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Abstract 

Terrorism is one of the crimes of great danger and the wide impact on society because of its 

spread of terror, panic and fear among citizens through the use of illegal methods and 

violence. Terrorism has claimed millions of lives and ignited wars among members of the 

same society, as it does not distinguish between a male and a female or between a young 

and a large person, Technological development and the emergence of the Internet in various 

areas of life and in most countries of the world have been used by terrorist 

organizations to achieve their objectives and motives for the commission of crime, which has 

led to the emergence of a new form of terrorism, known as digital or electronic terrorism. 

 Cyber terrorism is no different from the phenomenon of terrorism in general, as the 

intellectual, economic and political causes and motives overlap with their personal motives, 

but terrorist organizations have used their capabilities and energies to take advantage of the 

internet to use them in committing their crimes, which have more effects than the effects of 

crimes caused by the use of explosives, as air and missile defense systems can be disrupted, 

communications between central command and other units can be cut off, nuclear power 

plants paralyzed or the banking system breached. 

The youth group is the influential nerve in all societies, so states seek to build this category 

on good, virtue and patriotism, but terrorist organizations strive to attract the group of 

young people under misleading slogans and fall victim to what is promoted by cyber 

terrorism through social media programs and the extremist ideas published by the websites 

of terrorist organizations, taking advantage of the destitution and despair that this group is 

going through in some countries and making the young man lose the value of life and think 

about harming himself and the environment 

that this group is going through in some countries He lives in it. 
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 ي نأثره على فئة اكلشبب كلتررن اإل هراب اإلجريمة 

 

 ن غبزي صبكلح عثمب
 لعراقا، ديوان الوقف السني، باحث

 هرافد إبراايم خليل
 ، العراقديوان الوقف السني باحث،

 اكلملخص

الواسع على المجتمع لما يتسم به من نشر الرعب والهلع والخوف بين  األثرمن الجرائم ذات الخطر الكبير و هراا اإليعد 

ماليين األهرواح وأشعل الحرو  بين  هراا اإلوالعنف، فقد حصد المواطنين من خالل استعمال الطرق غير المشروعة 

وال بين صغير وكبير، وقد كان للتطوهر التكنولوجي وظهوهر شبكة  أنثىالمجتمع الواحد فهو ال يميز بين ذكر و أفراد

ها ودوافعها من افأادية لتحقيق هرااباستعمالها من المنظمات اإل إلى في شتى مجاالت الحياة وفي معظم دول العالم نترن اإل

 .ي(لكتروناإلأو  الرقمي هراا اإلواو ما يعرف )ب هراا اإل أشكالظهوهر شكل جديد من  إلى اهرتكا  الجريمة مما أدى

والدوافع الفكرية واالقتصادية والسياسية  سبا بشكل عام اذ تتداخل األ هراا اإلي عن ظاارة لكتروناإل هراا اإلال يختلف 

ية قد وظف  قدهراتها وطاقاتها لالستفادة من الشبكة العنكبوتية هراابان المنظمات اإلإال  مع الدوافع الشخصية لهما،

ذ يمكن تعطيل إالجرائم التي يحدثها استخدام المتفجرات،  آثاهرتفوق  آثاهرالستخدامها في اهرتكا  جرائمها التي ينتج عنها 

شل محطات الطاقة األخرى أو مركزية والوحدات قطع االتصال بين القيادة الأو  أنظمة الدفاعات الجوية والصاهروخية

 .اختراق نظام البنوك والمصاهرفأو  النووية

 بناء اذه الفئة على الخير والفضيلة وحب الوطن، إلى تعد فئة الشبا  العصب المؤثر في كل المجتمعات لذلك تسعى الدول

 هراا اإلعاهرات مضللة فيقعون ضحية لما يروجه استقطا  فئة الشبا  تح  ش إلى ية تسعى جاادةهراابان المنظمات اإلإال 

ية من أفكاهر متطرفة، مستغلة هراابي من خالل برامج التواصل االجتماعي وما تنشره المواقع التابعة للمنظمات اإللكتروناإل

الذي يعيش ما تمر به اذه الفئة في بعض البلدان من عوز ويأس فتجعل الشا  يفقد قيمة الحياة ويفكر بإيذاء نفسه والمحيط 

 فيه.

 .فئة الشبا ، اإللكتروني هراا جريمة اإل: اكلتلمبت اكلمفربحية
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 اكلمقدمة:

تشهد دول العالم بمختلف مستوياتها االقتصادية تطوهراً اائالً بوسائل االتصال والمعلومات اذ شمل اذا التطوهر 

الرقمي( وانتشاهر استخدامه من  هراا اإلي )لكتروناإل هراا اإلمختلف مجاالت الحياة والذي ترتب عليه ظهوهر مصطلح 

ية وتعقيداا سواء كان ذلك من حيث التنسيق في هراابزيادة خطوهرة الجريمة اإل إلى ية، مما أدى بالنتيجةهراابالمنظمات اإل

 من حيث ابتكاهر طرق وأساليب إجرامية جديدة.أو  اذه المنظمات أفرادية واالتصال بين هراابتنفيذ العمليات اإل

 

 اكلبحث: أاداف

 نترن ي الذي يعتمد في تنفيذه على شبكات اإللكتروناإل هراا اإلتحديد مفهوم جريمة  إلى تهدف اذه الدهراسة

ه ومظااره وأثره على المجتمع بشكل عام وعلى أشكاله ومن ثم اظهاهر اام أسبابه وأادافووسائل االتصال المتطوهرة وبيان 

 فئة الشبا  بشكل خاص.

 

 مشتلة اكلبحث:

ه أشكاله وأنواعه وأادافي ولكتروناإل هراا اإلتتسم مشكلة البحث بكثرة الدهراسات التي تناول  وكتب  عن 

واهرتباطه بالتطوهر المتجدد لشبكة المعلومات العالمية من وق  ألخر مما يصعب مع حصر اذا الكم الهائل من الدهراسات 

 المتلقي. إلى وايصاله بصوهرة مبسطة

 

 أامية اكلبحث:

ي الذي يستخدم برامج التواصل االجتماعي وشبكة لكتروناإل هراا اإلامية البحث في تحديد مفهوم تظهر أ

ية التي تسعى هراابالمجتمع مما يجعلهم مستهدفين من المنظمات اإل أفرادالتي يستخدمها بنفس الوق  جميع  نترن اإل

البحث بالتعرف على أساليب وصوهر اذه الجريمة  الستقطابهم وانخراطهم بين صفوفها وخاصة فئة الشبا ، كما تتسم أامية

 بذات الوق . فرادها وتعريف المجتمع بها وبمخاطراا كونها تستهدف الدول واألأهركانوالتعرف على 

 

 منهجية اكلبحث:

 اتبعنا في اذا البحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي:

 :اكلمنهج اكلوصفي 

 ها وبيان عناصراا ونتائجها والطرق اللزمة لمكافحتها.أهركاني ووصف لكتروناإل هراا اإلمن خالل وصف جريمة 

 :اكلمنهج اكلرحليلي 

 من خالل تحليل النصوص القانونية الواهردة في التشريعات الوطنية والمقاهرنة والوثائق الدولية.

