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املقدمة
ميثل اإلرهاب جبميع أشكاله هتديداً خطرياً لألمن الوطين والدويل على حد سواء؛ نظراً
ملا له من آاثر كبرية على أمن املواطنني واستقرارهم ،وعلى اإلمكاانت االقتصادية ،وعلى اهليبة
السياسية للدولة يف حميطها اإلقليمي والدويل ،وتتضح تلك اخلطورة جبالء عرب ما يعتنقه اإلرهابيون
هدام ،إذ يعتقدون أن فكرهم هو الصائب وبقية األفكار اإلنسانية ضالة؛ لذلك فهم
من فكر َ
يسعون جاهدين لنشر فكرهم وعقيدهتم حىت لو تطلب ذلك ارتكاب أعمال إجرامية وحشية ،فهم
يرومون نشر مشروعهم أبية وسيلة كانت ما دامت تؤدي إىل حتقيق دولتهم املنشودة ،وملا كانت
اجلرمية تتصف ابلصفات نفسها ومنذ اقرتافها من لدن اإلنسان األول فال شك أبن وسيلة تنفيذها
وارتكاهبا ختتلف وتتطور عرب الزمن ،فمن غري املعقول أن تقع جرمية بواسطة سالح انري قبل ألفي
عام؛ ألن تلك األداة مل تكن موجودة أصالً ،إال أنه بتقدم الزمن وتطور العلم وتوايل االخرتاعات اليت
ابتكرها العقل البشري غدا من املمكن أن يلجأ اجملرمون عموماً واإلرهابيون خصوصاً إىل استعمال
التقنيات احلديثة لتنفيذ عملياهتم اإلجرامية ،فمع ظهور وسائل تقنية املعلومات ومنها احلاسوب،
وكذلك ظهور الشبكات املعلوماتية وأمهها شبكة اإلنرتنت ،ونتيجة ملا تقدمه هذه التقنية احلديثة
الشر؛ حبيث أصبحت شبكة
من خدمات كبرية سعى اإلرهابيون إىل االستفادة منها ولكن لصاحل ّ
اإلنرتنت خري وسيلة إعالمية لنشر أفكارهم وللدعاية لعقائدهم ،وتسهيل االتصال بينهم ،أو
تنسيق عملياهتم ،أو حىت بتوظيفها يف تنفيذ أنشطة إرهابية من قبيل التجسس ،وتدمري الفعاليات
اإللكرتونية للدول واملؤسسات ،وابتكار أساليب وطرق إجرامية متقدمة ،لينشأ بذلك منط جديد
من اإلرهاب يدعى اإلرهاب اإللكرتوين.
* طالب دكتوراه جامعة بغداد /كلية العلوم السياسية ** .ماجستري علوم سياسية /جامعة بغداد كلية العلوم السياسية.
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أمهية الدراسة
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من خطورة موضوع (اإلرهاب) ،وما يفرضه من هتديدات على
األمن الوطين للعديد من دول العامل ،مثلما يستمد أمهيته كذلك من املكانة اليت ابتت تشغلها
الشبكة الدولية للمعلومات يف املنظور االسرتاتيجي هلذه الدول؛ ابلنظر العتمادها املتزايد عليها يف
الكثري من أنشطتها ،بنحو جيعل أي عمل إرهايب يطال هذه الشبكة ميكن أن خيلف دماراً كبرياً
القتصادايت تلك الدول وأمنها الوطين وسيادهتا اإلقليمية.
ونظراً ملا تشكله الشبكة الدولية للمعلومات من بيئة خصبة الستقطاب كل أشكال
التفاعالت على الصعيد املعلومايت ،مثلت ابملقابل بيئة مناسبة أيضاً ملمارسة العمليات اإلرهابية
ونشرها على اختالف صورها ،ومن هنا حت ّددت مشكلة الدراسة يف الكشف عن مفهوم هذا الوجه
اجلديد من اإلرهاب الدويل وما أسبابه ،وما يستخدمه من أساليب تقنية لتهديد أمن البلدان ،وما
ميكن أن تتسلح به هذه البلدان من طرق ملعاجلة هذا التهديد.
كان من نتيجة التطور التكنولوجي واالعتماد الكبري على وسائل االتصال يف تبادل املعلومات
وتقدمي اخلدمات ظهور نوع جديد من اإلرهاب ،وهو اإلرهاب اإللكرتوين ،وابت من أخطر أنواع
اجلرائم اليت ترتكب عرب شبكة املعلومات الدولية ،واختذ عدة اشكال وأنواع ،فضالً عن تنوع
األساليب املستخدمة من لدن مرتكبيه؛ وبذلك شكل اإلرهاب اإللكرتوين بيئة استرياتيجة مالئمة
الستقطاب أشكال جديدة من الصراع وانتشاره على املستويني الداخلي والدويل؛ مما يتطلب ذلك
تنسيقاً إلكرتونياً عايل املستوى بني األجهزة األمنية؛ إلجياد سبل ملكافحته واحل ّد من خطورته.
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ماهية اإلرهاب اإللكرتوين
أوالً :مفهوم اإلرهاب اإللكرتوين
ابدئ ذي بدء نعرف مفهوم اإلرهاب بنحو عام ،إذ ميكن القول بعدم وجود اتفاق بني
األفراد واجلماعات على حتديد مفهوم اإلرهاب؛ ألنه عملية صعبة وشائكة لصدورها عن أسس
نفسية اتبعة لذات فاعلها؛ وعليه عرف اإلرهاب أنه «استرياتيجية عنف منظم ومتصل من خالل
مجلة من أعمال القتل ،واالغتيال ،وخطف الطائرات ،واحتجاز الرهائن ،وزرع املتفجرات وما شابه
ذلك من أفعال ،أو التهديد هبا ،وهتدف إىل خلق حالة من الرعب العام ،وذلك بقصد حتقيق
أهداف سياسية».1
أما اإلرهاب اإللكرتوين فقد أاثر أيضاً جدالً بشأن مفهومه ،وميكن تعريفه على أنه «العدوان،
أو التخويف ،أو التهديد مادايً أو معنوايً ابستخدام الوسائل اإللكرتونية الصادرة من الدول ،أو
اجلماعات ،أو األفراد على اإلنسان يف دينه ،أو نفسه ،أو عرضه ،أو عقله ،بغري حق بشىت صنوف
وصور اإلفساد يف األرض».2
اثنياً :أنواع اإلرهاب اإللكرتوين
هناك عدة أنواع من اإلرهاب اإللكرتوين تتمثل فيما أييت:
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1.1الدخول غري املشروع يف نظم معاجلة البياانت وقواعدها ،سواء أحدث هذا الدخول تالعباً أو ال.
