اإلرهاب االنكرتوَي
وخماطره يف انؼصر انراهٍ
و.د حسٍ تركي ػًري
و.و سالو جاسى ػثذ اهلل
جايؼة دياىل
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املقذيـــــة
شلا الشك فيو ،أف اإلرىاب قد وظفت التطورات احلاصلة يف تقنيات ادلعلومات
احلديثة وادلتمثلة بظهور العديد من الوسائل االلكًتونية يف العصر الراىن  ،حىت أصبح
يطلق على ىذا العصر بعصر الثورة ادلعلوماتية أو ثورة االنفجار ادلعريف  ،دلا أحدثو ىذا
العصر من تطور يف احلياة السياسية واجملتمعية  ،وبالتأكيد ىنالك العديد من القضايا اليت
ترتبت على ظهور التقنيات احلديثة يف سلتلف اجملاالت  ،وما يهمنا اليوـ ىو توضيح
سلاطر تقنيات ادلعلومات يف العصر الراىن ودورىا يف ظهور ما يسمى (باإلرىاب
االلكًتوين) ،الذي استخدـ كل وسائل التقنيات احلديثة خلدمة العمليات اإلرىابية سواء
كاف ذلك عن طريق االتصاؿ بشبكة االنًتنيت لتجنيد عدد من اإلرىابيُت والتواصل
معهم وتدريبهم  ،أو من خالؿ االتصاالت بالشبكات السلكية والالسلكية عرب األقمار
االصطناعية وما يتبعو من عمليات جتسس .

لقد أصبحت مواجهة ظاىرة اإلرىاب االلكًتوين وسلاطره من أىم ادلشاكل اليت
تواجو احلكومات ادلعاصرة  ،لذلك ومن خالؿ ابتكار وسائل وتقنيات معلوماتية حديثة
ىدفها احلد من حركة اإلرىاب وجعل تنقالتو االفًتاضية أكثر صرامة وتشددا  ،وىذا ما
سوؼ زناوؿ البحث التطرؽ إليو .
مشكلو البحث  :حدثت العديد من التطورات العلمية اذلامة يف رلاؿ تقنيات ادلعلومات
اليت أدت إُف ظهور عصر جديد مسي بالعصر الرقمي الذي ال سنتلف عليو اثناف شلا قدمو
من خدمات ملموسة على ارض الواقع وما انعكس بو ذلك على احلياة السياسية
واجملتمعية من رفاىية وتطور يف سلتلف رلاالت احلياة  ،يف ادلقابل دتيز العصر الراىن
بظهور العديد من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت أسهمت وال تزاؿ تسهم بشكل فاعل
يف بروز ظواىر غريبة على رلتمعاتنا عن طريق بث ونشر الرعب واخلوؼ  ،وىذا ما
اصطلح عليو اليوـ باإلرىاب االلكًتوين  ،من ىنا شنكن حتديد مشكلة البحث باإلجابة

على التساؤالت اآلتية :
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أوالً  :ما ىو اإلرىاب االلكًتوين ؟.

ثانياً  :ما ىي سلاطر اإلرىاب االلكًتوين ؟.

ثالثاً  :كيف حندد دوافع وخصائص اإلرىاب االلكًتوين ؟.

رابعاً  :ما ىي أىم أشكاؿ اإلرىاب االلكًتوين ؟.

خامساً :ما ىي ابرز طرؽ مكافحة اإلرىاب االلكًتوين ؟.

أىداؼ البحث  :إف حتديد أىداؼ البحث ذلو من اخلطوات األساسية يف سبيل الوصوؿ

إُف تلك النتائج احلقيقة واليت سيكوف ذلا األثر ادلعاًف  ،ولغرض حتقيق ذلك ،فاف البحث
يسعى لتحقيق األىداؼ اآلتية:
.1

التعرؼ على اإلرىاب بشكل عاـ واإلرىاب االلكًتوين بصورة خاصة .

.2

توضيح سلاطر اإلرىاب االلكًتوين على اجملتمع ومؤسسات الدولة ادلدنية.

.3

حتديد دوافع وخصائص اإلرىاب االلكًتوين .

.4

التعرؼ على أشكاؿ اإلرىاب االلكًتوين .

.5

بياف طرؽ ومكافحة اإلرىاب االلكًتوين .

منهجية البحث  :استخدمنا ادلنهجُت الوثائقي والوصفي التحليلي يف ىذا البحث
دلالئمتهما مع طبيعة ادلوضوع حيث أف ادلنهج الوثائقي شنكننا من التعرؼ واإلطالع على
الدراسات ذات الصلة  ،أما ادلنهج الوصفي التحليلي فسوؼ يساعدنا يف وصف حتليل
وتفسَت تقنيات ادلعلومات واإلرىاب االلكًتوين .

ىيكلية البحث  :قسم البحث إُف ثالثة مباحث ومقدمة وخادتة  ،يناقش ادلبحث األوؿ
مفهوـ اإلرىاب وأنواعو وطرؽ استخدامو  ،أما ادلبحث الثاين فتناوؿ واقع اإلرىاب
االلكًتوين وسلاطره وأشكالو  ،ويًتكز ادلبحث الثالث على مناقشة دوافع اإلرىاب
االلكًتوين وخصائصو وطرؽ مكافحتو  ،واخلادتة تتضمن أىم النتائج والتوصيات.

انثاحثاٌ
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املثحث األول

يفهىو اإلرهاب االنكرتوَي وأَىاػه وطرق استخذايه
املطهة األول  :يفهىو اإلرهاب االنكرتوَي

قبل اخلوض يف مفهوـ اإلرىاب االلكًتوين وبياف أنواعو وطرؽ استخدامو البد من

اإلشارة إُف تأصيل لفظة اإلرىاب لغةً واصطالحاً وعلى النحو اآليت:

أوالً  :اإلرىاب لغةً واصطالحاً
ب) مبعٌت خاؼ ويقاؿ أرىبو وأسًتىبو (،(1
لغةً  :اإلرىاب مصدر مشتق من َ
(رَى َ
ورىب بالكسر يرىب رىبة ورىباً بالضم ورىباً بالتحريك أي خاؼ ورىب الشيء رىبا
ورىبا ورىبة خافو واالسم الرىب والرىىب ،)2(...وقد ذكرت لفظة اإلرىاب أثنتا عشرة

مرة يف القراف الكرمي وجاءت بعدة معاف من بينها اخلشية وتقوى هللا( ،)3قاؿ تعاُف(( :يَا
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
اي
يت الِتِيت أَنْػ َع ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم َوأ َْوفُوا ب َع ْهدي أُوؼ ب َع ْهد ُك ْم َوإِيِت َ
بٍَِت إ ْس َرائ َ
يل اذْ ُك ُروا ن ْع َم ِ َ
ُت ۖ إِ ِتدنَا ىو إِ هلَوٌ و ِ
اَّلل َال تَػت ِ
ُت اثْػنَػ ْ ِ
ِتخ ُذوا إِ هَذلَْ ِ
اح ٌد ۖ
فَ ْارَىبُوف ))( ،)4وقاؿ تعاُفَ (( :وقَ َ
اؿ ِتُ
َ
َُ
وف ))( .)5وقاؿ تعاُف(( :وأ ِ
َع ُّدوا َذلم ما استطَعتم ِمن قُػ ِتوةٍ وِمن ِرب ِ
فَِإيِتاي فَارَىب ِ
اط ْ
اخلَْي ِل
ُْ َ ْ َ ُْ ْ ْ
َ ُْ
َ ْ َ
َ
تُػرِىبو َف بِ ِو َع ُد ِتو ِتِ
اَّللُ يَػ ْعلَ ُم ُه ْم ۖ َوَما تُػ ْن ِف ُقوا
ين ِم ْن ُدوِنِِ ْم َال تَػ ْعلَ ُمونَػ ُه ُم ِت
اَّلل َو َع ُد ِتوُك ْم َو َ
ْ ُ
آخ ِر َ
()6
يل ِتِ
اَّلل يُػ َو ِت
ِم ْن َش ْي ٍء ِيف َسبِ ِ
ؼ إِلَْي ُك ْم َوأَنْػتُ ْم َال تُظْلَ ُمو َف)) .
وقد أقر اجملمع اللغوي للغة العربية باف كلمة " إرىاب " ىي كلمة يف األصل
ب" أي خاؼ  ،وأرىب مبعٌت
حديثة على اللغة وشنكن إرجاعها إُف أصل الفعل " َرَى َ
خوؼ ،وكلمة إرىاب ىي مصدر الفعل أرىب  ،وتستعمل الرىبة يف اللغة العربية للتعبَت
( )1ابن منظور  .لسان العرب  ،ص . 333
َب " ٌراجع الموقع المتاح :
( )2للمزٌد من اإلٌضاح عن الفعل " َره َ

www.lesanarab.com/kalima

( )3دمحم فؤاد عبد الباقً  .المعجم المفهرس أللفاظ القران الكرٌم  .ص. 325
( )4سورة البقرة اآلٌة . 40
( )5سورة النحل اآلٌة . 51
( )6سورة األنفال /اآلٌة .60
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عن اخلوؼ والفزع الذي يأيت من قوة حيوانية أو طبيعية أو مالية واإلرىايب ىو وصف

شنكن أف يطلق على الذي يسلك سبيل العنف لتحقيق أىداؼ سياسية( .)7ويرى الدكتور
زلمد موسى باف اإلرىاب ىو تصرؼ منحرؼ يعٍت ادليل عن القصد ،والقصد ىو الطريق
الواسع ادليسر للسلوؾ فيو ،وادلنحرؼ أو ادلتطرؼ ىو الذي شنيل إُف احد الطرفُت أو إُف

احد جانيب ىذا الطريق ادليسر( .)8وادلالحظ أف مفهوـ العمػ ػ ػ ػل اإلرىايب مت ػ ػ ػفق من ػ ػ ػ ػذ
الوىلة األوُف إُف مع ػ ػ ػاف اخلوؼ والتخويف.

