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 Abstract : 

Cyber-terrorism is one of the serious crimes that have emerged as 

a result of the scientific and technological revolution. This 
revolution has been negatively exploited, causing serious damages 

to all societies. Accordingly, the international community developed 

the Convention on Cybercrime in Budapest in 2001. 

The cyber-terrorism crime is a form of traditional terrorism crimes 

that are addressed under the Jordanian Anti-terrorism Law. This 

crime results in significant economic, military and human losses. 
This crime has been increasing and the methods of addressing it 

have been varied from time to time. This crime has become easily 

committed due making Internet accessible to all. Accordingly, this 

paper is divided into two topics. The first topic deals with the 
concept of the cyber-terrorism crime, and the second one discusses 

the legal framework of the cyber-terrorism crime. 
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 األردينيف القانون  لكرتويناإل اإلرهابمكافحة جرمية 
 

 2  ليندا حممد نيص 
 

 :امللخص
التكنولوجية، هنا جرمية خطرية ظهرت نتيجة للثورة العلمية من الناحية  أب  لكرتويناإل  اإلرهابتوصف جرمية  

الدويل على   كبرية ابجلميع، لذلك عمل اجملتمع     ضراراأهذه الثورة بشكل سلىب احلق    استخدامحيث مت  
 .2001ىف بودابست عام  اإلنرتنت  ملكافحة اإلجرام عرب األوىلوضع االتفاقية الدولية 

 اإلرهاب التقليدية واليت نص قانون منع    اإلرهابصورة من صور جرمية    لكرتويناإل  اإلرهابوتعترب جرمية  
كافة  ئر كبرية من  خساإىل    هي نوع جديد من أنواع القوة اليت تؤدي   على مواجهتها، وهذه اجلرمية   األردين

التعامل ساليب  أ ا و أشكاهلد وتتنوع أيشرية، وهي آخذة ابلتز بأم  عسكرية أم  ت اقتصادية أكانالنواحي سواء  
اجلميع،    أمام  اإلنرتنتاتحة شبكة  إة سهلة وبسيطة بسبب  جرمي  أصبحتخر، وابلتايل  آإىل    فيها من حني

، ونبحث لكرتويناإل  اإلرهابمفهوم جرمية    األوليف    نتناولمبحثني:  إىل    ولتوضيح ذلك مت تقسيم حبثنا هذا
 .لكرتويناإل اإلرهابالقانوين جلرمية   اإلطاريف الثاين 

 . اإلنرتنتشبكة  ،ة لكرتونياإلالوسائل  ،لكرتويناإل اإلرهابجرمية  ،اإلرهاب الكلمات املفتاحية: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 lindanees1@gmail.com  السعوديةجامعة االمري سلطان،  د،  2



 linda NEES  

 

 

 

 

 

 

 

 
143 

 : املقدمة
 ومنطا   طابعا   ال تتخذ لذا مرئي متعددة وهي تنشط يف عامل افرتاضي غري  أشكالبصور و   لكرتويناإل  اإلرهابتظهر جرمية  

 اخلطره تعترب جرمية  ة لكرتونياإلووسائله  وأساليبه إلرهابارتباطها اب ولكن بسبب عادية  كجرمية  حبد ذاهتا مستقلة  تكون فقد واحدا  
  اإلطار بيان إىل  ولتوضيح هذا عمدان ، ها السلبية من كافة اجلوانبآاثر خمتلف التشريعات بسبب خطورهتا و  تواجههاإلكرتونيإرهاب 

 ا ومن مث دوافعها ووسائلها.أكاهنرتتبة عليه بعد توضيح مفهومها واامل  اثراآلو  لكرتويناإل اإلرهابالقانوين جلرمية 
 
 األولاملبحث 

 لكرتوين اإل اإلرهابمفهوم جرمية 
 التقنيات يف تطور من يشهده اجملتمع الدويل ، وذلك بسبب مااإلرهاب  أنواع أحدث من لكرتويناإل  اإلرهابجرمية   تعترب

هي جرمية متعددة الدوافع والوسائل،    ضا  أيمرتكبيها، و  من الصعب تتبع وابلتايل الدليل، وإخفاء اارتكاهب بسهولة  احلديثة، وكذلك متتاز
، ونعرض يف لكرتويناإل  اإلرهابجرمية    أركانتعريف و   األوليف    نتناولمطلبني:  إىل    تقسيم مبحثنا هذاإىل    ولتوضيح ذلك عمدان