 -1هيثم عبد السالم حممد ،مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،2005 ،ص.26 :
 -2ضرغام جابر عطوش ال مواش ،جرمية التجسس املعلومايت (دراسة مقارنة) ،ط ،1املركز الطويل للدراسات والبحوث العلمية،
مصر ،2017 ،ص.92 :
 -3أمحدي بو جليطة بو علي ،اإلرهاب اإللكرتوين وطرق مواجهته على املستوى العريب :دراسة للتجربتني السعودية والقطرية ،جملة
األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد ( ،)16جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ،اجلزائر ،2016 ،ص.183 :
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2.2االعتداء على املواقع اإللكرتونية سواء أكان ذلك مبسح ،أم تعديل بياانت ،أم التالعب فيها،
أم إعادة تشغيل النظام.
3.3انتهاك السرية واخلصوصية لبياانت الشخصية واألضرار بصاحبها.
4.4االعتداء على األموال اإللكرتونية ،وهي األموال املتداولة إلكرتونيا ،مثل عمليات سحب األموال
اليت تقوم بواسطة الصراف اآليل أو اهلاتف املصريف بواسطة اإلنرتنت للبنوك وإيداعها.
5.5تزوير أو تقليد التوقيع اإللكرتوين اليت هي عبارة عن رموز متيّز صاحب هذا التوقيع،
ويع ّد وسيلة تعتمد يف املعامالت اإللكرتونية ،ويقوم مقام التوقيع الكتايب.
وهناك من يقسم اإلرهاب اإللكرتوين بطريقة مغايرة استناداً إىل موضوعني :األول من حيث
مرتكبوه ،والثاين من حيث موضوعه ،فمن حيث مرتكبوه يقسم على إرهاب إلكرتوين فردي ،وهو
الذي يقوم به فرد؛ بغية حتقيق هدف أو أهداف حمددة ،وإرهاب إلكرتوين مجاعي تقوم به مجاعة
بشرية معينة لتحقيق أهداف حمددة ،وهناك إرهاب إلكرتوين دويل الذي تقوم به دولة أو أكثر ضد
مواطنيها أو ضد دولة أخرى.4
أما من حيث موضوعه فيقسم على :اإلرهاب اإللكرتوين الديين ،إذ ميارس اإلرهاب اإللكرتوين
لتشويه صورة الدين اإلسالمي ونشر ما يسيء إىل الشريعة االسالمية عرب شبكة االنرتنت ،للسيطرة
على ادمغة الشباب غري الواعي الستغالهلم وحتريف عقائدهم ،وما يزال الدين اإلسالمي خيوض
الكثري من الصراعات الطائفية واملذهبية ،والدليل وجود الكثري من املواقع اإللكرتونية اليت تشوه صورة
اإلسالم واملسلمني ،والنوع الثاين هو اإلرهاب اإللكرتوين الفكري ،إذ يستخدم اإلرهابيون شبكة
اإلنرتنت لنشر مبادئهم وأفكارهم الضالة اليت تفسد العقول وحترف العقائد ،وتقوم بتعليم املتعاطفني
 -4علي عبد احملسن البغدادي ،اإلرهاب دراسة يف املنهج املعريف تفكيك البنية املعرفية لإلرهاب بوصفها حمتوى لكل مظاهر
املشكلة ،اجمللة السياسية والدولية ،العددان ( ،)35-36اجلامعة املستنصرية ،2017 ،ص.657 :
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معهم تصنيع األسلحة والقنابل ،والقيام بعمليات إرهابية على أرض الواقع ويف أماكن حمددة.5
وهذا النوع من اإلرهاب الفكري مت استخدامه من قبل داعش ،فقد منحت هذه التقنية
لإلرهابيني (داعش) إمكانية بناء تشكيالت منجمة وعلى نطاق عاملي ليس فقط يف العراق وسوراي،
إذ استفادت هذه اجلماعات من اخلدمات الىت تعدها تقنية االتصاالت أن حيصلوا على مستوى
واسع من القدرات العديدة ،واستقطاب أعداد كبرية من املقاتلني احملليني ،وبذلك استطاع داعش
عن طريق احلرب اإللكرتونية من امتالك اإلمكاانت الضخمة سواء عرب التربعات اليت حصل عليها
من بعض البلدان اإلقليمية أو الدولية أو عرب سيطرته على مواقع استرياتيجية تضم حقول نفط وغاز
أو وضع اليد على أموال الدولة كما حصل يف املوصل.6
وقد كشف تقرير أن داعش اإلرهايب لديه ( 90ألف) صفحة ابللغة العربية على مواقع
التواصل االجتماعي  ،Facebookو( 40ألفاً) بلغات أخرى ،فضالً عن موقعه الذي دشنه
التنظيم بـ 7لغات؛ البتزاز الشباب وضمهم لصفوفه فحوايل ( )3400شاب انضم إىل صفوف
داعش عن طريق محالت التنظيم اإللكرتونية .7وجدير ابلذكر أن أهم موقعني لداعش مها مؤسسة
الفرقان ،ومركز الفجر اإلعالمي الذي يشرف عليهما بعض العراقيني ،والكثري من العرب.8
 -5زين العابدين عواد كاظم الكردي ،جرائم اإلرهاب اإللكرتوين (دراسة مقارنة) ،ط ،1منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت،
 ،2018ص.87-88 :
 -6علي جاسم حممد التميمي ،اإلرهاب اإللكرتوين وأثره على اجملتمع ،اجمللة السياسية والدولية ،العددان ( ،)33-34اجلامعة
املستنصرية ،2016 ،ص.499 :
 -7بوحادة سارة ،أثر اإلرهاب اإللكرتوين على أمن واستقرار الدول ،املدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،اجلزائر،2016 ،
ص.7 :
 -8عبد الرمحن البكري ،داعش ومستقبل العامل بني الوضع السياسي واحلديث النبوي الشريف ،دار الغرابء للنشر ،أملانيا،2014 ،
ص.108 :
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أسباب اإلرهاب اإللكرتوين وأساليبه وطرق العالج
أوالً :أسباب اإلرهاب اإللكرتوين
هناك تنوع يف أسباب ارتكاب اإلرهاب اإللكرتوين ،إذ توجد أسباب عامة ،وأخرى خاصة.