أما اصطالحاً  :كاف طبيعياً أف تثار مشكلة تعريف اإلرىاب فاإلحصاء الصحيح

لألفعاؿ اإلرىابية ال معٌت لو ،وليس معقوالً أف يضم اإلرىاب بُت جناحيو كل الشرور اليت
شنكن أف حتدث يف ىذا العاَف  ،كما أف التمييز بُت اإلرىاب وبُت غَته من صور السلوؾ
اإلجرامي أمر لو أذنيتو عندما يتعلق مبعرفة احلجم احلقيقي لظاىرة اإلرىاب( .)9ذلذا ذىب

فقهاء القانوف والسياسة يف تعريف ظاىرة اإلرىاب وع َدوىا من اخطر الظواىر اليت
يشهدىا اجملتمع الدوِف يف وقتنا احلاضر وقد شغلت الناس أفراداً ومجاعات ودوالً
ومؤسسات  ،ألِنا شكلت هتديدا مباشرا وواسعا  ،ليس دلمتلكات الناس ووسائل عيشهم
بل خطفت أرواحهم ودمرت رلتمعاهتم وجعلتهم يعيشوف يف رعب دائم متصل وخوؼ
اخذ يالزمهم ليالً وِناراً.
إف اإلرىاب كلمة قدشنة ،بدأ استخدامها يف القرف الثامن عشر للتعبَت عن أعماؿ
العنف اليت تقوـ بو احلكومات ضد شعوهبا هبدؼ إخضاعهم لسياستها ،مث تطور األمر

وأصبحت الكلمة تطلق بشكل أساسي على إرىاب التجزئة الذي يقوـ بو األفراد

واجلماعات( .)10عرفت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة اإلرىاب بأنو " األفعاؿ اإلجرامية
ضد دولة من الدوؿ من شأِنا حبكم طبيعتها أو أىدافها إثارة الرعب يف نفوس شخصيات

معينة أو مجاعات من األشخاص أو يف نفوس العامة " (.)11

( )3رسمٌة سعٌد عبد القادر  ،لٌلى رشاد البٌطار  .رؤٌة عٌنة من طلبة الجامعات الفلسطٌنٌة لظاهرة اإلرهاب ،ص . 5
( )8د .دمحم موسى عثمان ،اإلرهاب  :أبعاده وعالجه ،ص.13- 16
( ) 9د .احمد إبراهٌم مصطفى سلٌمان ،اإلرهاب والجرٌمة المنظمة التجرٌم وسبل المواجهة  ،ص.5
( ) 10ادونٌس العكرة ،اإلرهاب السٌاسً :بحث فً أصول الظاهرة وأبعادها اإلنسانٌة ،ص.93
( ) 11وثائق مؤتمرات الجمعٌة العامة لألمم المتحدة حول اإلرهاب لسنة  ،2004ص.55
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وعرفتو منظمة التعاوف اإلسالمي بأنو " كل فعل من أفعاؿ العنف والتهديد بو أياً
كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذاً دلشروع إجرامي فردي أو مجاعي يهدؼ إُف إلقاء
الرعب بُت الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم وأمنهم واعرضهم أو
()12

حقوقهم"...

وعرفت االتفاقية العربية دلكافحة اإلرىاب الصادرة عن مؤدتر وزراء الداخلية
والعدؿ العرب  -اتفاقية القاىرة يف  22نيساف  - 1998اإلرىاب بأنو " كل فعل من

أفعاؿ العنف أو التهديد أياً كانت بواعثو أو أغراضو يقع تنفيذاً دلشروع إجرامي فردي أو

مجاعي يهدؼ إُف إلقاء الرعب بُت الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياهتم أو
حرياهتم أو أمنهم للخطر وإحلاؽ الضرر بالبيئة أو بأحد ادلرافق العامة أو األمالؾ العامة
أو اخلاصة"(.)13

لقد ارتبطت عملية حشد التحالف دلناىضة اإلرىاب اليت أطلقتها أمريكا بعد
أربعة أياـ على أحداث احلادي عشر من أيلوؿ  2001مبواضيع شكلَت (ادلداخل
الفكرية) لفهم العرب وادلسلمُت للحملة اليت اتسمت بالتسرع واالندفاع بتوجيو التهم
جزافاً وطالت بعض الشركاء واحللفاء السابقُت  ،وأوؿ ىذه ادلداخل كاف ربط اإلرىاب

باإلسالـ  ،فقد وصف الرئيس األمريكي السابق جورج دبليو بوش ( - 2002

 )2008حربو اليت شرع هبا ضد اإلرىاب الدوِف بأِنا (محلة صليبية) وعاد فاهتم
اإلسالـ بالزيف يف مطلع آب .)14(2002

( )12للمزٌد ٌراجع :مؤتمر قمة منظمة التعاون االسالمً حول اإلرهاب عام .2006
( )13مركز الدراسات والبحوث  .تشرٌعات مكافحة اإلرهاب فً الوطن العربً  ،ص . 63
( ) 14مصطفى الدباغ .امبراطورٌة تطفو على سطح اإلرهاب دار الفارس للنشر والتوزٌع  ، ،ص15؛ د .احمد فتحً سرور ،المواجهة القانونٌة
لالرهاب ،ط ،2ص.143
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ويف ذات الشأف ،أشار وزير الدفاع األمريكي األسبق دونالد رامسفلد
)(DonaldRumsfeld

()15

إُف الرؤية األمريكية دلفهوـ النصر على اإلرىاب بقولو " :

أنا أميز النصر على اإلرىاب بالطريقة اآلتية  :اعتقد انو من غَت احملتمل أف ننجح يف
تغيَت طبيعة البشر  "...واستطرد قائال " كما انو بسبب ِناية احلرب الباردة  ،وحرب
اخلليج ،اليت علَمت الناس عدـ جدوى مواجهة جيوش برية وقوات حبرية وجوية كربى،

بدأت بعض البلداف بالبحث عن طرؽ غَت شلاثلة شنكنهم من خالذلا أف يهددوا الواليات

ادلتحدة والدوؿ الغربية بالتكاثر وعرب إثارة التوتر  ،كما فعل الذين قادوا الطائرات

واحلقوا بنا الضرر" وأضاؼ " :النصر على اإلرىاب ىو إقناع الشعب األمريكي وبقية
شعوب العاَف ،باف ىذه ليست مسالة سريعة شنكن أف تنتهي يف شهر أو سنة أو حىت
مخس سنوات يف عاَف مليء باألسلحة الفتاكة ،مع أناس يرغبوف باستعماؿ تلك األسلحة

وحنن نستطيع نفعل ذلك كدولة ويف ذلك سيكوف برأي النصر "(.)16

الوعاظ األمريكيوف الذين يدعوف اإلصالح ال
إف سياسة اخلوؼ اليت ينتهجها َ
والقوة الغامشة والرغبة يف اذليمنة وخوض ادلعركة على
تنسجم واحلرب األحادية
والتفرد َ
َ
ارض اخلوؼ نفسها ،فاخلوؼ الذي تبعثو القوة العسكرية أداة فعالة على ادلدى القصَت،

لكن اخلوؼ احلقيقي ىو سالح اإلرىاب .فعندما انتاب دونالد رامسفلد القلق لفًتة
وجيزة بشأف انسجاـ احلرب الوقائية مع القانوف الدوِف قبل احلرب على العراؽ ،اعد
الرئيس األمريكي بوش األجواء وأعلن أف حرب العراؽ َف تكن حرباً تقليدية وإدنا حرباً
ضد اإلرىاب(.)17

