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ملخــص:

إىل ت ــريا وت ـؤال يف مســاويا القــو

مــ ـ القــــو الصــــلبة إىل الناع ــــة إىل القــــو

رغـــم تعـــد االســـاخداما الســـل ية ذا

الاكية فقو إلكرتوييـة ،إضـافة إىل اياقـال

الطابع املـديي الـ قـدماا ،وال يـزال يقـدماا

القـــو إىل فـــاعلني آخـــري مـ ـ غـــري الدولـــة،

الفضاء اإللكرتويي واملعلومـاتي عـرب شـبكة

األمر الا أ

اإليرتي ـ  ،إال أي ـ ظاــر اســاخداما أخــر

إىل زيا األع ال اإلرهابية.

الكل ـــــــــــا املفااحيـــــــــــة :اإلرهـــــــــــا

غري سـل ية هلـاا الفضـاء املاشـعب االجتاهـا

اإللكرتويــــي؛ القـــــو ؛ القــــو اإللكرتوييـــــة؛

باســــــا ل كســـــــاحة جديــــــد لألع ـــــــال

الفضــــــاء اإللكرتويــــــي؛ االيرتيـــــ املظلــــــم.

(*) -املؤلف املُراسل.
information on the one hand and
terrorism and war on the other. This
led to changes and shifts in power
levels from a solid to soft to smart to
electronic power. In addition to the
transfer of power to other non-state
actors which led to the increase in
the acts of terror.
;Keywords: Electronic Terrorism
;Power
Electronic
;Power
Cyberspace; The Dark Web.

Abstract:
Despite the multiplicity of the
peaceful civil uses provided by the
electronic space through the
internet, new non peaceful uses have
emerged which tend to use the
internet as a space for terrorism.
This has led to the emergence of the
so-called electronic terrorism which
has grown out of the blend between
communication technology and
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مقدمــة:
يشاد العامل منا السنوا األخري تقدما تقنيـا وتكنولوجيـا ،قل ـا عرفـ عصـر مـ
العصور السابقة م قبل ،حا بـا هـاا الاقـدم ثـور قائ ـة بـااتاا يف عـامل االتصـاال
والع قــا الدوليــة ك ــا أصــب العــامل بفضــلاا مبثابــة قريــة كوييــة ،حبيــ أصــب
والاحـوال البنيويـة ك جـال جديـد يف

للفضاء اإللكرتويي ورا يف حركـة الافـاع

الع قا الدولية ،وبدأ يناقـل تـثثري مـ ت ـيريا هيكليـة وتايـة إىل إحـدا ت ـيريا
كيفية يف النظام الدولي حا أصـب العـامل اليـوم يشـاد تطـورا يف املخـاطر األمنيـة مـع
تطــور مراحــل النض ـ الاكنولــوجي ومــع االياقــال م ـ مرحلــة الن ــو الســريع إىل مرحلــة
االساخدام الكثيف ،األمر الا أ

إىل بـروز جـرائم إلكرتوييـة عديـد علـ السـاحة

الدولية ،وقد ارتبط بروز ها اجلرائم والااديدا بالا ري يف مفاوم القو  ،وذلـ راجـع
إىل بــروز أمنــا م ـ الااديــدا والاحــديا املســاحدثة واملــا ري ال ـ جــاء باــا الواقــع
اإللكرتويي عل الدول جتا العديد م األمـور والقضـايا واإلشـكاليا  ،وعلـ رأسـاا
تــثتي الااديــدا النايــة ،وم ـ بيناــا جنــد تاديــد اإلرهــا اإللكرتويــي وخمــاطر عل ـ
خمالـــف األصـــعد  ،كالاجنيـــد أو صـــناعة األســـلحة واملافجـــرا علــ اخا فاـــا الـ ـ
يساخدماا اإلرها اإللكرتويي أو يف طـر األيـديولوجيا اإلرهابيـة الدينيـة واملاهبيـة
والعرقية وتوزيعاا عل الفضاءا حديثة النشث  ،مـ ياحيـة أخـر اسـاخدام الفضـاءا
الاخيليــة أو االفرتاضــية يف يقــل الرســائل اإلرهابيــة املشــفر إىل خ يــا يائ ــة أو يقظــة يف
بلدان أخر .
وبفضل الثور الاكنولوجية واالتصالية ،وظاور الفضاء اإللكرتويي طـرأ تـوال
جديــد عل ـ مفاــوم القــو  ،وقــد ظاــر عل ـ الســاحة الدوليــة مفاــوم جديــد أطل ـ علي ـ
"جوزيف يا " القو اإللكرتويية وال أ

إىل توزيع القو بني عد أكرب م الفـاعلني

م غري الدول ،مبا فيام اإلرهـا  ،وذلـ بعـد أن كايـ الدولـة هـي احملاكـر الوحيـد
للقو  ،مما جعل قدر الدولة عل اهلي نة عل هاا اجملال موضع ش  ،خاصـة مـع زيـا
تثثري اجل اعا اإلرهابية عل السياسية سواء عل املساو الوطين أو الدولي.
ولقــد اجتا ـ اجل اعــا اإلرهابيــة إىل امــا

القــو اإللكرتوييــة بعــد أن واجا ـ

صعوبة كبري يف اسـاخدام القـو الصـلبة ،األمـر الـا أ

إىل تزايـد اخلطـر اإلرهـابي
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الـــا أصـــب يســـا ل وبصـــور كـــبري اجلايـــب املظلـــم لأليرتيـ ـ  ،أو مـــا يطلـ ـ علياـــا
بالشبكة املظل ة ،أو الشبكة الع يقة.
وم هنا سنسع م خ ل مقالانا ها إىل راسة اإلرهـا اإللكرتويـي والاحـول يف
مفاوم القو وحماولة تبيان الع قة الرتابطيـة بـني اإلرهـا اإللكرتويـي كااديـد ولـي
جديد والا ري يف مفاوم القو وأ واتاا ،وكيف وظف ها اجل اعا اإلرهابية الفضاء
اإللكرتويي للاثثري يف الافاع

الدولية.

 املشــكلة البحثيــة :لقــد أصــب الفضــاء اإللكرتويــي اليــوم الع ــو الفقــر ملعظــمالافاع

الدولية ،واجتا معظم الدول واحلكوما لابين احلكوما الاكية ،ومـع

ساولة االسـاخدام ورخـص الاكلفـة ،وسـاولة االتصـال وهشاشـة القـدرا والانظي ـا
الرقابيــة يف مقابــل تزايــد القــو اإللكرتوييــة األمــر الــا أ

إىل تــوفري بي ــة مناســبة

لاواصل الانظي ا اإلرهابية.
وم هنا ميك صياغة املشكلة البحثية يف سـؤال رئيسـي ما ثـل يف " :إىل أ مـد
أثر اإلرها اإللكرتويي عل الاحول يف مفاوم القو يف الع قا الدولية ؟"
 األس لة الفرعية :ولقد تفرع ع املشكلة البحثية أس لة فرعية أه اا: ما املقصو باإلرها اإللكرتويي ؟ ما هو مفاوم القو ؟ وكيف أثر الفضـاء اإللكرتويـي علـ الاحـول يف مفاـوم القـووعناصرها وأيضا فواعلاا ؟
 كيف وظف اجل اعا اإلرهابية عناصر القو اإللكرتويية ؟ الفرضيا املساع لة: -أثـر اإلرهــا اإللكرتويـي علـ طبيعـة القــو الـ متــار

مـ خ لـ باإلضــافة إىل

طبيعة الناائ واآلثار املرتتبة عن .
-أ

األســاليب والطـــر املخالفــة واملاطـــور لإلرهــا اإللكرتويـــي إىل الاحـــول يف

