اإلرهاب املعلىهاتي
وآلياث احلذ هٌه

م .جعفر حسي جاسن الطائي
جاهعت دياىل
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املقذهـــــت
شهدت اجملتمعات البشرية قددياً وحديثاً شىت صنوؼ اجلرائم راح ضػيتتها ادلييػُت

عػػا العرػػور قب ػ أف توصػػت ت ػػر اجلػػرائم وربػػدد أوػػراً قاةوةتػػة نياعمػػة ادل ػ ولُت عنهػػا
ولع أبرز ما ظهر من صور فظتعة ما ُُسي باجلرائم اإلرىابتة.

إشكالتة البيث  :شلا ال شر فتوً أف أحداً ال ي تطتع أف ينكر أو يتجاى التغتَتات

اجلوىرية اليت أحدثتها الثورة ادلع وماتتة يف اجملاالت االقترادية وال تاستة والجتماعتة
اإلجيابتة منها وال بتة ع ى ٍ
حد سواء وع تو فإف ةظرة الناس ضلو ىذه الثورة أم ت
ففي الوقت الذي تبعث فتو ع ى اإلعجاب يف ةفوس العددين من

سلت فة سباماً
ادل تفتدين منها يف عيج مشكيت عديدة إال أهنا تبدو مروعة الستما عندما يتع ق
األمر بتهديد أمن وحتاة اجملتمعات اإلة اةتة وعُت الرضا عن ع عتب ع ت ة ػ ػ ولكن

عُت ال خط تبدي ادل اوئ ومن ىنا تبدأ ميمح إشكالتة البيث بالظهور .

إضافة إذل ذلر ضب الفضاء اإللكًتوين عظاىرة جديدة يف العيقات الدولتة
تفاعيت وعيقات إة اةتة إجيابتة س متة قربت البعتد واختزلت عام ي الزماف وادلكاف من
جهة وإذل جاةب ذلر ما ضب ىذا الفضاء من صراعات جاءت تعبَتاً ومنوذجاً آخر

شلتداً ل نزاعات التق تدية اليت زبوضها الدوؿ أو احلرعات الراديكالتة ع ى خ فتات دينتة

أو عرقتة أو إيديولوجتة أو حىت مر يتو تتع ق بتنافس بُت الشرعات متعددة اجلن تات
من جهة أخرى وىذا ىو اجلزء اآلخر من إشكالتة البيث .

عيوة ع ى ذلر فإف ل ثورة ادلع وماتتة وجهها القبتح أو األعثر قبياً الذي
أخذت ميزلو تزداد يوماً بعد آخر وأم تنا ة مع عن عنت عرر ادلع ومات وإرىابو
وقد أزبذ صوراً سلت فة أشد االختيؼ عما سبقها سواء من حتث األسالتب أو وسائ

التردي واألىم من ىذا وذاؾ من حتث آثارمها ع ى الفرد أو اجملتمع اإلة اين برفة

عامة  .فبعد أف اعتادت اجملتمعات اإلة اةتة والستما ادلتأخرة يف رلاؿ تكنولوجتا
ادلع ومات منها ع ى جرائم اإلرىاب التق تدية ادلتعارؼ ع تها بات اإلرىاب ادلع ومايت
أحد أىم مظاىر ب وسلاور العرر الراىن .وىذا ىو اجلزء اآلخر من إشكالتة البيث.
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يضاؼ إذل ذلر ىو غتاب وقرور القواةُت ادلواعبة ل تطورات التكنولوجتة شلا
ي اعد ع ى اةتشار جردية اإلرىاب ادلع ومايت يف العديد من دوؿ العادل والستما الدوؿ
النامتة ومنها الوون العريب حتث إف ادلشرع العريب والعراقي دل يشرعا قاةوةاً أو قواةتناً
تواعب متغَتات العرر الرقمي شلا يتتح لذوي النفوس الشريرة والضعتفة سواء من
الداخ أو اخلارج أف يرتكبوا جرائم عا وسائ ىذا العرر دوف وجود رادع ذلم وىذا
اجلزء ادلهم اآلخر من إشكالتة البيث .

عيوة ع ى ما تقدـ فإف إشكالتة البيث تتمث يف اإلجابة عن الت اؤالت اآلتتة :
 -1ما ادلقرود باإلرىاب ؟وما ادلرط يات وادلفاىتم ذات العيقة بو ؟ وما أسباب
التطرؼ واإلرىاب ؟
 -2ما ادلخاور وادلخاوؼ واآلثار اإلرىابتة ل ثورة ادلع وماتتة ع ى اجملتمع اإلة اين يف
الوقت الراىن ؟
 -3ما ادلقرود باإلرىاب ادلع ومايت ؟ وما الت متات اليت تط ق ع تو ؟وما خرائرو ؟
 -4ما أةواع اإلرىاب ادلع ومايت ؟ ومن ىم الفاع وف ؟ وما وبتعة التهديد اجلديد
لإلرىاب ادلع ومايت ؟ وما الرراعات واإلشكالتات اليت يطرحها ىذا النوع من اإلرىاب؟
 -5ما اآللتات اليزمة ل يد من اإلرىاب واإلرىاب ادلع ومايت .
أمهتة البيث  :تأيت أمهتة البيث من أمهتة موضوعة البيث ذاتو وىو اإلرىاب بوصفو

يعد أحد أىم سلاور العرر ادلع ومايت الراىن حتث بات اإلرىاب ادلع ومايت خطر عمتق
الداللة واألثر ع ى الفرد والدولة إذا ما ع منا أف اجلردية اإلرىابتة باتت تر إذل ع

أفراد اجملتمع والستما ت ر األسرة اليت سبت ر احلاسوب واإلةًتةت مضافاً إلتو الت فزيوف
ادلرتبط باألقمار الرناعتة (ال تييت) عيوة أجهزة ادلوباي انيموؿ إضافة إذل ذلر
أف أمهتة البيث تأيت من خيؿ عشت النقاب عن قرور ادلشرع القاةوين العريب والعراقي
األمر الذي يتط ب إعيـ ادلعنتُت بالشأف القاةوين خبطورة ادلوقت الذي يتعرض لو اجملتمع
العريب واإلسيمي بشك عاـ واجملتمع العراقي بشك خاص من خطورة اإلرىاب
ادلع ومايت .عيوة ع ى ذلر تأيت أمهتة البيث من خيؿ ت تط الضوء ع ما ىتة
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اإلرىاب واإلرىاب ادلع ومايت وزلاولة وضع رؤية ال ةقوؿ ل قضاء ع ى اإلرىاب

ب

ل يد من تداعتات اإلرىاب ادلع ومايت .
أىداؼ البيث  :يروـ البيث إذل ربقتق األىداؼ اآلتتة :
 -1التعريت دباىتة اإلرىاب التق تدي وإظهار الت متات ادلرتبطة بو .
 -2عشت النقاب عن أسباب التطرؼ واإلرىاب .

 -3إماوة ال ثاـ عن ادلخاور وادلخاوؼ واآلثار اإلرىابتة ل ثورة ادلع وماتتة .

