
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ل  والفصل األ

 اإلطار النظري للدراسة 
  

 حممد عبدهللا منشاوي /للباحث جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي
 األمنيةلوم قدمت جلامعة انيف العربية للعرسالة ماجستري 
 للباحث اإلشارةاملنهجية العلمية فقط ال غري مع  يسمح ابالقتباس منها وفق

 



 وبداياته واستخداماته:  اإلنترنت تعريف   -مقدمة  

 
بشبكة الشبكات، يف   اإلنرتنتويعّرف البعض    هو جزء من ثورة االتصاالت،  اإلنرتنت"

،  (18م :  1998احلجاج،    )أبو شبكة طرق املواصالت السريعة"    : احني يعرّفها البعض اآلخر أبنّ 
" تعىن لغوايً )) ترابط بني شبكات(( وبعبارة أخرى )) شبكة الشبكات((   اإلنرتنت  أنّ كما  

املرتابطة واملتناثرة يف أحناء كثرية من    من عدد كبري من شبكات احلاسب  اإلنرتنت حيث تتكون  
 ((اإلنرتنتد يسمى ))بروتوكول تراسل  وحتادثها بروتوكول موحّ   األجهزةالعامل. وحيكم ترابط تلك  

(TCP/IP) " ،(. 11هـ:1421)الفنتوخ 
، فريقاً من العلماء، األمريكيةعندما شّكلْت وزارة الدفاع    2/1/1969يف    اإلنرتنتبدأ  

  إل ثي عن تشبيك احلاسبات، ورّكزت التجارب على جتزئة الرسالة املراد بعثها  للقيام مبشروع حب
عة مّ أبشكال وطرق مستقلة، حىت تصل جم  نقل هذه األجزاء  ثَّ موقع معني يف الشبكة، ومن  

أمهية قصوى ألمريكا وقت احلرب، ففي حالة جناح العدو يف    ميّثلهدفها، وكان هذا األمر    إل
تصال يف منطقة معينة، فإن األجزاء الصغرية ميكن أن تواصل سريها  تدمري بعض خطوط اال
 إلتّطور املشروع وحتّول    ثَّ خط النهاية، ومن    إلبديل،    آخرطريق    أيمن تلقاء نفسها، عن  

شبكتني، احتفظت الشبكة األول ابمسها    إلم(  1983االستعمال السلمي حيث انقسم عام )
ساسي، وهو خدمة االستخدامات العسكرية، يف حني  وبغرضها األ  ( ARPANE) األساسي  

ابسم   الثانية  الشبكة  يْت  ، (MILNET)مسُِّّ املدنية  لالستخدامات  تبادل    أيوخصصت 
(( حيث أمكن تبادل اإلنرتنتظهر مصطلح  ))  ثَّ ، ومن  اإللكرتويناملعلومات، وتوصيل الربيد  

( عام  ويف  الشبكتني.  هاتني  بني  رب1986املعلومات  أمكن  مخس م(  شبكات  مراكز   ةط 
واليت أصبحت فيما بعد العمود الفقري،   ( NSFNET)للكمبيوترات العمالقة وأطلق عليها اسم  

هـ  1421) الفنتوخ،  األخرىدول العامل    ثَّ ، ومن  أمريكايف    اإلنرتنتوحجر األساس، لنمو وازدهار  
 :21 -  24 ) . 

 
 
 
 



   ؟ اإلنترنتمن يملك 

الوقت الراهن مي  أحدال   البداية أبّن احلكومة    ، وإنْ اإلنرتنتلك  يف  القول يف  كان ميكن 
املؤسسة القومية للعلوم، هي املالك الوحيد للشبكة، ولكن    ثُّ ،ممثلة يف وزارة الدفاع،    األمريكية

ه ما أصبح  حملّ   ك، ليحلّ ، واختفى مفهوم التمل  أحدبعد تّطور الشبكة، ومنّوها، مل يعد ميلكها  
مبجتمع   حتوّ نتاإلنرت يسمي  الشبكة  متويل  أّن  احلكومي،  ، كما  القطاع  من  القطاع     إلل 

ميكن    واليت  -ذات الصبغة التجارية-اخلاص. ومن هنا ولدت العديد من الشبكات اإلقليمية  
عدم   أي وهذه اخلصوصية    (. 18م :  1998  ،أبو احلجاج )االستفادة من خدماهتا مقابل اشرتاك  
 ,Thompson)  صعوبة  أكثرت جيعل مهمة رجال األمن  وجود مالك حمدد أو معروف لالنرتن

1999).    
 توسع الشبكة: 

مرتبط ابلشبكة،    آيلي حاسوب  ألف(  2.000من )  أقلّ م( كان هناك  1985يف عام ) 
العدد   )5.000.000)  إلووصل  عام  يف  حاسوب  مليون  مخسة  عام 1995(  ويف  م( 

(1997( جتاوز   وتستخ6.000.000م(  حاسوب،  مليون  الستة  علي (  يزيد  ما  دم 
متناثرة يف أرجاء    -شبكة فرعية  أي-  (SERVER)( ثالمثائة ألف خادم شبكات  300.000)

ما   أيشهرايً،  ني( مليون2.000.000اجلدد يبلغ )  العامل, وميكن القول أبن عدد املستخدمني
 . (15م : 1997)السيد، ( ستة وأربعني مستخدماً جديداً للشبكة يف كل دقيقة  46يعين انضمام )

ّدر عدد مستخدمي الشبكة قُ   (NUA, 1998)  األمريكية (NUA) ويف استطالع أجرته شبكة
( العام  يف  مليون مستخدم، 134.000.000م( حبوايل )1998عاملياً  وثالثني  وأربعة  مئة   )

)  أمريكاوتصدرت   بلغ  الذي  املستخدمني  الصدارة من حيث عدد  (  70.000.000وكندا 
 (. NUA ,6/1998) مليون مستخدم نيسبع

بتاريخ   صدر  تقرير  قّدر  26/10/2000ويف  عام    أنّ م  للشبكة  املستخدمني  عدد 
 مليون مستخدم، وقّدر نيومخسة وأربع نيمائت( 245.000.000م( سيكون حوايل )2005)

  (.NUA ,10/2000) األمريكيةأّن غالبية هذه الزايدة ستكون خارج الوالايت املتحدة 

جتاوز عدد املستخدمني العرب (Ajeeb.com,25/3/2001) يب  وقّدرت دراسة أجراها موقع عج
 إليصل العدد    م(، وأنْ 2001( اخلمسة ماليني مستخدم مع ناية عام )5.000.000الـ)
ت الدراسة  م(، وقدرّ 2002( اثين عشر مليون مستخدم عريب مع ناية عام )12.000.000)

 ألف  نيوسبع  ة مخسمائ(  570.000ـ)يف اململكة العربية السعودية ب  اإلنرتنتعدد مستخدمي  
   مستخدم.



،     اإلنرتنتمشروع مستقبلي، لتطوير شبكة    إلوأشار الرئيس األمريكي السابق بل كلينتون  
فقال: " ال بُّد من أْن نبين اجليل الثاين لشبكة    اإلنرتنت ( أو اجليل الثاين من  2  اإلنرتنت ابسم )  
الرائد  اإلنرتنت الفرصة جلامعاتنا  ألف مرة من  لتتاح  تزيد  بسرعة  للتواصل  القومية  ة وخمترباتنا 

ِّ سرعات اليوم، وذلك لتطوير كلِّ  ِِّ من العالجات الطبية احلديثة ومصادر الطاقة اجلديدة،    ِِّ
 (. 38م : 1997، اإلنرتنت فاق آ) وأساليب العمل اجلماعي"  
 تستطاعحيث ا ،  آخر سباق فضاء من نوع  وجود    إلاألايم  يف هذه  وظهر حديثاً ما يشري  

نرتنت  إمشروع  إكمال  من    أمريكا،يف مشال  أجرهتا  يف جتربه    ( Star band)ند  اب  شركة ستار
من   الثانية، ك.ب يف  ( مخسمائة  500تبلغ ) وسرعته    ،اجتاهني  يذ   اصطناعية   بواسطة أقمار 

 (. 2000) اجلزيرة، املستهلك   إلوسيبدأ تسويقه  ،اآليل احلاسب  إل اإلنرتنت
 :     اإلنترنتخدمات 

 خدمات عديدة من أمهها:  اإلنرتنتيوفّر  
شخص له عنوان بريدي    أي: إلرسال واستقبال الرسائل ونقل امللفات مع  اإللكرتوينالربيد   .1

 .يف الغالب  ى ثواينلكرتوين بصورة سريعة جداً ال تتعدّ إ
 األشخاصوحتديث قوائم العناوين الربيدية جملموعات من    إنشاء: تشمل  القوائم الربيدية .2

 م اهتمامات مشرتكة.هل
       عضو يستطيع التحكم   كلّ   أنّ   غري: تشبه خدمة القوائم الربيدية  خدمة اجملموعات اإلخبارية .3

 يف نوع املقاالت اليت يريد استالمها. 

شخص أو جهة    ألي: ميكن االستعالم عن العنوان الربيدي  خدمة االستعالم الشخصي  .4
 واملسجلني لديها.  اإلنرتنتتستخدم 

 صواتً وصورة وكتابة.  آخر: ميكن التحدث مع طرف اداثت الشخصيةخدمة احمل .5

شخص   ألي ميكن    -ويف الغالب-ه  نّ أ: تشبه اخلدمة السابقة إال  خدمة الدردشة اجلماعية .6
 .اآلخرين، دون اختيار إليهاأو يستمع  يدخل يف احملادثة، أن

وهي اختصار    آخر  إللنقل امللفات من حاسب  (FTP)   :خدمة حتويل أو نقل امللفات .7
 (. FILE TRANSFER PROTOCOL)كلمة 

تكون    (ARCHIVE)  :اإللكرتوين خدمة األرشيف   .8 قد  البحث عن ملفات معينة  مُتّكن 
 مفقودة يف الربامج املستخدمة يف حاسب املستخدم.



تفيد يف خدمات كثرية كنقل امللفات،   (GOPHER)  :خدمة شبكة االستعالمات الشاملة .9
 .الشبكة فهرس املعلومات املوجودة علىتلربيدية، حيث  واملشاركة يف القوائم ا

  أكثرتسمي ابسم حاسباهتا اخلادمة، وهي  ( WAIS): خدمة االستعالمات واسعة النطاق .10
املستندات ذاهتا عن األخرىدقة وفاعلية من األنظمة   الواثئق أو  ، حيث تبحث داخل 

 شكل قائمة ابملواقع اليت حتتوي  تقدم النتائج يف  ثُّ الكلمات الدالة اليت حيددها املستخدم،  
 املعلومات املطلوبة.

 آيل تسمح ابستخدام برامج وتطبيقات يف حاسب    (TELNET):  خدمة الدخول عن بعد .11
 .آخر

جتمع معاً    (WEB)  أو الويب  ( WORLD WIDE WEB):  الصفحة اإلعالمية العاملية .12
ما يف الشبكات   ن كلّ للبحث ع  اإلنرتنتشبكة  توي عليها  حيكافة املوارد املتعددة اليت  

، لكنها  اإلنرتنت الويب نظاماً فرعياً من    املختلفة وإحضارها ابلنص والصوت والصورة، وتعدّ 
 . فهي النظام الشامل ابستخدام الوسائط املتعددة األخرىالنظام األعظم من األنظمة 

 مستلزمات االتصال بالشبكة:

 عدة أشياء هي :  ر ( توفّ اإلنرتنتيلزم االتصال ابلشبكة العاملية ) 
 .   يلآحاسب  .1

 . جهاز مودم .2

 خط هاتفي.    .3

 االشرتاك يف اخلدمة.   .4

 (NETSCAPE) و (INTERNET EXPLORER)  شهرهاأبرامج تصفح الشبكة و  .5

واستخداماته، نعرض فيما يلي مباحث نظرية رئيسة    اإلنرتنتوبعد هذه النبذة عن اتريخ  
 هي:  تنطلق منها الدراسة امليدانية، وهذه املباحث 

 . واإلنرتنت اآليل: جرائم احلاسب األولاملبحث 
 من منظور شرعي وقانوين.  اإلنرتنتاملبحث الثاين: جرائم 
الثالث:   الشرعية والقانونيةاملبحث  املرتكبة من قبل مستخدمي    األبعاد  لألفعال اجلنائية 

 ر إسالمي(.  تصوّ (يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنت



 واإلنترنت   اآللياسب جرائم الحالمبحث األول: 

ْشتـُّقْت كلمة اجلرمية يف اللغة من اجلُرم وهو التعدي أو الذنب، ومجع الكلمة إجرام ا
  . (605  –   604)ابن منظور، بدون :  وجروم وهو اجلرمية. وقد َجَرَم جَيْرُِّم واْجرَتََم وَأْجَرم فهو جمرم وجرمي  

ردي،  او )املأو تعزير"  رعية زجر هللا عنها حبدّ وَعرَّفت الشريعة اإلسالمية اجلرمية أبنا"حمظورات ش

 .  ( 19هـ : 1417
فنياً أبنا: " ذلك النوع من اجلرائم اليت تتطلب    واإلنرتنت  اآليلوتعّرف جرائم احلاسب  
احلاسب   بتقنيات  خاصاً  ومقاضاة    اآليلإملاماً  فيها  التحقيق  أو  الرتكاهبا  املعلومات،  ونظم 

كما ميكن تعريفها أبنا " اجلرمية اليت يتم ارتكاهبا إذا قام شخص    ،(21:    هـ1410)مندورة،  فاعليها"
وهناك من عرّفها   ، (  73م :  1995) حممد،  بعمل غري قانوين "    اآليلما ابستخدام معرفته ابحلاسب  

هـ  1420) البداينة،  عمل غري قانوين يستخدم فيه احلاسب كأداة، أو موضوع للجرمية"    أي أبنا "  
 :102   .) 

ا  األفعــالا : مجيع  أبنّــ   اإلنرتنــتُف جرائم  َعرِّ يُـ التعريف اإلجرائي لــدراســــــــــــــــة البــاحــث ف  أمــّ
املخالفة للشــــــريعة اإلســــــالمية، وأنظمة اململكة العربية الســــــعودية، املرتكبة بواســــــطة احلاســــــب 

،  األخالقية واملمارســات غري   اجلنســّية، ويشــمل ذلك: اجلرائم اإلنرتنت، من خالل شــبكة  اآليل
 أو ارتياد املواقع املعادية، وجرائم القرصنة. إنشاءجرائم و اجلرائم املالية، و خرتاقات، جرائم االو 

املنعقد يف    اإلنرتنتيف مؤمتر جرائم   (Internet Crimes)  اإلنرتنتوأطلق مصطلح جرائم  
ابحلدود   فال تعرت ، وهذه اجلرائم" (2:  هـ1420)حبر، م 17/2/1998 –16اسرتاليا للفرتة من 

ول وال حىت بني القارات، فهي جرمية تقع يف أغلب األحيان عرب حدود دولية كثرية  بني الد
ابعتبارها    اإلنرتنتمن اجلرائم احلديثة اليت ُتستخدم فيها شبكة    ، وهي تعدّ (252هـ:  1419)عيد،  "

 . (  Vacca , 1996)أو تسهيل ارتكاهبا         أداة الرتكاب اجلرمية 
نسبياً، إال أنا لقيْت اهتماماً من قبل   واإلنرتنت  اآليلب  وابلرغم من حداثة جرائم احلاس

ة، حملاولة فهم هذه الظاهرة، ومن  بعض الباحثني، حيث ُأجريْت العديد من الدراسات املختلف
يف الشرق   (Business Software Alliance)التحكم فيها، ومنها دراسة أجرهتا منظمة  َثّ  

بني دول منطقة الشرق األوسط، يف حجم خسائر   اً أّن هناك تباين  أظهرت األوسط، حيث  
( ثالثني مليون دوالر أمريكي  30.000.000، حيث تراوحت ما بني )اآليلجرائم احلاسب  

( مليون وأربعمائة  1.400.000يف اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، و )
   .  (98هـ : 1420)البداينة، ألف دوالر أمريكي يف لبنان 



 –24أبّن ) واإلنرتنت اآليلوأظهرت دراسة قامت هبا األمم املتحدة حول جرائم احلاسب 
على  42 والعام،  اخلاص،  القطاع  منظمات  من  متعلقة   حدِّ ٪(  سواء، كانت ضحية جلرائم 

 (.  5م : 1999) البداينة،   واإلنرتنت اآليلابحلاسب 
، مابني ثالثة ومخسة  اآليلائم احلاسب  خسائرها من جر   األمريكيةوَقّدرْت الوالايت املتحدة  

، يف ناية الثمانينات امليالدية، أّن  (FBI) باليني دوالر سنوايً، كما َقّدرْت املباحث الفيدرالية  
ألف دوالر سنوايً، مقارنة مببلغ    ة ستمائالواحدة، حوايل    اآليلمتوسط تكلفة جرمية احلاسب  

نت دراسة  احدة، من جرائم السرقة ابإلكراه. وبيّ ثالثة آالف دوالر سنوايً ،متوسط اجلرمية الو 
رت من  وأربعني  شركة أمريكية، تضرّ   مائتني(  240)  أنّ   األمريكيةمكاتب احملاسبة    أحدأجراها  

نت دراسة أخرى ُأجريْت يف  كما بيّ .  ((Computer Fraudجرائم الغش ابستخدام الكمبيوتر  
ني وستني جرمية  ت( مائتني واثن262يقرب من )  بريطانيا، أنه وحىت أواخر الثمانينات، ارتكب ما

وقد كلّ  )حاسوبية،  حوايل    اجلرائم  هذه  جنيه  92.000.000فت  مليون  وتسعني  اثنني   )
   (.  21م : 1995) حممد، إسرتليين سنوايً  

م(، 1999يف عام )  (the computer security institute)مسح ُأجري من قبل    وأظهر
 - اآليلمن اجلرائم املتعلقة ابحلاسب  - شركة أمريكية  نيوست( مئة وثالث  163خسائر )  أنّ 

  أظهر ( مئة وثالثة وعشرين مليون دوالر أمريكي، يف حني 123.000.000من ) أكثربلغت 
املتضررة من تلك    األمريكيةم( ارتفاع عدد الشركات  2000يف عام )   املسح الذي ُأجري  
من    أكثرني شركة، بلغ جمموع خسائرها  وثالث وسبع  مائتني(  273)   إلاجلرائم، حيث وصل  

 . ((Rapalus,2000دوالر مليون ني( مائتني وستة ومخس 256.000.000)

اخلسائر اليت قد تسببها جرائم    أنّ لألمن الصناعي    األمريكيةنت إحصائيات اجلمعية  كما بيّ  
   بليونني( ثالث وست63.000.000.000)  إلقد تصل    األمريكيةللصناعات    اآليلاحلاسب  

أمريكي، وأّن ) الشركات  ٪25دوالر  وقد    ،اآليلتتضرر من جرائم احلاسب    األمريكية( من 
والكندية بفريوسات حاسوبية، ووصل الفقد السنوي   األمريكية( من الشركات  ٪63أصيب )

احلاسب   استخدام  مليون نيومخسة ومخس   ة مخسمائ(  555.000.000)  اآليلبسبب سوء   
 (Reuvid,1998). دوالر

الص حتديد  ومن  مبكان،  احلاسب    أي عوبة  حيث    اآليلجرائم  من  األكرب  هي  املرتكبة 
اجلرائم املعلنة هي جرمية   أكرباخلسائر، حيث ال يعلن الكثري عن مثل هذه اجلرائم، ولكن من  



لإلفالس،    (EFI) شركات التأمني على االستثمارات املالية    أكربلوس اجنلوس، حيث تعرضت  
حادثة انيار بنك    أيضاً ( ملياري دوالر أمريكي. وهناك  2.000.000.000وبلغت خسائرها )
مضارابت فاشلة يف بورصة األوراق املالية يف طوكيو، حيث    ثرإيف لندن،      ابرينجر الربيطاين  
البنك   احلساابت   إخفاءحاول  يف  أدخلها  ومهية،  حساابت  ابستخدام  الضخمة،  اخلسائر 

ابلبنك، مبساعدة   احلا  متخصصنياخلاصة  بلغت إمجايل اخلسائر حوايل اآليلسب  يف  ، وقد 
 . (  31هـ: 1420د،  او ) دمليار ونصف دوالر أمريكي 

هذه اخلسائر يسرية نسبياً، إذا ما قورنت ابخلسائر اليت تسببها جرائم نشر الفريوسات،    وتعدّ 
ابألفراد والشركات، وخاصة الشركات الكبرية، حيث ينتج عنها توقف أعمال بعض    واليت تضرّ 

التجارية ت املنشآت  بعض  يف  الضرر  يصل  وقد  بياانهتا،  قواعد  إتالف  نتيجة  الشركات  لك 
مبالغ كبرية، وعلى سبيل املثال وصلت خسائر   إلد خسائر مادية تصل  تكبّ   إل      والصناعية  
أمريكي، يف حني وصلت 2.000.000.000)  إل   (Code Red)فريوس   دوالر  ملياري   )

لفريوس   املادية  )األضرار  الشهري  دوالر،  8.700.000احلب  ألف  وسبعمائة  مليون  مثاين   )
( مخسة ومخسون نوعاً. وترتاوح أضرار 55ر انتشار الفريوس خلمسة شهور، وظهر منه )واستمّ 

تدمري مجيع حمتوايت اجلهاز،    إل اليسري اهلني، وقد تصل    إلالفريوسات ما بني عدمية الضرر  
ريوسات، هو ما يسبب ضرراً حمصوراً يف إتالف البياانت  وإن كان األكثر شيوعاً من هذه الف

    (Ajeebb.com,8/8/2001).اليت حيتويها اجلهاز 
 اجلنسّية كثرية ومتنوعة ويصعب حصرها، ولكنها بصفة عامة تشمل اجلرائم    اإلنرتنتوجرائم  

سياً، وجرائم  أو جتارة األطفال جن  ،أو الدعاية للشواذ  ة، وجرائم الدعار اجلنسّيةكإنشاء املواقع  
إضافة   املتفجرات،  واإلرهاب كصنع  اإلجرام  وتعليم  زراعتها،  أو  املخدرات  جرائم    إلترويج 

 الفريوسات واقتحام املواقع. 
وثيقة الصلة مبواقع أرضية على الطبيعة   اإلنرتنتوكثرياً ما تكون اجلرائم اليت ترتكب بواسطة  

ودول أوروبية    أمريكالربيطاين ابلتعاون مع  كما حدث منذ حوايل سنتني، عندما قام البوليس ا
 . اإلنرتنتمبهامجة مواقع أرضية ملؤسسات تعمل يف دعارة 

والكشف عنها صعب جداً ألن أمثال" هذه    واإلنرتنت  اآليلمتابعة جرائم احلاسب    أنّ غري  
يف  تتغري  أرقام  هي  وإمنا  مفقودة،  جموهرات  أو  أموال  هناك  فليست  أثراً،  ترتك  ال   اجلرائم 

اكتشافها ابلصدفة وبعد وقت طويل من ارتكاهبا،    تّ   اآليلالسجالت. ومعظم جرائم احلاسب  
) مندورة ،  بكثري من تلك اليت كشف السرت عنها"    أكثراجلرائم اليت مل تكتشف هي    أنّ كما  
   (.22هـ : 1410



 هي : (103م : 2001)موثق يف شتا،مخسة أمور  إىل  اآليلصعوبة إثبات جرائم احلاسب   أسبابوتعود    
 هلا بعد ارتكاهبا. أثر: عدم ترك أوالا 
 : صعوبة االحتفاظ الفين آباثرها إن وجدت. اثنياا 
 خربة فنية، ممّا َيْصُعْب على احملقق التقليدي التعامل معها.  إل: احتياجها اثلثاا 
: اعتمادها على اخلديعة يف ارتكاهبا والتضليل يف التعرف على مرتكبيها. رابعا ًِ 

 : اعتمادها على قمة الذكاء يف ارتكاهبا. خامسا
حتديد اجلهة    ثَّ هي حتديد هذه اجلرائم بداية، ومن    اإلنرتنتأهم خطوة يف مكافحة جرائم  و 

اليت جيب أن تتعامل مع هذه اجلرائم، والعمل على أتهيل منسوبيها مبا يتناسب وطبيعة هذه  
تعليمات   وضع  ذلك  بعد  وأييت  املستجدة،  والعقوابت اجلرائم  معها،  والتعامل  مكافحتها، 

 يرّكز على التعاون الدويل ملكافحة هذه اجلرائم. ثَّ املقرتحة، ومن 
         ، فهو مفيد جداً أيضــاً جيابيات إليس قاصــراً على الســلبيات األمنية فقط، بل له   واإلنرتنت

ــتخدم  ــال التعاميم والت اإلنرتنتيف النواحي األمنية، كأْن ُيسـ ــرعة، وإمكانية يف إيصـ عليمات بسـ
ــتفادة من قواعد البياانت املختلفة واملوجودة لدى القطاعات  ، وتبادل املعلومات األخرىاالســــ

 يف خماطبة اإلنرتبول وحماصرة اجملرمني بسرعة. أيضاً مع اجلهات املعنية، ويفيد 
 ، حددت م( 2000)البيان،  أمنية لشرطة ديب حول االستخدامات األمنية لالنرتنتيف دراسة و 
  (15)  ، وأبرزت اإلنرتنتميكن تقدميها للجمهور عن طريق شبكة    أمنية عشر خدمات  (  10)

 .  واملعاكسات واالحتيال والتجسس والتهديد واالبتزاز اإلابحيةأبرزها  ،سلبية ةمخس عشر 
يف   اإلنرتنتاألمنية لشبكة    ت اإلجيابيا  هـ(1422)الشهري، فايز، كما حددت دراسة الشهري 

