
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني

الدراسات السابقة حول موضوع  
 الدراسة 

 ))وأوجه االختالف والتالقي بينهما(( 

 ة ـريمـجـرة للـفس  ـظريات الم ـوالن

 جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث/ حممد عبدهللا منشاوي
 رسالة ماجستري قدمت جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية

 يسمح ابالقتباس منها وفق املنهجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحث

 



جه االختالف  أو))و الدراسات السابقة حول موضوع الدراسةالمبحث األول: 

 بينهما((   والتالقي

 
 ،البحث عن الدراساااااااب الساااااااب ة يف الدورحملب العلمية ااتمة يف ادتتباب السااااااعودية  تم 

َ    ،اإلنرتنتوشااااابتة    ،العربية ويف التتب   بعض الدراسااااااب لاب العملقة ادباشااااار    إىلفَاتُاُوصااااا 
َمْت الدراساب الساب ة اليت تُ            هبذا البحث. ا:  هلة أقسام أوم ثملث  إىل  إليها   وصمِّ وقد ُقسمِّ

َص للدراساب األجنبية.   أمماالدراساب االية، واثنيها: الدراساب العربية،    ال سم الثالث فُخصمِّ

  :الدراسات المحلية  -أوالا 

ومجهورها يف مدينة الرحملض: دراسة تطبي ية    اإلنرتنتدراسة خالد الفرم، بعنوان " شبتة  
اإلشباعاب اليت حت  ها    أنم   إىل  الباحث  توصم   ،يف ضوء نظرية االستخداماب واإلشباعاب"

  وعم اإلشباعاب ادختلفة تتن  معرفية، فعاطفية، فاجتماعية، فرتفيهية، فتجارية، وأنم   :الشبتة هي
،  االجتماعيةاجلنس، والعمر، وادستوى التعليمي، وادهنة، والدخ ، واحلالة   متغريم وختتلف وفق 

الزمن الذي ي ضيه ادستخدم هو ما   أنم   إىلحث    الباوصم ومنط ة الستن، واجلنسية، كما تَ 
 بصفة فردية، ويف ادنزل استخدام الشبتة عاد  يتمم   ، وأنم مخس ساعاب أسبوعيا    إىلبني ساعة  

الوظيفية، مما   ف ط يف قراء  الصحف دون مشاهد    سلبيا    أثر واد هى وليس يف ادؤسساب 
اب صالية ابلشبتة ختتلف وفق  نم السلوكياب االتأادذحملع. كما    عأو مسا التلفاز   الساب ة،   ادتغريم
ابلشبتة من   ( هم األكثر ارتباطا  24  –   21وحة أعمارهم ما بني )االشباب ادرت   أنم ولوحظ  

لوي    للشبتة من النساء ومن غري اجلامعني، وأنم   استخداما    أكثراجلامعني الذكور    غريهم، وأنم 
ال اطنني   أنم   إىل توص  الباحث    وأخريا  ن غريهم،  ابلشبتة م  ارتباطا    أكثرالدخ  ادرتفع ليسوا  

 ها (. 1422)الفرم، ابلشبتة، من ال اطنني يف مناطق أخرى   ارتباطا   أكثريف مشال مدينة الرحملض 
 اإلنرتنت شابه هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف كوهنما يدرسان خصائص مستخدمي  توت

خذ  أيف    واليت ستساعد حتما    ،حث احلايليف مدينة الرحملض، وهو جزء من جمتمع دراسة الب
جزءا  من الساب ة  كون عينة الدراسة    يفتصور أويل جملتمع الدراسة احلالية، وإن كاان خيتلفان  

اختملف    إىلأمش  وأكرب حجما ، إضافة  باحث  دراسة ال  أنم   أي احلالية،  الباحث  عينة دراسة  
من   أكثر  ،احلالية على النواحي األمنيةث  الباح دراسة    تُارَكمِّزُ جوهري يف أهداف الدراسة، حيث  

 . الساب ة أو النظرية اليت تعاجلها الدراسة  ،االجتماعيةالنواحي تركيزها على 



لعبد ادعوم   ويف دراسة  بعنوان"  الشهري  األمين مع جرائم   اإلداريةقاب  هللا  التعام   يف 
العا  اآليلاحلاسب   العاملني جبهاز األمن  الضباط  الرحملض " : دراسة مسحية على    ، م مبدينة 

يف الوطن العريب ال تزال دون ادطلوب،   اآليلمواجهة جرائم احلاسب    أنم   إىل  الباحث فيها  توصم 
احلاسب    وأنم  متعدد ، كما    اآليلجلرائم  عدم   اإلنرتنتلشبتة    أنم أمناطا   ينبغي  سلبية   آاثرا  

والتأثري    ،والغزو الفتري  ،وتسهي  عم  بعض ادنظماب اإلجرامية  ،جتاهلها. منها نشر اجلرائم
العام الرأي  اجتاهاب  وأنم   ،على  ادعلوماب،  نظم  على  يتوقم والتجسس  جرائم  ه  ظاهر   بروز  ع 

مستخدمي    اآليلاحلاسب   أعداد  تزايد  مع  خاصة  وأنم اإلنرتنتبشت  كبري  خدمة    ،  دزود 
َُجرمَِّمة هلذه اجلرائم.    يف ضوء ن ص يف األنظمة  اإلنرتنتمن جرائم    دورا  رئيسا  يف احلدمِّ   اإلنرتنت

 اد
بثمِّ   أظهرب   و وجود  على  ادبحوثني  من  شديد   مواف ة  اديدانية  مسيئة   الدراسة  برامج 

، اآليلجرائم الفريوساب تُعدم من أخطر جرائم احلاسب    ، وأنم اإلنرتنتلألخملق وال يم عرب  
، والخرتاق  إلترتونيا    األموالولسرقة    ،اآليلهناك إمتانية لوقوع جتسس بواسطة احلاسب    وأنم 

،  اإلنرتنتوعلى إمتانية حدوث عملية نصب بواسطة شبتة    ،آخرادعلوماب بواسطة حاسب  
من التوصياب    ا  كما وافق ادبحوثني على وجود جرائم مرتبطة ابإلنرتنت. وأوصت الدراسة عدد