 لكرتويناإل اإلرهابالثاين دوافع ووسائل جرمية 
 
 لكرتويناإل اإلرهابجرمية  األول : تعريف وأركاناملطلب 

 اإلرهاب : تعريف جرمية أولا 
 أهداف لتحقيق وذلك عليها العدوانأو    احلكومات هتديد  هدفها ة إلكرتوني هنا هجمة أعلى    لكرتويناإل  اإلرهابتعرف جرمية  

 إجرامي هي عمل  ضا  أي(  106  -104، ص2015)الصادق، مدمر أثر  ذات وتكون هذه اهلجمة  دلوجية أيأو    دينية أو    سياسية 
اخلدمات وذلك هبدف   وتعطيل تدمريإىل    يؤدي والالسلكية  السلكية  واالتصاالت الكمبيوتر أجهزة استخدام طريق عن يتم القيام به

 اجتماعية أو    سياسية  أهداف  خلدمة  السكانأو    احلكومة  على التأثري  أجلمن   السكان  لدى الشك  وزرع وإرابك اخلوف  لبث بث
 أجل التكنولوجية من ابستعمال الوسائل إرهابية  مجاعة  كل وكذلك هي قيام  (82، ص2010، )جماهد، وعابسة دلوجية أيأو  

واألساليب،  لتبادل التنسيق و همهدافأب التعريفأو    شطتهمألن  ة أيالدع واخلربات   عملهم لتمويل تربعات  مجعأو    املهارات 
(,2002,P253 Steven FURNELL (. 

البعض   العدوان  لكرتويناإل  اإلرهابن جرمية  أويرى   الوسائل ستخداماب املعنويأو    التهديد املاديأو    التخويفأو    هي 
ويرى   ( 109، ص  2009، )الصادق لكرتويناإلالفضاء   عرب  أفرادأو    مجاعات أو    دول من ت عن طريقأكانة سواء  لكرتونياإل
  أو  تقامألنا بقصد ا  إلكرتوني املخزنة  املعلوماتأو    الشبكات أو    احلاسبات هبجوم ضد هتديد أو    مشروعة  غري هجمات هناأخرون  آ

 معينة  اجتماعية أو    دينية أو    سياسية وذلك هبدف حتقيق رغبات  الدويل، اجملتمعأو    الشعوبأو    احلكومات على التأثري أو    االبتزاز
 يف النظام خطري اضطراب حداثإهبدف   مجاعي تنظيمأو    فرد عليه يقدم للقانون هنا خرقويعرفها الفقه أب  (60،ص2011)الفيل، 

 ( 23،ص2012، و كاظم ، جواد ) املعلومات شبكة  طريق عن العام
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 لكرتويناإل اإلرهابجرمية  أركاناثنيا: 
 أركانوابلتايل فهي تقوم على ثالث    ن اختلفت وسائلها،إهنا جرمية كغريها و أعلى    لكرتويناإل  اإلرهابجرمية  إىل    وينظر

 نوجزها كااليت: 
 الشرعيالركن -أ

 الواجب العقاب حيدد و اجلرمية  هلذه املكون الفعل يبني قانون العقوابت يف نصا   هنالك يكون أن  الشرعي ابلركن يقصد
 ال بنص( إ)ال جرمية وال عقوبة  وهذا ما يعرف يف مبدأ الشرعية  مرتكبها، على فرضه

 1 )املادة   اجلرمية  اقرتاف حني عليها ينص القانون مل عقوبة  ة يأب تقضي بقوله ال الشرعية  مبدأ على األردين  املشرّعوينص  
 ( األردينالعقوابت  قانون من

حبيث    ،وضوح و بدقة عناصر و أركان من  يبني مضموهنا و جرائم اليت تعترب  فعالاأل حيدد  الذي  هو املشرّع ونالحظ أن
  وبناء  (  79، ص  1979، ) حسن  مقدارا   و نوعا   اجلرائم هلااملقررة هلذه   حيدد العقوابت أنه  كما  والغموض، تكون بعيدة عن اللبس

أو  األخالقية  القيم أو  للقانون ن كان خمالفإحىت و  وصف جزائي أي طائلة  حتت يقع ال فعل  أيك القاضي جترمي ميل ال على ذلك
حبيث    يتالعب يف عقوبة منصوص عليهاأو    ينص عليها القانون صراحة   مل  عقوبة  يوقع أن جيوز له ال  ضا  أي  يسبب ضرر للمجتمع،

 .(33 - 31، ص 2011) السعيد،  التنفيذ كيفية  يفأو  املقدار يغري يف
 

 املادي  الركن -ب
 على عدواان   يشكل تدركه ملموسة  طبيعة  له خارجي فعل هو ضا  أي  اجلاين، لنشاط املظهر اخلارجي نهيعرف الركن املادي أب