الب طلب مساعدة اجلمهور يف  و األمنية،    األجهزةتوفري السرية للمتعاونني مع  و الغات،  تلقي 
تكوين  و نشر املعلومات اليت هتم اجلمهور،  و نشر صور املطلوبني للجمهور،  و بعض القضااي،  

التوظيف،  و توعية اجلمهور أمنياً،  و مجاعات أصدقاء الشرطة،   اللوائح و استقبال طلبات  نشر 
اجلديدة،   الرمسي،  و واألنظمة  العمل  أوقات  األمنية خارج  اخلدمة  الوصول  و توفري   إلسهولة 

األمين،   اجلهاز  العام،    ت استفتاءا  إجراءو العاملني يف  الرأي  لقياس  فاعل يف و حمايدة  وسيط 
وسيط مهم لإلطالع على خربات الدول املتقدمة   وأخرياً عملية تدريب وتثقيف منسويب القطاع،  

 صني يف خمتلف دول العامل. صخ تواالتصال مع اخلرباء وامل



        ، اإلنرتنتاالستفادة من شبكة    إل  األوروبيةيف الدول    األمنية  األجهزةوقد ابدرت بعض  
يف البحث عن اجملرمني والقبض عليهم " فقد متكنت العديد من الدول ويف مقدمتها أملانيا،  

الثالثة فرنسا، من استخدام   املرتبة  يف السعي حنو ضبط    اإلنرتنتشبكة  وبريطانيا، وأتيت يف 
نرتبول  إلواالتصال فورا اب  ،اجملرمني، بل التعرف على كل احلاالت املشاهبة يف كل أحناء أورواب 

 . (25م : 1999ي، او )الشه"  اإلنرتنتعرب شبكة 
 

 :  اآلليفئات الجناة في جرائم الحاسب 

 :(75 -74م :1995)حممد،يف أربع فئات  اآليلميكن حصر أنواع اجلناة يف جرائم احلاسب 
ــاهلم أبجهزة   اآليلاحلاســــب   أجهزة: العاملون على    الفئة األوىل يف منازهلم، نظراً لســــهولة اتصــ
 من استعماهلم للجهاز.  دون تقيد بوقت حمدد، أو نظام معني، حيدّ  اآليلاحلاسب 

 مقرّ  إلدون يعو هؤالء  ،: املوظفون الســـــــــــــاخطون على منظماهتم اليت يعملون هبا  الفئة الثانية
ــرقتـه، وقـد جيـد    إلعملهم بعـد انتهـاء الـدوام ويعمـدون   ختريـب اجلهـاز أو إتالفـه أو حىت ســــــــــــ

 دفة، ودون ختطيط مسبق هلا.اصممرتكباً جلرمية حاسوبية،  أحياانً املوظف نفسه 
وينقســمون قســمني: فمنهم اهلواة أو العابثون بقصــد   (Hackers): فئة املتســللني   الفئة الثالثة

خمتارة بعناية ويعبثون أو يتلفون أو يسـرقون   أجهزة إلتسـلية، وهناك احملرتفون الذين يتسـللون ال
 حالياً حتت هذه الفئة بقسميها. اإلنرتنتحمتوايت ذلك اجلهاز، وتقع أغلب جرائم 

: العاملون يف اجلرمية املنظمة، كعصـاابت سـرقة السـيارات، حيث حيددون بواسـطة الفئة الرابعة
يبيعون القطع  ثَّ ترتفع هبا ســعر بيع قطع غيار الســيارات، ومن  اليت األماكن، نرتنتاإلشــبكة  
   .ربح ممكن أكربليضمنوا  األماكنيف تلك      املسروقة 

 

 
 
 
 



 :  واإلنترنت  اآلليخصائص وأنواع جرائم الحاسب 

،  رتنتاإلنوجرائم  اآليله من الصــــــعب جداً الفصــــــل بني جرائم احلاســــــب بطبيعة احلال فإنّ 
 .اإلنرتنتالرتكاب جرائم  اآليلمن وجود احلاسب  فكالمها وجهان لعملة واحدة، إذ البدّ 

تلك اجلرائم   هــــــــــــــــ(1410مندورة،  ؛م1995)حممد،ف كل من حممد ومندورة  نِّّ وعلى كل حال ُيصـ
 جمموعات:  إل

ــتهدف مراكز معاجلة البياانت املخزّنة يف احلاســــــــب   اجملموعة األوىل ــاآليل: تســــــ تغالهلا ، الســــــ
وحيصــل على أرقام بطاقات ائتمان   ،إحدى الشــبكات   إلبطريقة غري مشــروعة، كمن يدخل  

 بنكية خمزّنة لدى البنك، ليحصل بواسطتها على مبالغ من حساب مالك البطاقة.
ه يصــعب اكتشــافه، مامل يكن هناك تشــابه يف بعض أمساء نّ أومما ميّيز هذا النوع من اجلرائم،    

 بطاقات.هذه ال أصحاب 
، بقصد التالعب اآليلنة يف احلاسب : تستهدف مراكز معاجلة البياانت املخزّ   اجملموعة الثانية

، اإللكرتوينهذا النوع: الفريوســات املرســلة عرب الربيد   وميّثلأو تدمريها كلياً، أو جزئياً،     هبا،  
 . اآليلج احلاسب الوسائط املتنوعة واخلاصة بتسجيل برام أحدأو بواسطة برانمج مسجل يف 

وميكن اكتشــــــاف مثل هذه الفريوســــــات يف معظم احلاالت بواســــــطة برامج  اية خمصــــــصــــــة    
ــات  ــمان  ،للبحث عن هذه الفريوســـــــ ــرط حتديث قاعدة بياانت برامج احلماية لضـــــــ ولكن بشـــــــ
، ال يعىن اآليلوجود مثل هذه الربامج يف جهاز احلاســــــب   نّ أبأقصــــــى درجات احلماية، علماً 

قد يتســـــــــلل  ألنّهســـــــــبل الوقاية،    أحدهجوم فريوســـــــــي، وإمنا هو  أيماية التامة من إطالقاً احل
اجلهـاز، ابلرغم من وجودهـا، ويلحق أذى ابجلهـاز ومكوانتـه، خـاصـــــــــــــــة إذا كـان    إلالفريوس  

 الفريوس حديثاً وغري معروف من قبل.
جرمية من  الرتكاب جرمية ما، وقد وقعت اآليل:تشـــــمل اســـــتخدام احلاســـــب   اجملموعة الثالثة

على جوائز اليانصـــيب، حيث قام  اليت تعمل ســـحباً   األمريكيةهذا النوع يف إحدى الشـــركات 
ــركة، بتوجيه احلاســـب  أحد لتحديد رقم معني كان قد اختاره هو، فذهبت  اآليلاملوظفني ابلشـ

 شخص دون أن يستحقها نظاماً.  إلاجلائزة 
، أو اســتخدامه بشــكل غري قانوين، اآليل : تشــمل إســاءة اســتخدام احلاســب  اجملموعة الرابعة

ــتخدام املوظف جلهازه بعد انتهاء عمله املرخّ  األشـــخاصمن قبل   ــتخدامه، مثل اسـ ص هلم ابسـ
 يف أمور ال ختص العمل. 



 اإلنترنت جرائم مواكبة األنظمة والتشريعات ل  المبحث الثاني: 

وخاصة يف اجملتمعات املغلقة والشرقية،  " ميكن النظر لإلنرتنت كمهدد لألمن االجتماعي،                 
اجملتمعات    ضتعر    أن  حيث   لقيم وسلوكيات  اجملتمعات  تلواثا    األخرى مثل هذه  قد تسبب 

يؤدي   إن     إىلثقافياا  اجملتمعات.  هلذه  العام  االجتماعي  النظام  يف  واهنيار  اجتماعي  تفسخ 
ت املراهقني واهلواة مما يؤثر  مئا  إىلاالستخدام غري األخالقي والالقانوين للشبكة قد يصل  

ة ال تتماشى مع  ي  يم  سلباا على منو شخصياهتم النمو السليم ويوقعهم يف أزمات منو، وأزمات ق  
وتقدمي الصور واملواد    اجلنسي ةالنظام االجتماعي السائد، وخباصة عند التعامل مع املواضيع  

  .(101م :  1999) البداينة،  اإلابحية"  
ية متجددة وليست قاصرة على وقت أو نوع معني و" مع دخول الكمبيوتر     واملخاطر األمن   

ذلك سيفتح الباب ألنواع متطورة من اجلرائم اليت تستغل    نّ املنازل فإ  إل( الذكي  اآليل)احلاسب  
ك تستطيع نّ أ، فطاملا  اإلنرتنتكة  بوبش   اآليلاملنزلية ووصلها ابحلاسب    األجهزةإمكانية برجمة  

إلعطاء إنذار عند حماولة فتحها، فرمبّا    اإلنرتنتيف مكتبك بشبكة    األموالانة  وصل خز   مثالً 
)احلاسب   الكمبيوتر  بواسطة  بعد  عن  فتحها  املمكن  من    إليها الوصول    ثُّ (  اآليليكون 

 (  32هـ :  1420)داود،  وإفراغها"
تطور     التقين،  التطور  فاجلر   اً واستلزم  معها،  والتعامل  اجلرمية  إثبات  طرق  منيف  العادية   ائم 

ذلك يعترب خطوة أول وأساسية    نّ إحتديد مكان ارتكاهبا، بل    -يف الغالب-السهولة مبكان  
ه يصعب جداً حتديد مكان وقوع احلادثة عند التعامل نّ ألكشف مالبسات اجلرمية، يف حني  

ين قليلة،  يف ثوا  آخر  إل، لكون الرسائل وامللفات احلاسوبية تنتقل من نظام  اإلنرتنتمع جرائم  
حدود دولية أو جغرافية، ونتيجة    أيأمام تنقل امللفات والرسائل احلاسوبية    فه ال يقنّ أكما  

لذلك فإن حتديد مكان حماكمة اجلناة، والقوانني اليت ختضع هلا كل جرمية، أمر يف غاية احلساسية  
جرمية يف الصني ، فما يعترب  األخرىكل دولة ختتلف قوانينها عن الدولة    نّ أوالتعقيد خاصة و 

اختالف قوانني    حدِّ   إلاألمر يصل    نّ إوالعكس صحيح، بل    أمريكاجرمية يف    قد ال يعترب  مثالً 
   . (Thompson, 1999)  األمريكيةالوالايت املختلفة داخل الدولة الواحدة كما يف الوالايت املتحدة  

جلنائي التقليدي، ممّا  ظهور جرائم جديدة مل يتناوهلا القانون ا  إلور التقين  التطّ   وأدىّ 
مشّرعو معه  املعلوماتية    أمجع  اجلرمية  جسامة  على  املتقدمة،  الدول  يف  الوضعي  القانون 

هذا    مْ هُ عَ فَـ ، ودَ اإلنرتنتوشبكة    اآليلتنشأ عن استخدام احلاسب    والتهديدات اليت ميكن أنْ 
ة حول تطبيق القانون  من مشكالت قانوني  أاثرته دراسة هذه الظاهرة اإلجرامية اجلديدة، وما    إل

ل على اجملرم  هُ سْ اجلنائي من حيث االختصاص القضائي ومكان وزمان ارتكاب اجلرمية، حيث يَ 
أو الذي حدثت    ، يف مثل هذه اجلرائم ارتكاب جرمية ما يف مكان غري املكان الذي يتواجد فيه 

   (.3 - 1م : 2000ام، )متّ فيه نتائج فعله 



تعديالت كثرية    أمرثها  اجلنائية وحتدي  القواننيوتطوير   فـ"هناك  الوقت  يستغرق بعض 
مطلوب إدخاهلا على التشريعات اليت تتعامل مع اجلرمية كي أتخذ يف االعتبار املعطيات اجلديدة  

يف جمال املعلومات، وعن ظهور شبكات املعلومات    اآليلاحلاسب    استخداماليت نشأت عن  
عاملياً، فعقدت املؤمترات    اهتماماً   اآليلائم احلاسب  القت جر قد  و   (، 68هـ :  1421د،  او ) دالعاملية"  

م(، 1993والندوات املختلفة، ومن ذلك املؤمتر السادس للجمعية املصرية للقانون اجلنائي عام )
احلاسب   جرائم  موضوع  تناول  جمال    األخرىواجلرائم    اآليلالذي  املعلومات،   ا تكنولوجييف 

ّنا مل تتعرض جلزئية  أ، إالّ  اآليلجرائم احلاسب  جبوانب مشكلة    أحاطتتوصيات    إلوتوّصل  
عند التعامل مع هذه النوعية من اجلرائم    أساسيةهامة وهي التعاون الدويل الذي يعترب ركيزة  

   (.259  –  56هـ:1419)عيد، 
للمؤمتر الدويل اخلامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوابت       ويعترب هذا املؤمتر حتضرياً 

 اآليل م(، والذي وضع عدة توصيات حول جرائم احلاسب  1994يف الربازيل عام )الذي عقد  
بعض التعديالت يف  إدخال، والتحقيق فيها، ومراقبتها، وضبطها، ورّكز على ضرورة واإلنرتنت

 (. 10 –  5م : 2000،أ د)  وإفرازاهتاالقوانني اجلنائية لتواكب مستجدات هذه اجلرمية 
متشاهبة    أساليبكونه يّطور  ل،  اإلنرتنتالتعامل مع جرائم    عند  والتعاون الدويل مهمّ 
الدولية، خاصة  وإجرائيلتحقيق قانون جنائي،   هذه اجلرائم  أّن  ، حلماية شبكات املعلومات 

زايدة القيود    إل عدم التعاون الدويل يؤدي    نّ إهي عابرة للقارات وال حدود هلا، ويف املقابل ف
املعلومات عرب حدود ا تبادل  العقوبة على  للمجرمني لإلفالت من  الفرصة  لدول، ممّا يعطي 

 (.  113هـ :1414)الشنيفي، ومضاعفة أنشطتهم اإلجرامية 
، حيث واإلنرتنت  اآليلتشريعات خاصة جبرائم احلاسب    وتعترب السويد أول دولة تسنّ 
 م( الذي عاجل قضااي االحتيال عن طريق احلاسب 1973صدر قانون البياانت السويدي عام )

مشوله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غري املشروع على البياانت احلاسوبية،    إل، إضافة  اآليل
هـ  1419عيد،    ؛108هـ :  1414)الشنيفي،  ع عليها  و أو حتويلها، أو احلصول غري املشر      أو تزويرها،  

 :255 ) . 
 
 



  نوانً خاصاً شرّع قاكانت اثين دولة تالسويد حيث    األمريكيةوتبعت الوالايت املتحدة  
احلاسب   أنظمة  عام    اآليلحبماية  بقانون  املعروف  القانون  خالل  من   – م  1976) وذلك 

مخسة أنواع رئيسة للجرائم بتحديد  م(  1985عام )قام معهد العدالة القومي    ثَّ ومن  م(،  1985
 املعلوماتية هي:  

احلاسب  .1 بع .  2الداخلية،    اآليلجرائم  املشروع عن  االستخدام غري  جرائم  .  3د،  جرائم 
سرقة الربامج اجلاهزة واملكوانت  .  5دعم التعامالت اإلجرامية،  .  4،  اآليلالتالعب ابحلاسب  
للحاسب.   )     املادية  عام  ُِ 1986ويف  تشريعي   ِّ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ قانوُن صدر  الرقم   م(  حيمل 

(، عّرف فيه مجيع املصطلحات الضرورية لتطبيق القانون على اجلرائم املعلوماتية، كما  1213)
ذلك قامت الوالايت الداخلية إبصدار    أثر وضعت املتطلبات الدستورية الالزمة لتطبيقه، وعلى  

تشريعاهتا اخلاصة هبا للتعامل مع هذه اجلرائم، ومن ذلك قانون والية تكساس جلرائم احلاسب 
العدل  اآليل وزارة  خّولت  وقد  )  األمريكية،  عام  مكتب  2000يف  منها  جهات  مخس  م( 

  ؛ 109هـ:  1414)الشنيفي،    واإلنرتنت  اآليلللتعامل مع جرائم احلاسب    (FBI)يدرايل  التحقيقات الف
      . ( 255هـ: 1419عيد،  ؛94 –   92م: 2001عبداملطلب، 

قانون    حيث أقرتّ   اآليلقوانني خاصة جبرائم احلاسب    وأتيت بريطانيا اثلث دولة تسنّ 
يفه اخلاصة بتعريف أداة التزوير،  م( الذي مشل يف تعار 1981عام )  فمكافحة التزوير والتزيي

أو   املتنوعة،  احلاسوبية  التخزين  ابلطرق  أدآ  أيوسائط  سواء  عليها،  التسجيل  يتم  أخرى  ة 
   . ( 255هـ :  1419؛ عيد،  109هـ :  1414)الشنيفي،  أو أبي طريقة أخرى        التقليدية أو اإللكرتونية  

للتعامل مع جرائم ، واإلنرتنت  اآليلاحلاسب    وتطّبق كندا قوانني متخصصة ومفّصلة 
 اآليل م( قانونا اجلنائي حبيث مشل قوانني خاصة جبرائم احلاسب  1985حيث عّدلت يف عام )

د عقوابت املخالفات احلاسوبية، وجرائم التدمري، أو الدخول غري املشروع ،   وحدّ واإلنرتنت
 The)ون املنافسة  ، ووّضح فيه صالحيات جهات التحقيق، وجاء يف قاناآليلألنظمة احلاسب  

Competition Act)    مىت ما حصل على أمر قضائي-مثال ما خيّول مأمور الضبط القضائي -  
هـ  1414الشنيفي،    ؛263م :  2000،  أ د)والتعامل معها وضبطها    اآليلحق تفتيش أنظمة احلاسب  

   .( 255هـ :  1419عيد،  ؛ 110: 
 



، واإلنرتنت  اآليلجبرائم احلاسب    م( سّنت الدمنرك أول قوانينها اخلاصة1985ويف عام )
، اآليلاحلاسب    إل، كالدخول غري املشروع  اآليلحيث مشلت العقوابت احملددة جلرائم احلاسب  

كسب غري مشروع، سواء للجاين أو لطرف اثلث، أو التالعب غري املشروع    أيأو التزوير، أو  
عيد،    ؛110هـ :  1414)الشنيفي،  نها  كإتالفها، أو تغيريها، أو االستفادة م  اآليلببياانت احلاسب  

   (255هـ : 1419
      ت فرنسا بتطوير قوانينها اجلنائية للتوافق مع املستجدات اإلجرامية، فأصدرت كما اهتمّ 

جرائم    -قانون العقوابت اجلنائي  إلالذي أضاف  -(  88-19م( القانون رقم )1988يف عام )
م( تعديل قانون العقوابت لديها،  1994عام )  تّ هلا، كما    ةوالعقوابت املقرر   اآليلاحلاسب  

النيابة العامة    إل ليشمل جمموعة جديدة من القواعد القانونية اخلاصة ابجلرائم املعلوماتية، وأوكل  
  ؛ 115،  92  -91م :  2000)متام،  سلطة التحقيق فيها مبا يف ذلك طلب التحراّيت ومساع األقوال  

 .   (70م : 2001شتا، 
مىت كانت   اآليلت على شبكات احلاسب  لقاضي إصدار أمر ابلتصنّ ل  حيقّ يف هولندا  و 

الفلند القانون  جييز  جرمية خطرية، كما  التصّ   يهناك  حق  القضائي  الضبط  على  نملأمور  ت 
، كما تعطي القوانني األملانية احلق للقاضي إبصدار  اآليلاملكاملات اخلاصة بشبكات احلاسب  

وتسجيلها والتعامل معها وذلك خالل مدة أقصاها ثالثة    اآليلأمره مبراقبة اتصاالت احلاسب  
    (263، 222م : 2000، أ د)أايم 

مالك   مُ زَ لْ ه ال يَـ نّ أعلى    تنص  واإلنرتنت  اآليلويف الياابن قوانني خاصة جبرائم احلاسب  
التعاون مع جهات التحقيق أو إفشاء كلمات السر اليت   ،املستخدم يف جرمية ما  اآليلاحلاسب  
م( شرعية التنصت  1991ت عام )إدانته،كما أقرّ   إلذلك سيؤدي    ن ما كا   مها إذا  يستخد

يوجد يف اجملر  و   (، 276،  222م :  2000،  أ د ) للبحث عن دليل    اآليلعلى شبكات احلاسب  
املتهمني فيها، وتعطي تلك القوانني مع  ح كيفية التعامل مع تلك اجلرائم و وبولندا قوانني توضّ 

أو إفشاء كلمات السر أو األكواد اخلاصة    اآليلم طبع سجالت احلاسب  م احلق يف عداملتهّ 
يف االمتناع عن طبع املعلومات املسرتجعة من احلاسب   احلقّ   أيضاً ابلربامج، كما تعطي الشاهد  

أقاربه. بل تذهب القوانني اجلنائية املعمول    أحدإدانته أو إدانة    إلسيؤدي  مىت كان ذلك    اآليل
قسري أو    إجراء  أي على أن ال يقابل ذلك    ا تنصّ نّ إبعد من هذا حيث  أ  إلهبا يف بولندا  

 .  ( 276م : 2000، أ د ) تفسريه مبا يضر املتهم 



 أي مل تقم   -وحبسب علم الباحث-ه وحىت اترخيه  نّ إهذا وعلى مستوى الدول العربية ف
ال  كان    نْ إ،و   مصر مثالً ، ففي  واإلنرتنت  اآليلدولة عربية بسن قوانني خاصة جبرائم احلاسب  

القانون املصري جيتهد بتطبيق قواعد القانون    أنّ نظام قانوين خاص جبرائم املعلومات، إال    ديوج
نوعاً  واليت تفرض  املعلوماتية  اجلرائم  التقليدي على  اجلنائية ضد    اجلنائي   األفعال من احلماية 

مثالً  ذلك  ومن  املعلوماتية،  اجلرمية  املكونة ألركان  ابألفعال  براءات   أنّ اعترب    الشبيهة  قانون 
تطويع نصوص    تّ ة للمعلومات، كما  اآللياالخرتاع ينطبق على اجلانب املادي من نظام املعاجلة  

قانون  اية احلياة اخلاصة وقانون جترمي إفشاء األسرار حبيث ميكن تطبيقها على بعض اجلرائم 
ا  إلاملعلوماتية، وأوكل   القضااي  النظر يف  اجلنائي  النظم  القضاء  بواسطة  أو  ترتكب ضد  ليت 

 (. 126، 104 -91م :  2000)متام، املعلوماتية 
وجد    نْ إ، و اإلنرتنتوكذا احلال ابلنسبة ململكة البحرين فال توجد قوانني خاصة جبرائم  

العقوبة املنصوص عليها ال تتالءم وحجم األضرار املرتتبة    نّ نص قريب من الفعل املرتكب فإ
)بتلكو(    ةشركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكي  إلوقد أوكل  .  اإلنرتنتعلى جرمية  

من إساءة استخدام    ولية احلدّ ؤ للراغبني يف ذلك، كما أنيط هبا مس   اإلنرتنت مهمة تقدمي خدمة  
 . ( 43، 39هـ : 1420)حبر، من قبل مشرتكيها  اإلنرتنتشبكة 

قوانني خاصة جبرائم   مل تسنّ   أيضاً اململكة العربية السعودية    أنّ احمللي جند    املستوىوعلى  
  ألّناالوضع خمتلف هنا، فهي ليست يف حاجة لتحديث قوانينها وتشريعاهتا    أنّ   إالّ   ،اإلنرتنت

والتشريع أزيل ال جتديد له،   ،له  ع واحد ال اثينتنطلق من الشريعة اإلسالمية الكاملة، فاملشرّ 
ه صادر من خالق الكون والعليم مبا َيْصُلُح كون له صاحل لكل زمان ومكان  نّ إوهو مع كونه أزيل ف

لتجرمي اجلرائم املستحدثة    تركت الشريعة اإلسالمية الباب مفتوحاً   "وقد             .له وُيْصلُِّحهُ 
وتركت لويل األمر تقرير العقوابت لبعض   ،منها ال ضرر وال ضرار  ،حتت قواعد فقهية واضحة

التعازير"    ،اجلرائم املستحدثة مراعاة ملصلحة اجملتمع )الشهري، عبدهللا،  ويندرج ذلك حتت ابب 

املفاسد، واألخذ    إل"دفع الوسائل اليت تؤدي    أيوهناك قاعدة سد الذرائع    (،38هـ :  1422
دفع املفاسد    أنّ "ومن املقرر فقهياً    . (226م :  1976،  ةبوزهر أ)املصاحل"    إلابلوسائل اليت تؤدي  

 . (228م  : 1976رة، زه بو أ) على جلب املصاحل"  ُِ مُ دّ قَ مُ 
 



ز ابلنسبية، ألنا ختتلف  اليت تتميّ   االجتماعيةونظراً ألن "الظاهرة اإلجرامية من الظواهر  
.  آخريف جمتمع    مقبوالً   قد يعدّ   ، جرمية أو جنحة يف جمتمع ما  ابختالف الثقافات، فما يعدّ 

وا اجلرائم  حيددان  اللذان  مها  جمتمع  يف كل  السائدان  والثقافة  )السيف،  لفضائل"  فالتشريع 
 . ( 1هـ:1417

ه ينطلق من نّ إيف اجملتمع السعودي ف اإلنرتنتهذا البحث وعند دراسته جلرائم  نّ إلذا ف
قوانينها من كتاب هللا  اليت تستمد  السعودية  العربية  اململكة  املعمول هبا يف  الشرعية  القوانني 

فق وانني الوضعية اليت قد تتّ وسنة نبيه حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليم، وليس من الق
 يف تقسيمها للجرمية. ا ختتلف حتماً يف تعريف اجلرمية إال أنّ 

فعل يعاقب عليه القانون، أو امتناع عن   كلّ   : اوتّعرف اجلرمية يف القوانني الوضعية أبنّ 
التعريف    أّماإذا كان جمّرماً يف القانون.    فعل يقضي به القانون، وال يعترب الفعل أو الرتك جرمية إالّ 

معاقب على    ،أو ترك فعل حمرم الرتك  ،م معاقب على فعلهإتيان فعل حمرّ   :الشرعي للجرمية فهي
أو    .(66هـ :  1401)عودة،    تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب عليه

 (.  24:  م  1976زهرة،  بوأ )هي "فعل ما ني هللا عنه، وعصيان ما أمر هللا به"   آخرمبعىن 
حدود، قصاص أو دية،    إلالشريعة اإلسالمية تّقسم اجلرمية من حيث جسامة العقوبة  و 
هـ،  1402)الدميىن،  جناايت، جنح، وخمالفات    إلاجلرمية  فتّقسم  القوانني الوضعية    أّماوتعازير،  
تُ   نّ إ  أي   (.168م :  1998طالب،    " الوضعية  الع  م اجلرمية أساساً قسّ القوانني  قوبة،  على مقدار 
التشريع اإلسالمي جيعل األساس   أنّ من العقوبة، يف حني    حتديد اجلرمية يعترب فرعاً   نّ فإوبذلك  

هـ  1410)منصور،  يف العقوبة هو جسامة اجلرمية وخطرها من حيث املساس ابلضرورات اخلمس"  
 :213  – 214)  . 