 -4ت تط الضوء ع ى اإلرىاب ادلع ومايت من حتث تعريفو وم متاتو وخرائرو .

 -5تبتاف أةواع اإلرىاب ادلع ومايت ومن ىم فاع تو ووبتعة التهديدات والرراعات
واإلشكالتات اليت يطرحها .
 -6زلاولة وضع اآللتات اليزمة ل يد من اإلرىاب بشك عاـ واإلرىاب ادلع ومايت
بشك خاص .

الباحث
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ً

أوال :هفهىم اإلرهاب التقليذي واملفاهين راث العالقت
من أج ربديد مفهوـ اإلرىاب التق تدي والتعريت بو

يتط ب األمر ربديد

وإظهار ادل متات ذات العيقة وادلدلوؿ باإلرىاب ذاتو ؛ وذلر ع ى النيو اآليت :
 -1التعرب  :التعرب من العربتة وىي ارتباط الشخص بفكر أو صباعة واجلد يف
ةررهتا واالةغيؽ ع ى مبادئها والتعرب يف ال غة يقرد بو عدـ قبوؿ احلق عند
بناء ع ى مت إذل جهة أو ورؼ أو صباعة أو مذىب أو فكر ستاسي أو
ظهور الدلت ً

وائفة وىذا التعرب قد يكوف دينتاً أو مذىبتاً أو ستاستاً أو وائفتاً أو عنررياً.

 -2العنػ ػ ػ ػػت  :العنت ىو رلموعة أعماؿ القتاؿ والتعذيب والضرب واحلروب
واالضطهاد واجلردية ضد إرادة اآلخر أو إجباره ع ى التررؼ ضد إرادتو وذلر

باستخداـ القوة أو اإلذالؿ .
 -3التطرؼ  :التطرؼ ىو الشدة أو اإلفراط يف موقت معُت وحُت يقاؿ إجراء
متطرؼ يعٍت ذلر اإلجراء الذي يكوف اإلفراط يف أبعد حد وىو الغ و وحُت يبالغ

شخص ما يف فكرة أو يف موقت معُت دوف ت امح ومروةة يقاؿ عنو شخص متطرؼ
يف موقفو أو معتقده ومذىبو ال تاسي أو الديٍت والقومي وادلتطرؼ يف ال غة ىو من

ذباوز حد االعتداؿ(.)1

 -4اإلرىاب  :ىناؾ العديد من التعاريت ادلتع قة دبوضوع اإلرىاب بتد أةٍت رأيت أف
األقرب واألة ب ىو الذي جاء بو قاةوف مكافية اإلرىاب العراقي والذي عرفو ع ى
أةو (( ع فع إجرامي يقوـ بو فرد أو صباعة أو منظمة استهدؼ فرداً أو رلموعة أفراد

أو صباعات أو م س ات رُستة أو غَت رُستة أوقع أضراراً بادلمت كات العامة أو اخلاصة

بغتت اإلخيؿ بالوضع األمٍت أو االستقرار أو الوحدة الوونتة أو إدخاؿ الرعب

واخلوؼ والفزع بُت الناس أو إثارة الفوضى ربقتقاً لغايات إرىابتة))(.)2

( )1إبراهيم عبد السالم إبراهيم (وآخرون)  .الفكر الجماهيري  ،ص144-142
( )2ذاكر خليل العلي  .قانون مكافحة اإلرهاب العراقي رقم  13لسنة ، 2005ص.6
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ً
ثاًيا :أسباب التطرف واإلرهاب

شلا الشر فتو إف لك ظاىرة أسباب وم ببات وظاىرة اإلرىاب لت ت دبنأى

عن ذلر فهنالر العديد من األسباب ل تطرؼ والقتاـ باألعماؿ اإلرىابتة وةورد عدد
منها وفق اآليت:
 -1اجله سواء أعاف جه أفراد أـ صباعات أـ جه قتادة الدولة اليت سبارس إرىاب
الدولة .

 -2الفقر والبطالة ال ذاف يعاين منهما الشخص أو األشخاص أو اجلماعات أو قتاـ
الدولة بتعمد خ ق ظروؼ الفقر والبطالة هبدؼ إبادة اجلنس البشري لكي تتخ ص من

عرؽ معُت أو صباعة معتنة غَت موالتة ل نظاـ ال تاسي .
 -3الظ م والعدواف واستخداـ الق وة ضد البشر والستما األةظمة الدعتاتورية اليت
ترادر احلقوؽ واحلريات والدديقراوتة وتغتب ادل س ات الدستورية والقاةوف وال ربًتـ
حقوؽ اإلة اف وعذلر اةعداـ احلوار ورفضو ل

طة أو لعدـ الثقة بالنظاـ .

 -4مطالبة الشعوب تقرير ادلرَت ورفض ىذا الط ب من األةظمة ال تاستة ادلنغ قة أو
انيت ة .
 -5فقداف ادل س تة يف بعض أةظمة احلكم وغتاب احلكم ادلدين .

 -6عندما تريد الدولة ربطتم إرادة شعب لغرض حكم مباشر ع تو أو إخضاعو
ل تاسة معتنة أو استخداـ أرضو وموارده ألغراض متناقضة دلراحلو .
 -7عندما سبارس ستاسة التوسع واذلتمنة عاالستعمار والتدخ يف الش وف الداخ تة

والنت من استقيذلا وستادهتا الوونتة واستغيذلا ل موارد واستخداـ القوة ادل ية يف

غَت ظروؼ احلرب(.)3

( )3إبراهيم عبد السالم إبراهيم (وآخرون) .مصدر سابق  .ص 165
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ً
ثالثا :املخاطر واملخاوف واآلثار اإلرهابيت للثىرة املعلىهاتيت

إذا عاف ل متفائ ُت حججهم اليت ي تندوف ع تها عندما يتم سرد اجلاةب اإلجيايب

ل ثورة ادلع وماتتة فإف ادلتشائمُت ذلم أيضا ذلم حججهم اليت ي تندوف ع تها وديكن
ت ختص حجج ادلتشائمُت من خيؿ إظهار ادلخاور وادلخاوؼ واآلثار اإلرىابتة ل ثورة
ادلع وماتتة من خيؿ اآليت :
 -1التعام مع تكنولوجتا االتراؿ وادلع ومات اجلديدة وعأهنا دبثابة دين جديد أو
اإلشارة إذل البشر باعتبارىم خالقُت ل تكنولوجتا قد ي دي إذل ضتاع القتم اإلة اةتة .

 -2تنمو التكنولوجتا اجلديدة ب رعة مذى ة

شلا من شأةو أف جيع اجملتمعات

اإلة اةتة ال ت تطتع أف تتكتت معها ال ىي وال البشر

وأصبيت مهمة التنب

بادل تقب بالغة الرعوبة ومن انيتم أف تكوف أخطر ادلشكيت الناصبة عن الثورة
ادلع وماتتة ةف تة واجتماعتة .
 -3ىناؾ ادلخاور ادلتمث ة يف بزوغ إمااووريات جديدة ل قوة وشرعات عميقة

وع ذلر مريوب خبطر تراعد اإلقيؿ من إة اةتة احلتاة ؛ وذلر إذا ما ح ت قتم

ال وؽ زل القتم اإلة اةتة األخرى .
اذلوة بُت الغٌت ادلع ومايت والفقر ادلع ومايت قد تزداد
ّ -4
ادل اواة يف الدخوؿ  .وىذا من شأةو أف تنقرض الطبقة الوسطى وتنمو إذل حد عبَت
مراحبة يف ذلر عدـ

وبقات ادلعدمُت

الذين ست تبعدوف من التقدـ اإلة اين ويربيوف معزولُت

ومهمشُت .