 ترتجم البشرية ومل النفس حبيسة  طاملا بقيت منها ضرر فال األفكار واملعتقدات أما ة القانونية،أيابحلم املشمولة  احلقوقأو    املصاحل
 (210ص ،، 2005) اجملايل،  ظاهر للعيان ملموس نشاط مادي يف

 جرمية  أمامالعناصر نكون   هذه اكتملت إذاالفعل والنتيجة وعالقة السببية، ف وهي عناصر ثالثة  من املادي الركن يتكون
 غري اتمة ) شروع ( أيفعل دون حتقق نتيجة فتكون جرمية انقصة أو  حبيث يكون هناك نشاط تكتمل ال أحياان   اتمة، ولكن

 السلوك هذا على  يرتتب أن  يشرتط مل  املشرّع ألنمادي فقط  سلوك من  لكرتويناإل اإلرهاب يف جرمية  املادي الركن ويتكون
 حتقق نتائج  فيها ال يشرتط واليت اخلطر جرائم من تعترب لكرتويناإل اإلرهابجرمية  ألنالفاعل وذلك  جترمي يتم جرمية حىت نتيجة 

 ( 67،ص 1974) رمضان،  
الفقه النشاطأعلى    جرامي اإل السلوك ويعرف   اليت ة جراميالنتيجة اإل ليحقق اجلاين عن يصدر الذي اخلارجي املادي نه 

 ( 212،ص 2005، ) اجملايل للجرمية  املكون املادي النشاط صدور قبل ال يتدخل يف العقاب املشرّعالقانون، ف عليها يعاقب
بعدة ومتر التنفيذ، اجلاين ذهن يف بفكرة  تبدأ مراحل اجلرمية  مث  التحضري  مرحلة   اآلمثة  اياالنو  يعاقب على  ال املشرّعو   مث 

الفاعلإىل    خرجت   إذاولكن   أصحاهبا هبا قرأ  ومهما واضحة، كانت مهما الشريرة واملقاصد  حيز الوجود حيز الوجود يعاقب 
 . ( 270،ص1974)سالمة، 

 ،فهي ال يقع بفعل االمتناع  ة لكرتونياإلمن اجلاين الذي يستخدم الوسائل    إجيايببفعل    لكرتويناإل  اإلرهابوتقع جرمية  
شبكة أو    املعلومات نظام  استخدام خالل  من يقوم هبا الفاعل  أفعالعدة   من يتكون  لكرتويناإل  اإلرهابيف جرمية    جراميوالفعل اإل

 (  46  - 45،ص 2017)خملف،  اخلطرإىل  وممتلكاهتم فراداأل تعريض وغريها هبدف ة لكرتونياإل املواقع إنشاءأو  اإلنرتنت
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أو    شخاصأب سيحل أو    به سيحل  ضررا  ما أبن توعده،أو    لتخويفه اجملين عليه، رادةإعلى   ابلضغط  فراداأل ويتحقق هتديد
التهديد  املتضمنه ة لكرتونياإل الرسائل إرسال خالل من التهديدإىل    اجلاين ويلجأ(  73، ص2005مطر، )   صلة به، ذات أشياء

 املعلومات لبث شبكة  على هلم ة لكرتونياإل املواقع نشاءإبأو  ،ة لكرتونياإل وغرف الدردشة  واملنتدايت املواقع طريق عنأو  ،)يلمي)األ
 تربعات بطريقة مؤثرة على مشاعرهم بدفع والطلب منهم  شخاصاأل على ابلتعرف  أو،( 80ص ، 2011، ) الفيل الضالة  أفكارهم

ما مالية  اعتباري  عالقة  لشخص  يعلم  أدون   ابلفاعل له  تنظيمات  أن  يساعد  جرمية    إرهابية نه    اإلرهاب وتقع 
 .(19ص 2008، نالالعج(لكرتويناإل

هو جرمية اتمة يعاقب عليها حسب ما هو    رهابية اإلهبدف حتقيق اعماله    اإلنرتنتشبكة    ستخدامن قيام الفاعل ابأونرى  
 . منصوص عليه يف القانون

 
 الركن املعنوي -ج

 يلزم لوجودها توافر القصد اليت العمدية اجلرائم من  لكرتويناإل اإلرهاب جرمية  وتعترب اجلنائية، املسؤولية  روح ميثل الركن املعنوي
 االرادة (  و اجلرمي العام )العلم