أدقّ  الثالث    وبشكل  التقسيم  التعازير يف    أيفاالختالف يقع يف   ،الشريعةيف قسم 
 يف التعازير كلّ   لُ خِّ دْ ه يُ نّ إحيث    عمّ أوقسم املخالفات يف القوانني الوضعية، ففي األويل أمشل و 

علي عقوبة حمددة   صّ اليت هلا عقوبة حمددة أو اليت مل ينُ   أيمة،  مة أو غري اجملرّ سواء اجملرّ   األفعال
 ،إيقاع عقوبة القتل  حدِّ   إلصل  هلا، فالعقوبة هنا تقديرية للقاضي وتبدأ من الزجر والتوبيخ وت

الوضعي عقوابت   تبعاً  القانون  الفعل. يف حني حيدد  لذلك  القاضي  ولنظرة  املرتكب  للفعل 
فعل ما مل يكن هناك نص حمدد له يف القانون   أي ال ميكن معاقبة ه نّ أحمددة للمخالفات مبعىن 

ة يف الشريعة اإلسالمية عنها يف القوانني اجلرمي   إل، ومن هنا ختتلف النظرة  مل يعترب جرماً   إالّ   و
يف الشريعة عنها يف القوانني الوضعية، األمر الذي جيعل معه    ا أمشل وأعمّ نّ إحيث    ،الوضعية

مل   نْ إبول و فهناك عقوبة لكل فعل شاذ أو غري مق  ،دة دوماً رة ومتجدّ الشريعة اإلسالمية متطوّ 
 .  على جترميه قانوانً  ينصّ 



فعل شاذ أو   أي  أنّ بل املقصود هو    ،جمّرمة يف الشريعة  األفعالكل    أنّ وال يعىن هذا  
 ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ هناك عقاب له يف الشريعة،   نّ  فإلتعاليم الدين اإلسالمي ولو كان جديداً   منافِّ
بوزهرة،  أ)   يف اعتبار الفعل جرمية يف نظر اإلسالم هو خمالفة أوامر الدين"  شكّ   فـ"األساس بال 

تتفاوت اجلرائم يف اإلسالم بتفاوت   املقررة لكل جرمية فمتفاوتة حيث "العقوبة    أّما  (،31م:  1976
لألفعال املقبولة وغري   اً عام  اً دت إطار فالشريعة حدّ   (،185م:  1976زهرة،    بو أ)من مفاسد"    اما فيه

دت العقوبة املناسبة لكل جرمية أو فعل غري مقبول، وهنا  املقبولة جديدها وقدميها، كما حدّ 
 .   ريعة اإلسالميةق الش تفوّ  سرّ 

ومن هذا فقضية اجلرمية والعقوبة ومستجداهتا أمر حمسوم يف اململكة العربية السعودية 
تسم "بوضع متميز  تّ من الشريعة    ةلديها واملستمد  ة اجلنائيننياو ها عن غريها من الدول، فالقومييزّ 

إ يف  احلكيم  الشارع  عاجلها  حيث  املقارنة،  اجلنائية  التقنيات  سائر  القانوين  بني  النظام  طار 
زمان ومكان. فالتجرمي والعقاب   جوانب احلياة ويصلح لكلّ   الشامل املتكامل الذي يغطي كلّ 

صيانة و اية املصاحل املعتربة يف اإلسالم، وهي الدين    إليف النظام اإلسالمي يتوجه مباشرة  
يعترب جرمية يعاقب   اعتداء على مصلحة من تلك املصاحل  والنسل والنفس واملال والعقل، وأيّ 

هـ :  1417)عجب نور،  فاعلها، وخيتلف ابلطبع مقدار العقوبة حسب جرامة الفعل اإلجرامي"  

13)  . 
لة وضع أسس تنظيمية فاعلة وشاملة لتحديد اجلهة املخوّ   إل ومع ذلك فاألمر حيتاج  

جرائم   مع  للتعامل  حتدث    األخالقيةغري    واملمارسات   اإلنرتنتبداية  ستخدام  ا  أثناءاليت 
يواكب استخدام اململكة العربية السعودية لتقنية    أنْ   ووقايًة، فال بدّ   ، وضبطاً   ،حتقيقاً   ،اإلنرتنت
فهذه األمناط ليست قاصرة على   ،كغريها من الدول،ظهور أمناط جديدة من اإلجرام    اإلنرتنت

 دون أخرى.   ةدول
وحماسبة مرتكبيها    األفعالمن سلبيات هذه    للحدّ   ةواضح ات فال بد من وضع تنظيم
من للمتضررين  احلق  تـَُفعِّلُ وإعطاء  سوف  التنظيمات  فهذه  اململكة    ها.  وتشريعات  قوانني 

املستمدة من الشريعة اإلسالمية لتضع بعض احلواجز والروادع أمام من يرتكب مثل هذه اجلرائم 
 من داخل اململكة.



مدينة امللك  إلمبدئيا  وقد بدأت اململكة ابلعمل يف هذا االجتاه حيث أوكلت املهمة
جلنة أمنية  عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتقدمي هذه اخلدمة عرب مزودي خدمة جتاريني، كما شكلت  

ممثلني   وعضوية  الداخلية  وزارة  برائسة  جتماعية  الواوالدينية    األمنيةقطاعات  المن  دائمة 
مهمتها حتديد    وتشمل  ،يف اململكة  اإلنرتنتخدمة    أمنعلى    صة لإلشرافصختامل  قتصاديةالوا

الوطنيةاملواقع غري املرغوبة   تتناىف مع الدين احلنيف واألنظمة  ومتابعة كل ما يستجد    ، واليت 
   هـ(.1419) النشرة التعريفية،   أو الفكرية أو األمنية اإلابحية اصة تلك املواقع وخبمنها حلجبها 

،  هـ(1421) اجلزيرة،  هـ  2/2/1421  ويف تقرير صحفي نشر يف موقع صحيفة اجلزيرة بتاريخ

املشرفة على عمل    اإلنرتنتمن خالل وحدة  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  كشفت  
حماصرة أعمال املخربني أو    إلفنية هتدف    إجراءات يف اململكة عن    اإلنرتنتمقدمي خدمة  

 اإلنرتنتة  قد ألزمت مجيع مقدمي خدم  أناوأوضحت الوحدة    ومنعهم وخمالفتهم.  املتسللني
بتطبيق عدد من   اململكة  أعمال    ات جراءاإليف  ملنع  الربيد   وإساءة  املتسللنيالفنية  استخدام 

  يف اململكة  اإلنرتنتالستخدام شبكة    وغريها من املخالفات املتعلقة ابجلوانب األمنية  اإللكرتوين
 : ما يلي ات جراءهذه اإل ومن بني
انتحال أرقام   .1 واليت يقوم خالهلا بعض   ((Ip-spoofingبـأو ما يعرف    اإلنرتنتمنع 

 .بطريقة غري مشروعة  األشخاصاحملرتفني ابستخدام أرقام بعض  املتسللني

سواء    ( (E-Mail Spammingأو ما يعرف بـ   اإللكرتويناستخدام الربيد    إساءة   منع .2
وهو ما عرف   ،ال يقبل هبا املستخدمأو دعاايت  ر  اسعأعروض    إلرسالللتهديد أو  
 .والذي ينتشر بشكل كبري يف الدول املتقدمة املهمل الربيد ابسم  اصطالحاً 

ابملشرتكني    االحتفاظ .3 اخلاص  االتصال  مزود  استخدام    (Dialup-Server)بسجل 
 أشهر.  (6) ملدة ال تقل عن (Proxy)وسجل استخدام الربوكسي 

هبدف    ،د االتصالعن طريق وحدة الربوكسي ومزوّ   NTP))احلصول على خدمة الوقت   .4
 ملعرفة توقيت حدوث عملية االخرتاق لألجهزة أو الشبكات. إليهالجوء ال

 مبقدمي اخلدمة. ةاخلاص (www.ripe.com)حتديث سجالت منظمة رايب  .5

املخالفات  اللجنة األمنية الدائمة خبصوص متابعة ومعاقبة إليه  لما تتوصضرورة تنفيذ  .6
   .منيةاأل

http://www.ripe.com/


)  أشارت كما   رقم  عددها  يف  عكاظ  واتريخ12789صحيفة  هـ  13/6/1422( 
أبنّ هـ(1422)عكاظ، نظاماً   ،  يدرس  السعودي  الوزراء  فرض    جديداً   جملس  يتضمن  لإلنرتنت 

( املعلوماتية  شبكة  خمريب  على  مالية  وغرامات  السجن  بينها  من  و (املتسللنيعقوابت    أنّ ، 
للضرر الناجم عن عمليات االخرتاق واألعمال    د وفقاً تحدّ س  اإلنرتنتالعقوابت على خمريب  

 .  جانب غرامات مالية إلالسجن سبع سنوات  إلالعقوبة قد تصل  أنّ و  ،التخريبية

ليست كافية،   أنا  إال  شك  وال  مفيدة  التنظيمات  جهة    املهمّ و وهذه  حتديد  بداية 
جرائم   مع  للتعامل  ومؤهلة  امللك   وضبطاً   حتقيقاً   اإلنرتنتمتخصصة  مدينة  ووقاية، خالف 

د ملثل هذا ل للجهة اليت ستحدّ عبدالعزيز اليت تضطلع مبهام كثرية وخمتلفة عن املهام اليت ستوكّ 
األنظمة والتعليمات فقط عند التعامل مع اجلرائم    إليركن    حال فيجب أن ال  العمل. وعلى كلّ 

لبيات وخاصة يف بيئة دينية  خمالفات أو س  أليوالتجاوزات، فاألنظمة ليست وحدها الرادع  
يف الردع   اً مهم اً حمافظة كاململكة العربية السعودية حيث يلعب الوازع الديين والرقابة الذاتية دور 

 يؤخذ   أنْ  همّ ن املجتاوزات، فم أيمن  واحلدّ 
ول املعلومات كنوع من الضوابط الدينية  ا" اجلانب الديين يف االعتبار عند مناقشة أخالقيات تد 

اجتاه لدى األفراد حنو ارتكاب    أي حتكم أخالقيات استخدام وتداول املعلومات، واليت تردع اليت  
 ( املعلومات  نظم  ان  اإلنرتنت جرائم  فاملالحظ  ابجملان (،  تقدمها جهات كثرية  معلومات  توجد    ، ه 

متخمة بكميات هائلة من هذه املعلومات الصاحل منها واملفسد. وينطبق هذا    اإلنرتنت وشبكة  
من ستني    أكثرمجيع أنواع العلوم والفنون من خالل ماليني املواقع اليت يطلع على حمتواها  على  

ز على  جيب أن نرك    ومن ثَ  ويتضاعف عددهم بسرعة خميفة.    ،مئة مليون متصل ابلشبكة يومياا   إىل
الدينية واألخالقية، فالذي ال واز  وال ضمري له قد أتيحت له وسيلة    عضرورة وجود الضوابط 

هلة للغاية يف توصيل أفكاره ونشر مفاسده ابلدرجة نفسها املتاحة أمام النافعني للناس، وقوانني  س
ات ختتلف  ، واحملرم  اإلنرتنت الدول ختتلف فيما تتبناه من أساليب للتحكم فيما ينشر عرب شبكة  

  .(217هـ  :  1420،    داو ) دمن مكان آلخر."  
املولعلنّ    والتقاليد  العادات  نغفل  ال  العربية  ا  وتقاليدان  اإلسالمية  شريعتنا  من  ستوحاة 

، ومع بداخل املواطن الوازع الديين الرادع عن ارتكاب املخالفات والنواهي  ريّب اليت ت  ،األصيلة
  دم جمرى الدم، فيجب أنْ آبن  اهذه الضوابط فالنفس أمارة ابلسوء والشيطان جيري من    كلّ 

  ،دعه اإلمياين ليجد الرادع السلطاين له ابملرصاد من يضعف را  تعاقبيكون هناك ضوابط عقابية  
 ع ابلقرآن. ز ع ابلسلطان ما ال يز هللا لي نّ إف



 المبحث الثالث:  

 ( في المجتمع السعودي ) تصور إسالمي اإلنترنت لألفعال الجنائية المرتكبة من قبل مستخدمي  والقانونية   الشرعيةاألبعاد 

 الدولية والعربية واحمللية للجرائم املستحدثة ومنها  االستعراض السابق كان عن مواكبة القوانني
على اإلنرتنتجرائم   جرمية  مصطلح  إلطالق  والقانونية  الشرعية  املنطلقات  هي  ما  ولكن   ،
السعودي  اإلنرتنتاستخدام    أثناءاملرتكبة    األفعال اجملتمع  السؤال   ؟يف  هذا  على  ولإلجابة 

التفصيل للجرائم   التطرق بشيء من  الدراسة وتكيفها شرعياً    مشلتهااليت    فعالواأليستحسن 
 هي: األفعالوهذه  .وقانونياً 
 وتشمل:   األخالقيةوالممارسات غير  الجنسيّة: الجرائم  أوالا 

 المواقع والقوائم البريدية اإلباحية:  .1

اإلابحية،   املواقع  ارتياد  جرائم  البند  هذا  منها،  و يندرج حتت  أو  و الشراء  فيها،  االشرتاك 
ل يشكّ   اإلنرتنتقد" أصبح االنتشار الواسع للصور واألفالم اإلابحية على شبكة  إنشائها. و 

 اإلنرتنتقضية ذات اهتمام عاملي يف الوقت الراهن، بسبب االزدايد اهلائل يف أعداد مستخدمي  
وختتلف املواقع اإلابحية عن القوائم الربيدية اليت ختصص   (،76هـ:  1420اليل،  غ)الز حول العامل"  

املادي   فاملواقع اإلابحية غالباً   ،اجلنسّيةالصور واألفالم  لتبادل   الربح    ، ما يكون اهلدف منها 
لوقت    إابحيحيث يستوجب على متصفح هذه املواقع دفع مبلغ مقطوع مقابل مشاهدة فيلم  

ن كانت  إأو سنوي مقابل االستفادة من خدمات هذه املواقع، و   ،أو دفع اشرتاك شهري  ،حمدد
جمانية يومية على   جنسّيةصور    إرسالحتاول استدراج مراتديها بتقدمي خدمة    بعض هذه املواقع

  اإلنرتنت تصفح املوقع يتطلب يف الغالب االتصال املباشر بشبكة    أنّ عناوينهم الربيدية، كما  
فال ميكن    احجبه من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجي  قد يتمّ مما يعىن أّن املوقع  

 إال ابستخدام الربوكسي.  يهإلالوصول 
ها املشرتكني ؤ ويقوم أعضا  ، جمانيةتكون  ما  ، وغالباً  اً إنشاءالقوائم الربيدية فهي أسهل    أّما

القوائم الربيدية  ورمبّ   ، بتبادل الصور واألفالم على عناوينهم الربيدية بعد عن إمكانية أا تكون 
األمنية يُـ   ، املتابعة  ال   زُ كّ َر حيث  الرسائل  على  واليت  نشاطها  أعضاء  يربيدية  عن  منعها  صعب 

  احلجب يكون قاصراً   نّ إحجبها، ف  وتّ   تلك القائمة الحقاً   إلاالنتباه    تّ ن  إموعة، حىت و اجمل
 أّماوال يتوفر لديهم وسائل جتاوز املرشحات،  حياولون االشرتاك بعد حجب املوقع  من  على  

بريدهم ما    إلقائمة حيث يصل  موقع ال  إلالدخول    إلن فال حاجة هلم  و األعضاء السابق
هم اليت تصل   األشخاص  آالف. ويشرتك يف القوائم الربيدية تدخل وسائل احلجبدون  دونهيير 

 اجلنسّيةالصور  الرسائل و من    هائالً   اً كمأّن هناك  مما يعىن    ،رسالة يرسلها مشرتك منهم  أي  مجيعاً 
 القائمة بشكل يومي.     يتبادهلا مشرتكو



مها  اليت تقدّ   األخرىواملزااي    ،اقع والقوائم من االنتشار الواسع للشبكةواستفادت هذه املو 
أفضل الوسائل لتوزيع الصور الفاضحة واألفالم اخلليعة بشكل   اإلنرتنتحيث " تتيح شبكة  

علين فاضح يقتحم على اجلميع بيوهتم ومكاتبهم، فهناك على الشبكة طوفان هائل من هذه  
  (، 93هـ :  1420د، او )دفاضحة بشكل مل يسبق له مثيل يف التاريخ"  الصور واملقاالت واألفالم ال

  ، يعرتف حبدود دولية أو جغرافية  الذي ال  اإلنرتنتعرض على  يض للتأثر مبا  مستخدم معرّ   فكلّ 
  عن الكبار نتيجة أتثرياته املؤذية وغري املرغوبة  ألطفال فضالً على ا  حقيقياً   ل خطراً فهو يشكّ 
   .( 78هـ : 1420)الزغاليل، 

على   جداً أآل   اإلنرتنتويوجد  وعدد كبري  اإلابحية  املواقع  القوائم    ف  اليت   اجلنسّيةمن 
ف  وهناك قوائم أخرى تصنّ   ،فهناك قوائم خاصة للشواذ من اجلنسني  ،ختصصاً   أكثرأصبحت  

شاذة مبسميات عربية  مواقع    هناك  أنّ ممّا يندى له اجلبني، وحيزن له القلب،  و   .حتت دول حمددة
القوائم اإلابحية واإلسالم كموقع  ال  رّ واألدهى واألمَ   ،ديةبل وسعو   عليه  أطلقربط بني بعض 

 "السحاقيات املسلمات" وهكذا.
يف  يكون  واقع اإلابحية  ق على املالتدفّ ( من  ٪70)  ة نسب  أنّ وكشفت إحدى الدراسات  

 م (. 2001،  ) يب يب سي  اخلامسة عصراً   إل أوقات العمل اليت تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً 
القدهي   دراسة  إقباالً   نّ أب  هـ(1422)القدهي،كما كشفت  املواقع    جداً   اً كبري   هناك  على 

( مليون زائر يزور صفحاهتم على 4.7)  اإلابحية أبنّ   (Playboy)حيث تزعم شركة    ، اإلابحية
اك  هن  وأنّ   ،يومياً   اً ( زائر 280.034بعض الصفحات اإلابحية يزورها )  الشبكة أسبوعياً، وأبنّ 

 ، وأكثر من ألفيألف زائر يومياً عشرين  (  20.000من )  أكثرمئة صفحة مشاهبة تستقبل  
صفحة واحدة من    ، وأنّ زائر يومياً ألف وأربعمائة  (  1400من )  أكثرصفحة مشاهبة تستقبل  

٪( 83.5)  أنّ ( مليون زائر، كما وجد  43.613.508هذه الصفحات استقبلت خالل عامني )
٪(  من  20من )  أكثر، وأبّن  إابحية  اجملموعات اإلخبارية هي صور  من الصور املتداولة يف

إدمان،    إلتتطور  ُثّ  بفضول    حيث تبدأ الزايرة غالباً   ،يزورون الصفحات اإلابحية  أمريكاسكان  
ار هذه املواقع من دفع رسوم مالية لقاء تصفح املواد اإلابحية هبا أو  غالب ال يرتدد زوّ يف الو 

م( 1999يف عام )  اإلنرتنتيف    ةت مواد الدعار ايمشرت   ، وقد بلغت جمموعنهاشراء مواد خليعة م
يف حني بلغت   ،( مليار دوالر أمريكي18٪( من دخل التجارة اإللكرتونية البالغ )8ما نسبته )
ويتوقع ارتفاع املبلغ   .( مليون دوالر970املنفقة للدخول على املواقع اإلابحية )   األموالجمموع  
مستخدمي املواد   أكثر  أنّ   اّتضحم(، وقد  2003مليار دوالر يف عام )ثالثة  (  3)  إلليصل  

  أكثر ل الصفحات اإلابحية  يف حني متثّ   سنة، (  15( و )12اإلابحية ترتاوح أعمارهم ما بني )
   .وطلباً  حبثاً  اإلنرتنتصفحات 



وضّ  أدست  كما  دراسة  أصبحت   أنّ   (Adsit, 1999)  (Adsit)حت  اإلابحية  املواقع 
، وميكن أن  آخروأن اآلاثر املدمرة هلذه املواقع ال تقتصر على جمتمع دون    ،حقيقية  مشكلة

السيئةت أاثرها  عامة  يف:   لمس  بصفة  االغتصاب  جرائم  بصفة   ،ارتفاع  األطفال  واغتصاب 
. هناحرتاموعدم النساء امتهان و انعدام القيم واملبادئ عند األسر، و العنف اجلنسي، و خاصة، 
( ألف    70.000اليت يقدر عددها حبوايل )    اإلنرتنتاملواقع اإلابحية على  لكثرة    أنّ ويبدو  

دور  مستخدمي    اً كبري   اً موقع  إدمان  )  أنّ   اّتضححيث    ،عليها  اإلنرتنتيف  من 15نسبة   )٪
( مليون شخص تصفحوا املواقع اإلابحية  9.600.000)  البالغ عددهم  اإلنرتنتمستخدمي  
 .  م(1998بريل عام )أيف شهر 
صر القوائم العربية اإلابحية فقط دون القوائم األجنبية يف  حب  آخرينلباحث مبساعدة  ام اوق

شبكة   على  املواقع  الياهو    ،اإلنرتنتبعض  موقع  تصل    (YAHOO)ومنها  أنا    إل فوجد 
يف حني    ،ثالثة  ( 3تلك القوائم )  أقلّ قائمة، بلغ عدد أعضاء  مئة وإحدى وسبعني  (  171)

موقع   أّما  عضواً،  نيمثانية آالف وستمائة وثالثة ومثان  (8683)  إلوصل عدد أكثرها أعضاء  
عربية، يف حني وجد    إابحيةقوائم    ست(  6فقد احتوى على )  (GLOBELIST)قلوب لست  

وقد قامت مدينة امللك   ( TOPICA)على موقع توبيكا    إابحيةقوائم عربية    مخس(  5عدد )
 املواقع.  إبغالق تلك  عبدالعزيز للعلوم والتقنية مشكورةً 

املواد  و  ومشاهدة  املواقع  هذه  مثل  اليت حرص    اجلنسّيةارتياد  الشرعية  احملظورات  هبا من 
بل   وحترميها،  عليها  التنبيه  على  احلكيم  بغضّ أ  هنّ إالشارع  النظر  كما    ،البصر  مران    إل حّرم 

سورة النور:  يف كتابه احلكيم يف    وجلّ   فقال عزّ   ،احلرام  إلب النظر  جتنّ فضالً عن    ،األجنبيات 
َا    ﴿ مبِّ َخبِّرٌي  اَّللََّ  إِّنَّ  هَلُْم  أَزَْكى  َذلَِّك  فـُُروَجُهْم  َوحَيَْفُظوا  أَْبَصارِّهِّْم  ْن  مِّ يـَُغض وا  نِّنَي  لِّْلُمْؤمِّ ُقْل 

  إل مة والنظر  احملرّ   اجلنسّية  األفعالعالقة بني " ارتكاب    فهناك وال شكّ ،  ﴾  (30َيْصنَـُعوَن)
ر من ظاهرة النظر للعراة، ملا حتدثه من ين اإلسالمي احلنيف حذّ العارية، فالد  اجلنسّيةالصور  

 .  ( 100هـ : 1417)السيف، تصدعات أخالقية يف الفرد واجملتمع" 
حّرم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تصف  حيث  بعد من ذلك  أ  إلويذهب الشارع  

م يف احلديث الذي رواه  فقال عليه الصالة والسال  ،له  املرأة لزوجها مجال امرأة أخرى ال حتلّ 
قَاَل النَِّبِّ  َصلَّى اللَّهم َعَلْيهِّ َوَسلََّم اَل البخاري يف صحيحه وا د يف مسنده واللفظ للبخاري: "  

َها َكأَنَُّه يـَْنظُُر  َعتَـَها لَِّزْوجِّ ُر اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة فـَتَـنـْ مها  وحرّ  م هبا الشارعهذه األمور اهتّ  كلّ   ".إليهاتـَُباشِّ
درع حصني هلم  هو  األفعالذه هلب األفراد تجنّ ف ،من الكبائر اليت تعدّ  موصلة جلرمية الزان ّناأل