( )15ولد فً مدٌنة إٌفانستون فً والٌة الٌنوٌس  ،وأصول جده األكبر تعود إلى القرن التاسع عشر .ألمانٌا هاجر منها إلى أمرٌكا  .وهو الشخص
األكبر عمراً الذي ٌتولى منصب وزٌر الدفاع من  2006- 2001وكان أٌضا ً األصغر عندما كان وزٌراً للدفاع فً زمن الرئٌس األمرٌكً جٌرالد
فورد .للمزٌد ٌنظرhttp://ar.wikipedia.org/wiki :
( )16نقالً عن  :انتصار ابراهٌم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك  .االعالم الجدٌد  :تطور االداء والوسٌلة والوظٌفة ،بغداد  :الدار الجامعٌة للطباعة
والنشر  ، 2011 ،ص .25
( ) 13بنجامٌن ر .باربر .امبراطورٌة الخوف الحرب واإلرهاب والدٌمقراطٌة ،ص.19- 9
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والشك يف أف تلك احلرب اليت شنتها الواليات ادلتحدة حتت مسمى احلرب ضد
اإلرىاب ختتلف عن كافة احلروب اليت سبقتها كوِنا تغطي العاَف كلو ،واخطر ما فيها
اسًتاتيجية ( احلرب الوقائية ) ضد اإلرىاب وىو تأويل منحرؼ ويتعارض مع ادلادة

( )51من ميثاؽ األمم ادلتحدة(.)18

وذىب ادلشرع العراقي بتعريف اإلرىاب وفقاً لقانوف رقم ( )13لسنة 2005

ادلادة األوُف بأنو " كل فعل إجرامي يقوـ بو فرد أو مجاعة منظمة استهدؼ فرداً أو
رلموعة أفراد أو مجاعات أو مؤسسات رمسية أو غَت رمسية وأوقع األضرار بادلمتلكات
العامة أو اخلاصة بغية اإلخالؿ بالوضع األمٍت أو االستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخاؿ
الرعب واخلوؼ والفزع بُت الناس أو إثارة الفوضى حتقيقاً لغايات إرىابية "(.)19

خالصة القوؿ  ،إف اإلرىاب ظاىرة اجتماعية ذات أبعاد سياسية واقتصادية

وثقافية  ،تعرب عن اجتاه معُت أو تيار بذاتو  ،دوف النظر إُف مربرات ذلك النوع من العنف
اجلماعي أو زلاولة تقييم دوافعو مبعيار أخالقي.

(ٌ )18راجع :امٌن شلبً ،امرٌكا والعالم ، ،ص 23-11؛ د .عمرو رضا بٌومً ،دولة اإلرهاب بٌن الشرعٌة الدولٌة واالمن القومً :دراسة تطبٌقٌة
على قضٌة جوانتانامو ،ص.20
(ٌ )19راجع الموقع المتاح لإلطالع على قانون مكافحة اإلرهابٌ )20( http://www.iraq-lg-law.org/ar/content/ru :نظر :كفاح صالح
االسدي  ،دمحم دواد شبع  ،صفاء مجٌد المظفر  .الجامعة ودورها فً مكافحه اإلرهاب  ،ص. 14-1
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املطهة انثاَي  :أَىاع اإلرهاب االنكرتوَي

أوالً  :اإلرىاب التقليدي

يعد اإلرىاب التقليدي اعتداء سافرا وصرزنا على حقوؽ اإلنساف .كاالعتداء

على احلق يف احلياة دلا ينطوي عليو من جرائم القتل ادلباشر ،فضالً عن إحلاؽ العديد من

األضرار اجلسمانية والبدنية وحرية الرأي والتعبَت  ...اٍف ،وبالتأكيد فاف رلمل ىذه
اجلرائم اإلرىابية تكوف زلسوبة ومدروسة ومقيدة وفق الضوابط القانونية وادلبادئ الدولية
حلقوؽ اإلنساف وشنكن دتييز ىذا النوع من اإلرىاب من خالؿ السمات اليت يتصف هبا

وىي(: )20


عمل عنيف يعرض األرواح وادلمتلكات للخطر .



موجو إُف أفراد أو مؤسسات أو مصاٌف تابعة لدولة ما .



عمل يسعى لتحقيق أىداؼ سياسية باستخداـ القوة التقليدية .



أي عمل يكوف موجو ضد أشخاص أو أمواؿ .

ولسنا بصدد الدخوؿ يف تفاصيل اإلرىاب التقليدي وإدنا ليكوف مدخالً إُف
اإلرىاب االلكًتوين موضوع البحث  ،فنتيجة للتطورات احلاصلة يف عاَف احلاسوب
واالتصاالت ودخولنا يف العصر الرقمي ،عصر السرعة واالنفجار ادلعلومايت  ،فقد

أصبحت التقنية ادلعلوماتية متاحة لكل فرد أو رلتمع ولكل اجملتمعات وبأسعار تكاد
تكوف رلانية ،لذلك ظهر ومنذ بداية األلفية الثالثة ما يعرؼ باإلرىاب االلكًتوين والذي
يعد إرىاب من نوع جديد  ،وىذا ما سوؼ حناوؿ تسليط الضوء عليو .
ثانياً  :اإلرىاب االلكًتوين :

حظي عصر االزدىار االلكًتوين واالنتشار السريع لشبكة االنًتنيت العادلية ومع

استخداـ احلاسب اآلِف وتطبيقاتو وخاصة يف رلاؿ احلكومة االلكًتونية والتجارة
االلكًتونية بكل أنشطتها وخدماهتا كما ىو احلاؿ يف الدوؿ األوربية وبعض الدوؿ العربية
كدولة اإلمارات العربية ادلتحدة وغَتىا ،وبالتاِف فإف تطبيق األنظمة االلكًتونية احلديثة
وغَت كل أشكاؿ احلياة وأدناطها ،وبفعل ىذه التقنيات العالية
يف إدارة شؤوف الدولة ب َدؿ َ

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

326

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

فأف حدود الدوؿ تكوف مستباحة بأقمار التجسس والبث الفضائي ،خاصة واف عادلنا
العريب واإلسالمي كاف وال يزاؿ ساحة لالستهداؼ األمٍت والسياسي ،وبناء على ذلك
فقد جرى توظيف التقنيات الرقمية من قبل األفراد أو ادلنظمات لإلضرار بالغَت والقياـ

باألعماؿ اإلجرامية ومن ىنا ظهر ما يعرؼ باإلرىاب االلكًتوين(. )21

ىذا وينطلق تعريف اإلرىاب االلكًتوين بأنو " ذلك النوع من اإلرىاب احلديث
الذي وظف وأستثمر تقنيات ادلعلومات واالتصاالت يف العصر الراىن بشكل يالئم

متطلباتو ومنطلقات بث اخلوؼ وزعزعة االستقرار يف البالد "  ،ويعد ىذا النوع من
اإلرىاب احد الظواىر احلديثة اليت ظهرت مؤخراً  ،ولغرض تسليط الضوء على اإلرىاب
االلكًتوين نعرض بعض التعاريف وكااليت :

اإلرىاب االلكًتوين ىو "ذلك النشاط الذي يستخدـ وسائل غَت قانونية يقوـ بو
شخص ما أو عدة أشخاص من خالؿ استخدامهم لكل وسائل العصر الرقمي احلديث

وادلتمثل بتقنيات ادلعلومات واالتصاالت لتحقيق أغراض زلددة "(.)22ويعرفو مجيل عبد

الباقي بأنو "ذلك النوع من اإلرىاب احلديث الذي يعتمد بصورة كلية على استخداـ كل
الوسائل واإلمكانيات العلمية والتقنية لشبكات االنًتنيت وشبكات االتصاالت
ادلعلوماتية يف سبيل إدخػ ػ ػاؿ اخلوؼ والرعػ ػب وإحلاؽ الػ ػ ػضرر باألفػ ػ ػ ػراد أو اجلماع ػ ػات

ادلدنية أو ادلؤسسات احلكومية"(.)23

وكما ىو معلوـ للجميع بأف اسًتاتيجيات معظم البلداف العربية واألجنبية بدأت

تعتمد بشكل أساسي يف كل تعامالهتا على وسائل االتصاالت احلديثة وخصوصا

التعامالت ادلالية والعسكرية واالقتصادية دلا ذلذه التقنية من فوائد كبَتة وواسعة  ،ىذا
وقد استغلت اجلماعات اإلرىابية التقنيات احلديثة لكي تستخدمها يف شن ىجوـ مضاد
على اجلماعات واألفراد وحىت ادلؤسسات احلكومية دلا تتمتع بو ىذه التقنيات من شليزات
كبَتة تسهل من الدخوؿ إليها بشكل سلس جداً.
( )21دمحم النوبً دمحم علً  .ادمان االنترنٌت فً عصر العولمة  ،عمان  :دار صفاء للنشر ن  2009ن ص .112
( )22مصطفى دمحم موسى  .اإلرهاب االلكترونً  ،د:م:ن ،مطابع الشرطة  ، 2009 ،ص .133
( )23جمٌل عبد الباقً الصغٌر  .حلقة علمٌة بعنوان "" االنترنٌت واإلرهاب " ،ص .5
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ىذا وقد أطلقت على ىذا النوع من اإلرىاب مسميات عدة (اإلرىاب التقٍت)
عرؼ بأنو " العدواف أو التخويف أو التهديد ادلادي أو ادلعنوي باستخداـ الوسائل
الذي يُ َ
االلكًتونية والصادر من دوؿ أو مجاعات أو أفراد على اإلنساف( ،)24و(اإلرىاب