 

 ايتلية اكلبحث:

 مبحثين وكما يأتي: إلى قسمنا بحثنا اذا  
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 األنلاكلمبحث 

 يكلتررن اإل هراب اإلمفهوم جريمة 

ها في أسبابها واام خصائصها وأهركاني من خالل تعريفها ولكتروناإل هراا اإلسنتناول في اذا المبحث مفهوم جريمة  

 مطلبين كما يأتي:

 هبأسبببي نخصبئصهب نكلتررن اإل هراب اإلتعريف جريمة : األنلاكلمطلب 

ً لإل ً مانعا ً جامعا ف وجهات النظر حول العقائد وااليديولوجيات التي الختال هراا لم يضع الفقه الجنائي تعريفا

ي عن غيره من الظواار االجرامية لذلك قسمنا اذا لكتروناإل هراا اإليعتنقها كل منهم وكذلك اختالف خصائص جريمة 

 هراا اإلوخصائص جريمة  أهركاني وفي الثاني: لكتروناإل هراا اإل: تعريف جريمة األولفرعين نبحث في  إلى المطلب

 ها كما يأتي:أسبابي ولكتروناإل

 األنلاكلفرع 

 يلكتروناإل هراا اإلتعريف جريمة 

 كلغةا  هراب اإل: أنلا 

من المصدهر )ترايب( فيقول الراغب االصفهاني في مفرداته" الرابة والرااب" مخافة مع  هراا اإليشتق لفظ 

 (2004هرابةً(. )الراغب االصفهاني، -يراب-تحرز واضطرا  أي الفعل )هراب

من الفعل المزيد )أهراب( ويقال اهراب فالناً: أي خَوفه وفَزعه، واو المعنى نفسه الذي يدل  هراا اإلكلمة وتشتق 

عليه فعل المضعف )هَرَاَب(. اما الفعل المجرد من المادة نفسها واو )هَرِاَب( يَراُب هَرابَة وهَرابا فيعني خاف، فيقال: هَرِاَب 

والفزع وكذلك يستعمل الفعل تَراَب بمعنى توعد اذا كان متعديا فيقال تراب الشيء هرابا وهرابة أي خافه، والرابة: الخوف 

 (1955فالناً: أي توعده، وأهرَابَه وهرابَه واسترَابه: اخافه وفزعه. ) ابن منظوهر، 

هم أادافلتحقيق  هراا اإليون في المعجم الوسيط: وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف وهراابواإل 

 (1972م انيس، السياسية. )ابرااي

 

 اصطالحبا  هراب اإلثب يبا: 

وتتوخى  ،)أيديولوجية (عقائدية بواعث تحفزاا دولياً، محرم عنف بانه )استراتيجية هراا اإلعرف الفقه الجنائي 

 مقترفو العنف كان إذا عما النظر بغض السلطة، إلى الوصول لتحقيق معين، مجتمع من خاصة شريحة داخل هرعب إحداث

 (2008الدول(. )حسن علوان،  من دولة عن نيابة أم عنها، ونيابة أنفسهم لأج من يعملون

جماعات،  قبل منأو  الدول، بعض قبل من العنف باستخدام التهديد،أو  للعنف متعمد ُعرف بانه )استخدام كما

 على القانون، ةخاهرج أفعال مماهرسة خالل من وذلك واستراتيجية، سياسية أاداف لتحقيق معينة، دول وتسانداا تشجعها

 (1996المجتمع(. )عزت إسماعيل،  في الشامل الذعر من حالة خلق تستهدف

هرقم  هراا اإلى من قانون األولفي المادة  هراا اإلاما على صعيد التشريعات الجنائية فقد عرف المشرع العراقي 

ً آثاهربانه )ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس و 2005لسنة  13 أو  ية بالممتلكات العامةإهراابلغايات  ة الفوضى تحقيقا

 الوحدة الوطنية(.أو  االستقراهرأو  الخاصة بغية االخالل بالوضع األمني

ية في المادة لكترونالجريمة اإل 2020ية العراقي لسنة لكترونكذلك عرف مشروع قانون مكافحة الجرائم اإل

غير ذلك من وسائل تقنية أو  شبكة المعلوماتيةأو  االلي منه بانها )اي كل فعل يرتكب باستعمال الحاسب أوالً ى/األول

 المعلومات المعاقب عليها وفق اذا القانون(

الترويع يلجأ اليه الجاني تنفيذاً لمشروع أو  التهديدأو  العنفأو  كما عرفه القانون المصري بانه )كل استخدام للقوة

عريض سالمة المجتمع وامنه للخطر إذا كان من شأن ذلك ايذاء تأو  جماعي بهدف االخالل بالنظام العامأو  اجرامي فردي

 المواصالتأو  االتصاالتأو  الحاق الضرهر بالبيئةأو  امنهم للخطرأو  تعريض حياتهمأو  القاء الرعب بينهمأو  األشخاص

عرقلة مماهرسة السلطات و أ منعأو  االستيالء عليهاأو  احتاللهاأو  الخاصةأو  باألمالك العامةأو  المبانيأو  باألموالأو 

 اللوائح(.أو  القوانينأو  تعطيل تطبيق الدستوهرأو  معااد العلم ألعمالهاأو  دوهر العبادةأو  العامة

ً لمصطلح  أو  التخويفأو  بأنه )العدوان هراا اإلوعلى الصعيد الدولي أصدهر مجمع الفقه اإلسالمي الدولي تعريفا

 ً أو  عقله،أو  عرضه،أو  نفسهأو  على اإلنسان في دينه، فراداألأو  الجماعاتأو  الدولمعنوياً والصادهر من أو  التهديد ماديا

 ماله، بغير حق بشتى صن وفه وصوهر اإلفساد(. 

