
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وإن اإلرهابية، وأهدافها التخريبية، مآربها لتحقيق الحديثة التقنية وسائل   المتطرفة التنظيمات   وظفت

 بوصفه فيه، االجتماعي التواصل وصفحات ومواقعه المختلفة بِتقاناته اإلنترنت إلى ينظرون اإلرهابيين

ة وسيلة   رة مهمَّ  المواقع بعض والستهداف المشروعة، غير المتطرفة نشاطاتهم لممارسة وميسَّ

 وأهدافهم. مآربهم لتحقيق لهم، المعادية للجهات الحاسوبية واألنظمة ةاإللكتروني

 اإلرهاب صياغة إعادة

 اإلرهاب إلى اإلرهاب »من بحثهما: في ستيرجيو« و»ديميتريوس جيانتاس« »دومينيك من كل   يرى

عيد الذي التقليدي لإلرهاب جديدة صياغة   اإللكتروني اإلرهاب   داعش« حالة السيبراني:  يتالءم بما تعريفه أ 

ر مع قني، التطوُّ ْقمي الفضاء واستخدام التِّ ا الرَّ يدان  فانه افهم لإلرهاب، م   األثر، عالي »هجوم بأنه: يعرِّ

مات التهديد أو المحوسبة، واألنظمة الحاسوب باستخدام  أنظمة على الدول غير من الناشطين من بالهج 

 ما«، سياسية أو اجتماعية أهداف تحقيق على وإرغامها المجتمعات، أو الدول لتخويف المعلومات؛

ْقمي، والفضاء يديالتقل اإلرهاب مزاوجة عن ناتج   بأنه ووصفاه  للقيام والميدان الوسيلة   األخير يصير   بأن الرَّ

 . اإلرهابية باألعمال

ل ص د سامر وخ  ر مراجعته بعد مواجهته« وسبل اإللكتروني »اإلرهاب كتابه في اللطيف عبد مؤيَّ  لتطوُّ

مات   أنه: إلى اإللكتروني، اإلرهاب مفهوم مات، تهديد أو مشروعة، غير »هج   أو الحواسيب على بهج 

نة المعلومات أو الشبكات ا، المخزَّ ولي المجتمع أو والشعوب الحكومات ابتزاز أو لالنتقام إلكترونيًّ  بأسره الدَّ

دة اجتماعية أو دينية أو سياسية أهداف لتحقيق فيها؛ التأثير أو إجبارها أو  . «محدَّ

ح فق   اإللكتروني اإلرهاب خصائص بعض   كيني مايكل ويوضِّ  : اآلتي جدولال و 

 

 

 

 

 األردن اإلرهاب، محاربة مجال في إستراتيجي باحث  

 الحمدان محمود

 المواجهة  وُسبل  اإللكتروني اإلرهاب 



 

 

 

مات بنطاق يهتمُّ  ال اإللكتروني اإلرهاب تصنيف   أن السابق للجدول التحليلية النظرة   توضح داها، الهج   وم 

 عنف إنتاج   اإلرهاب من النمط   هذا ويستهدف السيبرانية، للنشاطات والميدان بالوسيلة اهتمامه بقدر

ي ة الضحايا بين الفزع من بحالة مصحوب   والمواد، األفراد تجاه مادِّ  .الناس وعامَّ

 اإللكتروني اإلرهاب صور

قِسم    اإللكتروني اإلرهاب صور   والتطرف« اإلرهاب مواجهة »إستراتيجيات كتابه في الفرجات محمود ي 

 : قسمين

 المطلوب األثر إلحداث لإلنترنت المتطرفة الجماعات بتوظيف وذلك لإلنترنت: المباشر االستخدام األول:

 :صورها أبرز ومن أهدافها، لتحقيق باإلنترنت المرتبطة المحوسبة األنظمة في مباشرة

د وهو السيبراني: التهديد .1  البريد باستخدام أسرهم، أو باألفراد الضرر بإلحاق الناس، بترويع التوعُّ

 .اإلعالمية المنصات أو االجتماعي، التواصل ووسائل والمنتديات، اإللكتروني،

ات، بياناتال سرقة   أنواعه ومن فة، الجهات وابتزاز والملفَّ  التهديد أو للقتل، البيانات واستخدام المستهد 

 تهديد رسائل توجيه مع عليها، اإلرهابية التنظيمات أعالم ووضع اإللكترونية المواقع واجهات باختراق

 . ووعيد

عرف ما وهو الخدمة: حرمان .2 فة والمواقع األنظمة بإمطار اإللكتروني، بالقصف ي   ضخم بوابل المستهد 

ي والمشتركين المستخدمين خدمة على قادر غير   يجعله ما اإللكتروني، البريد رسائل من  إلى ويؤدِّ

