابية عقب الثورة الفرنسية سنة    الرضوخعلى  

 سياسية محددة، وهو  
 
ة أو  أداة تستعملها دولة تفرض سلطتها على شعب ما لنشر روح االنهزامية وإلرغام هذا الشعب على الخضوع ألوامرها الظامل  أيضا

فرض سلطة األقلية على األكثرية، وخير مثال على ذلك هو "اإلرهاب اليهودي" الذي في  تستعملها جماعة ما إلثارة رعب املدنيين لبلوغ مطامع محددة تتمثل  

قدمتها عصابات أرغون زفاي م، حيث نفذت عصابات غالبية املنتسبين إليها من اليهود واملتعصبين )وفي م  1948احتل أجزاء من األراض ي الفلسطينية عام  

 أغوت إسرائيل( أعماال إرهابية منها ضرب املنازل وتفجير األسواق وقتل النساء واألطفال وارتكاب املذابح الجماعية بهدف إرغام األهالي   –ليومي وشترون  –

 على مغادرة البالد وإخالء القرى واملدن بهدف التحضير لفرض السيطرة الصهيونية عليها.

رعب شريحة   إلى إثارة دوافعها إيديولوجية، وتهدف    ،اإلرهاب بأنه: "سياسة استخدام للعنف محرمة على املستوى الدولي  بعض الفقهاء وقد عرف  

هم أو محددة من مجتمع محدد من أجل االستيالء على السلطة، أو الترويج للمطلب أو ملظلمة بصرف النظر عما إذا كان مرتكبو العنف يعملون لصالح

 . (61)لصالح دولة ما"

 
 . 71-70، ص 2012دار الفكر  . دمشق:الدولي والنظام العاملي الراهناإلرهاب .د. محمد عزيز شكري، د. أمل يازجي 51
 . 43،ص 2008،.ابوظبي:مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية كيف نفهم اإلرهاب   .د. جمال املري  61
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   هكما أن ل
 
ى األفراد أو على ممتلكاتهم، لتخويفهم  آخر ينص على أن اإلرهاب هو كل استعمال مقصود للقوة بشكل غير مشروع لالعتداء عل  تعريفا

 ( 71)بهدف بلوغ غايات معينة

من املمارسات التي تستعمل فيها القوة بغية تخويف الناس وتتسبب    مجموعة  هو  اإلرهاب  أنوبعد ما سبق ذكره من تعريفات يتوصل الباحث إلى  

 . ومهما تعددت بواعثهاملمتلكات  فياألرواح أو في األضرار بخسائر  هذه بأضرار كبيرة سواء تعلقت 

وتستخدم فيه العديد   صفاتقد يتخذ العديد من البل  فحسبادي املفعل الفي كما يتبين لنا على ضوء التعريفات السابقة أن اإلرهاب ال ينحصر 

وم على  ض إرهابية، فاإلرهاب يقا من الوسائل، منها الوسائل التقليدية مثل السالح واملتفجرات، والوسائل الحديثة مثل استخدام شبكة اإلنترنت ألغر 

املتعددة ل التعريفات  الناس، وهذا ما يفسر  العنف بهدف ترهيب  التعريفات هنشر  املالحظ من جملة  اإلرهاب من منظورها، ولكن  ، فكل جهة تعرف 

هابية، ويستخدم صفة العنف باإلرهاب، فالعنف هو السمة الغالبة على الجرائم اإلر  ارتباطواحدة هي جوهرية ة حول فكرة تفقالسابقة أنها تكاد تكون م

 العنف املفرط في الجرائم اإلرهابية من أجل قتل أكبر عدد ممكن من األبرياء وتدمير املمتلكات العامة والخاصة. 

العلمية والتقنية واستغالل وسائل االتصال والشبكة املعلوماتية من    األجهزةعلى استخدام    عبر شبكة اإلنترنت في نشأتها   فكرة اإلرهاباعتمدت  و 

 وإلحاق الضرر بهم. الناس أجل تخويف وترويع 

 للعمل اإلرهابي التقليدي بتوفير املعلومات عن األماكن كونه بعدين هامين، يتمثل أولهما في  علىويعتمد اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت 
 
 مساعدا

 
عامال

أو   الدينية وحرب املستهدفة  الكراهية  التحريض على بث  إلى  بأنه بعد معنوي يرمي  القول  الثاني فيمكن  البعد  أما  اإلرهابية،  العملية  تنفيذ  كوسيط في 

 األفكار. 

 للثورة العلمية والصناعية، وعند البحث عن تعريف اإلرهاب    ى حد إ يعد اإلرهاب عبر اإلنترنت  و 
 
 تبعا

 
نجد أن   ونياإللكترالجرائم التي ظهرت حديثا

 ( 18) دوافع سياسية أو عرقية أو دينية"لمهاجمة نظم املعلومات  أو من أجل إخافة الناسالتقنيات الرقمية  توظيف "  نه:أ  هاالعديد من التعريفات، ومن له

ه الجريمة، حيث ترتبط  ذوخطورة ه، وهنا تكمن أهمية  اإللكترونيمكون من كلمتين هما اإلرهاب و   اإللكترونيويرى الباحث أن مصطلح اإلرهاب  

واحدة من أبرز الجرائم الواقعة على أمن الدولة والتي تتسم بالخطورة والتشدد في تجريمها  كاألولى ارتباطها باإلرهاب بصورته التقليدية  اثنتين  بمسألتين  

 ديثة الظهور. ية التي تعتبر من الجرائم الخطيرة الحنومرونة نصوصها، والثانية ارتباطها بالجرائم التق

 ف اإلرهاب عبر اإلنترنت على أنه:" تعبير يشمل مزج مصطلح التهديد بنظم املعالجة اآللية للمعلومات باستخدام تقنية االتصاالت الحديثةرّ كما عُ 

 . (19))اإلنترنت(

 بانه" مهاجمة البنية التحتية للموقع أو استخدام التقنيات الرقمية ملهاجمة نظم  
 
املعلومات لدوافع سياسية أو دينية أو بهدف تخويف  وعرف أيضا

 ( 20) طرف آخر"

 على أنه" هجوم مدبر بدوافع سياسية ضد املعلومات أو أنظمة الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر أو البيانات التي ينتج عنها عنف
 
ي أضد  وعرف أيضا

 عرف بأنه" فعل إجرامي يرتكب باستخدام إمكانيات الحاسوب واالتصاالت وينتج عنه   (21) أهداف عسكرية بواسطة مجموعات أو عمالء سريين"
 
وأخيرا

 على أجندات   للموافقةحالة من الخوف تأتي نتيجة االضطراب وسط الجمهور بغرض إكراه الحكومة أو الجمهور    الحداثعنف أو تدمير وتعطيل للخدمات  