أ -األسباب العامة لإلرهاب اإللكرتوين:
 -1األسباب السياسية :يع ّد الدافع السياسي من أهم األسباب احملفزة على اإلرهاب
اإللكرتوين ،إذ إن ممارسة السلطة السياسية يف الدولة من لدن شخص واحد وهتميش املواطنني
وتغييبهم عن املشاركة السياسية ،فضالً عن املساس حبقوق اإلنسان ،وعدم ظهور الشفافية الكافية
يف رفع احلواجز بني احلكومة واجملتمع؛ لتبدو السياسة أكثر قبوالً يف جو دميقراطي عام ،إذ إن
غياب الدميقراطية وحرية الرأي والتعبري واملشاركة من شأنه أن يولد احلركات واملنظمات السرية،
وردود األفعال الغاضبة من قبل األفراد املطالبة يف احلصول على حقوقها املفقودة ،وذلك بطرق
وأساليب شىت ومنها اإلرهاب اإللكرتوين .9وأثبتت الوقائع أيضاً أن النزاعات القائمة بني دولتني
غالباً ما تودي إىل تبادل العمليات اإلرهابية اإللكرتونية بينها ،وهذا ما حدث يف ظل النزاع القائم
بني أمريكا وكواب ،إذ حاولت الطبقة السياسية األمريكية ربط اجلزيرة الكوبية ابإلرهاب اإللكرتوين،
وذلك بعد بضعة أايم من تسلّم (جورج دبليو بوش) السلطة ،حبجة أن كواب متثل خطراً غري مباشر
على األمن القومي للوالايت املتحدة ،وهلا القدرة على شن هجمات إلكرتونية على البنية التحتية
للقوة العظمى ،وهو ما جعل أمريكا تضع جمتمعها اخلاضع لإلعالم بدرجة عالية ضد اجلزيرة.10
 -9عبد الصمد سعدون عبد هللا ،ليلى عاشور حاجم ،ظاهرة اإلرهاب يف عصر املعلوماتية الرقمية :مربرات احلدث وسبل املواجهة،
جملة قضااي سياسية ،العدد ( ،)1جامعة النهرين ،2012 ،ص.14-15 :
 -10أليهاندرو كاسرتو أسني ،إمرباطورية اإلرهاب ،ترمجة وفيقة ابراهيم ،ط ،1شركة املطبوعات للتوزيع والنشر ،بريوت،2012 ،
ص.154-155 :
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ويف ظل النزاع السياسي القائم بني دول اخلليج العريب الذي حصل يف العام  2017اخرتاق
لوكالة األنباء القطرية من قبل اإلمارات ،ونشرت تصرحيات للشيخ متيم ،وقد وظفت الدول األربع
السعودية ،والبحرين ،واإلمارات ،ومصر هذه التصرحيات ضد قطر وقطعت العالقات معها.11
 -2األسباب االجتماعية :من املسلم به أن السلوك اإلجرامي يف حقيقته ظاهرة اجتماعية ،وهذا
السلوك نتيجة لتفاعل عدة عوامل اجتماعية تعود يف أصلها إىل األسرة واملدرسة واألصدقاء والعمل ،فكل
بيئة من هذه هلا أثر ال يستهان به يف توجيه الفرد حنو ارتكاب اجلرائم أبنواعها ومنها اإلرهاب اإللكرتوين؛
التغي ،ويرى بعض علماء االجتماع كالعامل (إميل
ألن اإلنسان بطبعه كائن قابل للتأثري والتأثّر والتغيري و ّ
دوركهامي) ،والعامل (ثورسنت سيلني) أن احلضارة احلديثة واحلياة العصرية من األسباب االجتماعية اليت
املتحضر له أثر فعال يف زايدة اجلرمية؛ بسبب
تدفع ابلفرد حنو ارتكاب السلوك اإلجرامي ،ألن اجملتمع
ّ
قلة اهتمامه مبهماته اليت ينبغي أن يقوم هبا جتاه األفراد ،كاالعتناء هبم ،وتربيتهم تربية سليمة.12
 -3األسباب االقتصادية :نظراً لدور االقتصاد احملوري يف احلياة الدولية كونه القوة األساسية يف

حتديد أمناط التفاعالت وتوزيع مراكز القوة والتأثري على اخلارطة الدولية ،فإنه ال ميكن جتاوز ما له من
دور آخر يف تقدمي تفسريات موازية لظاهرة اإلرهاب ،على ختوم الظلم الذي خيلقه التفاوت يف توزيع
املوارد والقدرات االقتصادية سواء أكان بني الدول أم بني أفراد الدولة الواحدة ،إذ إن معاانة األفراد من
اخلاصة ابلفقر والبطالة والتضخم يف أسعار املواد الغذائية واخلدمات األساسية؛
املشكالت االقتصادية ّ
كل ذلك من العوامل املؤثرة يف إنشاء روح التذمر ودفع األفراد واجلماعات للجوء إىل وسائل اإلرهاب.13
 -11أسامة أبو أرشد ،املوقف األمريكي من األزمة اخلليجية ،جملة سياسات عربية ،العدد ( ،)27املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،2017 ،ص.24 :
 -12زين العابدين عواد كاظم الكردي ،مصدر سبق ذكره ،ص.109-110 :
 -13سامر مؤيد عبد اللطيف ،اإلرهاب اإللكرتوين وسبل مواجهته ،جملة جامعة كربالء العلمية ،العدد( ،)3جامعة كربالء،
 ،2016ص.62 :
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ب -األسباب اخلاصة لإلرهاب اإللكرتوين
ميكن تشخيص هذه األسباب ابآليت:14
 -1اخنفاض تكلفة اآلليات اإللكرتونية مقرتنة ابألدوات التقليدية اليت تتم هبا العمليات
اإلرهابية كالقنابل ،واملتفجرات ،واألسلحة املتطورة.