له  . تعطُّ



 

 

ات استخدام والمعلومات: والبيانات األنظمة تدمير .3  الستهداف اإللكترونية؛ والفيروسات االختراق ِملفَّ

اسة والبيانات اتوالملف األساسية، اإللكترونية األنظمة ة الرسمية للمؤسسات الحسَّ  . والخاصَّ

 إلكترونية مواقع   إنشاء أو المتاحة، والتطبيقات المواقع باستغالل لإلنترنت: المباشر غير االستخدام الثاني:

ة تطبيقات أو  :صورها أبرز ومن المختلفة، االتصاالت تطبيقات استغالل أو اإلرهابية، بالتنظيمات خاصَّ

دم تصاالت:اال .1 ستخ  ي، وسهولة وسرعته، التواصل في استعمالها وسهولة كلفتها، النخفاض ت   التخفِّ

ل ما الجغرافية، للحدود وتجاوزها المختلفة، الحديثة بأنواعها االتصال أدوات وتوافر  عمليات سهَّ

 .وأنصارها وأعضائها المتطرفة الجماعات قيادات بين اآلمن واالتصال التواصل

 واألعضاء التنظيم مركز بين بالتنسيق اإلرهابية، للتنظيمات جديدة   عناصر   باستقطاب والتجنيد: يجالترو .2

اة اآلمنة االتصال برامج بتوظيف الجدد، رة(.  والمعمَّ  كثير تجنيد في وغيره داعش تنظيم ونجح )المشفَّ

 سوريا مثل راعاتوالص النفوذ لمناطق واستقدامهم الوسائل، هذه باستعمال معه المتعاطفين من

 . والعراق

ملة استخدام   أتاح اللوجستية: المساندة والِخْدمات والتسليح التمويل .3 ْقمية الع   كوين الِبت وأشهرها الرَّ

 (Bitcoin)  احتياجاتها وتوفير واستخدامها األموال لنقل المتطرفة؛ للجماعات المناسبة المالية البيئة 

ما وال ا السالح، سيَّ خدمت لها.  المعادية واالستخبارية األمنية الرقابة ينأع عن بعيد  ا واست   في أيض 

 .الالزمة السيولة لتوفير االئتمان، وبطاقات المصرفية الحسابات من والسرقة المصارف أنظمة اختراق

 واالستخباراتية األمنية التدريبية؛ الدورات ببثِّ  التقليدية: العمليات وإدارة والتخطيط التدريب .4

قة والتكتيكية، ملياتيةوالع  اإللكتروني، اإلرهاب ونشاطات السيبرانية، العمليات بأمن والمتعلِّ

 . الفكرية التعبئة ومحاضرات

 اإللكتروني اإلرهاب مواجهة

يات   ثمة ق السيبراني، اإلرهاب مواجهة لمساعي تحدِّ ها يتعلَّ  مجال في والمتالحقة السريعة بالتطورات أهمُّ

ر التقنية، ي أدوات وتطوُّ ات وحجب التخفِّ ع، تقنيَّ م التتبُّ بل ترتيب يمكن لذا المواقع.  تغيير برامج وتقدُّ  س 

فق   اإلرهاب من النمط هذا مواجهة  :اآلتية المراحل و 

 :يأتي ما وتشمل والتنظيمية: السياسية التدابير األولى: المرحلة

يالمح المستويين على الدولة سياسة إن السيبرانية: السياسات • ولي لِّ د والدَّ هاتها تحدِّ  في توجُّ

 الصين مثل اإللكتروني الفضاء في الناشطة الكبرى الدول بعض أن ويبدو السيبراني، الفضاء

ق تحفظات   لديها وروسيا ا السيبرانية العولمة في رأت إذ الفضاء؛ بهذا تتعلَّ ي   سيادة على تعدِّ

ها في دولة ألي يمكن وال القومية، الدولة ل المضمون على تسيطر   أن ظلِّ  مواطنيها بين المتداو 

ة القومية   شبكاتها وأنشأت الالزمة، الحواجز   منهما كل   أقامت لذلك اإلنترنت.  شبكة عبر  الخاصَّ

ب العالمية، اإلنترنت شبكة إطار ضمن ة.  ضوابطها وبحس   تحقيق في الدولتين كال ونجحت الخاصَّ

ي إلى إضافة ذلك،  مثل لصالحها تعمل وسيطة سيبرانية   جماعات   برىالك الدول معظم تبنِّ



 

 

طلق ما أو الجيوش  .اإللكتروني الذباب عليه أ 

 الموضوعية الجوانب   تراعي التي القانونية   التشريعاِت  إن والتشريعية: التنظيمية الجوانب •