 -5الثورة ادلع وماتتة ت ه ةق وةشر الثقافات ادلخت فة ع ى م توى العادل غَت أف
ىذه اإلمكاةتة ديكن أف ت دي إذل ىتمنة ثقافتة ولغوية يف الفضاء ادلعريف وىي عم تة
مرحب هبا يف اجملتمعات .
غَت ّ

 -6هتدد تكنولوجتا االتراؿ وادلع ومات اجلديدة خبرؽ حقوؽ اخلروصتة واحلقوؽ
ادلدةتة األساستة ذلر أهنا ديكن أف ت تخدـ عن وريق األةشطة اإلجرامتة الفضائتة

سواء جرائم التزوير أو ال رقة من خيؿ سهولة النفاذ إذل قواعد البتاةات الشخرتة.
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 -7ت تفتد ادلتديا الفضائتة واأللعاب اإللكًتوةتة من ةقص التنظتم الذي حيكم
حرعتها وشلارستها ومن ادل كتة اخلاصة ذلا  .وقد أصبح األوفاؿ أعثر تعرضاً ل تطرة
ع تهم من قب ىذه الشرعات اليت تقدـ ذلا برامج متعددة م تئة بأحداث العنت .

 -8الن ػ ػ ػرب واالحتتػ ػ ػاؿ يف عم ت ػ ػ ػات ادلراىن ػ ػ ػات والقم ػ ػ ػار أو يف عم تػ ػ ػ ػات بتع
وشراء ومهتة.
 -9ترويج الشائعات حوؿ ادل س ات واحلكومات والشخرتات العامة .

 -11تنشتط ذبارة الدعارة وت هت الوصوؿ إذل أماعن شلتهٍت ىذه الرذي ة .
 -11التهديدات عا الايد اإللكًتوين وادلضايقة .
 -12إغواء ادلراىقُت واألوفاؿ .
 -13ترويج األفكار العنررية وبث الكراىتة .
 -14اإليذاء بالتعرض دلعتقدات الناس والتعريض ل شخرتات الدينتة .
 -15الشبكة وست ة اتراالت فعالة ل عرابات واجملرمُت واحلرعات اإلرىابتة .

 -16عا اإلةًتةت تتابع اذلجمات الثقافتة واحلضارية اليت قد تزعزع األمن الفكري
والعقدي ل شعوب ادلغ وبة ع ى أمرىا وتنشر عاىا القوى الغالبة فكرىا ولغتها

وقتمها(.)4

( )4جعفر حسن جاسم الطائي  .جرائم تكنولوجيا المعلومات  :رؤية جديدة للجريمة الحديثة ،ص 83ـ.84-
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ً
رابعا  :اإلرهاب املعلىهاتي

التعريت وادل متات وادلفاىتم ذات العيقة  :ع ى الرغم من حداثة مرط ح

اإلرىاب ادلع ومايت وق ة األدبتات ذات العيقة بادلوضوع إال أةنا صلد عدد من التعاريت
ادلتع قة دبوضوعة اإلرىاب ادلع ومايت فقد عرؼ ع ى أةو (( العدواف أو التخويت أو
التهديد ادلادي أو ادلعنوي الرادر من الدوؿ أو اجلماعات أو األفراد ع ى اإلة اف يف
دينو أو ةف و أو عرضو أو عق و أو مالو بغَت حق باستخداـ ادلوارد ادلع وماتتة والوسائ

اإللكًتوةتة بشىت صنوؼ العدواف وصور اإلف اد ))( )5ويعرؼ عذلر اإلرىاب اإللكًتوين

(( بأةو أي فع يرتكب متضمنا استخداـ احلاسب اآلرل أو الشبكة ادلع وماتتة ادلخالفة

ألحكاـ النظاـ
الشائعات

ومن أةواعو ال ب

والتشهَت

واالبتزاز

واإلباحتة

وعذلر

وما يتع ق باألمور ادلالتة عاالعتداء ع ى البطاقات البنكتة بأشكاذلا

واالختيسات ...اخل ))( )6ويعرؼ عذلر بأةو (( استخداـ التقنتات الرقمتة إلخافة
وإخضاع اآلخرين أو ىو القتاـ دبهاصبة ةظم ادلع ومات ع ى خ فتة ودوافع ستاستة أو

عرقتة أو دينتة ))( )7ويعرؼ عذلر بأةو((االستخداـ غَت القاةوين ل قوة أو العنت ضد
أفراد أو شلت كات بغتة اإلرىاب بالتهديد إلرغاـ احلكومة أو ال كاف ادلدةتُت أو أي فئة

أخرى ع ى القبوؿ هبدؼ ستاسي أو اجتماعي ))(. )8

بدورةا ديكن أف ةعرفو بشك أعثر مشولتة وتوسع حىت من حتث الت متة ديكن أف
ةط ق ع تو (( اإلرىاب ادلع ومايت وىو ع ةشاط أو فع ىجومي إجرامي متعمد أو

مقرود يقوـ بو فرداً أو صباعة أو منظمة ذو دوافع ستاستة استهدؼ أو ي تهدؼ فرداً
أو رلموعة أفراد أو منظمات أو دوالً أوقع أو يوقع أضراراً بادلمت كات العامة أو اخلاصة
هبدؼ اإلخيؿ بالوضع األمٍت أو االستقرار أو الوحدة الوونتة أو إدخاؿ الرعب واخلوؼ

والفزع بُت الناس باستخداـ الوسائ وادلوارد ادلع وماتتة لتيقتق غايات إرىابتة))
( )5دمحم الغامدي  .اإلرهاب األخضر هو مشكلة تواجهها المملكة خالل الفترة المقبلة .
( )6المصدر نفسه.
( )7عبد الرحمن بن عبد هللا السند  .وسائل اإلرهاب اإللكتروني.
( )8علي العبيدي  .اإلرهاب اإللكتروني أحدث صرعة في معارك الصراعات الدولية الباردة .
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أما خبروص الت متات ادلتعددة وادلرتبطة بظاىرة اإلرىاب ادلع ومايت

فتمكن

القوؿ :إةو وشلا الشر فتو شبة تباين أو عدـ ثبات حوؿ الت متات اليت أو قت وال تزاؿ
تط ق ع ى ىذه الظاىرة اإلجرامتة اجلديدة اليت باتت هتدد الدوؿ قب األفراد وردبا مرد
ىذا التباين يعود إذل ةشأة وتاريخ وتطور تكنولوجتا ادلع ومات من جهة ومن مث يعود إذل
تطور وسبيور ظاىرة اإلرىاب ادلع ومايت من جهة أخرى واختيؼ وجهات النظر بشأهنا
بُت ادلخترُت يف رلاؿ اإلعيـ من جهة ثالثة وبُت رجاؿ القاةوف من جهة رابعة وع ماء

االجتماع من جهة خام ة وع م النفس من جهة سادسة .