 -2غياب احلدود اجلغرافية واحلواجز املكانية يف الفضاء اإللكرتوين يع ّد فرصة مناسبة لإلرهابيني.
 -3ضعف بنية الشبكات املعلوماتية وقابليتها لالخرتاق يوفر لإلرهابيني سبيالً ملهامجتها
لتحقيق أهدافهم ،فقد تقوم اجلماعات اإلرهابية مبهامجة شبكات احلاسب اآليل اخلاصة ابحلكومات
أو الشركات اخلاصة أو األفراد.
 -4غياب السيطرة والرقابة على الشبكات املعلوماتية يع ّد من األسباب الرئيسة يف
انتشار اإلرهاب اإللكرتوين ،ففي الكثري من األحيان يصعب على أجهزة الشرطة مالحقة القائمني
التعرف على هويتهم.
بعمليات اإلرهاب اإللكرتوين و ّ
اثنياً :أساليب اإلرهاب اإللكرتوين
تعمد اجلماعات والتنظيمات اإلرهابية اتباع عدة أساليب ووسائل يف أهدافها ومآرهبا
اإلرهابية ،وهذا ما سنبحثه ابختصار:
 -1إنشاء مواقع على اإلنرتنت :ينشئ اإلرهابيون مواقع هلم على شبكة اإلنرتنت لنشر
سهل اإلنرتنت هذه العملية كثرياً ،وفتح أمام اجلماعات املتطرفة
أفكارهم والدعوة إىل مبادئهم ،وقد ّ
إمكانية االلتقاء يف أماكن متعددة يف وقت واحد؛ لتبادل احلديث ،وجتنيد األتباع عرب منتدايت
 -14نوران شفيق ،أثر التهديدات اإللكرتونية على العالقات الدولية :دراسة يف أبعاد األمن اإللكرتوين ،ط  ،1املكتب العريب
للمعارف ،القاهرة ،2016 ،ص.36-37 :
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احلوار وما يعرف بغرف الدردشة ،ومن األمثلة على بعض املواقع اإللكرتونية العربية اليت قام إبنشاها
وتصميمها بعض التنظيمات اإلرهابية :موقع نداء وهو املوقع الرمسي لتنظيم القاعدة بعد أحداث
( 11أيلول  ،)2001ومن خالله تصدر البياانت اإلعالمية للقاعدة ،وموقع ذروة السنام ،وهي
صحيفة إلكرتونية دورية للقسم اإلعالمي لتنظيم القاعدة ،والبتار وهي جملة عسكرية إلكرتونية
متخصصة تصدر عن تنظيم القاعدة وختتص ابملعلومات العسكرية وامليدانية والتجنيد.15
 -2الربيد اإللكرتوين :يع ّد من أكثر الوسائل املستخدمة يف اإلرهاب اإللكرتوين ،إذ يتم
استخدامه يف التواصل بني اإلرهابيني ،وتبادل املعلومات بينهم ،بل إن كثرياً من العمليات اإلرهابية
اليت حدثت يف اآلونة األخرية كان الربيد اإللكرتوين فيها وسيلة من وسائل تبادل املعلومات وتناقلها
بني القائمني ابلعمليات اإلرهابية واملخططني هلا .16وجدير ابلذكر أن املصادر الغربية تشري إىل أن
(توم ميتزقر) أحد أشهر املتطرفيني األمريكيني العنصريني ،ومؤسس جمموعة املقاومة اإليرانية البيضاء،
كان من أوائل املؤسسني جملموعة بريد الكرتوين للتواصل مع أتباعه ،وبث أفكاره عام .17 1985
 -3أنظمة اهلاكرز أو االخرتاق :يقوم اإلرهابيون املربجمون الذين يسمون بـ(اهلاكرز أو قراصنة
احلاسوب) ابخرتاق املواقع أو احلواسب اإللكرتونية ،ابستخدام برامج للتجسس على الشبكات واألنظمة
اإللكرتونية واالعتداء على البنية التحتية املعلوماتية للمؤسسات احلكومية واخلاصة على حد سواء ،ومن
أشهر برامج اهلاكرز ( ،)web cracker4و( ،)buster netو(.18)net bus haxporf
 -15أيسر حممد عطية ،دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة اإلرهاب اإللكرتوين وطرق مواجهته ،ورقة علمية مقدمة
إىل امللتقى العلمي (اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت االقليمية والدولية) ،كلية العلوم االسترياتيجية ،عمان،2014 ،
ص.16-18 :
 -16سعد عطوة الزنط ،اإلرهاب اإللكرتوين وإعادة صياغة استرياتيجيات األمن القومي ،ورقة علمية مقدمة إىل (مؤمتر اجلرائم
املستحدثة-كيفية إثباهتا ومواجهتها) ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية ،مصر ،2010 ،ص.3 :
 -17علي جاسم حممد التميمي ،مصدر سبق ذكره ،ص.490 :
 -18مااي حسن مال خاطر ،اإلطار القانوين جلرمية اإلرهاب اإللكرتوين ،جملة جامعة الناصر ،العدد ( ،)5جامعة الناصر ،اليمن،
 ،2015ص.135 :
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ويع ّد علم االختزال من الطرق احلديثة يف التجسس اإللكرتوين ،إذ يعمل املتجسس اإلرهايب
على تسريب املعلومات الرقمية احلساسة ونقلها عن طريق إخفائها -يف بداية األمر -يف وسيط
إلكرتوين دون إحداث أي تغيري أو تشويه ابلرسالة املرسلة ،حبيث ال ميكن اكتشافها والتفطن
هلا حىت لو مت ضبط الشخص متلبساً ابجلرمية ،وتع ّد من أخطر طرق التجسس والسيما عند