ادلعلومايت) وادلستخدـ يف وسائل االتصاالت احلديثة واالنًتنيت لنشر ادلعلومات واألفكار

اليت تتناىف مع القيم وادلبادئ اليت يرتكز عليها اجملتمع الدوِف(. )25

وفضالً عن مسميات احلرب الرقمية  ، Cyber warfareالسالح
االفًتاضي الرقمي  ،اإلرىاب الشبكي )  . )cyber terrorismواإلرىاب
االلكًتوين شنكن أف يتمثل بفرد أو رلموعة أفراد أو تنظيمات إرىابية يقوموف مبخالفة
القوانُت من خالؿ استخدامهم تقنيات ادلعلومات احلديثة وشبكاهتا .وتتمثل العناصر
األساسية ألي عمل إرىايب الكًتوين من جهاز حاسوب وخط اتصاالت ومستخدـ وخربة
يف رلاؿ االتصاالت حىت يستطيع تنفيذ أي عملية إرىابية بسهولة ويسر.
وتأسيساً دلا تقدـ  ،شنكن تعريف اإلرىاب االلكًتوين على أنو ذلك السالح
الرقمي الذي يستخدـ الوسائل التكنولوجية احلديثة لغرض العدواف والتخويف والتهديد
ادلادي أو ادلعنوي الصادر من الدوؿ أو اجلماعات أو األفراد على اإلنساف يف دينو أو
نفسػ ػ ػو أو عرضو أو عقلو أو مالو بغَت حق  ،أو على مؤسسات الدولة وبشىت أنواع
وصور العدواف.

( )24عبد الرحمن عبد هللا السند  .وسائل اإلرهاب االلكترونً وحكمها فً اإلسالم وطرق مكافحتها .
( )25عقٌلة هادي عٌسى  ،إسراء جواد حاتم .اإلرهاب الرقمً المعلوماتً وطرق مكافحته  ،ص . 200-139
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املطهة انثانث  :خماطر اإلرهاب االنكرتوَي

أضحى اإلرىاب اإللكًتوين ىاجساً سنيف العاَف ،بعد اذلجمات اإلرىابية عرب
اإلنًتنت .إذ شنارس اإلرىابيوف نشاطاهتم التخريبية من أي مكاف يف العاَف ،وىذه ادلخاطر
تتفاقم كل يوـ ،ألف التقنية احلديثة تزداد يوماً بعد آخر وبالتاِف فاف سلاطرىا تكوف أكرب

وأصبح األفراد غَت قادرين على محاية أنفسهم من تلك العمليات اإللكًتونية واليت
أضرارا جسيمة على األفراد وادلنظمات والدوؿ .وقد سعت العديد من الدوؿ إُف
تسبب
ً
اختاذ التدابَت واالحًتاز دلواجهة اإلرىاب االلكًتوين إال أف ىذه اجلهود قليلة وال تزاؿ

حباجة إُف ادلزيد من ىذه اجلهود ادلبذولة دلواجهة ىذا السالح اخلطَت.
إف خطورة اإلرىاب االلكًتوين تكوف أشد على الدوؿ ادلتقدمة منها إُف الدوؿ
النامية اليت تستخدـ نظاـ احلكومة االلكًتونية (اإلدارة االلكًتونية) وبإتباع احدث
التقنيات يف معظم صنوفها ومؤسساهتا األمر الذي رنعل ىدؼ اإلرىاب سهل ادلناؿ
إليها ،فضالً عن تامُت السرية الكاملة واألماف لإلرىاب وبعيداً عن الفوضى أو اإلزعاج،
فبدال من استخداـ الطرؽ التقليدية للقياـ باألعماؿ التخريبية أو اإلرىابية فإِنا شنكن أف
تقوـ بذلك بالضغط على زر لوحة ادلفاتيح لتستطيع تدمَت البنية ادلعلوماتية وحتقيق آثار
ختريبية سليفة ،ومن أبرز األمثلة على ذلك تعطيل أنظمة الدفاعات اجلوية أو حركة

القطارات أو االخًتاقات يف األنظمة ادلصرفية أو شل زلطات إمداد الطاقة وادلاء...

اٍف( .)26وىذا ما يؤكد بأف اإلرىاب االلكًتوين شنكن أف زنقق مبادئ اإلرىاب ادلنحرؼ
ويبث الرعب واخلوؼ يف نفوس األفراد واجلماعات من خالؿ(: )27

.1

االتصاؿ والتخفي وتبادؿ ادلعلومات والرسائل  :إذ بإمكاف ىذه اجلماعات

والتنظيمات اإلرىابية أف تتصل بشكل متخفي يف االنًتنيت وتنفذ كل أجنداهتا بغض
النظر عن ادلكاف والزماف دوف أف تًتؾ أي بصمو أو أثر شنكن أف يدؿ عليها ،فضال عن
أف اتصاذلا باألنًتنت يكوف بدوف تكاليف عالية.
( )26عبد هللا بن عبد العزٌز بن فهد  .اإلرهاب االلكترونً فً عصر المعلومات  .بحث مقدم إلى المؤتمر الدولً األول حول "حماٌة أمن المعلومات
والخصوصٌة فً قانون اإلنترنت" ،والمنعقد بالقاهرة فً المدة من ٌ 4 - 2ونٌو 2008م .ومتاح على الرابط
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
( )23دمحم دمحم علً  .مصدر سابق ص . 200

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

329

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

.2

مجع ادلعلومات اإلرىابية  :بالتأكيد فاف االنًتنيت عاَف كبَت ومن خالؿ التقنيات

والربامج ادلتاحة يف احلواسيب شنكن لتلك التنظيمات من أف تستثمر ىذه الربامج
لصاحلها وعلى سبيل ادلثاؿ ال احلصر برنامج (  )Google earthالذي يتيح لك
خرائط رلانية عن كل ادلواقع األمنية وادلنشآت النووية ومواعيد إقالع الطائرات وىبوطها
 ...اٍف.
 .3التخطيط والتنسيق والتعبئة والتجنيد  :يعد االنًتنيت مكاناً مالئماً وسلفياً وسرياً
لتلك التنظيمات اإلرىابية اليت أصبحت اليوـ بإمكاِنا أف ختطط وتنسق لشن ىجمات
إرىابية بعيداً عن مراقبة السلطات  ،كما أِنا تستطيع بث األفكار ادلتطرفة وتكوين قاعدة
فكرية مالئمة لذوي ادليوؿ واالستعداد لالخنراط يف تلك األعماؿ اإلجرامية فضالً عن

حبثها عن القيادات وجتنيد الشباب للقياـ باألعماؿ اإلرىابية.

 .4التدريب والتعليم  :نظراً لعدـ قدرة التنظيمات اإلرىابية من إجراء التدريب
بشكل ميداين على أرض الواقع كوِنا واضحة ومستهدفة بنفس الوقت  ،لذلك استفادت
كثَتاً من تقنية العصر الرقمي بتكوين معسكرات تدريب افًتاضية عن طريق عدد من
ادلواقع وادلنتديات والصفحات اليت تضم تعليمات عن كيفية صنع ادلتفجرات وعملية
نصبها وتفجَتىا .
.5

إصدار البيانات  :تعد ىذه من أىم الوسائل الواضحة للعياف كما نلحظ بُت احلُت

واألخر أف اجلماعات أو التنظيمات اإلرىابية تصدر بيانات حوؿ تنظيماهتا أو عملياهتا
اليت تقوـ بتنفيذىا فضالً عن وسائل االتصاؿ األخرى كالقنوات الفضائية اليت غالبا ما
تأخذ ىذه البيانات وتقوـ ببثها بشكل مباشر أماـ الناس.

.6

الدعم ادلاِف  :وشنكن القوؿ بأف اجلماعات اإلرىابية شنكنها احلصوؿ على الدعم

ادلاِف من خالؿ نشر عملياهتا على االنًتنيت .
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املطهة انراتغ  :انىسائم االنكرتوَية انتي يستخذيها اإلرهاب

أىم ما شنيز اإلرىاب االلكًتوين عن غَته ،ىو استخدامو لكل الوسائل التقنية

احلديثة يف تنفيذ سلططاتو وتدويلها سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو التمويل أو التربير أو
التنفيذ اليت مت بياِنا أعاله وىنا شنكن أف نوضح أىم وسائل العصر الرقمي اليت

يستخدمها اإلرىاب وىي(:)28
.1

الربيد االلكًتوين  :تعد خدمة الربيد االلكًتوين من أىم وأخطر خدمات االتصاؿ

وتبادؿ ادلعلومات السرية اليت استفاد منها اإلرىاب يف تنفيذ العمليات ونشر األفكار
ومجع التربعات ادلادية ،وأشارت بعض الدراسات إُف أف ىناؾ ثالثة مليار رسالة الكًتونية
يتم تبادذلا يومياً ،ومن ابرز الدوافع الستخداـ الربيد االلكًتوين كونو رلاناً وال يتطلب
احلصوؿ عليو سوى إدخاؿ بعض البيانات الشخصية .
.2

تصميم ادلوقع :حيث شنكن من خالؿ تصميم مواقع ومنتديات وغرؼ دردشة

خاصة أف تكوف ساحة اللقاء اليت شنكن أف جتمع عدة أشخاص وبوقت واحد لتبادؿ
ادلعلومات وجتنيد إرىابيُت جدد وللتدريب االلكًتوين من خالؿ تعلم الطرؽ اليت تساعد
على القياـ بشن ىجمات إرىابية  ،حيث تستخدـ بعض ادلنظمات اإلرىابية أالؼ
ادلواقع لكي يضمنوا االنتشار الواسع ألفكارىم .