 .  وما شاهبه ع يف الزانو قمن الو 



البشرية   ابلغرائز  ومعرفته  الشارع  أتجي-ومن حكمة  الشيطان يف  يساهم  ليوقع  اليت  جها 
فقال   ، م االقرتاب منهحرّ   بلْ   ، الزان فقط  م حيرّ مل ه  نّ إولعظمة جرمية الزان ف  - اإلنسان فيما حرم هللا

َشًة َوَساَء َسبِّيتـَْقَربُوا الزََِّن إِّنَُّه َكاَن فَا الَ وَ   ﴿  يف سورة اإلسراء: تعال  . ﴾ (32)الحِّ
 "وال  تعال" قال العلماء قوله  :اآليةيف تفسري هذه  ،  م(1986)القرطِب،  يقول القرطِب ر ه هللا  

اقرتاب من احملظور   فأيّ معناه فال تدنوا من الزان.    ل وال تزنوا فإنّ يقو   أنبلغ من  أ"  تقربوا الزان
فضال عن االشرتاك يف تلك   اجلنسّيةذاته، ومن ذلك مشاهدة املواد    حدِّ هو فعل حمظور يف  

 األخريالفعل    نّ أل  -اً  خطر شّد  وهو األ  -  إنشائها منها أو    جنسّية أو شراء مواد    اإلابحية القوائم  
إِّنَّ    ﴿حني قال يف سورة النور:    وجلّ   وعيد هللا عزّ   حتتغري ويدخل فاعله  ضرره لل   ىتعدّ ي

َشُة يفِّ الَّذِّيَن   يَع اْلَفاحِّ نـَْيا َواَمُنوا هَلُْم َعَذاءاالَّذِّيَن حيِّب وَن َأْن َتشِّ يـَْعَلُم آل ٌب أَلِّيٌم يفِّ الد   ُ َرةِّ َواَّللَّ خِّ
   .﴾ (19تـَْعَلُموَن) الَ َوأَنـُْتْم 
( من جمموعة املبحوثني ٪  68.8)  أنّ عض الدراسات يف اجملتمع السعودي  ب  أثبتتوقد   
،  اجلنسّية  يوالفيد  أشرطة  ة وبني مشاهدةبهناك عالقة بني االحنراف واجلرائم املرتك  أّن  يرون  
يف اجملتمع السعودي    اجلنسّية تفسري ارتكاب اجلرمية  يف  الدراسات املتخصصة    إحدى   أثبتتكما  
كان   اجلنسّية( من مرتكِب اجلرائم  ٪53.7)أّن    ، املركزية ابململكة  الحيات اإلصيف    أجريتواليت  

 اجلنسّية  األفالممشاهدة    إلفئة كبرية منهم كانوا مييلون    نّ أو   ،اجلنسّيةهلم اهتمامات ابلصور  
مثل هذه الصور يف ارتكاب جرائم االعتداء   أتثريمن الدراسة قوة    تبنّي اخلليعة وقت فراغهم، كما  

هـ :  1417) السيف،    ابإلكراهالذكور    أعراضوهاتكي    اإلانث من قبل جمرمي اغتصاب    اجلنسي
99 .)   
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سراره، واليت بعض أونشر    ،براز سلبيات الشخص املستهدفإتعمل هذه املواقع على  
عنه.    األخبارهازه، أو بتلفيق  قد يتم احلصول عليها بطريقة غري مشروعة بعد الدخول على ج

  ،يف بداية دخول اخلدمة للمنطقة  اإلنرتنت  مستخدميوهلا بني  اتد  وهناك حادثة مشهورة جرى 
  إحدى صور  به  ونشر    اإلنرتنتعلى  إبنشاء موقع    ،يف دولة خليجية  ما،حيث قام شخص  

  إل التسلل    أثرحصل علي تلك الصور  وقد  ة مع صديقها،  الفتيات وهي عارية ويف أوضاع خملّ 
بنشر  وهتديدها    ول ابتزازها جنسياً اح   ثَّ من و واالستيالء على الصور منه،  هبا الشخصي  و حاس

ونشر الصور به،  املوقع    إبنشاءذ هتديده  نفّ ف  ا مل تتجاوب معهأنّ الّ  إ،  اإلنرتنتتلك الصور على  
انتحار الفتاة    إل  أدىا  ممّ   ،ع رابط املوقع على عدد من املنتدايت والقوائم الربيديةيز تو كما قام ب

 معارفها. ذويها و فضحها بني  نّهأل



حيث    (جماد هكرز أنفسهم )األطلقوا على  أكما وقعت حادثة تشهري أخرى من قبل من  
بياانً أ على  نُ   صدروا  الربيد    اإلنرتنتشر  مشرتكي   إلووصل    ،اإللكرتوينبواسطة  من  عدد 

يكىنّ   ،اإلنرتنت شخص  قيام  فيه  انحب)  أوضحوا  الفكرجازي  التط  ( دي  يف  ا على    أحدول 
عبدالوهاب    السافر على شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ حممد بن  ابلقدح والسبّ ايت  نتدامل

السلفية الدعوة  رموز  من  الربيد    ،وغريهم  اخرتاق   ) هكرز  )األجماد  استطاع    اإللكرتوين وقد 
للمذكور حيث   اإلنرتنتلى  يف موقعهم ع  أسرارهوكشف    صوره نشر    تّ   ثَّ ومن    ،الشخصي 

بهخصصّ  للتشهري  خاصة  صفحة  :    ،وا  هو  الشبكة  على  وعنوانا 
http://216.169.120.174/hijazi.htm ،هـ (1421) موقع منتدى الفوائد . 
شبكة  فقد وجد ضعفاء النفوس يف    ،كثرية  اإلنرتنتوحوادث التشهري والقذف يف شبكة  

ولة عن متابعة السلبيات اليت حتدث  ؤ ، ويف ظل غياب الضوابط النظامية واجلهات املس اإلنرتنت
أو خوف من    ،لشهواهتم املريضة دون رادع   ومرتعاً   ألحقادهم  ، متنفساً اإلنرتنت  استخدام  أثناء

 ". األدب وقد قيل قدميا "من أمن العقوبة أساء  ، احملاسبة
اجملتمع  على  عليه و   اجملينالسلِب على    أتثريه لشناعة اجلرم ومدى    والقذف جُمَّرم شرعاً، ونظرا

الفاحشة بني الناس بكثرة الرتامي به، فقد جعل عقوبته من احلدود   إشاعةكونه يساعد على  ل
القضاء،كما   أماموال جيوز العفو عنها بعد طلب املخاصمة    ، حق التنازل عنه  أحداليت ال ميلك  

  ﴿يف سورة النور  تعالدنية جبلده مثانني جلدة لقوله  ول عقوبة باأل  ،جعلها عقوبة ذات شقني
َْربـََعةِّ ُشَهَداَء فَاْجلُِّدوُهْم مَثَانِّنَي َجْلَدةً   ثُّ َوالَّذِّيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناتِّ   والشق   ،﴾  ( 4)  ملَْ أَيُْتوا أبِّ

  ﴿ : نفسها اآليةيف  تعالالثاين عقوبة معنوية بعدم قبول شهادة اجلاين بعد ثبوت جلده لقوله 
ُقوَن )  الَ وَ  د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشدّ   ،﴾(  4تـَْقبَـُلوا هَلُْم َشَهاَدًة أَبًَدا َوأولَئَِّك ُهْم اْلَفاسِّ

ق حيث اعتربها من املوبقات فقال عليه الصالة والسالم يف احلديث املتفّ   ،يف جرمية القذف
هللا، وما هن؟ قال الشرك ابهلل، والسحر،   لاي رسو           عليه "اجتنبوا السبع املوبقات، قالوا  

كل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف  أابحلق، وأكل الراب، و   إالم هللا  وقتل النفس اليت حرّ 
  نْ إف  واختالقاً   ذا كان كذابً إ  إالّ ال تعاقب الشريعة على القذف  احملصنات املؤمنات الغافالت". و 

:  1404فرحات،    ؛ 646-645هـ:  1401)عودة،    ةوال عقوبة  واقعية فال جرمي  كان حقيقةً  - 151هـ 

164)  . 
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يف جهة واحدة    اإلنرتنتمجيع مستخدمي    ارتباطالربوكسي هو برانمج وسيط يقوم حبصر  
هو ما يستخدم   للربوكسي  اإلنرتنتد، واملعىن املتعارف عليه لدي مستخدمي  ضمن جهاز موحّ 

حيث يستخدم الربوكسي من قبل    ،وهو ما نقصده يف هذه الدراسة  ،املواقع احملجوبة  لدخول
املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز   لدخوليف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتمستخدمي  
سية معادية للدولة، أو سيا ،جنسّيةمواقع ألّنا  اإمّ حمجوبة تكون هذه املواقع و  ،للعلوم والتقنية

  إحصائيات وقد يتم حجب بعض املواقع اليت ال يفرتض حجبها كبعض املواقع العلمية اليت تنشر  
ا  ورمبّ   ،هبا عملية ترشيح املواقع  تمّ تاليت    لآللية ويعود ذلك    ،عن اجلرائم أو بعض املواقع العادية

دم الربوكسي  خلطأ بشري يف حجب موقع غري مطلوب حجبه، ولذلك فقد جتد من يستخ
والشاذ ال حكم    ، موقع علمي أو موقع عادي حجب خطأً، وهذا يف حكم النادر  إلللدخول  

للدخول    الغالبيةَ   أنّ له، يف حني   املواقع    ،اجلنسّيةاملواقع    إلالعظمى تستخدم الربوكسي  أو 
 .أقلّ السياسية ولكن بدرجة 

 قرّ  للنظام الذي أخمالفاً   أمراً ة يعترب  جوباملواقع احمل  إلومن هنا فاستعمال الربوكسي للدخول  
قد تستخدم الربوكسي    هناك نسبة بسيطة جداً   أنّ   جدالً   افرتضناحىت لو    ،حجب تلك املواقع

  األفراد هذه النسبة سواء من    أنّ   إالاملواقع اليت قد تكون حجبت بطريق اخلطأ،    إلللدخول  
ه نّ أذلك    إل  أضفحكم الشاذ،    وهي يف  رال تذكأو من املواقع اليت حتجب ابخلطأ تكاد  

شاب النظام   نْ إمربر حىت و   ألي  هجتاوز   وعدمد به  فرتض يف املواطن واملقيم احرتام النظام والتقيّ يُ 
ها النظام قرّ أالتعليمات اليت    بتجاوز   لألفرادمثل هذه الثغرة والسماح    حُ تْ فَ تنفيذه، فَـ   أثناءخلل  

العظيم حيث   ءفيه من اخلطورة الشي  أمرب تنفيذ  أو خلطأ قد يكون واك  اً ملربر قد يكون واهي
 وتسود اجلرمية.  الفوضى وتعمّ  ،مربرّ  أليّ على جتاوز النظام  األفراد سيجرئ
 
 
 
 
 



الربوكسي   استخداممن انحية خمالفة    أّماالربوكسي للنظام،    استخدامهذا من انحية خمالفة  
 للشرع فهو من شقيني :

من احملظورات الشرعية، ما دامت تلك   األمرالفة ويل  و خم  ،األمرمن ويل    رَّ النظام اُقِّ   أنّ  -أ
  ايَ   ﴿يف سورة النساء    تعالال خترج عن تعاليم الشرع، والدليل على ذلك قوله    األنظمة  

ْنُكْم)ءاأَيـ َها الَّذِّيَن   وقوله صلى هللا    ،﴾(  59َمُنوا أَطِّيُعوا اَّللََّ َوَأطِّيُعوا الرَُّسوَل َوأويلِّ اأْلَْمرِّ مِّ
لم يف احلديث الذي روي يف املعجم الكبري " اي أيها الناس اتقوا هللا وامسعوا وأطيعوا  عليه وس

فامسعوا وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب هللا" ويف   ،جمدعاً   حبشياً   عبداً   نْ إو   ،ملن كان عليكم
" قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، ال يزيغ عنها      يف مسنده  أ داحلديث الذي رواه  

، فعليكم مبا عرفتم من سنيت و سنة  كثرياً   ختالفاً اإال هالك، ومن يعش منكم فسريى  بعدي  
لنواجذ ،  وا عليها اباخللفاء الراشدين املهديني، و عليكم ابلطاعة    وإن عبداً حبشياً عض  

 انقاد".  نقيدانف حيثما فإمنا املؤمن كاجلمل اآل

تلك املواقع   إلالربوكسي للدخول    استخدام  ، فإنّ اً حرام  اجلنسّيةمشاهدة املواقع    تكان  إذا - ب 
  املوصلةالوسيلة    نّ إماً فكان حمرّ   إذافما بين على ابطل فهو ابطل، والفعل    ،أيضاً   ُِ حرامُ 
املفاسد،    إل"دفع الوسائل اليت تؤدي    أيقاعدة سد الذرائع    مة. وتنطبق هناتكون حمرّ   إليه

ه "من املقرر فقهياً  نّ أ، كما  (226م :  1976،  ةأبوزهر )املصاحل"    إلابلوسائل اليت تؤدي    واألخذ
 . (228م  : 1976، أبوزهرة)م على جلب املصاحل"  دفع املفاسد مقدّ  أنّ 
  

 الشخصية:   إخفاء .4

 إرسال   أثناءسواء    ،شخصيته  إخفاءن املستخدم من  توجد الكثري من الربامج اليت متكّ 
تخدم هذه الربامج هدفهم غري غلب من يس أ  أنّ تصفح املواقع. وال شك    أثناءأو       الربيد
  أو خجالً   ، من مسائلة نظامية  شخصيتهم خوفاً   إخفاء  إليسعون من خالهلا  هم  نبيل، ف
الطيبة ال   األفعال  أنّ   وعرفاً   هبا شرعاً   املسّلم  األمورف غري الئق يقومون به. ومن  من تصرّ 

منها   عادة    األشخاصخيجل  يسعون  معينة  إال-بل  حاالت  عنها    اإلعالن  إل  -يف 
  الشخصية غالباً  إخفاء و . إخفائها املشينة فيحرص الغالبية على  األفعال أّماواالفتخار هبا، 

  ما   رفت شخصيته، ولعلّ ولية اليت قد تلحق ابلشخص مىت ما عُ ؤ ب من املس مشني وهترّ   أمر
 على ذلك حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي رواه مسلم يف صحيحه "الربِّ    يدلّ 
 ". عليه الناسُ  لعَ يطّ  أن تَ هْ رِّ ك وكَ يف صدرِّ  ماحاكَ  واإلثُ ق، خللُ ا حسنُ 
 



 الشخصية:  انتحال .5

 قسمني: إلوهي تنقسم       
 انتحال شخصية الفرد :   -أ

التنامي املتزايد لشبكة    أنّ   إالّ   ،من اجلرائم القدمية   اآلخرينجرائم انتحال شخصية    دّ عتُ 
قدرةً   أعطى  اإلنرتنت مج  أكرب  اجملرمني  الضحية على  عن  املطلوبة  الشخصية  املعلومات  ع 

املشبوهة    اإلعالانت الكثري من    اإلنرتنتواالستفادة منها يف ارتكاب جرائمهم. فتنتشر يف شبكة  
عادةً  تداعب  الطمع    واليت  من    اإلنساينغريزة  اختيارية  معلومات  على  االستيالء  حماولة  يف 

  ، من يساهم مببلغ رمزي جلهة خريية  عن جائزة فخمة يكسبها  إعالنالضحية، فهناك مثالً  
م عن بعض املعلومات الشخصية كاالسم والعنوان واألهّ   اإلفصاحيتطلب بطبيعة احلال    وهذا

 اإلعالن مثل هذا    أنّ رقم بطاقة االئتمان خلصم املبلغ الرمزي لصاحل اجلهة اخلريية، وابلرغم من  
واحتيال    ميّثل نصب  املستنّ أ  إالواضحة،  عملية  من  ليس  من    أنبعد  ه  الكثري  يقع ضحيته 

الشخصية    أن. وميكن  اإلنرتنتمستخدمي   انتحال  االستيالء على رصيده   إلتؤدي جرمية 
-84هـ:  1420د،  او )دالضحية    ةمسع  إل  اإلساءةالبنكي أو السحب من بطاقته االئتمانية أو حىت  

89)    . 
 انتحال شخصية المواقع :   -ب

يف    صعوبةً   وأكثر  ، خطورةً   شدّ أ ه  أنّ   إالّ   ، بياً نس   اً حديث  دّ يع  األسلوب هذا    أنّ مع  و 
حىت مع املواقع اليت    األسلوب ، حيث ميكن تنفيذ هذا  األفرادمن انتحال شخصية    ،اكتشافه

حيث ميكن وبسهولة    . (Secured Server)  مناآليتم االتصال هبا من خالل نظم االتصال  
وم يشنه اجملرم على املوقع للسيطرة ، وتتم عملية االنتحال هبجاألميناخرتاق مثل هذا احلاجز  

مقدمي اخلدمة   ألحداجملرم اخرتاق موقع    حياوليقوم بتحويله كموقع بيين، أو    ثَّ عليه ومن  
موقعه   إلشخص    أي ه  توجّ   إلمما يؤدي    ،يقوم برتكيب الربانمج اخلاص به هناك   ثُّ   ،املشهورين

انتحال شخصية املواقع يف   أسلوب تخدام يكثر اس  أنمبجرد كتابة اسم املوقع املشهور. ويتوقع 
 (. 93-89هـ:1420د، او )دلصعوبة اكتشافها نظراً  ،املستقبل

كان منها    ما  سواءً   ،واملخالفات النظامية والشرعية واضحة يف هذه الفقرة  األمنيةواحملاذير  
وضعية  أو املواقع، فقد حفظت الشريعة السماوية واألنظمة ال  األفرادعلى انتحال شخصية    قاصراً 

 اً ومعاقب  شرعياً   حمظوراً   أمراً عل التعدي عليها  وجُ   ، احلقوق الشخصية وصانت امللكيات الفردية
 عليه جنائياً. 



شخصية   انتحال  ِّ   اآلخرينويف  ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ َِ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ ِِّ وانتهاكاً   تعدِّ حقوقهم  على    صارخ 
تنوعة  م ُِ أضرارُ  اآلخرينرتتب على انتحال شخصية يه أنّ مللكياهتم اليت صانا الشرع هلم، كما 

معنوية    أضرارقد تقتصر على  ف  ،نتيجة الفعل  بتفاوت   األضرارهذه    وتتفاوت قد تلحق هبم،  
مادية كاالستيالء غري املشروع على ممتلكات   أضرار  إلوقد تصل    ،كتشويه مسعة الشخص

 عليه.  للمجينومقتنيات مادية 
  بدّ ال  اجملين عليه    إنّ ف  ،الناجتة عن هذا الفعل غري النظامي  األضرارومهما كان حجم هذه  

  ، اهلدف الغالب من انتحال الشخصية لن يكون  يداً   أنّ وخاصة    ،يتضرر من هذا الفعل  أنْ 
 خالف منتحل الشخصية. آخرأو خلدمة شخص  ،حبسن نية لن يكونو 

بغريه،    عن كل فعل ضارّ   والً ؤ مس   اإلنسانالوضعية يف جعل    القواننيفق الشريعة مع  وتتّ 
القانون  انتحال   أنّ   وال شكّ   (،77هـ :1401)عودة،  مل يعتربه    أمذلك الفعل جرمية    سواء اعترب 

 ولذلك فهي جرمية قانونية وخمالفة شرعية  ،األساسيني  أبصحاهبا  أو املواقع مضرّ   األفرادشخصية  
 ثانيا: جرائم االختراقات: 

هذا املواقع،  يشمل  تدمري  جرائم  الشخصيةو   القسم  أو  الرمسية  املواقع  اخرتاق و ،  اخرتاق 
الربيد  و ،  ةالشخصي  األجهزة عليه  لآلخرين  اإللكرتويناخرتاق  االستيالء  إغراقه،   ، أو  أو 

 الفريوسات والرتوجنات. إرسالو  ،وأرقامهم السرية اآلخريناالستيالء على اشرتاكات و 
نتهاك  تبدأ اب  مجيعاً   ا كون  ووه  ،واحد  أمر  امع اختالفها جيمعه   واألفعالهذه اجلرائم    مجيعَ   ولعلّ 

عليهم،  الشخص،    ة خصوصي واملعنوي ابجملين  املادي  الضرر  إحلاق  عن  ُِ  فضالً  وهذا سبُب
 ِِّ ِِّ  لتجرميها.    كافِّ
 دّ ويع  ،الفرد  ة خصوصيفق التشريعات السماوية واألنظمة الوضعية على ضرورة احرتام  تتّ و 
  ، اإللكرتوينبريده  أو يف    ،اآليلة يف احلاسب  كانت خمزنّ   سواءً   ،ل على تلك املعلومات د التطفّ جمرّ 

 قوقه.  حلانتهاكاً خلصوصيته الفردية و  ،آخرمكان  أيأو يف 
الكثريين   أنّ إال    ، لألفرادوحقوق    ،حقوق هلل  إل  ، مون احلقوقالفقهاء يقسّ   أنّ ومن املعلوم "

هلل    اً اخلالص يعترب حقّ   األفراد  اجلماعة اخلالص أو حقّ   كل ما ميس حقَّ   أنّ   -حبقّ -منهم يرون  
على    التعدي  دّ ، ومن هنا يع( 206هـ :1401) عودة،  من حقوق اجلماعة ونظامها"    أي  ،تعال

  شرعاً   يعدّ   ألنّه  ،وانتهاك خصوصياهتم الشخصية خمالفة شرعية وجرمية نظامية   األفرادحقوق  
 هللا.   ايً على حقّ تعدّ 



هتم  النتهاك خصوصيا  اإلنرتنتالكثري من مستخدمي    تعّرض  إل  اإلنرتنتوقد أدى انتشار  
موقع على   أيّ   اإلنرتنتمستخدم  زور  ي   ل بساطة ما أنْ بكّ ، فأو مصادفةً   الفردية سواء عمداً 

املوقع    اإلنرتنتشبكة   ذلك  يقوم  اخلاصة    إبصدارحىت  الكعكة  من  نسختني 
هي نصوص صغرية يرسلها العديد من مواقع الويب لتخزينها يف جهاز  و    (Cookies)أبجهزهتم

  ألسباب   أور الزايرة للموقع  منها التعرف على من يكرّ   لعلّ   ،أسباب ة  من يزور تلك املواقع لعد
على  ها  ختزين  واألخرى يتمّ   ،اخلاص هبم(  السريفر اخلادم )يف  من الكعكات    تبقى واحدة، و أخرى
بذلك أو  صاحب اجلهاز  شعر  يدون أن    امللفات   أحديف  جلهاز الزائر للموقع  قرص الصلب  ال

الزائر  زرقم خاص ليميّ   صدارإيتم    ! وفوراً هستئذن منيحىت   وتبدأ    ،من الزوار  هغري   عن   ذلك 
شركات مجع وحتليل   إحدىأو    مصدرها  إل  وإرساهلااملعلومات    معجبالكعكة أبداء مهمتها  

بزايرة املوقع  ذلك الشخص  امما قوكلّ  ،شركات دعاية وإعالنما تكون  وهي عادةً  ،ملعلومات ا
بعمل املهمة املطلوبة    هح لديويقوم املتصفّ   ،املوجودة لديهم  لنسخةاملعلومات وجتديد ا  إرساليتم  

، وقد تستغل بعض املواقع املشبوهة هذه الكعكات وضعها  بتعديلصاحب اجلهاز  قم  يمنه مامل  
املواقع على    أصحاب بنسخ تلك امللفات واالستفادة منها بطريقة أو أبخرى. كما قد حيصل  

عندما يفشى   داً تردّ   أقلّ   حيث يكون الشخص عادة  معلومات شخصية لصاحب اجلهاز طوعاً 
لو كان الذي يتعامل  ما  بعكس    ،اآليلمعلوماته الشخصية من خالل تعامله مع جهاز احلاسب  

 (.  52 - 50هـ: 1420د،او د  ؛  هـ1421، جملة األمن اإللكرتونية)موقع   آخرَ  إنساانً معه 
ه "من الصعب  أنّ ، إالّ  اإلنرتنتح  تصف  أثناء كانت هناك وسائل حلماية اخلصوصية    نْ إهذا و 

وعلى ذلك    ،(اآليل للمعلومة مبجرد خروجها من جهاز احلاسب )  ث ما حيد السيطرة على    جداً 
تصبح    نْ أ  يال ينبغبتحديد نوعية البياانت اليت    ،تبدأ من البداية  نْ أ اية اخلصوصية جيب    نّ إف

   . (53هـ:1420د،و ا)دتلك املعلومات"   إلبتقييد الوصول  ثُّ  ،عامة ومشاعة
مع   وال تتمشى  ،أخالقية  غريغري شرعية و   األفعالهذه    أنّ دم  ما تقّ   من كلّ   يّتضح

  ' ى وراع  ،ص على احرتام احلقوق الشخصية وحفظ امللكية الفرديةتعاليم ديننا احلنيف الذي حر 
التعدي على احلقوق الشخصية تعدايً   األفرادخصوصية   على حقوق   واجلماعات، بل اعترب 

يعاقب عليها الشرع بعقوابت ختتلف    ،أخالقية وتصرفات ال    إجرامية  أفعالا  أنّ ، مما يعىن  هللا
عليه، وقد يدخل الفعل وعقوبته   اجملينوحبسب الضرر الواقع على    ،حبسب نوع الفعل املرتكب 