استخدامها من قبل اإلرهابيني.19
هذا وقد ازدهرت يف السنوات األخرية صناعة جاسوسية تكنولوجية كاملة ،وأصبح رجال
التجسس التكنولوجي جمهزين أبحدث األجهزة ،فهناك القطة أجهزة (االنسر ماشني) ،وميكنها
التقاط رسائل االنسر ماشني من على هاتف الشخص املستهدف ،وجهاز حتكم مت تطويره حلساب
وكالة األمن القومي األمريكي ،يستطيع رصد رسائل الربيد اإللكرتوين الصادرة والواردة ،وتعمل
شركات مثل( :راي ثيون) املتعهد العسكري إلحدى وكاالت التجسس اخلاصة مع (اس ثري اي)
من أجل تطوير معدات تكنولوجيا عسكرية إلحدى منشآت وحدة نشاطات حرب املعلومات
الربية التابعة للجيش األمريكي الستخدامها يف جمال (االستخبارات التنافسية) ،أما منظار (االندر
دور) املزود جبهاز الرؤية الليلية فيستطيع من يستخدمه أن يشاهد غرفة أبكملها من الداخل.20
 -4طريقة الفريوسات لتدمري أنظمة املعلومات :تقوم التنظيمات اإلرهابية مبحاولة ختريب
نقطة االتصال أو النظام عرب شبكة اإلنرتنت اخلاصة ابألفراد واملؤسسات العسكرية واملدنية
والشركات اخلاصة ،عن طريق صنع أنواع من الفريوسات اجلديدة اليت تسبب ضرراً كبرياً ألجهزة
الكمبيوتر واملعلومات اليت مت ختزينها على هذه األجهزة ،وتع ّد الفريوسات أو الديدان من أخطر
األسلحة اليت تستخدمها اجملاميع اإلرهابية يف شن هجوماهتا اإللكرتونية ،ويزداد اخلطر إذا دخلت
على خط املواجهة واإلرهاب اإللكرتوين دول إبمكانيات واسعة ،واملثال على ذلك الفريوسات
 -19عبادة احلارث خليل قمر ،فن االختزال بني احلقيقة واخليال ،جامعة احلسني بن طالل ،األردن ،2015 ،ص.5 :
 -20ممدوح الشيخ ،التجسس التكنولوجي :سرقة األسرار االقتصادية والتقنية ،مكتبة بريوت ،سلطنة عمان ،2007 ،ص.71 :
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(ستاكسنت) اليت طورهتا الوالايت املتحدة األمريكية وإسرائيل للنيل من الربانمج النووي اإليراين
وتعطيله ،وهو األمر الذي ينطبق على إرهاب الدولة طاملا كان هذا العمل غري مشروع ولتحقيق
أغراض سياسية دون أن تعلن حالة احلرب بني هذه الدول.21
وهبذا ميكن القول إن الفضاء اإللكرتوين يستخدم ملمارسة أنواع القوة ،ومن أبرز أمناط ممارسة
القوة يف الفضاء اإللكرتوين «منط القوة الصلبة» عرب استخدام مقدراته وأدواته يف عمل خترييب،
كقطع كابالت االتصال ،أو تدمري أنظمة االتصاالت ،أو استخدام األسلحة اإللكرتونية املتقدمة
كالفريوسات يف تدمري األنظمة املعلوماتية ملنشآت حيوية بنحو يهدد أمن الدولة والسكان ،وهناك
«منط القوة الناعمة» ،وذلك بدعم دوره يف إدارة العمليات النفسية والتأثري يف الرأي العام ،وتكوين
التحالفات الدولية؛ مما شكل ثورة معلوماتية هائلة ال حدود هلا ،ما دام عكفت عليها أجهزة
االستخبارات الكربى للحصول عليها أوالً ،والبحث فيها اثنياً ،وتوظيف نتائجها اثلثاً.22
 -5القنابل املعلوماتية :ميكن تقسيمها على نوعني :القنابل املنطقية اليت تعرف أبهنا الربجمية
اليت يتم تداوهلا بكثرة يف الربجميات سواء املقتناة أو عرب اإلنرتنت ،وهي عبارة عن جزء سري من
الربجمية ينفجر فيبطل عملها ،والقنابل الزمنية وهي برجمية توضع يف النظام املعلومايت لتنفجر يف أتريخ
معي حيدده صانعها لتسبب أضراراً للنظام املعلومايت.23
ّ

 -21سامر مؤيد عبد اللطيف ،مصدر سبق ذكره ،ص.63 :
 -22نورة شلوش ،القرصنة اإللكرتونية يف الفضاء السيرباين «التهديد املتصاعد ألمن الدولة» ،جملة مركز اببل للدراسات اإلنسانية،
العدد ( ،)2جامعة اببل ،2018 ،ص.200 :
 -23زين العابدين عواد كاظم الكردي ،مصدر سبق ذكره ،ص.120 :
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وفضالً عن األساليب السابقة توجد أساليب أخرى مستحدثة انتهجها اإلرهاب يف العصر
الراهن ،وهي:24
 -1أسلوب التغطية ابلقول :يع ّد من أساليب التشفري اخلاصة بتغيري الصوت واللغة ،اليت
انتهجها اإلرهاب ،وتكون متعارف عليها لدى تلك اجلماعات اإلرهابية ،ويغلب عليها أسلوب
البساطة ألغراض التمويه.
 -2أسلوب التغطية ابلعمل :تقوم تلك اجلماعات إبخفاء الشخصية احلقيقية للشخص إىل
شخص آخر كأن يكون ريفياً ،أو أجنبياً أو غري ذلك ،وتكون هلوالء اهتمامات ابلربامج فيجذب
الضحية املراد إيقاعها ،وتكون أساليب التغطية ابلعمل ابمللبس وحنوه.
 -3األسلوب املختلط :الذي جيمع بني األسلوبني املذكورين آنفاً.