لقد تعددت الت متات بشاف ىذه الظاىرة اإلرىابتة

فمرة ي مى اإلرىاب

اإللكًتوين ومرة ثاةتة إرىاب الرورة ومرة ثالثة إرىاب ادلع ومات ومرة رابعة عنت
ومرة سادسة إرىاب تكنولوجتا

ادلع ومات

ومرة خام ة اإلرىاب التكنولوجي

ادلع ومات

ومرة سابعة إرىاب اإلةًتةت ومرة ثامنة ي مى اإلرىاب الرقمي ومرة

عاشرة حرب ادلع ومات وحادي عشر اإلرىاب األخضر وثاين عشر التنمر اإللكًتوين.
أماـ ىذا الواقع ادلتشظي من حتث تعدد الت متات ادلط قة ع ى ىذه الظاىرة
اإلجرامتة اجلديدة ع ى اجملتمع اإلة اين

الستما وأهنا أحدثت وسوؼ ربدث بشك

أعا وأعمق يف رلتمع ادلع ومات العادلي أي الذي ي تخدـ تكنولوجتا ادلع ومات يف
معظم قطاعات احلتاة فتو لذلر تط ب ويتط ب األمر وضع عنواف جامع شام تنضوي
ربتو ع الت متات ال ابقة الذعر وردبا حىت الت متات اليحقة إذا عاةت ت متة جزئتة

فنين بدورةا أو قنا ع تها ت متة جديدة ةكاد دل ة م ها يف األدبتات اليت تناولت ىذا

ادلوضوع سبث ت ىذه الت متة ب ػ (( اإلرىاب ادلع ومايت )).
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ً
خاهسا  :خصائص اإلرهاب املعلىهاتي

بات م عداً أف اإلرىاب ادلع ومايت ردبا ينفرد بعدد من اخلرائص اليت خيتص هبا
دوف سواه ويتمتز عن العديد من الظواىر اإلجرامتة األخرى وربوؿ دوف اختيوو

باإلرىاب التق تدي وت ر اخلرائص ديكن أف ةذعرىا فتما ي ي :
 -1إف اإلرىاب اإللكًتوين ال حيتاج يف ارتكابو إذل العنت والقوة ب يتط ب وجود
حاسب آرل متر بالشبكة ادلع وماتتة ومزود ببعض الاامج اليزمة .

 -2يت م اإلرىاب اإللكًتوين بكوةو جردية إرىابتة متعدية احلدود
والقارات وغَت خاضعة لنطاؽ إق تمي زلدود .

وعابرة ل دوؿ

 -3صعوبة اعتشاؼ جرائم اإلرىاب اإللكًتوين وةقص اخلاة لدى بعض األجهزة
األمنتة والقضائتة يف التعام مع مث ىذا النوع من اجلرائم .
 -4صعوبة اإلثبات يف اإلرىاب اإللكًتوين ةظراً ل رعة غتاب الدلت الرقمي وسهولة
إتيفو وتدمَته .
 -5يتمتز اإلرىاب اإللكًتوين بأةو يتم عادة أعثر من شخص ع ى ارتكابو .

 -6إف مرتكب اإلرىاب اإللكًتوين يكوف يف العادة من ذوي االختراص يف رلاؿ
تقنتة ادلع ومات أو ع ى شخص لديو قدر من ادلعرفة واخلاة يف التعام مع احلاسب
اآلرل والشبكة ادلع وماتتة(.)9

 -7يبقى الفاع يف اإلرىاب اإللكًتوين يف منأى عن التعرض ل خطر .

 -8يكوف ةشاط ورلاؿ اذلجوـ اإللكًتوين متجاوزاً حلدود الزماف وادلكاف .

 -9تتم العم تات اإلرىابتة عا شبكة اإلةًتةت دلا تتمتز بو من رخص تك فة الدخوؿ.
 -11تكوف اذلجمات اإلرىابتة ضربة استباقتة لتكوف ادل تهدؼ يف موقت رد الفع .
 -11يعتمد اذلجوـ اإلرىايب ع ى اخلداع يف االرتكاب والتض ت يف التعرؼ ع ى
مرتكبتو.
( )9عبد هللا بن عبد العزيز بن عجالن  .اإلرهاب اإللكتروني في عصر المعلومات .
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 -12تشك ع خرائص اإلرىاب اإللكًتوين بدوف أدىن شر إغراءات لتس فقط
ل جماعات اإلرىابتة ب عذلر ل دوؿ وتبقى م ألة اخلوؼ من حدوث اإلرىاب ىي

" اإلرىاب" وال يعٍت بالضرورة حدوث العم اإلرىايب(.)11

ً
سادسا  :أسباب ودوافع اإلرهاب املعلىهاتي
وديكننا بتاف أبرز ت ر الدوافع واألسباب فتما ي ي :

 -1ضعت بنتة الشبكات ادلع وماتتة وقاب تتها ليخًتاؽ  :إف شبكات ادلع ومات

مرمرو يف األص بشك مفتوح دوف قتود أو حواجز أمنتة ع تها رغبة يف التوسع

وت هت دخوؿ ادل تخدمُت وربتوي األةظمة اإللكًتوةتة والشبكات ادلع وماتتة ع ى
ثغرات مع وماتتة وديكن ل منظمات اإلرىابتة استغيؿ ىذه الثغرات يف الت
البٌت ادلع وماتتة التيتتة

إذل

وشلارسة العم تات التخريبتة واإلرىابتة.

 -2غتاب احلدود اجلغرافتة وتدين م توى ادلخاورة  :إف غتاب احلدود ادلكاةتة يف
الشبكة ادلع وماتتة باإلضافة إذل عدـ وضوح اذلوية الرقمتة ل م تخدـ ادل توون يف

بتئتو ادلفتوحة يُعد فرصة مناسبة لإلرىابتُت حتث ي تطتع زلًتؼ احلاسوب أف يقدـ
ةف و باذلوية والرفة اليت يرغب هبا أو يتخفى ربت شخرتة ومهتة ومن مث يشن
ًتخ يف منزلو دوف سلاورة مباشرة وبعتداً عن أعُت الناظرين.
ىجومو اإللكًتوين وىو م ٍ

 -3سهولة االستخداـ وق ة التك فة  :إف ال مة العودلتة لشبكات ادلع ومات تتمث يف
عوهنا وست ة سه ة االستخداـ وبتعتة االةقتاد ق ت ة الك فة ال ت تغرؽ وقتاً وال

جهداً عبَتاً شلا ىتأ لإلرىابتُت فرصة شبتنة ل وصوؿ إذل أىدافهم غَت ادلشروعة ومن
دوف احلاجة إذل مرادر سبوي ضخمة فالقتاـ بشن ىجوـ إرىايب إلكًتوين ال يتط ب
أعثر من جهاز حاسب آرل متر بالشبكة ادلع وماتتة ومزود بالاامج اليزمة.
 -4صعوبة اعتشاؼ واثبات اجلردية اإلرىابتة  :يف العديد من أةواع اجلرائم ادلع وماتتة
ال يع م بوقوع اجلردية اإلرىابتة أصيً وخاصة يف رلاؿ جرائم االخًتاؽ

وىذا ما

( )10عادل عبد الصادق  .هل يمثل اإلرهاب اإللكتروني شكالً جديداً من أشكال الصراع الدولي ؟  ،ص .134
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ي اعد اإلرىايب ع ى احلرعة حبرية داخ ادلواقع اليت ي تهدفها قب أف ينفذ جرديتو
عما أف صعوبة اإلثبات تعتا من أقوى الدوافع ادل اعدة ع ى ارتكاب جرائم اإلرىاب
اإللكًتوين ؛ ألهنا تعطي اجملرـ أميً يف اإلفيت من العقوبة .

