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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

األمن يف العامل االفرتاضي دراسة يف سيكولوجية
 اإلرهاب االلكرتوني

ملخص

إن الثورة الحادثة على مستوى المعلومات وما أنتجته من مظاهر افتراضية، توفر سلطة جديدة للفرد في 
مواجهة الدولة، وللدولة في مواجهة الفرد، وإذا ما توفرت البيئة االجتماعية المالئمة، فإن المصالح بين 
الفرد والدولة تخلقها ثورة المعلومات عن طريق سيادة عنصر المعرفة، وهنا من الممكن اإلشارة إلى أن 
هذه المصالحة ال تتم إال في دولة المؤسسات وسيادة النظام واحترام العقل اإلنساني. تبحث هذه الدراسة في 
واحدة من أكثر الظاهرات االجتماعية والسياسية والثقافية إثارة للجدل على مستوى الفكر العالمي بسبب 
علوها وتجردها عن عالم المحسوسات المادية. لقد انقسم العالم )سكانه( بسبب هذه الظاهرة إلى كينونتين 
طبيعية مادية، وافتراضية رمزية، وكانت هذه ظاهرة فريدة في التاريخ البشري. إن األمن بمختلف أنواعه 
أمر مقدس في حياة البشر، وهو ضروري أيضا للحياة في العالم الثاني الجديد نسبيا، فالعمق الحقيقي لألمن 
في هذا العالم يكمن في وعي الدولة والمؤسسات والجماعات واألفراد بمدى تأثير امتداد الفضاء الرقمي في 
حالة ما إذا فاق اتساعه حدود العالم الحقيقي المحصور داخل الجغرافيا. تمتاز هذه الدراسة بأنها جمعت بين 
الظاهرة والحيز الواقعة فيه، وعلى الرغم من أن كالهما افتراضي، إال أن الضرر الحادث على مستوى الحيز، 
محسوس، ومكلف، وله تبعات واقعية، وهذا ما يجعل االرتباط بين العالمين الحقيقي واالفتراضي يأخذ أبعادا 
اجتماعية وسياسية وثقافية. تختص إشكالية الدراسة في تحليل الجانب السيكولوجي لظاهرة سادت داخل 

العالم االفتراضي وهي اإلرهاب. 
الكلمات  الدالة : العالم االفتراضي، السيبرانية، الحياة الرمزية، األمن االلكتروني، األمن المعلوماتي، اإلرهاب 

االلكتروني، العنف.

Abstract 

The revolution happening at the level of information and the virtual manifestations it produced offers the individual 
a new authority to confront the state and vice versa, and if the appropriate social environment is realized, interests 
between the individual and the state are created by the revolution of information through the governance of the element 
of knowledge, thence it is possible to mention that this reconciliation can only happen in the state of institutions and 
the governance of order and respect for the human mind. This study investigates one of the most controversial social, 
political and cultural phenomena at the level of global thinking, because of its highness and impartiality of the physical 
world. 

Because of this phenomenon inhabitants of the world got divided into two entities: natural physical and virtual symbolic, 
and this was a unique phenomenon through human history.

Security in the Virtual World 
A Study in the Psychology of Cyber Terrorism
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مقدمة

قبل  ما  العصر  يف  واألمن  املعلومات  بني  العالقة  شكل  إن 
املعلوماتي اختذ هيئة متوازية مياثل كل واحد منهما اآلخر 
معلومات،  بدون  األمن  يتحقق  فال  واإلمكانات،  احلجم  يف 
إن  األمنية،  للمنظومة  إذا مل ختضع  املعلومات قيمتها  وتفقد 
هذا التناظر مل يعد ممكنا مع تغري القيم والتصورات والتقنيات 
فلم  الرقمنة،  حنو  التوجه  بشدة  اتسم  الذي  العصر  هذا  يف 
بل  الكتب،  بطون  يف  كامنة  معاني  جمرد  املعلومات  تعد 
واملخطوطات،  الكتب  داخل  التقليدية  حصونها  من  خرجت 
بالالحدود  يتميز  شاسع  رقمي  فضاء  إىل  الوثائقية،  واألفالم 
حدود،  بال  نفسها  )املعلومات(  أصبحت  أن  فكان  والالمكانية، 
وبال حجم تتدفق بال انقطاع، مشكلًة بيئة افرتاضية مرتامية 
الذي  األمن  من  أكرب  املعلومات  أصبحت  وبالتالي  األطراف، 
مفهوم  يعد  فلم  )واملكان(،  واملعدات  باألشخاص  مرتبطا  مازال 
األمن )التقليدي( قادرا على ضم املتغريات الدالة على اهلجمات 
االلكرتونية )اجلديدة(، كما أنه ليس قادرا )يف الوقت الراهن( 
الرقمي(،  العامل  منها  يتشكل  )اليت  املعلومات  محاية  على 
إىل  يرتدون  األمنية  املنظومات  على  القائمني  جعل  ما  وهذا 
االسرتاتيجيات  وتصميم  األكادميية،  والدراسات  النظريات 
املعلومات  بني  احلادثة  الفجوة  إن  املعقدة.  واجلزئية  الشاملة 
– واليت  الفضاء االفرتاضي( واألمن )كمنظومة واقعية(  )يف 
ال يبدو جسرها يف املدى املنظور– بسبب التطور الرقمي اهلائل 
على مستوى تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، واليت ساعدت على 
إىل  أخرى  جهة  من  وأدت  للمعلومات،  عقالني  غري  استغالل 
اخرتاقات أمنية عميقة، متظهرت يف البداية يف شكل هجمات 
إلكرتونية عشوائية متناثرة، ثم تطورت بعد ذلك إىل هجمات 
منظمة )غري حمسوسة( أطلق على القائمني بها اسم )اإلرهاب 
أرضيتها  من  كبريا  جزًء  أن  نقول  أن  وميكن  اإللكرتوني(، 
ُتشِكُلها املعلومات، وهلذا ِصيغ مفهوم أمن املعلومات ) كرد فعل 
فيما يبدو( كفرع معريف يبحث يف النظريات واالسرتاتيجيات 
املخاطر  من  للمعلومات  الفائقة  احلماية  لتوفري  املوضوعة 

اإللكرتونية اليت تهددها.

االتصال  وشبكات  اإللكرتونيات  عصر  إىل  السريع  االنتقال  إن 
كل  على  التقليدية  املرجعيات  ما(  حد  )إىل  أخفى  املعقدة 
اجلديد  اجملتمع  أصبح  حبيث  والصلبة(،  )املرنة  املستويات 
يف  الشبكات  حول  وينتظم  ويتأسس  يتشكل  االفرتاضي  أو 
استخدام  حنبذ  ال  أننا  إىل  هنا  )نشري  حمسوسة  غري  بيئة 
منتظما  كان  بعدما  املادية(  ألبعاده  نظرا  العامل  مصطلح 
من  وكان  والسياسية،  االجتماعية  السلطات  هرمية  حول 
دور  تراجع  أن  اجلديدة  االجتماعية  التشكُّالت  هذه  نتائج 
االجتماعية  التنشئة  يف  املوضوعي(  )أو  التقليدي  اجملتمع 
األحزاب  )وباألخص  املدني  اجملتمع  دور  واختفى  للشباب، 
يف  الشباب(  ونشاط  حليوية  جاذبا  قطبا  تشكل  كانت  اليت 
على  الدولة  تراجع  كذلك  نلحظ  وقد  السياسية،  التنشئة 
مستويات عدة تتعلق أغلبها بالشباب. أما على املستوى الفكري 
كانت  اليت  السياسية  األيديولوجيات  من  الكثري  حتللت  فقد 
حملها  لتحل  وأحالمهم،  طموحاتهم  وتصنع  تفكريهم  تشغل 
أيديولوجيات جديدة تعكس خلفيات التقنية واالتصال الكوني 
)الكبري( والرقمنة. إن التأمل يف انتشار االتصاالت حول العامل 
جيعلنا نطرح مجلة من األسئلة املصريية؛ منها ما هو مرتبط 
البحث، ومنها ما فرض نفسه كسؤال موضوعي ينتظر  بهذا 
والسريعة  املتالحقة  التطورات  ستفرزه  ما  خالل  من  اإلجابة 
من  فإىل  معني.  وضع  على  تستقر  لن  أنها  يبدو  اليت  للتقانة 
وهل  الدولة؟  أم  املواطنني  إىل  املستقبل؟  يف  السلطة  ستؤول 
اإلرهابية(؟  )أو  االلكرتونية  اجلرائم  ارتكاب  التقانة  ستيسر 
وما العالقة بني اخلصوصية واألمن؟ وما الذي سيتغري عندما 
يصبح اجلميع متصلني يف فضاء مكشوف؟  وهل سنصبح كلنا 
جزء من العصر الرقمي اجلديد؟ وبالتالي ما هو مستقبل واقعنا 
يف  ستحدد  األسئلة  هذه  عن  اإلجابة  إن  احلقيقي؟  املوضوعي 
الكلمات القليلة التالية اليت سأختم بها هذه املقدمة، وستكون 
مباحث هذه الدراسة زيادة يف فهم أعماق الظاهرة االلكرتونية 

يف حالة الالسلم. 
وأمازون  وفيسبوك  غوغل  مثل  احلديثة  التقانة  منصات  إن 
األقل  )على  نتصوره  أن  ميكن  مما  بكثري  أقوى  ويوتيوب،  وأبل 

Indeed, security with its different kinds is sacred in human’s life, and it is necessary also in the second, relatively, new 
world, as the real depth of security in this world lies in the awareness of the state, the institutions, communities as well 
as individuals of the impact of the expansion of the electronic world in case where it exceeds the limits of the real world 
that is limited in geography.

This study excels for having gathered the phenomenon and the circle of its existence, and although both of them are 
virtual, the damage caused at the level of the circle is felt and  costing while having realistic consequences, and this is 
what makes the link between the real and virtual worlds take social, political and cultural dimensions.