اثلثاً :طرق عالج اإلرهاب اإللكرتوين
إن استخدام اإلنرتنت ألغراض إرهابية ظاهرة عابرة للحدود الوطنية تتطلب اختاذ تدابري
متكاملة للتصدي هلا ،وتوجد هناك عدة طرق للوقاية من اإلرهاب اإللكرتوين أمهها:25
 -1تشفري البياانت ابستخدام تقنية ( ،)wired equivalent privacyوابستخدام
مفتاح كبري للتشفري يصعب كسره واخرتاقه ،على أن يتم تغيريه دورايً.
 -2تغيري الكلمات السرية لنقاط الوصول من املنتجات املشرتاة من الشركات املصنعة بكلمات
 -24حسن تركي عمري ،جاسم عبد هللا ،اإلرهاب اإللكرتوين وخماطره يف العصر الراهن ،جملة العلوم القانونية والسياسة ،عدد
خاص ،جامعة دايىل ،2013 ،ص.332 :
 -25علي بن حممد بن سامل العدوي ،مكافحة التجسس اإللكرتوين يف القانون العماين مقارنة ابلشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي
الدويل ،ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر الدويل األول (العلوم الشرعية حتدايت الواقع وافاق املستقبل ،كلية العلوم الشرعية ،سلطنة
عمان ،2018 ،ص.1286-1287 :
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سرية وصعبة جتمع بني احلروف الصغرية والكبرية واألشكال حبيث يصبح صعباً اخرتاق الشبكة مستقبالً.
 -3استخدام بعض برامج مكافحة التجسس الشهرية ،مثل برانمج )ad aware( :الذي يعد
من أشهر برامج مكافحة التجسس ،إذ يعمل على إزالة ملفات التجسس غري املرغوب فيها مباشرة.
 -4استخدام تقنية ( )mac addressعوضاً من ()ip address؛ حلماية الشبكات

الالسلكية الداخلية لصعوبة اخرتاقها.

وفضالً عن ذلك مت تطوير وسائل تقنية جديدة هبذا الصدد ،ومنها برامج اجلدار الناري
وهو عبارة عن برامج ،أو جهاز يوفر سياجاً أمنياً ما بني احلاسب اآليل وشبكة اإلنرتنت أو شبكة
حاسبات أو بني شبكة حاسبات وأخرى ،حيث يتم إخضاع مجيع عمليات الدخول واخلروج من
وإىل الشبكة لسيطرة اجلدار الناري ،وظهر أول جدار محاية للشبكات عام  ،1980وهناك أيضاً
الشبكة االفرتاضية ،وهي شبكة خاصة بشركة أو منشأة يتم إنشاؤها فوق شبكة عامة ،وتعمل على
أسس فنية خمتلفة ،ومسيت افرتاضية ألن ليس هلا وجود مادي ،وأهنا ال تستمر لوقت طويل ،وإن
كان بعضها مستمراً ،يضاف إىل ذلك تطوير أجهزة تعمل على اخلصائص البيولوجية لإلنسان واليت
ال تسمح ابلوصول إىل النظام املعلومايت إال ألشخاص مصرح هبم ،مثل استخدام بصمة اإلهبام،
والصوت ،وخط اليد ،وحدقة العني.26

هذا واختذت الدول على عاتقها سن التشريعات ملعاجلة موضوع اإلرهاب اإللكرتوين فتم
توقيع االتفاقيات الدولية اجلماعية يف جمال مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين ،ومنها االتفاقية الدولية
ملكافحة اإلرهاب واجلرمية اإللكرتونية اليت وقعتها عام  1999أكثر من ()26دولة ،وكذلك اتفاقية
(بودابست  )2001للجرائم اإللكرتونية اليت تعكس اجلهد الواسع واملميز لالحتاد األورويب وجملس
أورواب ،وتبعها اتفاق الدول الصناعية الثماين الكربى يف مؤمترها السنوي أبملانيا عام  2007على
 -26ضرغام جابر عطوش ال مواش ،مصدر سبق ذكره ،ص.74-78 :
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خطة ملواجهة اإلرهاب اإللكرتوين على مستوى العامل ،إىل جانب إصدار اإلعالانت الدولية ،وسن
القوانني الوطنية.27
وتع ّد السويد أول دولة تسن تشريعات خاصة جبرائم ابحلاسب اآليل ،إذ صدر قانون
البياانت السويدي عام  1973الذي عاجل قضااي االحتيال عن طريق احلاسب اآليل ،فضالً عن
مشوله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غري املشروع على البياانت احلاسوبية ،أو تزويرها ،أو
شرعت قانوانً
حتويلها ،أو احلصول غري املشروع عليها ،مث تبعتها الوالايت املتحدة األمريكية ،إذ ّ
خاصاً حبماية أنظمة احلاسب اآليل عام .197628
وقد استحدثت الوالايت املتحدة األمريكية قسم حماربة جرائم الكمبيوتر واإلرهاب اإللكرتوين
حترض الوالايت
يف مكتب التحقيقات الفدرايل عام 1998؛ حلماية خصوصية املعلومات إذ ّ

املتحدة على محاية هذه اخلصوصية ،ولذلك يقول مدير مركز معلومات اخلصوصية اإللكرتونية يف
واشنطن «إن اخلصوصية ستكون ابلنسبة إىل اقتصاد املعلومات يف القرن القادم مثل محاية املستهلك
واهلموم البيئية ابلنسبة إىل اجملتمع الصناعي يف القرن العشرين».29
أما بريطانيا فتأيت اثلثةً من حيث الدول اليت تسن قوانني خاصة جبرائم احلاسب اآليل ،إذ
أقرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام  ،1981وسنت عام  2006قانون اإلرهاب الذي
ُيّرم يف اجلزء األول منه قيام شخص بنشر أقوال يقصد هبا التشجيع املباشر أو غري املباشر ألفراد
اجلمهور على أن يقوموا ابلتحضري ألعمال إرهابية أو التحريض عليها .30
