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 اإلهداء

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون ا قل 

 صدق هللا العظيم

ظات إال تطيب اللح بطاعتك .. واليطيب النهار إلى  ب الليل إال بشكرك والال يطيإلهي 

  هللا جل جالله... بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك

 إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين

  سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم..

.. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من  إلى من كلله هللا بالهيبة والوقار

أحمل أسمه بكل افتخار .. أرجو من هللا أن يمد في عمرك لترى ثمارًا قد حان قطافها 

لى األبد والدي .. بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

  العزيز... 

لى معنى الحنان والتفاني .. إلى .. إلى معنى الحب وا   الحارسمالكي  هيإلى من 

إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى ،  بسمة الحياة وسر الوجود

  أمي الحبيبة... أغلى الحبايب

الى من صبرت وتحملت وشجعتني الى شريكة حياتي نصفي الثاني جزاك هللا كل خير  

 زوجتي الغالية

 الحظة مع تمنياتي لهم بالتوفيقهذه  أشقائي  الذين انتظروا معيالى 

 



 و
 

 شكر وتقدير

 ... الشكر ومن حق النعمة الذكر، وأقل جزاء للمعروف

   ... بجليل النعم، وعـظـيم الجزاء فبعد شـــــكر المـــولى عز وجل، المتــفضل
لى ذلك  أقدم الشكر والعرفان إلى كل من أمـدني بالعـلم، والمعرفـة، وأسدى ليَّ النصح، والتوجيه، وا 

مدي حاألستاذ الدكتور ، وأخص بالذكر اإلسراء الخاصةالصرح العلمي الشامخ متمثاًل في جامعة 

 سليمان القبيالت عميد كلية الحقوق في جامعة اإلسراء
االمتــنان، وجزيـــل العرفان إلى كل من وجهني، وعلمني، وأخذ بيدي في سبيل أتــقــدم بـبالغ و   

ب، ، الذي قوم، وتابع، وصو محمد براء أبو عنزة وأخص بذلك مشرفي الدكتــور:  ،إنجاز هذا البحث

لي في كل مراحل البحث، والذي وجدت في توجيهاته حرص المعلم، التي تــؤتي  بحسن إرشاده

 ... ثمارها الطيـــبة بإذن هللا

وأخص بذلك  ... كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساندني بدعواته الصادقة، أو تمنياته المخلصة

 الدكتور عبد هللا الزبيدياألستاذ 

 وأتمنى من هللا عز وجل أن جميع أساتذتي ومشرفي في كلية الحقوق في جامعة اإلسراءأشكر 

 يجعل ذلك في موازين حسناتهم...
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 الملخص

إلى معالجة موضوع معاصر هام وحيوي يهم شريحة كبيرة من أبناء هدفت هذه الدراسة 

المجتمع خاصة وأنه يتعلق باإلرهاب االلكتروني وتحديدًا بطرق تجنيد الشباب من خالل وسائل 

عالجت هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي، وقد التواصل االجتماعي المرئية والمسموعة، 

عن مفهوم التجنيد اإللكتروني من خالل مواقع العرض حيث تحدث الفصل التمهيدي وفصلين، 

المرئي والمسموع، وعن وسائل التجنيد اإللكتروني من خالل الشبكة العنكبوتية، وعن مخاطر 

جنيد أما الفصل األول فقد تم تخصيصه للبحث عن الطبيعة القانونية للت التجنيد اإللكتروني وأهدافه،

  .وطرق إثباته اإللكتروني في المنظمات اإلرهابية

أما الفصل الثاني فقد تم فيه التحدث عن األساليب الوقائية والعالجية من جريمة التجنيد 

وقد تم ذلك من خالل استخدام المنهج الوصفي والمنهج ، اإللكترونية في التنظيمات اإلرهابية

  التحليلي، والمنهج القانوني المقارن.

 نم العديد استطاعت النتائج والتي كان من أهمها:وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من 

 منظماتال هذه استطاعت كما المتطرفة، أفكارها تنشر أن إرهابية منظمات تديرها التي المواقع

 جعلوا أن عدب وذلك اإلرهابية، خالياهم في الشباب من الكثير تجنيد بهدف اإلرهابي الفكر نشر

 المساندةو  الدعم من الكثير لتوفير التكنولوجيا باستخدام قاموا حيث حرب ميدان األنترنت من



 ي
 

 إضافة كلفة، أقلب الشباب المجندين وتعبئة التنسيق إلى إضافة تهمهم، التي المعلومات عن والبحث

ات ، كما خرجت هذه الدراسة ببعض التوصياإلرهابية لعملياتهم الالزم التمويل على حصولهم إلى

 لذلك اص،خ بشكل اإللكتروني التجنيد على تعاقب التي الجزائية النصوص غياب يالحظومنها: 

 .ودقيقة وصريحة واضحة بنصوص الالزمة التشريعات بوضع الدراسة هذه نوصي

 


