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:همخز البحث
 الترجؼ الجعػؼ لخصخ اإلرٌاب االلكتخكىي لتشطضع داعر ضج:جاء البحث بعشػاف
.الدعػدية
كقج تشاكؿ الباحث أربعة هباحث تحجث في األكؿ عغ ىذاط اإلرٌاب برفة عاهة ثع
تشاكؿ في السبحث الثاىي خصخ اإلرٌاب االلكتخكىي عمى جسضع هشاحي الحضاة في العالع
 هؤكجا، كأكج في السبحث الثالث عمى اٌسضة الترجؼ لئلرٌاب االلكتخكىي،في الدعػدية
.في السبحث الخابع هبجأ شخعضة الترجؼ لئلرٌاب االلكتخكىي كالفػائج الكثبخة لٍحا الترجؼ
Abstract
This research titled: Resistance of Isis electronic terrorism against
Saudi Arabia. The researcher dealt with four sections. The first
spoke about terrorism activities in general, then the second
explained the danger of electronic terrorism in general life in Saudi
Arabia. the researcher confirmed the importance of resistance of eterrorism danger, emphasized in the fourth section the principle of
e-terrorism resistance and the benefits resulted from it.
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هقجهة:
في ٌحا العرخ الحؼ شغت فضً التقشضة الخقسضة الحجيثة ،كبات فضً اإلرٌاب اإللكتخكىي
(إحجػ أخصخ الطػاٌخ اإلجخاهضة التي عخفتٍا السجتسعات الحجيثة)

( )1

كهذكمة تقمق العالع بأسخي،

كتكمفً السمضارات هغ السضداىضات ،كتمحق الزخر بجسضع هقػهات الحضاة الزخكرية( .)2

كبالتالي فإف أٌسضة الجعػة إلى هللا  تجاي ضاٌخة اإلرٌاب االلكتخكىي تتجمى في أىٍا
الػسضمة األكلى لجفع خصخ االىحخافات الصارئة عمى الدمػؾ اإلىداىي ،عبخ اهتجاد التاريخ
البذخؼ .هشح االىحخاؼ األكؿ لئلىداف عغ فصخة هللا التي فصخ الشاس عمضٍا ،كالجعػة إلى هللا يقع
عمى عاتقٍا الحسل األعطع في هػاجٍة التغضخات كاالىحخافات التي يقػدٌا دعاة الباشل كأرباب
السشاٌج السشحخفة كاألفكار الزالة لرخؼ الشاس عغ الحق كالسشٍج القػيع.
كلحلظ تػالت رساالت هللا  لئلىداىضة كتتابعت كتججدت بتججد األزهاف كتغضخ الثقافات
كتصػرات األهع الحزارية عمى هخ القخكف كتػالي العرػر قاؿ تعالى﴿ :ثَُّع أ َْرَسْمَشا ُرُسَمَشا َت ْت َخٰػ
َّ
يث َف ُب ْعًجا لَِق ْػٍـ َال ُي ْؤِه ُشػ َف﴾
َح ِاد َ
اء أ َُّه ًة َرُسػُل ٍَا َكح ُبػيُ َفأ َْتَب ْعَشا َب ْع َز ٍُ ْع َب ْع ً
زا َك َج َعْمَش ُ
اٌ ْع أ َ
ُك َّل َها َج َ
[السؤهشػف .]44:أؼ يتبع بعزٍع بعزا (  .)3كالذفع كالػتخ

ِ
ِ
ٍ ِ َّ
ضٍا َىِحيخ﴾ [سػرة
ضخ َكَىِح ًا
اؾ ِباْل َح ِّق َب ِذ ًا
كقاؿ تعالىِ﴿ :إَّىا أ َْرَسْمَش َ
يخ َكإِ ْف ه ْغ أ َُّهة إال َخ َبل ف َ
فاشخ .] 24:أؼ كها هغ أهة إال كقج بعث هللا إلضٍع الشحر كأزاح عشٍع العمل كأقاـ عمضٍع

الحجة( .)4
كالحكسػػة ه ػػغ اإلى ػػحار أف ال يبق ػػى الز ػػبلؿ رائج ػػا كأف يتخ ػػػؿ هللا عب ػػادي بال ػػجعػة إل ػػى الح ػػق
( )5
﴿كَلَق ْػج َب َع ْثَشػا ِفػي
سػاء عسمػا بٍا أك لع يعسمػا فإىٍػا ال تخمػػ هػغ أثػخ صػالح فػضٍع  ،كقػاؿ تعػالىَ :

( )1اإلعػػبلـ كاإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي ،هرػػصفى يػسػػف كاهػػل ،ص ،131ط ٌ1436 ،1ػػ2015 ،ـ ،دار اإلعسػػار،
األردف.

( )2استخاتضجضة هكافحة اإلرٌاب هغ هشطػر إسبلهي ،عضدى الذاهخ ،ص ،9طٌ1434 ،1ػ.
( )3تفدضخ القخآف العطضع البغ كثضخ)475/5 (0.
( )4السخجع الدابق)543/6(.

( )5تفدضخ التحخيخ كالتشػيخ  ،ابغ عاشػر)152/22(.
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ٍ
َّ
َف اعب ػ ػػجكا ََّّللا ك ِ
ِ
ػت َف ِس ػ ػ ْػش ٍُ ْع َه ػ ػ ْػغ ٌَ ػ ػ َػجػ ََّّللاُ َكِهػ ػ ػ ْش ٍُ ْع َه ػ ػ ْػغ َحَّق ػ ػ ْػت
اج َتش ُبػ ػ ػػا الص ػ ػ ُ
ػاغ َ
ُك ػ ػ ّػل أ َُّه ػ ػػة َرُسػ ػ ػػًال أ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ضخكا ِفي ْاأل َْر ِ
َعَمْض ًِ َّ
ضغ ﴾ [سػرة الشحل.]36:
ض َف ْاى ُ
اف َعاقَب ُة اْل ُس َك ّحِب َ
ف َك َ
ط ُخكا َكْض َ
الز َبلَل ُة َفد ُ
ك ال ػ ػػجعػة إل ػ ػػى هللا  تبمض ػ ػػغ ل ػ ػػجيغ هللا تع ػ ػػالي كإير ػ ػػاؿ لكمست ػ ػػً إل ػ ػػى خمق ػ ػػً ،ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػالى:

صػ ػْمَشا َل ٍُ ػ ُػع اْلَق ػ ْػػ َؿ َل َعَّم ٍُ ػ ْػع َيتَػ ػ َح َّك ُخك َف﴾ [س ػػػرة القر ػػز ،]51:أؼ أتبعش ػػا بعز ػػً بعزػ ػاً ف ػػي
﴿كَلَق ػ ْػج َك َّ
َ
اإلىداؿ لضترل التحكضخ ،ألف اىقصاع البذخية عغ كحػي الدػساء يبعػجٌا عػغ الحػق ،كيشػأػ بٍػا عػغ
سػػبضل الخشػػاد .هسػػا يجعمٍػػا سػػٍمة االىقضػػاد ىحػػػ ب ػخاثغ الجٍػػل كالدػػقػط فػػي كحػػل الزػػبللة ،كاتبػػاع
دعاة الباشل( .)1
لحلظ يكػف لمجعػة إلى هللا أٌسضة بالغة فػي عرػخ الثػػرة السعمػهاتضػة الحجيثػة؛ لضرػل ديػغ هللا
إلػػى هدػػتخجهي الذػػبكة العالسضػػة لمسعمػهػػات (اإلىتخىػػت) ،كال تتػػخؾ سػػاحتٍا ألٌػػل الديػػغ كالزػػبلؿ
كسا ٌػ كاقػع الحػاؿ فػي دعػاة اإلرٌػاب اإللكتخكىػي .الػحيغ يدػتخجهػف هػاقػع التػاصػل االجتسػاعي
هشب اخ لتسخيخ أفكارٌع الزالة كعقائجٌع الفاسجة ،كسا في تشطضع الجكلة اإلسبلهضة (داعر).
ككحلظ األعجاد الٍائمة كالسدتخجهة لمذػبكة العالسضػة لمسعمػهات(اإلىتخىػت) (  ،)2كالتػي تتػابع هػا
يبثً اإلرٌاب اإللكتخكىي هغ أفكار ،كها يشذخي هغ ضػبلؿ ،يتصمػب زيػادة جٍػج لمسدػؤكلضة الجعػيػة
ت جاي ٌحا الخصخ ،كبحؿ الػسع هػغ الصاقػة فػي هػاجٍػة ٌػحي الطػاٌخة .كحضػث العػجد الٍائػل كالستػابع
لسػػا يبثػػً اإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي عبػػخ الذػػبكة اإللكتخكىضػػة ،كالستسثػػل فػػي هجتسعػػات عجيػػجة كثقافػػات
هتغايخة كشبقات هختمفة .كل ذلظ يتصمب السديج هغ الجٍج الجعػؼ إلىقاذٌع هغ خصخ اإلرٌاب.
هسػػا يجعػػل السدػػؤكلضة الجعػيػػة تػػدداد أٌسضػػة؛ لعطػػع هػاجٍػػة ٌػػحا الخصػػخ القػػادـ بقػػػة ،كالػػحؼ
يد ػػتٍجؼ األع ػػجاد الٍائم ػػة ه ػػغ ركاد اإلىتخى ػػت ،حض ػػث يد ػػتخجـ ش ػػبكة اإلىتخى ػػت العالسض ػػة ( ) 3.5
همضػػار شػػخز بحمػػػؿ ىٍايػػة عػػاـ  ،2016كٌػػػ هػػا يسثػػل هػػا ىدػػبتً(  ) %47هػػغ إجسػػالي سػػكاف

( )1األسػػذ العمسض ػػة لسػػشٍج ال ػػجعػة إلػػى هللا ،أ د .عب ػػج الػػخحضع السغ ػػحكؼ ،ص ،51طٌ1431 ،2ػ ػػ2010/ـ ،دار
الحزارة الخياض.

( )2هػقع العخبضة ىت  2016/9/1 www.alarabia.ya.net.mobـ.
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العالع( .)1كسا أفا د تقخيػخ حػجيث ارتفػاع هدػتخجهي اإلىتخىػت فػي العػالع العخبػي إلػى أكثػخ هػغ 266
همضػػػف هد ػػتخجـ بحم ػػػؿ ع ػػاـ  ، 2018كٌ ػػحي أرق ػػاـ كبضػ ػخة كس ػػا بم ػػغ ع ػػجد هد ػػتخجهي اإلىتخى ػػت ف ػػي
الدعػدية لعاـ  2018حػالي  30.3همضػػف هدػتخجـ ،كبمػغ عػجد حدػابات هػاقػع التػاصػل الشذػصة
لمد ػػعػديضغ أكث ػػخ ه ػػغ  25همض ػػػف (  . )2كٌ ػػحا ي ػػجؿ عم ػػى ت ادي ػػج األع ػػجاد السد ػػتخجهة لٍ ػػحي الذ ػػبكة
العالسضة ،هسا يتصمب شحشاً لمٍسػع كتقػيػة لمعػدائع كاسػتشفا اًر لمجٍػػد .لمقضػاـ بالسدػؤكلضة الجعػيػة تجػاي
ها يبث هغ خبلؿ ٌحي الذبكة العالسضة كهػاجٍة هتغضخاتٍا.
كألف فػػي قضػػاـ الػػجعػة بسدػػؤكلضتٍا ىحػػػ ٌػػحي األعػػجاد الٍائمػػة إيرػػاالً لمحػػق لسدػػتخجهي ٌ ػػحي
الذبكة كهختادؼ هػاقع التػاصل فضٍا ،لتشجمي سحب الجٍل كتطٍخ شسذ الحق لمشاس ساشعة.
ك هػػغ ٌشػػا كاىػػت فك ػخة ٌػػحي الج ارسػػة بعش ػػاف ":الترػػجي الػػجعػي لخصػػخ اْلرىػػاب االلكتخكنػػي
لتشطيع داعر ضج الدعػدية".
ك تتسحػر ٌحي السذكمة في الدؤاؿ الخئضدي التالي:
 ها أىسية الترجي الجعػي لخصخ اْلرىاب االلكتخكني لتشطيع داعر ضج الدعػدية؟ك يتفخع هغ الدؤاؿ الخئضذ األسئمة الفخعضة التالضة:
-1ها الجحكر التاريخضة لئلرٌاب في العالع؟
-2ها خصخ اإلرٌاب االلكتخكىي في جسضع السجاالت الحضاتضة عالسضا ك سعػديا؟
-3ها أٌسضة الترجؼ لئلرٌاب االلكتخكىي؟
 -4ها درجة شخعضة الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي  ،كها هبخرات ذلظ؟
أىجاؼ الجراسة:
-1التعخؼ إلى الجحكر التاريخضة لئلرٌاب في العالع.
-2بضاف أشكاؿ خصخ اإلرٌاب االلكتخكىي عالسضا ك سعػديا.
( )1السػقع الخسسي لػ ازرة االتراالت كتقشضة السعمػهات بالدعػدية ،الخسضذ  31هارس 2016ـ.
http: //www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/individual/individual

( )2السخجع الدابق.
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-3الكذف عغ أٌسضة الترجؼ لئلرٌاب االلكتخكىي.
-4هعخفة درجة شخعضة الترجؼ لئلرٌاب االلكتخكىي ك هبخرات ذلظ.
أىسية الجراسة:
تكسغ أىسية الجراسة فيسا يأتي:
-1
-2

الجراسة االكلى في حجكد عمع الباحث التي تتشاكؿ ٌحا السػضػع.

الترجؼ الجعػؼ ٌػ الػسضمة األكلى لجفع االىحخافات كالستغضخات التي تص أخ عمى

الدمػؾ اإلىداىي كتغض خات األفكار كاىحخاؼ السعتقجات كالػقػع في كحل البجع
كالزبلؿ.

-3

السدؤكلضة الجعػية في القضاـ بٍا تبمضغ لجيغ هللا  كإيراؿ لكمسة هللا إلى خمقً
كتعخيفٍع بذخائعً.

-4

القضاـ بالػاجب الجعػؼ تجاي اإلرٌاب اإللكتخكىي يكػف بً ترحضح السفاٌضع الخاشئة
كالعقائج الفاسجة كاألفكار السشحخفة التي يبثٍا دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي .ألف الجعػة

-5

إلى هللا بٍا صفاء العقضجة ككساؿ الذخيعة كاألخبلؽ.

الترجؼ الجعػؼ تجاي اإلرٌاب اإللكتخكىي تتزح أٌسضتً بالشطخ إلى األعجاد الٍائمة
السدتخجهة لئلىتخىت عمى السدتػيات العالسضة كالسحمضة بسختمف الثقافات كتشػع
المٍجات كت غايخ السجتسعات كتبايغ الذعػب.

-6

الترجؼ الجعػؼ تجاي اإلرٌاب اإللكتخكىي تكسغ أٌسضتً في أف الجعػة إلى هللا 
قادرة عمى كذف شبٍات الجساعات الستصخفة كالسشطسات اإلرٌابضة كذلظ بإعصاء
الرػرة الرحضحة لرفات دعاة االىحخافات الفكخية عغ السشٍج القػيع كشخعة رب

العالسضغ.
-7

تتبضغ أٌسضة الترجؼ الجعػؼ في الحاجة الساسة لمبذخية لمقضاـ بػاجب الجعػة إلى هللا

-8

القضاـ بالػاجب الجعػؼ ٌػ هدؤكلضة األىبضاء عمضٍع الدبلـ ،كفي القضاـ بً إتباع

كأف البذخية ال غشي لٍا عغ الجعػة كاالستزاءة بأىػارٌا.

لدبمٍع كاقتجاء بصخيقٍع كسمػكًا لسشٍجٍع ،الحؼ بً يكػف صبلح السجتسعات،
كترحضح هفاٌضع الشاس كتبرضخٌع بالحق ،كدالالتٍع عمضً.
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-9

القضاـ بالػاجبات الجعػية يطٍخ رحسة اإلسبلـ لمعالسضغ التي يحاكؿ أعجاؤي شسذ
هعالسٍا.