مفاوم القو وعناصرها.
 أه ية الدراسة: األه يــة العل ي ـة :تظاــر األه يــة العل يــة للدراســة يف تناوهلــا أحــد القضــايا املا ــةاجلديـــد يف الع قـــا الدوليـــة ،والـ ـ أصـــبح تشـ ـ ل حيـــزا كـــبريا مـ ـ اها امـــا
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البـــاحثني واملراكـــز البحثيـــة ال ربيـــة والعربيـــة علـ ـ حـــد ســـواء ،ف وضـــو اإلرهـــا
اإللكرتويي والاحول يف مفاوم القو أصب م اها اما الباحثني.
 -األه يــة الع ليــة :تك ـ األه يــة الع ليــة للدراســة باألســا

يف تليــل اســاخدام

اإلرها اإللكرتويـي لعناصـر القـو اإللكرتوييـة مـ خـ ل اسـا هلم ملواقـع الاواصـل
االجا ـــاعي ،وأيضـــا اســـاع اهلم لكافـــة عناصـــر القـــو اإللكرتوييـــة مـ ـ فريوســـا ،
هاكر ،جتسس ،...األمر الا أصب يسادعي اسرتاتيجيا وأيظ ة أمنية ملواجاة هـاا
الااديد اإلرهابي اجلديد.
احملور األول :قراء يف اإلرها اإللكرتويي
سنحاول م خ ل هاا احملور راسة اإلرها اإللكرتويي ،لاا سينقسم هاا احملـور
إىل ث ثة يقا  ،تدر

النقطة األوىل :مفاوم اإلرها اإللكرتويي ،بين ا تلـل النقطـة

الثاييــة خصــائص اإلرهــا اإللكرتويــي ،أمــا النقطــة الثالثــة ســنعر

أ وا اإلرهــا

اإللكرتويي.
أوال -مفاوم اإلرها اإللكرتويي وخصائص :
إن م ـ أهــم القضــايا اجلدليــة عل ـ املســاو الــدولي هــو عــدم وجــو تعريــف حمــد
لإلرها بشكل عام ،ومل يصل اجملا ع الدولي حا اآلن إىل تعريف جـامع مـايع مافـ
عليـ لإلرهــا  ،ويرجــع ذل ـ إىل تعــد أشــكال ومظــاهر  ،وتعــد أســاليب وأمناط ـ ،
واخا ف وجاا النظر الدولية ف ا يرا البعض ع

إرهابيا ،يرا البعض اآلخر ع ـ

مشــروعا ،وعلي ـ ســنحاول م ـ خ ـ ل راســانا هــا توضــي مفاــوم اإلرهــا واإلرهــا
اإللكرتويي.
فاإلرها يف الل ة مشاقة م الفعل املزيد ( أرهب ) يرهب ،إرهابا ،وترهيبـا ،ويقـال
أرهب ف ن أ خوف وفزع وهو يفس املعن الا يدل علي الفعل املضاعف أو الث ثـي
رهب والا مصدر رهبا ،أمـا الفعـل اجملـر يرهـب ،رهبـة فـيعين خافـ  ،والرهبـة هـي
اخلوف والفز .

()1

وباالياقـال إىل الل ـة الفريسـية جنـد كل ـة  Terreur, Terrorismeوت ـ ن املعنـ
يفس ـ وبرتمجــة كل ــة  Terreurإىل العربيــة جنــد أياــا تعــين عــد معــايي هــي الرهبــة،
الاعر ،واخلوف الشديدي  ،وترا فاا كل ة  Terrorismeوال تعين اإلرها .

()2
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يف الل ـــة االجنليزيـــة تعـــين كل ـــة  Terrorismeالفـــز والرعـــب ،ويعـــرف قـــامو
السياســـية اإلجنليـــز اإلرهـــا بثيـــ " اجل اعـــا السياســـية الـــ تســـاخدم العنــــف
كثسلو للض ط عل احلكوما إلجبارها عل إحدا الا يري".

()3

أمـا رميـون آرون  Remond Aronفيعـرف اإلرهـا بثيـ " فعـل العنـف الـا ياجـاوز
أه يا ـ تثثريات ـ الســيكولوجية أه يــة ياائج ـ املا يــة البحاــة ،وحيــد هــاا عنــد آرون
باالسا ل الكامل للحد املاوسط القائم بني العنف والرهبة ،وال هي عنصر أساسي
واسرتاتيجي ثاب يف كل الع ليا اإلرهابية ،حيـ يـر أن الرعـب النـاجم عـ العنـف
يف الع لية اإلرهابية ليس هدفاا الناائي ،بيد أي ليس إال وسيلة إجبـار وضـ ط لاحقيـ
اهلدف املنشو ".

()4

وم ـ امل ح ـ أن كــل هــا الاعريفــا الســابقة لإلرهــا جنــدها تشــرت يف حالــة
الرعب والفز اللاي يسببا ا اإلرها لألفرا  ،م أجل بلوغ هدف ما.
هاا بالنسـبة لإلرهـا بصـورت الاقليديـة ،لكـ ومـع الاطـور اهلائـل لوسـائل الاقنيـة
والاكنولوجية برز لنا مفاوم آخر لإلرها وهو اإلرها اإللكرتويي.
وقـد كايـ بدايـة اسـاخدام مصـطل اإلرهـا اإللكرتويـي  Cyber Terrorismيف
فـرت الث ايينـا علـ يـد "بـار كـولني  "Barry Collinوالـ خلـص فياـا إىل صـعوبة
وضـــع تعريـــف مافـــ عليـ ـ لإلرهـــا اإللكرتويـــي ،ولكنـ ـ تبنـ ـ تعريفـــا لإلرهـــا
اإللكرتويي مقاضا  ،بثي " هج ـة إلكرتوييـة غرضـاا تاديـد احلكومـا أو العـدوان
علياــا ،ســعيا لاحقي ـ أهــداف سياســية أو ينيــة ،وأيديولوجيــة ،وأن اهلج ــة جيــب أن
تكون ذا أثر مدمر وخترييب مكافئ لألفعال املا ية لإلرها ".
أمــا "مــار بولي ـ " فيعــرف اإلرهــا اإللكرتويــي علـ أي ـ " :اهلجــوم املعا ــد بــدوافع
سياسية ضد املعلوما ويظم احلاسو وبرام الك بيوتر والبيايـا الـ تـؤ
ضد غري املقاتلني م قبل جم وعا

ون وطنية أو ع

العنـف

ء سريني لاحقي أهدافام".

()5

أمـــا الربوفيســـور " وروثــــي ينينـــ  "Dorothy. E. Denningفيعـــرف اإلرهــــا
اإللكرتويــي بثيـ " الاقــار بــني اإلرهــا والفضــاء الســيربايي وهــو يعــين اهلج ــا غــري
املشروعة والااديدا باهلجوم عل أجاز الك بيوتر".