 -5الفراغ التنظتمي والقاةوين وغتاب جهة ال تطرة والرقابة ع ى الشبكات
ادلع وماتتة :الفراغ التنظتمي والقاةوين لدى بعض اجملتمعات العادلتة حوؿ اجلرائم

ادلع وماتتة واإلرىاب اإللكًتوين يعتا من األسباب الرئت ة يف اةتشار اإلرىاب
اإللكًتوين وعذلر لو وجدت قواةُت ذبرديتة متكام ة فإف اجملرـ ي تطتع االةطيؽ من
ب د ال توجد فتو قواةُت صارمة مث يقوـ بشن ىجومو اإلرىايب ع ى ب د آخر يوجد بو
قواةُت صارمة وىنا تثار مشك ة تنازع القواةُت والقاةوف الواجب التطبتق  .عما أف
عدـ وجود جهة مرعزية موحدة تتيكم فتما يعرض ع ى الشبكة وت تطر ع ى
مدخيهتا وسلرجتها يُعد سبباً مهماً يف تفشي ظاىرة اإلرىايب اإللكًتوين حتث ديكن
ألي شخص الدخوؿ ووضع ما يريد ع ى الشبكة وع ما سب كو اجلهات اليت رباوؿ
فرض الرقابة ىو ادلنع من الوصوؿ إذل بعض ادلواقع انيجوبة أو إغيقها وتدمَتىا بعد

ةشر اجملرـ دلا يريده(.)11

 -6الولع يف صبع ادلع ومات وتع مها يقود إذل ارتكاب جردية اإلرىاب اإللكًتوين .
 -7الدوافع الشخرتة قد تدفع بعضهم الرتكاب جردية اإلرىاب اإللكًتوين ةتتجة
إح اسو بالقوة والذات وبقدرتو ع ى اقتياـ النظاـ ومن أج تأعتد قدراتو الفنتة ع ى

ارتكاب جرديتو .
 -8ادل ثرات الشخرتة  :من ادلع وـ أف الاامج وادلع ومات ادلخزةة داخ جهاز
الكمبتوتر ذلا قتمة مادية عبَتة لذلر ت عى بعض الشرعات التجارية والرناعتة إذل

احلروؿ ع ى ىذه الاامج ادلع ومات عن وريق سرقتها وغالباً ما يقوـ بذلر مقاب
رشوة ادلوظت أو خداعو أو إغرائو أو استغيؿ ةقاط ضعفو .
 -9حب ادلغامرة واإلثارة(.)12
( )11عبد هللا بن عبد العزيز بن فهد بن عجالن  .مصدر سابق .
( )12دمحم أمين الرومي  .جرائم الكمبيوتر واإلنترنت ،ص .23-26
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 -11دوافع أخرى  :عاةت ت ر أبرز دوافع جرائم اإلرىاب اإللكًتوين لكنها لت ت
ع الدوافع فميرؾ األةشطة لإلرىاب اإللكًتوين وحروب ادلع ومات الدوافع

ال تاستة واأليديولوجتة
دوافع ادلناف ة

يف حُت أف أةشطة االستتيء ع ى األسرار التجارية ربرعها

والفع الواحد قد يعكس دوافع متعددة خاصة زبت ت من غَته

وديكننا أخَتاً أف ةضع الترور ػ ػ الرياضي ػ ػ التارل لدوافع بعض اذلجمات الشائعة يف
حق جرائم اإلرىاب ادلع ومايت :
حروب ادلع ومات واإلرىاب ادلع ومايت = دوافع ستاستة أو فكرية .
أ -إةكار اخلدمة ل مواقع التجارية واخلدمتة = التيدي وقهر النظم  +أفعاؿ تأدية
وأحقاد موظفُت +التناف تة بأةشطة غَت مشروعة .

ب -احتتاؿ الكمبتوتر واحتتاؿ اإلةًتةت = استتيء ع ى ادلاؿ أو ادلنافع وربقتق

الربح.
ت -االستتيء ع ى ادلع ومات = التناف تة  +إبراز األفراد وربقتق ادلكاسب  +ادلنافع

 +الثأرية  +اإلعداد ل هجمات ذات الدوافع ادلالتة .

ث -إتيؼ ادلعطتات وزبريب األةظمة = األحقاد والدوافع الثأرية  +إخفاء األةشطة

اجلرمتة األخرى  +التناف تة غَت ادلشروعة  +التيدي وربديداً بالن بة لاامج
الفَتوسات(.)13

( )13الشبكة القانونية العربية ــــ فرع القانون .جرائم الكمبيوتر واإلنترنت .
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ً
سابعا  :أهذاف اإلرهاب املعلىهاتي :

شلا ال شر فتو أف وراء ع فع سواء عاف حيم يف وتاتو جاةب اخلَت أـ الشر إال

وخ فو غرض أو غاية والفع اإلرىايب ادلع ومايت شأةو شأف أىداؼ اإلة اف األخرى
ي عى إذل ربقتق عدد من األىداؼ ومنها األىداؼ غَت ادلشروعة وديكن اإلشارة إذل
أىم ت ر األىداؼ وفق اآليت :
 -1ةشر اخلوؼ والرعب بُت األشخاص والدوؿ والشعوب انيت ة .
 -2اإلخيؿ بالنظاـ العاـ واألمن ادلع ومايت وزعزعة الطمأةتنة .
 -3تعريض سيمة اجملتمع وأمنو ل خطر .

 -4إحلاؽ الضرر بالبٌت ادلع وماتتة التيتتة وتدمَتىا واإلضرار بوسائ االتراالت
وتقنتة ادلع ومات أو باألفعاؿ وادلنشآت العامة واخلاصة .
 -5هتديد ال طات العامة وادلنظمات الدولتة وابتزازىا .
 -6االةتقاـ من اخلروـ .