 (22) ".ثقافيةسياسية أو اجتماعية أو 

الجانب األول هو استخدام التقنيات الرقمية في العمل اإلرهابي،    جانبان،ن اإلرهاب عبر اإلنترنت له  أ ي يظهر من خالل التعريفات السابقة  وبالتال

 ما يكون  اإللكترونيالهجوم اإلرهابي  أنوالجانب الثاني 
 
تخدام غير قانوني لهذا فإن اإلرهاب عبر اإلنترنت هو اس دينية،لدوافع سياسية أو عرقية أو  غالبا

 والتهديد باستخدامها.املتاحة  للوسائل التكنولوجية

األفعال التي من شأنها تنفيذ مشاريع إجرامية قد تكون فردية أو   وتهدف في الغالب إلى   جماعية،ويرى الباحث أن اإلرهاب عبر اإلنترنت إنما يعني 

 استقرار الدولة للخطر.منهم أو أ الناس أو تعريض نفوس إلقاء الرعب في 

 

 
 .52، ص  2003منشأة املعارف، اإلسكندرية:  .إرهاب الدولة في إطار القانون الدولي العام .د. سامي جاد عبد الرحمن واصل  71

 . 66، ص2011ء، أمير فرج يوسف،الجريمة اإللكترونية واملعلوماتية والجهود الدولية واملحلية ملكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت،القاهرة:مكتبة الوفا 18
 . 649، ص2004جامعة عين شمس،   :الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت، أطروحة دكتوراه غير منشورة، القاهرة .عمر بن يونس 19
  .7، ص2008يونيو،  4-2نون اإلثبات.القاهرة: عبد هللا عبد العزيز العجالن.اإلرهاب اإللكتروني في عصر املعلومات. املؤتمر الدولي األول حول حماية أمن املعلومات والخصوصية في قا 20

 

عامة لتنمية املوارد البشرية بالتعاون مع عالقة جريمة اإلرهاب اإللكتروني بغيرها من الجرائم، ورقة عمل عن استخدام الحاسوب اآللي في مكافحة اإلرهاب، التي نظمتها اإلدارة ال .معنوي مختار املشرف 12

 . 17، ص2004نيسان،  الرياض،األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم 
 . 670سابق، ص، مرجع  عمر بن يونس 22
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 التنظيمات اإلرهابية عبر شبكة اإلنترنت  أهدافأساليب و : املبحث الثاني

ن وسائلها  أ من الدوليين، وتعتقد  فعالها على السلم واأل أ غير مبالية بخطورة    أهدافها وهيلى  إ العديد من االساليب للوصول  التنظيمات االرهابية    تتبع

  الناحية القانونية والدينية.مشروعة ومباحة من 

 اإللكترونياألساليب العامة لإلرهاب  :ول املطلب األ 

 
ً
 : : انتحال شخصية الفردأوال

إعطاء املجرمين قدرة أكبر على ارتكاب جرائم انتحال الشخصية وذلك من خالل املساعدة في عمليات جمع املعلومات في  اإلنترنت    ساهم انتشار

والتي منها  -الضحية واالستفادة منها في ارتكاب جرائمهم، وتتم هذه الجريمة من خالل عدة وسائل وصور منها اإلعالنات املشبوهةالشخصية املطلوبة عن 

لالستيالء على معلومات اختيارية من الضحية، مثل اإلعالن عن جائزة ضخمة يكسبها من يساهم بمبلغ رمزي لجهة   -ما يداعب غريزة الطمع اإلنساني

إمكانية ارتكاب    إلىذلك    ؤدي وتتطلب هذه العملية اإلفصاح عن بعض املعلومات الشخصية كاسم الضحية وعنوانها ورقم بطاقة االئتمان بحيث يخيرية،  

 (23)السحب من البطاقة االئتمانية.القيام بأو  األرصدة البنكيةاالستيالء على  مثلهذه الجريمة  بسببجرائم أخرى 

:
ً
 : مرحلة التحضير والبناء ثانيا

اإلرهابية العملية  املجموعة  تمر  بمبادئ  وتعريفهم  وتدريبهم  اإلرهابية  املجموعة  أعضاء  تجنيد  والحضانة من خالل  البناء  والبحث عن ،  بمرحلة 

األدوات   بكافة  وتزويدهم  أعضائها  وتجهيز  عملها،  في  الجماعة  استمرارية  لضمان  والالزم  املناسب  والنقل التمويل  االتصال  كوسائل  جرائمهم  لتنفيذ 

الحديثة قد قللت  التكنولوجيا واالتصاالت  أن وسائل  إلى  الصدد تجدر اإلشارة  العمل واملهام، وفي هذا  املسافات    من   والتخفي والتدريب وتقسيم  تأثير 

واألشخاص،   واملعلومات  األفكار  انتقال  تعيق  قد  والتي  الجريمة  الرتكاب  الالزمة  واإلذاعة واألزمنة  والنقالة  الثابتة  الهواتف  الوسائل  هذه  ومن 

 (24) والتلفزيون.

 من فئة الشباب، وبث مبادئهم و   اإللكتروني وتتميز هذه املرحلة بالتلقين  
 
 أفكارهممن خالل قيام اإلرهابيين بحشد املؤيدين واملتعاطفين معهم خاصة

لنشر أفكارها ومعتقداتها والتخطيط والتجهيز للعمليات  تستخدمها  ملنظمات اإلرهابية  صة باالخافي محاولة لتجنيد إرهابيين جدد، فهناك آالف املواقع  

أللغام واألسلحة اإلرهابية املنوي القيام بها، وتنسيق الخبرات امليدانية العملية بين اإلرهابيين، حيث تم الكشف عن مواقع لتعليم صناعة املتفجرات وا

وكيفية الدخول إلى املواقع املحجوبة،   اإللكترونيلية اختراق وتدمير املواقع والبيانات والنظم املعلوماتية واختراق البريد  الكيماوية الفتاكة، ومواقع توضح آ 

ترويعها، حيث   قصد، وطرق نشر الفيروسات، كما أن هناك مواقع مخصصة لشن حمالت نفسية على الدول واملجتمعات اإللكترونيوعمليات التجسس 

 (25) كيفية إعدامهم.تبين األسرى و تعرض الرهائن و 

 
ً
اقع  ثالثا  :وتدميرها اإللكترونيةاقتحام املو

وتدميرها وتغيير محتوياتها والدخول إلى الشبكات والعبث بمحتوياتها بإزالتها أو االستيالء عليها أو الدخول على    اإللكترونيةأي الدخول إلى املواقع  