 عالقة أو    صلة تقم مل  ما جرمية عن  ملسائلة الشخص حمل  فال ، نه كيان النفسي والباطين للجرمية املعنوي أب ويوصف الركن
 نسبة تلك متنعتا ،آاثر و أفعال من عنه صدر ما يرد مل املادايت تلك يرد مل ن الشخصأ ثبت إذاف  ،رادهتاإو  اجلرمية  مادايت بني

 الشخص.  هلذا املادايت
 الوسائل ستخداماب األخري للجاين اهلدف  اخلاص، والذي يعد اجلرمي  القصد توفر  لكرتويناإل  اإلرهابجرمية   يف  ويشرتط

 .ابجملتمع االضطراب و ة اخلوفآاثر  و الذعر بث طريق عن العام ابلنظام اإلخالل ن هدفه هوأحيث  ،ة لكرتونياإل
 (األردينقانون العقوابت  ، 11املادة  )ماعرفها القانون على اجلرمية  ارتكابرادة  إ أبنه  املعنوي الركن  األردين املشرّعويعرف  

 . (171ص  ، 2011، )السعيد قبوهلا إىل أو العناصر هذه حتقيقإىل  متجهة  رادةإو  اجلرمية  بعناصر العلم أبنه الفقه ويعرفه
بكل ما  الفعل مرتكب علم املقصودة اجلرائم يف  القانون حيث يفرتض  ،واالرادة العلم مها عنصرين من املعنوي ويتكون الركن

 أن يكون وجيب  (17، ص  1979) حسن،  اارتكاهب  حتقيق ذلك، وبذلك يكون الفاعل قاصدا  إىل    رادته إيتعلق يف جرميته مث تتجه  
وابلتايل   ،رادةاإل قيام ال ميكن العلم هذا بدون هألن الوقائعأم  القانون حيث من ذلك أكان سواء اجلرمية،  الواقعة  حبقيقة  اجلاين عاملا  

 . ال يقوم القصد اجلرمي
إىل   تتجه اجلاينما االرادة هي حالة نفسية عن  أ  ،اجلرمية ارتكاب وقت اجلاين عليها يكون ذهنية نه حالةأب ويعرف العلم

 (131ص ، 2005، اجملايل )معينة  وسيلة  طريق عن غرض  حتقيق
ن ما يقوم به أن يعلم  أو   ،املرتتبة على فعله  اثراآلو   الفعل ماهية  ، فعله ارتكاب وقت يعلم نه يتطلب من اجلاين أنأونرى  

 .وابلتايل ختتلف العقوبة على ذلك الفعل ،لديه نتفى القصدا علمه نتفىا فإن ،عليه املعتدى حق على خطرا   يشكل
 اليت الوسيلة  بطبيعة  و فعله، اجلاين بعناصر يعلم أن هو ،لكرتويناإل  اإلرهابجلرمية   العام اجلنائي القصد نأإىل    وخنلص

 سوف تتحقق. ابلنتيجة اليت  علمه مع الفعل ذلك إتيانإىل  رادتهإو انصراف  و اخلوف، الذعر حتدث واليت بدورها يستخدمها
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 لكرتويناإل اإلرهاب دوافع ووسائل جرمية املطلب الثاين: 
 لكرتوين اإل اإلرهاب : دوافع جرميةأولا 

اجتماعية و أو    اقتصادية أو    فكرية أو    شخصية أو    متعددة قد تكون سياسية   أسبابن له  بصورة عامة أب  اإلرهابيتصف  
 جياز: اصة اليت تنفرد هبا وهي إبا اخلأسباهبفلها  لكرتويناإل اإلرهابما جرمية أ ،غريها

 وقابليتها لالخرتاق للشبكات املعلوماتية البنية ضعف -أ
 دخول تسهيل يف توسيع و رغبة  وذلك ية،أمنحواجز  أو    قيود بدون مفتوح بشكل األصل يف تصمم شبكة املعلومات العاملية 

 .بكل سهولة وبساطة  لكرتويناإل اإلرهابجرمية  فراداألأو  املنظماتنه يوجد ثغرات من خالهلا متار أال إ املستخدمني هلا،
 املخاطرة  مستوى وتدين اجلغرافية احلدود غياب -ب
العاملية،  يف املكانية احلدود غياب يعد املعلومات  للمستخدم اهلوية  وضوح وعدم شبكة  للإل الرقمية  فرصة  رهابني يعطي 

األ اهلوية    متخفيا   هبا، يرغب  اليت  والصفة  هبوية  نفسه يقدم  أن احلاسوب يستطيع حمرتف وابلتايل    ،مرالستغالل هذا  تلك  حتت 
 الناظرين. أعني عن وبعيدا   خماطرة دون العامل ة لكرتونياإليبدأ يف جرميته  مث والصفة 