 -7الدعاية واإلعيف وجذب االةتباه وإثارة الرأي العاـ .
 -8صبع األمواؿ واالستتيء ع تها(.)14

( )14جعفر حسن جاسم الطائي  .مصدر سابق  .ص .169
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ً
ثاهٌا  :أًىاع اإلرهاب املعلىهاتي

 -1إرىاب ضد األفراد  :وىو ع فع يقوـ بو الفرد يف تعام و خيؿ اإلةًتةت
مهما عاف صغَتاً م ج ع تو والكمبتوتر ذو ذاعرة حديدية ال زببو وال يعًتيها
الن تاف وعما ىو واضح ديث ىنا ربديداً حقتقتاً ذلتر اخلروصتة الفردية بعد أف

أصبح من ادلمكن النفاذ إذل ما يتداولو البشر من أحاديث عا ىذه الشبكة من

حوار ادلناىضُت لنظاـ احلكم إذل مهس انيبَُت وقد شهدت ساحة اإلةًتةت حاالت
عدة لػ" االبتزاز ادلع ومايت " من قب أشخاص سبكنوا ػ ػ بوست ة أو بأخرى ػ ػ من اصطتاد

رسائ الايد اإللكًتوين أو التنرت ع ى ح قات الدردشة عا اإلةًتةت

وجدير

بالذعر ىنا أف أعثر برامج الدردشة شتوعاً وادلعروفة باسم  ICQىي من إةتاج
شرعة صهتوةتة وقد مت اقتناؤىا أخَتاً من قب عاى شرعات خدمات اإلةًتةت
بأمريكا( أمريكا أوف الين  ) AOLومن ال هولة دبكاف النفاذ إذل ع ما تتضمنو
ح قات الدردشة اليت يشارؾ فتها ادلواونوف العرب لكشت ما خيت ج بالردور وما
تبطنو ال رائر .
ما ي اعد ع ى استخداـ اإلةًتةت عوست ة ليبتزاز أف التواص عن بُعد يتتح فرصاً
عدة لتقمص الشخرتات وما أعثر تقمص الرجاؿ شخرتات الن اء وتقمرت
الن اء شخرتات الرجاؿ خلداع اآلخرين واألخريات من أج البوح بأسرار شخرتة
تتتح تكنولوجتا

ح ّ اسة ديكن أف ت تغ ضدىم أو ضدىن .عيوة ع ى ذلر
ادلع ومات وسائ مبتكرة ليبتزاز ةذعر منها ع ى سبت ادلثاؿ ال احلرر

التهديد

بالوثائق ادلزورة والرور الفاضية اليت يتم تزيتفها إلكًتوةتاً بدرجة يرعب التفريق
بتنها وبُت الرور احلقتقتة .ىذا خبيؼ مرادر هتديد أخرى ل نفاذ إذل احلاسبات
الشخرتة أو ال رقة من خيؿ استخداـ أرقاـ بطاقات االئتماف اخلاصة بالغَت يف
معاميت التجارة اإللكًتوةتة.
 -2إرىاب ادل س ات  :من أخطر مرادر التهديد اإللكًتوين ل م س ات اخًتاؽ
شبكات اتراالهتا والنفاذ إذل قواعد البتاةات اليت تتضمن ادلع ومات احلتوية عن
أةشطتها ادلخت فة

ويف ظ ادلناف ة الشرسة اليت تشهدىا معظم األسواؽ حالتاً
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أصبح التج س ع ى أةشطة الشرعات من قب مناف تها عا اإلةًتةت مردر ق ق
حقتقي وقد مت اخًتاؽ شبكات ادلع ومات لبعض البنوؾ ال وداةتة يف إوار احلم ة
اليت شنت ضد ال وداف ضمن ما أُسوه بتموي العم تات اإلرىابتة .
من ادلظاىر األخرى إلرىاب ادل س ات مع وماتتاً إسقاط موقع ادل س ة ع ى
اإلةًتةت وذلر بأف يروب إلتو واب من الرسائ ادلولدة ت قائتاً اليت تظ تنهمر إذل
أف تر إذل حد يعجز فتو ادلوقع سباماً عن ميحقتها لت قط وت قط معو ػ ػ ػ بالتارل ػ ػ ػ
صبتع ادلعاميت التجارية وادلالتة اليت يوفرىا موقع ادل س ة لعميئو وشرعائو .

من وسائ التهديد األخرى اليت تتعرض ذلا ادل س ات فر شفرة ضباية سرية
البتاةات اليت تتبادذلا مع اآلخرين خارج ادل س ة من عميء ووعيء وما شابو وقد
ُسعنا عن ىذا الشاب النروجيي الذي أثار الرعب يف ق وب أباورة صناعة ال تنما يف
ىولتود بعد أف ةشر يف اإلةًتةت برةارلاً من عدة أسطر ديكن بو فر الشفرة الرقمتة
اليت تبث هبا األفيـ عا الشبكة  .إةو حبق ذعاء األفراد يف مواجهة سطوة ادل س ات
وال جداؿ يف أف ىذه ادلعرعة ال تزاؿ يف بدايتها وست قي بظيؿ عثتفة ع ى ما جيري
حالتاً يف رلاؿ ضباية ادل كتة الفكرية .

 -3إرىاب ضد الدوؿ  :يتمث اإلرىاب اإللكًتوين ل دوؿ يف إمكاف النفاذ إذل
شبكات التيكم يف ادلرافق العامة شلا يت بب يف الش

ل بٌت التيتتة األساستة ب

واحتماؿ تدمَتىا بالكام  .إف الدوؿ باتت معرضة دلا ديكن أف ةط ق ع تو  :أس ية

التدمَت الشام

باستخداـ األس ية البتولوجتة ادلع وماتتة ادلتمث ة يف جتوش

الفَتوسات اليت زبًتؽ حدود الدوؿ لتشتع اخلراب والفوضى يف أرجاء البنتة
ادلع وماتتة .ومن قبت ادلفارقة فإةو ع ما ارتقت الدوؿ يف استخداـ شبكات ةظاـ
ادلع ومات يزداد الًتابط بُت ىذه الشبكات زاد تعرضها بالتارل دلث ىذا النوع من
التهديد وىو الوضع الذي يثَت أشد الق ق لدى الدوؿ ادلتقدمة اليت يتزايد اعتمادىا
ع ى شبكات ادلع ومات يف إدارة معظم ش وف حتاهتا  .عيوة ما سبق
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اإلرىاب إلكًتوةتاً بغرض اإلضرار بادلراحل االقترادية ل دولة  .وقد مارس الكتاف
الرهتوين ىذا النوع من اإلرىاب لتشويو صورة ال تاحة ادلررية(.)15

ً
تاسعا  :القائوىى باإلرهاب املعلىهاتي (الفاعلىى)

 -1اإلرىابتوف ي تخدموف اإلةًتةت يف التجنتد والتعبئة والتخطتط والتن تق والتموي

وصبع ادلع ومات حوؿ تنفتذ العم اإلرىايب ع يح وىدؼ ضد أعدائها وىناؾ

العديد من األمث ة ع ى ذلر .
 -2الدوؿ والدوؿ القومتة قد ت تخدمو الدولة عأداة ل يرب ضد دوؿ أخرى
معادية أو يف رلاؿ االستخبارات ادلعادية ضد الدوؿ األخرى أو تقوـ الدوؿ بالتعاوف