، ولتدمير املواقع يتم الدخول غير املشر 
 
وع إلى نقطة شبكة الطاقة أو شبكات االتصاالت بهدف تعطيلها عن العمل أطول فترة ممكنة أو تدميرها نهائيا

 بهدف تخريب نقطة االتصال أو النظام.ارتباط أساسي
 
 (26)ة أو فرعية متصلة باإلنترنت من خالل نظام آلي، أو مجموعة نظم مترابطة شبكيا

والحيلولة دون االختراق تعد من املسائل الصعبة إذ ليس هناك وسيلة تقنية أو تنظيمية يمكن تطبيقها    ،بيئة سهلة لالختراق  اإللكترونيويعد النظام  

 دون تدمير املواقع أو اختراقها بشكل دائم، 
 
بسبب املتغيرات التقنية الدائمة وإملام محترفي جرائم االختراق بثغرات اإلنترنت وتطبيقاته  وذلك وتحول تماما

 اس التصميم املفتوح ملعظم األجزاء، سواء أكان ذلك في مكونات نقطة االتصال أو النظم، أو الشبكة أو البرمجة.والتي تقوم على أس

 للجماعات اإلرهابية    اإللكترونيةوتعد املواقع  
 
تقوم بتدميرها وإتالف محتوياتها، خاصة وأن الجماعات والتنظيمات   حيثفي كثير من األحيان هدفا

عمليات االختراق هذه للوصول إلى كثير من املعلومات الخاصة واألسرار  تستعملتي تسهل االختراق ما ال يمتلكه األفراد العاديون، و تمتلك من الوسائل ال

 الشخصية واختراق الخصوصية. 

 ما تتم من قبل مجموعات محترفة تعرف طرق التخفي والتالعب بال
 
بيانات الشخصية لها،  وتجدر اإلشارة في هذا الصدد أن عمليات االختراق عادة

شبكة من ألن مزود الخدمة قد يعرف حركة املشترك بمجرد اتصاله بالشبكة ويعرف كافة بياناته وتفصيالته الشخصية وكل ما يقوم به من أنشطة على ال

تي أطلع عليها وما جلب منها من ملفات،  ( ، حتى أن باستطاعته أن يكشف املواقع التي زارها والكلمات التي بحث عنها، والصفحات الIPخالل الرقم الخاص )

 (27) التي تم تبادلها ، وعمليات الشراء وتفصيالتها. اإللكترونيةوالتاريخ وما قام به من حوارات، كما يستطيع معرفة الرسائل 

 
 . 42، ص2005، .جرائم االنترنت والحاسب اآللي وطرق مكافحتها.االسكندرية:دار الفكر الجامعيمنير الجنبيهيممدوح الجنبيهي و  23
 . 14، ص2010رة، الجامعة اإلسالمية، الفراغ الفكري وتأثيراته على االستخدام السيئ لتقنية االتصاالت الحديثة، مؤتمر اإلرهاب بين تطرف الفكر وفكر التطرف، املدينة املنو  .رانيا نظمي 24
 . 16-15رانيا نظمي، مرجع سابق، ص  25
 . 83، ص2000أكاديمية نايف للعلوم األمنية،  :الرياض.املعلومات نظم  جرائم  .داودحسن طاهر  26
 .24، ص2005جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،   :الرياض .وسائل اإلرهاب اإللكتروني: حكمها في اإلسالم طرق مكافحتها .عبد الرحمن بن عبد هللا السند  27
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 منها ما يلي: نذكر وهناك عدة طرق لالختراق وتدمير املواقع 

 مستقلة بذاتها لتنفيذ السلوك اإلجرامي في جرائم اإلنترنت. اإلغراق بالرسائل: وهي ربما تكون طرق  •

 على التالعب بالبيانات واملعلومات والبرامج من خالل املعالجة اآللية للبيانات ملحوها   •
 
أو تعديلها أو التالعب بالبيانات: تقوم هذه الجرائم أساسا

غير الل الدخول  املجرم املعلوماتي في نطاق شبكة اإلنترنت من خال  هدفتشويهها أو إلغائها أو تحويل مجراها، وتتمثل الصورة الغالبة في تحقيق  

 (28) ، ثم قيام الجاني بارتكاب فعله.أخذ املوافقة على ذلكإلى النظام املعلوماتي، أو البقاء فيه دون  قانوني

بالدخول  واحد من صور جرائم املعلوماتية فإنه يتم ارتكابه بذات الطريقة إذ أن اإلرهابي املعلوماتي )املجرم املعلوماتي( يقوم  اإلرهاب  وبحكم أن  

 غير املشروع إلى النظام أو البقاء فيه بدون إذن ثم يقوم بمباشرة أفعاله. 

الشركات بهدف تخريب نقط • أو  الخاصة باألفراد  املعلومات  اختراق شبكة  بأنه محاولة  املعلومات  أنظمة  املعلومات: يعرف تدمير  أنظمة  ة تدمير 

 من الضرر والشلل ألجهزة الكمبيوتر واملعلومات التي تم تخزينها  االتصال أو النظام عن طريق تخليق أنواع من الفيروسات  
 
الجديدة التي تسبب كثيرا

 (29) على هذه األجهزة.

:
ً
اقع رابعا  : انتحال شخصية املو

 ويتمتع بخطورة واضحة لصعوبة اكتشافه، حيث يمكن تنفيذ هذا األسلوب حتى مع املواقع
 
ذات    يعد هذا األسلوب من األساليب الحديثة نسبيا

اآلمن أو من خالل  ةنظم االتصال  بيني،  املوقع للسيطرة عليه، ثم تحويله كموقع  املجرم على  األمني من خالل هجوم  الحاجز  اختراق  ، ويمكن وبسهولة 

بمجرد كتابة  وذلك  اختراق موقع أحد مقدمي الخدمة املشهورين، ثم يقوم بتركيب البرنامج الخاص به هناك، مما يؤدي إلى توجيه أي شخص إلى موقعه  

 (30) .الشهيرع اسم املوق

: التهديد عبر اإلنترنت 
ً
 :خامسا

 عبارة عن أقوال وهذه األقوال ال تعد جريمة ما لم تخرج إلى العالم املادي، وفي الجرائم اإلرهابية يجب توافر عنصر ال
 
ترويع والتخويف التهديد أساسا

من الجرائم التي قد تعد قائمة بحد ذاتها، كالتخريب واإلتالف والقتل، واإلرهاب  واإلزعاج لثبوت املسؤولية الجزائية، ومن هنا يأتي الربط بين اإلرهاب وكثير  

 (31) عبر اإلنترنت.