سب ة حلماية  سرتاتيجية وطنية ألمن ادعلوماب، وأمهية وجود خطط مإمن أبرزها: أمهية تبينمِّ  
، واستفاد   واإلنرتنت اآليلوَحثم اجلهاب األمنية  على حمو أمية احلاسب  ،اآليلأمن احلاسب 

، مع أمهية مراعا  عدم ربطها ابلشبتة االية اليت حتوي  اإلنرتنتاألمن من مزاحمل شبتة    أجهز 
 ها (. 1422) الشهري، عبدهللا، الحتمال تعرضها لملخرتاق  ،بياانب ومعلوماب أمنية

واجلوانب   اآليلوتتشابه هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف كوهنما هتتمان جبرائم احلاسب  
 اإلداريةقاب  على ادعوم   تُارَكمِّزُ األمنية له، وختتلف الدراستان عن بعضهما يف كون الدراسة الساب ة  

 أكثرم ومنط  دراسة الباحث على حتديد حج   تُارَكمِّزُ . يف حني  اآليلللتعام  مع جرائم احلاسب  
وأهمم   اإلنرتنتجرائم   السعودي،  كما ختتلف  ،  مساب وخصائص مرتتبيها  شيوعا  يف اجملتمع 

خبملف    ،يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتعموم مستخدمي  لمشول جمتمع الدراسة  الدراستان يف  
 الدراسة الساب ة اليت اقتصرب على عينة عشوائية من جمتمع الدراسة.   

 
 



مبدينة ادلك عبدالعزيز  اإلنرتنتتور مشع  ال دهي من وحد  خدماب  دراسة الدك أمما
  ، على الفرد واجملتمع "  وأثرها  اإلنرتنت"ادواقع اإلابحية على شبتة  باللعلوم والت نية، وادعنونة  

توصم  فيها  ف د  اإلابحية  أنم   إىل   ادواقع  على  جدا   إقباال  كبريا   شركة    ، هناك  تزعم  حيث 
(Playboy)   زائر يزور صفحاهتم  أربعة ممليني وسبعمائة ألف  (  4.700.000)  ية أبنم اإلابح

( ألف زائر يوميا ،  280.034بعض الصفحاب اإلابحية يزورها )  على الشبتة أسبوعيا ، وأبنم 
( عشرين ألف زائر يوميا ،  20.000من )  أكثرئة صفحة مشاهبة تست ب   ا( م100هناك )  وأنم 

صفحة    ( زائر يوميا ، وأنم 1400من )  أكثرهبة تست ب   ( ألفي صفحة مشا2.000وأكثر من )
( مليون زائر، كما  43.613.508واحد  من هذه الصفحاب است بلت خملل عامني عدد )

  أكثر ، وأبنم إابحية٪( من الصور ادتداولة يف اجملموعاب اإلخبارية هي صور 83.5)   أنم د وجِّ 
حيث تبدأ الزحملر  غالبا  بفضول   ،يزورون الصفحاب اإلابحية   أمريتا٪( من ستان  20من )
يرتدم   إىلر  وتتطوم  وال  زوم إدمان،  ادواد  د  تصفح  ل اء  مالية  رسوم  دفع  غالبا  يف  ادواقع  هذه  ار 

 اإلنرتنتب مواد الدعار  يف  حملاإلابحية هبا، أو شراء مواد خليعة منها. وقد بلغت جمموعة مشرت 
البالغ )٪( من دخ  التجار  اإل8)  هما نسبتم(  1999يف عام ) ( مليار دوالر 18لترتونية 

( مليون 970ادنف ة للدخول على ادواقع اإلابحية )   األموالأمريتي، يف حني بلغت جمموعة  
 م(. 2003( ثملثة مليار دوالر يف عام )3) إىلدوالر، ويُتوقع ارتفاع ادبلغ مست بمل  ليص  

( عاما  يف 15( و )12ارهم مابني )مستخدمي ادواد اإلابحية ترتاوح أعم  أكثر  أنم   اتمضحوقد   
 . ها (1422) ال دهي، حبثا  وطلبا    اإلنرتنتصفحاب   أكثر  الصفحاب اإلابحية حني متثم 

، حيث  اإلنرتنتق الدراستان يف كوهنما يهتمان بدراسة بعض األمناط اإلجرامية يف  وتتفم 
على جزئية    أيم ،  نتاإلنرت ركمزب الدراسة الساب ة وبصور  شاملة على جرمية واحد  من جرائم  

حمدد  من جزئياب الدراسة احلالية، ولذلك ميتن اعتبارها نوا  للدراسة احلالية واليت ستتون  
ا  ،أمش  وليس  شيوعا  يف اجملتمع السعودي،    اإلنرتنتجرائم    أكثرتنطلق لتحديد حجم ومنط    ألهنم

تمع الدراسة يف  اختملف جم  إىلمساب وخصائص مرتتبيها. إضافة    وأهمم   ، جرمية واحد  ف ط
دون حتديد    اإلنرتنتكمل الدراستني، حيث عاجلت الدراسة الساب ة ادواقع اإلابحية على شبتة  

اجملتمعاب    تُارَكمِّزُ جملتمع معني، يف حني   السعودي دون غريه من  اجملتمع  احلالية على  الدراسة 
 .   األخرى



يف جمال اإلعملم   اإلنرتنت  ويف دراسة للدكتور فايز الشهري بعنوان " استخداماب شبتة
 ها(، 1422( لعام )19وادنشور  يف جملة البحوث األمنية العدد التاسع عشر )  ،األمين العريب "

   تتمثم   اإلنرتنتاإلجيابياب األمنية لشبتة    أنم   إىل  فيها  مة، توصم ة حمتم ة علميم ة دوريم وهي جملم 
طلب مساعد  اجلمهور  و األمنية،    هز األجتوفري السرية للمتعاونني مع  و يف: تل ي البملغاب،  
تتوين  و اجلمهور،    نشر ادعلوماب اليت هتمم و نشر صور ادطلوبني للجمهور،  و يف بعض ال ضاحمل،  

التوظيف،  و توعية اجلمهور أمنيا ،  و مجاعاب أصدقاء الشرطة،   اللوائح و است بال طلباب  نشر 
اجلديد ،   العم و واألنظمة  أوقاب  األمنية خارج  اخلدمة  الوصول  و الرمسي،    توفري   إىلسهولة 