 1998، الصادهرة في القاارة عام هراا كما وضع وزهراء الداخلية والعدل العر  في االتفاقية العربية لمكافحة اإل

ً كان  بواعثه وأغراضه، يقع تنفيذاً لم شروع إجرامي فرديأو  العنفتعريفاً له بأنه )كل فعل من أفعال  أو  التهديد، أيا

إلحاق أو  أمنهم للخطر،أو  حريتهمأو  تعريض حياتهمأو  ترويعهم بإيذائهم،أو  إلقاء الرعب بين الناس، إلى جماعي، ويهدف
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أحد أو  تعريضأو  االستيالء عليها،أو  ختالسها،اأو  الخاصة،أو  األمالك العامةأو  بأحد المرافق،أو  الضرهر بالبيئة،

 المواهرد الوطنية للخطر(.

أنه  الدولي هراا اإل بمكافحة الخاصة 1937ى لعاماألول جنيف اتفاقية من ىاألول المادة في هراا اإل عرف كما

أو  معينة ياتشخص لدى الرعب إشاعة في طبيعتهاأو  غرضها يتمثل والتي الدولة ضد الموجهة )األفعال اإلجرامية

 الشعب(. لعامةأو  األشخاص مجموعات من

ايئة دولية أو  اجباهر حكومةأو  بانه )اعمال ترتكب بهدف ترويع األاالي 2002كذلك عرفه االتحاد األوهربي عام 

 تماعية لدولةاالجأو  االقتصاديةأو  الدستوهريةأو  تدمير الهياكل األساسيةأو  االمتناع عن القيام بعمل ماأو  على القيام بعمل

 (2002زعزعة استقراهراا(. )امل يازجي، أو  ايئة دوليةأو 

أو  المعنوي الصادهر من الدولأو  التهديد الماديأو  التخويفأو  ي بانه )العدوانلكتروناإل هراا اإلويعرف 

أو  لمعلوماتيةماله بغير حق باستخدام المواهرد اأو  على االنسان في دينه ونفسه وعرضه وعقله فراداألأو  الجماعات

 .(2016ية بشتى صنوف العدوان وصوهر الفساد(. )صالح اادي الفتالوي، لكتروناإل

كما يعرف بانه )التوظيف السلبي لشبكة المعلومات من خالل تصميم ونشر برامج تبث الذعر والتخلف وتدعو 

 .(2012فتاح مطر، ة الفوضى(. )عصام عبد الآثاهراألفكاهر والمماهرسات المشجعة على التحريض والتطرف و

 

 اكلفرع اكلثب ي

 هاأسبابي ولكتروناإل هراا اإلوخصائص جريمة  أهركان

انها تتميز بخصائص تميزاا عن األخرى إال ي عن غيراا من الجرائم لكتروناإل هراا اإلجريمة  أهركانال تختلف 

 سنبحثها كما يأتي:ها الخاصة بها والتي أسبابكما انها له  األخرىالعادي وعن غيره من الجرائم  هراا اإل

 ي:كلتررن اإل هراب اإلجريمة  أهركبن: أنلا 

 اكلركن اكلمبدي:-1

واو كل ما يدخل في كيان الجريمة وله طبيعة مادية تدهرك بالحواس ويتحقق ذلك بسلوك اجرامي سلبي جرمه 

 القانون.

 اكلركن اكلمعنوي:-2

ً إذا قصد الفاعل توجيه  ايه نتيجة جرمية أو  اهرتكا  الفعل إلى اهرادتهأي الخطأ بمعناه الواسع ويكون الخطأ عمديا

 أخرى.

 الشرعي( واو )الركن لنشوء الجريمة توافره الواجب الثالث الركن على ال تتوافر الرقمي هراا اإل جريمة ان الإ

 الرغم لىقانوني( فع نص على بناءً إال  عقوبة وال جريمة الجنائية )مبدأ ال المسائل بشأن المقرهرة األساسية المبادئ من ان

االجرامي الناشئ عن  السلوك انماط إلى يتطرق لم المشرع انإال  2005لسنة  هراا اإلمكافحة  قانون صدوهر من

 الحاسو .

 ي:كلتررن اإل هراب اإلثب يبا: خصبئص جريمة 

 ي بالخصائص التالية:لكتروناإل هراا اإلتمتاز جريمة 

 الن أثره ال يحده نطاق إقليمي محدد.ي بانه جريمة عابرة للحدود لكتروناإل هراا اإليتصف  -1

استخدام القوة والعنف وانما يستخدم فيه الحاسو  المتصل بالشبكة  إلى ي ليس بحاجةلكتروناإل هراا اإلاهرتكا   -2

 المعلوماتية.

اتالفه يصعب اثبات أو  ي وسهولة تدميرهلكتروناإل هراا اإللسرعة غيا  الدليل الرقمي على اهرتكا  جريمة  -3

 به.اهرتكا

األمنية والقضائية في التعامل مع اذا اجهزة  ي بسبب نقص الخبرة لدى األلكتروناإل هراا اإليصعب اكتشاف  -4

 النوع من الجرائم.

من أو  ي عادة من المختصين في مجال تقنية الحاسو  والمعلوماتلكتروناإل هراا اإليكون الجاني في جريمة  -5

 المطلعين على اذا التخصص.

 ي بتعاون أكثر من شخص على تنفيذ الركن المادي لها.لكتروناإل هراا اإلريمة ترتكب ج -6
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ا:   ي:كلتررن اإل هراب اإلجريمة  أسبب ثبكلثب

 التالية:  سبا ي باأللكتروناإل هراا اإلجريمة  أسبا يمكن حصر   

لخصب إلحداث تغيرات الثوهرات العلمية والتكنولوجية التي ايأت المجال ا إلى المختلفة، هراا اإلتطوهر مظاار 

متنوعة على كافة المستويات وفي كافة المجاالت. ففي مجال الجريمة واإلجرام استفاد المجرمون من معطيات العلم 

والتكنولوجيا، ونظم المعلومات واالتصاالت المتطوهرة، األمر الذي ساام في ظهوهر القالقل االجتماعية والسياسية التي 

 نترن فظهر كثير من الجرائم التي لم نكن نسمع بها من قبل مثل: جرائم الحاسب اآللي واإلتحدث في مختلف دول العالم، 

 (2004والجرائم المعلوماتية. )بوادي حسنين المحمدي، 

المحاسبة على ما ينشر فيه، واذا ما نترن  أو ي صعوبة الرقابة على اإللكتروناإل هراا اإلومما يساعد في اهرتكا  

المنظمات الفتقاهره لعناصر الرقابة، كما أنه بيئة مناسبة لمماهرسة  نترن يين حيث يجذ  اإلهراابلإلمقراً  نترن جعل اإل

وإفساد عقائدام وإذكاء تمردام واستغالل  فرادية ونشر األفكاهر المتطرفة التي تسيطر على وجدان األهرااباألعمال اإل