اإلنترنت عدة أشكال وصور   أو تجمعات ك ويتخذ التهديد عبر  التهديد بالقتل لشخصيات سياسية أو التهديد بالقيام بتفجيرات في مراكز سياسية 

 فيروسات إلتالف األنظمة املعلوماتية في العالم. رياضية أو التهديد بإطالق 

 العامة لإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت  األهداف :الثانياملطلب 

 
ً
 (32)في النقاط التالية:  هايمكننا بيانالتي  يهدف اإلرهاب عبر شبكة اإلنترنت إلى تحقيق جملة من األهداف غير املشروعة :أوال

 األشخاص والدول والشعوب.  تخويف وترعيب •

 اإلخالل بالنظام العام واألمن املعلوماتي.  •

 تعريض سالمة املجتمع وأمنه للخطر. •

 . تدميرهاالعمل على بالبنى املعلوماتية التحتية و  اإلضرارر  •

 تهديد السلطات العامة واملنظمات الدولية وابتزازها.  •

 االنتقام من الخصوم.  •

 . االنتباه وإثارة الرأي العام جذب •

 جمع األموال واالستيالء عليها. •

افع اإلرهاب الدولي عبر شبكة اإلنترنت  :الثالث املطلب   دو

من أهم الوسائل االستراتيجية التي يوليها اإلرهاب الدولي أهمية متميزة لتنفيذ مخططاته اإلجرامية إلى جانب األساليب  اإللكترونيةإن بناء الجيوش 

 على األفراد واملجموعات والدول وفق النسق التالي:    اإللكترونيةاستخدام هذه الجيوش في شن الحروب و  بناء التي تم ذكرها سابقا، ويتم 

 
 .21، ص2004دار الثقافة للنشر والتوزيع،  : عمان .جرائم الحاسوب واإلنترنت  .محمد أمين الشوابكة  28
 . 3، ص2011مجلة علمية فكرية شهرية،  ،اإلرهاب اإللكتروني، منشور في موقع مجلة الباحثون اإللكتروني  .مهران زهير املصري   29
 .93-89مرجع سابق، صجرائم نظم املعلومات ،حسن طاهر دواد،    30
 .694، ص2004جامعة عين شمس،   :القاهرة .الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنت .يونسعمر بن   31
 . 2007مواجهة جرائم التطرف والغلو والتكفير من خالل اإلنترنت، ندوة املجتمع واألمن، الجرائم اإللكترونية، الرياض،  .صالح الفريح  32
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 :
ً
 : عدادات الهجوميةتطوير االستأوال

، وتدمج مفهوم الثورة في اإللكترونيحيث تعد الصين وروسيا األبرز في هذا املجال، إذ تهتم الصين وتعمل على تطوير قدراتها الهجومية في املجال  

 في مجال الحروب 
 
 سنة "الدفاع القومي"  التي أصدرهاالورقة الصينية البيضاء  كما تؤكده ، اإللكترونيةالشؤون العسكرية في عقيدتها العسكرية، خاصة

جيش    بالقول   2006 بناء  من  الرئيس ي  الهدف  جعلهعصري أن  هو   ،   
 
في    جيشا الفوز  على   

 
الواحد   نيةاإللكترو حروب  القادرا القرن  منتصف  بحلول 

 (33)والعشرين.

:
ً
 : تطوير االستعدادات الدفاعية ثانيا

 على اإلنترنت تعد األكثر عرضة لهجمات الحروب  
 
، وألن األفضلية في حروب اإلنترنت للمهاجم، وألن ميدان حرب اإللكترونيةإن الدول األكثر اعتمادا

لدول انكلترا  اإلنترنت عبارة عن ميدان ال تناظري، فإن الدول تعمل على تطوير قدراتها الدفاعية إلى جانب امتالكها قدرات هجومية متطورة، ومن هذه ا 

، ومركز العمليات الذي يقع اإللكترونيبإنشاء وحدة األمن    2009القومية في حزيران    اإللكترونيالتي قامت على سبيل املثال بإصدار إستراتيجية األمن  

 في شهر آذار 
 
 ( 34) .2010مقره في وكالة االستخبارات القومية والتي بدأت وظيفتها عمليا

ال الناتو،  أو  األطلس ي  لدول حلف شمال  بالنسبة  الحال  الهجمات  تي  توكذلك  االعتداء   اإللكترونيةعتبر  أشكال  أو شكل من  إعالن حرب  بمثابة 

الواليات املتحدة األمريكية الدولة  تعد    هجوم، ولالعسكري الذي يفرض على الدول األعضاء االلتزام بتقديم املساعدة والدفاع عن الحليف الذي يتعرض ل

 للقدرات والتقنيات الهجومية العالية املطلوبة في الحرب  
 
 على اإلنترنت في  هي  ، و اإللكترونيةاألكثر امتالكا

 
تهتم أكثر بالجانب الدفاعي ألنها األكثر اعتمادا

" التي قدمت من قبل لجنة اإللكترونيصادق البيت األبيض على وثيقة " مراجعة سياسة الفضاء  2009مختلف القطاعات املدنية والعسكرية، ففي أيار 

الخطو  لخصت  أوباما،  األمريكي  الرئيس  إلى  األمريكية  خاصة  املتحدة  الواليات  على  يجب  التي  األمن  ا ات  لتفعيل  األولية    اإللكترونيتباعها  ومتطلباته 

 (35)األساسية.

بإنشاء قيادة اإلنترنت    2010  شهر مايوقامت في  و ،  اإللكترونيةكشفت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية عن مبادرة جديدة ملحاربة الهجمات    وقد

 "سايبركوم" وعينت مدير وكالة االستخبارات  
 
األمريكية  األساسية  مهمتها    وتمثلتلها،    رئيسا ، وقد بدأت هذه من االختراقفي حماية الشبكات العسكرية 

 (36)ين املحترفين.اإللكترونيالقراصنة والجواسيس  بين أفضلمن  شخص 1000تضم ما يقارب هي ، و 2010في العام  عملهاالقيادة 

:
ً
البحث عن أسرار عسكرية ونظم دفاعية عسكرية ومعلومات سرية وتقنيات، وتكمن خطورته في زيادة التنافسية   اإللكترونييستهدف التجسس    ثالثا

للدول  االقتصادية وفرص العمل على هذه األسس، كما أنها تضمن التفوق االقتصادي والعسكري و الدولية وعوملة االقتصاد واعتماد الشؤون العسكرية  

 الصناعية
 
 (37) لي فإن التجسس التقني واالقتصادي هو استثمار غير شرعي لهذا التفوق.، وبالتامنها خاصة