بقدر   األنواعوليس اجملال هنا جمال تفصيل هلذه    .أو التعازير  ،أو القصاص،  حتت جرائم احلدود
من يرتكب    هناك عقوبة شرعية حبقّ   أنّ جمّرمة و   األفعالهذه    أنّ   وإيضاحهو جمال حتديد  ما  
 . األفعالهذه 



ا متشاهبة ومتداخلة نّ أل  األفعالالتكييف الشرعي والنظامي هلذه    إيضاح  أمجلتوقد  
التفصيل  وبشيءرق  التطّ   األمرخلطورهتا وشيوعها فيلزم    ه ونظراً أنّ   إالّ كبري،    حدِّ   إل  إل  من 

ِِّ  أكثريساهم وبوضوح  آخر ه يضيف بعداً لعلّ  ،وأضرارها األفعالشرح فين هلذه  ِِّ   يف التَـعَُّرفِّ
 هي: األفعالعلى كونا جمرَّمة، وهذه 

 التسلل :   أو االقتحام  .1

االخرتاقات  جرائم  البند  هذا  الرمسية  ،يشمل  للمواقع  الشخصية  ،سواء    اخرتاق أو    ،أو 
االستيالء على اشرتاكات  و أو االستيالء عليه،    ،اإللكرتوينيد  الرب   اخرتاقو ،  ةالشخصي  األجهزة
  "   فكثرياً ما  واألخبار يف الصحف    تنشر يومياً   أصبحت  أفعالوأرقامهم السرية. وهي    اآلخرين
  أماكنكثرية عن االخرتاقات األمنية املتعددة يف    أنباءً   اآلن الصحف والدورايت العلمية    تتداول

ليس   العامل  من  )  أجهزة اخرتاق    اخرهآكثرية  الدفاع  اآليلاحلاسب  )وزارة  البنتاجون  يف   )
 (. 99هـ: 1420) داود، (" األمريكية

صان طروادة  حب  ما يعرف  يستخدمون  اآلخرين  أجهزة  إل   نياملتسلل  نّ إولكي يتم االخرتاق ف
بر و  يتمّ انهو  صغري  احلاسب  مج  جهاز  داخل  على  ،تشغيله  التجسس  أبغراض  يقوم   لكي 
هبا على لوحة املفاتيح منذ أول   ماطرقة ق  يقوم بتسجيل كلّ   ةطابس بو  هف  ،صيب الشخو اساحل

اخلاصة على   ته أو حماداث  ،املالية  هأو حساابت  ،السرية  هبياانت  كلّ   ذلك شمل  يو   ،حلظة للتشغيل
ستخدمها لدخول يحىت كلمات املرور اليت    أو  ،هرقم بطاقة االئتمان اخلاصة ب  أو  ،اإلنرتنت
بعد ذلك من قبل اجلاسوس الذي قام بوضع الربانمج على   استخدامهاقد يتم  واليت    ،اإلنرتنت

)اقتحام    اإلنرتنتللضحية. و" يعترب اهلجوم على املواقع املختلفة يف شبكة    اسب الشخصياحل
ت هلذا النوع من اجلرائم يف الوالايت املتحدة  املواقع( من اجلرائم الشائعة يف العامل، وقد تعرضّ 

ُِ   مثالً  ام  كل  وزارة  والقّوات ن  املركزية  واملخابرات  العمّ   اوكذاجلوية،    لعدل  ال حزب 
  . ( 83هـ: 1420د،او )دالربيطاين"

قراصنة   قام  صفحة    ن و إسرائيليوقد  فلسطني    اإلعالمية  اإلنرتنت ابقتحام  ببنك  اخلاصة 
،  كلياً الصفحة وحموها    إلغاء   إلر البنك  مما اضطّ   ،وشعارات معادية  ووضعوا هبا صوراً   ،احملدود

ومنها    ،كما تعرضت العديد من الشركات اخلاصة يف مناطق احلكم الذايت للهجوم والعبث
ووضعوا صورة زوجة مدير الشركة وهي عارية بعد جتريدها من   أجهزهتاشركة اقتحم املتسللون  

 . ( 37هـ: 1420، بوشامة أ )  اآليلاملالبس بواسطة احلاسب 



تخريب أجزاء من موقع  ب هـ6/10/1423ملوافق ا بعض املخرتقني فجر الثالاثء كما قام 
من  صفحة احلجب اليت تظهر لكلّ  للعلوم والتقنية ابململكة، واستبدالمدينة امللك عبدالعزيز 

الرايض،    صحيفة )موقع   ابحية فاضحةإبصورة   ،حياول الدخول ملوقع حمجوب من قبل املدينة
   هـ(.10/10/1423

٪( من  43)   تعّرض  (FBI)  األمريكيةاحث الفدرالية  م( قّدَرْت وكالة املب1997ويف عام )
( مرات خالل سنة  5-1مابني )  ترتاوححملاولة تسلل    اإلنرتنتالشركات اليت تستخدم خدمة  

التسلّ   (،Wilson,2000)واحدة   من اهلواة    نو قد يكون  منّ إل على احملرتفني فقط بل  وال يقتصر 
الوقت، كما حدث مع مراهقة يف اخلامسة  لشغوحماولة  الفراغذلك  إلحيث يدفعهم  ،أيضاً 
عمرها  ةعشر  التسلل    ،من  مبحاولة  العنكبوت  إلقامت  عسكرية  يالصفحة  بقاعدة  اخلاصة  ة 

بسنغافورة احلربية  ملا  نّ أل  ،للغواصات  التلفالمتيل  تكون متسللة   أنّ ت  لذلك فكرّ   ،زاشاهدة 
(Hacker)  (Koerner,1999).   

اأيضاً    اّتضح وهذا ما   عندما    ،األول  حرب اخلليج  أثناء  (FBI)ملباحث الفدرالية  لوكالة 
القواعد العسكرية   إبحدى الصفحة العنكبوتية اخلاصة    إل  أشخاصحول تسلل    جروا حتقيقاً أ

ت  احلقيقة جتلّ   أنّ   إال  ،دوليني  إرهابيني  إلبداية  يف ال، وكانت الشكوك قد اجتهت  األمريكية
يف   ذلك  مراهق  أنّ بعد  مها  احلاسب  املتسللني  جبهاز  يعبثان  منزهلما    اآليلان كاان  يف 

(Wilson,2000) . 

( عام  ابلتسلل  1997ويف  مراهق  قام  مطار   إلم(  اجلوية يف  املالحة  مراقبة حركة  نظام 
أخرى  حيوية  وأنظمة    ، تعطيل نظام املالحة اجلوية   إل  أدى مما    ( Massachusetts)ش  سيتيو سما

عقوبته اقتصرت على   أنّ   إالّ   ،ضرر الذي تسبب فيهوابلرغم من فداحة ال  ساعات،    ستملدة  
ئتني ومخسني ام(  250خدمة للمجتمع ملدة )  أبداء   إلزامهوضعه حتت الرقابة ملدة سنتني مع  

غري مباشر يف تشجيع املراهقني   يلعب دوراً   األمريكيالقانون    نّ إوهبذا ف  ،(Wilson,2000)  يوماً 
املتسللني  اعق  ةندر لل  التسلّ   أعمالعلى   الثامنة عشر ب  أولياء  ةدون سن    أمور، كما يساهم 

حاسوبية تتعلق ابلتسلل    أنشطةمارسوا    إذا  أذكياء  همءأبناون  دّ حيث يع  أيضاً املراهقني يف ذلك  
   .(Koerner,1999) اآلخرين أجهزة  إل

  أنّ   اً،أمريكي  اً جامعي  اً طالبمخسائة وواحد ومثانني    (581على )  أجريتوأوضحت دراسة  
سبعة  (  47)  أنّ ذلك العام، و   اإلنرتنتاستخدام    أثناءغري نظامية    عمالأباشرتك    ٪( منهم50)

  أنّ ، و اآليل٪( سبق وقبض عليه يف جرائم تتعلق ابحلاسب  7.3)  ه ما نسبتأو    طالباً وأربعني  
وسبعني  (  75) نسبتأو    طالباً مخسة  على  13.3)  ه ما  قبض  تتعلق   أصدقائهم٪(  يف جرائم 

         . (Skinner & Fream, 1997) اآليلابحلاسب 



، اآليلعلى تقليص االرتفاع املستمر للجرائم املتعلقة ابحلاسب    دال تساعفالعقوابت احلالية  
عام   يفو ،األمريكيةتلك اجلرائم على مستوى الوالايت املتحدة    تضاعفتففي خالل عام واحد  

  الة تتعلق ابلتسلل حمائة    ينامث(  800عن )  (FBI)ت وكالة املباحث الفدرالية  م( حترّ 1999)
(Hacking) ،    عام   أيعنها يف العام السابق    ابلتحريوهو ضعف عدد احلوادث اليت قامت
٪(  300فقد تضاعف )  اإلنرتنتعلى    اآليلاهلجوم على شبكات احلاسب    أّمام(،  1998)

 . (Koerner,1999) أيضاً يف ذلك العام 
رون تقنياهتم  املتسللني عادة يطوّ   نّ  ألونظراً   ،(Hacking)  من تزايد عمليات التسلل  وللحدّ 

وشبكات    ،ةاآللي أمن احلاسبات    لومسؤو ر  بصفة مستمرة وميلكون مهارات متقدمة، فقد اضطّ 
ليستطيعوا تطوير نظم احلماية   ،التسلل  االستعانة خبربات بعض حمرتيف  ،األمنورجال    ،اإلنرتنت

املتسللني   يرسل  ( Hackers)ضد  املثال  سبيل  وعلى  تتعلق   أسئلةاحلاسبات    منأمسؤولو  ، 
 hacker)سبل احلماية لغرف الدردشة اخلاصة مبواقع املتسللني أو ما تعرف ابسم    أبحدث 

internet chat room )    احلماية سبل  أحدث  حول  تقنية  نصائح   ,Staff, 2000) ولطلب 

February 17) . 
لتدريب    (Hackers)  خبرباء يف التسلل   أيضاً استعانت    (FBI)وكالة املباحث الفدرالية    نّ إ  بلْ 

التسلل   طرق  على  الوكالة  اجملال  (Hacking)منسويب  هذا  يف  وقدراهتم  خرباهتم   ،لتنمية 
ومنهم    ،(Hackers)  من املتسللنيواحملرتفني  وليستطيعوا مواكبة خربات وقدرات املتخصصني  

املتسللني    أحد ابسم    ( Brian Martin)  ويدعى  (Hackers)أشهر    ( Jericho)واملشهور 
على   (New York Times) هم ابلتسلل والعبث مبحتوايت الصفحة الرئيسية لصحيفة  ِّ تّ املو 

 . ( Staff, 2000 April)  اإلنرتنتشبكة 

مة  اجلرائم املنظّ   أنّ   (The US Secret Service)  األمريكيةوحدة اخلدمات السرية    ت وأكدّ 
التسلل  استغالل  حنو  الالزمة    (Hacking)  تتجه  املعلومات  على  خمططاهتا  للحصول  لتنفيذ 

  .(Thomas,2000)اإلجرامية 
متسللني قاموا ابقتحام نظام احلاسب   أنّ خرب نشرته صحيفة لوس اجنلوس اتميز  أوضح  و 
)موقع    األمريكيةوالية كاليفورنيا    أحناءغلب الكهرابء يف خمتلف  أالذي يتحكم يف تدفق    اآليل
 . م ( 2001/ 10/6،أرابيا 

 



 بالرسائل :    اإلغراق .2

بقصد   ،لشخص ما   اإللكرتوينالربيد    إلمئات الرسائل    إرسال إل  األشخاصض  يلجأ بع
 رسائل فضالً   أيّ استقبال    إمكانيةوعدم    ،ل الشبكةتعطّ   إلذلك    ، حيث يؤديبه  اإلضرار
اخلدمة  إمكانيةعن   اجلهة    إذاوخاصة    ،انقطاع  من ذلك هي مقدمة خدمة   ة املتضرر كانت 

من  ،مثالً   اإلنرتنت يتم ملء  االتصال  حيث  قوائم    (Communication-Ports)افذ  وكذلك 
د خسائر مادية ومعنوية غري وابلتايل تكبّ   ،مما ينتج عنه انقطاع اخلدمة  (Queues)االنتظار  

الشركات   بعض  ولذلك جلأت  من    إلحمدودة،  حمدود  جزء  ابستقبال  تسمح  برامج  تطوير 
   (. 93:هـ 1420د،او ) دكبرية منها   أعدادق الرسائل يف حالة تدفّ 

  تعّرض   إذانتصور حال الشخص العادي   نْ أكان هذا هو حال الشركات الكبرية فلنا    وإذا
حملاولة   طويالً   ،ابلرسائل  اإلغراقبريده  بريده  يصمد  لن  من    أمام  حيث  املنهمر  السيل  هذا 

أو اليت قد يصاحبها فريوسات أو صور أو ملفات كبرية احلجم، خاصة    ،الرسائل عدمية الفائدة
 . أعلى  ا كحدّ غمساحة حمددة للربيد ال تتجاوز عشرة ميعادة  مزود اخلدمة يعطي    أنّ علمنا    إذا

 ة : آلي  الفيروسات الحاسب .3

األوامر املكتوبة    أنّ   إالّ   ،ةاآلليالربامج احلاسب    أنواع  إحدىهي    ةآليالفريوسات احلاسب  
، فيمكن عند كتابة كلمة أو  يف هذه الربانمج تقتصر على أوامر ختريبية ضارة ابجلهاز وحمتوايته

  ، أو الرسالة الربيدية املرسل معها الفريوس  ،لفريوسلأو حىت جمرد فتح الربانمج احلامل    ،أمر ما
قيام الفريوس مبسح حمتوايت اجلهاز أو العبث ابمللفات املوجودة به.    ثَّ اجلهاز به ومن    إصابة
ر يف الربامج نوع من الربامج اليت تؤثّ   هاِّ نّ أب  (Fred Cohen)خرباء الفريوسات    أحدفها  وقد عرّ 
الفريوس    أنّ ل يف تلك الربامج لتصبح نسخة منها، وهذا يعىن ببساطة  حبيث تعدّ   ،األخرى

 (   Highley,1999)كبرية    أبعدادحبيث يتكاثر   ،آخر آيلاسب حل آيلينسخ نفسه من حاسب 
 :  أنواعمخسة   إلوميكن تقسيم الفريوسات 

   .(Newzeland) و ( (Brainاجلزء التشغيلي لالسطوانة كفريوس  : فريوسات لو األ
 . (Vienna) وفريوس (Cascade): الفريوسات املتطفلة كفريوس الثاين

 . (Flip) وفريوس  ( Spanish-Telecom)كفريوس   األنواع: الفريوسات املتعددة الثالث
 م الدوس أو  الوندوز. سواء على نظا ( exe) : الفريوسات املصاحبة للربامج التشغيلية الرابع



     أدرج ه  أنّ   إالّ   ل حبد ذاته، فه البعض كنوع مستقّ وهذا النوع يصنّ   ،طروادة: يعرف حبصان  اخلامس
احلصان اليوانين اخلشِب الذي    إلالفريوسات، وينسب هذا النوع    أنواع  كأحدتقسيم  هذا اليف  

 خطري.   لتدمرييا أثره  نّ أ  إالاستخدم يف فتح طروادة حيث خيتفي الفريوس حتت غطاء سلمي 
نفسها عن الربامج املضادة للفريوسات ابستخدام طرق تشفري   إخفاءوتعمل الفريوسات على  

الفريوسات بصفة دائمة    ،أشكاهلا  لتغرّي  برامج مكافحة  :  1419)عيد،لذلك وجب حتديث  هـ 
63-66 ) . 

كان املستهدف  على أساس امل  ، فمنهم من يقسّمهاللفريوسات   همقسيميف تاخلرباء    وخيتلف
الكمبيوتر  ابإلصابة  جهاز  هي  أنّ ويرون    ، داخل  الفريوسات  من  رئيسة  أنواع  ثالثة    : هناك 

ات  ـوفريوس  (File Injectors)  لفات ـات املـوفريوس  (Boot Sector)   اإلقالعفريوسات قطاع  
من  و   . (Macro Virus)  املاكرو  Direct)  رةـباشـ امل  اإلصابةات  ـفريوس  : إل  هايقّسمهناك 

action )  أو املقيمة    ، وهي اليت تقوم بتنفيذ مهمتها التخريبية فور تنشيطها(staying)    وهي
ومعظم   ،اليت تظل كامنة يف ذاكرة الكمبيوتر وتنشط مبجرد أن يقوم املستخدم بتنفيذ أمر ما

  (Polymorphs)رية  الفريوسات املتغّ   أيضاً وهناك    التقسيم،الفريوسات املعروفة تندرج حتت هذا  
)    ل برامج مكافحة الفريوسات عملية التكاثر حىت تضلّ   أثناء ليت تقوم بتغيري شكلها ابستمرار  ا

 (. 2000اجلزيرة ، موقع جريدة 
املتعلقة   اجلرائم  قيام شخص    إبرسالومن   Robert)يدعى    أمريكيفريوسات حاسوبية 

Morris)  وقد   ،نرتنتاإلم( عرب  1988دودة حاسوبية بتاريخ الثاين من نوفمرب عام )  إبرسال
تعطيل ما   إلذلك   وأدى   الفريوسر الفريوس نفسه عرب الشبكة بسرعة فاقت توقع مصمم  كرّ 

  األضرارت  قدرّ قد  مرتبط ابإلنرتنت، و   آيل  ِِّ حاسبِّ   ستة آالف ومائيت(  6200يقارب من )
بتلك   قُ   األجهزة اليت حلقت  الدوالرات. ولو  املاليني من  الفريوس تصميمه  دّ مبئات  ر ملصمم 

كم  ، وقد حُ األجهزةأخرى ال ميكن حصرها بتلك    أضرارللحقت    ، ضرراً   شدّ أيكون  ث  حبي
املذكور ابلسجن ثالث  املذكور    على  نفسه  سنوات ابلرغم من دفاع  يقصد مله  أنّ عن   يكن 

 . (Morningstar, 1998)األضرارمثل تلك  إحداث 

 

 



 ؟ جهازال يتم اقتحامكيف  

 ادة يف جهاز الضحية بعدة طرق منها: لتتم عملية االقتحام جيب زرع حصان طرو     
الربيد  .  1 طريق  ي  اً ملحق  اً ملفابعتباره    اإللكرتوين يرسل عن    ابستقباله الشخص  قوم  حيث 

 .أو ملفات أخرى ،وقد ال يرسل وحده حيث من املمكن أن يكون ضمن برامج ،وتشغيله
 .إسرائيل ه أنتجتوهو برانمج حمادثة  ( ICQ)احملادثة الشهري برانمج  ماستخدا . عند2
 . وثوق هبا وهي كثرية جدااملاملواقع غري  أحدبـرانمج من  حتميلعـند .3
 قليلة.ص يف جمرد كتابة كوده على اجلهاز نفسه يف دقائق خّ تتل   ،هطريقة أخرى لتحميل .4
   .داخـلية أو شبكة إنرتانت ةاجلهاز بشبك.يف حالة اتصال 5
 اخلاصة بنقل امللفات.  ( Telnet) و أ  (FTP) بواسطة برامج أيضاً ميكن نقل امللف .6

املوجود يف   املاكرومن خالل بعض الربامج املوجودة على احلاسب مثل  اإلصابة.كما ميكن 7
   (.Nanoart,2000) ة النصوصجلعابرامج م

 أدوات هناك  و   TCP/IP))على بروتوكول الـ    تعتمد كلياً   القرصنةبرامج  وبصفة عامة فإن  
(ActiveX )   ّو مصم الربوتوكول  زةجمهّ مه  هبذا  التعامل  ومن   ،خلدمة 
الداعمة   ( WINSOCK.OCX) شهرهاأ الربجمة  لغات  مع    ملربجمي  .  األدوات هذه  للتعامل 
يقوم اخلادم ف ،املتسلل وعميل يف جهاز ، خادم يف جهاز الضحية، برانجمني   إل  األمر  تاجوحي

ادم يف حالة انتظار حلظة  يكون برانمج اخليف حني    ، يف جهاز الضحية  حمدد مسبقاً  بفتح منفذ  
 إشاراتعلى    ( server)   يتعرف برانمج اخلادمحيث    ،ولة دخول املخرتق جلهاز الضحيةاحم

  ،املخرتق  عندحمتوايت جهاز الضحية  كامل   عرض  يتمّ   ثَّ ومن    ،ويتم االتصال  ،الربانمج املخرتق
 ن من العبث هبا أو  االستيالء على ما يريد منها .  حيث يتمكّ 
منفذ   ( 65.000الـ)يقارب  ما    هناكو   ،جهازل ببواابت ل  اميكن وصفه  (Ports)  املنافذف
املنفذ    مثالً حمدد، فرض  غمنها    كلّ لو   خاص  رقمباآلخر  عن  منفذ    ز كلّ مييّ   ،جهاز كل  يف    تقريباً 
  اً جزء  دّ وتع  مثل منفذ الطابعة،  ةماديغري  فذ  ااملن  ههذة، و دماخلملزود    أحياانً صص  ( خي8080)

  كلّ و واستقبال البياانت،    إرسالمنطقة    انّ اجلهاز أب   ان معني يتعرف عليهاعنو   اهل  ،من الذاكرة
ما يسمى بطريقة    و هو   الضحية  لوصول جلهازلهذه املنافذ    أحدهو فتح    تسللما يقوم به امل

يفتح املنافذ فيصبح    ،الضحية  ملف جلهاز   إرسال   حيث يتمّ   ( (Client\Serverاخلادم  /الزبون
ابلوصول هلذه  املتسلل  يقوم    ثَّ من  و  ،( Client)  املتسلل  وجهاز  ، (server)   الضحية  جهاز
 .Net Sphere)) أو  Net Bus))متخصصة كربانمج برامج كثرية ابستخدام املنافذ 

لن يكون  ه  نّ إجهاز الضحية ف  إله عند دخول املتسلل  أنّ تكمن يف    اإلضافية اخلطورة    ولعلّ 
  عاماً   مركزاً   ذلك اجلهاز  صبححيث ي  ،هازجلذلك االشخص الوحيد الذي يستطيع الدخول ل

  أحدعن طريق    ( Port scanning)شخص الدخول عليه مبجرد عمل مسح للمنافذ    أليميكن  
 .املتخصصة يف ذلكالربامج 



 :طروادةخـطـورة برامج حـصان 

ى عل   ،أو املوظفون  ،األبناء   معرفة ما يقوم بهك  ،ألهداف نبيلة  ة تصميم هذه الربامج كاني بدا   
،  من خالل ما يكتبونه على لوحة املفاتيح وذلك    ،أو املدراء  ،الوالدين  جهاز احلاسب يف غياب 

من قبل   ملستخدمهاالبـرامــج   ربامج من أخطرهذه ال  تعدّ استخدامه. و   أسيء ه سرعان ما  نّ أ  إال
  على   اهليمنة  ايللتابو   ،( passwords)   للدخيل احلصول على كلمات املرور  يتيح  ألنّه  ،املتسللني
يتمّ ل  لاملتسلّ   أنّ كما  ابلكامل.    اآليلاحلاسب   مالحظته    ن  أو  الطرق  يستخدم    ألنّهمعرفته 

معظم برامج حصان    أنّ يف    أيضاً يستخدمها مالك اجلهاز. كما تكمن اخلطورة  املشروعة اليت  
صان الساكنة حل  الطبيعة  أنّ   إلإضافة    ،طروادة ال ميكن مالحظتها بواسطة مضادات الفريوسات 

نفسها للضحية مثلما يـقـوم الفريوس   فهي ال تقوم بتقدمي  ،خطر من الفريوسات أجيعلها  طروادة  
وابلتايل   ،أو األضرار اليت يقوم هبا للمستخدم  ،اإلزعاج  الذي دائما ما ميكن مالحظته من خالل

الشعور  هفإن ميكن  ملهمتها    أثناء  األحصنة هبذه    ال  فإنّ   ، التجسسيةأدائها  فرص    وابلتايل 
 (. Nanoart,2000) معدومةتكون   والقبض عليها تكاد ،اكتشافها

 أهم المنافذ المستخدمة الختراق الجهاز: 

اليت تقوم بفتحها يف جهاز الضحية    ( Ports)هي املنافذ    األحصنةمورد هلذه    إذن فأهمّ 
ق بشكل رّ ؟ سنحاول هنا التطلعبث مبحتوايته. فما هذه املنافذاجلهاز وا  إلالتسلل منها    ثَّ ومن  
والربامج املستخدمة يف النفاذ   ،أهم املنافذ اليت ميكن استخدامها من قبل املتسللني  إل  إمجايل

 من هذه املنافذ : 
 املنفذ الربانمج  اسم

blade Runner , doly Trojan ,FTP Trojan , Invisible FTP , Larva ,WebEX , Win Crash 21 

Tiny Telnet Server 23 
Antigen , Email Password Sender , Haebu Coceda , Kauang 2 , Pro Mail trojan , 