 -10القضاـ بالػاجبات الجعػية لً الجكر األكبخ كاألثخ األعطع في تخابط األهع ،كتساسظ
الذعػب ،كجسع الكمسة ككحجة الرف كالػقػؼ في كجً كل هغ أراد أف يذق العرا
كيفخؽ الكمسة كيدلدؿ كضاف أركاف البشاء.

هشيج الجراسة:
اتبع الباحث السشٍج الػصفي التحمضمي ،الحؼ يعتسج عمى كصف الطاٌخة كسا ٌي دكف
تجخل الباحث ،هعتسجا عمى التحمضل في ذلظ.

السبحث األكؿ :تاريخ اْلرىاب
اإلرٌاب ض اٌخة قجيسة قجـ العبلقات اإلىداىضة ،فٍي تختبط بػجػد الرخاع بضغ الحق
كالباشل ،كبضغ الخضخ كالذخ ،كضاٌخة اإلرٌاب لضدت ىذاشا بذخيا شارئًا ،كلكشٍا ضاٌخة عخفٍا
اإلىداف عمى اهتجاد كجػدي كعبخ جسضع حزاراتً( .)1
كإف اختمفت الشدب بضغ الحقب الدهشضة أك تفاكتت هخاشخ اإلرٌاب هغ أهة إلى أخخػ كبضغ
حزارة كحزارة .فسشح بجايات الػجػد اإلىداىي عمى األرض كالقتل كالتخكيع يعتبخ حاض ًاخ في
﴿ك ْات ُل
السذٍج االجتساعي لئلىداف .كال أدؿ عمى ذلظ هغ قػلً تعالى:
َ
عَمض ٍِع ىبأَ ابشي آدـ ِباْلح ِق ِإ ْذ َقخَّبا ُقخباىا َفتُُقِبل ِهغ أَحِج ٌِسا كَلع ي َتَقب ِ
اؿ
َ ْ ْ ََ ْ ْ َ َ َ ّ
َ َْ ً ّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ
اؿ َألَْق ُتَمَّش َظ َق َ
َّل ه َغ ْاآل َخ ِخ َق َ
ِ
ِ
ِ
ضغ﴾ [سػرة السائجة]27:
َّل ََّّللاُ ه َغ اْل ُس َّتق َ
إَّى َسا َي َتَقب ُ
ثع تػالت هذاٌج العشف كالعجكاف بغضخ الحق عبخ حقب التاريخ عمى السدتػؼ الفخدؼ أك
الجساعي ،كقرز األىبضاء كها كاجٍػا هغ أقػاهٍع أعطع ش ػاٌج التاريخ في إثبات قجـ ضاٌخة

( )1اىطخ :هجمة البحػث اإلسبلهضة ،العجد  ،97رجب ٌ1433ػ ،ص.348
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اإلرٌاب كالعشف كالتصخؼ ،كيعتبخ الضٍػد ٌع حسمة راية اإلرٌاب هغ فجخ التاريخ حضث أباف هللا
هغ صفاتٍع ها يجعمٍع هغ أكثخ األهع حبا لمعجكاف كالطمع( .)1
قاؿ تعالى﴿ :كَلَقج آتضشا هػسى اْل ِكتاب كَقَّفضشا ِهغ بعِجِي ِبالخُّس ِل كآتضشا ِعضدى ابغ هخيع اْلبِضش ِ
ات
ُ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ّ َ
َ َ َ َْ ْ َ ْ
َ ْ َْ َ ُ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
استَ ْكَب ْختُْع َفَف ِخيًقا َك َّح ْبتُْع َكَف ِخيًقا
اء ُك ْع َرُس ػؿ ب َسا َال تٍػػ أَْىُف ُد ُك ُع ْ
َكأَيَّْجَىايُ ب ُخكِح اْلُق ُجس أََف ُكم َسا َج َ

َتْق ُتمُػ َف﴾ [سػرة البقخة]87:

كعبخ التاريخ اإلىداىي تصػر اإلرٌاب ،كتعجدت شخائقً كتشػعت أسالضبً ككسائمً،
هدتفضجًا في كل عرخ هغ هدتججات حزارة ذلظ العرخ كهدتخجها لٍا في تحقضق أٌجافً
كىذخ أفكاري كهعتقجاتً ،حضث إف اإلرٌاب ال ديغ لً كال كشغ بل ضٍخ عمى هخ العرػر في
هختمف أىحاء العالع كهشح قجـ اإلىداف كسا تقجـ ذكخي هخك ار بالحزا رات القجيسة كالضػىاىضة
كاإلغخيقضة ،كالعرخ الجاٌمي قبل اإلسبلـ الحؼ اتدع بالعشف كالدمب كالشٍب كالبصر كالدضصخة،
كفي العرخ اإلسبلهي ال خاشج ضٍخ الخػارج بفكخٌع التكفضخؼ

( )2

الحؼ يعتبخ بجاية لربغة

اإلرٌاب بالربغة الجيشضة ،كاستخج اـ الجيغ عباءة لتغصضة العسمضات اإلرٌابضة ،كاإلرٌاب تخفزً
كل األدياف كتتب أخ هشً جسضع القضع اإلىداىضة الحزارية؛ ألىً يحػؿ شاقة البشاء إلى تجهضخ كقػة
سمبضة( .)3
كيشػع هغ أسالضبً كيججد هغ كسائمً،
يصػر هغ قجراتً ّ
كاستسخ اإلرٌاب عبخ تاريخ اإلىداف ّ
كلعل السشحى الخ صضخ الحؼ بجأت التشطضسات اإلرٌابضة باتباعً تسثل بعجـ قرخ ىذاشاتً
اإلرٌابضة عمى السجاؿ السادؼ الػاقعي ،بل اىتقمت إلى الفزاء االلكتخكىي( .)4

( )1السخجع الدابق ص .349

( )2اإلرٌاب الجكلي كهطاٌخي القاىػىضة كالدضاسضة ،عثساف عمى حدغ ،ص ،23ط2006 ،1ـ.

( )3اىطخ :هجمة الخابصة الرادرة عغ رابصة العالع اإلسبلهي ،العجد  ،58ص ،43جساد األكلى ٌ1435ػ.
( )4اإلرٌاب كشخؽ هػاجٍتً ،أيدخ دمحم عصضة ،ص.2

126

"الترجي الجعػي لخصخ اْلرىاب االلكتخكني"

إذ إىً كهع بجاية اىتذار الذبكة السعمػهاتضة العسبلقة (اإلىتخىت)

( )1

التي استصاعت أف تشدج

خضػشٍا حػؿ العالع؛ لتديل الحجكد الجغ خافضة بضغ الجكؿ ،كتجعل عسمضة ىقل السعمػهات كالػصػؿ
إلضٍا عسمضة هضدخة كقمضمة التكمفة  -بجأ التػسع في استخجاـ سضاسة اإلىتخىت التي ىذأت في
أكاخخ الدتضشضات هغ القخف السضبلدؼ السعاصخ كالتي كاىت في بجاية ىذأتٍا لخجهة أغخاض
عدكخية إباف الحخب الباردة بضغ الػال يات الستحجة األهخيكضة كاالتحاد الدػفضتي ،كذلظ في سشة
1957ـ ثع في عاـ  1990ـ ،تع االستغشاء رسسضا ،كتع تصػيخٌا كذبكة اتراالت دكلضة تحت
هدسي اإلىتخىت ،كفي عاـ  1997ـ صارت شبكة اإلىتخىت تزع استخجاهات ججيجة لبلتراالت
حػؿ العالع ( .)2
كهشح اىتذار شبكة اإلىتخىت شٍج ت ساحتٍا هعارؾ غضخ تقمضجية لسشطسات كجساعات
إرٌابضة هشتذخة حػؿ العالع لتحقضق أٌجاؼ سضاسضة كاقترادية ،ككسا أف الجساعات الستصخفة في
جسضع أىحاء العالع ك خرػصا الػاليات الستحجة األهخيكضة هغ أكائل الجساعات التي دخمت
العالع اإللكتخكىي هغ قبل ضٍػر اإلىتخىت التجارؼ بسفٍػهً الػاسع الضػـ إلى ها بعج هشترف
التدعضشات السضبلدية هغ القخف الساضي ( .)3
كٌحا يجؿ عمى قجـ ٌحا الشػع هغ اإلرٌاب عشج الغخب كأىٍع هغ أكقجكا ش اخرتً األكلي.
حضث إف هػاقع السشطسات اإلرٌابضة بمغت  12هػقعا في عاـ  1998ـ ،كبعجٌا أصبح عجد
السػاقع اإلرٌابضة ٌاج دا هخضفا يجؽ ىاقػس الخصخ ،حتى جاءت أحجاث الحادؼ عذخ هغ
( )1هذتقة هغ الكمسة االىجمضدية Internet :كٌي عبارة عغ شبكة هؤلفة هغ أعجاد ٌائمة هغ الحػاسضب كشػبكاتٍا
السػزعة في هختمف أىحاء الكخة األرضضة ،كلحا يسكغ كصفٍا بأىٍا الذبكة الجكلضة التي تخبط بضغ األجٍدة في

جسضػػع الع ػػالع .اىطػػخ :دلض ػػل السبتػػجئضغ إل ػػى اإلىتخىػػت ،هجم ػػة إىتخىػػت الع ػػالع العخبػػي ،الع ػػجد األكؿ ،ص،87

أغدصذ 1997ـ.

( )2أث ػػخ اس ػػتخجاـ اإلىتخى ػػت عم ػػى الفتض ػػات ف ػػي هج ػػاؿ ال ػػجعػة ،حر ػػة الػ ػديغ ،ص ،14طٌ1435 ،1ػ ػػ2014/ـ،
الخياض.

( )3تذ ػخيعات هكافحػػة ج ػخائع اإلرٌ ػػاب اإللكتخكىػػي ،دمحم األلسعػػي ،ص ،6كرقػػة عس ػػل هقجهػػة فػػي ىػػجكة تذػ ػخيعات
هكافحة جخائع اإلرٌاب في 2013/4/15ـ ،الخياض.
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سبتسبخ كالتي تعتبخ بجاية الذٍخة كاالىصبلقة لمعبلقة الحقضقضة ك االقتخاف الحقضقي لبلرتباط بضغ
اإلرٌاب كاإلىتخىت ،كضٍخ ها يعخؼ الضػـ باإلرٌاب اإللكتخكىي( .)1
كضٍخ ها يعخؼ بسرصمح الجٍاد اإللكتخكىي الحؼ يعش ي السذاركة في عسمضات عبخ
اإلىتخىت في إشار السعخكة اإلعبلهضة ضج الغخب ،كأعجاء اإلسبلـ كالشطع الحاكسة لمعالسضغ
العخبي كاإلسبلهي ،كتذسل السذاركة في ىذخ الخصاب الجٍادؼ عبخ جسضع الػسائل الستاحة،
حضث ىجحت ٌحي التشطضسات اإلرٌابضة في اجتحاب أعجاد هغ السحتخفضغ الحيغ كضعػا هٍا راتٍع
في خجهة التشطضع كأفكاري ،هسا أدػ إلى تراعج خصػرة العسمضات اإلرٌابضة اإللكتخكىضة عبخ
اإلىتخىت ،حضث قاـ تشطضع الجكلة اإلسبلهضة "داعر" باستخجاـ كتصػيخ الػسائل اإلعبلهضة كجعل
هغ هػاقع التػاصل االجتساعي هثل (تػيتخ  -يػتضػب  -فضدبػؾ.......إلخ) ساحة لبث أفكار
الجٍاد اإللكتخكىي كىقمٍا هغ هجخد صفحات إلكتخكىضة إرشادية إلى دعاية شاهمة ،ك ىقمت
السعخكة هغ الرخاع اإللكتخكىي إلى تأسضذ سمصة قػية عمى ساحة كجسٍػر يستج عبخ العالع بسا
يعخؼ بالذبكة السعمػهاتضة ،ك يؤصل لفكخة قضاـ الجكلة اإلسبلهضة كعػدة الخبلفة كيبذخ باىترار
اإلسبلـ كٌديسة الغخب ،كل ٌحا تحت قضادة فخيق هغ أهٍخ التقشضضغ السخترضغ في تكشػلػجضا
السعمػهات ،حتى أصبح التشطضع يستمظ هشرات إعبلهضة كقشػات ال يكاد يحضط بٍا الحرخ( .)2
السبحث الثاني خصخ اْلرىاب اْللكتخكني
شٍجت الدشػات الساضضة استغبلال غضخ هدبػؽ لذبكات السعمػهات كالحاسػب اآللضة
كاإلىتخىت لخجهة الجساعات اإلرٌابضة ،كذلظ ىط اخ إلى تػافخ ٌحي التقشضة كسٍػلة الحرػؿ عمضٍا
كقمة تكالضفٍا كإهكاىضة التخفي كالعسل بحخية تاهة هغ خبللٍا ،ككسا استخجهت اإلىتخىت لتدٍضل

()1تجشض ػػج اإلرٌ ػػابضضغ ،عب ػػخ هػاق ػػع التػاص ػػل ،حد ػػاـ ه ػػضذ ،السػق ػػع الت ػػالي www.cargg.org :كاىط ػػخ :هػق ػػع
الدكضشةwww.alsakina.com :

()2دعايػػة اإلرٌػػاب ،فػػي إعػػبلـ تشطػػضع داعػػر ،دمحم العخبػػي ،ص ،16هخكػػد ثبػػات لمبحػػػث كالج ارسػػات اإلسػػبلهضة،
ٌ1437ػ ،الخياض.
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التػاصل بضغ هختمف الفئات كالجساعات اإلرٌابضة كهشاصخيٍا في جسضع أىحاء العالع ،باعتبارٌا
هغ أكثخ كسائل االتراالت أهشاً.
كتدداد خصػرة السشطسات اإلرٌابضة السختمفة هع تدايج ارتباشٍا ببعزٍا هغ خبلؿ ىطع
السعمػهات الستصػرة ،التي تعتسج عمى األقسار الرشاعضة كشبكات االتراالت العالسضة ،هسا ألغى
أؼ أٌسضة أك إعاقة تح كخ لمحجكد الجغ خافضة الدضاسضة بضغ الجكؿ ،كقج لجأت بعس الجساعات
اإلرٌابضة إلى استقصاب السٍشجسضغ الستخررضغ في ٌحي السجاالت لمسداعجة في تحقضق
االستفادة القرػػ هغ شبكات السعمػهات ،سػاء في عسمضات التػاصل كالتخصضط كالتشفضح أـ في
هجاؿ ىقل السعمػهات ،أـ في هجاؿ ىذخ الفكخ السشحخؼ الحؼ يغحؼ اإلرٌاب كالعشف كالتصخؼ،
ككحلظ تقجيع الذخح كاإليزاح ككضفضة صشاعة القشابل كالستفج خات ،ككضفضة تشفضح العسمضات
اإلرٌابضة ،كالتحايل عمى األجٍدة األهشضة كصػال إلى استغبلؿ تمظ الشطع لتػجضً الزخبات
التخخيبضة ألىطسة الجٍات السدتٍجفة( .)1
كاإل رٌاب اإللكتخكىي لع يعج قزضة هحرػرة بجكلة هحجدة ،بل أصبح قزضة عالسضة ،كلع
يعج أيزا هحرػ ًار فضسا تبثً السػاقع اإلرٌابضة هغ تحخيس كىذخ لؤلفكار كالسعتقجات ،بل أصبح
إرٌابا ذا أشكاؿ هتعجدة كهتغضخة يػها بعج يػـ ،كأصبح عجد السػاقع التي ترشف بأىٍا إرٌابضة
عمى ساحة اإلىتخىت يدداد يػها بعج يػـ حتى بمغت آالؼ الحدابات لمسشطسة الػاحجة هغ
السشطسات اإلرٌابضة ،هسا جعل خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي يذبً الخصخ الشػكؼ أك الخصخ
البضػلػجي لؤلسمحة ،حضث إف خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي عمى جسضع السدتػيات كفي كافة هشاحي
الحضاة كعمي السدتػؼ الفخدؼ كالجساعي.
كاإلرٌاب اإللكتخكىي ىذط ججا؛ فبل يكاد يسخ يػـ إال كتدسع عغ اختخاؽ لسػقع أك حداب
شخري هسا يشتج عشً الخدائخ الفادحة ،بجاية هغ حدابات األشخاص كتجهضخ هعمػهات