   (38) جرائم التجسس واإلرهاب عبر اإلنترنت: أهدافومن أهم 

املعلومات،  و   املعلومات: • أو حذف  أو تغيير  الدولية    حيثيشمل ذلك سرقة  الحدود  التجسس والبث في عصرنا  أصبحت  أقمار  مستباحة بسبب 

 في ظل انتشار استخدام اإلنترنت.  اإللكترونيةالفضائي، كما تحولت وسائل التجسس من الطرق التقليدية إلى الطرق 

 ويتمثل ذلك في تعطيلها أو تخريبها.  األجهزة: •

مباشر كالتهديد واالبتزاز، وفي هذا الصدد نجد أن   حيث تستهدف هذه الجرائم فئة كبيرة من األشخاص أو الجهات بشكل  األشخاص أو الجهات: •

  فالخطر ال يقتصر فقط على محاولة اختراق الشبكات واملواقع من قبل العابثين من مخترقي األنظمة  
 
 وتقتصر غالبا

 
هؤالء مخاطرهم محدودة نسبيا

في عمليات التجسس    يكمن  طية مخزنة، لكن الخطر الحقيقيما يمكن التغلب عليه من خالل إيجاد نسخة احتياهو  على العبث أو إتالف املحتويات و 

أو   التي تقوم بها األجهزة االستخبارية في مختلف دول العالم للحصول على أسرار ومعلومات عن غيرها من الدول، وإفشاؤها لدولة أخرى معادية

 استغاللها بما يضر مصلحة تلك الدولة.

الفضاء من خالل موجات السلكية   اتصال عن طريق  بوسائل  تتم  املعلومات  وأغلب هذه  للحصول على معلومات  أنواعه  بكافة  التجسس  ويتم 

أي شكل من أشكال الحرب واإلرهاب، وهذه الوسائل هي: التلفون وخدمات الهاتف، والتلفون بلحصول على املعلومات  إلى ا ووسائل االتصال التي تهدف  

الرسالجوال األجنبية وتحليل رموز  االستخبارات  الصوتي واعتراض  الرد  الصوتي وآلية  الالسلكي، والبريد  املكاملات والفاكس، والتلفون  ائل، ، وتسجيل 

 (39) ، والتنصت على املكاملات الهاتفية.بالساتاليتواإلرسال 

 
 .3، ص2010نشور في مركز الجزيرة للدراسات، ، م21الحروب اإللكتروني في القرن  .علي حسين باكير  33
 . 108، ص2012،اطروحة دكتوراه، عمان، جامعة عمان العربية،االرهاب في الفضاء االلكتروني  بدرة هويمل الزبن،   34
 . 4علي حسين باكير، مرجع سابق، ص  35
 . 109بدرة هويمل الزبن، مرجع سابق، ص  36
 .212، ص1994دار النهضة العربية،  :القاهرة .2ثورة املعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط .محمد سامي الشوا  37
 . 66، ص2005جرائم التجسس واإلرهاب اإللكتروني عبر اإلنترنت، منشور في موقع منتدى املحامين العرب ، . محمد األلفي  38
 .149-147، ص2006منشأة املعارف، :اإلسكندرية .الكمبيوتر واإلنترنت جرائم  .سالمةمحمد عبد هللا    39
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الدولة من   بأمن  املاسة  املعلومات  الحصول على  والتجسس بشكل عام هو استقصاء وسرقة  املنظمات بهدف  أو  الدول  أو  املؤسسات  أو  األفراد 

لحصول  إلى ا سعت إحدى الجهات اإلرهابية حيث   1994في فرنسا في صيف  ما حدث  عسكرية أو شخصية، ومثال ذلك    معلومات اقتصادية أو سياسية أو

لسالح البحرية الفرنسية وسرقت منها معلومات عسكرية تتعلق بالسفن التي تستعملها على املعلومات العسكرية املخزنة في ذاكرة الحاسبات اآللية التابعة  

ة لحماية الجيوش التابعة لدول أعضاء حلف شمال األطلنطي، األمر الذي دفع قيادة أركان الحلف والسلطات العسكرية الفرنسية إلى تصميم برامج جديد

 (40) حاسباتها اآللية.

 للتجسس الحتوائه على كثير من املعلومات الهامة، وليس )  اإللكترونيةوتعد الشبكة  
 
على نفس كل املعلومات املتوافرة على الشبكة    تاإلنترنت( هدفا

  (41)، حيث ينطبق عليها كشبكة معلوماتية النموذج ذو اإلبعاد الثالثة وهي:القدر من األهمية

 سرية املعلومات •

 سالمة املعلومات •

 وجود املعلومات  •

:
ً
 :التنكر والخفاء رابعا

فهم من يرتكب جرائم الكمبيوتر واإلنترنت خلسة وبكافة أشكالها وهم في حالة تنكر وخفاء، مثل  ،تتم حرب املعلومات من قبل املتنكرين واملختفين

رتكب مثل هذه األفعال في معرض ارتكاب سرقة البطاقات والهويات وأخذ القروض والبطاقات االئتمانية وتزوير السندات والتزوير والتزييف ويمكن أن ت

 . اإللكترونيجرائم اإلرهاب 

الصلب وتحول حصان طروادة إلى قنبلة ف هناك فيروسات تزرع في جهاز الخصم للدخول إليه وحذف امللفات املوجودة به وإعادة تجهيز القرص 

الفيروسات منها ما يتعلق بقطاع  أنواع من  وهناك وسائل لتدمير أجهزة اآلخرين وإتالف املعلومات عليها وهي: حصان طروادة و   (42) منطقية أو قنبلة وقت 

الكمبيوتر  املنطقية، وهي مجموعة من تعليمات  البرامج، والقنابل  التنفيذ ومنها فيروسات  أو فيروسات  الطفيلية  الفيروسات  تنفذ    التشغيل ومنها  التي 

 
 
 عند توفر شروط معينة.عمال

 
 (43) مؤذيا

:
ً
 :العمليات النفسية التي تتم باملعلوماتية خامسا

 (44)واإلرهاب عبر اإلنترنت وهي: اإللكترونيةمن املسائل الهامة واألساسية في الحرب هذه العمليات تعد و 

للتأثير على اتجاهات الخصم وإدراكاته وسلوكياته باتجاهات محببة لتلك  عمليات نفسية إستراتيجية: وهي عمليات معلوماتية دولية تقوم بها الدولة   •

 ما تتم هذه العمليات خارج الدولة وخارج النطاق العسكري.
 