Shtrilitz , Stealth , Tapirs ,Terminator , Win Pc ,Win Spy ,Kuang20.17A-0.30 25 

Agent 31 , Hackers Paradise , Master Paradise 31 

Deep Throat 41 

DMSetup 58 

Fire hotcker 79 

Executor 80 

Pro Mail trojan 110 

Jammer Killah 121 

TCP wrappers 421 

Hackers Paradise 456 



Rasmin 531 

Ini Killer , Phase Zero , Stealth Spy 555 

Attack FTP ,Satanz BackDoor 666 

Dark Shadow 911 

Deep Throat 999 

Silencer , WEBEX 1001 

Doly Trojan 
1011 

1012 

Net Spy 1024 

Rasmin 1045 

Xtreme 1090 

Rat 
1095 

1097 
1098 
1099 

Psyber Stream Server , Voice 1170 

Ultors Trojan 1234 

Back Door -G , SubSeven 1243 

VooDoo Doll 1245 

UPD – BO DLL 1349 

FTP99CMP 1492 

Shivka – Burka 1600 

Spy Sender 1807 

Shockrave 1981 

Back Door 1999 

Trojan Cow 2001 
Ripper 2023 

Bugs 2115 

Deep Throat , The Invasor 2140 

Striker 2565 

Win Crash 2583 

Phineas Phucker 2801 

Win crash 3024 

Master Paradise 3129 

Deep Throat , The Invasor 3150 

Portal Of Doom 3700 

Win crash 4092 

File Nail 4567 

ICQ Trojan 4590 

Bubbel , Back Door Setup , Sockets de troie 5000 

Back Door Setup , Sockets de troie 5001 

Fire hotcker 5321 

Blade Runner 

5400 

5401 
5402 

ServeMe 5555 
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Bo Facil 5556 

5557 

Robo-Hack 5569 

Win Crash 5742 

The Thing 6400 

Deep Throat 6670 

SubSeven 6711 

Deep Throat 6771 

Back Door-G , SubSeven  6776 

Indoctrination 6939 

Gate Crasher , Priority 6969 

Net Monitor 

7300 

7301 
7306 
7307 
7308 

Remote Grab 7000 

BacK Door Setup , ICKiller 7789 

Portal of Doom 

9872 

9873 
9874 
9875 
10067 
10167 

iNi – Killer 9989 

Acid Shivers 10520 

Coma 10607 

Senna Spy 11000 

Progenic trojan 11223 

Hack 99 Key Logger 12223 

Gaban Bus  Net busPie Bill Gates , X -bill 12345 

Gaban Bus  Net Bus  X-bill 12346 

Whack – a – mole 
12361 

12362 

WhackJob 12631 

Senna Spy 13000 

Priority 16969 

Millennium 20001 

NetBus 2 Pro 20034 

Girl Friend 21544 

Prosiak 22222 

Evil Ftp , Ugly FTP 23456 

UPD – Delta Source 26274 

UPD - The Unexplained 29891 

AOL Trojan 30029 

NetSphere 
30100 

30101 
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30102 

Sockets de Troie 30303 

Baron Night , BO client ,Bo2 , Bo Facil 

UPD - BackFire , Back Orifice , DeppBo 
31337 

NetSpy DK 
31338 

31339 

UPD - Back Orific , Deep BO 31338 

Bo Whack 31666 

Prosiak 33333 

Big Gluck , TN 34324 

The Spy 40412 

Agent 40421 , Master Paradise 40421 

Master Paradise 

40422 

40423 
40426 

UPD –Delta Source 47262 

Sockets de Troie 50505 

Fore 50766 

Remote Windows Shutdown 53001 

School Bus 54321 

Deep Throat 60000 

Telecommando 61466 

Devil 65000 

 (http://www.nanoart.f2s.com/hack/ports3.htm)املصدر موقع  

 ثالثا: الجرائم المالية  

اجلرمية و التزوير، و لعب القمار،  و جرائم الســـطو على أرقام البطاقات االئتمانية،  تشـــمل  
 ،جرائم هذا القســم أوضــح من انحية كونا جُمََّرمة  ولعلّ  .األموالغســيل و رات، املخدّ و مة،  املنظّ 

اجلميع واليت يعرف    ،ىتلف يف نتيجتها عن اجلرائم التقليدية اليت حتمل نفس املسـمّ حيث ال خت
لالختالف   . ونظراً حاربتها جنائياً مبمن اجلرائم اليت اشــــــــــتهر  انّ أل ،ا خمالفة للنظام وللشــــــــــرعأنّ 

فســـــــيتم توضـــــــيح التكييف الشـــــــرعي  ،جرمية من جرائم هذا القســـــــم البســـــــيط يف تصـــــــنيف كلّ 
 ل.جرمية بشكل مفصّ  والقانوين لكل

   :جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانية .1
وذلك لسهولة االتصال بني   ،ات امليالديةينتشر يف السبعينيالتجارة اإللكرتونية   مفهومبدأ  
البياانت   إرســـــالعن الســـــرعة يف  فضـــــالً   ،اختزال العمليات الورقية والبشـــــرية وإلمكانيةالطرفني  

ل عدد . ونتيجة لذلك فقد حتوّ اتساعاً   أكثر  أسواق  إجيادواألهم هو   ،وختفيض تكلفة التشغيل
ــتفادة من مزااي التجارة اإللكرتونية، كما  اإلنرتنتاســـــــتخدام   إل األعمالمن شـــــــركات  واالســـــ

ــابقة ل تبعاً وّ حت مع التجارة  متوافقاً  ليصـــــــــبح خطراً   ،لذلك اخلطر الذي كان يهدد التجارة الســـــــ
 اإللكرتونية. 
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ــ" لصـــــوص بطاقات ســـــهال  أصـــــبح اإلنرتنتعلى بطاقات االئتمان عرب االســـــتيالء  و  ، فـــــــــــــــــ
البطاقات يف يوم واحد من خالل   أرقاممن    األلوفسرقة مئات    اآلنيستطيعون    االئتمان مثالً 

ــ:  1420د،  او ) د"   لآلخرينبيع هذه املعلومات   ثَّ ، ومن اإلنرتنتشـــــــبكة   وقد وقعت  (،  73هـــــــــــــــــــ
 أحد إلقام ابلدخول غري املشـــــــــــروع  أملاينثة شـــــــــــخص ومن ذلك حاد ،ابلفعل عدة حوادث 

مزود  هددّ  ثَّ ومن   ،بطاقات ائتمانية خاصـــة ابملشـــرتكني  أرقامواســـتول على  ،اخلدمات  يمزود
من القبض   األملانيةوقد متكنت الشــرطة   ،تلك البطاقات مامل يســتلم فدية أرقام إبفشــاءاخلدمة 

خمصـــــــص لشـــــــراء  اإلنرتنتموقع على  اءإبنشـــــــم( 1994عليه. كما قام شـــــــخصـــــــان يف عام )
املوقع  ألنّ   إطالقاً تصــــــــــل  ال الطلبات إالّ أّن ،  لكرتونياً إطلبات يتم بعثها فور تســــــــــديد قيمتها  

 ُِ     .(85م : 2001) عبداملطلب، وقد قبض على مؤسسيه  ،لنصب واالحتيالاهدفه  ومهي 
ــبكة    وأثبتت ــول على   (MSNBC)شــ ــهولة احلصــ ، حيث قامت االئتمان بطاقات   أرقامســ

ــبعة   ،( رقم بطاقة ائتمان2500من )  أكثربعرض قوائم حتتوي على   حصــــــــــــلت عليها من ســــــــــ
 أي، ومل يكن يصــــــــعب على مواقع للتجارة اإللكرتونية ابســــــــتخدام قواعد بياانت متوفرة جتارايً 

ــيلة البدائية   ــتخدام ذات الوسـ ــتيالءمتطفل اسـ ــتخدامها يف  أرقامعلى    لالسـ تلك البطاقات واسـ
لذلك بدأت بعض البنوك الدولية   وتالفياً .  نو احلقيقي أصــــــــــحاهباشــــــــــراء يدفع قيمتها   عمليات 
ل من يقلّ ل ها االئتماين معقوالً بطاقة ائتمان خاصــــــــــــة ابإلنرتنت يكون حد    إصــــــــــــدارواحمللية يف 

 .(90 –82م : 2001)عبداملطلب، عليهاخماطر االستيالء 
فنحن يف بــدايــة ثورة    ،بطــاقــات االئتمــاناملخــاطر األمنيــة اليت تتعرض هلــا    األمرى  ويتعــدّ 
أ  واليت يتنبّ   ،(Cyber Cash)أو    ،(Electronic Cash)عرف ابسم النقود اإللكرتونية  نقدية تُ 
ــتيكيــة )بطــاقــات االئتمــان(تكون مكمّ   نْ أهلــا   يزداد االعتمــاد   وأنْ   ،لــة للنقود الورقيــة والبالســــــــــــ

ــندات  األســــــــــــهمهناك   أنّ عليها والثقة هبا، كما   اإللكرتونية املعمول هبا يف دول االحتاد والســــــــــ
 التـعامل مع   نّ إم، وابلـتايل ـف1990التـعامل هبا يف عام   األمريكيالكوجنرس   قرّ أواليت  ،األورويب

 وال شك.  أمنية سيواجه خماطرَ  ،اإلنرتنتمن خالل  سهم والسندات اإللكرتونيةذه األه
فاق هذه املخاطر كاالتّ   تجاوزل  العمل ســـــــــــوايً  إلولذلك جلأت بعض الشـــــــــــركات والبنوك 

املؤسسات  أكربوهي من  ،( HSBC) ع بني مؤسسة هونج كونج وشنغهاي البنكية  قّ الذي وُ 
ــرفية يف  هونج كونج آمن  آيلوذلك لتطوير أول نظام  ،اآليلوشــــركة كومباك للحاســــب   ،املصــ

ــراء عرب من لتمرير عمليـاآار خـدمـة نظـام دفع  والـذي مينح التجّـ   ،ونيـةرت للتجـارة االلك ت الشــــــــــــ
 (.124 – 123هـ  : 1420د، او )د اإلنرتنت



ــطو على أرقام البطاقات االئتمانيةوجرائم  ــرعاً رَّ جمُ   الســـ ــنّ   وقانوانً   مة شـــ ــمن  حيث تصـــ ف ضـــ
الناس وصـــــيانتها من كل   أمواليرغب يف احملافظة على  اإلســـــالميجرائم الســـــرقات، "فالشـــــرع 

  .(29هـ:1404)فرحات، واالستقرار" األمناعتداء غري مشروع حبيث يهدد 
 ،النبوية على حترميها واألحاديثالقرآنية   اآلايت مة اليت نصــــــــــت  والســــــــــرقة من الكبائر احملرّ 

ارَِّقُة فَاْقطَُعوا  َ ﴿يف ســـــــــورة املائدة   تعالووضـــــــــعت عقوبة رادعة ملرتكبها. قال   ارُِّق َوالســـــــــَّ الســـــــــَّ
َا َكَسَبا َنَكاالً أَْيدِّيـَُهمَ  ُ َعزِّيٌز َحكِّيٌم )مِّْن اَّللَِّّ  ا َجزَاًء مبِّ  ﴾ (38 َواَّللَّ
السارق نظراً لشناعة فعله وعظيم جرمه، ففي احلديث صلى هللا عليه وسلم  لعن رسول هللا  و 

  ، الذي رواه البخاري يف صحيحه عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه وسلم
 ل فتقطع يده". قال: " لعن هللا السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلب
فروى البخاري    ، عن السارق  اإلميانكما نفى احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم صفة  

قال: " ال يزين   ،يف صحيحه عن ابن عباس رضي هللا عنهما، عن النِب صلى هللا عليه وسلم
 الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن".  

 : رنتاإلنتالقمار عبر  .2

الذي جعل مواقع  األمرالقمار املنتشـــرة،   أنديةمع   األموالما تتداخل عملية غســـيل   كثرياً 
         .  األمريكيةحمل اشـــــــــــتباه ومراقبة من قبل الســـــــــــلطات    اإلنرتنتات االفرتاضـــــــــــية على  نوهالكازي

شـــــــــــــكلة امل أنّ  إالّ   ،اإلطالقعلى    منواً   األســـــــــــــرع  دّ يع أمريكاســـــــــــــوق القمار يف   أنّ وابلرغم من  
ح هلا حىت غري مصــــرّ   أنا اإلنرتنتمواقع القمار االفرتاضــــية على   أصــــحاب القانونية اليت تواجه  

كـاملنتشــــــــــــــرة يف الس فيجـاس وغريهـا، وـلذـلك    ،بعكس نوادي القمـار احلقيقـية  ،أمريكـايف   اآلن
 أماكن من  وإدارهتا  إنشـــــــائها إل اإلنرتنتتلك املواقع االفرتاضـــــــية على  أصـــــــحاب يلجأ بعض 

 ألفمن  أكثر اإلنرتنتويوجد على وخاصــــــــــة يف جزيرة انتيجوا على الكاريِب.  ألمريكااورة  جم
ــة مجيع   اإلنرتنت مســـــــتخدميموقع للقمار يســـــــمح ملراتديه من   رها القمار اليت توفّ  أنواعممارســـــ

ــتمـائـة  (  600مـا يزـيد عن )  األمريكيونن ينفق  أع  املواقع احلقيقيـة، ومن املتوقّ  مليـار دوالر ســــــــــــ
وقد حاول    منها حوايل مليار دوالر. اإلنرتنتوسيكون نصيب مواقع   ،القمار  أنديةيف   سنوايً 
ويســمح مبالحقة الذين  ،اإلنرتنتحتريك مشــروع قانون مينع املقامرة عرب  األمريكيونرعون املشّــ 

ــلكية أو الذين يروجّ  ــتخدمون املقامرة الســـــ ــواء    ،ون هلايســـــ  أم أمريكاكانت هذه املواقع يف أســـــ
 (.82 – 78م : 2001)عبداملطلب، ا خارجه



وهل يوجد   ؟نظرة الشرع له   يما هولكن  الوضعية له،    القواننيهذا هو حال القمار ونظرة    
واملعاقب عليه   ،مة شرعاً احملرّ   األفعالم لعب القمار وجيعله من  رِّ ما جيُ   اإلسالمييف تعاليم الدين  

 ؟     قانوانً 
على ارتكابه، وقد   اً قباعن فعله ومع  اً منهي  اً شرعي  اً ظور حمابعتباره  القمار    إل  اإلسالمينظر  
دليل حترمي القمار من    أّما،  األحاديثويف كتب  عّز وجّل  متعددة يف كتاب هللا    أدلةوردت  

املائدة  يف    تعالالقرآن فهو قوله   َا  ﴿سورة  إِّمنَّ آَمُنوا  الَّذِّيَن  َواألَ   اَيأَيـ َها  ُر  َواْلَمْيسِّ َصاُب نْ اخْلَْمُر 
 . ﴾( 90ُم رِّْجٌس مِّْن َعَملِّ الشَّْيطَانِّ فَاْجَتنُِّبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفلُِّحوَن )الَ زْ الَ اوَ 

الفعل  ومل يكتف  العمل    أنّ   ألتباعهح  وضّ   بلْ   ،الشرع ابلنهي عن هذا  هو من    ا إمنّ هذا 
 يف  أنّ ح  ووضّ   ، والبغضاء بني الناس  العداوة  إيقاع  إلاليت يسعى من خالهلا    ،الشيطان  أعمال

َا    ﴿  يف سورة املائدة  تعال، قال  واآلخرةيف الدنيا    اً وفوز   اً وصالح  اً اجتاب هذا الفعل فالح إِّمنَّ
َنُكْم   رِّ َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِّْكرِّ اَّللَِّّ َوَعْن    العداوةيُرِّيُد الشَّْيطَاُن َأْن يُوقَِّع بـَيـْ َواْلبَـْغَضاَء يفِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ

 .﴾( 91ْم ُمنتَـُهوَن ) ةِّ فـََهْل أَنـْتُ الَ الصَّ 
فورد توضيح كلمة امليسر يف تفسري اجلاللني   ،امليسر هو القمار  أنّ رون على  فق املفسّ واتّ 
 أيبيف مسنده عن    أ د ، حديثاً رواه  اآليةابن كثري فقد أورد يف تفسريه هلذه    ا أمّ القمار،    ا أبنّ 

  هللا عنه فسَّر امليسر هنا ابلقمار املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي    أمري  أنّ هريرة رضي هللا عنه  
زالم، ألقمار العرب اب  أبنايف فتح القدير    أيضاً ، كما ورد تفسري كلمة امليسر  هـ(1408)ابن كثري،  
فقد   البيضاوي  أّما  هـ(،1409  ، )البغوي   املراد ابمليسر هو القمار  نّ تفسري البغوي أب  أكدوكذلك  

 . )البيضاوي، بدون(ال الغري بيسرخذ مأ ألنه امليسر مسي به القمار  أنّ ح وضّ 
قال    ،مصنف ابن أيب شيبة عن وكيعفورد يف    ، أيضاً ويف كتب احلديث ورد ذكر القمار  

على غلمان يوم العيد املربد و هم يتقامرون   حدثنا  اد بن جنيح قال: رأيت ابن سريين مرّ "
عن  ابن    أيضاً رد يف مصنفه  ، كما أو "ابجلوز، فقال: اي غلمان! ال تقامروا فإن القمار من امليسر

عن  عبد هللا بن عمرو قال:    أيضاً ، وفيه  "كل شيء فيه قمار فهو من امليسر"سريين قال:  
من لعب ابلنرد قماراً كان كآكل حلم اخلنزير، ومن لعب هبا من غري قمار كان كاملدهن بودك "

معمر عن ليث عن جماهد    أخرب عبد الرزاق يف مصنفه عن  كما  .هـ(1386)ابن أيب شيبة،    "اخلنزير
   .)بن مهاّم، بدون( "  امليسر القمار كله، حىت اجلوز الذي يلعب به الصبيان"قال: 



 تزوير البيانات:  .3

ــاراً   أكثرمن    دّ تعــــ فال تكــــاد ختلو جرميــــة من جرائم نظم   ،جرائم نظم املعلومــــات انتشـــــــــــــــ
قاعدة  إلول تزوير البياانت، وتتم عملية التزوير ابلدخ أشــــــــــــــكالاملعلومات من شــــــــــــــكل من  

ــتفادة غري   ،وتعديل البياانت املوجودة هبا  ،البياانت  ــافة معلومات مغلوطة هبدف االســــــ أو إضــــــ
حـيث عمـدت مـدخـلة  األمريكـيةاملشــــــــــــــروعـة من ذـلك. وـقد وقعـت حـادـثة يف والـية كـاليفورنـيا  

بتغيري ملكية الســـــــيارات املســـــــجلة يف  ،اتفاقية مســـــــبقةعلى  وبناء    ،البياانت بنادي الســـــــيارات 
ــم  يحب اآليلاحلاســــب  ــبح ابســ ــيارات والذي يعمد    أحدث تصــ ــيارة  إللصــــوص الســ ــرقة الســ ســ
عدم وجود سـجالت للسـيارة ابمسه وبعد   يّتضـح  لإلبالغوعندما يتقدم مالك السـيارة    ،وبيعها

وكانت تتقاضــــي مقابل   ،تســــجيل الســــيارة ابســــم مالكها  إبعادةبيع الســــيارة تقوم تلك الفتاة 
ــتمرت يف عملهـا هـذا    ـئة دوالراذـلك مبلغ مـ ـقام   أخرىن قبض عليهـا، ويف حـادـثة أ  إلواســــــــــــ

يف البنك   أصـــــدقائهبعملية تزوير حســـــاابت   األمريكيةالبنوك    أبحدمشـــــرف تشـــــغيل احلاســـــب  
ــدقائهيتم ســـــحب تلك املبالغ من قبل   ثَّ ومن  ،أرصـــــدهتمحبيث تزيد    ،وقد جنح يف ذلك   ،أصـــ

جربه أ  هئأصــــــــدقاطمع    أنّ  الّ إية حلســــــــاابت البنك وكان ينوى التوقف قبل موعد املراجعة الدور 
 (. 47 -45هـ :1420د، او ) د ن قبض عليهأ إلعلى االستمرار 

سـيزيد من فرص   ،احلكومات اإللكرتونية إلالبدء التدرجيي يف التحول   أنّ ومما الشـك فيه  
ــركات والبنوك ابإلنرتنت ــرتتبط الكثري من الشــــ ــهل  مما  ،ارتكاب مثل هذه اجلرائم حيث ســــ يســــ

 أهـدافهمخلـدمـة    ،وتزوير البـياانت  ،اـلدخول على تـلك األنظمـة من قـبل حمرتيف اخرتاق األنظمـة
 اإلجرامية. 

واضــــــــــــــحـة   قواننياألنظمـة من    ال ختلوـنه إوجرائم التزوير ليســــــــــــــت ابجلرائم احلـديـثة، وـلذا ـف
وحتديد العقوبة ملكافحتها والتعامل معها جنائيا وقضـائيا و" تكفي التشـريعات احلالية لتجرميها 

  (.67هـ : 1421د ، او )دعليها" 
ــّ  ــعودية جرائم التزوير بشــــــــكل مفصــــــ ــدر   ،لوعاجلت أنظمة اململكة العربية الســــــ حيث صــــــ

هــــــ ابملصادقة على نظام مكافحة التزوير، 26/11/1380( واتريخ 114املرسوم امللكي رقم )
(  53ملرســـــــــوم امللكي رقم )التعديل على هذا النظام ليواكب املســـــــــتجدات وذلك اب  تّ  ثَّ ومن 
هــــــــــ،كما صدر نظام جزائي خاص بتزوير وتقليد النقود وذلك ابملرسوم 5/11/1382واتريخ  

 هـ(.1423، السوق اخلليجي)موقع هـ20/7/1379( واتريخ12امللكي رقم )



 : اجلرائم املنظمة  .4
شــــــــــــهر أمن  ألّناالذهن فور التحدث عن اجلرمية املنظمة عصــــــــــــاابت املافيا   إليتبادر  

بوســـائل التقنية احلديثة ســـواء يف تنظيم أو   ابألخذواليت ابدرت   ،املؤســـســـات اإلجرامية املنظمة
دارة إملســــــاعدهتا يف  اإلنرتنتمواقع خاصــــــة هبا على شــــــبكة    إنشــــــاءعماهلا، ومن ذلك أتنفيذ  

ــيع   ،واصـــــطياد الضـــــحااي ،وتلقي املراســـــالت  ،العمليات  ــيل  ا،عماهلأوتوســـ ، كما األموالوغســـ
 ،مواقع افرتاضـــــــية تســـــــاعد املنظمة يف جتاوز قوانني بلد حمدد  إنشـــــــاءم تلك املواقع يف تســـــــتخد

 نشطة. أليسمح بتلك ا آخرحبيث تعمل يف بلد 
حيتوي اســـــــــم نطاقها على كلمة   ،موقع ةوعشـــــــــر  مائتني(  210ويوجد على الشـــــــــبكة )

ض هذه املواقع ص بعصـــــــّ مواقع للمافيا اليهودية. وقد خُ أربعة (  4)ابلشـــــــبكة  مافيا، كما وجد  
يف حني مسحت بعض املواقع للعامة  ،فقط ومل يســــــمح لغريهم بتصــــــفح تلك املواقع لألعضــــــاء

ــفح املوقع ــمام   ،بتصــــ ــتمارة تســــــجيل ملن يرغب يف االنضــــ ــع اســــ  إلوقامت مواقع أخرى بوضــــ
 .(36م : 1999)أ(،  )اجلنيديعضاء اجلدد ألالعصابة من ا

ــ" اجلرمية   ،منه لتقين وإن كانت اســــتفادت كثرياً واجلرمية املنظمة ليســــت وليدة التقدم ا فــــــــــــــــ
ــال   ــائل االتصــــ ــبب تقدم وســــ دة ال بقيود والعوملة أصــــــبحت غري حمدّ   اوالتكنولوجياملنظمة وبســــ

ها حتدّ  على نطاق واســــــع وكبري وأصــــــبحت ال  انتشــــــارهاا أصــــــبح  منّ إو   ،الزمان وال بقيود املكان
عصــــاابت اجلرمية املنظمة "  تاســــتغلّ كما  (،   201هـــــــــــــــــــ ، ص :  1420) اليوســــف،  احلدود اجلغرافية"

وتنفيذ   ،يف ختطيط ومترير وتوجيه املخططات اإلجرامية  اإلنرتنتاملتاحة يف وسائل    اإلمكانيات 
 .(253هـ: 1420)حبوش،وتوجيه العمليات اإلجرامية بيسر وسهولة " 

ه التشـــــــــــــــابـه مهـا وجهـان لعملـة واحـدة، فـأوجـ  واإلرهـاب اجلرميـة املنظمـة    أنّ وهنـاك من يرى  
 أســــــــلوب يتفقان يف  أنماإفشــــــــاء الرعب واخلوف، كما   إلبينهما كبري حيث يســــــــعى كالمها  

اجلرائم  عصـاابت  عضـاًء يفأسـاسـاً أهم  اإلرهابيةاملنظمات  أعضـاءوقد يكون   ،العمل والتنظيم
املنظمة حيث يســــــــعون لالســــــــتفادة من خرباهتم اإلجرامية يف التخطيط والتنفيذ، فهناك صــــــــلة 

 .  (35 -23هـ : 1414، )عزالديناون وثيق بينهماوتع
املتحــدة الســــــــــــــــابع عــام   األمموحظيــت مكــافحــة اجلرميــة املنظمــة ابهتمــام دويل بــدأ مبؤمتر  

حيث اعتمد خطة عمل ميالنو اليت أوصـــــــــت بعدة توصـــــــــيات حيال   ،م( ملنع اجلرمية1985)
 التعامل مع اجلرمية املنظمة والقضاء عليها.