The problematic of the study focuses on analyzing the psychological aspect of a phenomenon that prevailed within the 
virtual world which is terrorism.

keywords: Virtual World, Cyber, Symbolic Life, Electronic Security, Information Security, Cyber Terrorism, Violence. 
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لنا(  يبدو  )فيما  اجملتمعات  أغلب  وستكون  الراهنة(،  الفرتة  يف 
يف املستقبل القريب مرتبطًة )على حنو عميق( بهذه املنصات، 
كل  يف  حققته  الذي  الرائع   النجاح  الكالم  هذا  على  ويدل 
متثل  أنها  إىل  باإلضافة   ،)1( اليوم  احلقيقي  العامل  من  مكان 
اخرتاع  صاحب  ما  يضاهي  الفكرية  النماذج  يف  حقيقيا  تغريا 
البنية االجتماعية.  الطابعة والتلفاز من تغريات على مستوى 
فإننا  املنصات  هذه  قوة  مصادر  عن  جدي(  )بشكل  حبثنا  وإذا 
)الداخلية(  الذاتية  بنيتها  عناصر  بني  العالقات  أن  سنجد 
واالتساع  النمو  على  اهلائلة  القدرات  تلك  منحتها  اليت  هي 
الذين يقومون عليها  أولئك  واالستقطاب واالنتشار، مما جعل 
توازيها  ال  السلطة  من  كبري  قدر  على  إدارتها  يف  ويتحكمون 
أن  له  يسبق  مل  البشري  التاريخ  إن  التقليدية.  الدول  سلطات 
سجل هذا القدر اهلائل من البشر وهم متصلني يف زمن واحد 
عرب شبكة ذات استجابة حلظية، واإلمكانات اليت ينطوي عليها 
أو  )كمستهلكني،  املنصات  هذه  توفره  الذي  اجلماعي  الفعل 
هذه  به  نصف  أن  ميكن  شيء  أقل  إن   .)2( ناشطني  أو  مبدعني 
أكرب  نشوءها  يتوقع  مل  حقيقية  بنية  أمام  أننا  هي  الظاهرة 
أمثال شرتاوس وبريس ودي سوسري. لكن من جهة  البنيويني 
أخرى جيب أن نقر بأنه من الصعب جدا ختيُّل شكل العالقات 
من  هجمات  وقوع  حال  يف  أن حيدث  ميكن  وما  العامل،  هذا  يف 
نوع ما، مثل مقاطع الفيديو الفريوسية، أو توقف عمل الشبكة 
بشكل مفاجئ. إن آثار التعامل مع هذه التقانة أصبحت شاملة 
والتغريات العميقة متتابعة، إذ مل حيدث أن كانت بهذا الشكل 
مع أي وسيلة أخرى، ومع هذا بتنا نعترب هذا أمرا عاديا. إن ما 
ت الكثري من  حدث يف السنوات القليلة املاضية من أحداث غريرَّ
اجتاه  عميق  بشكل  موقفنا  نغريرِّ  جيعلنا  والتصورات،  املفاهيم 
األحداث  هذه  جاءت  لقد  مستقبلنا،  على  التقانات  هذه  تأثري 
كمثال على املشكلة اليت نناقشها، لقد شنت احلكومة الصينية 
هجمات إلكرتونية معقدة جدا على غوغل وعلى العشرات من 
ويكيليكس بشكل  موقع  األخرى، وظهر  األمريكية  الشركات 
مفاجئ متيحا الوصول إىل مئات اآلالف من السجالت الرقمية 
السرية على مستوى العامل، وتدخل التقانة كذلك بشكل مثري 
ومبتكر يف احلد من تبعات زلزال اليابان عام 2013، كما فعلت 
مع ثورات الربيع العربي اليت غريت العامل بسرعتها وآثار التعبئة 
املعدية اليت رافقتها. لقد غريت التقانة - يف زمن ال يعد شيئا 
البشري،  الكونية، والسلوك  – معامل  ذا قيمة يف عمر الشعوب 
بدرجات مل تستطع )السياسة واإلرهاب( أن يغريه طيلة عقود 
على  التكنولوجية  الثورة  ساعدت  كما  الزمن،  من  طويلة 
أجهزة اجليش، حيث ظهر  وأدواتها وعمل  تغيري شكل احلرب 
شكالن جديدان من الصراع هما حرب الشبكات، وحرب الفضاء 
اإللكرتوني وانعكس ذلك يف إحداث ثورة يف الشئون العسكرية، 
وتزايدت العالقة ما بني التكنولوجيا واألمن الرتباط الدول بها 
يف عمليات االتصاالت واإلنتاج واخلدمات، حيث أنها تكون هدفا 
سهال للهجمات اإلرهابية، كما ظهرت خماطر جديدة جنمت 
أسلحة  عمل  يف  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  استخدام  عن 

والنووية،  والكيماوية  البيولوجية  كالربامج  الشامل  الدمار 
مبا قد حيمل يف مضمونه إمكانية تعرضها خلطر االستخدام 
اخلاطئ وصعوبة تأمينها، مع انتشار املعرفة التقنية اخلاصة 
املعرفة.  جمتمع  ظل  يف  البيولوجيا  أو  الكيمياء  أو  بالفيزياء 
وظهر نوع جديد من اإلرهاب الذي يستخدم تكنولوجيا االتصال 
اإلرهاب  أنواع  من  وحظورا  إحلاحا  أكثر  وأصبح  واملعلومات، 
أطرافه،  وطبيعة  وآثاره،  خصائصه  من  ينبع  وذلك  التقليدي، 
واألكثر  احلساسة،  األنشطة  كافة  يف  استخدامه  وإمكانية 
النووي،  القومي واإلقليمي والدولي كاإلرهاب  تهديدا لألمن 

والبيولوجي، والكيماوي، واإللكرتوني. 
هذا البحث عن اإلرهاب، يف زمن أصبح فيه الناس يتهافتون على العوامل 
االفرتاضية بشكل غري مسبوق يف تاريخ وجودهم، حيث وجد )اإلرهاب( 
السلوك  البحث سيشمل  العامل، وبالتالي فإن هذا  لنفسه منصة يف هذا 
البشري داخل البيئات االفرتاضية اجلديدة، وأمناط تواصلهم، وقيمهم، 
انفتاح  من  التقنية  تتيحه  ما  فمع  وأفكارهم.  وتصوراتهم  وتوجهاتهم 
البشر  على  معتمدا  للشر  أو  للخري  استخدامها  خيار  يبقى  العامل  على 
فإن مستقبلنا  واجلمال،  واملرونة  التطور  بلغت من  فاآللة مهما  حصرا. 

منوط بنا وحدنا وبطريقة استخدامنا هلذه اآلالت.

إشكالية الدراسة

احلرب  كلمة  يسمعون  عندما  الناس  فيه  يفكر  شيء  أول  إن 
أول  ميثل  ال  هذا  ولكن  التالل،  فوق  من  اآلتية  الدبابات  هو 
املعلومات،  حبرب  األمر  يتعلق  عندما  فيه  التفكري  جيب  شيء 
فعلى الرغم من التشديد املستمر للمتخصصني على عدم بلوغ 
نظام  ألي  مطلق  معلوماتي  أمن  مرحلة  معلوماتي  نظام  أي 
اخلدمية،  املنظومات  من  منظومة  أو  حتتية،  ببنية  يرتبط 
غري  املعلوماتية،  الثغرات  من  جمموعة  الدوام  على  هناك  وأن 
املعلومات،  قراصنة  بواسطة  تستغل  أن  وميكن  للعيان،  بادية 
النظرية  املعاجلة  دائرة  يف  يزال  ال  املعلوماتي  اإلرهاب  أن  إال 
الصرفة، ومل تظهر على ساحة األحداث العاملية أية مؤشرات 
على حصول مثل هذه التهديدات يف أية بقعة من بقاع الفضاء 
املوازية هلا)3(. لذا فإن مستوى  الواقع  أو على أرض  املعلوماتي، 
إىل  بعد  يصل  مل  االلكرتوني  اإلرهاب  حققه  الذي  الدمار 
بعد  نعان  ومل  التقليدي،  اإلرهاب  حقه  الذي  الدمار  مستوى 
إىل  حنتاج  فإننا  وهلذا  الرقمي،  التشويش  من  الكفاية  فيه  ما 
جتعل  اليت  األساسية  القوى  فهم  وحماولة  التهويل  حتاشي 
يف  الطرح  هذا  نشر  لقد  حقيقيا.  تهديدا  االلكرتوني  اإلرهاب 
سنة 2003 يف كلمة للمقدم غريغوري ريرتي عنوانها التهديد 
اإلرهابي االلكرتوني)4(، فهل مازلنا بعيدين )فعال( عن تأثري حقيقي 
لإلرهاب االلكرتوني؟ ما حقيقة هذا النوع من اإلرهاب؟ وما هي العوامل 
املؤثرة يف عملياته من حيث الزيادة والنقصان؟ وما هو مستقبل اإلرهاب 
طبيعته؟  ماهي  االلكرتوني،  الفضاء  مستوى  على  ثم  االلكرتوني؟ 
وأبعاده النفسية واالجتماعية والفكرية؟ وما تأثرياته على عاملنا؟ وما 

مدى تأثره بالعمليات اإلرهابية؟ وهل لتأثره عالقة بعاملنا الطبيعي؟
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سنقدم هلذا املبحث مطلبا حندد فيه اخللفية التعريفية ملفهوم 
األعمال  مسات  قياس  منه  املنهجية  غايتنا  وستكون  اإلرهاب، 
التخريبية اليت تقع داخل الشبكة االلكرتونية مقارنة مبا مت 
حصره يف مفهوم اإلرهاب التقليدي الذي حدده أهل السياسة 

وفقهاء القانون وعلماء االجتماع.
أوال: يف مفهوم الظاهرة

يتميز مفهوم اإلرهاب )كظاهرة اجتماعية( بتعدد التعريفات 
اختالف  بسبب  التعريفات(  )هذه  تراكمت  حيث  واختالفها، 
املناهج والرؤى واأليديولوجيات من جهة، وتعدد  الدراسات يف 
املصاحل السياسية للدول من جهة أخرى، وما يرتتب على هذه 
االختالفات من ممارسات دولية وإقليمية فيما يتعلق بتحديد 
اجلدل  ويثور  معها.  التعامل  وآليات  اإلرهابية  اجلماعات 
غري  اإلرهاب  أعمال  بني  الفاصل  احلد  حول  آلخر  وقت  من 
املشروعة وبني األعمال اجلهادية والثورية اليت تقع دفاعا عن 
االستعمار،  وطأة  من  التحرر  عن  أو  اإلنسان  وحقوق  كرامة 
ولذلك فعندما  املتحدة،  األمم  أروقة  وقد ظهر هذا اجلدل يف 
يف  الصادر  بقرارها  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعرتفت 
التدابري  الدولي يف اختاذ  التعاون  بأهمية   ،)5(1972 نوفمرب   18
األخرى،  العنف  وأشكال  الدولي  اإلرهاب  أعمال  ملنع  الفاعلة 
الوصول إىل  الضروري دراسة أسباب ذلك بغرض  وجدت من 

احللول السلمية بأسرع وقت )6(.
- تعريف اإلرهاب كظاهرة اجتماعيه وسياسية  1

اليونانية:  مثل  القدمية  األجنبية  اللغات  يف  اإلرهاب  يعين 
اللغة  جممع  وأطلق   .)7( اآلخرين  ُتفزع  اجلسد  من  حركة 
العربية يف معجمه الوسيط على اإلرهابيني وصف يطلق على 
الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهدافهم )8(، فكلمة إرهاب 
اخلوف  أو  الرعب  لوصف  دوائر(  عدة  طرف  )من  تستخدم 
ألغراض  كان  سواء  تنظيم  أو  مجاعة،  أو  فرد،  يسببه  الذي 
اإلرهاب جعلها  دينية، فتطور ظاهرة  أو  أو شخصية  سياسية 
نواحي  مشلت  بل  فقط  السياسية  الناحية  على  تقتصر  ال 
الداخلية  وزراء  وضع  وقد  واجتماعية.  واقتصادية،  عسكرية، 
والعدل العرب يف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب الصادرة 
يف القاهرة عام 1998 تعريفا لإلرهاب نص على أنه: كل فعل 
يقع  وأغراضه  بواعثه  كانت  أًيا  التهديد  أو  العنف  أفعال  من 
إلقاء  إىل  ويهدف  مجاعي  أو  فردي  إجرامي  ملشروع  تنفيًذا 
حياتهم  تعريض  أو  بإيذائهم،  ترويعهم  أو  الناس،  بني  الرعب 
أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو اختالسها أو االستيالء 
عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر )9(. ورمبا يعد هذا 
أوسع تعريف تصطلح عليه هيئة رمسية إقليمية حيث يشمل 
كل أنوع التهديد باختالف أشكاله وصوره مهما كانت اجلهة 

املقصودة.