 الدولة وأهدافها، وعادة

 ناء الصراعات املفتوحة. العمليات النفسية العملياتية: وهي التي تتم قبل الحرب وخاللها وأيام الصراعات وقد تكون موجهة لبقعة جغرافية معينة أث •

 العمليات النفسية التكتيكية: وهي التي تنفذ في منطقة لقائد تكتيكي خالل الصراعات أو الحرب لدعم هدف تكتيكي ضد الخصم.   •

في • ويوجد  الدولة  تكون ممثلة من طرف  والتي  العدائية  األجنبية  املناطق  في  تنفذ  التي  العمليات  وهي  التماسكية:  النفسية  أو العمليات  ها خصم 

 وتنفذ إلنتاج سلوكيات داعمة ألهداف الدولة.  هاجماعات عدائية ل

 عوامل نجاح التنظيمات اإلرهابية عبر اإلنترنت : املبحث الثالث

منية التي يصعب عليها في الكثير من الحاالت كشف  األ   لألجهزة هدافها تحديا  أ لى تحقيق  إ كوسيلة للسعي    لإلنترنترهابية  توظيف التنظيمات اإل يشكل  

ن العديد أ   علما  ،االمنية كشفهاجهزة سماء يصعب على األ أ رهابية صفات و ساسا النتحال التنظيمات اإل أ هذه التنظيمات وخططها وعناصرها ويرجع ذلك  

 منية. عين الرقابة األ أ عن والتخفي ناورة  يتمتعون بالقدرة على امل اإللكترونيةمن هذه التنظيمات تستقطب متخصصين في املواقع 

 عوامل النجاح الناتجة عن خصائص اإلرهاب بحد ذاته  املطلب األول:

تتميز بسرعة تغيرها وتطورها باعتبارها وليدة ثورة املعلومات الهائلة املتعددة األوجه،   املستحدثة التيتعتبر جريمة اإلرهاب عبر اإلنترنت من الجرائم  

 لهذا فإنها تختلف عن الجرائم العادية بعدد من الخصائص: 

 

 

 
 . 67محمد األلفي، مرجع سابق، ص  40
 .69-68محمد األلفي، مرجع سابق، ص  41
 . 305، ص2002دار الشروق للنشر والتوزيع،  : عمان .وحرب املعلومات  األمن .البداينةذياب   42
 .135حسن طاهر داود، مرجع سابق، ص  43
 . 149ذياب البداينة، مرجع سابق، ص  44
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 :
ً
 عاملية الجريمة "جرائم عابرة للقارات":أوال

انتشار شب للقارات مع  العابرة  الجرائم  اإلنترنت من  اإلرهاب عبر  لها من  تعتبر جرائم  أعداد هائلة ال حصر  بها  التي ترتبط  العاملية  كة االتصاالت 

 خر.آ الحواسيب عبر العالم، حيث يمكن أن يكون الجاني في بلد والضحية في بلد 

 :
ً
 :جرائم صعبة اإلثباتثانيا

هذه الجرائم    تتميز بصعوبة متابعتها واكتشافها بحيث ال تترك األثر الفوري واملباشر، فهي عبارة عن أرقام تتغير في السجالت الحاسوبية، فالكثير من

  البصمةك العادي  ، ومن أهم صعوباتها أنها تتميز باالفتقار للدليل املادي هالحظة ارتكاب من قد تم اكتشافها عن طريق الصدفة وبعد مرور زمن طويل 
 
 مثال

 
 
 . وتعود صعوبة إثباتها لألسباب التالية:(45)مما يؤدي إلى صعوبة اكتشافها فورا

 بعد ارتكابها.  ا هي جريمة ال تترك أثر  •

 الصعوبة الفنية لالحتفاظ ببعض اآلثار إن وجدت. •

 التعامل معها. تحتاج إلى خبرة فنية من قبل مختصين، مما يصّعب على املحققين العاديين  •

 اعتمادها على الخدعة ومحاولة التضليل في التعريف بمرتكبيها.  •

 (46) اعتمادها على مستوى معين من الذكاء عند ارتكابها. •

:
ً
 : الجرائم الناعمة ثالثا

    اإللكترونيةإذا ما قورنت بالجرائم العادية التي تتطلب في حال ارتكابها املجهود العضلي مثل جرائم السرقة والقتل وغيرها فإن الجريمة  
 
تعتمد اعتمادا

 على القدرات العقلية والتفكير العلمي الذي يتصف بالتنظيم املدروس والقائم على املهارة العالية املتحكمة في تقنيا
 
 .ت الحاسوب اآلليكليا

   هذاو
 
 يعمل لحساب غيره من األشخاص املعنويين " الشركات" سواء تلك التي   غالبا

 
 طبيعيا

 
ما يكون الجاني في جريمة اإلرهاب عبر اإلنترنت شخصا

اتية له عن طريق االستعانة بالحاسوب  تعمل في مجال املعلوماتية أو غيرها، إال أن هذا ال ينفي أن الجاني قد يعمل لحسابه ويسعى إلى تحقيق املصلحة الذ

 (47) ومعالجة املعلومات.

 عبر شبكة اإلنترنت  اإللكترونيبطبيعة وسمات املجرم  ات الصلةعوامل النجاح  املطلب الثاني:

عن املجرم التقليدي بمجموعة من الصفات التي تسهل من مهمة ارتكابه للجريمة املعلوماتية وتصعب باملقابل من مهمة    اإللكترونييتميز املجرم  

 سلطات االستدالل والتحقيق في اكتشاف هذه الجرائم والتحقيق فيها وهذه الصفات يمكن إجمالها فيما يلي: 

 :
ً
  :اإللكترونيالذكاء أوال

   أنيتسم بالذكاء العقلي املتميز في مجال املعلوماتية، ذلك    اإللكترونيفاملجرم  
 
 السيطرة على النظام املعلوماتي والكمبيوتر واإلنترنت تتطلب قدرا

 
 
املختلف  عاليا املعلوماتية  لألنظمة  األمنية  الحماية  بتجاوز جدران  يتعلق  فيما  وباألخص  املكتسبة  والخبرة  التقني  املعرفي  والزاد  املهارة  وغيرها من  من  ة 

 (48).العقبات املعلوماتية التي قد تعترض سبيل ارتكاب الجانبي للجريمة املعلوماتية

ل الدراسة املتخصصة لعلوم الكمبيوتر واألنظمة املعلوماتية أو من خالل التطبيق أو الخبرة العملية ومثل هذا الذكاء يكتسبه الجاني إما من خال

من ارتكاب    هإلى مستوى يمكنالجاني أو من خالل اختالطه اجتماعيا باملتخصصين في علوم الكمبيوتر واإلنترنت واألنظمة املعلوماتية واملهم هو أن يصل 

 شودة نالجريمة املعلوماتية امل
 
بكيفية استخدام أصعب األجهزة والبرامج في حين أن    ، فهناك جرائم معلوماتية يستلزم ارتكابها توافر معرفة واسعة جدا