( )1اإلرٌاب جخيسة العرخ ،عبج الحفضع عبجهللا السالكي ،ص ،146ط2010 ،1431 ،1ـ ،الدعػدية.
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الحاسبات الذخرضة ألشخاص عسمػا فضٍا عذ خات هغ الدشضغ ،أك تجهضخ أبحاث دراسات ٌاهة،
كصػال إلى حدابات الجكؿ كأىطستٍا ( .)1
لقج أصبح اإلرٌاب اإللكتخكىي ٌاجدا يخضف العالع بأسخي؛ إذ أصبح عخضة لٍجسات
اإلرٌابضضغ عبخ اإلىتخىت ،الحيغ يسارسػف ىذاشٍع التخخيبي هغ أؼ هكاف في العالع( .)2
إف اإلرٌاب الحجيث (اإللكتخكىي) أصبح أكثخ خصػرة العتسادي عمى التكشػلػجضا الستصػرة
التي ساعجت السشطسات اإلرٌابضة في التحكع الكاهل في اتراالتٍع كأصبح هغ الرعب الدضصخة
عمى بثٍع .إذ إىً ها يجهخ هػقعا إال ضٍخت العذخات غضخي في أهاكغ ججيجة(.)3
كلع يعج لئلرٌاب كجً كاحج بل أصبح هتعجد الػجػي ،هتعجد األذرع ،كإف كاف هغ أبخزٌا
التسػيل كالتجشضج ب اعتبارٌسا ٌجفضغ رئضدضغ لئلرٌاب اإللكتخكىي؛ كأصبح ضٍػر السشطسات
اإلرٌابضة ٌػ الجاىب السطمع في تقشضة السعمػهات الحجيثة ،كذلظ بسا يرجر عشٍا هغ أفعاؿ
إجخاهضة تدتٍجؼ شخائح السجتسع كعمي رأسٍا شباب األهة ،كذلظ بشذخ خصاب الك خاٌضة
كالتحخيس كالعشف ،كاإلرٌاب كتٍجيج ا ألهغ كالبمجاف ،كٌحا يعشي أف اإلرٌاب اإللكتخكىي بات
ضسغ أخصخ الحخكب عمى اإلشبلؽ ،كأصبح اإلرٌاب اإللكتخكىي في شبكات التػاصل
االجتساعي يسثل هرجر تٍجيج لؤلهغ كبذكل يرعب الدضصخة عمضً( .)4
كهغ خصخ اإلرٌاب االلكتخكىي أف تشطضع (داعر) اإلرٌابي يستمظ  90000صفحة لمشذخ
عمى هػاقع التػاصل االجتساعي فضذ بػؾ بالمغة العخبضة ،ك 40000بمغات أخخػ كيشزع إلى
داعر  3400شاب شٍخيا تقخيبا عبخ حسبلت التشطضع اإللكتخكىضة ،كسا أف االقتراد العالسي
يخدخ سشػيا جخاء الجخائع اإللكتخكىضة  12همضار دكالر ،كقجرة تشطضع داعر اإلرٌابي عمى
( )1اإلرٌاب اإللكتخكىي قزضة عالسضة ،إبخاٌضع دمحم باداكد /14ىػفسبخ  ،2014هػقع الدكضشة.

( )2اإلعبلـ كاإلرٌاب اإللكتخكىػي ،هرػصفى يػسػف كػافي صٌ1436 ،148ػػ2015 ،ـ ،دار اإلعرػار العمسػي،
األردف ،عساف.

( )3كثػخة السػاقػػع اإلرٌابضػػة تػػجؽ ىػػاقػس الخصػػخ ،دمحم الٍػػالء ،جخيػػجة الجديػخة العػػجد  ،14640األحػػج 12ذك الحجػػة
ٌ1430ػ.

( )4صعػبات في هحاربة الفداد االلكتخكىي ،هػقع الدكضشة  14هارس 2015ـ.
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استخجاـ الت قشضة كالترػيخ االحتخافي كاف كها زاؿ هحل استغخاب الكثضخيغ هغ خبخاء التقشضة ،فقج
أدٌر التشطضع كسائل اإلعبلـ ،كبات هغ الرعب هحاربة الستصخفضغ الحيغ يدتخجهػف كسائل
التقشضة الحجيثة؛ لتبادؿ السعمػهات كتشفضح العسمضات اإلرٌابضة .كصعػبة هػاجٍة اإلرٌاب
اإللكتخكىي كالدضصخة عمى خصخي تكسغ في أىً غضخ هخكدؼ كهغ الرعب تتبعً أك إجٍاض ها
يقػـ بً هغ تشدضق لمعسمضات كاجتحاب لمسجشجيغ كىذخ دعايتً في هختمف أىحاء العالع( .)1
كاإلرٌاب اإللكتخكىي في حخبً عمى السجتسعات الجكلضة يعتسج عمى بشجيغ هٍسضغ( :)2
البشج األكؿ :أف يكػف الفزاء اإللك تخكىي عاهبل هداعجا في العسل اإلرٌابي أك كػسضط في
العسمضات اإلرٌابضة.
البشج الثاني :البشج السعشػؼ كيخجع إلى التحخيس عمى بث الك خاٌضة كحخب األفكار.
كسا تكسغ خصػرة اإلرٌاب اإللكتخكىي في كثخة الجكافع كالسدببات التي تقف كراءي .كفي
تشػع أسالضبً كتعجد كسائمً كتججد ٌا ،كفي ذلظ الغسػض الحؼ يكتشف تمظ السػاقع اإلرٌابضة،
كالحؼ يصخح عجة هغ التداؤالت ،التي تؤكج أف اإلرٌاب اإللكتخكىي يقف خمف هشطساتً دكؿ
تدشجي كتسػلً كتسجي.

خصخ اْلرىاب اْللكتخكني
أكال :الخصخ العاـ:
يتسثل الخصخ العاـ عمى كسائل التقشضة الحجيثة:

()3

كٌي عبارة عغ ٌجسات تدتٍجؼ شبكات الحاسػب كاإلىتخىت سػاء كاىت عدكخية أك اقترادية
أك أهشضة كغضخٌا ،هغ شأىٍا تٍجيج األهغ القػهي أك العدكخؼ أك االقترادؼ لجكلة ها أك لعجة
( )1اإلرٌػػاب االلكتخكىػػي كجخائسػػً ،إيٍػػاب شػػػقي ،شػػبكة اإلخباريػػة العخبضػػة بتػػاريخ 11ديدػػسبخ 2015ـ ،كاىطػػخ:
اإلرٌاب الفكخؼ اإللكتخكىي سعج القػيعي هػقع الدكضشة  15أكتػبخ 2016ـ.

( )2اىطخ :اإلرٌاب اإللكتخكىي كشخؽ هػاجٍتً ،أيدخ دمحم عصضة ،ص.2

( )3اىطػػخ صػػحضفة العػػخب العػػجد  95611األحػػج 2014/5/17ـ ،بعش ػػاف :اإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي جػلػػة فػػي عقػػل
هتصخؼ ،كاىطخ :هػقع جخيجة الجديخة ،خصخ اإلرٌاب الججيج ،د .سػالع الكتبػي ،بتػاريخ 4 :سػبتسبخ2017ـ،
Aljazeera.com
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دكؿ .كعمى سبضل السثاؿ هسغ السسكغ اختخاؽ صفحة الكتخكىضة لسدتذفى كتٍجيج حضاة السخضى
فضً عغ شخيق التبلع ب بأىطسة العبلج أك تٍجيج االقتراد الجكلي هغ خبلؿ اقتحاـ هػاقع
البػرصة العالسضة .أك اختخاؽ بخاهج االتراالت في هصار دكلي كالتبلعب بالسػاعضج لمخحبلت أك
تعصضمٍا .بل األخصخ هغ ذلظ الدمظ اإللكتخكىي باختخاؽ األىطسة األهشضة لجكلة ها كشمٍا لرالح
الجساعات اإلرٌابضة ،ككل ها تقجـ هغ الرػر السحكػرة كغضخٌا هحتسمة الػقػع في عالع الضػـ،
هغ خبلؿ ها يعخؼ باإلرٌاب اإللكتخكىي حضث إف كل ها يحتاجً اإلرٌابي كذك الخبخة ٌػ جٍاز
حاسػب كاتراؿ بذبكة اإلىتخىت.
إف الػجػد اإلرٌابي الشذط عمى الذبكة العالسضة هتفخؽ كهتشػع كهخاكغ بذكل كبضخ ،فإذا
ضٍخ هػقع إرٌابي الضػـ فدخعاف ها يغضخ ىسصً اإللكتخكىي ثع يختفي لضطٍخ هخة أخخػ بذكل
ججيج كعشػاف إلكتخكىي ججيج بعج فتخة قرضخة.
كسا أف السػاقع اإلرٌابضة عبخ اإلىتخىت ال تخاشب أعػاىٍا كهسػلضٍا فقط ،بل تػجً رساالتٍا
إلى اإلعبلـ كالجسٍػر الخاص بالسجتسعات التي تقػـ بتخكيعٍا كإرٌابٍا ،كذلظ بٍجؼ شغ
حسبلت ىفدضة ضج الجكؿ السدتٍجفة.
كهغ خصػرة تمظ الخسائل اإلرٌابضة ها يجعػىً فضٍا بأىٍع أصحاب قزايا ىبضمة .كسا في
اإلرٌاب اإللكتخكىي لتشطضع الجكلة اإلسبلهضة (داعر) السػجً لمسسمكة العخبضة الدعػدية.
كتتزح خصػرة اإلرٌاب اإل لكتخكىي بأىً يختبط بالتصػرات التي تحجث في هجتسع
السعمػهات .فٍػ يدداد خصػرة كفتكًا كمسا زاد التقجـ في السجاؿ السعمػهاتي .فاالكتذاؼ كالتقجـ
كالبشاء حتسًا يقابمً التجدذ كالتخمف كالٍجـ ،فالجهار الحؼ يمحقً الٍجػـ اإلرٌابي بأىطسة
السعمػهات قج يعصل حضاة السجتسع بأكسمً.
كل ٌحا يجعل اإلرٌاب اإللكتخكىي خص ًاخ يٍجد جسضع السجتسعات الجكلضة .كالسسمكة العخبضة
كجٍت سٍاهٍا لحخب
الدعػدية لع تكغ بسشأػ عغ ٌحا الخصخ ،بل إف السشطسات اإلرٌابضة ّ

السسمكة العخبضة الدعػدية كششت عمضٍا الحخب تمػ األخخػ كالغارة بعج األخخػ.
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إذ تعخضت السسم كة العخبضة الدعػدية إلى هئات الٍجسات اإلرٌابضة هشح عاـ ٌ1422ػ ،ىتج
عشٍا هقتل كإصابة االؼ بضغ هػاشغ كهقضع  ،كبمغ عجد التغخيجات السدضئة لمسمكة العخبضة
الدعػدية التي يصمقٍا اإلرٌاب اإللكتخكىي  90تغخيجة بالجقضقة الػاحجة ،كفي الضػـ أكثخ هغ
 129600تغخيجة هدضئة ،كسا ثبت أف غالبضة الحيغ تع تجشضجٌع في داعر يترجر عجدٌع
الدعػديػف( .)1
كسا أف خدائخ دكؿ هجمذ التعاكف الخمضجي تخاكحت بضغ  7350 - 5500همضػف دكالر
في الزخر هغ الجخائع اإللكتخكىضة كتأتي الدعػدية أكال كاإلهارات ثاىضًا ( .)2
كسا استغل اإلرٌاب الحاسب كالكاهض اخ إلى أق ري حج هسكغ ،فقج أصبحت تقجـ أدلة
عدكخية عمى شكل كتب أك أفبلـ تتزسغ هعمػهات عغ األسمحة كاالغتضاالت كصشع الستفجخات
كالدسػـ ،لقج أصبحت شبكة اإلىتخىت الػاسعة ككأىٍا هعدكخ تجريب افتخاضي لئلرٌابضضغ ،كيػجج
عمى الذبكة اإللكتخكىضة بعس السػاد التي تعتبخ بسثابة دركس ه جاىضة لئلرٌابضضغ ابتجاء هغ
صشاعة الدجاجة الحارقة ككصػال إلى صشاعة القشابل.
لقج أصبحت خدائخ اإلرٌاب اإللكتخكىي ٌائمة فتػقف التجارة اإللكتخكىضة هثبل لضػـ كاحج قج
يتدبب في خدائخ ألكثخ هغ ستة همضارات دكالر ،كبٍحا يسكغ لسشطسة إرٌابضة كاحجة إلحاؽ
الكثضخ هغ األذػ كالخمل في االقتراد العالسي كهخاكدي ،كٌحا خصخ اقترادؼ كبضخ كهجهخ يقػـ
بً اإلرٌاب اإللكتخكىي ،كسا أف ساحة اإلىتخىت أضحت هكاىا لسمتقضات الفكخ التكفضخؼ الجتحاب
الذباب هغ خبلؿ الذات أك غخؼ البالتػؾ كىذخ أفكارٌع عمى التػيتخ أك الفضذ بػؾ كعمى

( )1اىطخ :السػقع الخسسي لػ ازرة الجاخمضة الدعػدية عمى اإلىتخىتMoi.gov.sa .
( )2اىطخ :هػقع الدكضشة .www.assakina.com
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السشتجيات .كٌحا جعل السشطسات اإلرٌابضة تصمق عمى العسل اإلرٌابي عمى شبكة اإلىتخىت
الجٍاد اإللكتخكىي( .)1
كٌحا خصخ يٍجد شباب العالع عاهة كشباب السسمكة العخبضة الدعػدية خاصة ،إذ أعمشت
ك ازرة الجاخمضة الدعػدية أف أكثخ هغ  2000هقاتل سعػدؼ يقاتمػف في هشطسات إرٌابضة في
الخارج ضسغ هغ يقاتل في هشاشق الرخاعات السختمفة  ،كسا أف ٌشاؾ  73سعػديا هػقػفضغ
خارج الببلد في تٍع ذات صمة باألعساؿ اإلرٌابضة( .)2
كها ٌؤالء إال ضحضة لئلرٌاب اإللكتخكىي الحؼ يرصاد ضحاياي في ساحة اإلىتخىت ،هغ
خبلؿ ها يصخحً دعاتً هغ أفكار تزخ بالذباب كتجعمٍع كقػدا لشار الر اخعات الخارجضة التي
تع إشعالٍا باسع الجٍاد .كلقج تع كذف العجيج هغ الجٍات الخارجضة تدتخجـ اإلعبلـ الججيج
لمتأثضخ عمى السجتسع في السسمكة العخبضة الدعػدية كإحباشً بسعمػهات غضخ صحضحة .كزرع
الفتغ الدضاسضة كزعدعة األهغ كتسديق لحسة الػشغ ،كسا تع رصج هػاقع إلكتخكىضة كهشرتات
إعبلهضة تعسل هشح  10سشػات ضج السسمكة العخبضة الدعػدية كتحاكؿ زرع الفتشة في السجتسع
الدعػدؼ كتزمضل شبابً كتسديق لحستً ،كسا كجج أكثخ هغ  6000حداب عبخ تػيتخ هػجٍة
لمسسمكة العخبضة الدعػدية بدرع الفتشة داخل السجتسع الدعػدؼ كإحباشٍع كأف ٌشاؾ 4000
حداب أخخػ تقػـ بإعادة ىذخ تمظ التغخيجات( .)3
كٌحا يبضغ حجع الخصخ الحؼ تػاجًٍ السسمكة العخبضة الدعػدية هغ ٌجسات السشطسات
اإلرٌابضة التي تػجً سٍاهٍا ضج الدعػدية ،كٌي هشطسات هتعجدة ،هختمفة السذارب كهتغايخة في
تػجٍاتٍا .كٌحا ها يديج هغ حجع الخصخ كشجة ضخاكتً حضث تتحج ٌحي السشطسات في ٌجفٍا

( )1جخيجة الجديخة ،العجد  14933السػافق ٌ1434/10/10ػ ،يػسف أحسج الخهضح.