إن املشكلة الرئيسية اليت تواجه الباحثني يف ضبط تعريف دقيق 
لإلرهاب هي تعدد املفاهيم على مستوى العامل كله، مما جعل 
الظاهرة ذات حدود واسعة، وأصبحت مسألة تعريف اإلرهاب 
أصعب بكثري من تعريف أي مصطلح سياسي آخر )10(، هذا على 
مستوى البحث والباحثني، أما على مستوى األسباب اليت جعلت 
 ) ومعلوماتية  تقنية  من  إليه  توصل  ما  بكل   ( املعاصر  العامل 
هو  فهمه،  عن  فضال  اإلرهاب  مكافحة  عن  عاجز  شبه  يقف 
إجياد  وحاولت  الظاهرة   – منفردة   – درست  دولة  كل  أن 
حلوهلا اخلاصة بها، متناسية متاما أن اإلرهاب ظاهرة عاملية، 
تستحق أن تتكاتف مجيع الدول ملواجهتها من أجل سلم وأمن 
املفهوم يتصل باأليديولوجيا،  حقيقيني)11(. ورمبا هذا ما جعل 
وخيضع إىل اختالف البنى الثقافية، أكثر من اتصاله بالعلم، 
فما يعد عمال إرهابيا من وجهة نظر دولة ما ليس بالضرورة 
نظر  يف  اإلرهابي  يكون  وقد   )12( أخرى  دولة  يف  إرهابيا  عمال 
اآلخر  البعض  نظر  ويف  احلرية"،  أجل  من  "مناضل  البعض 
عما  متاما  )خمتلف  اإلرهاب  مفهوم  يفتقر  كما  "جمرم". 
املفهوم  حتدثنا عنه( لوجود حمتوى قانوني حيث تعرض هذا 
إىل تطور وتغري منذ بدأ استخدامه يف القرن الرابع عشر، فقد 
كان يقصد به يف البداية األعمال والسياسات احلكومية اليت 
تنشر الرعب بني املواطنني من أجل تأمني خضوعهم وانصياعهم 
أعمال  لوصف  يستخدم  فأصبح  تطور  ثم  احلكومة،  لرغبات 
 .)13( متعددة  ألسباب  األفراد  من  جمموعة  أو  األفراد  بها  يقوم 
وبالرغم من تباين آراء الفقهاء والكتاب حول تعريف اإلرهاب، 
إال أنها اتفقت على تعريف عام جدا وهو أن اإلرهاب يقوم على 
األفراد،  إثارة اخلوف يف نفوس  أدوات عنيفة بقصد  استخدام 
أو وسائل  األدوات  باستخدام هذه  التهديد  ومن ثم فإن جمرد 
ومع   .)14( اإلرهاب  جرمية  قيام  إىل  ذاته  حد  يف  يكفي  العنف 
الدولي  الفقه  اليت بذلت على صعيد  العديدة  هذا فإن اجلهود 
ومعاهد العلوم السياسية لوضع تعريف حمدد ملفهوم اإلرهاب، 

انتهت إىل تبلور اجتاهني رئيسيني هما:
أ- االجتاه القانوني

دخلت فكرة اإلرهاب عامل الفكر القانوني ألول مرة يف املؤمتر 
وارسو  مدينة  يف  انعقد  الذي  العقابي  القانون  لتوحيد  األول 
احملاوالت  تتوقف  مل  التاريخ  ذلك  ومنذ   1930 عام  بولندا  يف 
أوىل  وتعود  لإلرهاب.  اصطالحية  تعريفات  لوضع  القانونية 
حينما   1930 سنة  إىل  اإلرهاب  لتعريف  العلمية  احملاوالت 
وضع هاردمان يف مقال له مبوسوعة العلوم االجتماعية تعريفا 
لإلرهاب وقال أنه: مصطلح يستخدم لوصف املنهج والنظرية 
اليت تسعى وفقا هلا مجاعة أو حزب لتنفيذ أهدافها املعلنة ويف 

الغالب عن طريق نظام يستخدم العنف )15(.
أو  للقوة  استخدام  )كل  بأنه:  اإلرهاب  املصري  القانون  عرف 
ملشروع  تنفيذا  اجلاني  إليه  يلجأ  الرتويع  أو  التهديد  أو  العنف 
أو  العام  بالنظام  اإلخالل  بهدف  مجاعي  أو  فردي  إجرامي 
تعريض سالمة اجملتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك 
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حياتهم  تعريض  أو  بينهم  الرعب  إلقاء  أو  األشخاص  إيذاء 
أو  بالبيئة  الضرر  إحلاق  أو  للخطر  أمنهم  أو  حرياتهم  أو 
باألمالك  أو  املباني  أو  باألموال  أو  املواصالت  أو  باالتصاالت 
أو  منع  أو  عليها  االستيالء  أو  احتالهلا  أو  اخلاصة  أو  العامة 
عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم 
 .)16( اللوائح  أو  القوانني  أو  الدستور  أو تعطيل تطبيق  ألعماهلا 
ويبدو هذا التعريف متطابقا مع تعريف وزراء الداخلية والعدل 

العرب املشار إليه أعاله.
أما على مستوى جممع الفقه اإلسالمي الدولي التابع ملنظمة 
ف اإلرهاب بأنه: العدوان أو التخويف  املؤمتر اإلسالمي فقد عررَّ
أو  اجلماعات  أو  الدول  من  الصادر  معنويا  أو  ماديا  التهديد  أو 
األفراد على اإلنسان، يف دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله 
 )17(. بغري حق بشتى صنوف العدوان وصور اإلفساد يف األرض 
وتبدو عقالنية هذا التعريف واضحة من خالل املتغريات اليت 

حددها لبناء هذا املفهوم. 
فت االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب بأنه: كل فعل من  وعررَّ
يقع  أغراضه  أو  دوافعه  كانت  أيا  به  التهديد  أو  العنف  أفعال 
إلقاء  إىل  ويهدف  مجاعي  أو  فردي  إجرامي  ملشروع  تنفيذا 
الرعب بني الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو 
بأحد  أو  بالبيئة  الضرر  إحلاق  أو  للخطر  أمنهم  أو  حرياتهم 
املرافق أو األمالك العامة أو اخلاصة أو احتالهلا أو االستيالء 
عليها أو تعريض املوارد الوطنية للخطر. كما عرفت االتفاقية 
بأنه:  اإلرهاب   1937 عام  جنيف  يف  اإلرهاب  ملكافحة  الدولية 
األفعال اإلجرامية املوجهة ضد إحدى الدول واليت يكون هدفها 
أو  معينة  شخصيات  لدى  الرعب  أو  الفزع  إثارة  شأنها  من  أو 
مجاعات من الناس أو لدى العامة. وعرف االحتاد األوربي عام 
2002 اإلرهاب بأنه: أعمال ترتكب بهدف ترويع األهالي أو إجبار 
حكومة أو هيئة دولية على القيام بعمل أو االمتناع عن القيام 
بعمل ما أو تدمري اهلياكل األساسية السياسية أو الدستورية 
أو االقتصادية أو االجتماعية لدولة أو هيئة دولية أو زعزعة 
استقرارها )18(. بناًء على هذه التعريفات نستنتج أن اإلرهاب هو 
االستخدام املنظم للعنف لتحقيق هدف سياسي، أو هو مجيع 
املواطنني  على  مبمارستها  ما  منظمة  تقوم  اليت  العنف  أعمال 
األمن وهو ينطوي على طوائف متعددة  خللق حالة من عدم 
من األعمال أظهرها أخذ الرهائن واختطاف األشخاص وقتلهم 
ووضع املتفجرات أو العبوات الناسفة يف أماكن جتمع املدنيني 
الطائرات  مسار  وتغيري  والتخريب  العامة  النقل  وسائل  أو 
النزاعات  كل  املفهوم  هذا  من  نستثين  أن  وميكن  بالقوة. 
واحلروب  التحررية  الثورية  واحلركات  املتكافئة  املسلحة 

األهلية وكل حاالت الدفاع عن النفس واألرض والدين.
ب- االجتاه السياسي يف تعريف اإلرهاب

واسعة  اجتهادات  السياسة  علم  يف  املتخصصني  الباحثني  قدم 
الدبلوماسية  معجم  ففي  لإلرهاب،  حمدد  تعريف  لوضع 
اإلرهاب   " التالي:  التعريف  يف  املصطلح  ورد  الدولية  والشؤون 

الذعر  نشر  طريق  عن  استبدادية  حكومة  تستخدمها  وسيلة 
واالعتداء  التعسفي  والتوقيف  واالغتيال  القتل  إىل  واللجوء 
اخلضوع  على  الشعب  أفراد  إلرغام  الشخصية  احلريات  على 
وأورد   ،)19(" التعسفية  ملطالبها  والرضوخ  هلا  واالستسالم 
الذعر  نشر  حماولة   " بأنها  إرهاب  كلمة  السياسي  القاموس 
دولة  تتخذها  وسيلة  واإلرهاب  سياسية...  ألغراض  والفزع 
تفرض سيادتها على شعب من الشعوب... أو تستخدم اإلرهاب 
ورغم   ،)20( األكثرية"  على  حكمها  األقلية  تفرض  حتى 
اليت  اعتباره من احملددات  أننا ميكن  إال  التعريف  غموض هذا 
كتاب  ويف  اإلرهاب.  أنواع  لتصنيف  بعد  فيما  سنستخدمها 
تعريف  مائة  مبراجعة  مشيد  إليكس  قام  السياسي  اإلرهاب 
لإلرهاب وضعت من قبل خرباء وباحثني يف هذا اجملال وخلص 
إىل وجود عناصر مشرتكة بني هذه التعريفات من أهمها أنه 
مفهوم جتريدي بدون جوهر، فال يكفي تعريف واحد حلصر 
مجيع استخدامات هذا املفهوم، وأن معنى اإلرهاب مستمد من 
الضحية املستهدفة. أي أن طبيعة اجلهة اليت يقع عليها الفعل 
هي من حيدد ما إذا كان هذا الفعل يصنف يف فئة اإلرهاب أو 