.3

تدمَت ادلواقع :من خالؿ عدد من األفراد الذين شنلكوف مهارات متقدمة يف برامج

احلاسوب واليت شنكن عن طريقهم إرساؿ عدد كبَت من ادللفات إُف ادلوقع ادلراد تدمَته
بنفس الوقت ،شلا يربك ادلوقع لعدـ قدرتو على استيعاب ىذه ادللفات واليت تؤدي بدوره
إُف تدمَت ادلوقع .
.4

أنظمة اذلاكرز أو االخًتاؽ  :توجد عدد من الربامج اليت يستطيع اإلرىاب من

خالذلا أف يتجسس عن طريق ملف ( )Batchالذي يعمل كمستقبل للمعلومات  ،فمع
ظهور عصر ادلعلومات الرقمي والوسائل التقنية أصبحت حدود الدوؿ مستباحة أماـ
األقمار االصطناعية والبث الفضائي  .وشنكن النفاذ إُف أي موقع من خالؿ أسم
مستخدـ ورمز سري ختولو بأف يكوف الشخص الوحيد الذي شنكن أف يدخل إُف أجهزة
( )28مفلح بن دخٌل االكلبً  ،دمحم ادم احمد  .دور محتوى مناهج التعلٌم الثانوي بالمملكة العربٌة السعودٌة فً مواجهة اإلرهاب الفكري والتقنً .
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احلواسيب ومن أشهر برامج اذلاكرز  Web Cracker4و

 Net busterو

 ، Net bus Haxporfوعملية االخًتاؽ االلكًتوين شنكن أف تتم من أي مكاف يف

العاَف دوف احلاجة إُف تواجد القرصاف يف الدولة اليت يتم اخًتاؽ موقعها(.)29
.5

اذلاتف اجلواؿ  :ىذا النوع من الوسائل ادلنتشرة بشكل كبَت وخاصة يف العراؽ

واليت شنكن من خاللو تفجَت السيارات ادلفخخة والعبوات الالصقة واليت يتم بررلتها مع
أجهزة اذلاتف اجلواؿ .كما توجد أساليب أخرى مستحدثة انتهجها اإلرىاب يف العصر

الراىن وىي (: )30
.1

أسلوب التغطية بالقوؿ :ويعد من أساليب التشفَت اخلاصة بتغيَت الصوت واللغة

واليت انتهجها اإلرىاب وتكوف متعارؼ عليها لدى تلك اجلماعات اإلرىابية ويغلب
عليها أسلوب البساطة ألغراض التمويو .
.2

أسلوب التغطية بالعمل  :تقوـ تلك اجلماعات بإخفاء الشخصية احلقيقة

للشخص إُف شخص أخر كاف يكوف ريفي أو أجنيب أو غَت ذلك وتكوف ذلؤالء
اىتمامات بالربامج أو غَته فيجذب الضحية ادلراد إيقاع الشرؾ هبا .وتكوف أساليب
التغطية بالعمل بادللبس وحنوه .
.3

األسلوب ادلختلط  :والذي رنمع بُت األسلوبُت أعاله .

( )29دمحم بن عبدهللا ال فاٌع  ،حسن بن احمد  .اإلرهاب االلكترونً وبعضا من وسائله والطرق الحدٌثه لمكافحته .
( )30مصطفى دمحم موسى  .اإلرهاب االلكترونً  ،ص . 230
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املثحث انثاَي

واقغ اإلرهاب االنكرتوَي وخماطره وأشكانه
املطهة األول  :واقغ اإلرهاب االنكرتوَي

يعد العصر الراىن اليوـ من العصور اليت رفعت كل احلواجز واحلدود بُت الدوؿ

فقربت ادلسافات وجعلت اجملتمع عبارة عن قرية صغَتة شنكن االلتقاء بأي شخص ويف

أي وقت وقد أمسى الناس يستخدموا التقنيات احلديثة خلدمة أغراضهم وأىدافهم بغض
النظر عن االجتاىات الصاحلة أو غَت الصاحلة  ،ومن أىم التقنيات احلديثة ادلستخدمة يف
ىذا اجملاؿ ىو شبكة االنًتنيت اليت امتازت بوفرة ادلعلومات ادلتاحة فيها ،فضالً عن إِنا

تعد موسوعة الكًتونية شاملة ومتعددة الثقافات ومتنوعة ادلصادر وحنو ذلك من

ادلعلومات اليت تعد ىدفا سهال وسريعا أماـ ىذه اجلماعات ومن أبرز اخلدمات
االلكًتونية اليت أتاحها االنًتنيت للجماعات اإلرىابية تتمثل بااليت (: )31

.1

االتصاالت  :سواء كانت ىذه االتصاالت من حاسب إُف حاسب أو من خالؿ

حاسب إُف ىاتف السلكي أو من ىاتف سلكي إُف حاسب آِف .
.2

خدمات احلوار االلكًتوين :من خالؿ مواقع الدردشة أو مواقع التواصل

االجتماعي أو من خالؿ إنشاء وتصميم عدد من ادلنتديات اليت تصبح مالذا آمناً
ومناسبا لتلك اجلماعات لعقد االجتماعات ومن سلتلف األماكن ويف وقت واحد .

.3

الربيد االلكًتوين  : E mailوتعد من اخلدمات الرئيسة وادلهمة اليت مكنت

تلك اجلماعات من نقل ادللفات فيما بينهم بغض النظر عن أنواعها أو أحجامها .
.4

مواقع الشبكة العادلية أو ما تعرؼ  : WWWتعد مواقع الشبكة العنكبوتية

من ادلواقع اليت قدمت خدمات رلانية للجماعات اإلرىابية احلديثة  ،حيث كشف وزير
العدؿ األمريكي (الربتو جونزاليس) أف اإلرىابيُت يستخدموف حواِف ( )5000موقع
للتدريب والتنظيم من رلموع ( )100000موقع (.)32

( )31مصطفى دمحم موسى  .المصدر السابق ،ص .221
( )32جرٌدة األهرام "" خمسة أالف موقع على االنترنٌت لتدرٌب اإلرهابٌٌن  ،ص .4
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املطهة انثاَي  :خماطر اإلرهاب االنكرتوَي وأثاره

تتمثل سلاطر اإلرىاب االلكًتوين اليوـ بالدرجة األساس على الدوؿ ادلتطورة يف

رلاؿ االتصاالت  ،فالدوؿ اليت تعتمد على وسائل االتصاالت والشبكات سيكوف عامال
فاعال يف فتح اجملاؿ أما اإلرىابيُت لتحقيق أىدافهم وتدمَت منتجات التقنية احلديثة،
فاإلرىاب االلكًتوين يهدؼ إُف تدمَت البنية التحتية ادلعلوماتية وتعريض اجملتمعات العادلية

إُف سلاطر غَت متوقعو لكن يف ادلقابل ىذا ال يعٌت أف الدوؿ اليت َف تستخدـ تقنيات
ادلعلومات تكوف بعيدة عن سلاطر اإلرىاب االلكًتوين بل شنكن القوؿ أف الدوؿ اليت
بدأت حديثا باستخداـ التطبيقات االلكًتونية  -كما ىو احلاؿ يف العراؽ  ،فإِنا تكوف
على استعداد وتأىب دلواجهة مثل ىذه األخطار احملتملة والتصدي ذلا بشكل جيد  ،ومن
سواء كاف منزال
ابرز ما شنيز اإلرىاب االلكًتوين اليوـ ىو إمكانية الدخوؿ إُف أي موقع ً

أو بيتا أو مكتبا أو من أي مكاف خاص أو عاـ أف ينفذ جرشنتو وخالؿ ثواف يعطل أالؼ
احلواسيب وسنرب األنظمة ادلعلوماتية.
ومن أىم مسات اإلرىاب االلكًتوين ىي :
 .1سرعة ارتكاب اجلرشنة.
 .2عدـ انتمائو ألي وطن.
 .3يعمل بال حدود.