.algazeeracom

( )2اىطخ :صحضفة أخبار الضػـ اإللكتخكىضة  ،2016/12/26كاىطخ :هػقع ك ازرة الجاخمضة الدعػدية عمى اإلىتخىت.
.sa moi gov

( )3اىطػػخ :ىػػجكة األهػػغ كاإلعػػبلـ ،أكاديسضػػة ىػػايف لؤلهػػغ الػػػششي بتػػاريخ 2016/2/16ـ ،كاىطػػخ :همحػػق الخسػػالة
بجخيجة السجيشة ،العجد  19315الجسعة ٌ1437/6/2ػ ،بعشػاف قجرات داعر اإللكتخكىضة.
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التجهضخؼ ضج الدعػدية كإف كاف يقف عمى رأس ٌحا الخصخ ها يعخؼ بتشطضع الجكلة اإلسبلهضة
(داعر ا) إلرٌابضة.
كٌحي السشطسات اإلرٌابضة التي أعمشت عشٍا الجاخمضة الدعػدية كالتي يقف كراءٌا سضاسات

تعادؼ السسمكة العخبضة الدعػدية( .)1

كيقف عمى رأس أخ صخ ٌحي السشطسات في حخبٍا اإللكتخكىضة كٌجساتٍا اإلرٌابضة هشطسة
داعر ىط اخ لسا يتستع بً التشطضع هغ قجرات تقشضة قػية تؤكج تفػقً كتفخدي عغ السشطسات في

الجاىب التقشي كالتي اىعكدت عمى ىػعضة عسمضاتً اإلرٌابضة.

ككل ها تع ذكخي عغ خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي عمى السجتسعات الجكلضة كافة أك عغ
الدعػدية خاصة ،يػضح حجع الخصخ الكبضخ الحؼ يحضط بالسجتسع الدعػدؼ جخاء ٌجسات
اإلرٌاب اإللكتخكىي السشطسة كالتي تدتٍجؼ لحسة الػشغ ،كتجهضخ هستمكاتً كاقترادي كتسديق
أكاصخي ،االجتساعضة كضضاع شبابً.
ثانيا  -أىع هخاشخ اْلرىاب اْللكتخكني السػجو لمسسمكة العخبية الدعػدية:
- 1خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي عمى الجاىب الجيشي:
كٌحا يذكل أخصخ الجػاىب لتأثضخي عمى أصل الجيغ كفخكعً ،كذلظ بسا يشذخكف عبخ هػاقع
التػاصل االجتساعي في ساحة اإلىتخىت ،هغ هدائل عقجية كشخعضة هخالفة لسشٍج الدمف.
كإلحاؽ السخالفضغ لٍع بالكفار ف ي األحكاـ كالجار ك السعاهمة .ك تأكيل ىرػص األهخ بالسعخكؼ
كالشٍي عغ السشكخ إلى هشازعة األئسة كالخخكج عمضٍع ،كتكفضخ السدمسضغ بالحىب ،كاستحبلؿ
أهػالٍع كدهائٍع ،كٌحا عضغ عقضجة الخػارج كالتي تأثخكا فضٍا بالسعتدلة(  ،)2كبالتالي فإف خصخ

( )1اىطخ :هػقع ك ازرة الجاخمضة الدعػدية عمى اإلىتخىت .Moi gov sa

( )2اىط ػػخ ت ػػأثضخ السعتدل ػػة ف ػػي الخػ ػػارج كالذ ػػضعة ،عب ػػج المصض ػػف الحفط ػػي ،ص ،322ط2000/1421 ،1ـ ،دار
األى ػ ػ ػػجلذ الخز ػ ػ ػ ػخاء ،جػ ػ ػ ػػجة .كاىط ػ ػ ػػخ :ضػ ػ ػ ػػاٌخة الغمػ ػ ػ ػػػ كاإلرٌ ػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػػجيشي ،عمػ ػ ػ ػػي الذػ ػ ػ ػػبل ،ص ،44ط،1

ٌ1437ػ2016/ـ دار الػشغ لمشذخ ،الخياض ،كالسعتدلة :اسع يصمق عمى تمظ الفخقة التي ضٍػخت فػي أكائػل
القخف الثاىي عمى يج كاصل هغ عصاء كسمكت هشٍجاً عقمضاً صخفاً في بحث العقائج ،اىطخ السػسػعة السضدخة

في األدياف كالسحاٌب ،هاىع الجٍشيٌ1424 ،64/1 ،ػ2003/ـ ،الشجكة العالسضة لمصباعة كالشذخ
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دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي يتسثل في ىذخ العقائج الفاسجة لمفخؽ السخالفة لمسشٍج الرحضح ،كتكفضخ
أئسة السدمسضغ كعاهتٍع ،كٌحا هغ هختكداتٍع التي يشصمقػف هشٍا في ها يشذخكف عبخ اإلرٌاب
اإللكتخكىي.
ككسا أف خصخٌع عمى الجاىب العقجؼ كالذخعي كيتزح هغ خبلؿ أهخيغ:

األكؿ :ىذخ

العقائج الفاسجة كالزالة هغ التكفضخ كالخخكج عمى األئسة ،كالخمط بضغ السفاٌضع الذخعضة.

( )1

الثاني  :إسقاط هخجعضة العمساء كٌحا أصل في خصاباتٍع لفرل األهة كإبعادٌا عغ
عمساءٌا ( .)2
كٌحا هغ شأىً إحجاث فجػة بضغ األهة ك عمساءٌا ،كصشاعة ٍ
جضل ال يثق بعمسائً .كٌحا هغ
أخصخ األهػر عمى العقضجة كالذخيعة ،أف يفقج الشاس الثقة في العمساء ،كيشتذخ التدخع بإشبلؽ
التكفضخ بضغ أفخاد السجتسع السدمع .كقج ححرت ٌضئة كبار العمساء في السسمكة العخبضة الدعػدية
هغ كل ذلظ ،كبضشت أف ٌحا هغ أعطع الجخـ كأخصخ األهػر عمى العقضجة( .)3
 -1كٌحا يؤكجي قػلً تعالىُ ﴿ :ق ْل
ك ِْ
َف تُ ْذ ِخُكػا
اإل ْث َع َكاْلَب ْغ َي ِب َغْض ِخ اْل َح ِّق َكأ ْ
َ
َال تَ ْعَم ُسػ َف ﴾ سػرة األعخاؼ.]33:

ِإَّىسا حخَّـ ربِي اْلَفػ ِ
ص َغ
ض ٍَ َخ ِهْش ٍَا َكَها َب َ
اح َر َها َ
َ َ َ َّ َ َ
َف َتُقػُلػا َعَمى ََّّللاِ َها
ِب َّ
الِلِ َها َل ْع ُيَش ِّدْؿ ِب ًِ ُسْم َ
ص ًاىا َكأ ْ

 - 2خصخ اْلرىاب اْللكتخكني عمى الجانب الدياسي كاألهشي:
كيتسثل ٌحا الخصخ في:
أ -تكفضخ الحكاـ هغ كالة األهخ في جسضع الببلد اإلسبلهضة أك تفدضقٍع كجسضع األىطسة
الحاكسة ،كاتٍاـ أفخادٌا بالكفخ كالفدق كهػاالة الغخب ،كتعصضل قزايا السدمسضغ كتسكضغ
السذخكضغ هغ جديخة العخب؛ كذلظ هغ أجل تذ ػيً صػرة كالة األهخ في ببلد العالع
()1اىطخ :خصاب دعاة الغمػ االعتقادؼ ،أ.د .دمحم بغ إبخاٌضع الدٌ اخىي ص.239

( )2اىطػخ( :أثػػخ اإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي فػي الخمػػط بػػضغ اإلرٌػػاب كالجٍػػاد ) ،د ز دمحم بػغ زيػػغ العابػػجيغ رسػػتع ،كرقػػة
عسل هقجهة في همتقى اإلرٌاب اإللكتخكىي ،بتاريخ 1436/1/25ق جاهعة اإلهاـ ،الخياض.

( )3فػي بضػاف ٌضئػة كبػار العمسػاء الرػادر عػغ الػجكرة التاسػعة كاألربعػػف بالصػائف ٌ1419/4/2ػػ ،ص .14كاىطػخ
حساية الذباب هغ األفكار الٍجاهة ،د .صالح الفػزاف ،ص ،16ط1437 ،1ق ،دار ابغ الجػزؼ. ،الخياض
136

"الترجي الجعػي لخصخ اْلرىاب االلكتخكني"

اء في داخل الدعػدية أك في جسضع
اإلسبلهي عاهة كالسسمكة العخبضة الدعػدية خاصة سػ ً
أىحاء العالع اإلسبلهي  ،كٌحا يتزح جمضًا في ىذخاتٍع حضث يبثػف تكفضخ كالة األهخ
ككصفٍع بسا ال يمضق بػالة أهخ السدمسضغ)( .)1
ب -تحخيس السػاششضغ عم ى الحكاـ هغ خبلؿ أقػالٍع في ىذخاتٍع بسا يمي:
أ -جػاز الخخكج عمضٍع.
ب -خمع البضعة.
جػ -اتٍاـ كالة األهخ بالكثضخ هغ التٍع.
كٌحا هغ شأىً صشاعة الخصخ العطضع الحؼ يٍجد كحجة البمجاف كيؤدؼ إلى الفخقة كالفتشة.
كٌػ ٌجؼ يدعى اإلرٌاب اإللكتخكىي السػجً لمسمكة العخبضة الدعػدية لمػصػؿ إلضً داخل
الدعػدية أك في غضخٌا هغ البمجاف اإلسبلهضة( .)2
ت -كثخة العسمضات اإلرٌابضة السشفحة داخل السسمكة العخبضة الدعػدية هغ قتل كتفجضخ،
كتٍجيج( .)3
كذلظ هغ أجل إحجاث البمبمة كإضٍار ضعف األهغ الدعػدؼ ،كأىٍا قابمة لبلىٍضار .ألف
العسمضات اإلرٌا بضة السػجٍة لمجاىب الدضاسي إىسا قرجٌا إضٍار ضعف األىطسة األهشضة القائسة
كٌذاشتٍا أهاـ السجتسع السحمي خاصة كالسجتسعات الجكلضة عاهة ،كإثارة ال خأؼ العاـ ضج
الحكػهات ،كأف ٌشاؾ أخصاء في األىطسة القائسة(  ،)4كٌحا هسا يدعى إلضً اإلرٌاب اإللكتخكىي
لتسخيخ ضبلالتً كاىحخاؼ هشٍجً.

( )1اىطخ القرة كاهمة إبخاٌضع السحضسضج ص.119

( )2السخجع الدابق ،ص . 118كاىطخ (هشفحيغ لسخصصات خارجضة ) هػقع الدكضشة بتاريخ  12سبتسبخ  2017ـ
( )3هػقع ك ازرة الجاخمضة الدعػدية .moi.gov.ne

( )4اىطخ ضاٌخة اإلرٌاب السعاصخ هرمح الرالح ص ،61كاىطخ :اإلرٌاب الدضاسي دراسة تحمضمضة عبج الشاصخ
حخي ػ ػػخز ،ص ،23ط1996 ،1ـ ،هكتب ػ ػػة ه ػ ػػجبػلي الق ػ ػػاٌخة ،كاىط ػ ػػخ :ص ػ ػػحضفة عاج ػ ػػل اإللكتخكى ػ ػػي بت ػ ػػاريخ
2014/5/24ـwww.ajel.com ،
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ث -استٍجاؼ رجاؿ األهغ كتكفضخٌع( .)1
كٌحا هغ شأىً أف يشذخ الخػؼ كالخٌبة في ىفػس رجاؿ األهغ ،كيدبب عدكؼ الذباب عغ
االلتحاؽ بالػضائف العدكخية ،كالتٍخب هغ هػاجٍة العسمضات اإلرٌابضة .ك ذلظ لدعدعة أهغ
يدٍل الصخيق لمسشطسات اإلرٌاب ضة لتشفضح هخصصات اإلرٌاب داخل السسمكة
البمجاف  ،كٌحا هسا َ
العخبضة الدعػدية.

ح -إح خاج السسمكة العخبضة الدعػدية أهاـ السجتسع الجكلي ،كٌحا هسا يفخح بً أعجاء التػحضج
كالدشة هغ أجل إلحاؽ الزخر كالعشت بٍحي الجكلة السباركة هغ أجل الكضج لٍا كإلراؽ التٍع
كاألباشضل لتكػف هدتٍجفة ألغخاض أخخػ.

( )2

- 3خصخ اْلرىاب اْللكتخكني عمى الجانب االجتساعي:
يذكل اإلرٌاب اإللكتخكىي خص ًاخ عمى السجتسع في السسمكة العخبضة الدعػدية هغ عجة
أهػر:

( )3

أ -ىذخ الخػؼ كتخكيع السػاششضغ ،كذلظ هغ خبلؿ ىذخ السقاشع اإلرٌابضة عغ كحذضة
القتل ،كعسمضات الحخؽ كاستٍجاؼ السػاشش ضغ ،كالتٍجيج بالغدك كبأف جضر تشطضع الجكلة اإلسبلهضة
في الصخيق إلى السسمكة العخبضة الدعػدية.
ب  -نذخ الصائفية بيغ أفخاد السجتسع:
كذلظ بتحخيس أٌل الدشة عمى غضخٌا هغ الصػائف هغ السػاششضغ داخل السجتسعات ؛
كذلظ إلشعاؿ ىار الفتشة الصائفضة ،كإضخاـ حخب داخمضة يكػف حصبٍا أبشاء السجتسع الػاحج هغ
السدمسضغ .كٌل أشج هغ ذلظ فتشة عمى السدمسضغ ؟؟

( )1اىط ػػخ خص ػػاب دع ػػاة الغمػاإلعتقػ ػػادؼ  ،أ د.دمحم ب ػػغ إبػ ػخاٌضع لدٌ اخى ػػي ص ،241كاىطػ ػػخ جخي ػػجة الحض ػػاة بتػ ػػاريخ
2016/9/19ـ ،بعشػاف :داعر تدتٍجؼ رجاؿ األهغ www.alhayat.com

( )2اىطخ :التشبضٍات الدشضة ،أ.د .سمضساف أبا الخضل ،ص.45

( )3هغ خبلؿ تتبع الباحث لشذخات اإلرٌاب اإللكتخكىي عبخ الضػتضػب .
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ت  -تجشيج الذباب لإلرىاب:
كذلظ تحت دعاية إقاهة راية الجٍاد كرفعٍا كسا في بجاية اإلسبلـ  ،كإعادة حقػؽ السدمسضغ
السدمػبة ،كالٍجخة هغ دار الكفخ ،كااللتحاؽ بالتشطضع كترػيخ ذلظ بأىً الػاجب عمى شباب
األهة( ..)1
كتستاز هػاقع اإلرٌاب اإللكتخكىي لشجشضج الذباب بسا يمي ( :)2
 -1اإلبجاع الفشي في الترسضع ،كالحخفضة الستقشة في تقدضع السػضػعات كالرػر
كالسحتػيات.

 -2التحجيث السدتسخ لمسحتػػ كهػاكبة األججاث.