ة والشكلية  تنظم   أن يجب إذ الدول؛ صعيد على اإللكتروني اإلرهاب مواجهة في مهمَّ

ْقمي المجال في العمل ريعاتالتش صة مؤسسات بإنشاء الرَّ ة، قوانين بموجب متخصِّ  خاصَّ

قة الجوانب جميع وشمول لها، والرادعة المالئمة والعقوبات الجرائم طبيعة وتحديد  المتعلِّ

 .شاكلها وما والتوقيف والتحقيق كالضبط الشكلية واإلجراءات والعقوبات، بالتجريم

د للدولة السيبرانية اإلستراتيجية   برانية:السي اإلستراتيجيات • هها تحدِّ  وتشمل المجال، هذا في توجُّ

سات مثل الصلة، ذات األخرى والجوانب السياسات كلَّ  لة المؤسَّ  النشاطات بتنظيم المخوَّ

ْقمية ر التشريعات ومواكبة وضبطها، الرَّ  بتوعية واالهتمام المجال، هذا في الحاصل للتطوُّ

لة بالمخاطر المستخِدمين  .المحتم 

ولي: والتعاون اإلقليمية االتفاقيات •  القانونية الجوانب   الدول بين الثنائية االتفاقيات   تشمل الدَّ

ا اإللكتروني، الفضاء حوادث في التحقيق مجال في للتعاون الالزمة  بين السيبرانية التحالفات   أمَّ

؛ الِقطاع مع أو الدول، ة فهي الخاصِّ ع ياتعمل في مهمَّ  وتبادل الحوادث، في قوالتحقي التتبُّ

بعة، اإلجرامية الطرق أبرز عن المعلومات ْقمية األختام وأهمِّ  المتَّ مات الرَّ  اإللكترونية والبص 

ة ات وأحدث اإلرهابية، بالتنظيمات الخاصَّ مة، السيبرانية واألسلحة البرمجيَّ  يساعد ما المستخد 

ة تحديد على ويَّ مات ذتنفِّ  التي الجهة ه  ل السيبرانية، اإلرهابية الهج   .استهدافها ويسهِّ

د وال ظمى الدول تحالف الخبراء بعض   يؤيِّ  مجالها تفتح   أن ينبغي ال أي شيء، كلِّ  في النامية الدول مع الع 

ْقمي  والبارزة العاملة الشركات مع الدول تتحالف   أن ويمكن الجزئي.  للتعاون تسعى ولكن الدول، لهذه الرَّ

ما وال السيبراني، األمن مجال يف  على الدولة قدرة بحسب انفتاحها يكون   أن على منها، المحليِة  سيَّ

 الدول معاملة بمعيار ومعاملتها منها، الحذر   فيجب األجنبية الشركات   أما الشركات.  هذه على السيطرة

 .نفسه الكبرى

 يةالسيبران واالستخبارية األمنية التدابير الثانية: المرحلة

ة؛ السيبرانية االستخبارات بإجراءات والقيام التوعية مجال في السيبرانية األمنية الجهات أثر   يبرز  المضادَّ

غرات لكشف ية األنظمة ث  مات، لمواجهة التدابير ووضع ومعالجتها، المحلِّ  الفنية بالتحقيقات والقيام الهج 

سات مع والتنسيق الالزمة، القة.  ذات األخرى والجهات القانون إنفاذ مؤسَّ  النشاطات متابعة عن فضال   الع 

ثة، السيبرانية واألسلحة الحديثة، السيبرانية ْقمي، الفضاء ومراقبة المستحد   المستخدمين التزام ومدى الرَّ

ا المرعية بالمعايير ا، محليًّ وليَّ ا لها المناظرة الجهات مع والتعاون ود  ا، إقليميًّ وليًّ  توظيف ويمكنها ود 

يين اصنةالقر ا ليكونوا واستقطابهم المحلِّ  .لصالحها إلكترونية جيوش 

  الفنية التدابير الثالثة: المرحلة

ن ات تطوير المرحلة   هذه تتضمَّ ة والبنية واألدوات والتطبيقات البرمجيَّ  للمواجهة، الالزمة اإللكترونية التحتيَّ

 :يأتي ما وتشمل



 

 

دران إنشاء .1  وهي والمعلومات، لألنظمة األول الدفاع خطَّ  لتكون   :(Firewalls) الحماية ج 

ات مات وكشف والبيانات األنظمة لحماية برمجيَّ  .الهج 

ق وطرق المستخِدمين حسابات أمن إجراءات .2 وية: من التحقُّ ن اله   الحسابات حماية   تتضمَّ

فة، الرسمية دُّ  والمصنَّ ع   األنظمة مديري على إذ الجانب؛ هذا في األهمَّ  العنصر   هو الفرد وي 