 التكلفة لشبكة املعلومات  وقلة استخدام سهولة-ج
  ،جهد كبري وال تكلفة مالية عالية إىل    هنا ال حتتاجأحيث    ،التكلفة  قليلة  و  ستخداماال سهلة  هناأب شبكة املعلومات تتصف

 ( 85 - 83،ص 1999)عفيفي، ضخم وبكل بساطة  متويلإىل  احلاجة  هدفه دونإىل  كبرية للوصول وهذا يهيأ للجاين فرصة 
 لكرتوين اإل اإلرهابجرمية  ثباتإو  اكتشاف صعوبة-د

 يعلم ال  األحيانمعظم  ألنوذلك  لكرتويناإل اإلرهاب جرمية  ارتكاب على املساعدة الدوافع أقوى من اإلثبات تعد صعوبة 
 .يستهدفها اليت املواقع داخل حبرية  احلركة  على اجلاين يساعد ما وهذا  جرائم االخرتاق بعض يف خاصة  اجلرمية  بوقوع أصال  

 شبكة املعلومات  على والرقابة السيطرة  وغياب والقانوين الفراغ التنظيمي -و
تشارها  نال سباباأل أهم من لكرتويناإل  اإلرهابجرمية   العاملية حول القوانني منه تعاين الذي امللحوظ والقصور يعترب الفراغ

 تتحكم موحدة مركزية  جهة  انعدام قانوين، كذلك فراغ من تعاين هجوم على البالد اليت أكثر اجملرمني  جيعل واللوائح القوانني  وغياب
،  2008، ألن)العج  يريد ما اجلاين يدخل ويضع  ألن  ،لكرتويناإل اإلرهاب تفشي جرمية  يف يعترب سببا    اإلنرتنتعلى شبكة   يعرض  فيما
 (12ص 

 
 لكرتويناإل اإلرهاب اثنيا: وسائل جرمية

 فيما سواء خمططاهتا وتدويلها تنفيذ يف التقنية احلديثة  الوسائل هنا تستخدم كلغريها أب عن لكرتويناإل اإلرهاب مييز جرمية 
 ( 332-331)عمري،بدون اتريخ، ص هذه الوسائل أهمونعرض  التنفيذ،أو  التربيرأو  التمويلأو  ابلتخطيط يتعلق

 لكرتويناإل الربيد-أ
 تنفيذ يف اجملرم منها اليت يستفيد املعلومات السرية  وتبادل االتصال خدمات وأخطر أهم من لكرتويناإل الربيد خدمة  تعد

 عليه احلصول يتطلب  وال ه جماانألنسهل بسيط    أمر  لكرتويناإلالربيد    استخداماملادية وبعد   التربعات ومجع  األفكار ونشر العمليات
 الشخصية. البياانت دخال بعضإ سوى
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 املوقع تصميم -ب
 أشخاص عدة جيتمع فيها أن ميكن ساحة   يكون هناك أن اخلاصة  الدردشة  وغرف واملنتدايت املواقع تصميم خالل من ميكن

هجمات  شن على  تساعد طرق تعليم  خالل من لكرتويناإل والتدريب ينياإلرهابيت جتنيد  ومن هنا أي املعلومات لتبادل واحد بوقت
 (38ص، 2019) شاشوة، .ألفكارهم الواسع  االنتشار يضمنوا لكي املواقع تستخدم العديد من  رهابية اإل املنظمات  بعض ألن   إرهابية 

 املواقع  تدمري -ج
 من كبري  عدد إرسال طريقهم عن ميكن برامج احلاسوب واليت يف املتقدمة  املهارات ميتلكون الذين فراداأل من عدد يقوم

 .املوقع تدمريإىل    تؤدي اليت امللفات هذه استيعاب على قدرته لعدم املوقع وهذا يربك بنفس الوقت تدمريها  املواقع املرادإىل    امللفات
 الخرتاق  اهلاكرز أنظمة -د

 كمستقبل يعمل الذي طريق امللف  على االخرين عن يتجسس أن خالهلا اجملرم من يستطيع اليت الربامج من  عدد يوجد
 الذي الوحيد يكون الشخص نأب ختوله   سرية   وكلمة مرور املستخدم اسم خالل من موقع أيإىل    الدخول حيث ميكن  ،للمعلومات

 احلاسوب  أجهزةإىل   يدخل أن ميكن
 احملمول  اهلاتف -هـ

 و السيارات املفخخة  تفجري خالله من ميكن حيث  ،لكرتويناإل  اإلرهابكبري يف جرائم   بشكل اهلاتف  استخدامينتشر  
اخرتاق اهلاتف ومعرفة كل ما هو موجود يف داخله ومن مث يقوم أو    احملمول، اهلاتف أجهزة مع برجمتها مت واليت العبوات الناسفة 