 -3استقصاب الكتاب السؤثخيغ لخفع هدتػػ الثقة في السػقع.
 -4التشدضق العالي بضغ هػاقع التجشضج كتػفضخ السػاد الدسعضة كالسخئضة بذكل سخيع لصالبضٍا
هغ العزاء أك زكار السػاقع.
ث  -صشاعة الشجػهية ألعزاء السشتجيات كهؤازرتيع.
رابعا :استجراج الشداء كاألشفاؿ لداحات اْلرىاب
كيتسثل ٌحا الخصخ في تػجضً تشطضع داعر اإلرٌابي لعجد هغ ىدائً كشبابً عبخ اإلىتخىت
لتجشضج الفتاة الدعػدية ،كاستجراجٍا إلى ساحة تشطضع (داعر) اإلرٌابي ،ككحلظ األشفاؿ كذلظ
بأسالضب هغخية كعبخ فخؽ هغ الكػادر ذات الخبخة في السجاؿ الشفدي كالتقشي.
إذ جاءت الدعػدية في السخكد األكؿ في عجد األفخاد السجشجيغ لجاعر في الذخؽ األكسط،
كٌحا يبضغ حجع الخصخ عمى الذباب كالفتضات في السجتسع الدعػدؼ ( .)3

( )1اىطػػخ كمسػػة سػػساحة هفتػػي السسمكػػة الذػػضخ ععبػػج العديػػد اؿ الذػػضخ خػػبلؿ افتتػػاح همتقػػى اإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي
بجاهعة اإلهاـ بالخياض بتاريخ 1436/1/25ق

( )2اىطػػخ هػقػػع هخكػػد السدهػػاة لمج ارسػػات كالبحػػػث بعش ػػاف تجشضػػج الذػػباب عبػػخ هػاقػػع التػاصػػل بتػػاريخ  25يػلضػػػ
2016ـ  ALMEZMAAHCOMكاىطخ صحضفة عاجل اإللكتخكىي بتاريخ 2015/5/25ـ ،بعشػاف :كضف
تجشج داعر الشداءwww.ajel.sa ،

( )3اىطخ هػقع الدكضشة assakina.comا.
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كعشج ىجاح اإلرٌاب اإللكتخكىي في تحقضق جسمة األٌجاؼ التي يدعى إلضٍا داخل السجتسع
الدعػدؼ ،هغ ىذخ الخػؼ كالتخكيع ،كإثارة الصائفضة ،كتجشضج الذباب كالفتضات.فإف ذلظ هغ شأىً
تسديق لحسة السجتسع ،كإثارة الفتشة كالحخكب الجاخمضة ،كتفكظ األسخ كٌحا خصخ عمى السجتسع
عشج تحققً يكػف ٍ
كاؼ لتجهضخ السجتسع بخهتً.
خصخ اْلرىاب اْللكتخكني عمى األخالؽ:
يذكل اإلرٌاب اإللكتخكىي خص ًاخ عمى البشاء األخبلقي لمسجتسع بشذخ سمػكضات العشف
كالكخاٌضة ،كرهي السدمسضغ بأقحر األلفاظ ،كإساءة الطغ باآلخخيغ كعجـ تقجيخ كاحتخاـ العمساء
( )1

كالجعاة كىذخ الكخاٌضة لػالة األهخ هغ السدمسضغ .ككل ذلظ هغ أخبلؽ الستصخفضغ كالغبلة

كسا

في اإلرٌاب اإللكتخكىي كها يشذخ دعاتً .كٌحا هغ شأىً أف يٍجـ بشاء السجتسع األخبلقي
كيرشع جضبلً هتأث اًخ بتمظ الثقافة التي ترشع شخرضة بعضجة عغ ٌجؼ اإلسبلـ كأخبلؽ أٌمً .كإىسا
ٌي أخبلؽ البغاة األكلضغ ،الحيغ كصفٍع الشبي  بأىٍع ((سفٍاء األحبلـ))

( )2

(أؼ صغار

العقػؿ)(  ،)3كلٍحا ىذخكا عضػب العمساء كالػالة كلع يكغ هغ هشٍج الدمف التذٍضخ بعضػب
( )4
بل عمى سػء
الػالة  ،كٌحا يؤكج أف دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي في كل ها يشذخكف إىسا يثبتػف دلض ً

أخبلقٍع كجفاء شباعٍع .كٌحا بجكري يؤثخ في كل هغ يؤيجٌع أك يتأثخ بٍع .كٌػ أبعج ها يكػف
﴿كإَِّى َظ َل َعَم ٰى ُخمُ ٍق َع ِطض ٍع ﴾ [سػرة القمع،]4:
عغ ٌجػ الشبي  الحؼ هجحً ربً تعالى بقػلًَ :
كٌحي هغ اآليات الجاالت عمى اترافً بسكارـ األخبلؽ كالتي كاف لً هشٍا  أكسمٍا كأجمٍا كٌػ
في كل خرمة هشٍا في الحركة العمضا ( .)5

( )1اىطخ اإلرٌاب حقضقتً كأسبابً ،بجر البجر ،ص.126

( )2صحضح البخارؼ ،كتاب استتابة السختجيغ باب قتل الخػارج ،حجيث رقع .6930
( )3شخح صحضح هدمع لمشػكؼ.412/3 ،

( )4هػقػػف الذ ػخيعة هػػغ العشػػف كاإلرٌػػاب سػػساحة الذػػضخ عبػػج العديػػد بػػغ بػػاز ،ص ،84ط2007-1427 ،1ـ،
هكتبة الرحابة الذارقة.

( )5تضدضخالكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف  ،الدعجؼ ص.879
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ككاف في كبلهً ( أفرح خمق هللا كأعحبٍع كبلهًا كأحبلٌع هشصقًا حتى إف كبلهً لضأخح
بسجاهع القمػب كيدبي األركاح) ( .)1
فسا أكسع البػف كها أبعج الشجعة ،بضغ الٍجػ الشبػؼ العطضع لمشبي  كبضغ أخبلؽ دعاة
اإلرٌاب اإللكتخكىي ،كبحاءة ألفاضٍع كسػء كجبلفة أشباعٍع  ،لحلظ كاف العشف كاإلرٌاب عشػاف
ترخفاتٍع .كدياىتٍع إىسا ٌي القتل كالتجهضخ ،كٌحا يبضغ خصخ اإلرٌا ب اإللكتخكىي عمى أخبلؽ
السجتسعات كتحػؿ ثقافة الخحسة اإلسبلهضة إلى ثقافة العشف كصشاعة الك خاٌضة في أجضاؿ
السدمسضغ.
- 5خصخ اْلرىاب اْللكتخكني عمى الجانب االقترادي:
تٍجيجات قادة تشطضع الجكلة اإلسبلهضة (داعر) بزخب السشذآت االقترادية في السسمكة
العخبضة الدعػدية كتحخيس أتباعٍع عمى ذلظ كإثارة عجـ االستق خار األهشي داخل الدعػدية
باستخجاـ التفجضخات لمسػاقع االقترادية كالحضػية في البشاء االقترادؼ الدعػدؼ ،كل ذلظ يذكل
خص اًخ عمى الجاىب االقترادؼ في السسمكة العخبضة الدعػدية هغ الشػاحي التالضة:
 -1إضعاؼ االقتراد كتجهضخي .كٌ ػ ٌجؼ يدعى إلضً دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي ،باعتبار
أف الدعػدية تذكل اكبخ اقتراد لمدػؽ الحخة في الذخؽ األكسط ،كسا أىٍا بضئة جاذبة
لمسدتثسخيغ كلخأس الساؿ .كفي اإلرٌاب كقتل رجاؿ األعساؿ ىدف لكل ٌحا ( .)2
 -2ضخب سضاحة السسمكة العخبضة الدعػدية كذلظ بشذخ الخعب كالخػؼ في ىفذ كل قاصج
لٍا أك هقضع فضٍا .كٌحا بجكري يزعف هغ ىٍػضٍا االقترادؼ كالثقافي( .)3

( )1زاد السعاد في ٌجؼ خضخ العباد البغ القضع  ،182/1ط1407 ،15ق ،1987/هؤسدة الخسالة ،لبشاف.
( )2هغ خبلؿ تتبع الباحث لشذخات تشطضع داعر في هػاقع التػاصل .

( )3اىط ػػخ هػق ػػع ك ازرة التج ػػارة كاالس ػػتثسار الد ػػعػدؼ  ،mci.gov.saكاىط ػػخ القش ػػاة الدػ ػعػدية األكل ػػى بض ػػاف ك ازرة
الجاخمضة الدعػدية بتاريخ ٌ1437/3/22ػ.
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 -3تجهضخ السشذآت الحضػية ،كالسصارات كالسبلعب كالسشذآت البتخكلضة ،ككل ٌحا يذكل
خص ًاخ عمى الجاىب االقترادؼ لمسسمكة العخبضة الدعػدية( .)1
كلحلظ يعتبخ اإلرٌاب هغ أخصخ العشاصخ عمى االقتراد الػششي هغ عجة جٍات لعل هشٍا
خصخي السباشخ عمى االقتراد.
فاإلرٌابضػف يحاكلػف جٍجٌع ضخب االقتراد الػششي ،حضث إف االقتراد ٌػ شخياف الحضاة
لمسجتسعات .كذلظ هغ خبلؿ اإلض خار باقتراديات الػشغ لسا يدتمدـ صخؼ هبالغ كبضخة عمى
حخب اإلرٌاب ،كتخهضع ها تع إتبلف ً في العسمضات اإلرٌابضة ،كصخؼ أهػاؿ كاف هغ السفتخض أف
ترخؼ لجفع عجمة التشسضة كالتصػيخ في جسضع السجاالت( .)2
كلحلظ كاف هغ خصخ اإلرٌاب االلكتخكىي أىً سبب لػقف عجمة التشسضة كالتصػر كإعاقة
لمتشسضة كاستشداؼ السػارد( .)3
السبحث الثالث :أىسية الترجي لإلرىاب االلكتخكني
إف الترجؼ الجعػؼ تجاي اإلرٌاب اإللكتخكىي في ترحضح الكثضخ هغ السفاٌضع الخاشئة
التي يشذخٌا دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي كيزممػف بٍا أتباعٍع كالتقمضل هغ أٌسضة العمساء كاتٍاهٍع
بسا يقمل هغ هكاىتٍع في أعضغ السجعػيغ ،كٌحا ىػع هغ تفخيق الكمسة كإثارة الفتشة كيؤدؼ إلى
إضعاؼ الجيغ في ىفػس العاهة(  ،)4لحلظ تكػف السدؤكلضة الجعػية ٌي السحخؾ األقػػ لسػاجٍة

( )1اىطخ هدؤكلضة الجعاة في هػاجٍة الفكخ التكفضخؼ في السجتسع الشدػؼ الدعػدؼ ،هشضخة آؿ فٍضج ،ص.81

( )2جخي ػػجة الخي ػػاض ،آث ػػار اإلرٌ ػػاب الضػهضػ ػػة عم ػػى ال ػػػشغ كالسػ ػػاشغ يػسػ ػػف ال ػػخهضح الع ػػجد ٌ1419ػ ػػ ،األربعػ ػػاء
ٌ1428/4/15ػAlriydh com .

( )3جخيػػجة عكػػاظ تػػأثضخ اإلرٌػػاب عمػػى االقترػػاد الػػػششي ،سػػالع سػػضعجب عجاجػػة األربعػػاء  10ش ػػاؿ ٌ1435ػ ػ
okaz.com.sa

( )4اىطػ ػ ػػخ :هػقػ ػ ػػع الدػ ػ ػػكضشة ،السػ ػ ػػجارج فػ ػ ػػي كذػ ػ ػػف شػ ػ ػػبٍات الخ ػ ػ ػػارج ،أحسػ ػ ػػج عسػ ػ ػػخ بػ ػ ػػازكؿ 6 ،هػ ػ ػػايػ ،2012
 assakina.comكاىطخ :هجسػع فتاكػ اإلهاـ بغ باز ص ،1022طٌ1416 ،1ػ ،دار الػشغ الخياض.
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ٌحي األخصار كإصبلح ٌحا الشػع هغ االىحخافات الفكخية .ىط اخ لسا تستمكً هشاٌج الجعػة كأصػلٍا
هغ صفاء عقضجة ككساؿ شخيعة كسسػ أخبلؽ

( )1

كلػ لع تقع الجعػة بسدؤكلضتٍا ىحػ ٌحا الفكخ السشحخؼ كالزبلؿ السبضغ لتفاقع خصخ
اإلرٌاب اإللكتخكىي كازداد ك اكتػت األهع بحخ ىاري؛ ألف (البجع في أكلٍا شب اخ ثع تكثخ في
األتباع حتى ترضخ أذرعا كأهضاال كفخاسخ) ( .)2
إف ٌحا الترجؼ يديج هغ قجرة الجعػة عمى القضاـ بسدؤكلضتٍا في الكذف عغ شبٍات
الجساعات الستصخف ة كإعصاء الرػرة الرحضحة الكاهمة عغ صفات دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي.
القائع عمى تحخيف الشرػص كبث الذبٍات كاتباع الستذابً كالرجكر عغ غضخ العمساء كتذكضظ
الشاس في عقائجٌع ،كىذخ الفخقة داخل السجتسع السدمع كسا جاء ذلظ في الحجيث عغ الشبي 
في كصف الخػارج بقػلً(( :يحقخ أحجكع صبلتً هع صبلتٍع كصضاهً هع صضاهٍع ،يقخؤكف
القخآف ال يجاكز تخاقضٍع ،يسخقػف هغ اإلسبلـ كسا يسخؽ الدٍع هغ الخهضة)) ( .)3
لحلظ كاىت الجعػة بالسخصاد لكل أسالضبٍع كش خائق دعػتٍع في تزمضل الشاس .حتى كذفت
كل شبٍاتٍع الػاردة في أباشضل شخحٍع ،كادكر هغ أدكار االرجؼ الجعػؼ تجاي اإلرٌاب
اإللكتخكىي .الحؼ لػ لع تقع الجعػة بسدؤكلضتٍا تجاًٌ لتاي الكثضخ هسغ تشصمي عمضٍع شبٍات دعاة
اإلرٌاب اإللكتخكىي الحؼ يخكج دعاتً لمفكخ السشحخؼ كإقشاع الذباب السدمع كجحبٍع إلى ساحة
اإلرٌاب باسع الجٍاد ،كسا في تشطضع داعر اإلرٌابي الحؼ لجيً فخيق هغ الخبخاء التقشضضغ
كالشفدضضغ لمتأثضخ عمى أكبخ شخيحة( .)4
( )1اىطخ :كسصضة أٌل الدشة بضغ الفخؽ ،دمحم عبج الكخيع ،ص ،287ط ،1دار الخاية الخياضٌ1415 ،ػػ ،كاىطػخ:
ضػابط التكفضخ عشج أٌل الدشة كالجساعة ،عبج هللا القخىي ،ط ،1هؤسدة الخسالة ،بضخكت ،لبشاف.

( )2هجسػع الفتاكػ لذضخ اإلسبلـ ابغ تضسضة .425/8

( )3صحضح البخارؼ ،كتاب السشاقب ،باب عبلهات الشبػة ،حجيث رقع (.)3610

( )4اىط ػػخ :هػق ػػع جخي ػػجة الخي ػػاض ،الع ػػجد  ،16990الد ػػبت ،بت ػػاريخٌ1438/3/25 :ػ ػػ ،بعشػ ػػاف :إرٌ ػػاب داع ػػر
اإللكتخكىي.Alriydhcom .
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(كيذغ التشطضع الجاعذي ٌجساتً باعتسادي عمى التفدضخ السشحخؼ الحؼ يرف السجتسعات
اإلسبلهضة بأىٍا هجتسعات جاٌمضة ،كيرف حكاهٍا بالكفخ كاعتبار ديارٌا دار حخب ،كٌحا ال
يعمع لً ىطضخ في تاريخ اإلسبلـ هسا تسخس عشً أصػؿ دعػتٍع في ٌحا العرخ كالتي تقػـ
عمى:
 -1تكفضخ أٌل القبمة حكاها كهحكػهضغ.
 -2استباحة دهاء السدمسضغ.
كالتكفضخ كاالستباحة صشػاف ال يفتخقاف دؿ عمى ذلظ األثخ كالشطخ.
أها األثخ فقػلً (( :ال تخجعػا بعجؼ كفا اًر يزخب بعزكع رقاب بعس)) ( .)1
كأها هغ الػاقع فإف خػارج العرخ (الج كاعر) لع يحسمػا الدبلح في كجً أٌل القبمة إال بعج
الضقضغ التاـ أف كفخ السجتسعات اإلسبلهضة أشج هغ كفخ الضٍػد كالشرارػ) ( .)2
كبالتالي تتجمي أٌسضة الترجؼ الجعػؼ لئلرٌاب في كذفً لذبٍات ٌحا الخصخ الحؼ يٍجد
السجتسعات السدمسة كيسدؽ كحجتٍا كيفخؽ لحستٍا كيبث الخػؼ في أرجائٍا كيٍجـ أركاىٍا.
كٌحا يبضغ لمسدمع سشة هللا التي ال تتبجؿ في دحس شبٍات أعجاء همتً ،قاؿ تعالى:
َّ
ضخ ﴾ [سػرة الفخقاف]33:
َح َد َغ تَْف ِد ًا
﴿كَال َيأْتُ َ
ػى َظ ِب َسَث ٍل ِإ ال ِجْئَش َ
اؾ ِباْل َح ِّق َكأ ْ
َ
ك هسا ال شظ فضً ال غشي لمبذخية عغ الجعػة إلى هللا  شخفة عضغ ،ألف غضاب أىػار
الجعػة عغ السجتسعات يجعمٍا تعضر في ضمسات بعزٍا فػؽ بعس ،كذلظ في جسضع هجاالت
الحضاة .كيجج دعاة الباشل الصخيق هعبجًا لمػصػؿ إلى السجتسعات ،كىذخ الزبلؿ كفاسج
االعتقاد.
كأها بالجعػة فضدتقضع أهخ الشاس كيرمح شأىٍع كيؤخح بأيجيٍع إلى جادة الحق كالرػاب.
الطمُس ِ
الشاس ِهغ ُّ
ِ
ِ
الش ِ
ات ِإَلى ُّ
ػر ِبِإ ْذ ِف َرّب ٍِِ ْع
َ
قاؿ تعالى﴿ :الخ ُ ك َتاب أَْى َ ْدلَشايُ ِإَلْض َظ لتُ ْخ ِخَج َّ َ
َ
صخ ِ
ِ
اط اْل َع ِد ِ
يد اْل َح ِس ِضج ﴾ ّْ[سػرة إب خاٌضع.]1:
ِإَل ٰى َ
( )1صحبح البخارؼ ،كتاب العمع ،باب اإلىرات لمعمساء ،حجيث رقع (.)121
( )2اىطخ :القرة الكاهمة لخػارج عرخىا ،إبخاٌضع السحضسضج ،ص.20
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لحلظ عشجها فتخت الخساالت الدساكية قبضل بعثة الخسػؿ  عاشت البذخية في حالة يخثي
لٍا ىتضجة البعج عغ اإليساف الحؼ يدقي عصر الشفػس كيخكؼ ضسأٌا .لتحضى حضاة الدعجاء في
الحضاة الجىضا كفي اآلخخة.
كالقضاـ بالػاجب الجعػؼ ٌػ هدؤكلضة األىبضاء الحيغ جعمٍع هللا قادة لمخضخ كسببا لربلح
السجتسعات ،ك القزاء عمى الفداد كدحخ السفدجيغ ،كذلظ يقتزي الدضخ عمى شخيقتٍع كسمظ