ام بأعمال تخريبية بشكل يخفي اويتهم المباشرة، القيأو  معاناتهم في تحقيق مآهر  خاصة تتعاهرض ومصلحة المجتمع،

يون التقليديون حيث يحتاجون أسلحة ومدهرعات وقنابل وتحركات سرية وتكاليف هرااببطريقة أسهل وأبسط مما يقوم به اإل

سيطة ال ية، بتكاليف بلكترونبعض المعلومات ليستطيع اقتحام الحواجز اإل إلى ي فقطلكتروناإل هراا اإلمادية، بينما يحتاج 

 الشبكة العنكبوتية. إلى تتجاوز جهاز حاسو  والدخول

، الذي يساعد ويسهل نترن كما نجد أن جميع المؤثرات التي تساعد في اهرتكا  الجريمة يمكن توافراا من خالل اإل

او غذاء كامل ومتكامل ية، وهراابواألدلة، ويوفر مناخاً جيداً في التخطيط للعمليات اإل ثاهرفي االختفاء واالختباء، وتدمير اآل

لها، وله تأثير على عقول البعض كتأثير الخموهر عليها، ويتسبب أحياناً في إثراء العنصريات، وزيادة النقص الحاصل في 

ية ومواقع لكتروناأللفة بين الناس، ويشغل أبناء الطوائف الذين ال يجدون نقابات لهم للتجمع من خالل المنتديات والمواقع اإل

، واالنجراف وهراء نترن الجتماعي، كما أن ترك الشبا  بدون االشتراك بالعملية السياسية يدفعهم باتجاه اإلالتواصل ا

الرقابة، ويتشابه ذلك مع حرص الشبا  أاجهزة  ية، خاصة في ظل ضعف أنظمة القضاء والدفاع وهراابالقنوات اإل

ية بإبداء الرأي من خالل االستفتاء الشعبي.) بوادي حسنين باعتباهرام طائفة اامة من الشعب من المشاهركة في الحياة السياس

 (2004المحمدي، 

 

 اكلمطلب اكلثب ي

 ي نجهود متبفحرهبكلتررن اإل هراب اإلنسبئل اهرتتب  جريمة 

بحثها في فرعين نبحث في  إلى ي وجهود مكافحتها لذلك اهرتأينالكتروناإل هراا اإلتتعدد وسائل اهرتكا  جريمة 

ي وكما لكتروناإل هراا اإلي وفي الثاني: جهود مكافحة جريمة لكتروناإل هراا اإلاهرتكا  جريمة منهما: وسائل  األول

 يأتي:

 األنلاكلفرع 

 يكلتررن اإل هراب اإلنسبئل اهرتتب  جريمة 

 ومخططاتها واجندتها تنفيذ عملياتها في المتقدمة االتصاالت ثوهرة تطويع على يةهرااباإل المنظمات قدهرة نإ

 توجبه على مقدهره لهم وفر المعلوماتية وسائط وغيره من نترن اإل على الفاعل فحضوهراا تتنامى، اصبح  االجرامية

ية هرااباإل الجماعات توظيف عليها ينطوي سلبيات ثمة اناك والمجتمعات، كذلك فرادعلى األ مباشر سلبي تأثير لها هرسائل

 الخياهر تبني إلى مسحوقة فئات اجتماعية تحفيز إلى يؤدي نحو على يهرااباإل لخطابها الترويج عبر ذلك المعلوماتية للشبكة

ً هرااباإل للتعليمات الناقل بدوهر يقوم هربماأو  ي،هرااباإل  مع جديدة اتصاالت اقامةأو  النشطةأو  النائمة الخاليا إلى ية وتأسيسا

ي لكتروناإل هراا اإلتكا  اهر في جديدة وسائل افرز الواسع الشكل بهذا المعلوماتية الشبكة استخدام حليفة فان جماعات

 تتمثل بما يأتي:

 : السرغاللأنلا 

 الدخول محاولة خالل من وذلك جهة معينة لصالح معلومات نشرأو  انظمة لتنفيذ الحاسو  شبكات استغالل يتم إذ

قابل الم الطرف لصالح أادافو مبادئ تمرير اجل من الطرفية الحواسب والمحطات بين تربط التي االتصاالت شبكة إلى

  ذلك عبر ما يلي: ( ويتم2006)منير محمد الجهيني،

 :اكلرشغيل نأ ظمة نيب مزندات في األمنية اكلثغرات اسرغالل-1

 المطوهرون ويعمل لخطر االختراق مستخدميه تعرض أمنية ثغرات من ويب، مزودأو  تشغيل، نظام أي يخلو ال

 االختراق، وتبقى عمليات في األمنية الثغرات اذه يينهرااباإل اكتشف ، ويستغل كلما الثغرات، اذه سد على مستمر، بشكل

 يعلنون ال الشبكة الذين يوإهرااب يكتشفها الثغرات اذه أغلب ألن وذلك اكتشافها، يتم حتى طويلة متاحة لفترة الثغرات بعض

لثغرات األمنية وجلب ا إلى الشبكة ومحاولة التوصل بمتابعة ينصح لذا أطول فترة استغاللها من ليتمكنوا بسرعة، عنها

 .الشبكات بأمن برامج الترقيع الخاصة
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 :اكلرشهير نتشويه اكلسمعة-2

 المضللة المعلومات بنشر يينهراابلإل الشبكة الفرصة تتيح اهرتكاباً حيث وأسهل الجرائم أشهر من التشهير جريمة تعد

 على مواقع انشاء الجريمة اذه اهرتكا  وسائل وأبرز سياسيةأو  مؤسسة تجاهريةأو  دينأو  مجتمعأو  فرد ضد والمغلوطة

 من أكبر عدد إلى يلكتروناإل البريد عبر المعلومات اذه أهرسالأو  ونشراا ادهراجها المطلو  تحوي المعلومات الشبكة

 (2009المستخدمين. ) عبد الفتاح حجازي، 

 نالسردهراج: اكلرغرير-3

 على تقوم حيث الشبكة قبل مستخدمي من خاصة نتشاهراً ا اكثراا ومن نترن اإل جرائم أشهر التغرير واالستدهراج من

 الجرائم ألتعرف واذه الصوا  لطريق والهداية والفائدة النفع برغبتهم بتقديم ضحاياام الشبكة يوإهرااب فيوام األيهام عنصر

 كـــــــل يعيستط اذ اجتماعيةأو  سياسية حدود أي ودون متزايد بشكل ترتكب ألنها هردعهاأو  حصراا وال يمكن الحدود