 أيأو    املعلوماتية، الشبكة أو    املعلومات نظام استخداموهي    لكرتويناإل  اإلرهابوسائل جرمية    األردين  املشرّع يبني  و    ،ابلتهديد
 (.332-  331بدون اتريخ، ص ، )عمري إرهابية  إبعمال القيام لتسهيل إلكرتوين موقع إنشاءأو  عالم،إأو  نشر وسيله
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 املبحث الثاين
 لكرتوين اإل اإلرهابالقانوين جلرمية  اإلطار

آاثر سلبية  هنا غري مشروعة، لذلك يرتتب عليه عدة  ولكن تتصف أب  أهدافن حيقق عدة  أجرميته    ارتكابيريد اجملرم من  
أو   يف نصوص عامة   أكاندول وابلتايل عمدت كافة الدول على مواجهة هذه اجلرمية بشدة سواء  أم    أشخاصت متس  أكانسواء  

قانون مكافحة جرمية   قانون منع   أصدر، عندما  األردين  املشرّع   إليهوهذا ما سعى    ،لكرتويناإل  اإلرهاب حىت نص خاص ضمن 
 ،لكرتويناإل  اإلرهاباملرتتبة على جرمية    اثراآل  األوليف    نتناولمطلبني  إىل    وعليه مت تقسيم مبحثنا  ، قانون اجلرائم املعلوماتية أو    اإلرهاب

 .لكرتويناإل  اإلرهابمن جرمية  األردين املشرّعونعرض يف الثاين موقف 
 لكرتويناإل اإلرهاب املرتتبة على جرمية اثراآل: األولاملطلب 

 نوجزها اباليت: آاثر سلبية عدة  لكرتويناإل  اإلرهابترتتب على جرمية 
 سلمالو  مناأل على لكرتويناإل  اإلرهاب جرمية أثر : أولا 

 تبنت حيث املختلفة، الدول ومنشأهتا أمن على  هتديدا   تشكل الطابع الدويل وهي بذلك  لكرتويناإل اإلرهاب خذ جرمية أت
حيث من املمكن   الدوليني، السلم و مناأل هتدد أصبحتالدولية و  العالقات على ضارة  آاثر  ذات أشكاال   لكرتويناإل  اإلرهابجرمية  

العالقات   أثروبناء على ذلك تت خرى،ألا ضد الدول وحتريضهم ة لكرتونياإل الوسائل عرب ينياإلرهاب جتنيد و واءيإب ن تقوم دولة أ
 حد املقاطعة إىل  ن تصلأالدولية واليت من املمكن 

 لكرتويناإل اإلرهاب ية جلرمية مناأل اثراآلوتتصدر    ،لكرتويناإل اإلرهاب جرمية   آاثر أبرز واالستقرار من  مناأل نعمة  ويعترب فقدان
الدولية مع بعضها البعض وبسبب  اجملتمعات لضرب الوسائل املستخدمة  من األفكار والشائعات الناس وترويج إرهاب يعتربو   ،املقدمة 
بساطة  والدول، املواطنني بني جو مشحون وخلق الثقة  انعدام بكل  الفتنة   وعدم لكرتويناإل منابأل الشعور انعدام  ضا  أي  ،تقوم 

، كذلك  (111  –   98، ص  2012) عمراين،   ية مناأل  اثر اآلالفرد تعد من   يعيشها  الذي القلق حالة واخلوف بسبب الطمأنينة 
حتمي   اليت ظمة ألن وا ابلقوانني الثقة  فقدانإىل    يؤدي ة لكرتونياإلظمة  ألنوا املعلوماتية ابلشبكات  الضرر إحلاق أجل من نشر فريوسات

 ( 246،ص2017، )جاد هللالكرتويناإل اجملال
 الدولية العالقات على لكرتويناإل اإلرهابجرمية  أثراثنيا: 

الفاعل الدبلوماسية  العالقات على لكرتويناإل اإلرهابتؤثر جرمية   قيام  عند  وذلك   والتنصت املعلومات جبمع الدولية، 
اجملال  داخل القوة مصادر على  السيطرةإىل    السعي ضا  أيالعالقات الدولية و  يف السرية  النشاطات وتسهيل والتجسس على الدول