 .4سهولة تنفيذ العمليات اإلرىابية كونو ال زنتاج إال اإلمكانيات البسيطة للقياـ
بذلك حاسوب وخط انًتنيت .
ينطلق اإلرىاب االلكًتوين من عادلُت أساسُت للوصوؿ إُف ادلداخل العامة مث اخلاصة
واالنتقاؿ والتجميع فيما بينهما  ،وكما مبُت يف األيت (: )33

.1

العاَف ادلادي  : Physical Worldحيث يشَت العاَف ادلادي إُف قضايا

وظواىر متعددة مثاؿ ذلك :الطاقة والضوء والظالـ والربودة واحلرارة ومجيع األمور ادلادية
واحليز الذي يعيش فيو اجملتمع وشنارس الوظائف واألدوار من خاللو .
( )33اإلرهاب االلكترونً فً عصر المعلومات  .عبدهللا بن عبد العزٌز بن فهد العجالن  .ومتاح على الموقع :
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
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.2

العاَف االفًتاضي  : Virtual Worldأما يف العاَف االفًتاضي فانو يشَت إُف

التمثيل الرمزي واجملازي للمعلومات  ،وىو ادلكاف الذي تعمل بو الربامج واألنظمة
االلكًتونية وتنتقل فيو البيانات .
املطهة انثانث  :يظاهر وأشكال اإلرهاب االنكرتوَي

تنقسم أشكاؿ ومظاىر اإلرىاب االلكًتوين إُف شكلُت رئيسيُت ذنا اإلرىاب

االلكًتوين ادلباشر واإلرىاب االلكًتوين الغَت ادلباشر ويقصد باإلرىاب االلكًتوين ادلباشر
ىو الذي يبٌت على أساس تدمَت مواقع ليس ذلا وجود على ارض الواقع كالدخوؿ على
قواعد البيانات وادلواقع اخلاصة باحلكومات وتدمَتىا  ،أما اإلرىاب االلكًتوين الغَت
مباشر فيقصد بو ذلك النوع الذي يستخدـ التقنيات احلديثة يف أعماؿ إرىابية واقعية
كما ىو حاصل اليوـ يف دوؿ العاَف ومنها العراؽ ،إذ تقوـ ىذه اجلماعات اإلرىابية
بتفجَت العبوات الناسفة والالصقة وغَتىا عن بعد ،ونوضح أدناه مظاىر اإلرىاب
االلكًتوين يف األشكاؿ اآلتية (:)34
.1

تبادؿ ادلعلومات اإلرىابية ونشرىا من خالؿ الشبكة العنكبوتية  :إف التقاء

اجلماعات اإلرىابية اليوـ يف مكاف معُت أصبح صعباً على ارض الواقع دلا قامت بو
احلكومات من إجراءات أمنيو ضيقت اخلناؽ عليها  ،لذلك فالطريق االلكًتوين أصبح
من نقاط االلتقاء السهلة نظرا لقلة تكاليف االتصاؿ من جانب فضالً عن اتسامو
بالسرية التامة يف اللقاءات ومجع بعض ادلعلومات احلساسة كمواقع ادلنشآت النووية
ومصادر توليد الطاقة وأماكن القيادة والسيطرة ومواعيد الرحالت اجلوية  ...اٍف  ،وشنكن
حتديد أىم االستخدامات يف اآليت :
أ-

االتصاؿ والتخفي .

ب -مجع ادلعلومات اإلرىابية .
ت -التخطيط والتنسيق .
( )34نفس المصدر السابق  :اإلرهاب االلكترونً فً عصر المعلومات  .عبد هللا بن عبد العزٌز بن فهد العجالن  .ومتاح على الموقع :
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
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ث -احلصوؿ على التمويل .
ج-

جتنيد اإلرىابيُت .

ح-

التدريب اإلرىايب االلكًتوين .

خ-

إصدار البيانات االلكًتونية.

.2

إنشاء ادلواقع اإلرىابية االلكًتونية  :لقد قامت اجلماعات اإلرىابية بإنشاء مواقع

إرىابية الكًتونية توضح فيها آليات صناعة ادلتفجرات ونصبها وشرح طرؽ اخًتاؽ الربيد
االلكًتوين وتدمَت ادلواقع االلكًتونية  ،واستطاعت تلك اجلماعات من إنشاء أالؼ

ادلواقع االلكًتونية اجلاىزة اليت تستخدمها يف حاؿ إيقاؼ أحد ادلواقع أو تستخدمها
للتخفي واالختباء لتظهر بشكل جديد ومن موقع آخر بعنواف مغاير  ،وكشفت بعض

الدراسات أف ىنالك حواِف مخسة أالؼ إُف ستة أالؼ موقع للتنظيمات اإلرىابية (.)35
.3

تدمَت ادلواقع والبيانات االلكًتونية والنظم ادلعلوماتية  :استطاعت اجلماعات

اإلرىابية أف تدخل بشكل غَت مشروع وغَت قانوين على نقاط أساسية أو فرعية متصلة
بالشبكة ادلعلوماتية خالؿ عدة أنظمة آلية أو رلموعة نظم مًتابطة شبكات  ،حيث
يتمكن قراصنة احلواسيب ( )Hackersالتوصل إُف ادلعلومات السرية والشخصية
واخًتاؽ اخلصوصية وسرية ادلعلومات بكل سهولة ،ومن أبرز الوسائل ادلستخدمة يف
تدمَت ادلواقع ىو ضخ أالؼ من الرسائل االلكًتونية ( )E-mailمن جهاز حاسوب
اخلاص باإلرىايب إُف ادلوقع ادلراد استهدافو للتأثَت على السعة اخلزف الكبَتة اليت تؤدي
بالتاِف إُف تفجَت ادلوقع وتشتيت البيانات ومن مث نقلها إُف جهاز ادلعتدي وتًتكز أغلب
اذلجمات االلكًتونية يف ىذا اجملاؿ على :
أ -األىداؼ العسكرية :كاخًتاؽ ادلنظومات اخلاصة باألسلحة االسًتاتيجية ،نظم
الدفاع اجلوي والوثائق العسكرية ومن أبرز األمثلة على ذلك ما قاـ بو موقع
ويكيليكس عاـ  2010بنشر تسريبات ووثائق عسكرية مهمة.

( )35مصطفى دمحم موسى  .المصدر السابق  ،ص .222
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ب -األىداؼ السياسية .

ت -األىداؼ اخلدمية( :)36مثل مؤسسات الطاقة وغَتىا ،حيث ىدد خبَت بلجيكي
بكسر شفرة أجهزة كومبيوتر زلوالت الكهرباء يف بلجيكيا يوـ األربعاء -9-29
 1999يف الفًتة بُت الساعة الواحدة والنصف والثالثة والنصف بعد الظهر بقطع التيار
الكهربائي عن كامل بلجيكيا .
ث -األىداؼ االقتصادية :
ج -مراكز القيادة .

ح -مؤسسات ادلنافع كمؤسسات الكهرباء وادلاء و ادلصارؼ واألسواؽ ادلالية .
.4

التهديد والًتويع االلكًتوين  :لقد استخدمت اجلماعات اإلرىابية الوسائل

االلكًتونية احلديثة يف التهديد والًتويع وتعددت أساليب التهديد وتنوعت طرقو لتشر
اخلوؼ والرعب لدى اجملتمعات واألشخاص واألفراد  ،ومن أبرز األمثلة على ذلك ىو ما
حدث وزندث باستمرار  ،حيث تقوـ اجلماعات اإلرىابية باختطاؼ األشخاص (بغض
النظر سواء كانوا ألغراض سياسية أو ألغراض مادية) ومن مث االتصاؿ بذويو عن طريق
أجهزة االتصاالت السلكية والالسلكية لطلب مبلغ من ادلاؿ أو لغرض آخر وإذا َف ِ
تف
عائلة الضحية بذلك فسوؼ يقتل أو يعذب  ،أو من خالؿ إرساؿ بيانات الكًتونية
سواء كانت عن طريق القنوات الفضائية اإلعالمية أو من خالؿ مواقع االنًتنيت لغرض
هتديد ونشر اخلوؼ بُت الناس .
.5

التجسس االلكًتوين  :كما قلنا ،بأف العصر الراىن ىو عصر التكنولوجيا عصر

قرب ادلسافات وإزاحة احلدود بُت الدوؿ  ،لذلك شنكن القوؿ ال توجد سيادة حقيقة
ألي بلد اليوـ الف احلدود سلًتقو من قبل أقمار التجسس والبث الفضائي ،ىذا وشنكن
أف نشَت أف طريقو التجسس االلكًتوين سوؼ يكوف ذلا استخداـ مكثف يف ادلستقبل من
قبل اجلماعات اإلرىابية ألذنية ادلعلومات اليت حتصل عليها من ادلؤسسات والقطاعات
احلكومية وحتديداً العسكرية والسياسية واالقتصادية وبالتأكيد إذا ما سربت ىذه
ادلعلومات فسوؼ يكوف ذلا أثر وخطر كبَت على مصلحو البالد.
( )36مصطفى دمحم موسى  .المصدر السابق  ،ص . 249
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املثحث انثانث

دوافغ اإلرهاب االنكرتوَي وخصائصه وطرق يكافحته
املطهة األول  :دوافغ اإلرهاب االنكرتوَي

تعد شبكة االتصاالت العادلية (االنًتنيت) رلاال واسع للمعلومات إذ تتلقى كل ما

يدرج عليها من معلومات دوف قيد أو شرط أو رقابو  ،فأمسى باإلمكاف ألي شخص أي
ينشئ ويصمم مواقع انًتنيت ومنتديات حوارية وغرؼ دردشة وبسهولة  ،لكي يتم
تسخَتىا خلدمة مسرح عملياهتم اإلرىابية  ،وىنالك عدد من الدوافع اليت تدفع
باألشخاص للقياـ باألعماؿ اإلرىابية سواء كانت سياسية أو نفسية ،اجتماعية أو

اقتصادية  ،ونذكر (: )37

 .1الفرص ادلتزايدة :أف التطورات العلمية اليوـ زادت من ذوي ادلعرفة مبجاؿ
احلاسوب وشبكات االتصاؿ وبالتاِف فقد وفرت تلك اخلربات فرص كبَتة لإلرىاب يف
ظل عدـ وجود رقابة يف احمليط االلكًتوين.
 .2حتقيق أرباح كبَتة :اجلماعات اإلرىابية باخًتاقها للمصارؼ والبنوؾ والشركات
حققت حتويل مبالغ ماليو كبَتة لضماف استمرارية أعماذلم اإلرىابية.