األمين،   اجلهاز  العام،    إجراءو العاملني يف  الرأي  ل ياس  فاع  يف و استفتاءاب حمايد   وسيط 
دمة على خرباب الدول ادت م   ملعطم مللوسيط مهم    وأخريا  عملية تدريب وتث يف منسويب ال طاع،  

 صني يف خمتلف دول العامل. صختصال مع اخلرباء وادولملتم 
ح لشبتة  دم كما  األمنية  ادشتملب  بعض  الدراسة  ادواقع،   اإلنرتنتدب  تدمري  ومنها 

الربامج،  و  ،  التسلم و  ادواقع،  و قرصنة  ال مار،  و سرقة  ولعب  واالحتيال  أرقام و النصب  سرقة 
االئتمانية،   الشائعاب،  و البطاقاب  اإلابحية،  و ترويج  الصور  الربيد    إغراقو التهديد،  و نشر 

، اإللترتوينقرصنة الربيد  و ترويج األفتار العنصرية،  و دراه ني واألطفال،  إغواء او ،  اإللترتوين
 ها(. 1422، فايز، الشهري)الغزو الفتري الع ائدي   وأخريا  ، اآلخرين ض دعت داب التعرم و 

، فهي  اإلنرتنتعلى االستخدام اإلعملمي األمين لشبتة    تُارَكمِّزُ كانت    والدراسة الساب ة وإنْ 
البتتم  اختلفت جوانب   نرتنت وإنْ إلاحث يف كوهنما يعاجلان اجلوانب األمنية لفق مع دراسة 

الساب ة   فالدراسة  ، مع اإلنرتنتعلى االستخداماب اإلعملمية األمنية لشبتة    تُارَكمِّزُ ادعاجلة، 
دراسة الباحث على حتديد حجم ومنط    تُارَكمِّزُ األمنية، يف حني    اإلنرتنتبيان سلبياب وإجيابياب  

مستخدمي    ،شيوعا    إلنرتنتاجرائم    أكثر من  ترتتب  السعودي،   اإلنرتنتواليت  اجملتمع  يف 
 تركيز الباحث على حتديد أهم مساب وخصائص مرتتيب تلك اجلرائم.  إىلإضافة 
 
 
 
 



ويف دراسة للدكتور حممد البشري وادنشور  يف اجمللة العربية للدراساب األمنية والتدريب 
 واإلنرتنت  اآليلم احلاسب  " التح يق يف جرائ  ادعنونة با   ،ها(1421( لعام ) 30العدد الثملثون )

واجلهاب ادناط هبم التعام  مع   األشخاصقصور خرباب ومعارف  فيها الباحث    أوضح    ،"
  ، قضا  اااكم و أاالدعاء العام،  موظفو  و أ، ن يف احل   احلنائيو العامل  ن و اا  اجلرمية، سواء  

األ  ،اإلنرتنت جرائم  لتعام  مع  ل التعام  معها  جرائم حديثة  هنم ، وظاهر  جديد  مل يسبق هلم 
،  اإلدانةمرحلة الت دمي للمحاكمة بعد    أووالتح يق،    والتحرييف مرحلة الضبط  وتناوهلا سواء  

حتديد الباحث للحاجة اداسة   إىل وإضافة. احلتم وحتديد الع وبة ادناسبة إصدار يف مرحلة  أو
ادناط هبا التعام  مع اجلرمية ليستطيعوا التعام  مع جرائم   األجهز   تطوير قدراب العاملني يف  إىل

وضع قواعد عامة للتح يق يف    إىل  تهدراس  الباحث يف  توص   السلبية، ف د    وإفرازاهتا  اإلنرتنت
لني عن التعام  مع مث  هذه  و ؤ وادس   صنيصختادرتشد هبا من قب   سْ يُ   نْ ميتن أ  اإلنرتنتجرائم  
و اجلرائم احلاسب    إىل  تهدراسالباحث يف    تطرمق.  وتصنيفها،  واإلنرتنت   اآليلتعريف جرائم   ،

الذين هلم صلة جبرائم احلاسب   األشخاص، ومع  اآليلاب التح يق يف جرائم احلاسب  إجراءو 
االختصاص ال ضائي، واجلنائي، عند التعام  مع جرائم احلاسب    إىلالباحث    كما تطرمق،  اآليل
من دولة، وهذا يسبب   أكثر حدودية، وقد ت ع جرمية واحد ، يف  هذه اجلرائم ال   ألنم ،  اآليل

لتوحيد اجلهود،    صني،صختية التعاون بني مجيع اددْب الدراسة على أمهم إشتاال  قضائيا ، وأكم 
 ها(. 1421)البشري، يف التح يق يف هذا النوع من اجلرائم 

ا  ،بداية    اإلنرتنتحتديد جرائم    إىلح الدراسة الساب ة مدى احلاجة  وتوضم  من الظواهر    ألهنم
تتم احلديثة، وه تركزماني  الدراستني  الباحث يف كون كمل  دراسة  مع  األمنية   اجلوانب  على  فق 
اإل  .لإلنرتنت على  الساب ة  الدراسة  تركيز  يف  الدراستان  جلرائم جراءوختتلف  التح ي ية  اب 
يف اجملتمع   اإلنرتنتم  جرائ  أكثرز على حتديد حجم ومنط  فرتكم   الباحث  دراسة  أمما،  اإلنرتنت
 ، مع حتديد أهم مساب وخصائص مرتتبيها.  شيوعا   السعودي
 
 
 
 



يف اجمللة العربية للدراساب   أيضا  عبدالرمحن ادهيين واليت ُنشرب    دراسة صاحل ادسند و   أمما
" جرائم احلاسب باها( وادعنونة  1421(، لعام )29العدد التاسع والعشرون )  ،األمنية والتدريب

وآاثرها   اآليل: اخلطر احل ي ي يف عصر ادعلوماب " ف د تناولت طبيعة جرائم احلاسب  آليلا
وحتديد   واالقتصادية،  واالجتماعية،  هذه    األشخاصاألمنية  مبث   ي ومون  ،  األعمالالذين 