()6
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وكاعريــف إجرائــي لإلرهــا اإللكرتويــي ميك ـ تعريف ـ بثي ـ  " :يشــا أو هجــوم
ماع ـــد ذو وافـــع سياســـية ب ـــر

الاـــثثري علــ القـــرارا احلكوميـــة أو الـــرأ العـــام

باســـاخدام الفضـــاء اإللكرتويـــي كعامـــل مســـاعد ووســـيط يف ع ليـــة الانفيـــا للع ـــل
اإلرهابي م خ ل هج ا مباشر عل البنية الاحايـة لل علومـا  ،ممـا يـؤ

إىل خلـ

خسائر ما ية وحا معنوية اخل اجملا ع ".
ومما ال ش في أن اإلرها اإللكرتويي ينفر بعد م اخلصائص ال خياص باـا
ون سوا  ،ويا يز باا ع غري م الظـواهر اإلجراميـة األخـر  ،وعليـ يا يـز اإلرهـا
اإللكرتويي جب لة م الس ا واخلصائص وهي كالاالي:

()7

 -1ياسم اإلرها اإللكرتويي بكوي جرمية إرهابية ماعدية احلدو  ،وعابر للـدول
والقارا  ،وغري خاضعة لنطا إقلي ي حمد .
 -2إن اإلرها اإللكرتويي ال حياا يف ارتكاب إىل العنـف والقـو العسـكرية ،بـل
ياطلب وجـو حاسـو ماصـل بالشـبكة املعلوماتيـة ومـزو بـبعض الـربام ال زمـة علـ
عكس اإلرها الاقليد الا كان يام في اساخدام أو الااديد باساخدام العنف.

()8

 -3صعوبة اكاشاف جرائم اإلرها اإللكرتويي ،ويقص اخلرب لد بعض األجاز
األمنية والقضائية يف الاعامل مع هـاا النـو مـ اجلـرائم ،باإلضـافة إىل صـعوبة اإلثبـا
يف اإلرهــــا اإللكرتويــــي ،يظــــرا لســــرعة غيــــا الــــدليل الرق ــــي ،وســــاولة إت فـــ
وتدمري .

()9

 -4ياسم اإلرها اإللكرتويي أيضا بثي يعا د علـ املاـار يف الاعامـل مـع احلاسـب
والاكاء الفر .
 -5ياسم اإلرها اإللكرتويي بالقدر عل الاخفي وجتايل مصدر اهلج ا .

()10

ثاييا -أ وا اإلرها اإللكرتويي:
تعا د اجل اعا اإلرهابية وسط الفضاء اإللكرتويي عل جم وعة م األ وا الـ
يسا لاا م أجل تقي مآرباا وأهدافاا اإلرهابية وم أهم ها األ وا ياكر مناا:
 -0الفريوسا  :والفريوسا اإللكرتويية عبار ع برام تسانسخ يفساا يف اجلاـاز
املصا عندما تنشط لاحد ت يريا يف الربام أو البي ـة الـ تع ـل فياـا تلـ الـربام
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ممــا يــؤ

إىل أضــرار خمالفــة ،وقــد تصــل هــا األضــرار إىل فقــدان امللفــا املخزيــة،

تطم يظام الاش يل يف اجلااز.

()11

 -0الاجسس عل املواقع وتدمريها :يقوم اإلرهابيون املربجمون ( قراصنة احلاسو )
باخرتا املواقع أو احلواسيب اإللكرتويية ،باساخدام برام للاجسـس علـ الشـبكا
واأليظ ة اإللكرتويية ،واالعاداء عل البنية الاحاية املعلوماتيـة لل ؤسسـا احلكوميـة
واخلاصة عل حد سواء.

()12

 -3اخرتا املواقع اإللكرتوييـة :حيـ يقـوم شـخص أو أكثـر بـاخرتا موقـع مضـا
لا ــيري حماوياتـ  ،أو ســرقة معلومــا ســرية ،أو تعطيــل املوقــع عـ الع ــل ،أو االســاي ء
علي بشكل كامل ع طري السيطر عل اسم النطا .

()13

 -4إيشاء املواقع اإللكرتويية :فاملواقع اإللكرتويية سـال علـ املنظ ـا اإلرهابيـة
توســيع أيشــطاام ألبعــد احلــدو م ـ خ ـ ل تبــا ل اآلراء واألفكــار واملعلومــا  ،ك ــا
ســاعدتام علـ مجــع أكــرب عــد ممكـ مـ األتبــا واأليصــار عــرب إشــاعة أفكــارهم
ومبا ئام م خ ل ها املواقع ومناديا احلوار ،وغرف الدر شة.

()14

ثالثا -املواقع اإللكرتويية املساخدمة م قبل اجل اعا اإلرهابية:
لقــد اســافا

الانظي ــا اإلرهابيــة يف األلفيــة اجلديــد م ـ الاقنيــا واإلمكاييــا

الوفري واحلديثة ال وفرها الفضاء اإللكرتويي لنشـر أفكـارهم املاطرفـة واسـا هلا
يف إمتــام ع ليّـــاتام ضـــد أمــ الشـــعو واجملا عـــا  ،فقــد وفّـــر شـــبكا الاواصـــل
االجا ــاعي طريقــة ســالة لنقــل األفكــار والبيايــا واملعلومــا إىل عناصــر اجل اعــا
اإلرهابية يف غفلة م أجاز األم يف بداية األمر ،وهو ما حقّـ هلـا منـواا كـبرياا وقـدر
عل جتنيد أعدا كبري م الشبا خلدمة أهـدافاا اإلرهابيـة ،ك ـا أيّاـا جتعـل تابـع
النشــا اإللكرتويــي مــ قبــل مــزو اخلدمــة مــث أو مــ قبــل احلكومــة أمــراً شــب
مساحيل ،فالشبكة املظل ة هي املكان األفضل للاخفي بعيداً ع أعني املراقبني.
 -0شبكا الاواصل االجا اعي واإلرها اإللكرتويي :وعلي ميك رصـد بعـض
املواقع األكثر اساع اال م قبـل اجل اعـا اإلرهابيـة علـ مواقـع الاواصـل االجا ـاعي
وهي كالاالي:
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أ -الفيســبو  :اها ـ اجل اعــا اإلرهابيــة باســاخدام الفيســبو و ع ـ إىل غــزو
يظــرا لفعالياــ وتقيــ األهــداف املخالفــة مــ خ لــ  ،كاقــديم املعلومــا اخلاصـــة
بصــناعة القنابــل والقيــام بع ليــا القاــال وتقــديم خمالــف املعلومــا لل ناســبني والقيــام
بالدعاية واساخدام كال مجع املعلوما (.)15
وحســــب تقريــــر وزار األمـــ الــــداخلي األمريكيــــة فـــ ن االســــاخداما اإلرهابيــــة
للفيسبو تا ثل يف:

()16

 يعــد الفيســبو طريقــة لابــا ل املعلومــا الاشــ يلية والاكايكيــة ،مثــل صــناعةالقنابل ،صياية األسلحة واساخداماا .... ،وما إىل ذل .
 يعد الفيسبو كبوابة للدخول إىل املواقع املاطرفـة واحملاـو الرا يكـالي اآلخـر،عرب ارتبا صفحا الفيسبو مبناديا أو جم وعا أخر .
 يعاـــرب الفيســـبو كوســـيلة إع ميـــة للدعايـــة اإلرهابيـــة والرســـائل األيديولوجيـــةاملاطرفة.
 -يعاـرب الفيســبو ثــور مـ املعلومـا الـ يــام مـ خ لـ البحـ واالســاط

علـ

األشخاص املساادفني أو املنظ ا .....
وعلـ ســبيل املثـال ال احلصــر جنـد تنظــيم اعـ

يقــوم باسـاخدام موقــع الفيســبو ،

لــيس فقــط لاجنيــد الشــبا ولك ـ أيضــا للرتوي ـ للس ـ
اساخدم تنظيم اع

واملخــدرا وغريهــا ،حي ـ

عل الفيسـبو يف ليبيـا لبيـع وشـراء األسـلحة الثقيلـة ،باإلضـافة

إىل أن هنا جم وعا سرية يف ليبيا تنا ي للانظيم وتساخدم موقع الفيسـبو للرتويـ
لألسلحة وال يقاصر األمر عل اجل اعا املسلحة يف ليبيا بل إن هنا بعض اجل اعا
املسلحة يف سوريا جلث أيضا للطريقة ذاتاا ،حي ظاـر العديـد مـ الصـفحا الـ
ترو للس

مثل "صفحة الس

األول يف إ لب".