 (2006سهولة. )منير محمد الجهيني،  بكـــــل الشبكة عبــــر بثها محـــــــاوهرأو  مـــراسل

 ( في صنبعة ن شر اكلفيرنسبت: Telnetاسرخدام برنتوكول )-4

 تطبيقات غيراا باستخدامأو  ويندوزأو  يونكس، كان  سواء المختلفة، األنظمة في األمنية الثغرات من كثير تسمح

 يلجأ عليها وكثيراً ما األوامر وتنفيذ بعد، عن الكمبيوترأاجهزة   إلى الذي يسمح بالوصول Telnetبروتوكول  على تعتمد

ً وانتشاهراً  واكثراا نترن اإل جرائم اام من تعد والتي الفيروسات نشر في اذا البروتوكول استخدام إلى يينهرااباإل اتساعا

خصيصاً لتخلق صراعاً معلوماتياً داخل البرامج الرقمية فتجعل  المبرمجة الرقمية لبرامجا من نوع اي فالفيروسات وتأثيرا،

ً يؤدي معلومات مغلوطة تعطي أوامر خاطئة لقطع الحاسو   إلى وتحويلها التنظيمية المعلومات تصنيع إلى فيها تضاهربا

  الدخول من الشبكة يوإهرااب تساعد ت والتيالوسائل وأكثراا فعالية في نشر الفيروسا اسرع  نترن وتعطيله، واصبح اإل

 جهات حواسيب تعطيل في استغالل ذلكأو  يةهرااباإل نشاطاتهم تغذي مهمة معلومات وسرقة الدولة في حساسة مناطق إلى

 (2009على استمراهرية نشاطاتهم. )إبراايم خالد ممدوح،  أموال تساعد وتحويل لسرقة محاولة في كالبنوك الدولة في مهمة

  يبا: الخرراق:ثب

 بواسطة االختراق اذا ويتم يةلكترونوشبكاتهم اإل الغيرأاجهزة   إلى بها مصرح غير دخول عملية عن عباهرة او

 :البرامج ماياتي أبرز تلك ومن الشبكة يوإهرااب يستخدمها متطوهرة برامج

 اكلشبتة: على اكلهجوم برامج -1

 مصدهر من للمعلومات سريان عامة فهناك بصوهرة علوماتللم كمقدم الحاسو  نظام وظيفة إلى النظر خالل من

 (Interruptionعبر ) اختراقه يتم للمعلومات االعتيادي السريان مستفيد اذا غاية إلى الرئيسة( الذاكرة في منطقةأو  )ملف

 القرص مثل أجزاء من الحاسو  بتحطم ذلك ويتم متاح غير يصبحأو  للشبكة المعلوماتي النظام من جزء حيث يتحطم 

 .الملف اداهرة نظام تعطلأو  االتصال خط قطعأو  الصلب

 :FTPاكلدخول بهوية مخفية عبر منفذ برنتوكول -2

 بأحد الخاصة المشفرة الدخول كلمة ملف على الحصول من يينهراابالحاالت اإل بعض الطريقة في اذه تمكن

 على تشجع التي واالفكاهر الرؤى لبث الموقع ل ذلكويستغ الموقع محتويات تعديل حق يملكون منأو  الشبكة المشرفين على

 (2009الموقع. )علي عسيري،  اسم بذلك مستغال واالنغالق هراا اإلو التطرف

ا: التصبل ناكلرنسيق بين اإل  يين ببسرخدام اكلشبتة اكلدنكلية كللمعلومبت:هراببثبكلثب

ية، ألنها توفر لها حرية تبادل هراابتعتبر الشبكة الدولية للمعلومات من اام وسائل االتصال بين المنظمات اإل

األمنية من خالل استخدام غرف الدهردشة والحواهر اجهزة  المعلومات والتخطيط والتنسيق لشن اجماتها بعيداً عن هرقابة األ

يين هرااباإلإفصاح  إلى ي، اذ يمكن اهرسال هرسائل مشفرة ال تلف  االنتباه ودون حاجةلكتروني اوباستخدام البريد اإللكتروناإل

عن اويتهم، وأنها ال تترك اثراً على اوية مرسلها، كما انه يمكن لهذه التقنية ان تسهم في تدفق الدعم والمساعدات من خالل 

ية وبشكل هراابعدد كبير من الداعمين واالتباع، كما انها تسمح بالتنسيق مع اكبر عدد من أعضاء المنظمات اإل إلى الوصول

 الفكر المتطرف وتجنيد اكبر عدد من المناصرين لهذا الفكر.مستمر وتوفر منبراً لترويج 

 

 اكلفرع اكلثب ي

 يكلتررن اإل هراب اإلجهود متبفحة جريمة 

 ومواجهة لمحاهربة األخيرة الفترة في عالمي كبير ااتمام اناك أصبح هراا اإل من النوع اذا وخطوهرة زيادة ظل في

 بعض وتعديل الرقمي هراا اإل تجرم التي القانونية التشريعات اقراهر بعض الضروهري من النوع من الجرائم وأصبح اذا

الحاسو  على  جرائم عالم في مع التطوهرات الحاصلة ينسجم لكي االخر القسم في واخرى بين فترة النظر واعادة القوانين

 عدة مستويات وكما يأتي:
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 ي على اكلمسروى اكلدنكلي:كلتررن اإل هراب اإل: جهود متبفحة جريمة أنلا 

 لتتجاوز انشطتها وتوسع يةهراابالمنظمات اإل انتشاهر إلى يةهرااباإل الجرائم معدالت اهرتفاع في المستمر التزايدأدى 

 دولة تتصدى ان بمكان الصعوبة من مما جعل اغراضها التقنية لخدمة االمكانيات كل تسخير وكذلك للدول اإلقليمية الحدود

بها  تقوم التي الخطيرة الجرائم مواجهة الخصوص وعلى االمني عاونالت اطاهر في بقية الدول من تعاون دون بمفرداا

 التعاون ضروهرة إلى مما يدعو هراا اإلو المنظمة كالجريمة األحوال،  من كثير في اكتشافها يصعب منظمة عصابات

 الثنائية واإلقليمية وطنيةال الجهود هرغم لكن والدولية الثنائية واإلقليمية االصعدة جميع على متعددة أشكاال يتخذ الذي االمني

الظاارة  لهذه الحقيقي التصدي تترجم دولية اتفاقية ابرام االن لحد الدولية المنظومة تتوصل دول لم االطراف والمتعددة

 اي: أسبا  عدة إلى ذلك المنظم ويعود الدولة إهراا  ومنها هاأنواع بشتى

 .نترن واإل بالحاسب المتعلقة المكون للجريمة النشاط اذجنم حول االن حتى الدول بين عليه متفق عام مفهوم غيا -1

 وجمع وجدت ان الجريمة لتمحيص عناصر المجال اذا في االدعاء العام والقضاء وجهات الشرطة لدى الخبرة نقص-2

 فيها. واالدانة عنها واالدلة المعلومات

 بالضبط متعلقة عادة ألنها نظم الحاسو  واختراق ريللتح بالنسبة القوانين عليها تنص التي السلطات ومالئمة كفاءة عدم-3

 وتغييراا المبرمجة المعلومات كاختراق الماديات غير مع متوائمة وغير الجرائم التقليدية اي مادية لوقائع بالنسبة والتحري

 في الحاسو .