تعزيز   إىل، وكيفية مواجهتها. وقد توصلت الدراسة يف توصياهتا،  تلك اجلرائم  ووسائ  ارتتاب 
قاعد  بياانب    إنشاء، مع  اآليلالدويل، واإلقليمي، واالي، يف قضاحمل وجرائم احلاسب  التعاون  

لت دمي ادعلوماب، وادشور  يف كيفية   ،اإلنرتنتعن هذه ال ضاحمل، والعم  على أتسيس موقع يف  
تدريب طملب التلياب األمنية على كيفية التعام    وأخريا  .  اآليلالتعام  مع جرائم احلاسب  

   .ها(1421)ادسند،وادهيين، ه األمناط اجلديد  من اجلرائم مع هذ
نوا  للدراسة احلالية، وإْن    أيضا  دُّ  الساب ة، تُعالبشري  دراسة     إىلوهذه الدراسة، إضافة   
ضمنيا  يف إطار ادوضوع  تتحدث عنها    اوإمنم بشت  مباشر،    اإلنرتنتعلى جرائم    تُارَكمِّزُ ال  كانت  
  ألنم ، اإلنرتنتوالذي يعترب جزءا  ال يتجزأ من جرائم  ،اآليلئم احلاسب جرا أي، للدراسة العام

 اآليل اسب  احل، فبدون وجود جهاز  اإلنرتنتشرط الرتتاب جرائم    اآليلاسب  احلوجود جهاز  
 .-ت دير أق م يف الوقت الراهن على - اإلنرتنتال ميتن تصفح 

نواحي األمنية جلرائم نظم ادعلوماب فاق بني الدراستني هو يف معاجلة الومن هنا فأوجه االتم 
 . اإلنرتنت( واليت حتتوى ضمنيا  جرائم اآليل)احلاسب 
الدراسة    أمما تركيز  يف  فهو  الدراستني  بني  االختملف  التلي الساب ة  أوجه  اإلطار  على 

دراسة الباحث على جزء من جرائم نظم    تُارَكمِّزُ وهو جرائم نظم ادعلوماب يف حني    ، للموضوع
شيوعا     اإلنرتنتجرائم    أكثرحيث حتاول حتديد حجم وأمناط    ،اإلنرتنتوهي جرائم    ،ب ادعلوما

 يف اجملتمع السعودي، وأهم مساب وخصائص مرتتبيها. 
 
 
 
 
 



 
تناول فيها    ،ويف دراسة للمهندس حسن طاهر داود بعنوان " جرائم نظم ادعلوماب "

وسيلتها،   يتون  أو  موضوعها  احلاسب  يتون  اليت  فيها عن خصائص عصر وتتلم اجلرائم  م 
ز ق جملموعة من جرائم نظم ادعلوماب، وركم ادعلوماب، وتعريف هذا النوع من اجلرائم، مع التطرم 

رتتب من ، واجلرائم اليت تُ اإلنرتنتواألخطار اليت تواجه شبتة    ادعلومايتعلى جرائم التجسس  
انتحال و ،  اإلنرتنتوم على مواقع  مشلت: اهلج  اإلنرتنتجمموعة من جرائم     إىل   خملهلا. وتوصم 

  ، اإلغراق ابلرسائ و ،  اإلنرتنتاجلنس الفاضح على  و شخصية ادواقع،    انتحالو شخصية األفراد،  
 .  ها(1420د، او )دونشر الفريوساب 

الساب ة على اإلطار العام جلرائم نظم ادعلوماب )احلاسب  وتركم  ( وحتديد اآليل ز الدراسة 
  ،دراسة الباحث على جزء من أجزاء جرائم نظم ادعلوماب   تُارَكمِّزُ   خصائص تلك اجلرائم، يف حني

ادرتتبة من قب  مستخدمي    اإلنرتنتمع حصرها حتديدا  على جرائم    ، اإلنرتنتوهي جرائم  
وليس خصائص اجلرائم    وحتديد أهم مساب وخصائص مرتتبيها،  ،يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنت

الباحث ستتون   أنم لاهتا، كما   النتائج وأكرب من حيث حجم    - إبلن هللا-  دراسة  أمش  يف 
 نة وجمتمع الدراسة.  العيم 

 
احلاسب   "جرائم  بعنوان  البداينة  للدكتور لحملب  دراسة  فيها عن حتدم   ، "واإلنرتنتويف  ث 

احلاسب   جرائم  اخلسا  اآليلحجم  وأباْ ادادية   رئوم دار  ومفهومها،  عَ ،  ادستحدثة،  اجلرائم  اد 
ا سريعة ص يف أهنم خصائص تلك اجلرائم تتلخم   أنم   إىل   ها. وتوصم وتصنيف وخصائص مرتتبي

سهولة    التنفيذ، بعد،  عن  انعمة، اجلرمية، جذم   إخفاء تنفذ  جرائم  للدول،  عابر   صعوبة    ابة، 
الومضاب والرموز اليت   نم إإثباهتا، ملوثة للث افة، عادية اجلرمية والنظام ال ضائي، التخيلية حيث  

)  لي يرتتب عليه ن   فعلي للمعلوماب أو الثرو   لمعلوماب بشت  ختيم ل  ن    تُرس  ما هي إالم 
 . ها(1420البداينة، 
على    تُارَكمِّزُ الدراسة الساب ة    أنم فق الدراستان، يف دراسة حجم اجلرائم وخصائصها، إالم  وتتم 

  زُ تُارَكمِّ يف حني    -وليس درتتبيها-، واخلصائص العامة لتلك اجلرائم  اآليل حجم جرائم احلاسب  
ادرتتبة يف اجملتمع السعودي،   اإلنرتنتعلى حجم ومنط أهم جرائم    أكرب دراسة الباحث بشت   

 وأهم مساب وخصائص مرتتبيها. 