( )1
ِ
ِ
ِِٰ ِ ِ
ر ٍ
ِ
ضخة أََىا َكَه ِغ اتََّب َعِشي
سبضمٍع كاالقتجاء بٍع قاؿ تعالىُ ﴿ :ق ْل ٌَحي َسبضمي أَْد ُعػ إَلى ََّّللا َعَم ٰى َب َ
ِ
ِ
ضغ ﴾ [سػرة يػسف.]108:
اف ََّّللا َكَها أََىا ه َغ اْل ُس ْذ ِخِك َ
َك ُسْب َح َ
كٌحا يجعل في القضاـ بالترجؼ الجعػؼ سببا لشجاة السجتسعات البذخية هغ بخاثغ الزبلؿ

كهٍالظ االىحخاؼ كهخاشخ البجع كسا في بجعة اإلرٌاب اإللكتخكىي تجاي السجتسع الدعػدؼ.
كالترجؼ الجعػؼ تتضغ بً صػرة اإلسبلـ الرحضحة التي يحاكؿ دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي
تذػيٍٍا بسا يشذخكف هغ ذعخ في السجتسعات ،كبسا يبثػف هغ خػؼ في الشفػس اآلهشة
السصسئشة ،حتى أف غضخ السدمع عشجها يذاٌج أفعاؿ اإلرٌابضضغ تشصبع لجيً صػرة سضئة عغ
اإلسبلـ ،كتتكػف لجيً قشاعات خاشئة عغ سمػكضات أٌمً ،كٌحا هصمب هغ هصالب أعجاء اإلسبلـ
كٌجؼ هغ األٌجاؼ التي يدعػف إلضٍا في أف يطٍخ اإلسبلـ برػرة تسمؤٌا الجهاء.
كال شظ بأف اإلرٌاب اإللكتخكىي بسا يبث كبسا يرشع في السجتسعات يشقل صػرة هغايخة ال
تست إلى اإلسبلـ برمة ،فاإلسبلـ ديغ الخحسة كالخفق.
ِ ِ
قاؿ تعالى﴿ :كها أَرسْمَش َّ
ضغ ﴾ [سػرة األىبضاء]107:
اؾ ِإال َرْح َس ًة لْم َعاَلس َ
ََ َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضغ
اء ُك ْع َرُسػؿ ه ْغ أَْىُفد ُك ْع َع ِديد َعَمْضً َها َعش ُّت ْع َح ِخيز َعَمْض ُك ْع ِباْل ُس ْؤِهش َ
كقاؿ تعالىَ ﴿ :لَقْج َج َ
َرُءكؼ َرِحضع ﴾ [سػرة التػبة]128:
( )1اىطخ :هكاىة اإلفتاء في الجعػة إلى هللا ،أ .د .خالج القخيذي،ص ،25ط1437 ،1ق2016-ـ ،دار الحزػارة
لمشذخ ،الخياض.
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كفي الحجيث عشً (( :فأىا آخح بحجدكع هغ الشار كأىتع تقتحسػف فضٍا)) ( .)1
إف الجعػة إلى هللا لٍا الجكر الكبضخ في تساسظ ك كحجة ك تخابط الجكؿ كالسجتسعات كتبلحع
الذعػب  ،كذلظ هغ خبلؿ تأكضج الجعػة عمى كجػب لدكـ جساعة السدمسضغ كتحخيع الخخكج عمى
كالة األهخ كتفخيق عرى الصاعة ،كذلظ بشذخ هشٍج الدمف كبضاف كسصض ة اإلسبلـ .قاؿ الحافع
ابغ رجب( :كأها الدسع كالصاعة لػالة أهػر السدمسضغ ففضٍا سعادة الجكلة كبٍا تشتطع هرالح
العباد في هعايذٍع كبٍا يدتعضشػف عمى إضٍار ديشٍع كشاعة ربٍع ،كسا قاؿ عمي " :إف الشاس
ال يرمحٍع إال إهاـ"( .)3 ())2
كقاؿ الحدغ البرخؼ رحسً هللا كقج سئل عغ الػالة( :كها عدى أف أقػؿ فضٍع كٌع يمػف هغ
أهػرىا خسدة :الجسعة كالجساعة ،كالفيء ،كالثغػر كالحجكد ،وهللا ها يدتقضع الجيغ إال بٍع)( .)4
كهغ خبلؿ تتبع الباحث لصخح دعاة اإلرٌاب اإللكتخكىي اتزح أىٍع يشذخكف عبخ اإلىتخىت
التحخيس عمى كالة األهخ ،كيخددكف القػؿ بتكفضخٌع كيخكف الخخكج عمضٍع .كٌحا يخالف هشٍج
اإلسبلـ ،الحؼ يأهخ بمدكـ جساعة السدمسضغ ،كالدسع كالصاعة لػالة أهخٌع.
السبحث الخابع :شخعية الترجي الجعػي لخصخ اْلرىاب اْللكتخكني ك بجراية
السجتسع السدمع يستصي سفضشة كاحجة كسا جاء في قػلً ( :هثل القائع عمى حجكد هللا
كالػاقع فضٍا كسثل قػـ استٍسػا عمى سفضشة فأصاب بعزٍع أعبلٌا كبعزٍع أسفمٍا ،فكاف الحيغ
في أسفمٍا إذ استقػا هغ الساء هخكا عمى هغ فػقٍع فقالػا :لػ أىشا خخقشا في ىرضبشا خخقا كلع ىؤذ

( )1صحضح البحارؼ ،كتاب الخقاؽ ،باب االىتٍاء عغ السعاصي ،حجيث رقع (.)6483

( )2السرػشف البػغ أبػػي شػضبة  ،95/21كتػاب الفػػتغ ،حػجيث رقػع( )6483تحقضػػق سػعج الذػػثخؼ ط 1436 1ق –
 2015دار كشػز اشبضمضا – الخياض.

( )3جاهع العمػـ كالحكع ،البغ رجب.106/2 ،

( )4آداب الحدػغ البرػخؼ ،البػغ الجػػزؼ ،ص ،116ط ،3دهذػق ،دار الشػػادرٌ1429 ،ػػ ،كاىطػخ :عقضػجة الدػمف
كأصحاب الحجيث ،ص ،294تحقضق :ىاصخ الججيع ،ط 2ق1419دار العاصسة ،الخياض.
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هغ فػقشا ،فإف يتخكػٌع كها أرادكا ٌمكػا ك ٌمكػا جسضعا كإف أخحكا عمى أيجيٍع ىجػا كىجػا
جسضعاً) ( .)1
كهجافعة أٌل الحق لمباشل سشة رباىضة يؤكجٌا القخآف كتبضشٍا الدشة العصخة كتؤكجٌا ،قاؿ
َف َيُقػلُػا َربَُّشا ََّّللاُ كَل ْػَال َدْف ُع ََّّللاِ َّ
ز ٍُ ْع
أْ
اس َب ْع َ
الش َ
َ
ِ ِ
ِ
ضخ كَلَضْش َّف
ر ُخُي
ضٍا ْ
ُي ْح َك ُخ ف َ
ر َخ ََّّللاُ َه ْغ َيْش ُ
اس ُع ََّّللا َكث ًا َ ُ

َّ ِ
ُخ ِخ ُجػا ِه ْغ ِدَي ِ
ارٌِ ْع ِب َغْض ِخ َح ٍّق ِإ َّال
يغ أ ْ
تعالى﴿ :الح َ
ِ ٍ ِ
ِ
اهع كبِضع كصَمػات كهد ِ
اج ُج
ص َػ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
بَب ْعس َل ٍُّج َه ْت َ
ِ
ِ
كد
َّللا َلَق ِػ ّّؼ َع ِديد﴾
ػٌ ْع ِبِإ ْذ ِف ََّّللا َكَقَت َل َد ُاك ُ
[سػرة االحج ،]40:كقاؿ تعالىَ ﴿ :ف ٍَ َدُه ُ
إ َّف َّ َ
جاُلػت كآتاي ََّّللا اْلسْم ظ كاْل ِح ْكس َة كعَّمسً ِه َّسا يذاء كَلػَال دْفع َّ ِ
ز ٍُع ِبَب ْع ٍ
َّللا َّ
س َلَف َدَج ِت
َ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ ََ َُ
الش َ
ََ ُ َ ْ َ ُ
اس َب ْع َ ْ
ِ
ِٰ
ضغ ﴾ [سػرة البقخة.]251:
َّللا ُذك َف ْز ٍل َعَمى اْل َعاَلس َ
ْاأل َْر ُ
ض َكَلك َّغ َّ َ

قاؿ ابغ كثضخ رحسً هللا :يجفع عشٍع ببعزٍع بعس كلً الحكع كالحكسة كالحجة عمى خمقً
في أقػالً كأفعالً(  . )2كهجافعة الباشل كالترجؼ لخصخي كاجب عمى السجتسع السدمع كل عمى
حدب قجرتً ،كسا في الدشة عشً (( :ه غ رأػ هشكع هشك اخ فمضغضخي بضجي فإف لع يدتصع فبمداىً
كهغ لع يدتصع فبقمبً كذلظ أضعف اإليساف)) (  .)3كسا أف في ذلظ أداء لمشرضحة كسا قاؿ :
((ا لجيغ الشرضحة ،قمشا لسغ يا رسػؿ هللا؟ قاؿ :﵀ كلكتابً كلخسػلً كألئسة السدسضغ كعاهتٍع))( .)4
كٌحا يبضغ أٌسضة الشرضحة كهكاىتٍا في الجيغ اإلسبلهي كهشدلتٍا الخفضعة كقػتٍا السشضعة في
حساية السجتسع السدمع هغ كل خصخ ي دعدع أركاىً كيٍجد أبشاءي ،كها الترجؼ لئلرٌاب
اإللكتخكىي كخصخي إال ضخبا هغ ضخكب الشرضحة كسا في حجيث الجيغ الشرضحة الحؼ بضغ أف

( )1صحضح البخارؼ ،كتاب الذخكة ،باب ٌل يقخع في القدسة حجيث بخقع (.)205
( )2تفدضخالقخآف العطضع البغ كثضخ.)670/1( .

( )3صحضح هدمع كتاب اإليساف ،باب بضاف كػف الشٍي عغ السشكخ هغ اإليساف ،حجيث رقع ().78
( )4صحضح هدمع ،كتاب اإليساف ،باب بضاف أف الجيغ الشرضحة ،حجيث رقع (.)55
147

هجمة جاهعة فمدصيغ لألبحاث كالجراسات – العجد الخابع– الجدء األكؿ  -يػليػ 2020 -

الشرضحة تذسل خراؿ اإلسبلـ كاإليساف ك اإلحداف التي جاءت في حجيث جبخيل عمضً الدبلـ
كسسي ذلظ كمً ديشا( .)1
كالذخيعة اإلسبلهضة جاءت بسا يحفع أهغ السجتسع السدمع هغ كل ٍ
كباغ كهغ كل
هعتج ٍ

هفدج يٍجد أهغ أفخادي كتساسظ بشضاىً.قاؿ تعالى َّإىسا ج د َّ ِ
يغ ُي َح ِ
َّللا َكَرُسػَل ًُ
اء الح َ
ارُبػ َف َّ َ
َ ََ ُ
َّ
ض َفدادا أَف يَقَّتمُػا أَك ي َّ
ِ
صع أَْيِج ِ
يٍ ْع َكأ َْر ُجُم ٍُع ِّه ْغ ِخ َبل ٍؼ أ َْك ُي َشف ْػا ِه َغ
في ْاأل َْر ِ َ ً
ُ
رم ُبػا أ َْك تَُق َ
ْ َُ
َٰذلِ َظ َل ٍُع ِخ ْدؼ ِفي ُّ
الجْىَضا ۖ َكَل ٍُ ْع ِفي ْاآل ِخ َِخة َع َحاب َع ِطضع [سػرة السائجة.]33:
ْ

كَي ْد َع ْػ َف
َ
ْاأل َْر ِ
ض

قاؿ ابغ كثضخ رحسً هللا السحاربةٌ :ي السزادة كالسخالفة كٌي صادقة عمى الكفخ كعمى
قصع الصخيق كإخافة الدبضل ككحا اإلفداد في األرض يصمق عمى أىػاع هغ الذخ ( .)2
كالسذٍػر أف ٌحي اآلية في أحكاـ قصاع الصخيق الحيغ يعخضػف لمشاس في القخػ كالبػادؼ
فضغربػىٍع أهػالٍع كيقتمػىٍع كيخضفػىٍع) ( .)3
كقخر أٌل العمع قتل السفدجيغ كفائجة ذلظ تعػد لمسجتسع أفخادا كجساعات( .)4
كقاؿ تعالى ﴿ :كإِف َ ِ
اف ِهغ اْلسؤِهِشضغ اْق َتَتُمػا َفأ ِ
اٌ َسا َعَمى
َْ
شائَف َت ِ َ ُ ْ َ
َصم ُحػا َبْضَش ٍُ َسا َفِإ ْف َب َغ ْت ِإ ْحَج ُ
ْ
ِ َِّ
ِ
ِ ِ ِ
ضحتَّ ٰى َتِف ِ
صػا ۖ ِإ َّف
َصمِ ُحػا َبْضَش ٍُ َسا ِباْل َع ْج ِؿ َكأَْق ِد ُ
ْاأل ْ
ُخ َخٰػ َفَقاتُمػا التي َتْبغ َ
اء ْت َفأ ْ
يء إَل ٰى أ َْهخ ََّّللا َفإ ْف َف َ
َ
ِ ِ
َّ ِ
ضغ ﴾ [سػرة الحج خات.]9:
َّللا ُيح ُّب اْل ُسْقدص َ
َ
قاؿ ابغ كثضخ  :أؼ حتى تخجع إلى أهخ هللا كرسػلً ،كتدسع لمحق كتصضعً( .)5
كالبغي ٌػ :االستصالة كالطمع كإباء الرمح ( .)6

( )1اىطخ :جاهع العمػـ كالحكع ،البغ رجب الحشبمي ،ص.206
( )2تفدضخ القخآف العطضع البغ كثضخ.88/3

( )3تضدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف ،الذضخ عبج الخحسغ الدعجؼ .33

( )4اىط ػ ػ ػ ػػخ هحاضػ ػ ػ ػ ػخات ف ػ ػ ػ ػػي العقض ػ ػ ػ ػػجة كال ػ ػ ػ ػػجعػة ،فز ػ ػ ػ ػػضمة الذ ػ ػ ػ ػػضخ ال ػ ػ ػ ػػجكتػر ص ػ ػ ػ ػػالح الف ػ ػ ػ ػػػزاف ص ،126ط،1
ٌ1424ػ2003/ـ ،أكلي الشٍى لئلىتاج اإلعبلهي ،القاٌخة.