مع صباعات إرىابتة أو أفراد لإلضرار بدولة أخرى وقد حدث ىجوـ إلكًتوين روسي
ع ى استوةتا ت بب يف ش حرعة البنتة التيتتة جراء خيؼ حوؿ ةق سبثاؿ من العهد
ال وفتيت ووجهت أصابع االهتاـ ل رُت يف حدوث اخًتاؽ ل بنتاجوف وألربع وزارات
أدلاةتة وزارة الدفاع الفرة تة .
 -3ادلتعاوفوف مع اإلرىابتُت أو مواقت الدوؿ

فإتاحة شبكة ادلع ومات الدولتة

ل عديد من األفراد والدوؿ واجلماعات ع ى االتراؿ والتواص والتأثر يدفع إذل

إمكاةتة م امهة أي منها دل اةدة دولة أو صباعة أو حىت احتجاج ع ى قضتة ما مع
توافر درجة التشابر العالتة واالعتماد ادلتبادؿ بُت دوؿ العادل باإلضافة إذل أةو ال زب و
دولة من وجود مهاجرين ينتموف إذل دوؿ أخرى أو بناء شبكة موالُت ومتعاوفُت مع
قضتة ما مع بروز قضايا يتفاع معها األفراد عادلتاً وبعتداً عن وجهات النظر الرُستة .

 -4اجلردية ادلنظمة حتث قد ت تغ آلتات اإلرىاب اإللكًتوين يف ربقتق أىداؼ
مادية أو مالتة أو بالتعاوف مع ادلنظمات اإلرىابتة يف ربقتق أىدافها مقاب حروذلا ع ى

ادلاؿ عادلنظمات العام ة يف غ ت األمواؿ أو ذبارة ادلخدرات أو ال يح .

( )15عبد هللا بن عبد العزيز بن فهد بن عجالن  .مصدر سابق .
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 -5الباحثوف عن الشهرة فقد يقوـ أحد األشخاص أو اجملموعات باستخداـ آلتات
اإلرىاب اإللكًتوين هبدؼ الشهرة من قب أشخاص ذوي درجة عالتة من الذعاء(.)16

ً
عاشرا  :طبيعت تهذيذ اإلرهاب املعلىهاتي
 -1األثر النف ي

حتث يعا اإلرىاب اإللكًتوين عن سلاوؼ العرر احلديث

ادلرتبطة بالتقدـ الع مي والتكنولوجي ويرت احتمالتة عشوائتة احلدوث وما ديكن
أف ي يق بضيايا مدةتُت يدفع بعدـ الثقة واخلوؼ من استخداـ التكنولوجتا فعدـ

القدرة ع ى معرفة عام ة حبقتقة اخلطر ورلاؿ تأثَته يكوف أعا وأشد ةف تاً من وجود

خطر معروؼ فع ى الرغم من عدـ وجود عنت أو قت أو قت مباشر ةاتج عن

اإلرىاب اإللكًتوين إال أف أثره النف ي أعا وأقوى ع ى اجملتمعات ادلتقدمة عالتة
التقنتة من تأثَت قناب اإلرىابتُت التق تدية .
 -2لقد أضافت وسائ اإلعيـ ادلزيد من اخلوؼ حتث أصبح اإلرىاب اإللكًتوين

مادة يومتة لتناوؿ الريت وغَتىا من وسائ األعيـ وذلر إما هبدؼ البيث عن

ادلعرفة احلقتقتة حوؿ ذلر اخلطر وخاصة مع فش وسائ اإلعيـ يف التفريق بتنو
وبُت غَته من ادلفاىتم واليت تر ح صبتعاً ل تعبَت عن اإلرىاب اإللكًتوين وادلا يتوقت
ذلر ع ى وبتعة الدافع " ال تاسي " من وراء حدوثها .

 -3أثر اجلمع بُت اإلرىاب والتكنولوجتا ع ى الشرعات العام ة يف رلاؿ تكنولوجتا
ادلع ومات والذي يدفعها اخلوؼ من التأثَت ع ى درجة توسع أسواقها إذل االستثمار

يف اخلدمات األمنتة التكنولوجتة من جاةب وإذل ادلناف ة الشديدة من جاةب آخر بُت
الشرعات العادلتة وضغطاً ع ى ةفقتها يف البيث والتطوير .

 -4استغ بعض ال تاستُت اخلوؼ من اإلرىاب اإللكًتوين يف شلارسة مزيد من إرىاب
مواونتهم هبدؼ سبرير قواةُت معادية ل يريات الفردية وتشك اةتهاعاً ل خروصتة

( )16نبيل علي  .عنف  ...وإرهابها  ،ص .155-157
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وخاصة بعد أحداث  11سبتما عاإلجراءات اليت ازبذهتا اإلدارة األمريكتة يف مراقبة
الايد اإللكًتوين وحجب مواقع اإلةًتةت .
 -5دل تبق قضتة اإلرىاب اإللكًتوين فقط ستاستة ب أصبيت ذات أبعاد اقترادية
ىامة سواء من خيؿ اخل ائر ادلالتة الضخمة اليت قد تطوؿ البنوؾ والرفقات ادلالتة

الدولتة وأسواؽ ادلاؿ وزلطات الطاقة واحلكومات اإللكًتوةتة

أو تأثَت ذلر ع ى

االقتراد الرقمي اجلديد الذي أصبح يشك جزءاً عبَتاً من الناتج القومي اإلصبارل
ل دوؿ ادلتقدمة(.)17

احلادي عشر  :الصراعاث واإلشكالياث التي يطرحها اإلرهاب

املعلىهاتي

بات يف حكم ادل عد أف ىذا النوع من اإلرىاب ورح العديد من القضايا اليت

ديكن ذعرىا ع ى النيو اآليت :
 -1ارتباط العادل ادلتزايد باإلةًتةت اقترادياً وأمنتاً عم ع ى زيادة التعرض خلطر
ىجمات إرىابتة إلكًتوةتة مع العودلة االترالتة واالقترادية .
 -2استخداـ اجلماعات اإلرىابتة اإلةًتةت لتيقتق أىدافها

عم ع ى تقويض

س طة الدولة والتأثَت يف الرأي العاـ وهتديد شرعتة النظم ال تاستة احلاعمة .

 -3تأثَت اإلرىاب اإللكًتوين ع ى حرية الرأي والتعبَت عا اإلةًتةت عقتم دديقراوتة
وعتفتة ادلوازةة بُت دور الدولة عمتكاةزًن ل ضبط االجتماعي وبُت إتاحة اإلةًتةت
عخدمة .

 -4عدـ وجود اتفاؽ عادلي حوؿ التعريت القاةوين ل

وؾ اإلرىايب وما ينعكس ع ى

درجة ادلشروعتة يف شلارسة اإلرىاب اإللكًتوين .

( )17عادل عبد الصادق  .مصدر سابق  .ص .143-144
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 -5تداخ اإلرىاب اإللكًتوين مع غَته من ادلفاىتم عاجلردية اإللكًتوةتة واالحتتاؿ
والتج س وقرصنة ادلع ومات وحرب ادلع ومات وغَتىا وفرض ذلر إشكالتة ربديد
ادلعام ة القاةوةتة الواضية .
 -6فرض عنرر ادلباغتة الذي يتمتز بو اإلرىاب اإللكًتوين ربدياً أمنتاً لتضع
الطرؼ األخَت يف موقت ضعتت حتث يقترر دوره يف ت ر احلالة ع ى رد الفع مع
إصابة اإلجراءات الوقائتة يف مقت .