  ، ويف دراسة للدكتور عبدهللا اخلليفة وعنواهنا " البناء االجتماعي واجلرائم ادستحدثة " 
هلذه اجلرائم، واالختملفاب اليت   ث فيها عن مفهوم اجلرائم ادستحدثة واخلصائص ادشرتكةحتدم 
احلديث    إىلق  فرز هذه اجلرائم. كما تطرم   إىلب  زها عن اجلرائم الت ليدية، والعوام  اليت أدم متيم 

ه يدخ  ضمن هذه اجلرائم العديد ولكر أبنم   ، (اآليلعن جرائم االتصال بعيد  اددى )احلاسب  
، انتهاك  اإللترتويننحرفة لألحداث، التخريب  أبرزها إشاعة الث افة الذاتية اد  نْ من األمناط، مِّ 

احلاسباب، تغيري النسيج االجتماعي للدولة، انتهاك اخلصوصياب، تدبري ادؤامراب اإلجرامية 
أو    األموالعن بعد، وتسهي  تنفيذها، تسهي  غسي    ادثري  لإلزعاج  ادواد  توزيع  إلترتونيا ، 

األمن، تطوير وتسهي  ارتتاب    ةى زعزعالغضب أو الضيق، نشر ادطبوعاب اليت تعم  عل 
اخلدماب  سرقة  والطائفية،  والعرقية،  والث افية،  الدينية،  الصراعاب  أتجيج  الت ليدية،  اجلرائم 

واجلرائم   ،إلجرام ادنظمك رصنة خدماب االتصاالب الدولية، اجلرائم االقتصادية، اإلرهاب، ا
 . ها( 1420)اخلليفة،  اجلنسيمة

أمناط كثري  من اجلرائم ادستحدثة، واليت ميتن أن   إىلقت ابختصار  رم والدراسة الساب ة تط
بواسطة   بعضها  وابلتم اإلنرتنتيُرتتب  تصنيفها كجرائم  ،    أحد، وهذا هو  اإلنرتنتايل ميتن 

  يف البعد الذي تعاجله كلتا  أوجه االختملف بينهما فيتمثم   أمماأوجه االتفاق بني الدراستني.  
الدراسة الساب ة على البعد االجتماعي، يف حني تعاجل دراسة الباحث    زُ تُارَكمِّ الدراستني، حيث  

يف اجملتمع السعودي،    شيوعا    اإلنرتنتجرائم    أكثرالبعد األمين للجرائم، بتحديد حجم ومنط  
 وأهم مساب وخصائص مرتتبيها. 

 

عرض فيها  ف د است  ، دراسة الدكتور عبدهللا اليوسف عن " الت نية واجلرائم ادستحدثة "  أمما
اجلرمية  مث :  ادستحدثة،  اجلرائم  أبرز  استعرض  ادستحدثة، كما  واجلرائم  الت نية  بني  العملقة 

جرائم احلاسب و الفساد اإلداري،  و اجلرائم االقتصادية،  و جرائم لوي الياقاب البيضاء،  و ادنظمة،  
 . ا(ه1420) اليوسف،  اجلنسيمةجرائم تزوير بطاقاب االئتمان، واجلرائم و ، اآليل

ا ربطت بني اجلرائم ادساااااااتحدثة أهنم  إالم   ،على اجلانب االجتماعي  تُارَكمِّزُ والدراساااااااة السااااااااب ة 
والت نية بشات  جيد ميتن االساتفاد  منه يف اإلحاطة جبوانب مهممة ومتمملة لدراساة الباحث،  

ف  االختمل   اأمام بحثاان اإلطاار األمين للجرائم ادسااااااااااااااتحادثاة. تف اان يف كوهنماا فاالادراسااااااااااااااتاان تتم 
الدراساااااااة   تُارَكمِّزُ حيث   ،عليه الدراساااااااتني  تُارَكمِّزُ   يف اجلانب الذي  اجلوهري بني الدراساااااااتني فيتمثم 

الساااااب ة على البعد االجتماعي، يف حني تعاجل دراسااااة الباحث البعد األمين للجرائم، بتحديد 
مساب وخصاااااااااااااائص  يف اجملتمع الساااااااااااااعودي، وأهمم  شااااااااااااايوعا    اإلنرتنتجرائم  أكثرحجم ومنط 

 تبيها.  مرت



ة انيف العربية للعلوم يكادميأ   إىلاسة عبدالرمحن حبر لني  درجة اداجستري واد دمة  ويف در     
جرائم    معوقاب"ن  ابعنو   األمنية،   ضباط    دراسة  وهي  ،"اإلنرتنتالتح يق يف  على  مسحية 

يف   اإلنرتنتالتشف عن معوقاب التح يق يف جرائم    إىل، وهدفت  الشرطة يف دولة البحرين
قاب الشخصية ادتعل ة قاب خمتلفة، منها ادعومِّ وجود معومِّ   إىللت الدراسة  دولة البحرين، وتوصم 

ابحلاسب   وادعرفة  الساب ة  ادعومِّ ومدم   ،واإلنرتنت  اآليلابخلرباب  ومنها  اخلدمة،  ادتعل ة    قاب 
هود الرامية    توصياب منها تتثيف اجلابألمور الفنية واإلدارية والتشريعية. وأوصت الدراسة عدم 

اط الشرطة فيما يتعلق ابجلرمية ومستجداهتا، وبتتثيف  االرت اء ابدستوى الث ايف وادعريف لضبم   إىل
استخداما  وحت ي ا ، والعم  على زحملد  وعي    واإلنرتنت  اآليلالدوراب التدريبية يف جمال احلاسب  

 ها(.1420)حبر،  الضُّباط ابل وانني االية والدولية
ا يتناوالن  وتتشابه  يف كوهنما  احلالية  الدراسة  مع  الساب ة  األمنية   أحد لدراسة  اجلوانب 

قاب لإلنرتنت. وختتلف الدراستان يف صلب ادوضوع، فالدراسة الساب ة تبحث يف بُاْعد معومِّ 
 اإلنرتنتجرائم    أكثر، بينما تبحث الدراسة احلالية عن حجم وأمناط  اإلنرتنتالتح يق يف جرائم  

اجمل يف  السعودي،  شيوعا   إضافة    وأهمم تمع  مرتتبيها،  وخصائص  جمتمع    إىلمساب  اختملف 
الدراسة    تُارَكمِّزُ الدراسة الساب ة على اجملتمع البحريين يف حني    تُارَكمِّزُ حيث    ، الدراسة بني الدراستني

 احلالية على اجملتمع السعودي.   
 