( )5تفدضخاالقخآف العطضع البغ كثضخ .349/7

( )6الكذاؼ لمدهخذخؼ ،278/4 ،طٌ1427 ،1ػ2006 ،ـ ،دار الكتاب العخبي ،بضخكت.
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كحق عمى إهاـ السؤهشضغ كالسؤهشضغ أف يقاتمػٌع ،حتى يفضئػا إلى أهخ هللا) ( .)1
كالػاجب أ ف تقاتل فئة البغي إلى أف تكف كتتػب كٌحا في حق فئة باغضة كٌي هؤهشة

يكفخكف السجتسع السدمع كيدتحمػف قتمٍع كدهاءٌع
كتعخؼ لمسؤهشضغ حقػقٍع ،فكضف بالبغاة الحيغ َ
كسا في اإلرٌاب اإللكتخكىي كالشظ بأف األهخ أكجب كأعطع في درء خصخٌع كالترجؼ إلرٌابٍع.

إف ٌحا يؤكج أف الذ خيعة اإلسبلهضة جاءت بالسحافطة عمى أهغ السجتسعات كأىٍا تأبى الفداد
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّ
ضٍا كُي ٍْمِ َظ اْل َح ْخ َث ك َّ
الش ْد َل َو ََّّللاُ
َ
كتشٍى عشً قاؿ تعالىَ ﴿:كإِ َذا تَ َػل ٰى َس َع ٰى في ْاأل َْرض ل ُضْفدَج ف َ َ
َال ُي ِح ُّب اْلَف َد َاد﴾ [سػرة البقخة ،] 205:فا﵀ ال يخضى بإض خار عبضجي كلػ كفا ًار ض اًخ ال يجخ إلى
ىفعٍع .فكضف يخضى عغ الزخر عمى السجتسع السدمع بأشج الفداد .كسا في اإلرٌاب
اإللكتخكىي السػجً لمسسمكة العخبضة الدعػدية.

(كيكػف رد الفئة الباغضة إلي الحق أكالً بالكبلـ ثع يت خقى درجة إلي أف يبمغ القتاؿ حتى

تخجع إلي أهخ هللا كتشقاد إلي الحق)( .)2

كاإلرٌاب اإللكتخكىي يشذخ دعاتً الفداد العخيس هغ عقضجة تكفضخ السؤهشضغ بالحىب

كالخصضئة كسا يفعمً الخػارج الحيغ يقػلػف (إف فاعل الكبضخة كافخ ،كلٍحا خخجػا عمي السدمسضغ

كاستباحػا دهاءٌع كأهػالٍع)( .)3

كٌحا هخالف لقػؿ أٌل الدشة :إف فاعل الكبضخة ال يخخج هغ اإليساف( .)4
كسا أف الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي كخصخي أهخ أكجتً الدشة الشبػية بقتل أسبلفٍع الحيغ
ِ
ػٌ ْع)) ( .)5
ػٌ ْع َفاْق ُتمُ ُ
بجأكا التأسضذ لفكخٌع كذلظ بقػلً (( :أَ ْيَش َسا َلقضتُ ُس ُ

( )1الجرر السشثػر لمدضػشي.561/7 ،
( )2الكذاؼ لمدهخذخؼ .278/4

( )3شخح العقضجة الػاسصضة لدساحة الذضخ دمحم بغ عثضسضغ  ،238/2طٌ1426 ،2ػ ،دار ابغ الجػزؼ الخياض.
( )4السخجع الدابق .239/2

( )5صحضح البخارؼ ،كتاب السشاقب باب عبلهات الشبػة في اإلسبلـ ،حجيث رقع (.)3611
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ألقتمشٍع قتل عاد)) ( .)1
كقػلً (( :لئغ أدركتٍع
ّ

ككسا تتأكج أٌسضة الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي كخصخي السػجً ٌػ هػاجٍة تمظ الحسمة
الذخسة ا لسػجً لمسمكة العخبضة الدعػدية في هػاقع التػاصل االجتساعي هغ قبل تشطضع الجكلة
اإلسبلهضة (داعر) حضث تع رصج ٌ 300اشتاؽ تحخيزي في الذٍخ الػاحج فقط لمتحخيس ضج
الدعػدية كسجل ( )17000000همضػف هذاركة أغمبٍا هجٍػلة السرجر كسا يؤكج أٌسضة
الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي ذل ظ العجد الكبضخ هغ هتابعي هػاقع التػاصل االجتساعي
كهدتخجهي اإلىتخىت في العالع إذ يبمغ بشٍاية عاـ 2017ـ إلي  4.3همضار هدتخجـ أؼ ها
ىدبتً  % 80كيرل عجد السدتخجهضغ في العالع العخبي ،فقج  266همضػف بحمػؿ عاـ 2018ـ
كفي الدعػدية خاصة كصل العجد  24همضػف في هشترف عاـ 2017ـ كتصػر هػقع يػتضػب
ها قجري  190همضػف هذاٌجة يػهضاً في الدعػدية هغ أصل  240همضػف هذاٌجة في الذخؽ
األكسط

( )2

كٌحا يبضغ أٌسضة الترجؼ لخصخ اإلرٌاب.

ٌحا يبضغ أف الذبكات االجتساعضة لسػاقع التػاصل تسثل سػقًا رائجًا لؤلفكار الستصخفة كلحلظ
استغل اإلرٌاب اإللكت خكىي ٌحا في ٌجستً ضج الدعػدية.
هسا يؤكج عمى أف ضخكرة الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي لٍا أٌسضة كبخػ ،في الحفاظ عمي
تساسظ الػشغ كسضادتً .كأف ٌحا غضخ قابل لمتداكـ تحت أؼ شعار .كأف الحفاظ عمي جساعة
السدمسضغ هصمب شخعي ،ككاجب كششي ،يحتع عمي الجسضع القضاـ بً ،أفخادًا كجساعات
كهؤسدات(  .)3ألف الحفاظ عمى كضاف الجكلة الدعػدية كالجفاع عشٍا ضخكرة كاجبة .فٍي فدصاط
اإلسبلـ الضػـ ،كأؼ اختبلؿ في هشطػهة بشاء كحجتٍا يؤدؼ إلي ىتائج ال تحسج عقباٌا .لحلظ

( )1صحضح البخارؼ ،كتاب التػحضج ،باب قػلً تعالى (تعخج السبلئكة) ،حجيث رقع( ).7422

( )2اىطخ هػقع ك ازرة االتراالت كتقشضة السعمػهات بتاريخ ٌ1439/1/5ػ www.mcit.gov.sa.com
( )3اىطخ االقترادية ىت عمي الحجمي (الترجؼ لئلرٌاب  24سبتسبخ 2017ـ )www.aleqt.com
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أكجت الذخيعة اإلسبلهضة كالعمساء هغ الدمف كالخمف عمي أٌسضة لدكـ الجساعة كتحخيع الخخكج
عمي الػالة كأف ٌحا أصل هغ أصػؿ عقضجة أٌل الدشة كالجساعة( .)1
قاؿ شضخ اإلسبلـ ابغ تضسضة رحسً هللا "كلع تخخج شائفة عمى كالة األهخ إال ككاف ها أفدجكي
بالخخكج عمضٍع أعطع هسا ضشػي هغ الربلح" ( .)2
كهغ أٌسضة الترجؼ لخصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي أف في الترجؼ الجعػؼ لئلرٌاب إيقافا لٍحا
السج الخصضخ الحؼ يجهخ في شخيقً كل شيء كال يتػقف خصخي عشج حج هعضغ بل أىً يتعجػ
لضذسل جسضع هشاحي الحضاة كهجاالتٍا  ،كلحلظ يعتخؼ الخبخاء بأف اإلرٌاب السعمػهاتي أك إرٌاب
اإلىتخىت سػؼ يكػف ٌػ إرٌاب الغج؛ ىط اخ لتعجد كتشػع كاتداع هجاؿ األٌجاؼ التي يسكغ
هٍاجستٍا هغ تػفخ قجر كبضخ هغ الدبلهة لمسٍاجسضغ ،كضساف عجـ تعخضٍع لخصخ كذف
ٌػياتٍع أك حتى السػاقع التي ششػا ٌجػهٍع هشٍا ( .)3
كسا تكسغ أٌسضة الترجؼ الجعػؼ لخصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي في شبضعة خصخي كشجتً كبالغ
أثخي الحؼ يتخكً ،فالسشطسات اإلرٌابضة تذغ حخبٍ ا اإللكتخكىضة في كل االتجاٌات.
فاإلرٌاب اإللكتخكىي خصخ عمى العقضجة كأصػؿ الجياىة في السجتسع السدمع؛ كذلظ بسا يبثً
هغ أفكار كبسا يشذخ هغ سسػـ تجهخ السعتقج كتٍجـ صخح التػحضج .حضث إف هغ صفات دعاة
اإلرٌاب( :)4
 -1أىٍع يكفخكف الخبلئق كخاصة الحكاـ فبل يػجج حاكع هدمع عشجٌع.
 -2االعتقاد الجازـ بأىً ال يػجج دار هدمسة عمى كجً األرض.
( )1اىط ػػخ الآلل ػػئ البٍض ػػة ف ػػي ش ػػخح العقضػ ػػجة الػاس ػػصضة ،هع ػػالي الذ ػػضخ ص ػػالح آؿ الذ ػػضخ (ٌ1430 ،)589/2ػ ػ ػ-
2009ـ ،دار العاصسة الخياض.

( )2هجسػع الفتاكػ .47/5

( )3اإلرٌاب جخيسة العرخ ،عبج الحفضع السالكي ،ص.148

( )4اىطخ :القرػة الكاهمػة لخػػارج عرػخىا ،إبػخاٌضع السحضسضػج ،ص ،342طٌ1436 ،1ػػ ،دار اإلهػاـ هدػمع لمشذػخ،
السجيشة السشػرة.
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 -3أىٍع يقتمػف أٌل اإلسبلـ .كتفجضخاتٍع في العالع اإلسبلهي شاٌجة عمى ذلظ ككحلظ
جخأتٍع العجضبة عمى تكفضخ عمساء اإلسبلـ كأٌمً.
كٌع بحلظ كصمػا إلى الغمػ االعتقادؼ كتفششػا في إتقاف التمبضذ ع مى الشاس كقمب الحقائق
كإهالة السجعػيغ هغ أبشاء السجتسعات إلى سمػؾ هدمكٍع السذضغ إذ أخفػا تحت ثػب الربلح
فدادا عخيزا .)1
كٌحا يبضغ أٌسضة الترجؼ لخصخٌع االعتقادؼ الحؼ ٌػ أعطع أخصارٌع كأشجٌا فتكًا .لحلظ
طع
قاؿ شضخ اإلسبلـ (كيجب عقػبة كل هغ اىتدب إلضٍع أك ذب عشٍع أك أثشي عمضٍع أك ع ّ
كتبٍع أك ُعخؼ بسداعجتٍع كهعاكىتٍع)( .)2

كلع يتػقف خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي عمى جاىب هعضغ دكف الجػاىب األخخػ ،بل شسل

جسضع لجػاىب.
لحلظ قاهت السسمكة العخبضة الدعػدية بإصجار الشطع كفخض العقػبات عمى كل هغ يدتخجـ
اإلىتخىت ألغخاض هتعارضة هع ال شطاـ القائع أك السداس بأهغ الػشغ كسا كاف في الشطاـ الحؼ
يبضغ الزػابط السشطسة الستخجاـ اإلىتخىت الرادر في ٌ1417/10 /24ػ.كأقاهت ٌضئة السمظ
عبج العديد لتقشضة السعمػهات كٌي هؤسدة حكػهضة هتخررة في هجاؿ السعمػهات .كسا دعت
كىطست السسمكة العجيج هغ السؤتس خات كالشجكا ت الستخررة في اإلرٌاب اإللكتخكىي كهػاجٍتً،
كشاركت عمى السدتػؼ اإلقمضسي كالجكلي في هكافحة خصخ اإلرٌاب اإللكتخكىي( .)3كٌحا يذكل
دعسًا قػيًا لكبح جساح هخاشخ ها يبثً اإلرٌاب السعمػهاتي في السجتسع.

( )1خصػػاب دعػػاة الغمػػػ االعتقػػادؼ فػػي السجتسػػع الدػػعػدؼ،أ .د .دمحم بػػغ إبػخاٌضع الدٌ اخىػػي ،رسػػالة دكتػػػراي ص،95
جاهعة اإلهاـ دمحم بغ سعػد ٌ1427ػ.

( )2هجسػع الفتاكػ لذضخ اإلسبلـ ابغ تضسضة (.)132/2

( )3اىطػخ :كقفػػات هذػخقة فػػي الترػجؼ لئلرٌػػاب ص ،4كاىطػػخ :حكػػع كسػائل اإلرٌػػاب اإللكتخكىػػي ،هعػػالي الذػػضخ
عبج الخحسغ الدشج ،ص.4
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الخاتسة:
يتبضغ أف أٌسضة الترجؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي السػجً لمسمكة العخبضة الدعػدية يتمخز في
الشقاط التالضة:
 .1أف الترجؼ لخصخ البغاة كأٌل اإلرٌاب كاجب شخعي أكجت عمضً شخيعة اإلسبلـ في
الكتاب كالدشة.
 .2أف حجع الخصخ الكبضخ لئلرٌاب اإللكتخكىي عمى كافة السدتػيات كاألصعجة كالحؼ
كصفً الخبخاء بأىً إرٌاب الغج كالخصخ القادـ يحتع عمى هػاجٍتً كصجي.
 .3أٌسضة الترجؼ الجعػؼ لئلرٌاب اإللكتخكىي تتبضغ في الذخيحة الكبضخة كاألعجاد
الٍائمة هغ هدتخجهي اإلىتخىت حػؿ العالع كفي الذخؽ األكسط كالدعػدية خاصة هسا يؤكج عمى
أٌسضة الترجؼ الجعػؼ لخصخي .بحضث ال تتخؾ ٌحي الداحة لمستصخفضغ كهخكجي األفكار
السشحخفة.
 .4اإلرٌاب اإللكتخكىي يذكل خص ًاخ عمى تساسظ بشاء السجتسعات كسضادة الجكؿ .كٌحا
يتصمب هغ الجسضع هػاجٍتً كالترجؼ لً حفاضًا عمي كضاف البشاء ككحجة الرف كتساسظ

السجتسع كالحفاظ عمي جساعة السدمسضغ هغ التفخؽ .كٌحا هغ أٌع األهػر التي تجسع السدمسضغ.

( )1

كال يتحقق إال بالتع اضج كتزافخ الجٍػد .كقج أكج عمضً خادـ الحخهضغ الذخيفضغ السمظ سمساف بغ
عبجالعديد بقػلً "إف هغ أخصخ ها تػاجًٍ أهتشا العخبضة التصخؼ كاإلرٌاب األهخ الحؼ يؤكج
ضخكرة تزافخ الجٍػد لسحاربتً بكل الػسائل"( .)2
كسا جاء ذلظ هؤكجًا في البضاف الختاهي لمسؤتسخ اإلعبلهي في الترجؼ لئلرٌاب حضث
شالب السؤتسخكف بػضع خصة استخاتضجضة إعبلهضة إسبلهضة لسكافحة اإلرٌاب هع تػفضخ

( )1اىطػػخ :السمػػل كالشحػػل لمذٍخسػػتاىي ص ،6ط1992 ،2ـ هكتبػػة الستشبػػئ ،بضػػخكت ،كاىطػػخ هقجهػػة ابػػغ خمػػجكف
ص ،211دار الكتاب المبشاىي.