 على نفسها فرضت اليت وأحدث اجلرائم أهم من لكرتويناإل اإلرهاب  للخطر، ويعد واحليوية التحتية  بنيتها ملنع تعرض  لكرتويناإل
 . (51، ص 2019) فتح هللا، العقاب من ملرتكبيها حىت ال يفلت دقيقة  بتشريعات مواجهتها تستدعي واليت الدويل املشرّع
 النفسي  لكرتويناإل اإلرهابجرمية  أثراثلثا: 

 بواجباهتا والتخطيط ملستقبلها سرة على القيامقدرة األاالضطراابت وعدم   ،اجملتمع أفراد هلا يتعرض  اليت النفسية  تعترب الضغوط 
 اض مر األ هي زايدة لكرتويناإل  اإلرهاب ترتكها جرمية  اليت النفسية  اثراآل أهمو   الشخصية ومنوها، بناء واخلوف من العوامل اليت تؤثر يف

 نفسيا   األطفال  ثرأت  ضا  أي،  ة لكرتونياإل الوسائل على القلق والتوتر الذي يعيشه ابستمرار بسبب االعتداءات نتيجة  الفرد  على النفسية 
العمريي،    ة لكرتونياإل الوسائل عرب إرهابية  حداثأ من يشاهدونه ما بسبب  ، وكذلك حاالت االكتئاب(80، ص  2004) 
بسبب انعدام    اجملتمع  أفراد بني العالقات ضعفإىل    يؤدي وهذا على سلوك ومعاملة الشخص مع االخرين، واليت تنعكس والقلق

 ( 33-32، ص 2007، )عبدهللا الثقة واالطمئنان



 linda NEES  

 

 

 

 

 

 

 

 
149 

 
 لكرتويناإل اإلرهابمن جرمية  األرديناملطلب الثاين: موقف القانون 

 ترتكب اليت وبني الوسائل  األعمال ملواجهة هذه   خاصة  قوانيني  أصدروقد    ،ة لكرتونياإل  رهابية اإل  األعمال  األردين  املشرّعجيرم  
 والعقوابت اخلاصة هبا.  اجلرائم فيها هذه

 من  كال    رهابية اإل األعمال  يف حكم  املشرّع ويعترب    ،خاصة   لكرتويناإل اإلرهابعامة و   اإلرهابجرمية   األردين  املشرّعويوضح  
 إرهابية إبعمال القيام لتسهيل إلكرتوين موقع إنشاءأو  اعالمأو  نشر ة وسيل أيأو  املعلوماتية  الشبكة أو  املعلومات نظام استخدام
 يف عليها املنصوص اجلرمية  ة مه الصور املس العامة  األحكام عن ن القانون خرجأ(ويالحظ  فقرة هـ 1املادة يف اإلرهاب منع ) قانون

 ،/ و (7املادة   يف اإلرهاب منع  )قانون  .الشريك و  الفاعل بنفس عقوبة  املساعد و احملرض  و  املتدخل عاقبت و العقوابت قانون
) املادة  هذه يف  واملساعد واحملرض  الشريك واملتدخل عقوبة  املؤقتة، كذلك وضح الشاقة  اجلرمية وهي األشغال هذه عقوبة  كما بني

 (األردين اإلرهاب، قانون منع 7
 على نص و اإلرهاب  منع قانون عدل عندما ة لكرتونياإل يتعلق ابجلرائم فيما موفقا   كان األردين املشرّع أن الباحث ويرى

 ة لكرتونياإل الوسائل
فاعل    لكرتويناإل  اإلرهابن يف جرمية  أ  األردين  املشرّعويبني   هناك  يكون  ومتدخل وشريك، ووضح أقد  صلي، وحمرض 

  األعمال بتنفيذ ينياإلرهاب بتحريض يقوم  ،لكرتويناإل اإلرهاب جرمية  يف املقصود بكل من هؤوالء وبني عقوبة كال منهم، واحملرض 
 االضرار ابالخرين. إىل  هتدف واليت العمليات هذه يف للقيام عليهم، ابلضغطأو  هلم األموال بتقدمي رهابية اإل

 من اجلرائم املنصوصة  جرمي  أي يف الشريك يعاقب أنه حيث على الفاعل عقوبة  بنفس احملرض  عقوبة  على  املشرّعوينص  
 )و /7 ( املادة  يف األردين اإلرهاب منع )قانون 1املادة يف عليها

 أو  عليها التحريضأو  ة اجلرمي يف التدخل يف أكانيف هذه اجلرمية سواء  االشرتاك ويعاقب كل من يقوم يف
 العمل ويعترب خارجها،أو  ةاململك داخل ة اجلرمي ارتكبت  سواء االصليه فعالاأل بعقوبة  اارتكاهب يف دةاملساع