 
  (.  131 -77للمزيد ارجع إلى كتاب اإلجرام المعاصر للدكتور محمد فتحي عيد، )ص 



م( الذي أقر فيه املبادئ التوجيهية  1988التحضريي عام )  األقاليمي  وتبع ذلك االجتماع
فـاملؤمتر   م(،1990زويال عـام )ناملؤمتر الثـامن ملنع اجلرميـة بف  ثُّ ملنع اجلرميـة املنظمـة ومكـافحتهـا، 

والــذي   ،م(1994يطــاليــا عــام )ابجلرميــة املنظمــة عرب الوطنيــة يف انبويل إب  الوزاري العــاملي املعين
 أولوية عليا ملكافحة اجلرمية املنظمة.  وإعطاءاجملتمع الدويل بتعزيز التعاون الدويل  إرادة  عن عرّب 
 ، اإلرهـاب وضــــــــــــــعـت جلنـة مكـافحـة اجلرائم املنظمـة مقرتحـات للعمـل العريب يف مكـافحـة  و 

م( وافق 1996واليت وافق عليها جملس وزراء الداخلية العرب يف دورته الســــــــادســــــــة، ويف عام )
، ووافق يف عام اإلرهاب على مدونة ســـــــــــــلوك طوعية ملكافحة  ةورته الثالثة عشـــــــــــــر اجمللس يف د

ويف عـام   ،اإلرهـاب على اســــــــــــــرتاتيجيـة عربيـة ملكـافحـة    ةم( ويف الـدورة الرابعـة عشــــــــــــــر 1997)
من قبـل جملس وزراء الـداخليـة والعـدل   اإلرهـاب االتفـاقيـة العربيـة ملكـافحـة    إقرار  تّ م(  1998)

  (.194-77هـ :1419)عيد، العرب  
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وخاصـــــة يف  ،عليهم الســـــيءمن رفقاء الســـــوء خشـــــية أتثريهم    همءأبنا األمورحيّذر أولياء  
ولكن  ،وهذا صـــحيح وال غبار عليه ،لافالصـــاحب ســـاحب كما يق  .تعريفهم على املخدرات 

على رفقاء الســـــــوء جديدة ال تقتصـــــــر  خماوف  األمورأولياء  إل  ضـــــــيفأُ  اإلنرتنتويف عصـــــــر 
 ومن تلك املواقع طبعاً  -صـــــــــح التعبري  إن -مواقع الســـــــــوء    إليهايضـــــــــاف   نْ أبل ميكن  ،فقط

ــتخدامها النشءملخدرات وتشـــــــويق ابرتويج   قال تتعل واليت  ،اإلنرتنتاملواقع املنتشـــــــرة يف   الســـــ
ــنـاعـة املخـدرات بكـافـة   همتعليم   إلبـل تتعـداه    ،فقط ــنـافهـاكيفيـة زراعـة وصــــــــــــ هـا وأنواع أصــــــــــــ

 وأببسط الوسائل املتاحة. 
ــوء إل جال حيـتا هـنا    واألمر  إل والدخول  ،للمراهق االنزواء يف غرفـته نْ كِّ ميُْ  ألنّه  ،رفاق ســــــــــــ

يف   الرتبوينياء  اخلرب   أحــد  املخــاوفهــذه    دويؤكّــ   ،تطبيق مــا يقرأه  ثَّ من هــذه املواقع ومن    أيّ 
كن مالحظتهـا بني اثلوث املراهقـة مثـة عالقـة مي  أنّ   الـذي أكـدّ   ،لوالايت املتحـدةاببتســــــــــــــبريج  
ــر ثقــافــة املخــدرات على تلــك املواقع فقط  .واإلنرتنــتواملخــدرات   ــ  ،وال تقتصــــــــــــ هم ابــل تســـــــــــــ

ملخدرات اوابلرغم من انتشـار املواقع اخلاصـة برتويج . أيضـاً املنتدايت وغرف الدردشـة يف ذلك 
الســـــــلبية  آباثرهاهتم  ومل يُ   ،بعد اإلنذارهذه املواقع مل تدق جرس    أنّ  إال  ،وتعليم كيفية صـــــــنعها

ــم الدول   اإلابحيةكما فعلته املواقع   النشءوخاصـــــــــة على  وخاصـــــــــة يف الدول اليت تعرف ابســـــــ
 املتقدمة.



ــروا اجلوـلة األول  أبنموـقد اعرتف الـناطق الرمسي للتحـالف املـناهض للمخـدرات   يف   خســــــــــــ
 إال http://www.cadca.org طلق موقعهم اخلاص على الشـبكة  نحيث مل ي  ،اإلنرتنتسـاحة  

هذا املوقع توجد مواقع أخرى حتارب املخدرات وتســــــــــــاعد  إلمنذ عامني فقط. وابإلضــــــــــــافة  
وعنوانم   (Join-Together)ومن ذلــك املوقع اخلــاص جبمــاعــة    ،املــدمنني على جتــاوز حمنتهم

هـذه املواقع قليلـة العـدد والفـائـدة مقـارنـة   أنّ   إالّ   http://192.12.191.21هو     اإلنرتنـتعلى  
   (.40-39م : 1999)ب(،  )اجلنيدية املواقع املضادة بكثرة وقوّ 
وعقـــدت املؤمترات واالتفـــاقيـــات   ،ت دول العـــامل قـــاطبـــة مبكـــافحـــة جرائم املخـــدرات واهتمّـــ 

اتفـــاقيـــة و م(،  1961دة ملكـــافحـــة املخـــدرات عـــام )ومنهـــا االتفـــاقيـــة الوحيـــ  ،الـــدوليـــة املختلفـــة
املتحــدة ملكــافحــة االجتــار غري املشــــــــــــــروع يف   األممم(، واتفــاقيــة  1971املؤثرات العقليــة عــام )

ــتوى العريب  م(.1988املخدرات واملؤثرات العقلية عام )  إقرار م( 1996عام ) تّ وعلى املســــــــــــ
عـام   تّ املخـدرات واملؤثرات العقليـة، كمـا    االتفـاقيـة العربيـة ملكـافحـة االجتـار غري املشــــــــــــــروع يف

 القانون العريب النموذجي املوحد للمخدرات. إقرارم(  1986)
رة يف اململكة العربية ار ابملواد املخدّ على املسـتوى احمللي فقد صـدر نظام مكافحة االجتّ  أّما

بار العلماء رقم حلق به قرار هيئة كأو   ،هــ(1374( عام )11السعودية بقرار جملس الوزراء رقم )
مهريب املخدرات أو من يقبض عليه يف  إبعداماخلاص    ،هـــــــــــــــــــــ20/6/1407( واتريخ  138)

ــه   ــة، واملوافق عليــ ــانيــ الثــ ــة ترويج للمرة  ــيــ ( واتريخ  966/ب/4الســــــــــــــــــامي رقم )  ابألمرقضــــــــــــ
 .(110-94هـ :1422)عيد، هـ  10/7/1407
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وقد بدأ  ،عن العامة فضـــــــــالً   ،لشـــــــــرطةلرجال ا  مل يكن معروفاً   ،مصـــــــــطلح حديث نســـــــــبياً 
مؤســــــســــــات الغســــــيل اليت متلكها املافيا، وكان أول  إلنســــــبة   أمريكااســــــتخدام املصــــــطلح يف 

ــتعمــال قــانوين هلــا يف عــام )   ،زعمــاء املــافيــا   ألحــدمتــت يف أمريكــا  حمــاكمــة    أثرم(  1931اســــــــــــ
 املشروع ابملخدرات.  ية من االجتار غريمتأتّ  انّ إقيل   أموالمصادرة ن احلكم القضائي تضمّ و 

عملية  أيهو "  هلا  مشل  ألوقد يكون التعريف ا  ،األموالواختلف الكثري يف تعريف غسـيل 
 .(124هـ: 1422) عيد، "األموالاملصدر غري املشروع الذي اكتسبت منه  إخفاءمن شأنا 

http://www.cadca.org/
http://192.12.191.21/


ــلــت    أبحــدث اجملرمون    أيخــذن  أومن البــدهي   خلــدمــة أنشــــــــــــــطتهم   ،التقنيــة  إليــهمــا توصــــــــــــ
فلجأت    ،اليت استفادت من عصر التقنية األموالويشمل ذلك ابلطبع طرق غسيل   ،ميةاإلجرا
غري املشـروعة، وجيد املتصـفح لالنرتنت  أمواهلايف غسـيل   أعماهلالتوسـعة وتسـريع   اإلنرتنت  إل

ــيـــــــــل    مـــــــــواقـــــــــعَ  غســــــــــــــــــــ عـــــــــن  تـــــــــتـــــــــحـــــــــدث  املـــــــــوقـــــــــع   مـــــــــوالاألمـــــــــتـــــــــعـــــــــددة   ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا 
:http://www.laundryman.u.net.com  ،   املواقع اليت تســــتخدم  أيضــــاً كما جيد وال شــــك

ومنها املواقع االفرتاضـــــــــية لنوادي القمار واليت قام   ،األمواللعمليات غســـــــــيل    اً ســـــــــاتر ابعتبارها  
وجـد يف ت  أنـا ضــــــــــــــحتَّ او   ،مبراقـبة بعض هـذه املواقع  األمريكي  (FBI)  مكـتب املـباحـث الفـدرالـية

التحرايت اليت  أســــــــــــــفرت وقد  .ومجهورية الدومينكان ،جزيرة أنتيجواو جزر االنتيل، و و،  اككارا 
 تلك املواقع. ير يدد من مدعشهر  عن اعتقاالت واهتامات لأاستمرت مخسة 

  ،التوقيع  إغفالو الســــــــــــــرعة،  :األمواللعملية غســــــــــــــيل   اإلنرتنتومن املميزات اليت يعطيها  
البطاقات الذكية، واليت تشـــــــــــبه يف عملها  تســـــــــــاهمدول، كما احلواجز احلدودية بني ال وانعدام

ــطة املودم  األموالة، يف حتويل اآلليبطاقات البنوك املســـــــتخدمة يف مكائن الصـــــــرف  أو  ،بواســـــ
 مع ضمان تشفري وأتمني العملية. اإلنرتنت

       اثرآ  أيوبدون ترك  أكربتتم بسرعة  اإلنرتنتعرب   األموالكل هذا جعل عمليات غسيل  
مليار أربعمائة  ( 400بـحوايل )  املبالغ اليت يتم تنظيفها سنوايً   ،صونصختر امليف الغالب. ويقدّ 

 .( 72 - 68م : 2001)عبداملطلب،دوالر 
تضخمت   أن  إل  ،بذاهتا   ل جرماً تشكّ   أموالمل تكن جرائم غسيل    وإل عهد قريب

بعض الدول قوانني خاصة    رت فأصد  ،لة من اجلرائم وخاصة من جتارة املخدرات املتحصّ   األموال
 األمريكيةتسمح بتعقب وجتميد ومصادرة عائدات اجلرائم اخلطرة، فأصدرت الوالايت املتحد  

االبتزاز والنساء، وقانون منع ومكافحة جرائم   املنظمات القائمة على  م( قانونَ 1970عام )
  ري املخدرة.العقاق استخدام إساءة

( واخلاص بتنظيم فرض احلراسة 34رقم )  م( القانون 1971مصر عام )   أصدرت كما  
د للمخدرات القانون العريب النموذجي املوحّ   قرّ أاملكتسبة بطرق غري مشروعة، كما    األموالعلى  

( عام  العرب  الداخلية   ،األموالمكافحة جرائم غسيل    ،م(1986الصادر عن جملس وزراء 
املتحصلة    األموالصة حبجز  اليت مسحت للمحكمة املخت  واألربعنيوخاصة يف مادته التاسعة  
 .  األموال ق من مصادر تلك من جتارة املخدرات والتحقّ 

يسمح مبصادرة عائدات اجلرمية.    م( قانوانً 1986بريطانيا وايرلندا عام )  صدرت أكما  
)  وأصدرت  عام  قانوانً 1987اسرتاليا  مبصادرة    م(  جرائم    أمواليسمح  يف  املدان  الشخص 
      احتادية.

فقد كانت   ،األموالب حماربة جرائم غسيل  كْ ملكة العربية السعودية عن َر ف املومل تتخلّ 
املتحدة    األممم( على اتفاقية  1988عوا عام )( الذين وقّ 106اململكة من ضمن دول العامل الـ)

العقلية أوّ   ،ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات واملؤثرات  ل خطوة دولية  واليت كانت 
      . (319-263هـ : 1419)عيد، الواجب جترميها  األفعالوحتديد  األموالمهمة لتعريف غسيل 

http://www.laundryman.u.net.com/


   رابعا: المواقع المعادية:

ــرك ــبكة   ثرياً ما تنتشـــــــ ومن هذه املواقع ما  ،اإلنرتنتاملواقع غري املرغوب فيها على شـــــــ
أو حىت ضـــد شـــخص  ،ضـــد ســـياســـة دولة ما، أو ضـــد عقيدة أو مذهب معني يكون موجهاً 
 أو الشخص املستهدف. ،أو املعتقد ،تشويه صورة الدولة إلهتدف يف املقام األول  ما. وهي

أو   ،وهبتاانً  ولو زوراً   ،خبار واملعلومات ألتلفيق ا  ففي املواقع الســـــــــــياســـــــــــية املعادية يتم غالباً 
 خبار امللفقة حوهلا، وغالباً نســــج األ  ثَّ ، ومن من احلقيقة  جداً  يســــري  يءجز  إلحىت االســــتناد  

شــخاص حيصــلون عليها من اوين أقاعدة بياانت بعن  إنشــاء  إلتلك املواقع   أصــحاب يعمد   ما
 يضيفون تلك العناوين قسراً   ثَّ ومن   ،أو بطرق أخرى  ،الشركات اليت تبيع قواعد البياانت تلك 

ــوراهتم، وهم عـادة يلج  إغراقيف    ونؤ ويبـد ،قـائمتهم الربيـديـة   إل  إلون  ؤ تلـك العنـاوين مبنشــــــــــــ
قدر  أكرب إلصـــــواهتم أ وإليصـــــال، ريقة رغبة يف جتاوز احلجب الذي قد يتعرضـــــون لههذه الط
 ممكن. 
ا تبـــاع  أعــداء حــاقــدين من   من قبـــل أاملواقع املعـــاديــة للعقيـــدة فمنهـــا مــا يكون موجهـــاً   أمــّ

ــميات   ،األخرىالدايانت   ــرانية حتت مســـــــــــ ــئها اجلاليات اليهودية أو النصـــــــــــ كاملواقع اليت تنشـــــــــــ
داين  والقرآن، أو هبدف الدعاية لأل اإلســـــــــــــالممعلومات خاطئة عن  ســـــــــــــالمية بقصـــــــــــــد بثإ

 ومن أمثلة هذه املواقع: .اإلسالمحول   ت واالفرتاءا هِّ بَ ونشر الش   األخرى
  /http://www.answering-islam.orgموقع  
   /http://www.aboutislam.com وموقع

 / http://www.thequran.com/  وموقع

ا ــم الثـاين من املواقع املعـاديـة للعقيـدة فهي املواقع اليت يكون    أمـّ فرادهـا من عقيـدة أالقســــــــــــ
 واحدة ولكن خيتلفون يف املذاهب. 

ــبيهة وإل   ألشـــــــخاصوهناك مواقع معادية  كبري ابملواقع   حدِّ أو جهات وهي قد تكون شـــــ
، حيث  اجلنســّيةيف القســم اخلاص ابجلرائم    املخصــصــة للقذف اليت ســبق التحدث عنها ســابقاً 

يف هذا  إليهولذلك فسـيكتفى مبا سـبق التطرق   ،لتشـويه مسعة الـشخص أو اجلهة  أسـاسـاً هتدف  
 ق هلا.ة والدينية واليت مل يتم التطرّ ز على احلديث عن املواقع السياسياجملال وسريكّ 
 
 

http://www.answering-islam.org/
http://www.aboutislam.com/
http://www.thequran.com/
http://www.thequran.com/
http://www.thequran.com/


 : كاآليتوتفصيل ذلك   ،خمالفة نظامية وجرمية جنائية أبنواعهاواملواقع املعادية 
ظاهرة ابعتبارها  هذه املواقع   إنشــــــاء إل: قد ينظر البعض املواقع السيييييياسيييييية املعادية .أ

للدميوقراطية حضـــارية تتمشـــي مع الدميوقراطية واحلرية الشـــخصـــية، وهذا غري صـــحيح ف
 وبغي.  أدب سوء  أصبحت الّ إ و ،اتتجاوزه أالّ واحلرية الشخصية حدود جيب 

ــاليبوهناك وال شـــــك طرق   حتها   اآلراءميكن معها التعبري عن  وأســـ ــّ ــية وضـــ الشـــــخصـــ
قبل الدميقراطية الوضـــــعية، وحددهتا عاداتنا وتقاليدان املنبثقة من قيمنا    اإلســـــالميةالشـــــريعة 
ــيلةالعربية  يكون   أنبســـــــــط هذه القواعد  أو   ،حني غفلت عنها قيم الدول الغربيةيف   األصـــــــ

يف ســـــورة النحل  تعالالنصـــــح ابلرفق واللني وابلكلمة الطيبة وليس ابلشـــــتم والقذف، قال 
ُن إِّنَّ َربَّ  إلادُْع  ﴿ لَّيتِّ هَِّي َأْحســـَ َنةِّ َوَجادِّهْلُْم ابِّ حلِّْكَمةِّ َواْلَمْوعِّظَةِّ احلَْســـَ بِّيلِّ َربَِّّك ابِّ َك ُهَو ســـَ

ْلُمْهَتدِّيَن ) بِّيلِّهِّ َوُهَو أَْعَلُم ابِّ َْن ضـَلَّ َعْن سـَ عمران  آليف سـورة   تعالوقال ،﴾  (125أَْعَلُم مبِّ
ا َر ـَْةم مِّْن اَّللَِّّ لِّنْـَت هَلُْم َوَلْو ُكنْـ   ﴿ وا مِّْن َحْولِـَّك فـَاْعُف  َت َفظـاا َغلِّيَظ اْلَقلْـبِّ الَ فَبِّمـَ ــ  نـَْفضــــــــــــ

تَـْغفِّ  ُهْم َواســــْ ْمرِّ فَإَِّذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اَّللَِّّ إِّنَّ اَّللََّ حيِّب  اْلُمتَـوَكِّلِّنَي ألَ وْرُهْم يفِّ ااْر هَلُْم َوشــــَ َعنـْ
ال يف العلن  أو النصـــيحة يف الســـرّ        يكون النقد  أنْ من اآلداب   أنّ ، كما ﴾( 159)

 الشافعي:      اإلمامويف هذا يقول 

 يف اجلماعة ين النصيحةَ بْ نّـ وجَ       راديف انف حكَ صْ تعمدين بنُ 

 استماعه  أرضىمن التوبيخ ال       ُِ بني الناس نوعُ  النصحَ  فإنّ      
 طاعة  طَ عْ إذا مل تُـ  فال جتزعْ        قويل تَ خالفتين وعصيْ  نْ إو     

 األمرفمـا ابلـك مع ويل    ،مع العـامـة  تبـاعهـااالواجـب    اآلداب بســــــــــــــط  أهي    اآلداب وهـذه  
ــوـله  اـلذي قرن هللا وـلذـلك   -أبمر خمـالف هلل  األمرمـامل أيمر ويل  - طـاعتـه بطـاعـة هللا ورســــــــــــ
 إن أدب حرية رأي أو دميقراطية بل هي سـوء  أياملواقع السـياسـية املعادية   إنشـاءفليس يف 

 .مل يكن بغي يعاقب عليه الشرع ابلقتل
الشـريعة؛ نظام احلكم والقائمني أبمره، وقد تشـددت فيها   إلفــــــــــــــــ" جرمية البغي موجهة  

 إلاالضــطراابت وعدم االســتقرار وهذا يؤدي بدوره   الفنت و إلالتســاهل فيها يؤدي   ألنّ 
عقوبة القتل أقدر العقوابت على صـــــرف الناس عن  أنّ أتخر اجلماعة واحنالهلا. وال شـــــك 

 (. 663هـ :1401)عودة، الطمع وحب االستيالء"  إليهاهذه اجلرمية اليت يدفع 



،شرعاً  البغي حمرمّ  أنّ على  والدليل         يف   تعالقوله  ،ومعاقب عليه ابلقتل ًِ
نَـُهَما فَإِّْن بـََغْت ﴿    سورة احلجرات  نِّنَي اقْـتَـتَـُلوا فََأْصلُِّحوا بـَيـْ َوإِّْن طَائَِّفَتانِّ مِّْن اْلُمْؤمِّ
 فَإِّْن فَاَءْت فََأْصلُِّحوا أَْمرِّ اَّللَِّّ  إل فـََقاتُِّلوا الَّيتِّ تـَْبغِّي َحىتَّ َتفِّيَء  األخرىإِّْحَدامُهَا َعَلى 

طِّنَي) ُطوا إِّنَّ اَّللََّ حيِّب  اْلُمْقسِّ ْلَعْدلِّ َوأَْقسِّ نَـُهَما ابِّ  .  ﴾  (9بـَيـْ
ستكون هّنات وهّنات، فمن أراد أن   إنهّ ويف احلديث الشريف الذي رواه مسلم "  
 . " ق أمر هذه األمة، وهي مجيع، فاضربوه ابلسيف، كائناً من كانيفرّ 
 أليب داود واللفظ   وأبود عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حديثا رواه مسلم  كما ور   

النِب صـــلى هللا عليه و ســـلم قال"من ابيع إماماً فأعطاه  أنّ عن عبد هللا بن عمرو  دواد: 
ينازعه فاضـــــــــربوا رقبة اآلخر   آخرصـــــــــفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما اســـــــــتطاع، فإن جاء  

هللا صــلى هللا عليه وســلم؟ قال: مسعته أذاني ووعاه  قلت:  أنت مسعت هذا من رســول
قلِب، قلــت: هــذا ابن عمــك معــاويــة أيمران أن نفعــل ونفعــل، قــال: أطعــه يف طــاعــة هللا 

 "  واعصه يف معصية هللا
من   خطراً  تعترب اجلرمية الســياســية أشــدَّ  -وإل عهد قريب-الوضــعية  القواننيوقد كانت 

  ،بســــــط قواعد العدالةأل اجملرم الســــــياســــــي معاملة تتناىف مع اجلرمية العادية، بل كانت تعام
  (.107هـ : 1401)عودة، جبرميته  أهلهوتعاقب  أموالهد عليه العقوبة وتصادر حيث تشدّ 

ــماوية األداينهو خات   اإلســـــالمي: الدين املواقع الدينية املعادية    .ب  وبه أكمل   ،الســـ
اْليَـْوَم َأْكَمْلُت  ﴿يف سـورة املائدة   تعالقال  ،رسـوله صـلى هللا عليه وسـلم تعاليم الدين

يُت َلُكْم اإلَلُكْم دِّيَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم   ةم نِّْعَميتِّ َوَرضــِّ طُرَّ يفِّ خَمَْمصــَ اَلَم دِّيًنا َفَمْن اضــْ ســْ
انِّفم   ُمَتجـــــَ يٌم)إلِّ َغرْيَ  َرحِّ َغُفوٌر  إِّنَّ اَّللََّ  فـــــَ يُـ ﴾  (3ثْم  ولـــــذلـــــك فال  دين غري   أيبـــــل  قْ ، 

ســـْ  ﴿   عمران   آليف ســـورة   تعالقال  ،إلســـالما َتغِّ َغرْيَ اإلِّ  يـُْقَبَل مِّ دِّيًنا فـََلنْ الَوَمْن يـَبـْ
ْنُه َوُهَو يفِّ اآل رِّيَن)مِّ ــِّ َرةِّ مِّْن اخْلَاســـ ل  بل عاقب من بدّ   ،، ليس ذلك فحســـــب﴾( 85خِّ

: اري قال النِب صلى هللا عليه وسلمـــــــــــففي احلديث الذي رواه البخ  ،إسالمهدينه بعد 
 .ل دينه فاقتلوه""من بدّ 

 
 



ــاـبه الكبري بني هـذه املواقع  يف   : لـعلّ أو اجلهيات  لألشيييييييييييخيا املواقع املعياديية   .ج التشــــــــــــ
ما يغىن عن   -اجلنسّيةواليت سبق احلديث عنها يف اجلرائم -واملواقع املخصصة للقذف 

ــاح املوقف الشــــرعي والقانوين من هذه املواقع، إتكرار     فما ينطبق على تلك املواقعيضــ
 .أيضاً من جترمي قانوين وشرعي ينطبق على هذه املواقع 

   القرصنة:خامساا: جرائم 

لربامج   النســخ غري املشــروع لنظم التشــغيل أو رائم القرصــنة هنا االســتخدام أويقصــد جب
 املختلفة.  اآليلاحلاسب 

رت صـــــــور  تطوّ  اإلنرتنترت وســـــــائل القرصـــــــنة مع تطور التقنية، ففي عصـــــــر تطوّ  وقد
العثور على مواقع ابإلنرتنت خاصــة لرتويج الربامج   من الشــائع جداً   وأصــبحواتســعت القرصــنة  

 أو مبقابل مادي رمزي.     املقرصنة جماانً 
ــنة الربامج  ت قر دّ أو  ــائر مادية ابهظ إلصــ ــلت يف العام ) ة جداً خســ  إلم( 1988وصــ

الشــــــركات  يف جمال الربجميات وحدها، ولذلك ســــــعت  أمريكيمليار دوالر  عشــــــر    أحد( 11)
 ،ت منظمة خاصـة ملراقبة وحتليل سـوق الربجميا وإنشـاءاالحتاد  إلصـة يف صـناعة الربامج صـختامل

أو مـا تعرف    (Business Software Alliance)  األعمـالومن ذـلك منظمـة احتـاد برجمـيات  
ــ  اختصاراً  ستطغى على  اإلنرتنتالقرصنة على  أنّ منها   اّتضحرت دراسة  جْ أ، واليت (BSA)بــــــــــ