 -27سامر مؤيد عبد اللطيف ،مصدر سبق ذكره ،ص.65 :
 -28رافد عيادة اهلامشي ،اإلرهاب اإللكرتوين ،مكان الطبع بال ،سنة الطبع بال ،ص.32 :
 -29خالد علي سليمان بين أمحد ،الضوابط الشرعية املتعلقة ابلعمل احملوسب مقارًان ابلقانون ،اجمللة األردنية يف الدراسات

اإلسالمية ،العدد( ،)1جامعة آل البيت ،األردن ،2008 ،ص.19 :
 -30استخدام اإلنرتنت يف أغراض إرهابية ،منشورات مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،فينا ،2013 ،ص.29 :
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ومل تكن الدول العربية مبنأى عن ذلك فقد اختذت تدابري للمعاجلة ،والسيما دول اخلليج العريب
اليت طورت اهتمامها ابألمن اإللكرتوين أكثر من الدول العربية األخرى ،وتعد اإلمارات األكثر بروزاً
يف جمال الدفاع اإللكرتوين على مستوى اخلليج ،فقد طورت قدراهتا الدفاعية اإللكرتونية منذ وقت
طويل ،وكانت من أوائل الدول اليت قامت بذلك ،ويف عام  2012أصدرت اإلمارات قانوانً خاصاً
مبكافحة اجلرمية اإللكرتونية ،ويف عام  2014أعلنت اإلمارات أهنا ستضاعف ميزانيتها لألمن القومي
إىل ( 10مليار) دوالر يف السنوات العشر القادمة ،وإن أغلب هذه الزايدة ستوجه لألمن اإللكرتوين.31
خاصاً مبكافحة اجلرائم املعلوماتية واحلد من
وقد أصدرت اململكة العربية السعودية قانوانً ّ
وقوعها واملساعدة يف حتقيق األمن املعلومايت ،ومحاية املصاحل العامة واالقتصاد الوطين ،ويف قطر
صدر قانون العقوابت اجلديد رقم ( )11/2004متضمناً نصوصاً خاصةً ابجلرائم اإللكرتونية،
واهتمت سلطنة عمان هي األخرى بتعديل قانوهنا اجلزائي فأصدرت املرسوم رقم ()72/2001
خاصة ابجلرائم املعلوماتية.32
الذي أضاف نصوصاً جديدة ّ
وعلى الرغم من أن دول اخلليج تعد األبرز يف الشرق األوسط يف االهتمام ابجلوانب الدفاعية
لألمن اإللكرتوين ،إال أن األبعاد اهلجومية تغيب عنها متاماً فلم تطور قدرات هجومية أو إجراء

توجه االهتمام إىل شن هجمات إلكرتونية ضد دول أو فواعل
تدريبات على احلروب اإللكرتونية ،ومل ّ
أخرى كما تفعل القوى العظمى ،إذ قامت الوالايت املتحدة األمريكية يف عام  2000بتطوير برانمج
مسي (كارنيفور) أو امللتهم وظيفته التجسس على مجيع أنواع االتصاالت اليت تتم عرب اإلنرتنت.33

 -31نوران شفيق ،مصدر سبق ذكره ،ص.81-82 :
 -32مااي حسن مال خاطر ،مصدر سبق ذكره ،ص.141 :
 -33سعد عطوة الزنط ،مصدر سبق ذكره ،ص.20 :
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وجدير ابلذكر أن العراق مل يشرع قانوانً للمعلوماتية ،وما زال القضاء مقيداً مببدأ الشرعية (ال
جرمية وال عقوبة إال بنص) ،وعلى الرغم من وجود مشروع قانون اجلرائم املعلوماتية لعام 2011
بيد أنه مل يقر حىت اآلن.34
اخلامتة
خنلص مما سبق أن اإلرهاب اإللكرتوين ميتاز ابستغالل التقدم التكنولوجي -مبا فيه
تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات والشبكة العنكبوتية -من قبل اجلماعات واملنظمات اإلرهابية
بدوافع سياسية ،واقتصادية ،واجتماعية من أجل ختطيط إفعاهلم اإلرهابية التخريبية وأعدادها
وتنظيمها ،مع ما يرتتب على ذلك من أضرار ابلغة يف مجيع اجملاالت اليت تصل إىل حد تقويض
سلطة الدولة وهتديد أمنها القومي وإحلاق األذى ابقتصادها الوطين واستثماراهتا األجنبية؛ ويرجع
السبب يف استخدام اإلرهابيني لوسائل تقنية املعلومات كاحلاسوب والشبكات املعلوماتية لعدة
لعتبارات أمهها أن هذه الوسائل تستخدم لتسهيل ارتكاب اجلرائم اإلرهابية ورمبا تعد عامالً

مشجعاً على ارتكاهبا ،فضالً عن السرعة اليت متتاز هبا هذه الوسائل يف التنفيذ وتذليلها للمعوقات
والصعاب ،وإهنا تساعد اإلرهابيني على إخفاء آاثر جرائمهم.
االستنتاجات
1 )1يرتبط اإلرهاب اإللكرتوين ابلتطورات اليت حتدث يف جمتمع املعلومات ،فهو يزداد خطورة
كلما ازداد التقدم يف اجملال املعلومايت ،فاالكتشاف والتطور والبناء الذي جيعل من املعلومة مادته
األساسية ،يقابله اهلدم والدمار الذي ميارسه اإلرهاب ابستخدام سالح املعلومة نفسه.
2 )2اإلرهاب اإللكرتوين غري حمصور بزمان ومكان معينني؛ لذلك يتطلّب من احلكومات
متابعته ابستمرار.
 -34ضرغام جابر عطوش آل مواش ،مصدر سبق ذكره ،ص.13 :
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3 )3عدم وجود تشريعات قانونية صرحية حت ّد من اجلرمية اإللكرتونية يف أغلب الدول ،إذ مل يشر
الدستور العراقي وأغلب دساتري العامل إىل ذلك.
4 )4تتعدد استخدامات اإلرهابيني للوسائل التكنولوجية كاإلنرتنت واألجهزة الذكية وغريها؛
ألهداف الرتويج ملعتقداهتا ،وتوجيه رسائل التهديد ومجع املعلومات ،واخرتاق احلساابت ،وغري
ذلك؛ مما يساعد يف تنفيذ أعماهلم االرهابية.