 .3حتوؿ بعض وسائل اإلعالـ وبعض دور العبادة وبعض مقرات األحزاب السياسية

إُف حواضن فكرية ولوجستية داعمة لإلرىاب .
 .4اإلخفاؽ يف التعليم األمر الذي أدى إُف جنوح بعض األفراد واكتساهبم للصفات
السيئة الذي دفعتهم للجنوح الفكري واألخالقي .

( )33اإلرهاب الرقمً المعلوماتً  ،مصدر سابق  ،ص 14؛ دنٌا جواد  .اإلرهاب االلكترونً فً العراق  ،بغداد  :جامعة بغداد  ،مجلة العلوم
السٌاسٌة  ،2011،ع  ، 43ص . 148-129
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 .5عدـ وجود تشريعات وقوانُت خاصة مبكافحة اإلرىاب االلكًتوين شلا يدفع الكثَت
إُف اذلروب من الػ ػ ػتهم اليت قد تػ ػ ػوجػ ػ ػو ضػ ػدىػ ػ ػم بسب ع ػ ػدـ وجود مػ ػ ػادة قانػ ػونيػ ػ ػة
تدينو على ذلك الفعل.
 .6ضعف قوة وامن الدولة.
 .7عدـ وجود رؤى زلددة وواضحة آللية وطرؽ مكافحة اإلرىاب.
وفضالً عن ىذه الدوافع ىناؾ الكثَت ومنها – الكراىية  ،االنتقاـ  ،اجلشع ،عدـ
األمن والطمأنينة – ىذه وغَتىا دفعت مراراً وتكراراً اجلماعات اإلرىابية حنو تبٍت
اسًتاتيجيات ىدفها تفعيل اإلرىاب االلكًتوين بكل خصائصو(.)38

املطهة انثاَي :خصائص اإلرهاب االنكرتوَي

لقد وظفت اجلماعات اإلرىابية كل خصائص التقنيات احلديثة للعدواف واحلرب

على مصاٌف اآلخرين وانتهكت حقوقهم ومن أبرز تلك اخلصائص(: )39

 .1عادلية اجلرائم اإلرىابية  :فهي ال تقتصر على بلد دوف غَته أو فئة ما أو زلافظة

ما وإدنا أصبحت ترتكب بأغلب مناطق العاَف .

 .2انو اإلرىاب الوحيد الذي شنكن أف يرتكبو أكثر من شخص يف وقت واحد دوف
أف تؤثر مبكاف العمليات اإلرىابية فقرصنة موقع ما من قبل شخص يف العراؽ شنكن أف
يتزامن مع عمل شخص أخر يف الياباف مثال وأخر يف بلد ثالث دوف أي تأثَت للمكاف
ادلستهدؼ.
 .3قد زنتاج اإلرىاب االلكًتوين إُف أشخاص يف قمة الذكاء وخاصة يف رلاؿ
التقنيات واالتصاالت .
 .4سهولة ارتكاب العمليات اإلرىابية من قبل أي شخص رنيد استخداـ ىذه
التقنية.
كارر ،دروس من اإلرهاب من اجل فهم جذور اإلرهاب  ،ص.12
( )38كالٌب َ
( )39عبد الرحمن مصطفى ،اإلرهاب وثقافة أمن المعلومات فً العراق.
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 .5سرعة انتشار األخبار والتقارير وخالؿ ثواين قليلة شنكن لكل فرد يف العاَف مرتبط
باإلنًتنت االطالع على اخلرب ادلنشور.
 .6إِنا جرائم سلفية  :فهي ال تًتؾ أي أثر شنكن للجميع اكتشافو بل من الصعوبة
حتديد اإلرىايب فضالً عن صعوبة االحتفاظ بالدليل أف وجد.
 .7تعدد أنواع وأشكاؿ اإلرىاب االلكًتوين الذي يستخدـ من خالؿ التقنيات
احلديثة.
املطهة انثانث :طرق يكافحة اإلرهاب االنكرتوَي

ال شك  ،أف اإلرىاب االلكًتوين احد مصادر اخلطر اليت هتدد امن اجملتمع
االلكًتوين وبالتاِف يتطلب منو مكافحتو  ،الف اإلرىاب احلديث أمسى أكثر شدة من
خالؿ استخدامو لتقنيات العصر الراىن يف تنفيذ أجنداتو وعملياتو اإلرىابية وبالتاِف فاف
أجهزة الدوؿ األمنية مهما كاف لديها من القدرة والكفاءة فإِنا ال شنكن أف تقضي على
منابع اإلرىاب التقليدي وااللكًتوين لوحدىا ،وإدنا بتوحيد جهدىا مع اجملتمع مبختلف
انتماءاتو واجتاىاتو  ،ومىت ما شعر األفراد واجملتمع بتعاوف أجهزة الدولة معهم واف احلاكم
ينظر بعُت واحدة إُف شعبو دوف دتييز ،شعروا أِنم يعيشوف يف بلد واحد ،ولكل ذلك نبُت
عدد من العوامل اليت قد تسهم يف القضاء على اإلرىاب أو احلد من تأثَته وىي (: )40

 .1إنشاء وتدريب جهاز شرطة متخصص دلكافحة اإلرىاب االلكًتوين مزود بكافة
اإلمكانيات ادلادية والنظم ادلعلوماتية والتكنولوجية.
 .2إنشاء جهاز قضائي متخصص ،يفوت على اإلرىاب االلكًتوين فرصو اإلفالت
من العدالة من جهة  ،وزنمي بقدر اإلمكاف ادلشتبو بو والربيء.
 .3سن القوانُت والتشريعات الالزمة ومبا يالئم النمط اإلرىايب االلكًتوين.
 .4ضرورة تعزيز العالقة بُت احلكومة واجملتمع ادلدين للوقوؼ أماـ ىذه النشاطات
اإلرىابية االلكًتونية لتسهيل مهمة رجاؿ الشرطة واألجهزة األمنية .
( )40مصطفى دمحم موسى  .اإلرهاب االلكترونً  ،مصدر سابق .268 ، 2009 ،
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 .5توظيف وسائل اإلعالـ للتوعية األمنية وتوضيح سلاطر اإلرىاب االلكًتوين
ونشرىا يف اجملالت الدورية والصحف والفضائيات لضبط اجلناة وذوي النزعة اإلرىابية .
 .6االىتماـ بكافو اإلحصاءات اليت تصدر من ادلؤسسات العلمية وادلراكز البحثية
فيما سنص حركة استخداـ اخلدمات االلكًتونية دلعرفة مدى انتشار األساليب اإلرىابية
وتطورىا .
 .7ضرورة رسم السياسات والتنسيق بُت وزارة الداخلية والوزارات التعليمية لغرض

فتح أقساـ جديدة ذات عالقة بكشف اجلرشنة االلكًتونية وضبط اإلرىابيُت االلكًتونيُت
وإعادة تأىيلهم بعد إدانتهم واحلكم عليهم .
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اخلامتـــــــة
إف اإلرىاب ظاىرة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية وثقافية تعرب عن اجتاه
معُت أو تيار بذاتو ،دوف النظر إُف مربرات ذلك النوع من العنف اجلماعي أو زلاولة تقييم
دوافعو مبعيار أخالقي  ،وعلى ىذا األساس أصبحت العمليات اإلرىابية كارثة هتدد
حقوؽ اإلنساف يف كل وقت ومكاف بفعل التطور احلاصل يف تكنولوجيا ادلعلومات وظهور
اإلرىاب االلكًتوين يف العصر الراىن الذي شكل بدورة خطرا غَت متوقع.
توصل الباحثاف إُف مجلة من النتائج والتوصيات نذكر منها :

 .1اإلرىاب االلكًتوين ىو اخلطر القادـ لذلك رنب رسم سياسة الكًتونية دلواجهتو.
 .2كل تطور جديد يطرأ على الساحة التقنية يقابلها ظهور أشكاؿ جديدة من
اإلرىاب .
 .3أسباب اإلرىاب التقليدي ىي نفسها أسباب اإلرىاب االلكًتوين.
 .4ضعف االىتماـ بادلواطن وعدـ احًتاـ حقوقو إحدى حتديات مواجهة اإلرىاب.
 .5اإلرىاب االلكًتوين غَت زلصور بزماف ومكاف معينُت لذلك يتطلب من الدولة
متابعتو باستمرار .
 .6سهولو تنفيذ اجلرائم اإلرىابية من خالؿ التقنيات احلديثة ادلتطورة.
 .7غياب السيطرة على احمليط االلكًتوين سببت عدـ وجود حوكمة الكًتونية.
 .8ضعف النشاطات اإلعالمية يف تطوير القدرات على كيفية التعامل مع اإلرىاب
االلكًتوين والوقاية منو .