لكترونية إلى آخر يهدده فيها بالقتل أو كمن يعطي  إ هناك جرائم معلوماتية أخرى ال يتطلب ارتكابها سوى ضغطة زر أو بضع ضغطات كمن يرسل رسالة  

 هاز الكمبيوتر العائد لغيره بمسح ملف أو ملفات معينة موجودة داخل الجهاز نفسه.اإليعاز لج

:
ً
  :امتالك السلطة تجاه النظام املعلوماتي املستهدف ثانيا

يتمتع في الغالب بحقوق ومزايا تجاه النظام  اإللكتروني ال نقصد بالسلطة هنا أن الجاني يمتلك سلطة سياسية أو عسكرية بل نقصد بها أن املجرم 

  (49) املعلوماتي املستهدف 
 
  بشكل يجعله مسيطرا

 
   ومتحكما

 
  نوعا

 
 التصريح بالدخول إلى النظام  ما في ذلك النظام سواء بصورة مباشره مثال

 
كمن يملك أصال

 
 
كمن يملك التصريح بالدخول إلى غرفة أو قاعة الكمبيوتر   املعلوماتي املستهدف من دون أن يملك حق التصرف بما يحتويه أو بصورة غير مباشرة مثال

كمبيوتر أو كمن يملك التصريح باستعمال تلك الكمبيوترات ولكن من دون أن يملك الحق في الولوج إلى نظام  من دون أن يملك التصريح باستعمال ذلك ال

 
 .1999 ، 2العدد  والقانون، مجلة األمن  دبي،  الجنائي،أصول التحقيق  املعلوماتية،الجرائم  .رستمهشام   45
 . 42تاريخ، صبدون  املصرية،دار الكتب والوثائق  :القاهرة . واإلنترنتشرح جرائم الكمبيوتر   .مرادعبد الفتاح   46
 .56، ص2003مطابع الهيئة لدولية،  :القاهرة .ثورة املعلومات  . الشوامحمد يامي    47
 . 47ص 2009النهضة العربية،  دار. القاهرة:الحماية القانونية والفنية لقواعد املعلومات املحوسبة .بن محمد بن حارب البوسعيدي هالل 48
   20 ،ص 0201دار النهضة العربية، القاهرة:  .جرائم الحاسبات اآللية في التشريع املصري   .حمد محمود مصطفيأ  49
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ؤسسة ومن  معلوماتي معين، ونرى هنا بأن هذه السمة ليست مطلقة فهي ال تنطبق على الغير الذي يخترق النظام املعلوماتي ملؤسسة معينة من خارج امل

 من التصا
 
 ريح املذكورة أعاله .دون أن يملك أيا

:
ً
 :القدرة على إخفاء الخطورة ثالثا

ويطلق    ،يتسم بقدرته على إخفاء خطورته عن مجتمعه فهو يختلط مع مجتمعه ويحرص على عدم إظهار خطورته اإلجرامية  اإللكترونيفاملجرم  

 للداللة على هذه السمة على أساس أن املجرم امل
 
علوماتي ال يضع نفسه في موضع العداء مع مجتمعه الذي يحيط بعض الفقهاء تسمية التكيف اجتماعيا

 (50) به وأنه قادر على التكيف مع مجتمعه.

 
 
الذي ينشر الصور واألفالم اإلباحية عبر االنترنت هو في الغالب ممن يرسمون األوشام  اإللكترونيفاملجرم   ،ن هذه السمة ليست مطلقةإف وعموما

الرتكاب املختلفة على مختلف مواضع أجسادهم وكذلك هو في الغالب ممن يتعاملون بهذه الصور واألفالم ويكون في معظم األحوال أكثر عرضة من غيره 

لذا يمكن اعتبار   يناإللكترونيجرمي  امللب الشائع ال بالقليل النادر وملا كانت هذه السمة متوافرة في أغلب  جرائم االغتصاب، ولكن وملا كانت العبرة بالغا

 بصفات أخرى من أهمها عدم امليل إلى العنف.  اإللكتروني. وباإلضافة إلى ما تقدم يتميز املجرم هؤالء املجرمون.هذه السمة واحدة من صفات 

 :
ً
  :مجرم متخصص اإللكترونياملجرم  رابعا

 
 
  ثبت من القضايا التي تناولتها العدالة في العديد من دول العالم أن عددا

 
من املجرمين ال يرتكبون إال جرائم الكمبيوتر أي أنهم يتخصصون في  كبيرا

 هذا النوع من الجرائم دون غيره.

:
ً
 :مجرم هاو في حاالت كثيرة اإللكترونياملجرم   خامسا

   ال يسهل على
 
الكمبيوتر، فاألمر يقتض ي كثيرا إال في حاالت قليلة أن يرتكب جرائم بطريق  من الدقة والتخصص في هذا املجال   الشخص الهاوي 

 
 
وال يحول ذلك دون ظهور مجرمين هواة  للتوصل إلى التغلب على العقبات التي أوجدها املتخصصون لحماية أنظمة الكمبيوتر كما يحدث في البنوك مثال

 ل هذا النوع من الجرائم في حاالت عديد وهذا ما أثبتته أحداث كثيرة في بالد متعددة وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية. في مجا

:
ً
  :مجرم ذكي  اإللكترونياملجرم  سادسا

   اإللكترونيال يمكن أن ينتمي املجرم  
 
أو سيارة منخفض الذكاء في كثير من األحيان فإن من    إلى طائفة املجرمين األغبياء، فإذا كان من يسرق منزال

في ارتكاب   يستعين بالكمبيوتر في السرقة من أموال بنك أو شركه يتميز بمستوى مرتفع من الذكاء يمكنه من التغلب على كثير من العقبات التي تواجهه

 ى مرتكبي جريمة النصب منه إلى مرتكبي جريمة السرقة. جريمته فهو أقرب إل

 :
ً
  :مجرم غير عنيف اإللكترونياملجرم سابعا

 إلى العنف في ارتكاب جرائمه التي ال تستلزم مقدارا من العنف للقيام بها.  اإللكترونيإلى إجرام الحيلة فال يلجأ املجرم  اإللكترونيينتمي اإلجرام 

:
ً
  اإللكترونياملجرم   ثامنا

ً
 :متكيف اجتماعيا

 إنسان  إ نفسه في حالة عداء سافر مع املجتمع الذي يحيط به بل    اإللكتروني ال يضع املجرم  
 