 تويرت :يساخدم موقع تويرت خللـ املوقـف األيـديولوجي الـا ياـدف إىل الاخويـفوالاسبب يف اخلوف ،وعل الرغم م أن تويرت يس
ف ن ها احلسابا تس

فقط بــ  141حـرف لنشـر رسـالة،

بنشر إع يا والاعلي عل حجم ص ري(.)17

واهلدف م اساخدام اإلرها ملوقع تويرت وب الرسائل علي يا ثل يف:
 قدر املوقع عل خل مناخ م اخلوف والقل .565
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 قدر املوقع عل كسب عقول وقلو اجل اهري. موقع اليوتيو  :أصـبح خدمـة تبـا ل الفيـديو منصـة ما ـة للج اعـا اجلاا يـةوالــداع ني ،وتعزيــز الاواصــل ،والدعايــة وجتنيـــد أفــرا جــد ( . )18ومــ جاــة أخـــر
يســاخدم اليوتيــو لبنــاء شــبكا الاواصــل بــني أعضــاء ومناســيب ومناصــر وماابعــي
اجل اعا اإلرهابيـة ممـا يسـ

ب رسـال رسـائل خاصـة لل سـاخدمني وكـال الاعـرف

عل بعضام مما ينا يف النااية جما ع إرهابي افرتاضي.

()19

ويساهم اليوتيو يف يقل اخلربا العسكرية مثل ماارا صناعة القبائل واسـاخدام
األســلحة ك ــا ميك ـ اعابــار ســاحة افرتاضــية للاــدريب ،وحبســب املرصــد الــدولي
للدراسا حول اإلرها ف ن ما بني عامي 2115-2114م أياج اآللة اإلع مية لداع
أكثر م  15111وثيقة عائية مناا  545فيل ا.

()20

 األلعا اإللكرتويية :تعد األلعا اإللكرتويية م بني الوسائل ال يعا د علياـااإلرهـــا اإللكرتويـــي واجل اعـــا اإلرهابيـــة لبـ ـ أفكـــار واعا ـــد علـ ـ اســـاخدام
الرسائل البصرية اجلاابة وألعا الفيديو كوسيلة جديـد جلـا الشـبا إىل اجلاـا ،
وم ذل مت إطـ
اع

بعـض األلعـا اجلديـد " "Call of Dutyوالـ أصـدر مناـا تنظـيم

يسخة خاصة ب .

ك ـا اسـاخدم اإلرهـا اإللكرتويـي بعـض األلعـا للاواصـل بـني أعضـائ ألغـرا
الاخطــيط عــرب الابــابا الصــوتية ،مثــل حمــاولاام جتنيــد أطفــال يف الواليــا املاحــد
األمريكيــة م ـ

اخــل لعبــة " "Robloxالطفوليــة باــدف تنفيــا ع ليــا إرهابيــة اخــل

أراضـــــــيام ،وســـــــجل الانظـــــــيم أيضـــــــا عـــــــرو

فيـــــــديو أللعـــــــا عنيفـــــــة مثـــــــل

 ،Grand the Ftauto Vوتطـور اجمل وعـة كـال تعـدي جماييـا للعبـة AR MA3

احلربيـة املشـاور بواقعيااــا يف حماكـا األسـلحة واآلليــا يف املعـار  ،وذلـ ألهــداف
تدريبية.
 -0اإليرتي املظلم واإلرها اإللكرتويي :يف السنوا األخري  ،أصبحنا أمام تد
خطري متثل يف اجلايب املظلم لاصف اإليرتي  Dark Web ،أو  Deep Webحيـ يـام
غل ـ البيايــا واملعلومــا بكل ــة مــرور ،حي ـ يُطلــب م ـ املســاخدم اســاخدام بريــام
خــاص للوصــول إىل هــا البيايــا  ،وتشــري الاقــديرا إىل أن هــاا اجلايــب املظلــم م ـ
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اإليرتي هو أكرب بكـثري مـ اإليرتيـ العـا

وأن املاسـللني واجملـرمني واإلرهـابيني أو

املاحرشني باألطفال ميكنام القيام بثيشـطاام غـري القايوييـة حبريـة كاملـة مـ خـ ل
شبكة الويب الع يقة.
فاإليرتي ـ املظلــم هــي جــزء م ـ اإليرتي ـ ال ميك ـ الوصــول إلي ـ م ـ خ ـ ل أ وا
الاصف العا ية أو طر الاصف اليومية ،فاي جزء م الفضاء اإللكرتويي اسانا اا إىل
اخلدما والربوتوكوال القياسية ،ولكن ياطلـب تديـداا حمـد اا ل سـاخدام ،فاـي
ليس ـ خــدما عامــة ،ويُعــد  Dark Webأو  Dark Netجــزءاا م ـ اإليرتي ـ  ،لكن ـ
ياطلــب ماــارا أو بيايــا خاصــة م ـ أجــل توصــيل األيشــطة غــري القايوييــة املخالفــة يف
الفضاء اإللكرتويي(.)21
فاإليرتي الع ي  The Deep Webهو جم و مجيـع املواقـع اإللكرتوييـة الـ مل
تــدر يف حمركــا البح ـ  ،وبعــض املواقــع الع يقــة ،وهــي أســوا غــري تقليديــة تقــدم
جم وعة م املناجـا أو اخلـدما  ،حيـ ميكـ شـراء أو الاوسـط يف شـراء العقـاقري
غري املشروعة واألسلحة والسلع املقَلّد وبطاقـا االئا ـان املسـروقة والبيايـا املخرتقـة،
أو الع

الرق ية ،أو الرباجميا الضار وبطاقا اهلوية الوطنية أو جـوازا السـفر،

وميك (. )22
احملور الثايي :قراء يف مفاوم القو وطبيعة توالتاا
سنحاول م خ ل هاا احملـور راسـة مفاـوم القـو وطبيعـة توالتاـا لـاا مت تقسـي
إىل ث ثــة يقــا أساســية ،بدايــة مبفاــوم القــو  ،مــرورا بدراســة الفضــاء اإللكرتويــي
وتوال القو  ،وصوال إىل عناصر القو اإللكرتويية.
أوال -مفاوم القو :
تعارب القـو مـ أكثـر املفـر ا اسـاخداما يف الع قـا الدوليـة يف ظـل يظـام يفاقـد
احلكومة العامليـة املشـرتكة ،لـال تاـدف الـدول إىل ضـ ان أمناـا مـ خـ ل امـا
القو  ،وال يراها " هايس مورجاياو " بثياا " :ال اية والوسيلة يف السياسة العاملية ".