يف فئة أخرى.
األفعال  من  جمموعة  إىل  يستند  بأنه:  جنكيز  بريان  ويعرفه 
كما  واخلوف.  الرعب  إحداث  أساسا  بها  يقصد  اليت  املعينة، 
يعرفه إريك موريس بأنه: استخدام أو التهديد باستخدام عنف 
غري عادي وغري مألوف لتحقيق غايات سياسية، وأفعال اإلرهاب 
مادي  منه  أكثر  نفسي  أثر  لتحقيق  رمزية  تكون  ما  عادة 
منظم  عنف  أنه:  الدين  عز  جالل  أمحد  الدكتور  ويرى   .)21(

أو  دولة  إىل  املوجهة  التهديد  من  حالة  خلق  بقصد  ومتصل 
مجاعة سياسية، ترتكبه مجاعة منظمة بقصد حتقيق أهداف 
اختالف  وجود  السابقة  التعريفات  من  ويالحظ   ،)22( سياسية 
بني الباحثني حول تعريف اإلرهاب حيث أحصى أحد الباحثني 
109 تعريفا قدمت بني عامي 1936 و1981، وميكن إرجاع هذا 
إىل عدم التمييز بني ظاهرة اإلرهاب يف أحيان كثرية وظواهر 
اتساع  إىل  باإلضافة  والعنف،  اجلرمية  إطار  يف  تدخل  أخرى 
مفهوم اإلرهاب ليشمل نطاقا واسعا من األعمال واألشخاص، 
يغطي  تعريف  إىل  الوصول  يف  صعوبة  وجود  إىل  يؤدي  مما 
احلديثة  صوره  إىل  إضافة  التاريخ،  عرب  اإلرهاب  صور  كل 
اليت تعددت بتعدد وسائل التطور)23(. كما أن عملية التعريف 
ذاتها تعد جزءا من جدل واسع حول األيديولوجيات أو املقاصد 
واحلكم  اإلرهابي  العمل  وصف  بني  اخللط  بسبب  السياسية، 
عليه، لذلك اكتفى بعض الباحثني بوصف خصائص اإلرهاب 
واإلرهابيني . ونظرا لتعدد تعريفات اإلرهاب نستعرض بعض اخلصائص 

اليت متيزه عن غريه من املفاهيم األخرى:

يتميز اإلرهاب بأن له أهداف سياسية  1 - على املستوى التنظيمي: 
يف الغالب، لذا فهو يعتمد على اجلماعات والسرية واملفاجأة.

العميق  النفسي  باألثر  يتميز  السيكولوجي:  املستوى  على   -2
الذي حيدثه العمل اإلرهابي بفعل الرعب والفزع؛ تكون اآلثار 
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النفسية للعمل اإلرهابي أكرب من اآلثار املادية؛ ألن اإلرهاب 
عدم  بسبب  العسكرية  للقوة  العادي  لالستخدام  بديال   يعد 

تكافؤ القوة، مما جيعله يركز على العامل النفسي.
إىل  يهدف  سلوك  بأنه  فيتميز  االجتماعي:  املستوى  على  أما   -3
الضحايا  من  أوسع  جمموعة  اجتاه  أو  موقف  على  التأثري 
هذه  ملرتكيب  اجتماعي  تقدير  أو  احرتام  وجود  عدم  املباشرين؛ 

األعمال.
4-  على املستوى الفكري: يرتبط اإلرهاب أيا كان نوعه ودوافعه 
بأيديولوجية دينية أو سياسية؛ اهلدف النهائي لإلرهاب تطبيق 

معامل تلك االيدولوجيا يف الواقعني االجتماعي والسياسي.
ومن خالل هذه اخلصائص نضع تعريفا لإلرهاب هدفنا منه 
تعريف  صياغة  من  يقربنا  معريف  منوذج  إىل  الوصول  هو 
على  يساعدنا  كما  االلكرتوني،  لإلرهاب  دقيق  إجرائي 
الوطين  األمنني  الظاهرة على  التأثريات احملتملة هلذه  قياس 
التقليدي  اإلرهاب  بتأثريات  مقارنة  واالفرتاضي  )القومي( 
على الواقع االجتماعي والسياسي، وعليه نقول بأن: اإلرهاب هو 
من  ومستمر  منظم  عنف  ذات  والفكرية  احلركية  السلوكيات  كل 
طرف مجاعة شديدة االتصال بعناصرها، وبأفكارها، تهدف إىل إجياد 
به  وتقوم  سياسية،  مجاعة  أو  دولة  إىل  املوجه  العام  التهديد  من  حالة 

مجاعة منظمة بقصد حتقيق أهداف سياسية )24(.

- تعريف اإلرهاب كظاهرة افرتاضية   2

اليت  اجلماعات  بأن  مقتنعني  غري  األمنيني  اخلرباء  كان  إذا 
تصنع اهلجمات االلكرتونية مل ترق بعد إىل مستويات اخلسائر 
اليت ميكن أن حيققها اإلرهاب على األرض، فإن تعريف اإلرهاب 
االلكرتوني سيكون أقل حدة مما هو متوقع، ورمبا يكون تعريف 
أو  االلكرتونية  باجلرمية  اخلاصة  التعريفات  من  يقرتب 
القرصنة االلكرتونية، أو ميكن أن يصنف كأحد مظاهرهما، 
الواقع االجتماعي ختتلف عن  الرغم من أن اجلرمية يف  على 
اإلرهاب باعتبارها فعل منعزل، بينما اإلرهاب فعل مستمر له 
أهداف معينة. فهل ما حيدث على مستوى تعامالتنا االلكرتونية 
املختلفة أفعال منعزلة ليست هلا أهداف، أم هي أفعال مقصودة 
هي  ما  االلكرتوني؟  اإلرهاب  هو  ما  منتظم؟  بشكل  تتكرر 
إلكرتونيا  اإلرهاب  يستهدفها  أن  ميكن  اليت  احليوية  األهداف 
بشكل مستمر؟ ويبدو لقارئنا أننا حددنا متغري )االستمرارية( 
تقع  بأنها  اإلجرامية  األفعال  على  للحكم  موضوعي  كشرط 

حتت طائلة األعمال اإلرهابية أم ال. 
اإلرهاب  رتري  غريغوري  املقدم  عرف  خمتصرة  جبملة 
 .)25( والنظم  املعلومات  تشويش  أو  حتطيم  بأنه  االلكرتوني 
والتشويش قد يكون على سوق األوراق املالية، أو على اإلعالم، 
الشبكات  ألهمية  نظرنا  وإذا  الالسلكية.  االتصاالت  على  أو 
الرقمية يف عامل اليوم، وخطورتها إذا ما استخدمت بالشكل غري 
الشبكات  أو حتطيم هذه  تعطيل  الرتكيز على  فإن  الصحيح، 
على  اجلماعات  من  الكثري  سيساعد  ومستمر  منتظم  بشكل 

حتقيق أهدافها. تعرف موسوعة الويكيبيديا اإلرهاب اإللكرتوني 
التقنيات الرقمية إلخافة وإخضاع اآلخرين. أو  بأنه استخدام 
هو القيام مبهامجة نظم املعلومات ألسباب سياسية أو عرقية 
العدوان  درجة  إىل  اإللكرتوني  اإلرهاب  يصل  وقد  دينية.  أو 
أو  الدول  من  الصادر  املعنوي  أو  املادي  التهديد  أو  التخويف  أو 
والوسائل  املعلوماتية  املوارد  باستخدام  األفراد،  أو  اجلماعات 
استخدام  على  يعتمد  اإللكرتوني  فاإلرهاب   ،)26( اإللكرتونية 
االتصال  وسائل  واستغالل  والتقنية،  العلمية  اإلمكانيات 
اآلخرين،  وترويع  ختويف  أجل  من  املعلوماتية،  والشبكات 
وإحلاق الضرر بهم، أو تهديدهم .)27( سنعتمد يف هذه الدراسة على 
التعريف الذي يعترب اإلرهاب االلكرتوني بأنه القيام بهجمات ذات دوافع 
سياسية وأيديولوجية، تستهدف املعلومات أو بيانات املستخدمني أو نظم 
احلاسب، بهدف حتقيق نتائج حمددة. ونالحظ أن )مثة بعض التداخل يف 
التكتيكات  بني اإلرهاب االلكرتوني واالخرتاق االلكرتوني، والتمييز 

بينهما يتم على أساس الدوافع بشكل عام(.

التعريف اإلجرائي شكل الباحثني قاموسا من مصطلحات العنف 
داخل العامل االفرتاضي، سنستعني بها حلصر مكونات التعريف 
اإلجرائي لإلرهاب االلكرتوني،  نذكر منها:  العنف االلكرتوني، 
الفضاء  واحتالل  الرقمية،  والفجوة  االلكرتوني،   والتحريض 
االلكرتونية،  والفريوسات  املعريف،  والتجويع  املعلوماتي، 
واإلمربيالية  املعلوماتي،  والتلوث  االلكرتوني،  واإلدمان 
الطائشة؟  األفعال  عن  ماذا  لكن  االلكرتوني.  واإلجرام  الرقمية، 
يرمي إرهاب الفضاء املعلوماتي إىل حتقيق أهداف سياسية يف 
األغلب، ولذا فإن عمليات اخرتاق شبكات اإلنرتنت اليت يقوم بها 
بعض األفراد من )اهلواة( عن طريق الفريوسات اليت يفلحون 
أهداف  ورائها  من  هلم  يكون  أن  دون  وإطالقها  ختليقها  يف 
سياسية حمددة، ال تدخل يف رأي الكثريين ضمن مفهوم ذلك 
النوع من اإلرهاب على الرغم من كل ما قد تسببه من خسائر 
إحلاق  إمكان  من  الرغم  وعلى  املعلومات،  منظومة  يف  فادحة 
الكمبيوتر  أجهزة  من  جدا  كبري  بعدد  واحد  وقت  يف  األذى 
أضريوا  الذين  فعدد  العامل.  من  ومتباعدة  خمتلفة  مناطق  يف 
الفريوس  بواسطة  وختريبها  مواقعهم  على  اهلجوم  جراء  من 
املعروف باسمI LOVE YOU   مثال يقدر بأكثر من عشرين 
إىل  املادية  اخلسائر  وصلت  كما  لإلنرتنت،  مستخدم  مليون 
عدة ماليني من الدوالرات، وهو األمر الذي قد يصعب حتقيقه 
على مثل هذا النطاق الواسع من خالل العمليات اإلرهابية، اليت 
تتم باستخدام األسلحة واألساليب التقليدية. وعلى الرغم من 
فداحة اخلسائر فإن الكثريين ال يعتربون هذه العملية وأمثاهلا 
من  بدال  ويدرجونها  املعلوماتي  الفضاء  )إرهاب(  أعمال  من 
املعلوماتي،  الفضاء  )جرائم(  اسم  عليه  يطلقون  ما  حتت  ذلك 
األحيان،  من  كثري  يف  التسلية  بقصد  )اهلواة(  بها  يقوم  اليت 
أفعاهلم خسائر  نتج عن  وإن  واالرتياد، حتى  االستطالع  وحب 
مادية وتدمري كثري من املعلومات املهمة أو احليوية يف بعض 
األحيان، فضال عما تسببه من بلبلة وقلق وانزعاج ألناس من 

األغراب الذين ال يعرفون عنهم شيئا على اإلطالق.



61األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية.  ج/ قسم العلوم اإلجتماعية. العدد  18  - جوان  2017 . ص 55 - 67  

األمن يف العامل االفرتاضي دراسة يف سيكولوجية اإلرهاب االلكرتوني

اخليال  فكر  يف  االلكرتوني  اإلرهاب  تشكل  بدايات  ثانيا: 
العلمي

ما الذي كان يتصوره اخلرباء األمنيني والباحثني عن ظاهرة 
اإلرهاب االلكرتوني قبل ظهوره؟

إرهابية  هجمات  شن  يف  املعلوماتي،  الفضاء  استخدام  إن 
املتقدمة يف  الدول  اليت تعتمد عليها  املعلومات  أنظمة  لتدمري 
كانت  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية  شئونها  إدارة 
من  عدد  خيال  إلثارة  مصدرا  والتسعينيات  الثمانينيات  منذ 
Tom Clancyكالنسي توم  أمثال  من  والروائيني  الكتاب 

Steve Pieczennik يف روايتهما قوة الشبكة  وستيف بيزينيك 
 DanVerton فرتون  دان  أصدر   2003 عام  ففي   .Netforce
كتابا بعنوان الثلج األسود: التهديد اخلفي لإلرهاب املعلوماتي 
 BlackIce: The Invisible Threat of Cyber-Terrorism
املستقبل  يف  العامل  تهدد  أن  ميكن  اليت  األخطار  فيه  عرض 
ألنظمة  اإلرهابية  املنظمات  اخرتاق  احتمال  نتيجة  القريب، 
والشركات  املالية  واملؤسسات  باحلكومات  اخلاصة  املعلومات 
التحتية  البنية  تدمري  يف  واستخدامها  الكربى،  االقتصادية 
ألجهزة الكمبيوتر واإلنرتنت اليت تعتمد عليها هذه احلكومات 
اليت  األنشطة  أنواع  والشركات يف توجيه خمتلف  واملؤسسات 
تدور حوهلا احلياة يف الدول واجملتمعات املستهدفة)28(. واستشهد 
املؤلف يف عرضه لتلك األخطار بآراء عدد كبري من العسكريني 
والعلماء ورجال احلكم والسياسة يف الواليات املتحدة، لقياس 
مدى قدرة هذه اجلماعات على االعتماد على الفضاء املعلوماتي 
يف مهامجة أنظمة املعلومات يف أمريكا واخلسائر الفادحة اليت 

قد تنجم عن هذه اهلجمات)29(.
إن األفالم السينمائية اليت ختيلت وقوع حروب إلكرتونية يف 
املستقبل كانت نتاج هذه الروايات، وعلى الرغم من أنها كانت 
توجيه  يف  ساعدت  أنها  إال  العلمي  اخليال  أفالم  ضمن  تصنف 
األبعاد احلقيقية ملثل  القومي إىل  املسئولني عن األمن  اهتمام 
هذه اهلجمات يف حال وقوعها. ولكن ما كان متوقعا قبل عشر 
اليوم، وعلى الرغم من أن بعض وسائل  سنوات أصبح حقيقة 
اإلعالم حذرت من تطور احلاالت املنعزلة اليت ظهرت يف بداية 
اإلرهاب  إليه  تبلغ سقف ما وصل  التوقعات مل  أن  إال  األلفية، 
القريب،  املستقبل  يف  سيبلغه  وما  تدمري  من  اليوم  االلكرتوني 
اإلرهاب  بنية  عليها  تأسست  اليت  احلاالت  هذه  بني  ومن 
االلكرتوني نذكر مثال ما قامت به بعض املنظمات اإلرهابية 
الصحي  الصرف  شبكات  تدمري  من   2000 عام  أسرتاليا  يف 
أصابت  اليت  واالقتصادية  الصحية  األخطار  املدن،  إحدى  يف 
ما  أيضا  ذلك  ومن  احلكومية.  واألجهزة  واملؤسسات  السكان 
حدث يف اليابان يف مارس عام 2000  حني أعلنت دوائر الشرطة 
اخرتقت  اإلرهابية  شينريكو  آوم  مجاعة  بأن  املرتوبوليتانية 
نظام الربجمة املتحكم يف مسار وأنشطة سياراتها، بالرغم من 
أن معظمها مل يكن حيمل أية عالمات مميزة، واستطاعت تلك 
حسب  وتوجيهها  السيارات  تلك  عمل  يف  تتحكم  أن  اجلماعة 

التعليمات اليت كانت تصدرها هلا، مبا حيقق أهداف اجلماعة. 
الغاز  إطالق  عملية  ارتكبت  اليت  هي  اإلرهابية  املنظمة  وهذه 
وهذا   .1995 عام  طوكيو  يف  األنفاق  مرتو  مبحطة  السام 
األرض  على  )يعمل  العمليات  مزدوج  اإلرهاب  أن  على  يدل 
الفرصة.  له  أتيحت  إذا  ما  حال  يف  االفرتاضي(  العامل  وعلى 
الذي  بالرسائل  االلكرتوني  الربيد  إغراق  بالنسبة ألسلوب  أما 
يعتمد عليه اإلرهاب االلكرتوني بشكل واسع يف عملياته اليوم، 
فقد حدثت حالة منعزلة مشابهة ملثل هذا األسلوب قبل أكثر 
من 15 سنة، وهو ما حدث عام 1997 يف معهد االتصال العاملي 
الباسك  إقليم  انفصال  املعهد  ساند  حني  فرانسيسكو،  سان  يف 
بعنوان  اإلنرتنت  الكرتونية على  إسبانيا، وأصدر صحيفة  عن 
)دولة الباسك( يتبنى فيها تلك الدعوة، وإذا بعشرات اآلالف من 
الرسائل اإللكرتونية الفارغة تنهمر يف وقت واحد ولعدة أيام 
على بريد املعهد، فأصيب نشاطه بالشلل التام. وهو ما دفع املعهد 
إىل التوقف عن إصدار الصحيفة. وقد مت وصف الفعل يف ذلك 
الوقت باهلجوم )اإلرهابي(، و بأنه نوع من )القصف اإللكرتوني( 

يشبه القصف املدفعي بالقنابل أثناء احلروب.)30(
اإلرهاب  ظاهرة  حنو  اخلرباء  واجتاهات  مواقف  انقسمت 
االلكرتوني يف بداية القرن احلالي بني اخلوف  وعدم االكرتاث. 
بل  معاملها،  تشكل  قبل  الظاهرة  هذه  من  اخلوف  تشكل  فلقد 
كتابات  تضمنتها  اليت  التوقعات  وكانت  أصال،  ظهورها  قبل 
خماوف  أن  تظهر  االلكرتوني  اإلرهاب  حول  العلمي  اخليال 
السياسيني واالقتصاديني كانت حقيقية إىل حد بعيد. كان 
يف  سيسود  اإلرهاب  من  النوع  هذا  أن  يعتقد  اخلرباء  بعض 
القريب، وكانت حججهم مبنية على أسس كثرية  املستقبل 
منها: تعدد وتنوع واتساع جمال األهداف اليت ميكن مهامجتها 
ميكن  األرض  على  اإلرهاب  وعكس  االلكرتوني،  الفضاء  داخل 
تعرضهم  وعدم  للمهامجني،  السالمة  من  كبري  قدر  توفري 
الوقت  انقضاء  بعد  إال  مواقعهم،  أو  هوياتهم  اكتشاف  خلطر 
الالزم وبذل الكثري من اجلهود يف البحث ، ورمبا قد ال يصل إىل 
شيء، فضال عن حجم اخلسائر اهلائلة اليت تنجم عن اهلجمات 
االلكرتونية. فتوقف التجارة اإللكرتونية مثال ليوم واحد فقط 
قد تتسبب عنه خسائر تقدر بستة باليني ونصف بليون دوالر. 
كما أنه عن طريق ذلك الفضاء املعلوماتي Cyberspace ميكن 
واالضطراب  الضرر  من  الكثري  إحلاق  اإلرهابية  للجماعات 
بل  الطريان،  وحركة  والبورصات  البنوك  بأعمال  واخللل 
ذلك  على  يرتتب  ما  بكل  األدوية،  تركيب  مواصفات  وتغيري 
متاما  القضاء  هلا  ميكن  وقد  بل  البشر،  أرواح  يف  خسائر  من 
على إمكانات أي دولة يف توفري الطعام والشراب لسكانها. كل 
هذا واإلرهابي ال حيتاج إال إىل جهاز كمبيوتر متصل خبط 
يوفرها  اليت  االنتصارات  هذه  مستعار.  اسم  ويستخدم  إنرتنت 
اإلرهابيني  من  الكثري  تقنع  قد  الشبكة  على  احلروب  خوض 
التقليديني بنقل حروبهم امليدانية املكِلفة واملتِعبة إىل الفضاء 