 بالحاسو . المتعلقة الجرائمفي  بالتحري يتعلق فيما المختلفة للدول الجنائية االجراءات قوانين بين التناسب عدم-4

 ي على اكلمسروى اكلوطني:كلتررن اإل هراب اإلثب يبا: جهود متبفحة جريمة 

 الواليات ففي الرقمية في البيئة الناشئ يلكتروناإل هراا اإل لمكافحة للدول الداخلي الصعيد على ااتمام اناك

 هراا اإل شخص جوانب مع تتعاطى منظمة مجموعةأي(  أي االستخباهرات المركزية )سي وكالة انشات األمريكية المتحدة

 مداهر على تعمل مجموعة بينهم موظف الف نحو يضم ( الذي حر  المعلومات )مركز اسم عليه واطلق  يلكتروناإل

 الواليات المواطنة في قانون وفره الذي الواسع الحيز ذلك إلى واستفساهرات أضف تطوهرات أي على للرد مناوبة الساعة

 للبالد. القومي االمن على الحفاظ بحجة يلكتروناإل البريد التنص  على في تقديرية سلطة االداهرة منح مريكيةاأل المتحدة

 البيئة بتأمين يتعلق ما كل خاص على بشكل المعلومات وتكنولوجيا لألمن االتحادي المكتب هركز المانيا وفي  

 الرقمي. هراا اإل مخاطر من بحيث تقلل حمايةأاجهزة   بتوفير وذلك المعلومات لتكنولوجيا التحتية

 واي: المعلومات تلك لها تتوافر جهات بإيجاد تختص والتنص  التي المراقبة مجال فيجهزة  أ عدة فلديها فرنسا ماأ

 .والحريات للمعلومات الوطنية اللجنة -1

 .والحريات لالتصاالت الوطنية اللجنة -2

 رية.والبص السمعية لالتصاالت االعلى المجلس -3

ي سوى ما نص عليه لكتروناإل هراا اإلما على مستوى التشريعات الجنائية العراقية فلم نجد ما ينص على مكافحة أ

 : منه 21في المادة  2020ية لسنة لكترونمشروع قانون مكافحة الجرائم اإل

 ينشأ بموجب احكام اذا القانون المركز الوطني لألدلة الرقمية.  -أوالً 

نظام صادهر عن مجلس الوزهراء الية تشكيل المركز الوطني لألدلة الرقمية ومهامه خالل ستة أشهر من يحدد ب -ثانياً 

  .تاهريخ نشر اذا القانون في الجريدة الرسمية

 ً تعد التقاهرير الصادهرة عن المركز الوطني لألدلة الرقمية من وسائل االثبات الرسمية التي تعتمداا المحاكم  -ثالثا

 ) يةلكترونظر بالدعوى المتعلقة بالجرائم اإلالجزائية عند الن

 اكلمطلب اكلثبكلث

 ي على فئة الشبا لكتروناإل هراا اإلأثر جريمة 

ها، أادافية كعنصر حيوي لدعم وتحقيق لكترونها وأنماطها الفكرية المزايا اإلأشكالية بكافة هراابتستغل الجماعات اإل

ً متوزعة جغرافي فرادفتحول  من المجموعات قالئل األ مجتمع افتراضي غير محدد. األبعاد وتقوم اذه المواقع  إلى ا

بمخاطبة جمهوهر المؤيدين الحاليين والمحتملين اذ تستخدم اذه المواقع في خطابها بان العنف او الخياهر الوحيد لتحقيق 

لمعيشة والرخاء ها وأنها تقاتل من اجل الحرية ونصرة للدين وبذلك تؤثر على فئة الشبا  وحقهم في الحياة واأاداف

االقتصادي وحقهم في االمن الشخصي واالجتماعي وكما تستخدم اذه المواقع لتجنيدام الشبا  في صفوفها واذا ما سنبحثه 

 في الفرعين التاليين وكما يأتي:   
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 األنلاكلفرع 

 ي على حقوق الشبا  لكتروناإل هراا اإلأثر 

ة لإلنسان ويجب على الدولة صيانته من كل اعتداء وتوقيع ان الحق في الحياة المدنية من اام الحقوق األساسي

يعد اعتداء على حق االنسان في الحياة وفي سالمة جسمه وحريته في التفكير  هراا اإلالجزاء على كل من يعتدي عليه، ف

لثقافية واالجتماعية يؤثر على برامج التنمية الوطنية بما فيها تطوهر الحياة االقتصادية وا هراا اإلوالتعبير، وبالتالي فان 

 ي.لكتروناإل هراا اإلوالثقافية والبنى التحتية لما تخصصه الدول من موال في موازناتها المالية لمكافحة 

كما يؤثر على حق الشبا  في حرية العقيدة والدين وحرية التنقل والسفر وحريتهم في محاكمة عادلة تتوفر فيها 

ية هراابتأثر وتتعطل بوجود عوامل التهديد والقتل التي تلجأ اليها المنظمات اإلالمساواة والعدالة، اذ ان اذه الحقوق ت

بمحاهربتها لهذه الحقوق ونشر المبادئ الضالة والفكر المتطرف في أوساط المجتمع من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

 والشبكة العالمية للمعلومات.

رشيح الذي يعد من اام صوهر مماهرسة الحقوق والواجبات ي اثر على حق االنتخا  والتلكتروناإل هراا كذلك لإل

السياسية للمواطن، واالنتخا  مكنة المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساامة في اختياهر الحكام وفق ما 

ق المشاهركة في ( منه على )للمواطنين هرجاال ونساء ح10في المادة ) 2005يرونه صالحاً لهم، وأشاهر دستوهر العراق لعام 

 الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصوي  واالنتخا  والترشيح(.

اما حق الترشيح فيتمثل في حق من يرى في نفسه وقدهراته العلمية والعملية قدهرة على خدمة ناخبيه وتقديم األفضل    

في مجلس النوا  على أساس األمانة التي اسنداا الناخبين  الرقابي مع األعضاء االخرينأو  لهم من خالل مركزه التشريعي

 له ولألخرين وفق والشروط التي يحدداا القانون.