()23

ويــر "ســايف لــوكس  "Stephen Luxيف كااب ـ عــام 1794م بــثن القــو مرتبطــة
باحديد األجند  ،للاثثري يف سلو الدول وبالاالي ال تعين القو ال تعـين القـو بالضـرور
اإلكرا  ،وقد طور "جوزيف يا  "Joseph Nyeأفكـار لـوكس وقـدم مفاومـا للقـو ،
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حي اهام بالعناصر غري املا ية مثل الثقافة والقيم م خ ل مفاوم القو الناع ـة والـ
عرفاا بثياا " :قدر الدولة عل احلصول عل ما تريد باالعا ا علـ اجلاذبيـة بـدال مـ
اإلكرا "(.)24
وميك اإلشار إىل أن مض ون وعناصر القو وف مصا ر الااديد احملا لة والفعليـة
لألم  ،وم هنا سنحاول الرتكيز عل السيا الفكر وحجـم الـا ري يف مفاـوم القـو
وف رؤ يظريا الع قا الدولية.
 -0النظرية الواقعية ورؤيااا للقو  :تركز ها النظرية عل القو الصلبة الـ تعاـرب
أن القــو هــي اإلكــرا واإلجبــار وتعا ــد بشــكل رئيســي علـ القــو العســكرية ،وقــد
سيطر هاا املفاوم عل أ بيا الع قا الدولية لفرت طويلة ،وقـد متيـز ب لبـة الطـابع
الصراعي بني الدول الما

القو .

 -0النظريــة الليرباليــة والقــو الناع ــة :بفعــل تنــامي فــاعلني جــد إىل جايــب الدولــة
كفواعــل مــؤثر عل ـ الع قــا الدوليــة ،أ
للقوميا  ،األمر الا أ

هــاا إىل تزايــد أه يــة الع قــا العــابر

إىل ظاور مفـاهيم جديـد خاصـة مفاـوم القـو حيـ اياقلـ

مـ مفاوماـا الصــلب إىل مفاوماـا النـاعم وقــد عـرف جوزيـف يــا القـو الناع ـة بثياــا:
"القدر عل إقنا اآلخري جلعلام يافقون مع قي ـ  ،ومبا ئـ ومؤسسـات  ،وهـي قـو
تعا د عل األفكار والثقافة ".

()25

وأخــريا ميك ـ القــول أن القــو هــي " االســاخدام الــواعي أل قــدر متالكاــا ســو
كاي عسكرية أو ثقافية أو إلكرتويية أو حا اقاصـا ية للاـثثر يف سـلو اآلخـري ،
للحصول عل ياائ ماوقعة م قبل م ميار

القو ".

ثاييا -الفضاء اإللكرتويي وتوال مفاوم القو :
ويقصــد بالفضــاء اإللكرتويــي " :ذلـ اجملــال الــا يا يــز باســاخدام اإللكرتوييــا
واجملال الكاروم ناطيسي لاخزي وتعـديل أو ت ـيري البيايـا عـ طريـ الـنظم املاصـلة
واملرتبطة بالبنية الاحاية الطبيعية ".
 -0القــو الصــلبة وع قااــا بالفضــاء اإللكرتويــي :أ

الفضــاء اإللكرتويــي ورا

كــبريا يف تطــور القــو الصــلبة ،وذل ـ بقيــام الثــور يف الشــؤون العســكرية ،وكــال
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تطور يظام الاسل وطبيعة ويوعية األسلحة ،وقدرتاا الادمريية وبالاالي الاثثري علـ قـو
الدولة النسبية ،وقدرتاا عل اهلي نة عل النظام الدولي.
 -0القو الناع ة وع قااا بالفضاء اإللكرتويي :أ

()26

بروز القو الناع ة إىل اعا ا

الـــدول وبشـــكل كـــبري علـ ـ بنـــاء القـــو مـ ـ خـ ـ ل االعا ـــا علـ ـ أه يـــة األفكـــار
واالباكــــار كثســــا

ل ســــاحواذ علــ ـ القــــو  ،وبالاــــالي أه يــــة تطــــوير مفــــاهيم

اسرتاتيجية ،والاقدم االساخباراتي يف اجملال الاقين واالقاصا

ويظم االتصاال .

 -3بروز القو اإللكرتويية Cyber Power :يعارب جوزيف يـا مـ أهـم مـ تـدثوا
علـ ـ القـــو اإللكرتوييـــة كشـــكل جديـــد للقـــو  ،وهـــي مرتبطـــة بـــاما

املعرفـــة

الاكنولوجيــة ،والقــدر عل ـ اســاخداماا ،وهــي تعــين " :القــدر عل ـ احلصــول عل ـ
املخرجــا املرغوبــة م ـ خــ ل اســاخدام املعلومــا املرتابطــة إلكرتوييــا عــرب الفضــاء
اإللكرتويي".

()27

ثالثا -عناصر القو اإللكرتويية:
وترتكز عناصر القو اإللكرتويية لدولة ما يف ث ثة حماور أساسية وهي كالاالي:
 -0بنية تكنولوجية :وهي مبثابة البنية الاحاية ال زمة للقـو اإللكرتوييـة فبـدال مـ
الـدبابا والطـائرا وال واصـا  ،تاـا الدولـة يف هـاا النـو إىل أجاـز الك بيـوتر،
وشبكا اتصـاال مرتبطـة بـثجاز الك بيـوتر بعضـاا بـبعض ،وبرجميـا ماطـور ،
باإلضافة إىل العنصر البشر املدر عل اساخدام ها األجاز والشبكا .

()28

 -0األسلحة اإللكرتويية :وهي برام مت تص ي اا للقيام بوظـائف خمالفـة والـ مـ
بيناا ( الفريوسا  ،الديدان ،أحصنة طروا  ،قنابل منطقية ،وغريهم الكثري.)....

()29

 -3الع ليا اإللكرتويية :وتنقسم إىل ث ثة أيوا :
 ماامجة شبكا احلاسب اآللي. الدفا ع شبكا احلاسب اآللي وتش ل ها الع لية محايـة الشـبكا وأجاـزالك بيوتر م أية ع لية اخرتا خارجي.
 -اســـاط

شـــبكا احلاســـب اآللـــي وتعـــين القـــدر علـ ـ الـــدخول غـــري املشـــرو

والاجســس عل ـ شــبكا اخلصــم ،ون أن يصــاحب ذل ـ تــدمري أو ختريــب للبيايــا
واملعلوما .
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احملور الثال  :اإلرها اإللكرتويي واساخدام القو اإللكرتويية
ســناطر م ـ خ ـ ل هــاا احملــور إىل راســة اإلرهــا اإللكرتويــي واســاخدام القــو
اإللكرتويية ،وذل م خ ل توزيع إىل ث ثة يقا أساسية وهي كالاالي:
أوال -كيفية توظيف اإلرها اإللكرتويي للقو اإللكرتويية:
وقد وظف اإلرها اإللكرتويي القو اإللكرتويي كالاالي:
 -0اساخدام الفضـاء اإللكرتويـي ك نصـا إع ميـة :حيـ تاـوىل املواقـع الاابعـة
للج اعا اإلرهابية يشـر أخبـارهم ،وكـال يشـر الع ليـا الـ يقومـون باـا أو حاـ
يفي مسؤولياام ع بعض األيشطة.

 -0الدعاية والرتوي لألفكار اإلرهابية :يعد الفضاء اإللكرتويي م الوسائل املا ة
بنشر أفكارهم وكسب ماعـاطفني جـد  ،وكحـر يفسـية علـ األعـداء ،ولقـد منـ
اآللة اإلع مية اإللكرتويية للج اعا اإلرهابية يف الفرت األخري بشكل كبري.
 -3جتنيد أتبا جد  :أتـا الفضـاء اإللكرتويـي للانظي ـا اإلرهابيـة فرصـة جتنيـد
أعضاء جد يف الانظي ا مبا يض

اسا رارية وبقاء ها الانظي ـا وذلـ مـ خـ ل

قدر ها األخري عل الدعاية وب األفكار املروجة للع ل اإلرهابي.