االلكرتوني، ألن االنتصار فيه مضمون بأقل اخلسائر.
كان آندرو رامثل)Rathmell Andrew)31 يعتقد أن التطورات 
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املستقبل  حرب  أن  إىل  تشري  والسوسيوسياسية  التكنولوجية 
سيكون هلا شكال إلكرتونيا حموره املعلومات، وأن هناك قرائن 
بأنظمة  اخلاصة  التحتية  البنى  كل  انهيار  إمكان  إىل  تشري 
املعلومات يف العامل، وليس يف بعض املؤسسات الكربى أو الدول 
اليت يتم اإلعداد  املعلوماتية،  املستهدفة، وذلك بفعل اهلجمات 
من  كبري  عدد  مهامجة  تتوخى  واليت  جيدة  بطريقة  هلا 
األهداف احليوية املنتقاة بعناية يف مناطق خمتلفة من العامل. 
حروب  بأن  قالوا  الذين   - والعسكريون  السياسة  رجال  وكان 
يعتقدون    - املعلوماتي  الفضاء  على  تعتمد  سوف  املستقبل 
دماء  إراقة  دون  فيها  النصر  حتقيق  ميكن  احلروب  هذه  بأن 
املعلوماتية  املنظومة  وتدمري  املعلوماتية  اهليمنة  طريق  عن 
تعتقد  اإلرهابية  املنظمات  كانت  الوقت  نفس  يف  لألعداء. 
أغراضها  حتقيق  هلا  سيضمن  الوسيلة  هذه  إىل  اللجوء  بأن 
األحوال  كل  ويف  للخطر.  أعضاؤها  يتعرض  أن  دون  املدمرة 
الفرتة  تلك  يف  الطرفان  لدى  سائدا  كان  الذي  االعتقاد  فإن 
هو أن الفضاء املعلوماتي سوف يكون يف أغلب الظن هو املصدر 
احلركات  النطالق   - الوحيد  املصدر  يكن  مل  إن   - األساسي 
اإلرهابية. خصوصا أن بعض التقديرات أشارت إىل أن اهلجمات 
املعلوماتية على املؤسسات االقتصادية واملالية الكربى يف العامل 
حالة  ألف  ومثانني  مائة  على  يزيد  ما  إىل   2000 عام  وصلت 
وكانت  اإلنرتنت،  طريق  عن  املعلوماتية  ألنظمتها  اخرتاق 
هذه اهلجمات تزيد مبعدل 60% سنويا، مما وضع أعباء مالية 
ضخمة على احلكومات واملؤسسات ملقاومة هذه اهلجمات. ويف 
هذه الفرتة ظهرت تسميات جديدة مل يكن هلا وجود من قبل، 
)حرب  أو  الدولية(  الشبكات  )حرب  أو  املعلومات(  )حرب  مثل 
الكمبيوتر( أو )اإلرهاب الرقمي( أو )احلروب االفرتاضية(. لذا 
عديدة  كتب  ونشرت  كثيفة  إعالمية  محالت  صممت  فقد 

لتهيئة األذهان هلذا )اإلرهاب الرقمي(.
مييلون  الكتاب  بعض  كان  هلؤالء  متاما  معاكس  اجتاه  يف 
أمام  )أسطورة(، ستنهار  االلكرتوني جمرد  اإلرهاب  اعتبار  إىل 
ابتكار  إىل  بالضرورة  يؤدي  سوف  الذي  التكنولوجي،  التقدم 
وجتاهلوا  اهلجمات.  هذه  مثل  من  للحماية  ووسائل  أساليب 
يف  مماثل  تقدم  يصاحبه  سوف  املكافحة،  جمال  يف  التقدم  أن 
كانت  مهما  بأنه  يعتقدون  فهم  والتدمري.  القرصنة  أساليب 
حيث  من  شيء  يوازيه  ال  الواقع  على  اإلرهاب  فإن  الظروف 
التخريب والتدمري، خصوصا حينما نتحدث عن إرهاب سالحه 
الكومبيوتر وميدانه غري ملموس. إن هذا التقدير نابع من عدم 
واليقني  البشرية،  مستقبل  تغيري  يف  االنرتنت  بأهمية  الوعي 
السياسي  اجملالني  يف  عديدة  مفاهيم  تغيري  على  قدرتها  بعدم 
 – الطرفني  كال  من   – التصورات  هذه  أن  إال  والعسكري. 
وخياالت  نظرية  افرتاضات  جمرد   - الوقت  ذلك  يف   – كانت 
معامل  تبلور  قبل  والكتاب  األمنيني  اخلرباء  لبعض  علمية 
اليوم، لكن ما لبثت  اليت نعرفها  اإلرهاب االلكرتوني يف صوره 
هذه التصورات أن حتولت إىل وقائع حقيقية، فإمكانية القيام 
بأعمال ختريبية يف البيئة االفرتاضية دون اكتشاف القائمني 

اخلارجة  واجلماعات  التقليدي  اإلرهاب  دفعت  ومتابعتهم  بها 
االلكرتونية  نشاطاتهم  تكثيف  إىل  االجتماعي  النظام  عن 

العدوانية.
املبحث الثاني يف سيكولوجيا اإلرهاب االلكرتوني

على  األوىل  يف  الضوء  نلقي  زاويتني،  من  املبحث  هذا  سنعاجل 
الثانية  أما  االلكرتوني،  اإلرهاب  لظاهرة  األيديولوجي  البعد 

فسوف نبحث يف اجلانب النفسي للظاهرة.
أوال: اخللفية األيديولوجية لإلرهاب االلكرتوني

أن اإلرهابي يف  التحرريني  هناك قول شائع يف بعض مؤلفات 
نظر البعض هو حمارب من أجل احلرية)32(. ويف بعض الثقافات 
يف  فالفوضويون  فلسفيا،  معنى  حتمل  إرهابي  كلمة  كانت 
وكانوا  إرهابيني،  أنفسهم  يسمون  كانوا  عشر  التاسع  القرن 
أن ترو تسكي  الفرنسية، كما  الثورة  أفكارهم من  يستلهمون 
اإلرهاب األمحر)33(. لكن  يتورع عن احلديث عن مزايا  مل يكن 
بعد ذلك انعكست القيمة والصورة وأصبح اإلرهابي مقرتن يف 
أذهان الناس بالعنف واإلجرام، ومل يعد بإمكان الفلسفة إجياد 
إيزابيل  تعتقد  اجلميلة.  قيمتها  للكلمة  يعيد  منطقي  تربير 
سومييه بأن اإلرهاب هو ممارسة تنبع من أيديولوجية تضفي 
على املوت بعدا شبه صويف حبيث تعطي شحنة مجالية للعنف 
من  بالتضحية  واإلشادة  الذات،  حتقيق  مشاعر  إليه  وتضيف 
املختارون  األشخاص  هم  أنهم  يرون  الذين  املضحني  جانب 
بدون اهتمام بالضحايا أو رمبا احتقارهم، وهذه السمات بالذات 
تفسر ملاذا أصبح النموذج األساسي للعنف الشامل أو اإلرهاب هو 

العنف الذي تطلقه اجلماعات الدينية املتطرفة)34(.
العامل بل هي قدمية قدم  اإلرهاب ليست حديثة على  ظاهرة 
وتوجهاتها  فلسفتها  يعارض  رأي  البداية  يف  ينشأ  السلطة، 
أفكاره  بأن  لديه عقيدة  تتشكل  اجتاه معارض  إىل  يتحول  ثم 
وتوجهاته هي األصلح يف السياسة والقيادة وبالتالي يف االجتماع، 
بالقوة  قمعه  ومت  للسلطة  عقيدته  االجتاه  هذا  أظهر  ما  فإذا 
حتول إىل العمل اإلرهابي بقناعات تتشرب حججها من العقيدة 
اليت نشأت لديه يف البداية وستصبح فيما بعد أيديولوجيا. وهذا 
جيعلنا منيز بني حالتني من العمل اإلرهابي؛ احلالة األوىل تنشأ 
كرد فعل على عنف السلطة، واحلالة الثانية تنشأ عن قناعات 
تسيري  يف  واجتماعيا  سياسيا  السلطة  صالحية  بعدم  عميقة 
باإلرهاب  وتنتهي  بثورات  تبدأ  الغالب  يف  وهذه  الدولة،  شؤون 
يف حالة عدم حتقيق األهداف. ويف احلالة األوىل ميكن للفعل 
أن ينعزل يف مرحلة عمرية معينة من تاريخ العمل اإلرهابي 
الذي  للفعل  الذاتية  القناعة  بقوة  الغالب  يف  ترتبط  ألسباب 
تنخفض مستوياته مبرور الزمن، وهو ما جيعل العمل اإلرهابي 
يتوقف. أما يف احلالة الثانية فيتميز الفعل باالستمرارية نظرا 
لقوة الدافع ) ألن الفعل يف هذه احلالة يرتكز على أيديولوجيا 
ينمو ويتطور على أساسها( وبالتالي فإن إسرتاتيجية مكافحة 
هذا النوع ال جيب أن تركز على الوسائل املادية ألنها ال تعطي 
حلوال جذرية يف هذه احلالة، فبما أن منبع اإلرهاب هنا العقيدة 
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األمن يف العامل االفرتاضي دراسة يف سيكولوجية اإلرهاب االلكرتوني

السبب.  جنس  من  تكون  أن  جيب  املعاجلة  فإن  واأليديولوجيا 
وسياسية  اجتماعية  ظاهرة  هو  احلالتني  كال  يف  واإلرهاب 
تتطور بتطور اجملتمعات. ومن الناحية اإلسرتاتيجية والعملية 
فإن اإلرهاب هو حمصلة عمل طويل وتنظيم حمكم، ويتغذى 
ذكية  عقوال  ويضم  معقدة،  ونفسية  أيديولوجية  روافد  من 
التخطيط للعمل على األرض، ألن  لذا فإنه يفضل  ومتميزة، 
النتائج تكون كبرية ومؤثرة، لكن عندما يتم التضييق عليه يف 
املساحة اجلغرافية، يلجأ إىل العمل على املساحات االفرتاضية 
العميق  النظر  عند  قريبة.  فرتة  إىل  له  متاح  يكن  مل  كخيار 
يف هذه الظاهرة من الناحية العقائدية فإننا جند بأن اإلرهاب 
الشبكات  وعلى  األرض  على  يتحرك  أن  يستطيع  كتنظيم 
عن  احلكم  يف  املستقرة  األنظمة  تعجز  بأساليب  االفرتاضية 
من  جدا  قليل  بعدد  كبرية  بعمليات  يقوم  فهو  حماكاتها، 
وقناعة  طواعية  عن  يقبلون  أفراده  أن  إىل  إضافة  األفراد، 
القيام بعمل خترييب وهذا ما ال  التضحية بأرواحهم من أجل 

تستطيعه األنظمة املستقرة أبدا.
إن ما حيدث على مستوى شبكات االنرتنت من أفعال إجرامية 
ال خيرج عن شيئني: األول اجلماعات اإلرهابية التقليدية اليت 
كانت تقوم بعملياتها يف الواقع احلقيقي أضافت إىل نشاطها 
مجاعات  الثاني  االفرتاضي؛  املستوى  على  آخر  نشاطا  هذا 
القرصنة االلكرتونية اليت ميكن تصنيفها يف مجاعات اإلرهاب 
هلذه  والدولية  األكادميية  التعريفات  على  قياسا  االلكرتوني 