ويقع على عاتق الدول ومؤسساتها حماية الشبا  وحقهم في العيش بسالم وأمن بعيداً عن التهديدات والخوف وحماية 

أو  يةهرااباة معنى اذا ما كان االنسان مطاهرداً من المنظمات اإله، اذ ليس للحيأنواعبجميع  هراا اإلممتلكاتهم الشخصية من 

 (1991يشعر بالخوف منها. ) صالح جواد كاظم وعلي غالب العاني، 

 اكلفرع اكلثب ي

 استخدام شبكات المعلومات لتجنيد الشبا 

عادية التي تتبعها استقطا  وتجنيد الشبا  بين صفوفها من خالل وسائل التجنيد ال إلى يةهراابتسعى المنظمات اإل

الرقابة المشددة  إلى المؤسسات الدينية ولما كان  اذه األساليب تخضعأو  التجنيد من خالل هرجال الدينأو  كالجنيد العائلي

استخدام آليات جديدة للتجنيد مستخدمة برامج  إلى يةهراابمن الجهات األمنية فيمكن كشفها بسهولة التجئ  الجماعات اإل

تكوين  إلى كونها اقل مراقبة من وسائل التجنيد العادية، لذلك تسعى اذه المنظمات نترن عي وشبكة اإلالتواصل االجتما

ية هراابالتحريضية من أكثر الوسائل التي تلجأ اليها المنظمات اإل نترن وأن الخاليا عبر اإل نترن ية عبر اإلهراابالخاليا اإل

من بين وسائل استقطا  الشبا  " المباشرة " وتهيئتهم لقبول أفكاهر ٪(  ٧٠في تجنيد الشبا ، حيث شكل  اذه الخاليا )

ية، في شبكات التواصل االجتماعي، ألنها تتميز بتنوع األساليب والوسائل هراابوتبني أدبيات الجماعات اإل هراا اإلالعنف و

منظومات  إلى ثم تنقلهمواالتجااات بحيث تغطي أغلب الميول والثغرات )الشبهات( الموجودة لدى الشبا  وهرغباتهم، 

  .فكريا وميدانيا هراا اإلأساليب  إلى ُعنفية مباشرة توجههم

صفوفها من خالل  إلى ية لكسبهمهراابية التي تسعى التنظيمات اإلهراابويمكن تقسيم الفاعلين الرئيسيين في العملية اإل

الواسعة معسكر  نترن ذون(، وتمثل شبكة اإلوالمنف ثالث فئات ام )المتعاطفون والمؤيدون إلى وسائل التواصل االجتماعي

 يين تعلمهم أصول صنع المواد المتفجرة واألحزمة الناسفة وغيراا، حيث تشير التقاهرير األمنيةهراابتدهريب افتراضي لإل

ية استخدم فيها متفجرات صناعة يدوية من تلك التي توجد وصفاتها بكثرة على شبكة هرااب% من الهجمات اإل90أن  إلى

 ية اي:هراابالتي تسهل استخدامها من الجماعات اإل نترن ، ومن أبرز مزايا شبكة اإلترن ناإل

 المرونة  

 الكلفة 

 األمان  

 الخصوصية 

 الدعاية 

 التدهريب 

 سياحة القتال 

  التشبيك 

ية من خالل عدة نظريات، منها نظرية التقليد هراابمن قبل التنظيمات اإل نترن يمكن تفسير تجنيد الشبا  عبر اإل

ية لتجنيد الشبا ، هراابلجبريل تاهرد(، ونتيجة لذلك يمكن القول بان اناك عدد من العوامل التي تدفع بالجماعات اإل)

  ي على الشبا  كما يأتي:لكتروناإل هراا اإلوبالمقابل اناك عدة حلول للتقليل من تأثير 
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 : عوامل تجنيد اكلشبب :أنلا 

 : ولها صوهرتاناكلعزكلة الجرمبعية-1

 من خالل استحضاهر التنظيم اإلهراا : ويمكن تسميتها بأدبيات اإلاكلشبهبت ً ي هرااب، ما زال  مؤثراً أساسيا

نصوصا وتراثيات ومشااد تاهريخية ثم يقومون بتوظيفها بمهاهرة في غير محلها الصحيح لتأصيل وتبرير العمليات 

 .يةهرااباإل

 ا، لذا يجب االعتراف بانه لم تتم لغاية : أغلب الخطابات اي هردة فعل على حدث مسلبية اكلخطب  اكلُمواجه

  .يهرااباالن صناعة خطا  مضاد ينجح في تفكيك وتذويب الخطا  اإل

 ولها صوهرتان :اكلطعن في اكلقدنات-2

يراام  أفرادإذا تم تمريراا من خالل إال  : ال تؤثر الرسائل اإلعالمية على الجمهوهر بشكل قويصنبعة اكلرموز -

ً وقياديين، ً في وسائل هراابوقد استغل  التنظيمات اإل المتلقي نجوما ية حماس الشبا  وفهم نفسياتهم، فصنع  نجوما

 الواجهة، بعد أن سع  لتحطيم القدوات، والطعن بهم. إلى التواصل االجتماعي من أنصاف الدعاة والمتدينين ودفع  بهم

أو  شعوهرام بعدم القيمةأو  يقهاتحق إلى في حياة الشبا  يسعون أاداف: بسبب عدم وجود اكلنجومية اكلقبتلة -

ية إليهام المجند بنشوة النجومية، وقطع طريق العودة عليه، من خالل تشجيعه في كل ما هراابالتهميش تسعى التنظيمات اإل

يكتبه في حسابه عبر وسائل التواصل االجتماعي، والتعليق على كتاباته بالتشجيع والتأييد، وإعادة التغريد مستخدمين آالف 

 .عرفات واألسماء الوامية من الجنسينالم

 اكلفراغ: -3

أبرزت التغيرات االجتماعية الحديثة أامية استغالل وق  الفراغ، وذلك نظراً لقلة ساعات العمل األسبوعية، وزيادة 

تصة اإلجازات والعطالت السنوية، وكذلك العطالت المدهرسية الصيفية الطويلة اذ لم تقم األسرة والجهات الحكومية المخ

  .بتوفير برامج وأماكن يتم فيها صرف الجهد والوق  من قبل الشبا  الذي وجد ضالته في وسائل التواصل االجتماعي

 ة هرنح اإلحببط:آثبهر-4

ية بقدهرتها الفائقة على توظيف اإلحباط والشعوهر باليأس لخدمة أغراضها، واستغالل البنية هراابتتميز التنظيمات اإل

دم تمتعهم بشخصية مستقلة، فيسهل على التنظيم تحريك حماسهم واستغالل اندفاعهم ثم السيطرة النفسية عند الشبا  وع

 عليهم.