5 )5إذا كانت املعلومات هي أدوات القوة الناعمة ميكن القول إن اإلرهاب اإللكرتوين هو
سالح الدمار هلذه القوة الناعمة واخلطر املستقبلي؛ نظرا للتطور املتسارع يف جمال اإلنرتنت ،واتساع
جمال األهداف اليت ميكن مهامجتها عرب وسائل االتصاالت وتقنية املعلومات.
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املصادر:
1.1أمحدي بو جليطة بو علي ،اإلرهاب اإللكرتوين وطرق مواجهته على املستوى العريب:
دراسة للتجربتني السعودية والقطرية ،جملة األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،العدد
( ،)16جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ،اجلزائر.2016 ،
2.2أسامة أبو أرشد ،املوقف األمريكي من األزمة اخلليجية ،جملة سياسات عربية ،العدد
( ،)27املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،الدوحة.2017 ،
3.3استخدام اإلنرتنت يف أغراض إرهابية ،منشورات مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات
واجلرمية ،فينا.2013 ،
4.4أليهاندرو كاسرتو أسني ،إمرباطورية اإلرهاب ،ترمجة وفيقة ابراهيم ،ط ،1شركة املطبوعات
للتوزيع والنشر ،بريوت.2012 ،
5.5أيسر حممد عطية ،دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة اإلرهاب اإللكرتوين
وطرق مواجهته ،ورقة علمية مقدمة إىل امللتقى العلمي (اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات
والتحوالت االقليمية والدولية) ،كلية العلوم االسترياتيجية ،عمان.2014 ،
6.6بوحادة سارة ،أثر اإلرهاب اإللكرتوين على أمن واستقرار الدول ،املدرسة الوطنية العليا
للعلوم السياسية ،اجلزائر.2016 ،
7.7حسن تركي عمري ،جاسم عبد هللا ،اإلرهاب اإللكرتوين وخماطره يف العصر الراهن ،جملة
العلوم القانونية والسياسة ،عدد خاص ،جامعة دايىل.2013 ،
8.8خالد علي سليمان بين أمحد ،الضوابط الشرعية املتعلقة ابلعمل احملوسب مقارانً ابلقانون،
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اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،العدد( ،)1جامعة آل البيت ،األردن.2008 ،
9.9رافد عيادة اهلامشي ،اإلرهاب اإللكرتوين ،مكان الطبع بال ،سنة الطبع بال.
1010زين العابدين عواد كاظم الكردي ،جرائم اإلرهاب اإللكرتوين (دراسة مقارنة) ،ط،1
منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت.2018 ،
1111سامر مؤيد عبد اللطيف ،اإلرهاب اإللكرتوين وسبل مواجهته ،جملة جامعة كربالء العلمية،
العدد( ،)3جامعة كربالء.2016 ،
1212سعد عطوة الزنط ،اإلرهاب اإللكرتوين وإعادة صياغة استرياتيجيات األمن القومي،
ورقة علمية مقدمة إىل (مؤمتر اجلرائم املستحدثة-كيفية إثباهتا ومواجهتها) ،املركز القومي للبحوث
االجتماعية واجلنائية ،مصر.2010 ،
1313ضرغام جابر عطوش ال مواش ،جرمية التجسس املعلومايت (دراسة مقارنة) ،ط ،1املركز
الطويل للدراسات والبحوث العلمية ،مصر.2017 ،
1414عبادة احلارث خليل قمر ،فن االختزال بني احلقيقة واخليال ،جامعة احلسني بن طالل،
األردن.2015 ،
1515عبد الصمد سعدون عبد هللا ،ليلى عاشور حاجم ،ظاهرة اإلرهاب يف عصر املعلوماتية
الرقمية :مربرات احلدث وسبل املواجهة ،جملة قضااي سياسية ،العدد ( ،)1جامعة النهرين.2012 ،
1616علي بن حممد بن سامل العدوي ،مكافحة التجسس اإللكرتوين يف القانون العماين مقارنة
ابلشريعة اإلسالمية والقانون اجلنائي الدويل ،ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر الدويل األول (العلوم
الشرعية حتدايت الواقع وافاق املستقبل ،كلية العلوم الشرعية ،سلطنة عمان.2018 ،
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1717علي جاسم حممد التميمي ،اإلرهاب اإللكرتوين وأثره على اجملتمع ،اجمللة السياسية والدولية،
العددان ( ،)33-34اجلامعة املستنصرية.2016 ،
1818علي عبد احملسن البغدادي ،اإلرهاب دراسة يف املنهج املعريف تفكيك البنية املعرفية
لإلرهاب بوصفها حمتوى لكل مظاهر املشكلة ،اجمللة السياسية والدولية ،العددان (،)35-36
اجلامعة املستنصرية.2017 ،
1919مااي حسن مال خاطر ،اإلطار القانوين جلرمية اإلرهاب اإللكرتوين ،جملة جامعة الناصر،
العدد ( ،)5جامعة الناصر ،اليمن.2015 ،
2020ممدوح الشيخ ،التجسس التكنولوجي :سرقة األسرار االقتصادية والتقنية ،مكتبة بريوت،
سلطنة عمان.2007 ،
2121نوران شفيق ،أثر التهديدات اإللكرتونية على العالقات الدولية :دراسة يف أبعاد األمن
اإللكرتوين ،ط  ،1املكتب العريب للمعارف ،القاهرة.2016 ،
2222نورة شلوش ،القرصنة اإللكرتونية يف الفضاء السيرباين «التهديد املتصاعد ألمن الدولة»،
جملة مركز اببل للدراسات اإلنسانية ،العدد ( ،)2جامعة اببل.2018 ،
2323هيثم عبد السالم حممد ،مفهوم اإلرهاب يف الشريعة اإلسالمية ،ط ،1دار الكتب العلمية،
بريوت.2005 ،
2424عبد الرمحن البكري ،داعش ومستقبل العامل بني الوضع السياسي واحلديث النبوي الشريف،
دار الغرابء للنشر ،أملانيا.2014 ،
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