  ويعينهالذكاء    شديدنه إنسان متكيف مع ذلك، إنه أصال

 يزيد قد   إجرامهأن   حيثذلك على عملية التكيف، وما الذكاء في رأي كثيرين سوى القدرة على التكيف، وال يعني ذلك التقليل من شأن املجرم املعلوماتي 

                  (51) .إذا زاد تكيفه االجتماعي

 الخاتمة: 

ألبعاد  ثمة تخوف كبير على الصعيد العاملي من مستقبل اإلرهاب اإللكتروني الذي تمارسه التنظيمات اإلرهابية، ذلك اإلرهاب االلكتروني مجهول ا 

تعرض   في حاالت  املطردة  الزيادة  إلى  بالنظر  وذلك  أجمع،  العالم  في  املعلومات  التحتية ألنظمة  البنى  في ضرب  يتسبب  أن  املمكن  املؤسسات الذي من 

 بعد تخطيط جيد  اإللكترونيةاالقتصادية واملالية الضخمة لهجمات اإلرهاب اإللكتروني، فمن املتوقع في املستقبل أن ينفذ املعتدون هجماتهم اإلرهابية  

ودون تعريض الجناة لخطر الضبط لها بحيث يتم االعتداء على كثير من األهداف الحيوية املختارة باهتمام بالغ في ذات الوقت دون التسبب بإراقة دماء 

ادية العاملية دفعة أو املالحقة، وفي هذا الصدد فإن للسيطرة املعلوماتية دور فعال في اإلطاحة باألنظمة املعلوماتية وبالتالي األنظمة السياسية واالقتص

والعلمية للتصدي لهذا الخطر املتوقع الذي ال يحتاج   واحدة، وفي مواجهة ذلك فمن الواجب على كافة الدول أن تسخر مؤسساتها التشريعية واألمنية

 من األدوات سوى إلى فأرة الكمبيوتر وال يحتاج من جهد بغية التسبب بالتدمير الشامل سوى إلى نقرة خفيفة على هذه الفأرة. 
 

 
  .213،212، ص .القاهرة:دار الكتب القانونية التزوير في جرائم الكمبيوتر واالنترنت .عبد الفتاح بيومي حجازي  50
 23،ص2017،والقانون للنشر والتوزيع دار الفكر  ،.املنصورة واالنترنتدور قانون العقوبات في مكافحه جرائم الكمبيوتر  .غنامغنام محمد  51
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: النتائج 
ً
 :أوال

اإلرهاب عبر العديد من املحاوالت وخضع لألهواء السياسية للدول الكبرى  اإلرهاب اإللكتروني صورة من صور اإلرهاب التقليدي، وقد مر تعريف   •

 خاصة.

، حيث يتخذ الفضاء اإللكتروني صورة املجال أو النطاق الذي يمارس فيه العمل اإلرهابي، أو اإللكترونيةاإلرهاب اإللكتروني نوع من أنواع الجرائم   •

بي، فقد يستخدم اإلنترنت في الوظيفة اإلعالمية للجماعات اإلرهابية، أو االتصال أو التنسيق، أو الوسيلة التي يتم من خاللها ممارسة العمل اإلرها

 كوسيلة لتحقيق األهداف اإلرهابية. 

املستخدمة سواء كانت أسلحة خفيفة  • أو االسلحة  للنقل واالتصال  أو  اإلرهاب  التي يستخدمها  يتعلق باملواد  اإللكتروني جانب مادي  أو    لإلرهاب 

 جرات وجانب معنوي يتعلق باملعارف والخبرات واملهارات واألساليب الالزمة لتعامل اإلرهابي مع البيئة املحيطة به. متف

ة الجرائم، هناك جهود ملكافحة اإلرهاب واإلرهاب اإللكتروني من قبل األمم املتحدة والدول منها ما يصب في باب االتفاقيات الدولية في مجال مكافح •

التصدي لإلرهاب واإلرهاب كاتفاقيات مكا الدول في  لتعاون  العملية  بالجهود  يتعلق  اإلنترنت، ومنها ما  واالتفاقيات في مجال جرائم  اإلرهاب  فحة 

 اإللكتروني في مجال املساعدة واالختصاص القضائي. 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

تأخذ بعين االعتبار الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم سواء ما تعلق منها اتخاذ إجراءات تشريعية صارمة تتماش ى مع هذا النوع من الجرائم اإللكترونية   •

 بالقواعد املوضوعية، أو القواعد الشكلية ال سيما في مجال الدليل واإلثبات واالختصاص وإجراءات التعاون األمني. 

دأ املشروعية الذي يقض ي بأال جريمة وال عقوبة وضع التشريعات الالزمة ملواجهة هذا النوع من الجرائم من خالل نصوص التجريم للتوافق مع مب •

 إال بنص. 

 ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول على املستويات اإلقليمية والدولية من النواحي القضائية واإلجرائية.  •

اصة ارتكاب هذا النوع من ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة هذه الجرائم من حيث مواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا الحديثة خ •

 الجرائم، ووضع األحكام القانونية الالزمة له لضبط التعامالت اإللكترونية ومكافحة الجرائم املعلوماتية والتفتيش والتحقيق وغيرها. 

درسة، املسجد، الجامعة،  تفعيل الدور الوقائي الذي يسبق وقوع جريمة اإلرهاب اإللكتروني، وذلك من خالل دور املؤسسات التوعوية )األسرة، امل •

                ع الديني.                       مواقع التواصل االجتماعي، أجهزة اإلعالم(، وذلك بالتوعية بخطورة هذه الجرائم على األسرة واملجتمع والدولة، والسعي إلى تقوية الواز 
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Abstract: The expansion and proliferation of terrorist organizations in our time poses a dilemma that 
concerns not only a specific society, region, community, or ethnic group, but all states of the world, whose 
security and stability have come under the blind threat of terrorism . 

Methods of dealing with and dealing with terrorism have become one of the most important issues of 
multifaceted research concerned by the security and police agencies in developed and developing societies. 
Individuals, peoples, and states are increasingly concerned about the phenomenon of terrorism, which has 
become alarmingly expanding because of the wide spread of terrorist operations in recent years across the 
globe. terrorism is no longer limited to individual events of limited time and space. it is a very serious 
phenomenon that threatens the security and stability of nations, impedes the progress of various 
development plans, and threatens international peace and security . 

The study aims to identify the goals of terrorist organizations and their methods through the use of 
technology and technology in their terrorist acts, the study has relied on the descriptive and analytical 
approach because it is the most appropriate approach to such studies, and concluded that cyber terrorism is 
a type of cybercrime more dangerous and deadly than conventional terrorism because it employs precise 
techniques and Phenomenon and the effects that threaten the security and stability of human society . 

Keywords: Terrorism; cyber terrorism; terrorist organizations; the internet . 
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