األمنية    األجهز العاملني يف    واألفرادالضباط    اجتاهاب "با  ةعنوناددويس    آلهادي    دراسة  أمما
العام وادديرية العامة    لألمندراسة مسحية على ادديرية العامة    وهي  ،"اإلنرتنتحنو استخدام  

اددين يف   فهدفت  الرحملض  منط ةللدفاع  العاملني يف   إىل،  واألفراد  الضباط  اجتاهاب  كشف 
استخدام    األجهز  حنو  فروقا  اإلنرتنتاألمنية  الدراسة  وأظهرب  بني  .  إحصائية  داللة  لاب   

حاسوب والذين ال ميلتون   أجهز  األمنية الذين ميلتون  األجهز متوسط اجتاهاب العاملني يف 
متوسط اجتاهاب العاملني لوي اخلرب  يف استخدام   ، وأنم اإلنرتنتحاسوب حنو استخدام    أجهز 

لضباط واألفراد حنو من عدميي اخلرب ، كما وجدب فروق بني متوسط اجتاهاب ا  أكرب  اإلنرتنت
 ها(. 1420دويس،  آل) اإلنرتنتاستخدام 
فق الدراستان يف حبثهما لبعض النواحي األمنية لإلنرتنت، وخيتلفان يف أبعادمها حيث  وتتم 
، يف اإلنرتنتاجتاهاب العاملني يف اجلهاب األمنية حنو استخدام    إىل ق الدراسة الساب ة  تتطرم 

على    تُارَكمِّزُ حني   الباحث  ومنط  دراسة  اجملتمع  شيوعا     اإلنرتنتجرائم    أكثرحتديد حجم  يف 
ب الدراسة ، كما خيتلفان يف حجم عينة الدراسة فاقتصر ، ومساب وخصائص مرتتبيهاالسعودي

  اإلنرتنت جدا  من جمتمع الدراسة احلالية واليت مشلت عموم مستخدمي    الساب ة على جزء يسري
 يف اجملتمع السعودي.   



 :العربيةالدراسات  -ثانياا 

ادعنون   ادنشور  يف كتابه  عبدادطلب  ممدوح  وشبتة  بادراسة  التمبيوتر  استخدام  "جرائم 
، وانعتاس  ادعلومايت َضممنَاَها مفهوم وظاهر  اإلجرام    ،"اإلنرتنتادعلوماب العادية: اجلرمية عرب  

على   اجلرائم  اإلل  إجراءاب تلك  للمعلوماب  األمنية  احلماية  وأساليب  ترتونية.  االستدالل 
  ، اجلرائم ادنظمة و ال رصنة،  و ،  اإللترتوينر األمنية لإلنرتنت ابلتجسس دب الدراسة ادخاطوحدم 

ادخدراب،  و ،  األموالغسي   و وادافيا،   ال مار،  و جتار   اإللترتونية و لعب  التجار     ، هتديداب 
ها  من أمهم العديد من التوصياب     إىلكما توصلت الدراسة  واالستيملء على بطاقاب االئتمان.  

توصلت   ما  ضوء  يف  احلالية  التشريعاب  اخلرباب   ، الدراسة  إليهمراجعة  وتبادل  والتعاون 
والرتكيز على تدريب   ،وادعلوماب، مع أمهية التوعية هبذه اجلرائم على مستوى األفراد وادؤسساب 

 . م( 2001) عبدادطلب، اا  ني على هذه األمناط اجلديد  
فق مع الدراسة احلالية، مع التنويه  قرب الدراساب الساب ة اليت تتم وهذه الدراسة تُعدم من أ

ااتوى  أنم   إىل حتلي   منهج  على  اعتمدب  الدراسة  الذي   ،هذه  ادسحي  ادنهج  مع  م ارنة 
هو تركيز دراسة الباحث على اجملتمع    ،بني الدراستني  الفرق األهمم   تعتمده دراسة الباحث، ولع م 

مساب وخصائص مرتتيب تلك   هذه الدراسة، وهو بُاْعد أهمم   إليه ق  تطرم  تملوعلى بُاْعد    ،السعودي
 اجلرائم.

 

م   دم وهي حبث قانوين مُ   ،"واإلنرتنتويف دراسة هلشام ادسادة بعنوان"جرائم نظم ادعلوماب  
بسورحمل، لني  ل ب أستال يف اااما . والدراسة وصفية حتليلية   ن ابة ااامني، مبدينة درعا  إىل

،  اإلنرتنتتشم : اهلجوم على مواقع    اإلنرتنتجرائم    أنم   إىل  الباحث فيها  ، وقد توصم للمحتوى
األفراد،  و  ادواقع،  و انتحال شخصية  الفاضح،  و انتحال شخصية  ابلرسائ ،  و اجلنس  اإلغراق 

 . م(2001) ادسادة، الفريوساب       وأخريا  
العنوان وادضمون، إالم أهنا    كانت تتطابق مع رسالة الباحث من حيث  وهذه الدراسة، وإنْ 

يف اجملتمع    اإلنرتنتختتلف عنها يف كون دراسة الباحث علمية موث ة، وشاملة جلميع جرائم  
ا غري موث ة كانت معنونة بدراسة علمية، إال أهنم   دراسة ادسادة ،وإنْ   أنم يف حني    ،السعودي
ديد من اجلرائم ادعروفة ميتن تصنيفها  ، كما أنم اجلرائم اليت حددها قاصر  جدا ، فهناك العإطملقا  

دراسته. كما  و   اإلنرتنتكجرائم   نتائج  تدرج ضمن  الباحث    أنم مل  اجملتمع   تُارَكمِّزُ دراسة  على 
يف اجملتمع السعودي، وهو األمر   اإلنرتنتمساب وخصائص مرتتيب جرائم    السعودي وعلى أهمم 

 الدراسة الساب ة.   إليه الذي مل تتطرق 



" اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب بامتمام نشرها يف كتابه ادعنون    ألمحدنة  ويف دراسة م ار 
ث فيها عن اإلطار العام جلرائم ادعلوماتية، وعن " حتدم   اآليل: احلماية اجلنائية للحاسب  اآليل

 ادعلوماتية وال انون اد ارن وضرور  احلماية اجلنائية للمعلومة. 
الدراسة   استخدام وب  تُارَكمِّزُ وكانت  عن  الناشئة  للجرائم  ال انونية  الناحية  على  شت  كبري 