( )2كمسة اخادـ الحخهضغ الذخيفضغ لسمظ سمساف بغ عبجالعديد في القسة العخبضة باألردف بتاريخ ٌ1438\7\1ػ
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اإلهكاىات البذخية كالفشضة بسا يزسغ حزػ ًار فاعبلً لمحخب الذخسة التي تخصط لذشٍا كل دكؿ
العالع لسػاجٍة خصخ اإلرٌاب الحؼ يٍجد البذخية( .)1
كهسا يؤكج حخص السسمكة العخب ضة الدعػدية عمى هحاربة اإلرٌاب كالتصخؼ كالترجؼ
لخصخي أيًا كاف هػقعً كهٍسا كاىت قػتً ها قاهت بً حكػهة السسمكة العخبضة الدعػدية هغ الجعػة
إلى السؤتسخ العالسي لسكافحة اإلرٌاب كالتصخؼ في هجيشة الخياض بتاريخ  21هايػ 2017ـ
بخعاية خادـ الحخهضغ الذخيفضغ السمظ سمسا ف بغ عبج العديد حفطً هللا كإىذاء هخكد اعتجاؿ
لسكافحة التصخؼ الفكخؼ كٌػ هخكد عالسي الغخض هشً هحاربة التصخؼ الستػاجج في اآلكىة
األخضخة في البمجاف العخبضة كاإلسبلهضة .كيٍجؼ السخكد إلى كقف اىتذار األفكار الستصخفة
كاعتساد سضاسة الحػار كيزع السخكد العجيج هغ الخبخاء في هكافحة التصخؼ الفكخؼ كاإلرٌاب.

( )2

السرادر ك السخاجع:

 .1أبا الخضل ،سمضساف ،التشبضٍات الدشضة.

 .2ابغ أبي شضبة ،السرشف  ،تحقضق سعج الذثخؼ ط 1436 ، 1ق –  2015دار كشػز
اشبضمضا – الخياض.

 .3ابغ الجػزؼ ،آداب الحدغ البرخؼ ،دهذق ،دار الشػادر ،طٌ1429 ،3ػ،
 .4ابغ القضع  ،زاد السعاد في ٌجؼ خضخ العباد  ،182 /1ط1407 ،15ق ،1987/هؤسدة
الخسالة ،لبشاف.

 .5ابغ باز  ،هجسػع فتاكػ اإلهاـ بغ باز  ،طٌ1416 ،1ػ ،دار الػشغ الخياض.
 .6ابغ تضسضة  ،هجسػع الفتاكػ لذضخ اإلسبلـ.
 .7ابغ رجب ،جاهع العمػـ كالحكع.
 .8ابغ عاشػر ،تفدضخ التحخيخ كالتشػيخ.

( )1اىطخ البضاف الختػاهي لمسػؤتسخ الػجكلي حػػؿ "دكر االعػبلـ فػي الترػجؼ لئلرٌػاب" ،جاهعػة أسػضػط خػبلؿ الفتػخة
هغ  6-3هارس  2016هػقع الدكضشة www.alssakina.com

( )2اىطخ :افتتاح هخكد اعتجاؿ لسػاجٍة الفكخ الستصخؼ بالخياض  22هايػ 2017ـ،هػقع almarsal.com
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 .9ابغ عث ضسضغ  ،دمحم ،شخح العقضجة الػاسصضة لدساحة الذضخ  ،238 /2طٌ1426 ،2ػ ،دار
ابغ الجػزؼ الخياض.

 .10ابغ كثضخ  ،تفدضخ القخآف العطضع0.
 .11آؿ الذضخ  ،صالح  ،الآللئ البٍضة في شخح العقضجة الػاسصضةٌ1430 ،ػ 2009 -ـ ،دار
العاصسة الخياض.
 .12آؿ الذضخ  ،عبج العديد  ،كمسة سساحة هفتي السسمكة الذضخ عبج العديد اؿ الذضخ خبلؿ
افتتاح همتقى اإلرٌاب اإللكتخكىي بجاهعة اإلهاـ بالخياض بتاريخ 1436/1/25ق

 .13آؿ فٍضج ،هشضخة ،هدؤكلضة الجعاة في هػاجٍة الفكخ التكفضخؼ في السجتسع الشدػؼ
الدعػدؼ.
 .14األلسعي ،دمحم ،تذخيعات هكافحة جخائع اإلرٌاب اإللكتخكىي ،كرقة عسل هقجهة في ىجكة
تذخيعات هكافحة جخائع اإلرٌاب في 2013/4/15ـ ،الخياض.
 .15باداكد  ،إبخاٌضع دمحم ،اإلرٌاب اإللكتخكىي قزضة عالسضة ،هػقع الدكضشة .2014 ،
 .16بازكؿ ،أحسج عسخ ،السجارج في كذف شبٍات الخػارج 6 ،هايػ ،2012
 .17البخارؼ ،صحبح البخارؼ.

 .18البجر ،بجر ،اإلرٌاب حقضقتً كأسبابً.
 .19الجٍشي ،هاىع ،السػسػعة السضدخة في األدياف كالسحاٌب،

ٌ1424ػ2003/ـ ،الشجكة

العالسضة لمصباعة كالشذخ.
 .20الحجمي ،عمي (الترجؼ لئلرٌاب  24سبتسبخ  2017ـ ) االقترادية ىت
www.aleqt.com
 . 21حخيخز ،عبج الشاصخ ،اإلرٌاب الدضاسي دراسة تحمضمضة  ،ط1996 ،1ـ ،هكتبة هجبػلي القاٌخة.

 .22حدغ ،عثساف عمى ،اإلرٌاب الجكلي كهطاٌخي القاىػىضة كالدضاسضة ،ط2006 ،1ـ.

 .23الحفطي ،عبج المصضف ،تأثضخ السعتدلة في الخػارج كالذضعة ،ط2000/1421 ،1ـ ،دار
األىجلذ الخز خاء ،ججة.

 .24الحشبمي ،ابغ رجب ،جاهع العمػـ كالحكع.
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 .25رستع ،دمحم بغ زيغ العابجيغ (،أثخ ا إلرٌاب اإللكتخكىي في الخمط بضغ اإلرٌاب كالجٍاد )،
كرقة عسل هقجهة في همتقى اإلرٌاب اإللكتخكىي ،بتاريخ 1436/1/25ق جاهعة اإلهاـ،
الخياض.
 .26الدهخذخؼ ،الكذاؼ  ،طٌ1427 ،1ػ 2006 ،ـ ،دار الكتاب العخبي ،بضخكت.
 .27الدٌخاىي ،دمحم بغ إبخاٌضع  ،خصاب دعاة الغمػ اإلعتقادؼ .

 .28ال دٌخاىي ،دمحم بغ إب خاٌضع ،خصاب دعاة الغمػ االعتقادؼ في السجتسع الدعػدؼ ،رسالة
دكتػراي  ،جاهعة اإلهاـ دمحم بغ سعػد ٌ1427ػ.
 .29الديغ ،حرة،

أثخ استخجاـ اإلىتخىت عمى الفتضات في هجاؿ الجعػة ،ط،1

ٌ1435ػ2014/ـ ،الخياض.
 .30الدعجؼ  ،عبج الخحسغ  ،تضدضخ الكخيع الخحسغ في تفدضخ كبلـ السشاف.
 .31الدشج ،الذضخ عبج الخحسغ ،كقفات هذخقة في الترجؼ لئلرٌاب.

 .32الذاهخ ،عضدى ،است خاتضجضة هكافحة اإلرٌاب هغ هشطػر إسبلهي ،طٌ1434 ،1ػ.
 .33الذبل ،عمي ،ضاٌخة الغمػ كاإلرٌاب الجيشي ،ط ٌ1437 ،1ػ2016/ـ دار الػشغ لمشذخ،
الخياض.
 .34الذٍخستاىي  ،السمل كالشحل  ،ط 1992 ،2ـ هكتبة الستشبئ ،بضخكت.
 .35شػقي ،إيٍاب ،اإلرٌاب االلكتخكىي كجخائسً ،شبكة اإلخبارية العخبضة بتاريخ 11ديدسبخ
2015ـ.
 .36الرالح ،هرمح ،ضاٌخة اإلرٌاب السعاصخ.

 .37عبج الكخيع ،دمحم ،كسصضة أٌل الدشة بضغ الفخؽ ،ط ،1دار الخاية الخياضٌ1415 ،ػ.
 .38العخبي ،دمحم  ،دعاية ا إلرٌاب ،في إعبلـ تشطضع داعر ،هخكد ثبات لمبحػث كالجراسات
اإلسبلهضةٌ1437 ،ػ ،الخياض.

 .39عصضة ،أيدخ دمحم  ،اإلرٌاب اإللكتخكىي كشخؽ هػاجٍتً.
 .40عصضة ،أيدخ دمحم ،اإلرٌاب كشخؽ هػاجٍتً.

 .41الفػزاف  ،صالح  ،هحاضخات في العقضجة كالجعػة ،فزضمة الذضخ الجكتػر  ،ط،1
ٌ1424ػ2003/ـ ،أكلي الشٍى لئلىتاج اإلعبلهي ،القاٌخة.
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 .42الفػزاف ،صالح  ،حساية الذباب هغ األفكار الٍجاهة ،د .ص ،16ط1437 ،1ق ،دار
ابغ الجػزؼ.،الخياض
 .43القخىي ،عبج هللا  ،ضػابط التكفضخ عشج أٌل الدشة كالجساعة ،ط ،1هؤسدة الخسالة،
بضخكت ،لبشاف.
 .44القخيذي ،خالج  ،هكاىة اإلفتاء في الجعػة إلى هللا  ،ط1437 ،1ق 2016-ـ ،دار
الحزارة لمشذخ ،الخياض.

 .45القػيعي  ،سعج ،اإلرٌاب الفكخؼ اإللكتخكىي هػقع الدكضشة  15أكتػبخ 2016ـ.
 .46كافي ،هرصفى يػسف ،اإلعبلـ كاإلرٌاب اإللكتخكىيٌ1436 ،ػ2015 ،ـ ،دار
اإلعرار العمسي ،األردف ،عساف.
 .47السالكي ،عبج الحفضع عبجهللا  ،اإلرٌاب جخيسة العرخ2010 ، ،ـ ،ط 1الدعػدية.
 .48السحضسضج ،إب خاٌضع ،القرة الكاهمة لخػارج عرخىا،طٌ1436 ،1ػ ،دار اإلهاـ هدمع
لمشذخ ،السجيشة السشػرة.
 .49السغحكؼ ،عبج الخحضع ،األسذ العمسضة لسشٍج الجعػة إلى هللا  ،طٌ1431 ،2ػ2010/ـ،
دار الحزارة الخياض.

 .50الشػكؼ ،شخح صحضح هدمع.

الجخائج كالرحف:
 .51جخيجة الجديخة ،كثخة السػاقع اإلرٌابضة تجؽ ىاقػس الخصخ ،دمحم العجد  ،14640األحج
12ذك الحجة ٌ1430ػ.
 .52جخيجة الجديخة ،العجد  14933السػافق ٌ1434 /10/10ػ ،يػسف أحسج الخهضح
.algazeeracom

 .53جخيجة الحضاة بتاريخ  2016/9/19ـ ،بعشػاف :داعر تدتٍجؼ رجاؿ األهغ
www.alhayat.com
 .54جخيجة الخياض ،آثار اإلرٌاب الضػهضة عمى الػشغ كالسػاشغ يػسف الخهضح العجد
ٌ1419ػ ،األربعاء ٌ1428/4/15ػ.

Alriydh com

 .55جخيجة السجيشة ،همحق الخسالة بجخيجة السجيشة ،العجد  19315الجسعة ٌ1437/6/2ػ،
بعشػاف قجرات داعر اإللكتخكىضة.
157

هجمة جاهعة فمدصيغ لألبحاث كالجراسات – العجد الخابع– الجدء األكؿ  -يػليػ 2020 -

 .56جخيج ة عكاظ تأثضخ اإلرٌاب عمى االقتراد الػششي ،سالع سضعجب عجاجة األربعاء 10
شػاؿ ٌ1435ػ okaz.com.sa
 .57صحضفة أخبار الضػـ اإللكتخكىضة 2016 /12/26
 .58صحضفة العخب العجد  95611األحج 2014/5/17ـ ،بعشػاف :اإلرٌاب اإللكتخكىي جػلة
في عقل هتصخؼ.

 .59صحضفة عاجل اإللكتخكىي بتاريخ 2014/5/24ـwww.ajel.com ،
 .60صحضفة عاجل اإللكتخكىي بتاريخ 2015/5/25ـ ،بعشػاف :كضف تجشج داعر
الشداءwww.ajel.sa ،
 .61هجمة البحػث اإلسبلهضة ،العجد  ،97رجب ٌ1433ػ.
 .62هجمة ال خابصة الرادرة عغ رابصة العالع اإلسبلهي ،العجد  ،58ص ،43جساد األكلى
ٌ1435ػ.

 .63هجمة إىتخىت العالع العخبي  ،دلضل السبتجئضغ إلى اإلىتخىت ،العجد األكؿ ،ص،87
أغدصذ 1997ـ.

الكمسات كالشجكات:
 .64كمسة خادـ الحخهضغ الذخيفضغ لسمظ سمساف بغ عبجالعديد في القسة العخبضة باألردف بتاريخ
ٌ1438\7\1ػ

 .65ىجكة األهغ كاإلعبلـ ،أكاديسضة ىايف لؤلهغ الػششي بتاريخ 2016/2/16ـ.

السػاقع اْللكتخكنية:
 .66هػاقع التػاصل ،حداـ هضذ، www.cargg.org :،تجشضج اإلرٌابضضغ.
 .67هػقع  ، almarsal.comافتتاح هخكد اعتجاؿ لسػاجٍة الفكخ الستصخؼ بالخياض 22
هايػ 2017ـ

 .68السػقع الخسسي لػ ازرة االتراالت كتقشضة السعمػهات بالدعػدية ،الخسضذ  31هارس
2016ـ.
 .69السػقع الخسسي لػ ازرة الجا خمضة الدعػدية عمى اإلىتخىتMoi.gov.sa .
 .70هػقع الدكضشة  ،صعػبات في هحاربة الفداد االلكتخكىي 14 ،هارس 2015ـ.
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"الترجي الجعػي لخصخ اْلرىاب االلكتخكني"

 .71هػقع الدكضشة  ، www.alssakina.comالبضاف الختاهي لمسؤتسخ الجكلي حػؿ "دكر
االعبلـ في الترجؼ لئلرٌاب" ،جاهعة أسضػط خبلؿ الفتخة هغ  6-3هارس 2016
 .72هػقع العخبضة ىت  www.alarabia.ya.net.mob 2016/9/1ـ.
 .73هػقع جخيجة الجديخة ،خصخ اإلرٌاب الججيج ،د .سالع الكتبي ،بتاريخ 4 :سبتسبخ2017ـ،
Aljazeera.com
 .74هػقع جخيجة الخياض ،العجد  ،16990الدبت ،بتاريخٌ1438/3/25 :ػ ،بعشػاف :إرٌاب
داعر اإللكتخكىي.Alriydhcom .

 .75هػقع هخكد ال سدهاة لمجراسات كالبحػث بعشػاف تجشضج الذباب عبخ هػاقع التػاصل بتاريخ
 25يػلضػ 2016ـ ALMEZMAAHCOM
 .76هػقع

ك ازرة

االتراالت

كتقشضة

السعمػهات

بتاريخ

ٌ1439/1/5ػ

www.mcit.gov.sa.com
 .77هػقع ك ازرة التجارة كاالستثسار الدعػدؼ  ،mci.gov.saكاىطخ القشاة الدعػدية األكلى
بضاف ك ازرة الجاخمضة الدعػدية بتاريخ ٌ1437/3/22ػ.

 .78هػقع ك ازرة الجاخمضة الدعػدية عمى اإلىتخىت .Moi gov sa
 .79هػقف الذخيعة هغ العشف كاإلرٌاب سساحة الذضخ عبج العديد بغ باز ،ص ،84ط،1
2007-1427ـ ،هكتبة الرحابة الذارقة.
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