()30

ولاوظيف اإلرها القو اإللكرتويية فقد اعا د عل أ وا خمالفة وميكـ تقسـيم
ها األ وا إىل أ اتني رئيساني وه ا:
أ -املواقــع اإللكرتوييــة :وهــي جم وعــة مـ صــفحا علـ الويــب مرتبطــة ببعضــاا،
وخمزية عل يفس اخلا م ،وختالـف حسـب اهلـدف مناـا فانـا مواقـع جتاريـة ،ومواقـع
خاصــة باحملا ثــا أو مناــديا النقــا  ،جبايــب املــدويا اإللكرتوييــة ،وقــد زا عــد
املواقع اإللكرتوييـة اإلرهابيـة مـ  12موقـع سـنة 1775م إىل حـوالي  4511موقـع اليـوم
وهــاا حســب مــا أور "غابريــال وميــان  "Gabriel Weimannيف كاابــ املعنــون بـــ
"اإلرهــا عل ـ االيرتي ـ  :ســاحة جيــد  ،تــد جديــد " الصــا ر ســنة  2112ع ـ معاــد
الس ـ م األمريكــي ،وميك ـ رصــد جم وعــة م ـ املواقــع اإللكرتوييــة ال ـ توظفاــا
اجل اعا اإلرهابية لاحقي أهدافاا وميك ذكر البعض مناا:

()31

أ -0 -مناد شبكة أخبار العامل :ويضم العديد م رسائل املنظ ا اإلرهابية ،مـ
بيناا القاعد وتنظيم اع .
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أ -0 -مند الساحة :الا يضم إياا شـركة " السـحا " وخطابـا قيـا ا تنظـيم
القاعد .
أ -3 -موقع النداء :وهو املوقع الرمسي لانظيم القاعد بعد أحدا احلا
سبا رب م عام 2111م ،وم خ ل تصدر البيايا اإلع مية للقاعد .

عشـر مـ

()32

أ -4 -شــــبكا الاواصــــل االجا ــــاعي :وأه اــــا الفيســــبو  ،تــــويرت ،اليوتيــــو ،
وايساجرام ،وعرب ها الوسائل تع ل املنظ ا اإلرهابية عل تقي أهدافاا ،وميك
عــر

أربعــة مســاويا م ـ النشــاطا اإلرهابيــة عــرب مواقــع الاواصــل االجا ــاعي وهــي

كالاالي:

()33

 -املساو األول :وياض

هاا املساو جم وعة م يشـاطا احملاـو الـا تطرحـ

الانظي ـا اإلرهابيـة عــرب " تـويرت " وحســابات بشـبكا الاواصــل االجا ـاعي األخــر ،
حبي جير رفع معظم الشرائط املصور بصور مركزية ،وتسـاخدم هـا الانظي ـا
وخاصــة تنظــيم اع ـ

العديــد م ـ األســاليب املاقدمــة ،مناــا تصــوير احلركــة البطي ــة

ورسوم اجلرافي .
 املساو الثـايي :ياـثلف مـ يشـر حسـابا إقلي يـة أو حمليـة لاقـارير حيـة لضـرباجبايب رسائل حملية.
 املساو الثال  :األفرا املقاتلني الـاي ينشـرون تـديثا خبصـوص جتـاربام عـربما يبدو أياا حسابا شخصية ،وت ل ها املنشورا طابعـا شخصـيا وعاطفيـا أكـرب
جتا أكثر الشبا الاي م احملا ل أن ينظ وا هلا الانظي ا .
 املساو الرابـع :بقـع خـار سـيطر الانظـيم اإلع ميـة ويضـم املاعـاطفني واأليصـار(الناشــري ) الــاي يقومــون ب عــا يشــر رســائل وحماويــا الانظــيم عــرب حســاباتام أو
حماويا أخر م إيااجام.

()34

فقــد أصــبح الانظي ــا اإلرهابيــة تعا ــد وبشــكل كــبري علـ اســا ل شــبكا
الاواصـل االجا ـاعي لـيس فقـط ل سـاقطا بـل السـاعرا

يفوذهـا وشراسـااا ب ـر

احلشد والاعب ة أو الاخويف م مواجاااا ،أو حا لاوجي رسائل تاديد مل تعارب عدوا
هلا.
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ويف راسة قام باـا مركـز سياسـة الشـر األوسـط بينـ أن تنظـيم اعـ

اإلرهـابي

اســاطا الرتويــ ألفكــار اإلرهابيــة مــ خــ ل  42111حســا تــويرت تســاخدم لبــ
ت ريدا واسااداف عناصر جديد  ،ويك

إقبال اع

علـ تـويرت يظـرا أليـ يسـ

بنقل األخبار بصور سريعة عند وقو احلد .
وقد يشط يف عـامي 2119م2115-م الكـثري مـ اجل اعـا اإلرهابيـة علـ تطبيـ
تلي ــرام وبــدأ تســاخدم علــ يطــا واســع وهــو مــ حيــ أصــل املنشــث موجــو يف
مجاوريا االتا السوفيي

السابقة ،وزا عد مسـاخدمي تـدرجييا ،حاـ بلـ 211

مليون وهو ما أثار جدال يف السنوا األخري ،
ثاييا -اإليرتي املظلم ) (The Dark Webأر

النشاطا اإلرهابية:

سنحاول تسليط الضوء م خ ل ها النقطة عل االساخداما اإلرهابية لإليرتيـ
املظلم واسا ل كوسيلة قو يف ا اء ماام ال ري قايويية وتقي أهداف وذل عرب:
 -0يساخدم اإلرهابيون شبكة  Dark webللاجنيد :حي يام إجـراء اتصـال أولـي
عل منصا الويب السطحية ،وغالباا ما يام تقديم املزيد م اإلرشا ا حـول تطبيقـا
الاشــفري م ـ طــرف إىل طــرف مثــل اســاخدام تطبي ـ الالي ــرام  Telegramللوصــول إىل
مواقع اجلاا يني عل األيرتي املظلم.
 -0يســاخدم اإلرهـــابيون شـــبكة اإليرتيــ املظلـــم ل خابـــاء :أ

مراقبـــة شـــبكة

اإليرتي م قبـل شـركا الاواصـل االجا ـاعي ومسـؤولي األمـ إىل زيـا معـدل إزالـة
احملاــو املاطــرف مــ منصــا وســـائل الاواصــل االجا ــاعي ،األمـــر الــا أ

زيـــا

اســــاخدام اإليرتيــ ـ املظلــــم ل تصــــاال واهلج ــــا املاطرفــــة والاخطــــيط للع ليــــا
اإلرهابية.

()35

 -3الاشــفري واملراوغــة لإليرتي ـ املظلــم :يســاخدم الكــثري م ـ مســاخدمي اإليرتي ـ
الاشفري ،عل سـبيل املثـال ،شـبكا اإليرتيـ االفرتاضـية اخلاصـة ) (VPNsللحفـاظ
عل خصوصية أيشطة اإليرتي  ،وعا ً ما تلازم ارتباطـا شـبكة اإليرتيـ االفرتاضـية
اخلاصة ) (VPNمبعايري السلو الاقليدية لاوجي اإليرتي ..

 -4بعــض الع ليــا اإلرهابيــة عــرب اإليرتي ـ املظلــم :وم ـ الع ليــا اإلرهابيــة ال ـ
اعا د عل الاقنيا اإللكرتويية ياكر مناا:
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أ -قيام منظ ة إرهابيـة يف أسـرتاليا باـدمري شـبكة الصـرف الصـحي بواسـطة ع ليـة
إلكرتويية ،مما جنم عناا أضرار صحية واقاصا ية فا حة.