الظاهرة.
ثانيا: سيكولوجية اإلرهاب االلكرتوني

استقر مفهوم اجملتمع على أن تتسم عناصره بالثبات كمجتمع 
الناس حول  األمة واملدينة، وأما ما هو غري مستقر كاجتماع 
حادثة ما يشاهدونها ويتناقشون حوهلا ثم ينفضون، فال يشمله 
مفهوم اجملتمع وإن كان حيدث يف إطاره. ويظهر لنا من هذا 
التعريف الواسع للمجتمع أن الفرد هو اللبنة األوىل يف تشكيل 
البنية االجتماعية، وأن هناك عالقة طبيعية البد أن تنشأ بني 
الفرد واجملتمع ) جمموعة األفراد اآلخرين (. إنها عالقة نظام 
يعين  النظام  هذا  يف  خلل  وقوع  إن  اجلماعة)35(.  بنظام  الفرد 
االنهيار.  ورمبا  للزعزعة  برمته  االجتماعي  النظام  تعرض 
قيام  الستمرار  األساسيان  الضامنان  هما  وثقافته  الفرد  ودين 
والشخصانية  الذاتية  حنو  الفرد  نزع  فإذا  االجتماعية،  البنية 
الثقافة  إن  االجتماعي،  واالنشقاق  الثقايف،  التصدع  حدث 
موروث اجتماعي، والذاتية والشخصانية حتمل معنى الفردية، 
والثقافة االجتماعية يف نهاية املطاف هي حمصلة لشخصيات 
األفراد،  إسهامات  اجملتمع  ميتص  وكلما  وإبداعاتهم،  األفراد 
ميتص الفرد ثقافة اجملتمع، ومن هنا تأتي صعوبة الفصل بني 
الفردي واالجتماعي والثقايف)36(، حبيث ال ميكن عزل الفرد عن 
مجاعته، وال عزل الفرد عن ذاتيته. إن مصطلح الفرد مصطلح 
والسيكولوجي  )اجلسد(،  البيولوجي  يشمل  ومركب،  غامض 
مشكلة  من  الفرد  يعاني  عندما  )اجملتمع(،  والثقايف  )الذات(، 

والثقايف(  السيكولوجي  )خصوصا  الثالثة  املستويات  أحد  على 
إىل  الوضع  يتطور  ثم  واالغرتاب  االنطواء  حنو  الفرد  ينحرف 

العنف والعدوانية وقد ينتهي باإلرهاب.
أو  )االلكرتوني  اإلرهاب  وراء  يقف  الذي  أن  األمر  نهاية  يف 
التقليدي( ويدير عملياته هو الفرد )اإلنسان( الذي ال يزال يف 
السيكولوجية  الناحية  من  عميقة  علمية  دراسات  إىل  حاجة 
والفكرية. فاإلرهابي هو إنسان. إال أنه خيتلف عن باقي البشر 
حاجة  يف  إننا  الوحشية.  النزعة  إىل  فيها  يقرتب  درجة  إىل 
ماسة إىل معرفة كل اجلوانب النفسية هلذا النوع من البشر، 
هناك  أن  شك  وال  الذاتية.  مكوناته  أعماق  يف  البحث  وإىل 
النفسية  السمات  من  جمموعة  بني  كبريين  وتوافق  انسجام 
الواقعية،  األرض  على  يتحرك  الذي  التقليدي  لإلرهابي 
االفرتاضية  البيئة  داخل  يتحرك  الذي  االلكرتوني  واإلرهابي 
اخلربة  يف  حمصورا  بينهما  الوحيد  الفرق  ويبقى  الرقمية. 
التقنية العالية واملعرفة العميقة بتكنولوجيا الربجميات اليت 
) والذي ترتاوح شخصيته بني  يتمتع بها اإلرهابي االلكرتوني 
القرصان HACKER و املصدع CRACKER . يف كال احلالتني 

نطرح السؤال التالي:
إرهابي؟  إىل  الثقايف(  االجتماعي  )الكائن  الفرد  يتحول  كيف 
ما هي اخلصائص السيكولوجية للفرد الذي يسعى إىل تدمري 
هل  ؟  افرتاضيا  أو  واقعيا  وثقافيا(  واجتماعيا  )ذاتيا  اآلخر 
واإلرهابي  التقليدي  اإلرهابي  سيكولوجية  بني  فرق  هناك 

االلكرتوني؟
االنرتنت  جمتمع  إىل  الطبيعي(  )اإلنسان  الفرد  يدخل  عندما 
الذات  تعريف  يف  سيحدث  اختالفا  فإن  فيه،  عضوا  ويصبح 
واجلماعة عن معناهما املادي ألن بيئة التعامل اختلفت، وشكل 
االتصال أصبح أكثر تعقيدا. فهو حيتاج للوصول إىل شخص 

آخر وإقامة عالقة بينية معه إىل:
IPAdrress؛  املستخدم  احلاسوب  جلهاز  الرقمي  العنوان 
خدمة  مقدم  أو  احمللية  الشبكة  جمال  )اسم  االمسي  العنوان 
TCP-IPمباشرة  مثال  املستخدم  الربوتوكول  نوع  االنرتنت(، 
أو عن طريق بروتوكول آخر. إضافة إىل ذلك ميكن أن تزداد 
مستويات الوصل واالتصال بالفرد، وهي تشمل مستويات األمن 
تعريفية  مستويات  هناك  إذن  بأنواعها،  املستخدم  األمان  و 
املرور،  كلمة  املستخدم،  االلكرتوني  الربيد  عنوان  أخرى: 
 ،FILTERS الربجمية   املصفيات  مثل  مستخدم  أمين  حتديد 
 .Encryption املستخدم  الربجمي  التشفري  للفريوسات،  مضاد 
إذن يستخدم الفرد حوالي سبعة مستويات حتى ميكن حتقيق 
أمور  الوصول تظهر  )الوصول( إىل الشخص اآلخر، وبعد هذا 
اهلوية  حقيقية:  اتصال  عملية  أمام  إشكاليات  تشكل  أخرى 
)حقيقية أم مزيفة(، مصدر األفكار اليت يتواصل بها، معرفته 
إليها  ينتمي  اليت  اجملموعة  االتصال،  من  القصد  باحلاسوب، 
املتصل  والفرد  االتصال  من  جتعل  املستويات  هذه  كل  الفرد. 
يف العامل االفرتاضي عملية جد معقدة، وبالتالي فنفسية الفرد 
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)الطبيعي( ختتلف عن نفسية الفرد )االلكرتوني( باعتبار هذه 
املستويات اليت ال تشرتطها العملية االتصالية الواقعية. 

االتصال  تكنولوجيات  أحضان  يف  نشأوا  الذين  األفراد  إن 
احلديثة يفتقدون لعنصري االنتماء والوالء اللذان تتميز بهما 
باالنتماء  الشعور  كان  حيث  التقليدية،  االجتماعية  التنشئة 
التفاعلية،  القيم  طريق  عن  تدرجيية  بصورة  ويتطور  ينمو 
حتى يبلغ درجة الوالء، ) الشعور باالنتماء لألسرة، ثم االنتماء 
للحي، ثم االنتماء للبلدة، ثم االنتماء للوالية أو احملافظة، ثم 
االنتماء للدولة الوطن، ثم االنتماء لألمة( وكلما اجتهنا حنو 
العاملية تناقصت درجة الشعور باالنتماء وبالتالي الوالء اللذان 
القيم  إضافة  ثم  األسرة.  حالة  يف  التعصب  قمة  يف  يكونان 
كل  وكانت  أخرى،  إىل  مرحلة  من  االنتقال  عند  اجلديدة 
يتشربها  الثقافية  املكونات  مرحلة حتتوي على جمموعة من 

الفرد عن طريق التفاعلية االجتماعية.
الذين نشئو تنشئة إلكرتونية فتكون قيم  بالنسبة لألفراد  أما 
وتتناقص  العاملية  حالة  يف  عالية  والوالء  باالنتماء  الشعور 
كلما اجتهنا حنو األسفل، بالنسبة هلذا الفرد ليس هناك وطن 
للثقافة وليس هناك قومية للغة وليس هناك تاريخ وجغرافيا 
إىل  باالنتماء  الشعور  فقد  إن  املال.  حيددها  واهلوية  للشعب، 
اليت  العناصر  هلذه  الوالء  وفقد  ولغة  وجمتمع  ودين  أرض 
قيام  يف  جوهرية  عناصر  هي  واليت   – اإلنسان  هوية  تشكل 
النفسي  باالغرتاب  الشعور  تنامي  إىل  يؤدي  اإلنسان-  إنسانية 
واخلواء  بالضياع  والشعور  العزلة  ثم  ومن  واالجتماعي، 
الروحي، هؤالء األفراد هم نواة اجلماعات اإلرهابية، هم أسهل 
الفئات اجنذابا حنو الشذوذ الفكري والسلوكي. وما فقدوه يف 
منتهى  إىل  سيتحول  سوية  إنسانية  مشاعر  من  جمتمعاتهم 

التعصب والتطرف والعدوانية.
وأن  اغرتابا  يعاني  العربي  الشرطة  رجل  أن  بدر  حممد  يقول 
كثريا من أفراد اجملتمع العربي يعانون اغرتابا مماثال، وحينما 
الشرطة  رجل  ويفقد  اخلاسر،  هو  فاجملتمع  املغرتبان  يتفاعل 
األمنية  الكفاءة  فتهتز  حنوه،  املواطن  وود  وطمأنينته  رضاه 
أو  االحنراف  مظاهر  على  بالتفرج  املغرتب  الفرد  ويكتفي 
االغرتاب حيث اجلرمية واالحنراف  إمعانا يف  رمبا مبمارسته 
والرشوة  االختالس  ومنها  صوره  بشتى  فالعصيان  والعصيان، 
ومجيع صور الفساد يف عالقة وطيدة باالغرتاب)37(. إنها صورة 
إىل  الفرد  تدفع  اليت  االجتماعي  االضطهاد  صور  من  أخرى 
أكثر  هنا  والصورة  اإلرهابية،  اجلماعات  أحضان  يف  االرمتاء 
وضوحا وأقرب إىل احلقيقة االجتماعية، لقد كان الشرطي 
العربي يف مرحلة تارخيية مضت هو نفسه من يدفع املواطن 
بصوره  الفساد  وجد  ما  وإذا  اإلرهاب.  حنو  بل  االغرتاب،  حنو 
العديدة، وإذا ما اغرتب الفرد ورجل األمن فهذا من املتوقع أن 
أن يعمق  يشكل بيئة مناسبة لدوامة اإلرهاب. ولعل ما ميكن 
مشكلة االغرتاب عند املواطن ورجل الشرطة هو افتقاد أحدهما 
مهارة  وهي  أال  العصر  مهارات  أهم  من  مهارة  إىل  كليهما  أو 