 .فيه شروعا  أم   انقصا  أو  اتما   له املؤلف الفعل أكان سواء اتما   اإلرهايب
 ،املؤقتة  الشاقة  شغالاأل املنصوص عليها يف القانون هي   فعالفعل من األ ين عقوبة اجلاين املرتكب ألأعلى    املشرّعوينص  

 18 املادة ( وخارجه السجنداخل   سواء وصحته تتناسب اليت اجملهدة األشغال يف عليه احملكوم تشغيل هي املؤقتة  الشاقة  واألشغال
 نص يرد مل ما سنة  عشر مخس أقصى و سنوات ثالث أدىن حدين بني تدور املؤقتة  الشاقة  واألشغال )العقوابت قانون من

 .)العقوابت قانون من 11 املادة (  ذلك خالف
 يوناإلرهاب هبا قام اليت فعالاأل أدت إذا ة لكرتونياإل الوسائل ستخداماب اإلرهاب جرمية  العقوبة ففي  األردين  املشرّعويشدد  

 املؤبدة  الشاقة  األشغال هنا العقوبة  فإن واخرتاق شبكاهتا احلاسوب أنظمة  و تصاالتاال سبل تعطيلإىل  تؤدي
بسبب خطورة  (اإلرهابقانون منع  8) املادة  الدولة  أمن حمكمة إىل   لكرتويناإل اإلرهاب جرمية  نظر األردين املشرّع ويسد

 مجيع مباشرة يف هو املختص  العام ستثنائية، فاملدعيا صالحيات  الدولة  أمن عام مدعي اإلرهاب  منع قانون وخيول ،هذه اجلرمية 
 الدولة ( أمنقانون حمكمة ، 7)املادة هلبموجب القانون  املمنوحة  صالحياته وميارس لكرتويناإل اإلرهاب جرمية  جراءاتإ

  ،3) املادة  واملساعد فيها واملتدخل اارتكاهبعلى   احملرض  قبل من ا ارتكاهب مت إذا اجلرمية هذه بنظر الدولة  أمن حمكمة وختتص 
 ( األردينالدولة  أمنقانون حمكمة 
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 اخلامتة 

ن هذه اجلرمية تعد من اجلرائم اخلطرية واملقصودة واليت متس أحت  حيث وضّ   ،لكرتويناإل اإلرهاب جرمية لت يف حبثنا هذا و اتن
 استخدام كذلك تعد من اجلرائم السهلة والبسيطة بسبب سهولة    و،سلبية كبرية  آاثروهي من اجلرائم اليت ترتب    ضا  أي والدول    فراداأل

وبني عقوبتها، مث بني احملكمة  اجلرمية  هذه  على  نص األردين اإلرهاب منع قانون  نأإىل    توصلنا شران هلا يف حبثنا، وقد أوسائلها اليت  
ية البحث  أمهمث وضحنا دوافعها ووسائلها، وبرزت    ،ا أركاهنو   اإلرهاباملختصة ابلنظر فيها وذلك بعد ما مت توضيح مفهوم جرمية  

 .ة لكرتونياإلسائل م املستحدثة واملتطورة بتطور الو ن هذه اجلرمية تعد من اجلرائأعتباره يوضح اب
 النتائج

 .ة لكرتونياإل الوسائل حدىإ ستخدامالتهديد الصادر عن اجلاين ابأو  التخويف أو  العدوان هي لكرتويناإل اإلرهاب ن جرمية إ1-
 .األردين القانون يف الدولة  أمن حمكمة  هي اجلرمية  هذه نظر يف املختصة  احملكمة  إن -2
 .العام اجلنائي والقصد اخلاص اجلنائي القصد هو اجلرمية  هذه يف املطلوب اجلنائي القصد إن -3
 . .)ه/فقرة  1 املادة يف ة لكرتونياإل الوسائل األردين اإلرهاب منع قانون حدد -4
 . خاصة هبا  ة إلكرتونييتطلب حصول هذه اجلرمية توفر وسائل -5

 
 التوصيات

 اجلرائم ذهملنع مثل ه اإلنرتنتشبكة  ستخدامماكن اخلاصة الية على األمنن يكون هناك رقابة مشددة من اجلهات األأنوصي -1
 الدولة  أمنت وليس ايا اجلن حمكمة  هي اجلرمية  هذه نظر يف املختصة  احملكمة  ن تكونأنوصي  -2
 خرين جلرمية مرتبطة مبسائل حياتية للآلن كانت هذه اإللعقوبة خاصة  أكثرن يكون هناك تشديد أنوصي  -3
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