ث عن النظرية العامة جلرائم ادعلوماتية والشرعية اجلنائية هلذه اجلرائم،  . كما حتدم اآليلاحلاسب  
م الباحث اجلرائم ادرتتبة  اجلرائم ادرتتبة بواسطة الوسائ  ادعلوماتية. وقسم   إىلق  تطرم   َثم ومن  

أربعة أنواع هي: جرمية الدخول والب اء غري ادشروع يف نظم ادعلوماتية،    إىل  رتنتاإلنبواسطة  
جرمية التزوير يف النطاق   وأخريا  ادعلوماتية،    اإلتملفجرمية  و جرمية إفشاء األسرار ادعلوماتية،  و 

 .  ادعلومايت
الدراسة  وصم تو  تضمم   إىللت  متعدد ،  الدويلتوصياب  التنسيق  ضرور   ساب والسيا  ،نت 

اجلنائية دواجهة هذه األمناط من اجلرائم، مع ضرور  تشديد التشريعاب الوطنية على ع وبة هذه  
للتعرم  التح يق، وال ضا ،  ف على  اجلرائم، والعم  على تتثيف الدوراب التخصصية لضباط 

الدراسة   واستحسنت  معها،  والتعام   األمناط  اجلرائم    إنشاءهذه  يف  للتح يق  خاصة  جهة 
 .  م(2000) متام،  اتيةادعلوم

حيث متمْت اد ارنة    ،للجرمية  ة على النواحي ال انوني  -وبشت  شبه اتم-زب  وهذه الدراسة ركم 
االختملف اجلوهري بني هذه الدراسة،    يتمضح بني ال انون ادصري والفرنسي يف للك، ومن هنا  

، انطملقا  اإلنرتنتة جلرائم  على النواحي ال انوني  تُارَكمِّزُ هذه الدراسة    أنم ودراسة الباحث، حيث  
دراسة الباحث    تُارَكمِّزُ من ال انون الوضعي ادصري، وم ارنته ابل انون الوضعي الفرنسي، يف حني  

ومنط   حجم  حتديد  وأهمم شيوعا     اإلنرتنتجرائم    أكثرعلى  السعودي،  اجملتمع  مساب   يف 
دراسة الباحث ختتلف من    أنم عن النص ال انوين لتلك اجلرائم، كما    بعيدا    وخصائص مرتتبيها،

 يف نوع وحجم جمتمع الدراسة.    أيضا  كوهنا دراسة مسحية وليست دراسة م ارنة، وهي ختتلف  
وحتديدا  اجلرائم   ،أوجه االتفاق بني الدراستني فهو يف معاجلة النواحي األمنية  لإلنرتنت  اأمم 

 . اآليلالناشئة عن احلاسب 
 
 



وهي    ،"  واإلنرتنت  األشخاص" جرائم االعتداء على  باة  دراسة مدحت رمضان ادعنون  أمما
. اآليلبواسطة احلاسب    اإلنرتنتدراسة قانونية لبعض األمناط احلديثة الناجتة عن استخدام   

األمريتي، ومدى إمتانية تطبيق ال انون ادصري ال انون ال انون الفرنسي، و   إىلوتعر ض فيها 
ادسؤولية اجلنائية    إىلق  ختصاص ال ضائي، كما تطرم من حيث ادتان واال  األفعالعلى تلك  
 يف للك.  اإلنرتنتع خدمة ومسؤولية موزم  ،اإلنرتنتعن جرائم 

جرائم   بعض  تتييف  الدراسة  والسبم   ،قانونيا    اإلنرتنتوحاولت  ال ذف  جرائم  ، ومنها 
اخلاصة،  و  احليا   حرمة  على  االعتداء  ادخلم و جرائم  العامةاجلرائم  ابآلداب  جرائم  وخ  ،ة  اصة 

 وجرائم تعريض األطفال لملحنراف.  ،اإلنرتنتاالستغملل اجلنسي لألطفال على 
وجود بعض الصعوابب العملية لتطبيق األفتار الت ليدية ادنصوص    إىل لت الدراسة  وتوصم 

ختصاص ال ضائي،  ولتطبيق ال انون الوطين من حيث ادتان واال  ، عليها يف ال وانني اجلنائية
َُشرمِّ 
اد يزا   عَ وأنم  الت   ساكنا    لادصري ال  الت دم  نومل يستطع مواكبة  ُيسمِّ ال وانني    ين، حيث مل 

 م (. 2000) رمضان،  احلديثة  االرادعة إلساء  استخدام التتنولوجي
وإن اختلفت -  اإلنرتنتفق الدراسة الساب ة مع دراسة الباحث يف تناول بعض جرائم  وتتم 

على النواحي ال انونية للفع ، وم ارنته ابل انون ادصري،    كمِّزُ تُاَر فالدراسة الساب ة    -طرق ادناولة
  األفعال بينما هتتم دراسة الباحث بتحديد تلك  -ها قوانني وضعيةوكلم -والفرنسي، واألمريتي 

على ضوء التشريع اإلسملمي وأنظمة ادملتة العربية السعودية ادنبث ة منه، مع حتديد أهم مساب  
  ، وليست دراسة م ارنة  ،كون دراسة الباحث دراسة مسحية  إىلفة  وخصائص مرتتبيها، إضا

 كما هو احلال مع الدراسة الساب ة.
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسات األجنبية -ثالثاا 

واليت درس   ” Cyber-crime’s Looming Threat“باادعنونة    ( Sweeney)دراسة سويين  
،  اإلنرتنتلتجارية على شبتة  منو اخلدماب ا  إىلق فيها  ، وتطرم اإلنرتنتفيها هتديداب جرائم  

ميلك   اخلدماب، حيث  هلذه  أمنية جديد   خماطر  )  أكثروابلتايل ظهور  ثملثة  3.000من   )
الشبتة  اآالف بنك، مو  ادايل من خملل  التعام   الشبتة، وي دمر حجم  وايل حبقع هلم على 

  ريون دوالر سنوحمل  ع منوها لتص  مبلغ تل  بليون دوالر كمبيعاب سنوية، ويتوقم ني( ثملثة وأربع43)
( يتخوم 2001عام  ولذلك  انتشار  م(،  مع  ادست بلية وخاصة  األخطار  اخلرباء من  غالبية  ف 