فبدأت يف طرح   ،لشـــــــركات املعنيةيف اهذا التقرير انقوس اخلطر  ، ودقّ األخرىاع القرصـــــــنة نو أ
ــنة على  ــركات بفحص القرص  ،اإلنرتنتاحللول املختلفة لتفادي القرصـ ومنها هتديد بعض الشـ
ــفحي مواقعهم على   ــفح املعرفة مدى اســــــــــتخدام  اإلنرتنتالصــــــــــلب ملتصــــــــ ملوقع لربامج متصــــــــ

حماربته من قبل مجعيات  اية   أثرالشــــــركات تراجعت عن هذا التهديد  تلك  أنّ  الّ إ  ،مقرصــــــنة
  . اإلنرتنتاخلصوصية ملستخدمي 

مواقع  أيعن  إلبالغهمكما قامت بعض تلك الشـركات ابالتفاق مع مزودي اخلدمة 
أو  ،مكنأ نْ إهتم  ضـدهم ومقاضـا  شـكوىوذلك لتقدمي   ،خمصـصـة للربامج املقرصـنة تنشـأ لديهم

ــنة عربياً   تقدير.  أقلّ قفال تلك املواقع على إ ــنة عاملياً  ال ختتلف كثرياً  والقرصـــ مل  نْ إ-  عن القرصـــ
ية تطبيق أو يف عدم جدّ  ،ر حقوق احلماية الفكريةخاصـــة يف ظل عدم توفّ   -ســـبقها خبطوات تَ 

 (.35-28م : 1999، نوفمرب سامل)وجدت  نْ إهذه القوانني 



امللكيـة تعترب من األنظمـة احلـديثـة يف الـدول العربيـة حيـث بـدأت الفكرة   ـايـة  وقوانني
ــة ــاليـ ــا    األخرىبـــدأت الـــدول    ثَّ ومن    ،من الـــدول الرأمسـ ــاتطبيقهـ ــايف    وإدراجهـ ، وقـــد أنظمتهـ

ــاً ت دول اخلليج حبمـاية امللكـية الفكرية  اهتمّـ  جملس التـعاون اخلليجي ويف   أمانةفـقامت    ،أيضــــــــــــ
ــ االجتمـاع الـثاين للوزراء بوضــــــــــــــع    م15/9/1987يف لرايض املنعـقد ابولني عن الثـقاـفة  ؤ املســــــــــــ
ــادية ل ــرتشـــــ )موقع جملس التعاون لدول   د حلماية حقوق املؤلف يف دول اجمللسلنظام املوحّ الئحة اســـــ

 هـ(. 1423اخلليج العربية، 
 إصـــــــــــــداريف العريب حيث توالت دول اخلليج   ،املشـــــــــــــوار بل البداية  آخرومل يكن هذا هو 

مان مثالً صدر قانون امللكية الفكرية ابملرسوم حلماية الفكرية، ففي سلطنة عُ اخلاصة اب  قواننيال
( لعام 64ويف الكويت صدر القانون رقم )  ،هــــ3/5/1418( واتريخ  65/97السلطاين رقم )

 م( بشأن حقوق امللكية الفكرية.1999)
  ،خاصـــة حملاربة القرصـــنة تنظيمات    إصـــدار إلاململكة العربية الســـعودية فكانت ســـّباقة   أّما
ــ ابملوافقة على نظام براءات 14/4/1409( و اتريخ 56قرار جملس الوزراء رقم )فصــــدر  هــــــــــــــــ
هــ ابملوافقة على نظام 25/2/1410( و اتريخ 30قرار جملس الوزراء رقم )صدر    ثُّ ، االخرتاع

 هـ (.1423)موقع حمامو اململكة،   اية حقوق املؤلف

ــته بتاريخ وقّ الوزراء املووافق جملس   ــكيل  ،هـــــــــــــــــــــ17/6/1420ر يف جلســــ اللجنة على تشــــ
الفكريـــــة امللكيـــــة  تتكّون    الـــــدائمـــــة حلقوق  التجـــــارة،  واليت  وزارات  ممثلني عن  اإلعالم، و من 

ــنـــاعـــة والكهرابء،  و العـــدل،  و اخلـــارجيـــة،  و الـــداخليـــة،  و  املـــاليـــة  و البرتول والثروة املعـــدنيـــة،  و الصــــــــــــ
وان املظامل، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،  ديو واالقتصـــاد الوطين )مصـــلحة اجلمارك(،  

مبتابعة ودراســــــة ما يســــــتجد من  دت مهام اللجنةدّ ، وحُ ها ورائســــــتها بوزارة التجارةويكون مقرّ 
الالزمة مبا يتناســــــــــــب مع متطلبات  وصــــــــــــيات تالأمور يف جمال حقوق امللكية الفكرية، وإعداد 

ـــلة ابلتجـارة من حقوق   اتفـاقـيةقـدمتهـا االتفـاقـيات اـلدولـية ذات العالـقة، ويف م اجلواـنب املتصــــــــــــ
 هـ(.1423)موقع وزارة التجارة،  امللكية الفكرية

 
 
 
 



 الدراسة:   إليها سادساا: جرائم اختراقات أخرى لم تتطرق 

ــة على لقد ركّ  يف   اإلنرتنترتكب من قبل مســـــــــــتخدمي  اجلنائية اليت تُ   األفعالزت الدراســـــــــ
ــتطالعية ملزودي خدمة واليت ،اجملتمع الســـــــعودي ــة االســـــ ــرها الباحث من خالل الدراســـــ  حصـــــ

 ممارســـــــــتها من تبنّي هناك جرائم أخرى مل يُ   أنّ  إللفت النظر   ينبغييف اململكة، لكن  اإلنرتنت
ــعودي  األفرادقبل  ــة لبحثها، و  جْ رَ دْ ولذلك مل تُ  ،يف اجملتمع الســـ ــر الدراســـ ــمن عناصـــ كان   نْ إضـــ
ــذا   ــ  ال يعىنهـ ــدم وجودهـ ــلّ أو على    ،ااجلزم بعـ ــدم    أقـ ــدير عـ ــةتقـ ــانيـ ــا يف اجملتمع    إمكـ ــدوثهـ حـ

يف اجملتمع   شــــيوعاً  األكثرعلى اجلرائم    تـُرَكِّزُ الدراســــة   ألنّ الســــعودي، ولذا مل ُتدرج يف الدراســــة 
 السعودي. 

ــتوى   ألمهية ه ونظراً نّ أ إالّ  الالزمة   ت االحتياطياخذ أوجب   ،األمينهذه اجلرائم على املســــــــــــ
 ،اإلنرتنتيف احلســــبان عند وضــــع الضــــوابط النظامية للتعامل مع جرائم  ذهاوأخ  ،ي منهاللتوقّ 

وهذه  اإليضاح وهنا ابلشرح   إليهارق ، ولذا وجب التطّ هلا  وللفت نظر الباحثني يف هذا اجملال
 اجلرائم: 

   : اإللكترونيالتجسس  .1

املعلومات  التقدّ   ،" يف عصر  تقنيات عالية  الدولة مس   ،موبفعل وجود  تباحة  فإن حدود 
الفضائي"   والبث  التجسس  العريب    م(، 1988)البداينة،  أبقمار  يزال   واإلسالميوالعامل  وال  كان 

 . أحدعلى  ىال ختفسباب أل ،وعقدايً  ،ً وفكراي ، وثقافياً  ،منياً أ اً مستهدف
حتوّ  التقليدية  وقد  الطرق  من  التجسس  وسائل  اإللكرتونية  إللت  مع   خاصةً   ،الطرق 
 .  وعاملياً  نتشاره عربياً وا اإلنرتنتاستخدام 

ولكن يف ضعف الوسائل األمنية املستخدمة يف  ،اإلنرتنتال تكمن يف استخدام واخلطورة 
 االعتماد على وسائل  حتماً   نوال ميك  ، اية الشبكات اخلاصة ابملؤسسات واهليئات احلكومية 

 . نان هلا متاماً وال ميكن االطمئ ةنو جنبية فهي ليست مأماحلماية اليت تنتجها الشركات األ
         وال يقتصر اخلطر على حماولة اخرتاق الشبكات واملواقع على العابثني من خمرتقي األنظمة  

          على العبث  وتقتصر غالباً   ،فمخاطر هؤالء حمدودة  ، (  hackers)  بـ  أو ما يعرفون اصطالحاً 
من،  آ رى خمزنة يف موقع  واليت ميكن التغلب عليها ابستعادة نسخة أخ  ،تالف احملتوايت إأو  
احلقيقي  ولكنّ  هبا    ،اخلطر  تقوم  اليت  التجسس  عمليات  يف  االستخباراتية    األجهزةيكمن 

ها لدول أخرى تكون عادة معادية، أو  ؤ فشاإ  ثَّ ومن    ،سرار ومعلومات الدولةأللحصول على  
 ابملصلحة الوطنية للدولة.   استغالهلا مبا يضرّ 
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من ألعن مفتاح وكالة ا  خرياً أكتشف  ا دويل ومنها ما  وقد وجدت بعض حاالت التجسس ال
ا يكون هذا  اعته يف نظام التشغيل الشهري وندوز، ورمبّ ر اليت قامت بز   (NSA)  األمريكيةالقومي  
ااأل  أحدهو   احلكومة  دعت  اليت  الرئيسة  اإإل  ملانية  ألسباب  يف  ا آلعالنا  عن    ،خريةألونة 

 أخرى. استبداهلا لنظام التشغيل وندوز أبنظمة 
  شراف إتعمل حتت    اإللكرتوينالنقاب عن شبكة دولية ضخمة للتجسس    أخرياً كما كشف  

بريطانيا،  و   االستخبارات والتجسس يف كندا،  أجهزة ابلتعاون مع    األمريكيةمن القومية  وكالة األ
لرصد املكاملات اهلاتفية والرسائل بكافة    (ECHELON)سرتاليا ونيوزيلندا ويطلق عليها اسم  أو 
 .  لكرتونياً إأو  فاكسياً أو ، تلكسياً أو ، كان منها برقياً   واعها سواء مانأ

وبطريقة جتعله يعرتض كميات   ،هداف غري العسكريةألص هذا النظام للتعامل مع اوخصّ 
  ، ابستخدام خاصية الكلمة املفتاح  ، عشوائياً   اإللكرتونية من االتصاالت والرسائل    هائلة جداً 

حول العامل ها  ؤ اليت ّت إنشاعدد من احملطات السرية  املتواجدة يف    بواسطة احلاسبات املتعددة
قمار الصناعية الواقعة يف ها حمطة رصد األومن  ،للمسامهة يف مراقبة شبكات االتصاالت الدولية

سرتاليا، واحملطة املوجودة  املوجودة أب   (جري الدتون)جبنوب نيوزيلندا، وحمطة    ( هوابي  واي)منطقة  
بربيطانيا، واحملطة الواقعة يف الوالايت املتحدة    ( كورنوول)يف مقاطعة    ( ينستومورو )يف منطقة  
واشنطن دي )جنوب    كيلومرتاً ومخسني    مائتني (  250وتبعد )  ،(شوجرجروف)مبنطقة    األمريكية

كيلومرت جنوب غرب    مائيت(  200)  على بعد  (واشنطن)احملطة املوجودة بوالية    يضاً أ، و (سي
 .  (سياتل)مدينة 
قمار الصناعية والشبكات الدولية اخلاصة  ألا  إلتصر الرصد على احملطات املوجهة  قْ يَـ وال  

رضية  ألابالتصاالت الدولية، بل يشمل رصد االتصاالت اليت جترى عرب أنظمة االتصاالت ا
 وكذا الشبكات اإللكرتونية. 

تتمّ نّ أمبعىن     ، واملنظمات   ،دفراألا  دّ . ويعكانت  وسيلة  أبيّ   ه يرصد مجيع االتصاالت اليت 
الت  ،واحلكومات  الشفرة  أنظمة  يستخدمون  أنظمة كودية حلماية شبكاهتم  أالذين ال  أو  مينية 

اليت   األخرىهداف  أّن األوليس معىن ذلك  سهلة لشبكة التجسس هذه،    هدافاً أجهزهتم، أو 
الشفرة أنظمة  ومثيالهتا،    ،تستخدم  الشبكة  هلذه  االستخباراتية  الغزوات  من  اتم  مأمن  يف 

  ، املعلومات التجارية  إلاه  بل تعدّ   ، على املعلومات العسكرية أو السياسيةال يقتصر  التجسس  ف
 (. 45-30م : 2001)عبداملطلب، وحىت الثقافية   ،واالقتصادية



الكثري من مصادر املعلومات   حتّول  ،اإلنرتنتلكرتونية عرب شبكة  فمع توسع التجارة اإل
رير صدر عن وزارة التجارة والصناعة الربيطانية أشار  ففي تق  ،هداف للتجسس التجاريأ   إل
)  إل من  الشركات  على  التجسس  نسبة  )36زايدة  عام  عام  45)    إلم(  ٪1994(   )٪
من الصناعي يف الشركات األ  ويلؤ ملس م(  1996عام )  جريأاستفتاء    أظهرم(، كما  1999)

نشطة جتارية  ألية  رّ سِّ   على معلومات   -عو وبشكل غري مشر -حصول الكثري من الدول    األمريكية
 (.  62هـ:  1420د،او )د  األمريكيةوصناعية يف الوالايت املتحدة 

 ، املعلومات داخل املعلومات   إخفاءسـلوب  أ  ،اإللكرتوينسـاليب احلديثة للتجسـس  ألومن ا
  إخفاء إلســـــــلوب يف جلوء اجملرم  ألص هذا ا، ويتلخّ ســـــــهالً مع أنّه ليس وهو أســـــــلوب شـــــــائع  

جيد  ثَّ ومن  ،اآليلملسـتهدفة بداخل معلومات أخرى عادية داخل احلاسـب اسـة ااملعلومة احلسّـ 
ــيـلة مـا لتهرـيب تـلك املعلومـة العـاديـة يف مظهرهـا هنـاك أّن  يف   أحـد  وبـذـلك ال يشـــــــــــــــكّ  ،وســــــــــــ

وسـائل  إللجأ ، كما قد يُ ضـبط الشـخص متلبسـاً   تّ حىت ولو    ،اسـة يتم هتريبهامعلومات حسّـ 
   (.67هـ : 1420د، او )د    ة يِّ ات السرّ غري تقليدية للحصول على املعلوم

درت صــــــــــ  ،األمريكيةعلى الوالايت املتحدة احلادي عشــــــــــر من ســــــــــبتمرب  وبعد اعتداءات 
والبحث  ،ابلرتكيز على أفغانســـــتان األمريكيةلتجســـــس االصـــــطناعية  األقمار   تعليمات جديدة
الســتعانة يف عمليات ا األمريكيةرت الســلطات  قرّ و ،لهالدن واجلماعات التابعة    عن أســامة بن

ــتان بقمرين ــاً نياصـــــــطناعيني عســـــــكريني مصـــــــمم التجســـــــس على أفغانســـــ ــيصـــــ اللتقاط    خصـــــ
واهلواتف احملمولة، ابإلضـــافة لقمرين اصـــطناعيني   الالســـلكي  أجهزةاالتصـــاالت اليت جترى عرب  
طلب اجليش األمريكي من شــــــــــركتني نفســــــــــه ويف الوقت  ،فائقة الدقة  آخرين يلتقطان صــــــــــوراً 

ــتعانة بقمرين اتبعني  جتاريتني ــاالت لهلما   االسـ ــد االتصـ الوالايت  إل  ل بعد ذلك وّ حتُ  ومن ثَّ   رصـ
  .رة لتحليلهاكمبيوتر متطوّ   أجهزةتدخل يف ل األمريكيةاملتحدة 

  وتشارك يف تلك العمليات شبكة إشيلون املستخدمة يف التجسس على املكاملات اهلاتفية 

والربيد   الفاكس  األاإللكرتوينورسائل  تلتقطها،  اليت  يتيح حتليل اإلشارات  الذي  األقمار   مر 
 م (. 2001) يب يب سي،  ناعية حىت إن كانت واهنة أو مشفرةطصاال

برانمج حاسويب   اءشر على    مايكروسوفتشركة  مع  سرائيلية  اإلهيئة أركان اجليش    فقتْ واتّ 
ديد يف هيئة  إقامة قسم جاجليش اإلسرائيلي  قرر    حيث  ،اإلنرتنتت على شبكة  للتنصّ   خاص

، األمر الذي سيعطي ألجهزة األمن اإلسرائيلية معلومات  اإلنرتنتت على شبكة  األركان للتنصّ 
وجديدة   علمهم!!!هامة  دون  الوندوز  نظام  مستخدمي  من  الرايض،    جتمعها  صحيفة  )موقع 
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 : اإللكترونيإلرهاب ا .2

ــر االزدهـار   مـارات إلكمـا يف ا  ،لكرتونيـةإويف زمن قيـام حكومـات    اإللكرتوينيف عصــــــــــــ
 أمناط ومنها وال شــكّ   ،مناطهاأشــياء و ألشــكال اأت معه ل منط احلياة وتغريّ حدة، تبدّ العربية املتّ 

ِِّ اجلرمية اليت قد حيتفظ بعضــــــها مبســــــماها التقليدي مع تغرّيِّ  ِِّ ِِّ ــريأو   جوهريّ  ِِّ يف طرق  يســــ
 أخـذتاليت  إلرهـاب  جرميـة ا  ،هـامساالقـدميـة يف    ،ارتكـاهبـا، ومن هـذه اجلرائم احلـديثـة يف طرقهـا

 . يتماشى مع التطور التقين اً حىن حديثمن
ــيـة    إلوقـد انتبـه الغرب   ل الرئيس  رة، فقـد شــــــــــــــكّـ منـذ فرتة مبكّ   اإللكرتوين  اإلرهـاب قضــــــــــــ

مهمتها  اية البنية التحتية   (www.nipc.gov)بل كلينتون جلنة خاصـــــــــة  الســـــــــابق  األمريكي
اسـتهدافها من قبل  هداف احملتملأل خطوة أول بتحديد ا، واليت قامت يفأمريكااسـة يف احلسّـ 

، اآليلشبكات احلاسب     إلإضافة   ،ومنها مصادر الطاقة الكهرابئية واالتصاالت   ،اإلرهابيني
ــاء  تَّ  ثَّ ومن  ــة   إنشــــــــ رهابية إهجمات  أيوالية للتعامل مع احتماالت   يف كلّ    مراكز خاصــــــــ

 الكرتونية.
ــتخباراكما قا ــاء مركز حروب املعلوماتية وظّ ت املركزية إبمت وكالة االسـ من  لفاً أفت به نشـ

ومل يقتصر   ،رهاب على مدار الساعةإللت قوة ضاربة ملواجهة امن املعلومات، كما شكّ أخرباء  
كــاملبــاحــث الفــدراليــة   األخرىاحلكوميــة    األجهزة  إلمر على هــذه الوكــالــة بــل تعــداه  ألهــذا ا

 والقوات اجلوية.
  (،ةيلكرتونإبريل هاربور  من )  (م1997)عام    األمريكيةمن وزارة الدفاع  وحّذر تقرير صدر  

من قبـــل   األمريكيـــةيزداد اهلجوم على نظم املعلومـــات يف الوالايت املتحـــدة    نْ أع التقرير  وتوقّ 
ذروتـه عـام   إليصـــــــــــــــل هـذا اهلجوم    وأنْ   ،األجنبيـةعمالء املخـابرات    أو  ،رهـابيـةاجلمـاعـات اإل

 ،والبنوك  ،ومصـــــــادر الطاقة الكهرابئية ،شـــــــبكة االتصـــــــاالت أّن  ير ضـــــــح التقر أو ، و (م2005)
جهة تســـعى حملاربة الوالايت املتحدة   أيضـــة للهجوم من قبل معرّ  أمريكاوصـــناعات النقل يف 

 هـ (. 1420د، او )د قواهتا املسلحة  هَ واجِّ تُ  نأدون  ،األمريكية
أصوات البعض مبمارسة  تفعت  ار   ،األمريكيةعلى الوالايت املتحدة    األخريةوبعد اهلجمات  

تناقلت رهاب، و تدعم اإل أبنالعربية اليت يشــــتبه  وا  اإلســــالميةضــــد املواقع   اإللكرتوينرهاب  اإل
من الشــــــــــبكات ببدء تلك أيف  خبرياً ســــــــــتني (  60عن اتفاق ) خرباً عالم املختلفة إلوســــــــــائل ا
 .وأفغانيةعلى مواقع فلسطينية  اإلرهابيةاهلجمات 
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  ،(Sutherland) عامل االجتماع ســـــذرالند أطلقهحديث نســـــبياً، وأول من هذا املصـــــطلح 
ح   اإلداريةهذه اجلرائم ترتكب من قبل الطبقة الراقية يف اجملتمع ذي املناصــــــــب    أنّ حيث وضــــــــّ

  ،واالختالس  ،والتالعب ابلشــــــــــــيكات  ،خمتلفة من اجلرائم كالرشــــــــــــوة نواعاً أالكبرية، وتشــــــــــــمل 
أو عاملية   ،وتزوير العالمات التجارية للشــــركات العاملية ووضــــعها على منتجات حملية ،ســــرقةوال

 وشراء املعلبات قبل انتهاء صالحيتها واستبدال اتريخ صالحيتها.  ،غري مشهورة
ــعـب ارتكـاهبـا  اجلرائموهـذا النوع من   ــفهـا  أو ،يصــــــــــــ ملـام جـيد  إدون   ،والتحقيق فيهـا  ،كشــــــــــــ

ونية. رت لكإلالتقنية احلســـــابية ا ئومباد  ،والعمل التجاري  ،اجلارية واحلســـــاابت  ،نتاجإلبظروف ا
( 42 –12مريكي مببلغ )ألخســائر اجملتمع ا  تْ درّ قُ كما أّن خســائر هذه اجلرائم ضــخمة فقد 

 املتقدمة  االتكنولوجينتيجة خداع املســـــــتهلكني ابســـــــتخدام مجيع وســـــــائل   مليون دوالر ســـــــنوايً 
  (.211-209هـ: 1420)اليوسف،
ــتفاد اجلناة من ا قدو  ــار  اســـ ــعة الرقعة اجلغرافية هلا   ،يف تطوير جرائمهم اإلنرتنتنتشـــ   ،وتوســـ
 ن كانت حملية.أبعد  ،صبحت عامليةأحبيث 
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يف الدول  :فعلى سـبيل املثال  ،تتنوع اجلرائم االقتصـادية بتنوع النظام السـائد يف الدولة 
 ،ب الضــــــريِبوالتهرّ   ،تتمحور حول االحتكارات   ،االقتصــــــادية غلب اجلرائمأّن أجند  ،مساليةأالر 

طفال، يف حني تتمحور تلك ، واألبيضألوجتارة الرقيق ا  ،والســــــطو على املصــــــارف  ،واجلمركي
 والسوق السوداء.  ،واالختالس ،اجلرائم يف النظام االشرتاكي على الرشوة

 ،جمتمع واحد  ذه اجلرائم يفنواع هأ  ميكن ارتكاب كلّ   ه الِّ أنّ وهذا ال يعىن ابلضرورة  
 والعكس صــــحيح.  ،واختالســــات   يو اجرائم رشــــ  مسايل مثالً أجتد يف اجملتمع الر   نْ أحيث ميكن  

 ،ســــاليب ارتكاب هذه اجلرائمأيف تطوير طرق و  اإلنرتنتقد ســــاهم ف  ،األخرىوكما يف اجلرائم  
ع منطقة عملها،  ،لكرتونيةإلات ااحلكوم إلل  لتحوّ له الكثري من الدول خاصـــــة مع توجّ   ووســـــّ

ــتفــاد اجملرمون من التقــدم التالعربيــة املتحــدة مثالً   اإلمــارات كمــا يف دولــة   قين يف ، حيــث اســــــــــــ
  ،وخطوط اهلاتف   ،واملياه  ،وســـــرقة التيار الكهرابئي ،رصـــــدة النقديةوحتويل األ  األموالاختالس  
  (.214-211هـ : 1420)اليوسف،تالفها إو  ،والعبث هبا

  



 خالصة الفصل األول: 

الفصل  تطرّ  املبحث حتدّ   ثُّ واستخداماته،    ،وبداايته  ،اإلنرتنتتعريف    إلق هذا  ث 
ر فئات اجلناة يف جرائم  كْ ، وذِّ إثباهتا وصعوبة  واإلنرتنت اآليلاألول عن تعريف جرائم احلاسب 

 تلك اجلرائم.  وأنواعوخصائص  اآليلاحلاسب 
ق  مع التطرّ   ،لتشريعات جلرائم اإلنرتنت مواكبة األنظمة واث عن  التحدّ   تّ ويف املبحث الثاين  

قوانني    أنّ توضيح    ، وتّ اإلنرتنتبعض الدول ملواجهة جرائم    أصدرهتا القوانني اخلاصة اليت    إل
اجلرائم   أنواعا شاملة لكل  ألنّ حتديث    إل  جال حتتا   اإلسالميةاململكة املستمدة من الشريعة  

و  األنظمةت  إلحيتاج    األمركان    نْ إقدميها وحديثها،  تلك  جهة    إنشاءوالعمل على    ،فعيل 
 مع هذه اجلرائم املستحدثة.   للتعاملصة صّ ختم

اجلنائية    لألفعال  األبعاد الشرعية والقانونيةث عن  يف املبحث الثالث التحدّ   تّ   وأخرياً 
، وتكييف تلك إسالمييف اجملتمع السعودي من منظور  اإلنرتنتاملرتكبة من قبل مستخدمي 

 على أنظمة اململكة العربية السعودية.  وشرعياً  نونياً قا األعمال
 