االتصال والتواصل.)38(
اهلوية  فإشكالية  واهلوية،  باالنتماء  مرتبطة  فاملسألة  إذن 
كذات  غامضة،  كخصوصية  تعامل  االفرتاضي  اجملتمع  يف 
" أن يصبح يف أي  واهمة موهومة، ميكن ألي إنسان " طبيعي 
 ) االفرتاضي  اجملتمع   ( جديد  عاملي  جمتمع  يف  عضوا  حلظة 
وينتقل بني اهلويات والشخصيات اليت يكونها لنفسه بنفسه .)39( 
إن هذا اجملتمع ) اجلديد ( هو بالفعل حمنة االجتماع البشري. 
ختتلف سلوكيات الناس عند اتصاهلم من خالل تكنولوجيات 
أثناء اتصاالتهم الشخصية  العادية  االتصال، عن سلوكياتهم 
عند  ينخفض  اإلرهابي  عند  العنف  مستوى  أن  كما  البينية، 

دخوله العامل االفرتاضي مقارنة بسلوكياته على األرض.
باإلرهاب  اخلاصة  السيكولوجية  والبحوث  الدراسات  كانت 
حاد  نقص  من  وبالتالي  اإلمربيقية  البيانات  مجع  من  تعاني 
يف النظريات املفسرة لسلوك هذه الظاهرة، وكانت النظريات 
يف  اضطرابات  انه  على  اإلرهاب  تفسر  اجملال  هذا  يف  املوجودة 
اإلرهاب تطور مع تطور  اختالالت عقلية. لكن  أو  الشخصية، 
التفسريات  هذه  تعد  مل  وبالتالي  التكنولوجية،  اجملتمعات 

مقنعة يف فهم السلوكيات اجلديدة لإلرهاب.
ينتمي  اليت  اجلماعة  ألهداف  وفقا  اإلرهابي  نفسية  تتغري 
إليها واتساع شبكة العالقات اخلارجية  مع اجلماعات األخرى 
ذاتها  حد  يف  العناصر  وهذه  متتلكها،  اليت  األسلحة  وحجم 
املقارنة  الدراسات  فإن  وبالتالي  اجلماعة،  بأيديولوجية  تتأثر 

ستكشف مدى هذه التغريات.
هي  أيديولوجيا  على  بنيتها  أسست  اليت  اإلرهابية  اجلماعات 
أكثر  من  هي  وبالتالي  طويال،  تعمر  اليت  اجلماعات  أكثر 
اجلماعات اليت ميكن أن ختوض معارك إلكرتونية ضد أعدائها. 
وقد تتحالف هذه اجلماعات – رغم تشددها – وتستعني ببعض 
حالة  – يف  – مؤقتا  وعقائدها  وأفكارها  توجهاتها  خيالف  من 
ما إذا كانت يف حاجة إىل قراصنة كومبيوتر أكفاء يعملون 
على حتقيق أهدافها. وبالتالي تلجأ إىل تربير الالأخالقي من 

أجل حتقيق غاياتها اليت تعتقد بأنها أخالقية.
أزمة  يعاني من   ) االلكرتوني سواء  أو  التقليدي   ( اإلرهابي  إن 
الغالب  يف  سببها  والوجدانية  العقلية  البنية  مستوى  على 
بالعنف،  والتلقني  تعتمد على احلشو  اليت  التعليمية  األنظمة 
والتقاليد  العادات  على  تعتمد  اليت  االجتماعية  واألنظمة 
والسياسات  الصحيحة،  الدين  تعاليم  عن  البعيدة  اخلرافية 
أفراد  خلق  إىل  يؤدي  هذا  كل  االجتاه،  أحادية  اإلعالمية 
يعانون من التصلب الفكري وعدم املرونة يف السلوك، والغلو يف 
الدين واالعتقاد، وهذا كله – كما أشرنا - له أسبابه العقلية 

البنيوية، والبنيوية الوجدانية.
الشك أن لإلنسان غريزة العنف وامليل حنو ) العدوانية ( الذي 
هو ميل طبيعي يف تكوين البشر، وحيللها بعض النفسيني بأنها 
تصريف لطاقة وشحنات نفسية توجه إىل الذات أو إىل اآلخر، 
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األمن يف العامل االفرتاضي دراسة يف سيكولوجية اإلرهاب االلكرتوني

ويف بعض األحيان تكون مربرة كحالة الدفاع عن النفس، إال 
وإذا  اإلرهابي،  شخصية  يف  وتوترا  حدة  تزداد  امليول  هذه  أن 
لتشكل  سببا  كانت  طبيعي،  منصرف  الشحنات  هلذه  يكن  مل 
تتحكم  هذا  إىل  إضافة  أشكاهلما.  مبختلف  والعنف  اإلرهاب 
عوامل نفسية أخرى يف تشكيل سيكولوجيا اإلرهاب )التقليدي 
اللوامة  النفس   ( العليا  األنا  ضعف  أهمها:  من  وااللكرتوني( 
النفس  أو  )  اهلوى،  الدنيا  الذات  العقل والضمري ( وسيطرة  أو 
الشخصية لدى  الشخصية. وتتكون هذه  بالسوء، على  األمارة 
أو  الذهنية،  قدراتهم  يف  بالنقص  يشعرون  الذين  األشخاص 
خلل يف مهارات التواصل االجتماعي أو تعرضوا لرتبية أسرية 
ويشري  والرغبات)40(.  األهداف  حتقيق  يف  قاسية،واإلحباط 
العنف والتدمري الذي يتمتع به اإلرهاب إىل غياب األنا العليا يف 
تشكل شخصيات اإلرهابيني. هذا على مستوى األفراد العاديني 
أن  فنجد  القيادات  مستوى  على  أما  اإلرهابية،  اجلماعات  يف 
وهو  بالعظمة،  بالشعور  الغالب  يف  مصابة  اإلرهابي  شخصية 
كانت  مهما  االلكرتوني  اإلرهابي  لدى  املوجود  الشعور  نفس 
العالية،  التكنولوجية  لكفاءته  نظرا  اجلماعة  داخل  مكانته 
وهذا الشعور يعد عامال قويا يف اختاذ قرارات متهورة قد تؤدي 
إىل انهيار اجلماعة. إضافة إىل أن نفسية اإلرهابي تعاني من 
بأن  يشعر  جيعله  الذي  االضطهاد  هذاء  بسبب  دائم  اضطراب 
اآلخرين يكيدون لإلضرار به، أو تدمريه هو، أو فكره أو منطقه 
أو قيمه اليت يؤمن بها، ولذا فإنه يعيش يف حالة شك مستمرة.

خامتة

يف  والتوسع  التقنية،  مستوى  على  نشهده  الذي  املدهش  التطور  إن 
استعماالتها، والتوجه البشري حنوها، البد أن يقابله تطور يف التدمري، 
وتوسع يف االستغالل املقيت، وتوجه حنو ممارسة اإلرهاب. فما حتقق من 

تقدم إلكرتوني يستلزم توازي يف األمن االلكرتوني. لذا فإن:

األمن اإللكرتوني  هو واحد من أهم القضايا يف عصرنا، وسوف 
على  متزايد  طلب  هناك  طاملا  النمو  يف  األهمية  هذه  تستمر 
من  أصبح  فقد  لذا  واإلنرتنت،  املختلفة  االلكرتونية  األجهزة 
جملتمعات  آمنة  واتصاالت  معلومات  تكنولوجيا  ضمان  الواجب 
على  متصل  مليارات  مخسة  حنو  جيين  حبيث  كلها،  العامل 
هذا الكوكب فوائد هذه التكنولوجيا اليت يبدو يف الظاهر أنها 
خرية. لقد أصبح اليوم كل شيء يف حياتنا اليومية يعتمد على 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وحنن مجيعا عرضة للخطر 
اليت  اإلنسانية  أهدافها  عن  التكنولوجيا  هذه  حتويل  مت  ما  إذا 

وجدت من أجل حتقيقها.
بالنسبة  أهمية  ذات  عاملية  قضية  هو  اإللكرتوني  األمن  إن 
حل  ميكن  وال  سواء،  حد  على  والنامية  املتقدمة  للبلدان 
مشاكله إال حبلول عاملية. إذ أن خطوة منفردة ومنعزلة عن 
خربة اجملتمع الدولي للخوض يف هذا املشكل قد تؤدي إىل دمار 
واسع ملنظومة األمن اإللكرتوني القومي لدولة ما.  فلقد أصبح 
هذا األمن يؤثر على السياسات الدولية وعلى العالقات فيما بني 
الدول، وعلى برامج الوكاالت واهليئات الدولية. وهذا ما يفسر 

املتحدة  األمم  كهيئة  الدوليني  للفاعلني  املستمرة  املشاركة 
االلكرتوني  األمن  ومؤسسات  لالتصاالت،  الدولي  واالحتاد 
وبناء  الدولية،  واملعايري  األمنية  السياسات  وضع  يف  الدولية 

إطار دولي لألمن اإللكرتوني.
معلومات  جمتمع  لضمان  ضرورة  هو  اإللكرتوني  األمن  إن 
واملوثوقية،  األمن،  بشأن  القائمة  فاملخاوف  باحلياة.  نابض 
من  الناس  متنع  أن  ميكن  واهلوية،   والغش،  واخلصوصية، 
و  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  من  القصوى  االستفادة 
فتكنولوجيا  الوالدة(.  )حديث  املعلومات  جمتمع  استقرار  تهدد 
من  حبظها   - بعد   – تنعم  مل  اجلديدة  واالتصاالت  املعلومات 
السلم الكايف إلظهار كل قدراتها يف توحيد العامل، لقد رافقتها 
جرائم  مثل:  توقف،  ودون  متزايد  حنو  على  متطورة  حتديات 
التصيد، وقضايا حقوق امللكية الفكرية، والقرصنة االلكرتونية، 
عرب  واالبتزاز  العمل،  عن  وتعطيلها  الشبكة  مواقع  وتدمري 
 64 الـ  الدورة  يف  اهلويات.  وسرقة  األموال،  وغسيل  اإلنرتنت، 
اعتمدت اجلمعية العامة قرارا بشأن األمن اإللكرتوني، اعرتف 
باحلاجة إىل بذل اجلهود اإلقليمية والدولية والتعاون وتقاسم 
ملكافحة  املهرة  املوظفني  إىل  احلاجة  إىل  إضافة  املعلومات. 
إلكرتوني  أمن  اسرتاتيجيات  ووضع  االلكرتونية،  اهلجمات 
دورات  إدراج  ووجوب  الوعي.  مستوى  رفع  على  ترتكز  وطنية 
يف  الدراسية  املناهج  يف  اإللكرتوني  األمن  جمال  يف  متقدمة 

مجيع أحناء العامل لغرس ثقافة عاملية لألمن اإللكرتوني.
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