 -7تطرح م ألة تعدد الفاع ُت يف استخداـ اإلرىاب عا اإلةًتةت قضتة ادل ولتة
القاةوةتة خاصة أف استخدامو قد ال يقترر ع ى اجلماعات واألفراد ب قد ت تخدمو
الدوؿ أيضاً وديث الفاع وف من غَت الدوؿ خروجاً عن االلتزامات القاةوةتة الدولتة .

 -8يضفي البعد الدورل ل ظاىرة تعقتداً يف شأف ادلواجهة الدولتة خاصة مع عدـ
وجود إوار قاةوين دورل واضح لتناوؿ ت ر الظاىرة ادل تيدثة وما ي ت زـ ذلر إما
احلاجة إذل قاةوف دورل جديد أو زلاولة عقد اتفاقتات مكم ة ليتفاقتات الدولتة أو
تفعت اتفاقتات أخرى قائمة .
 -9تثَت عم تة إدارة اإلةًتةت قضتة اعتبارىا مرفقاً عادلتاً حيق ل بشرية ادلشارعة يف
إدارتو وبُت رغبة الواليات ادلتيدة يف االحتفاظ بو عجزء من اذلتمنة ع ى النظاـ
الدورل(.)18

( )18عادل عبد الصادق  .مصدر سابق .ص .144
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الثاًي عشر :آليـــــاث احلذ هي اإلرهـــــــاب التقليــذي

واملعلىهاتي

البد من القوؿ بأف األسالتب ادلتبعة واليت ستتبع م تقبيً يف مكافية جرائم
اإلرىاب ادلع ومايت يقت يف وريقها العديد من ادلشاع والرعوبات العم تة واإلجرائتة
اليت ترافق اجلردية اإلرىابتة مث صعوبة االعتشاؼ

وصعوبة إثبات وقوع اجلردية

وصعوبة التوص إذل اإلرىايب وتنازع القواةُت ولكن ورغم ىذا وذاؾ البد من العم
ع ى مكافية اإلرىاب ادلع ومايت وزلاولة احلد من ىذه ظاىرة اإلرىاب ادلع ومايت قدر

ادل تطاع وذلر من خيؿ اآليت :

 -1وجوب العم ع ى وضع تعريت شام لإلرىاب يفرؽ من خيلو بُت ادلقاومة
ادلشروعة عيق يف الدفاع عن النفس وادلاؿ والعرض واألرض وبُت العم اإلرىايب .
 -2معاجلة مشكيت الفقر والبطالة برورة ع متة وعم تة وضماف احلد األدىن من
وسائ العتش لإلة اف يف الضماف ادلعتشي الريي الثقايف وبقاً ليلتزامات الدولتة

والقواةُت الوونتة .

 -3ضرورة االىتماـ بالًتبتة األسرية والستما ادلتع قة باجلاةب اإلسيمي والذي يدعو
إذل الردؽ وحب الفضت ة واالبتعاد عن الرذي ة وحب الوون والتضيتة من أج و .

 -4ضرورة العم بردؽ ع ى توعتة األسرة والستما األبناء دبخاور األعماؿ اليت
يقوـ هبا اإلرىابتوف ع ى الفرد واجلماعة والوون وضرورة العم ادل تمر بتذعَت أفراد
األسرة بأىداؼ اإلرىابتُت اخلطرة والستما ت ر ادلتع قة بالفتنة الطائفتة وتوضتح
سلاورىا ع ى م تقب اجملتمع والوون .

 -5جيب ع ى ادل س ة الًتبوية التع تمتة العم ع ى إعداد التيمتذ وت تيهم
بالعقتدة الريتية وربرتنهم من ادل ثرات الفكرية الضالة والستما ت ر الوافدة إذل
رلتمعنا والغريبة عن عادات وتقالتد رلتمعنا العريب واإلسيمي ومنها سلاور اإلرىاب .
 -6جيب ع ى ادل س ات اإلعيمتة العم ادلتواص ع ى ب ورة برامج ثقافتة ل تردي
دلزاعم اإلرىابتُت وإعداد الاامج اإلعيمتة اليت ربوؿ دوف ربقتق اإلرىابتُت ألىدافهم .
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 -7وجوب العم والتأعتد ع ى أمهتة ةشر القتم اإلة اةتة الفاض ة والعم ع ى

إشاعة روح الت امح والتعايش ال مي وأف تعم وسائ اإلعيـ ع ى االمتناع عن

ةشر الاامج والستما األفيـ وادل

يت الداعتة ل تطرؼ والعنت ومنها األعماؿ

ادلد ب جة .
 -8ضرورة العم ع ى تشريع قواةُت جديدة تواعب التطور الرقمي ذبرـ جرائم
اإلرىاب ادلع ومايت والستما يف الدوؿ النامتة ومنها الوون العريب وجيب أف يكوف ىناؾ
تناسق بتنها وبُت القواةُت الدولتة لفر التنازع بُت القواةُت ادلطبقة حبق مرتكب الفع

اإلرىايب ادلع ومايت.
 -9وجوب اإلسراع يف االةضماـ إذل االتفاقتات وادلعاىدات الدولتة والستما ت ر
ادلتع قة دبكافية جرائم اإلرىاب ادلع ومايت مث معاىدة بوداب ت عاـ ()2001
وادلعاىدة األوروبتة دلكافح جرائم اإلةًتةت واليت تتضمن العم زيادة التعاوف والتن تق
بُت اجلهود الدولتة .

 11ػ ػ ػ ضرورة العم ع ى متابعة ومراقبة مواقع اإلةًتةت اليت تروج إذل األفكار ادلتطرفة
واإلرىابتة وذبرًن ادل ولُت عن إدارة ت ر ادلواقع .
11ػ ػ ػ العم ع ى تعزيز التعاوف العادلي فهو واحد من أىم آلتات احلد من اإلرىاب
ادلع ومايت وميحقة مرتكبتو وت تهم إذل الدوؿ ذات العيقة من باب فر تنازع
القواةُت بُت الدوؿ .
12ػ ػ ػ ع ى اجلامعة العربتة العم ع ى حث وزراء الداخ تة العرب ع ى تأستس وحدة
أو منظمة عربتة تعم ع ى وضع آلتات دلكافية أو احلد من جرائم اإلرىاب
ادلع ومايت.
 13ػ ػ ضرورة العم ع ى تأىت رجاؿ األمن ورجاؿ الضبط والتيقتق اجلنائي من خيؿ
دورات تدريبتة يف الداخ واخلارج يف أفض ادلعاىد وادل س ات اليت هتتم جبرائم

اإلرىاب ادلع ومايت وتعريفهم بأةواع جرائم اإلرىاب ادلع ومايت وآلتات احلد منو وسب
مكافيتو .
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