 .9عدـ وجود تشريعات قانونية صرزنة حتد من جرشنة اإلرىاب االلكًتوين علماً َف
يشَت الدستور العراقي وأغلب دساتَت العاَف إُف ذلك .

 .10تعد خدمات اذلواتف النقالة وخدمات الربيد االلكًتوين من أكثر الوسائل اليت
يعتمد عليها اإلرىاب يف تنفيذ أىدافو.
 .11القنوات الفضائية ذلا دور بارز ومهم يف انتشار أو احلد من اإلرىاب االلكًتوين.
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انتىصيات :

 .1ضرورة التنسيق الكامل لقوات األمن مع مؤسسات التعليم العاِف لفتح أقساـ

متخصصة مبحاربة اإلرىاب االلكًتوين وجتفيف منابعو.
 .2التنسيق مع مقاىي االنًتنيت ادلتاحة لعامة الناس وادلنتشرة يف كل مكاف بضرورة
فتح سجالت خاصة لكل ادلستخدمُت بالوقت والتاريخ .
 .3الب ػ ػ ػد من ت ػ ػشري ػ ػع قػ ػ ػانػ ػ ػوف زند من العمليات اإلرىابية االلكًتونية ورنرـ
القائمُت عليها.
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 -القرآف الكرمي.

املصـــــــادر

 .1ابن منظور  .لساف العرب  ،بَتوت  :دار إحياء الًتاث العريب .1999 ،
 .2د .امحد إبراىيم مصطفى سليماف ،اإلرىاب واجلرشنة ادلنظمة التجرمي وسبل
ادلواجهة  ،دار الطالئع للنشر والتوزيع  ،القاىرة .2006 ،
 .3ادونيس العكرة ،اإلرىاب السياسي :حبث يف أصوؿ الظاىرة وأبعادىا اإلنسانية
دار الطليعة ،بَتوت.1983 ،

 .4د .امحد فتحي سرور ،ادلواجهة القانونية لإلرىاب ،ط ،2مؤسسة األىراـ ،مطابع
األىراـ التجارية  ،قيلوب-مصر.2008 ،
 .5انتصار إبراىيم عبد الرزاؽ وصفد حساـ الساموؾ  .اإلعالـ اجلديد  :تطور
األداء والوسيلة والوظيفة  ،بغداد  :الدار اجلامعية للطباعة والنشر .2011 ،
 .6أمُت شليب ،أمريكا والعاَف ،رللة شؤوف عربية ،العدد( ،)111جامعة الدوؿ
العربية ،القاىرة.2002 ،
 .7بنجامُت ر .باربر .إمرباطورية اخلوؼ احلرب واإلرىاب والدشنقراطية ،ترمجة عمر
األيويب دار الكتاب العريب ،بَتوت.2005 ،
 .8مجيل عبد الباقي الصغَت  .حلقة علمية بعنواف "" االنًتنيت واإلرىاب "" ألقيت
يف الفًتة  . 2008-11-19-15يف جامعة نايف للعلوـ العربية األمنية.

 .9دنيا جواد  .اإلرىاب االلكًتوين يف العراؽ  ،بغداد  :جامعة بغداد  ،رللة العلوـ
السياسية  ،2011،العدد.43 /
 .10رمسية سعيد عبد القادر  ،ليلى رشاد البيطار  .رؤية عينة من طلبة اجلامعات
الفلسطينية لظاىرة اإلرىاب  ،ورقة حبث مقدمة يف مؤدتر جامعة احلسُت بن طالؿ
الدوِف " اإلرىاب يف العصر الرقمي" للفًتة .2008-7-12-10
 .11عبد الرمحن عبد هللا السند  .وسائل اإلرىاب االلكًتوين وحكمها يف اإلسالـ
وطرؽ مكافحتها  .ورقة عمل مقدمة للمؤدتر العادلي دلوقف اإلسالـ من اإلرىاب يف
جامعة اإلماـ زلمد بن سعود .
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 .12عقيلة ىادي عيسى  ،إسراء جواد حامت .اإلرىاب الرقمي ادلعلومايت وطرؽ
مكافحتو  ،بغداد  :اجلامعة ادلستنصرية  ،رللة السياسة والدولية ،2010،
اإلصدار. 16
 .13عبد هللا بن عبد العزيز بن فهد  .اإلرىاب االلكًتوين يف عصر ادلعلومات  .حبث
مقدـ إُف ادلؤدتر الدوِف األوؿ حوؿ "محاية أمن ادلعلومات واخلصوصية يف قانوف
اإلنًتنت" ،وادلنعقد بالقاىرة يف ادلدة من  4 - 2يونيو 2008ـ .

 .14عبد الرمحن مصطفى ،اإلرىاب وثقافة أمن ادلعلومات يف العراؽ ،صحيفة
الدستور ،العدد  2735السنة العاشرة .2013/2/27
 .15عمرو رضا بيومي ،دولة اإلرىاب بُت الشرعية الدولية واألمن القومي :دراسة
تطبيقية علة قضية جوانتانامو ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2011 ،
كارر ،دروس من اإلرىاب من اجل فهم جذور اإلرىاب ترمجة نسيم
 .16كاليب َ
واكيم يازجي ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق.2006 ،
 .17كفاح صاٌف االسدي  ،زلمد دواد شبع  ،صفاء رليد ادلظفر .اجلامعة ودورىا يف
مكافحو اإلرىاب  ،بغداد  :اجلامعة ادلستنصرية  :رللة السياسة والدولية  ،اإلصدار
. 2010 ، 15
 .18زلمد فؤاد عبد الباقي  .ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القراف الكرمي  .القاىرة  :دار
احلديث .1988 ،

 .19د .زلمد موسى عثماف ،اإلرىاب  :أبعاده وعالجو ،مكتبة مدبوِف ،القاىرة،
.1996
 .20زلمد النويب زلمد علي  .ادماف االنًتنيت يف عصر العودلة  ،عماف  :دار صفاء
للنشر. 2009 ،
 .21زلمد بن عبد هللا آؿ فايع  ،حسن بن امحد  .اإلرىاب االلكًتوين وبعضا من
وسائلو والطرؽ احلديثة دلكافحتو  .ندوة علمية حوؿ استعماؿ االنًتنيت يف دتويل
اإلرىاب وجتنيد اإلرىابيُت للفًتة . 2019 -10 27-25
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 .22مفلح بن دخيل االكليب  ،زلمد ادـ امحد  .دور زلتوى مناىج التعليم الثانوي
بادلملكة العربية السعودية يف مواجهة اإلرىاب الفكري والتقٍت  .حبث مقدـ للمؤدتر
الوطٍت األوؿ لألمن الفكري يف الفًتة -25-22مجاد األوؿ  1430ىػ يف جامعة
ادللك سعود  ،الرياض .
 .23مصطفى زلمد موسى  .اإلرىاب االلكًتوين  ،مطابع الشرطة . 2009 ،
 .24مصطفى الدباغ .إمرباطورية تطفو على سطح اإلرىاب دار الفارس للنشر
عماف – األردف .2004 ،
والتوزيع َ ،

 .25مركز الدراسات والبحوث ،تشريعات مكافحة اإلرىاب يف الوطن العريب  ،الرياض
 :أكادشنية نايف للعلوـ العربية .1998،
 .26وثائق مؤدترات اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة حوؿ اإلرىاب لسنة .2004
 .27وثائق مؤدتر قمة منظمة التعاوف اإلسالمي حوؿ اإلرىاب عاـ .2006
.28جريدة األىراـ "مخسة أالؼ موقع على االنًتنيت لتدريب اإلرىابيُت  .مصر،

. 2006/8/18

 ادلوقع : ادلوقع :-

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
http://ar.wikipedia.org/wiki

ادلوقعhttp://www.iraq-lg-law.org/ar/content/ru:

 -ادلوقع :

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937

 -ادلوقع :

www.lesanarab.com/kalima

 -ومتاح على الرابط :

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3
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