 اكلجبذبية:-5

حد  إلى تتميز وسائل التواصل االجتماعي بسهولة استخدامها، وبتنوع محتوااا، وبتعدد مستخدميها، وبغيا  الرقابة

مدمنين                        إلى بون إليها دون سوااا، بل ويتحولونكبيرعليها، كل اذه األموهر وغيراا جعل  الشبا  ينجذ

 .عليها فاقدين احساسهم بعالمهم الحقيقي. أسفل النموذج

 

 ي على فئة اكلشبب كلتررن اإل هراب اإلثب يبا: اكلحلول اكلري تسبام في اكلرقليل من تأثير 

 ي على فئة الشبا  منها:لكتروناإل هراا اإلتأثير اناك مجموعة من الحلول يمكن تطبيقها على اهرض الواقع لتقليل 

 واألفكاهر المتطرفة وتلك المواقع  هراا اإلنشر  إلى ية المشبواة التي تسعىلكترونالعمل على حجب المواقع اإل

 والعدوان واالعتداء على االخرين هراا اإلالتي تدعو وتعلم 

 ماعية وامنية وسياسية وجيل الشبا  يعد جيل القضاء على البطالة بين صفوف الشبا  فهي مشكلة نفسية واجت

 القوة والطاقة والخبرة التي ال يمكن االستغناء عنها.

 3 تفعيل دوهر المؤسسات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في تنمية الطاقات الشبابية فأنها تشعر الشبا  بمساحة

المؤسسات ان تحقق للشبا  الثقة بالنفس وتهيئ من الحرية الموجهة والترويج اإليجابي والعمل البناء ويمكن لهذه 

 لهم متنفساً سليماً لدوافعهم الفطرية.

 إلى االاتمام بالخطا  الديني وتأثيره على نشاطات وتوجهات الشبا  وحيويتهم كونه يعد العامل األبرز للدعوة 

الشبا  واقناعهم به، لذا  لىإ ية من خالل طرح الفكر المتطرفهراابالتجنيد بين صفوف الجماعات اإلأو  االنضمام

يجب بناء شخصية الشبا  بناًء سليماً من خالل الفهم الصحيح المتوازن لكي يعرف متى يدافع عن اإلسالم وينتصر 

 .هراا له بالحجة والبراان ال بالعنف واإل

  نحو األفكاهر المعتدلة وتقديم النصح ً لهم في الشؤون االاتمام بالمرااقين من الشبا  وتوجيههم توجيهاً صحيحا

 الدنيوية واالخروية لكي يصبحوا هرجاالً صالحين.

  غرس قيم العمل والكسب الحالل والجد والنشاط عند الشبا  والبعد عن الكسل والخمول واستغالل الوق  بما

 يرضي هللا تعالى وخدمةً لدينهم ووطنهم بعيداً التشدد والتطرف في الفكر.
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 مات والصراعات الفكرية التي يعج بها المجتمع الدولي واالقليمي ال سيما تحذير الشبا  من الوقوع ضحية لالز

ووسائل االعالم المرئية والمسموعة فيتلقااا الشبا  فمنهم من  نترن في الوق  الحاضر، اذ تنقل المعلومات عبر اإل

 (2002يقف عنداا ومنهم من يقع ضحية لها. )خالد بن صالح الظااري، 

 

 :اكلخبتمة

 : اكلنربئج: أنلا  

  وتقنية  نترن ي وتنوع اساليبه واتساع مجاله من خالل وسائل االتصال عبر اإللكتروناإل هراا اإل أشكالتعدد

 يين.هراابه في جو اادئ بعيد عن الفوضى واالزعاج مع توفر قدهر كبير من األمان والسالمة لإلأادافالمعلومات ومهاجمة 

  لذا يعد  هراا اإلظاارة  أسبا تها ي اي ذالكتروناإل هراا اإل أسبا ان ً ي نوه من لكتروناإل هراا اإلعموما

 ية.هراابمما يجعله موضوعاً سهالً للجماعات اإل هراا اإل أنواع

 ية لكترونية من خالل الشبكات المعلوماتية فتدمر المواقع والبيانات اإللكترونية اجماتها اإلهراابتشن الجماعات اإل

 عسكرية وسياسية واقتصادية. أادافيكون الهدف في مثل اذه الهجمات وإلحاق الضرهر بها وعادة ما 

  ية ونشراا من خالل شبكة المعلومات وانشاء هراابي او تبادل المعلومات اإللكتروناإل هراا اإلان من اام مظاار

 ي.لكتروني والتجسس اإللكترونية والترويع اإللكترونية اإلهراابالمواقع اإل

  ي ممكن مواجهته في نفس أسلو  اجومه به معنى اخر ممكن لكتروناإل هراا اإلو في صوهره عامة هراا اإلان

 يه واعالمياً.إلكتروني بطرق دفاعية ومقاومة لكتروناإل هراا اإلمواجهة 

 

 ثب يبا: اكلروصيبت:

 واألفكاهر المتطرفة وتلك المواقع  هراا اإلنشر  إلى ية المشبواة التي تسعىلكترونالعمل على حجب المواقع اإل

 والعدوان واالعتداء على االخرين.                                   هراا اإلالتي تدعو وتعلم 

 أو  تفعيل الدوهر الرقابي على شبكات التواصل ومواقع االنترني  والسيطرة القانونية سواء على مستوى الدولة

 المجتمع العالمي بصوهرة عامة. 

 ية لكتروناإلأو  دولة لألعمال االج هرامية التخريبية سواء التقليدية تعزيز التعاون الدولي من خالل مراقبة كل

 جهات أخرى خاهرج اذه األهراضي.أو  الواقعة في اهراضيها ضد دول

  ه واساليبه وتفعيل التعاون اإلقليمي أسبابي وتحديد مفهومه ولكتروناإل هراا اإلسن القوانين الخاصة بتجريم

 هراا اإلية ولكترونامنية خاصة تتمتع بالخبرة في مجال مكافحة الجريمة اإل  أاجهزةوالدولي للحد من منه، وانشاء 

 ي.لكتروناإل

 ية لكترونية ومنها عقوبة المخالفين للتعامالت اإللكترونمواكبة التطوهر في تقنية المعلومات لضبط التعامالت اإل

 ي.لكتروناإل هراا اإلومكافحة 
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