 ك ـــا قامــ منظ ـــة آوم شـــرييكو اإلرهابيـــة الياباييـــة بـــاخرتا يظـــام الربجمـــةاملاحكم يف مسار أعدا هائلة م سـيارا اخلدمـة العامـة ،ولقـد جنحـ تلـ املنظ ـة
بواســطة الا عــب بثيظ ــة احلاســب واإليرتي ـ م ـ تعطيــل أيظ ــة أكثــر م ـ مخســني
شركة يابايية كرب واخرتا أيظ ة عشر إ ارا حكومية وتوجيااا لصاحلاا.

 كال اساطاع إحد املنظ ا اإلرهابية م مس مجيـع البيايـا السـكاييةلليابــان بواســطة اخــرتا أحــد املواقــع احلكوميــة ،وهــا اهلج ــا تزيــد مبعــدل %21
سنوياً.

ثالثا :املواجاة الدولية لإلرها اإللكرتويي
أ ر اجملا ع الدولي مـد خطـور األع ـال اإلرهابيـة اإللكرتوييـة ،وأضـرارها بعـد
أن جتــاوز النطــا احمللــي واإلقلي ــي ،وباتــ ظــاهر قوميــة تاــد اجملا ــع الــدولي،
وأضح اجل اعا اإلرهابية فاعـل ولـي غـري رمسـي ،األمـر الـا فـر

أغلـب الـدول

واحلكوما إىل اعا ا جم وعة م اإلجراءا اإللكرتويية وال كاي عل شـكل
جم وعــة م ـ األجاــز واأليظ ــة والــربام املاكاملــة مــع بعضــاا وفقــا لربيــام موضــو
مســـبقا للاصـــد أل اخـــرتا يف يظـــم املعلومـــا باـــدف محايااـــا تقنيـــا مــ اهلج ـــا
اإلرهابية.
 -0مواجاة اإلرها اإللكرتويي عل املساو الدولي:
أ -منظ ــة األمــم املاحــد ومواجاــة اإلرهــا اإللكرتويــي :ذكــر الاقريــر الســنو
ملكاب األمـم املاحـد املعـين مبحاربـة املخـدرا واجلرميـة لسـنة  ،2115أن عـدم وجـو
اتفـــا

ولـــي بشـــثن اجلرميـــة الســـيربايية واإلرهـــا يعرقـــل اجلاـــو الراميـــة إىل تقـــديم

اإلرهابيني للعدالة ،وعلي وجب:
 -أن تع ل وك

إيفاذ القايون مع مقدمي خدما اإليرتيـ جل ـع األ لـة الرئيسـية

يف قضايا اإلرها اإللكرتويي.
 وجب عل مش لي شبكا  Wi-fiومقاهي اإليرتي النظر يف مطالبة مساخدمياابالاسجيل وتديد هوياام.
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 وجب عل احلكوما الوطنية أن تظر أ يشا إرهابي اإليرتي . االتا األوروبي ومواجاة اإلرها الكرتويي :بال االتا األوروبـي ورا هامـايف جمال مواجاة اإلرهـا اإللكرتويـي وميكـ تديـد جمـالني رئيسـني للسياسـا يف
جمال األم اإللكرتويي وه ا:

()36

اجملــال األول :اختــا االتــا األوروبــي إجــراءا لاعزيــز قــدر الشــبكة علـ مواجاــة
اهلج ا احملا لة وقدرا االساجابة للحوا  ،وتدخل هـا الاـدابري تـ عنـاوي مثـل
الشبكة وأم املعلوما ( ،)NISومحاية البنية الاحايـة احلرجـة ( ،)CIPومحايـة النيـة
الاحاية املعلوماتية اهلامة (.)CLIP
اجملال الثايي :عاجل االتا األوروبي اجلرمية السيربايية واإلرهـا اإللكرتويـي مـ
منظور إيفاذ القـايون .وقـد كـان تفصـيل مسـاو األمـ السـيربايي يف االتـا األوروبـي
احد أهم األهداف االسرتاتيجية ألم الداخلي ال اعا د يف عام  ،2111وقـد يصـ
االســرتاتيجية علـ إيشــاء مركــز االتــا األوروبــي ملكافحــة اجلرميــة الســيربايية ســنة
.2113
 -0السياســا احلكوميــة يف مواجاــة اإلرهــا اإللكرتويــي :وم ـ بــني السياســا
احلكومية ملكافحة قو اإلرها اإللكرتويي عل األيرتي جند:
أ -السياســا األمريكيــة ملواجاــة اإلرهــا اإللكرتويــي :ففــي الواليــا املاحــد
األمريكية ،أيشث وكالة االساخبارا املركزية ( )CIAجم وعـة منظ ـة تاعـا مـع
جوايب ختص اإلرها اإللكرتويي وأطلق علياا اسم (مركز حر املعلوما ) ،الا
يضم حنو ألف موظف بينام جم وعة تع ل عل مـدار السـاعة مناوبـة علـ الـر علـ أ
تطورا أو اسافسارا .

()37

وقد متيز االسرتاتيجية األمريكية ملكافحـة اإلرهـا اإللكرتويـي بطـابع اسـابا
اهلج ا احملا لـة ،وذلـ عـ طريـ رصـد خطـة للـاجوم املعلومـاتي ،وتعا ـد باألسـا
عل تطـوير تقنيـا احلـر املعلوماتيـة ،كشـف هج ـا اسـاباقية تسـاادف شـبكا
الــدول املعا يــة ،وتس ـ

باملقابــل باعزيــز فاعاــا ضــد اهلج ــا اإللكرتوييــة واإلرهــا

اإللكرتويي.
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أمـا علـ املســاو الاشــريعي ،فاع ــل احلكومــة الفيدراليــة األمريكيــة جاهــد علـ
س ـ تشــريعا ماطــور ملكافحــة هــا األمنــا املســاجد للظــاهر اإلرهابيــة ،حبي ـ
تاول تقنني اسـاخدام حمـر البحـ يف جم وعـة مـ شـركا االتصـال "MSN" :
و" "YAHOOو"."GOOGLE

()38

 السياسا السعو ية يف مواجاة اإلرهـا اإللكرتويـي :أصـدر املـنظم السـعومجلــة مــ األيظ ــة املعنيـــة ملكافحــة جـــرائم اإلرهــا  ،مبـــا يف ذلــ جـــرائم اإلرهـــا
اإللكرتويــي ،ولعــل مــ أه اــا :يظــام مكافحــة اإلرهــا ومتويلــ ويظــام مكافحــة
اجلــرائم املعلوماتيــة .وقــد وضــع امل لكــة الســعو ية اســرتاتيجية قائ ــة علـ ث ـ

()3

حماور أساسية ملواجاـة خطـر اإلرهـا اإللكرتويـي ،وتا ثـل حمـاور هـا االسـرتاتيجية
يف:

()39

 -0الرصد :ويادف إىل القـراء الصـحيحة للواقـع ،وتليـل مؤشـرا اخلطـور يفمسارا العقل اإلرهابي.
 -0املواجاة :وياـدف إىل الافاعـل املباشـر مـع العقـول واألفكـار واملشـاعر ،بـدونتفاعل مباشر واتصال بشر مع املساادفني.
 -3الوقاية :وتعين صناعة "رأ عام صـحي" اخـل بيايـا مسـاادفة ،وهـاا ال يـامإال بوجو "حماو " وحضور بشر مؤهل.
 السياســـا املصـــرية ملواجاـــة اإلرهـــا اإللكرتويـــي :اختـــا وزار االتصـــاالواملعلوما يف مصر ب صدار يظام ع اجلرمية اإللكرتويية ،ياض