ق الالزمة واليدوية اآللية الوسائل وضع   ة من للتحقُّ ويَّ  .المستخدم ه 

 تخزينها، عند أو اإلنترنت في إرسالها عند البيانات حماية وسائل من وهي انات:البي تعمية .3

لة غير جهة   حصلت حال في إعاقة عنصر   ذلك بوصف ر أو يمنع قد ما البيانات، على مخوَّ  يؤخِّ

 .البيانات من الجهة هذه استفادة  

 إلى وتوزيعها أجزاء، إلى وتقسيمها البيانات )تشفير( تعمية تعتمد وهي العام: المفتاح تقنية .4

ة ل من العالم، من مختلفة مناطق   في خوادم عدَّ ن وال المرِسل، ِقب   من المستقِبل   يتمكَّ

 .)tFreene ةتقني )مثل التشفير مفتاح باستعمال إال جمعها

ة .5 ر: القفز تقنيَّ ة وهي المشفَّ رة البيانات انتقال   تعتمد تقنيَّ ة عبر المرِسل من المشفَّ د عدَّ ق   ع 

قدة كل تضيف   بأن الشبكة، في متتالية ا ع   هي وهذه المستقِبل، إلى تصل   حتى تشفير 

مة التقنية   ية (Tor) شبكة في المستخد   .المظلمة السرِّ

ة: االفتراضية الشبكة .6 فة اإلنترنت، شبكة عن فرعية افتراضية شبكة وهي الخاصَّ  هو كما مصنَّ

ية شبكة   األمريكية، (Linknet) شبكة حال   ة، سرِّ  واالستخباراتية األمنية األجهزة تربط خاصَّ

القة ذات والحكومية  بعض   والدول المنظمات   وتستخدم السيبراني، اإلرهاب بمواجهة الع 

ة الشبكات ة الخاصَّ دَّ ع  ا معزولة   وتكون ومديريها، موظفيها بين الخاص لالستخدام والمـ   جزئيًّ

ينالم لرقابة وتخضع اإلنترنت، عن  .لحمايتها الدائمة ختصِّ

ة .7 ة وهي gapping):-(Air الهوائية الفجوة تقنيَّ  واإلشراف التحكم أنظمة   تستخدمها تقنيَّ

نى والحوسبة اسة التحتية للب  ا معزولة األنظمة تجعل   بأن فيها، البيانات وإدارة الحسَّ  عن كليًّ

وات بإعداد اإلنترنت، شبكة زال فنية، فج  فق   فقط ت  ية راءاتإج و  دة سرِّ ية وبأوقات محدَّ  سرِّ

ا  .أيض 

ل .8 ة :(Keylogger) المفاتيح لوحة مسجِّ م السيبرانية، االستخبارات   تستخدمها تقنيَّ ستخد   وت 

س  الختراق الالزمة البرمجيات باستخدام والمتطرفة، اإلجرامية الجهات أجهزة على للتجسُّ

س برمجية وإرسال المنظمات هذه أنظمة فة للجهة التجسُّ ْقمي الفضاء في المستهد   .الرَّ

ة .9 ل خلية تقنيَّ عم: أو cell)-(Honey العس  ة وهي الطُّ  السيبرانية االستخبارات   تستخدمها تقنيَّ

ا لتكون   الخوادم أحد على حقيقية غير معلومات بوضع عم  فق   لإلرهابيين، ط  مة، خطة و  حك   م 

 .مواقعهم وتحديد ،وإمكاناتهم اإلرهابيين نشاطات معرفة بهدف

ة .10 خ باستخدام البيانات استعمال   يستمر أن أي األعمال: استمرار تقنيَّ س   االحتياطية النُّ



 

 

(Backup)ظ ما عادة   إذ ؛ حتف  خ ي  س  ا احتياطية بن  ا آليًّ فق  دة لبرمجة و   النظام إدارة   تديرها محدَّ

 .المسؤولة األمنية الجهة أو

 الخالصة

ن ةالم الجهات   تتمكَّ عنيَّ نت إذا اإللكتروني اإلرهاب مواجهة من ـ  ة، مفهومه تحديد من تمكَّ  تحديد ثم بدقَّ

 .والتحقيق والمتابعة الحماية إجراءات وضع في أولوياتها

ة الجهات رؤية شمول إن نها المفهوم لهذا المختصَّ  نشاطات لمواجهة الالزمة اإلجراءات تحديد من يمكِّ

 التعاون إلى إضافة الفنية، التشريعية والتنظيمية السياسية التدابير بين اوحتر التي اإللكتروني اإلرهاب

ولي اإلقليمي  المجال. هذا في والدَّ