عقوبا را عة ملـ

يقــوم مـ األفــرا أو املؤسســا بازويــر أو إفســا مســاند إلكرتويــي علـ الشــبكة ،أو
الكشف ع بيايا ومعلوما بدون وج ح  ،وغريها م صور اجلرميـة اإللكرتوييـة.
ففي  2112صدر القرار الـوزار رقـم  13519ب يشـاء إ ار ملكافحـة جـرائم احلاسـو
وشبكا املعلوما ويساهم يف مكافحة اإلرها اإللكرتويي.
خامتــة:
مما سب ميك القول أن اإلرها اإللكرتويي أصـب ميثـل هاجسـا وخطـرا كـبريا
ياــد كافــة الــدول ،باإلضــافة إىل تــثثري املازايــد عل ـ السياســة العامليــة خاصــة بعــد
أحدا احلا

عشر م سبا رب 2111م.
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أمــا بالنســبة ملفاــوم القــو فقــد طــرأ علياــا ت ــريا عديــد وفقــا لاطــورا السياســة
الدولية وقد اخالف منظورا الع قا الدولية يف تناوهلا وظار مفاوم القو الصـلبة ثـم
الناع ة ثم القو الاكية وأخريا القو اإللكرتويية.
وقد أثر الثور املعلوماتيـة والفضـاء اإللكرتويـي والااديـدا النامجـة عنـ وخاصـة
اإلرها اإللكرتويي عل توال مفاوم القو  ،وظار مفاـوم القـو اإللكرتوييـة ك ـا
ساعد عل اياشار القو عل املساويني الداخلي واخلارجي ،إذ أصبح القو يف ماناول
الفاعلني م غري الدول ،األمـر الـا أ

إىل تفـاقم خمـاطر اإلرهـا اإللكرتويـي وقـد

حاول بعض الدول اختاذ تدابري وإجراءا الزمـة ملواجاـة اإلرهـا اإللكرتويـي ،إال أن
ها اجلاو قليلة ومازال حباجة إىل املزيد م الع ل املكثف والانظيم والانسي ،
 الاوصيا :بناء عل ها الناائ يقدم عد ا م الاوصيا لل وضو املدرو

وم بيناا جند:

 رصــد أيشــطة اجل اعــا اإلرهابيــة علــ الفضــاء اإللكرتويــي وتليــل حماواهــاوأهدافاا واالسرتاتيجيا املعا د .
 حماولة إشرا اجملا ع املديي للاعاون واإلب غ عل املواقع ذا الع قة باإلرها . الع ل عل يشر الثقافة الوقائية وتوعية اجملا ع مبخاطر اإلرها اإللكرتويي. الع ــل علـ تقيـ الاعــاون الــدولي يف جمــال مكافحــة اإلرهــا اإللكرتويــي م ـخ ل تبا ل املعلوما واخلربا واالسافا م املنظ ا الدولية املخاصة ذا اخلرب .
 تفعيـــل بـــرام ملواجاـــة خطـــر اإلرهـــا اإللكرتويـــي والع ـــل علـ ـ تطـــوير القـــواإللكرتويية حملاربة هاا اخلطر.
واملراجــع:

اهلوامــ

( -)1العياشـــي وقـــاف :مكافحـــة اإلرهـــا بـــني السياســـة والقـــايون ،ار اخللدوييـــة للنشـــر والاوزيـــع،
اجلزائر ،2112 ،ص.12 .
( -)2حم د مطليسي ،اإلرها الدولي واحلصاية الدبلوماسـية ،أطروحـة الـدكاورا  ،كليـة احلقـو ،
جامعة القاهر  ،1775 ،ص.32.
( -)3حم د صا

صابور ،اإلرها يف العامل ،ار األمني ،القاهر  ،2112 ،ص.39 .

( -)4مايا حس م خاطر" ،االطار القايويي جلرمية اإلرها اإللكرتويي ،جملة جامعة الناصر،5. ،
جايفي ،جوان  ،2115ص.132 .
- Zahir Yonos, Cyber security Malaysia , star in - tech, February 2009, p. 2.
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- ibid, p. 2.

)(6

( -)7أيسر حم د عطية ،ور اآلليا احلديثة للحد م اجلرائم املساحدثة اإلرهـا اإللكرتويـي وطـر
مواجاا  ،يف مؤمتر ،اجلرائم املساحدثة يف ظل املا ريا والاحـوال اإلقلي يـة والدوليـة ،ع ـان-2 ،
 ،2114/7/4ص.12 .
( -)8عا ل عبد الصا  ،اإلرها اإللكرتويي القو يف الع قا الدولية منط جديد وتديا خمالفة،
القاهر  :مركز الدراسا السياسية واالسرتاتيجية ،2117 ،ص.112 .
( -)9أيسر حم د عطية ،املرجع الساب .12 ،
()10

 -عا ل عبد الصا  ،املرجع الساب  ،ص ص115-112 .

( -)11مايا حس م خاطر ،املرجع الساب  ،ص.135 .
( -)12عبــد العزيــز ب ـ محيــدان الث ــالي ،تــثثري اإلرهــا اإللكرتويــي ،وســبل مكافحا ـ  ،يف مــؤمتر،
املؤمتر اإلس مي العاملي ،املعنـون  :مكافحـة اإلرهـا  ،مكـة املكرمـة ،2111/12/25-22 ،ص.
.15
( -)13عا ل عبد الصا  ،املرجع الساب  ،ص.117 .
( -)14أيسر حم د عطية ،املرجع الساب  ،ص.12 .
( -)15حم د قريا  ،اإلع م اجلديد واإلرها اإللكرتويي :آليا االساخدام وتديا املواجاة ،جملة
احلك ة للدراسا االتصالية واإلع مية ،جايفي ،جوان ،2119 ،ص.25 .
)(16

- Gabriel weimann, New terrorissm and new mediam, Washington: commons lab
of the woodrom Wilson international center for scholars, 2014, p.6.
)(17
- Imran Awan, cyber - extremism: isis and the pouer of social media, social
science and public policy, 2017, p. 142.
)(18
- Gabriel weimann, ibid, p.10.
( -)19حم د قريا  ،املرجع الساب  ،ص.25 .

( -)20عسلون بنعيس  ،مواقع الاواصل االجا اعي :منصا حية تسا ل لصناعة اإلرها واملـو  ،جملـة
اإلذاعا العربية ،2112 ،1 . ،ص.53 .
)(21

- Vida Vilic, Dark web, cyber terrorism and cyber warfar: dark side of the cyber
space, Balkan social science, vol.10, December, 25-07-2017, p. 3.

( -)22مصطف سعيد ،اإليرتي املظلم أر

األيشطة اإلرهابية املخفية ،يق ع الرابط الاالي:
https://www.hafryat.com/ar/blog/

تاريخ الاصف .)2117-11-12( :
( -)23جي س ورتي ،النظريا املاضاربة يف الع قا الدوليـة ،تـر :وليـد عيـد احلـي ،مكابـة شـركة
كاظم للنشر والاوزيع ،بريو  ، . ،ص ص (.)119-21
( -)24املرجع يفس  ،ص ص.17-15 .
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security, USA: university of Nebraska press, Potomac books, 2009, p. 30
( -)28إياــا خليفــة " ،القــو اإللكرتوييــة وأبعــا الاحــول يف خصــائص القــو " ،أورا ،2114 ،12 . ،

ص.45 .
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اعـ

منوذجا ،ورقة حبثية مقدمة :جلامعة يايف العربية للعلوم األمنية ،2115 ،ص.4 .
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( -)32أيسر حم د عطية ،املرجع الساب  ،ص.19 .
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( -)34مرو صرب  ،اسرتاتيجية اع
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research service, )v.1,2013(, p.4.
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