، ال  اإلنرتنت  استخدام  أثناءاخلطر األمين ،  نم إومن هنا ف  ،اإلنرتنتجرائم التزوير من خملل  
  (.  (Sweeney, 1999يزال قائما  

، اإلنرتنتأنواع جرائم    كوهنما يتناوالن أهمم فق الدراسة الساب ة مع دراسة الباحث يف  وتتم 
مشوال  يف حتديد جرائم    أكثردراسة الباحث    أنم   يف  وجه االختملف بني الدراستني فيتمثم   أمما

 كالدراسة الساب ة.    اإلنرتنت، وليست قاصر  على نوع واحد من جرائم اإلنرتنت
 
  ” Viruses: The Internet’s Illness“ با  ادعنونة   (Reid Highley)دراسة ريد هايلي    أمما

فوضمح فيها تعريف الفريوساب، وتصنيفها، وأنواعها، وطرق    اإلنرتنتحول فريوساب شبتة  
وأنم  تتواجد على شبتة    عملها،  الفريوساب  الفريوساب ال   أنم مع  -  اإلنرتنتآالف  معظم 

وس سنوحمل  ال  ( ألفني وأربعمائة فري 2.400فمن بني حوايل ) -اإلنرتنت  إىلتنجح يف الوصول 
انتشار الفريوساب   نم معظمها قب  انتشارها، ومع للك فإ  ينتشر إالم ال لي  جدا ، يف حني متوب 

  (CERT)سريع جدا ، وعلى سبي  ادثال قدرب منظمة    اإلنرتنت  إىل ،اليت تنجح يف الوصول  
( 300،إحدى أشهر الفريوساب اليت انتشرب، أصاب حوايل )  (Melissa)فريوس ميليسا     أنم 

انتشاره    شخصي، ومتثلت سرعةُ   آيل(  مئة ألف حاسب  100.000ثملمثائة منظمة وأكثر من ) 
 ألف رسالة مصابة ابلفريوس  ني وثملثني( اثن 32.000)حوايل  وكاالب الدعاية    أحديف وصول  

   َ  .David L)أنمه يُدعى    حتضم او م الفريوس  مصمم   إىلخملل ساعة واحد  ف ط. وقد ُتوصمِّ

Smith)أربعني   إىل، وهو يواجه ع وبة السجن دد  تص   األمريتيةمدينة نيوجرسي    ، ويستن
  ألف دوالر.  ني( أربعمائة ومثان480.000) إىلسنة، وغرامة مالية تص  



ف د عتف ادختصون على إجياد سب  احلماية الملزمة منها    ،خلطور  هذه الفريوساب   ونظرا  
( بليون دوالر  1.000.000.000)  إىلريوساب  تص  متاسب برامج احلماية من الف  ع أنْ ويتوقم 

      ( Highley, 1999 ). سنوحمل   أمريتي
كانت هذه   وإنْ   ،اإلنرتنتفق الدراسة الساب ة مع دراسة الباحث يف تركيزمها على جرائم  وتتم 
  أنم ، يف حني اإلنرتنتوأخطر جرائم  على واحد  من أهمم   -أكربوبشت  -ف ط  تُارَكمِّزُ الدراسة 
حتديد حجم ومنط   إىلق  ا تتطرم منم ، وإاإلنرتنتعلى منط واحد من جرائم    تُارَكمِّزُ باحث ال  دراسة ال
  اإلنرتنت ز الباحث على مستخدمي  مع اختملف جمتمع الدراسة، حيث يركم   شيوعا ، اجلرائم    أكثر

مساب وخصائص مرتتيب   ز على دراسة أهمالباحث يركم   أنم    إىليف اجملتمع السعودي، إضافة  
 ائم. تلك اجلر 

 

ألدست   دراسة  عن   ”Internet Pornography Addiction“وادعنونة    (Adsit)ويف 
أدمنوا مشاهد    األشخاصالعديد من    أنم حت  ، وضم اإلنرتنتإدمان ادواقع اإلابحية على شبتة  

ألسباب نفسية عدم ، وقد وص  إيراد ادواقع اإلابحية يف عام    اإلنرتنتعلى    ادواقع اإلابحية  
أشهر  1.000.000.000)  إىلم(  1998) زائري  عدد  وص   أمريتي، كما  دوالر  بليون   )

( ستة 6.000.000حوايل )  -ل اء م اب  مادي-ادواقع التجارية ،اليت ت دم ادواد اإلابحية  
 مليون زائر ألشهر ادواقع نيومخس   ة( مثاني58.000.000ممليني زائر يف شهر واحد، م اب  )

( ٪70وقت الدوام الرمسي حيث بلغت )  أثناء ر  ادواقع اإلابحية،  زب أوقاب زحملاجملانية، وتركم 
 من جمموع الزحملراب.  

اآلاثر اددمر  هلذه ادواقع ال    ادواقع اإلابحية، أصبحت مشتلة ح ي ية، وأنم   أنم حت  ووضم 
، ويملحظ آاثرها السيئة يف: ارتفاع جرائم االغتصاب بصفة عامة، آخرت تصر على جمتمع دون  

امتهان  و وادبادئ عند األسر،    انعدام ال ِّيمِّ و العنف اجلنسي،  و ب األطفال بصفة خاصة،  واغتصا
ر عددها حبوايل  واليت ي دم   اإلنرتنتلتثر  ادواقع اإلابحية على    أنم النساء وعدم احرتامهن. ويبدو  

ً    ،( سبعني ألف موقع70.000)   اتمضح عليها، حيث    اإلنرتنتيف إدمان مستخدمي    ا  كبري   دورا 
)  نم أ مستخدمي  15نسبة  من  )  اإلنرتنت٪(  عددهم  ممل9.600.000البالغ  تسعة   نيي( 

 ,Adsit )م(  1998وستمائة ألف شخص قاموا بتصفح ادواقع اإلابحية يف شهر إبري  من عام )

1999 ).   



على منط واحد من جرائم  تُارَكمِّزُ والدراسة الساب ة ختتلف عن دراسة الباحث، يف كوهنا  
تركيزها على اجملتمع األمريتي، يف   إىل، إضافة  األخرىاألمناط    إىلق  ، وال تتطرم ف ط  اإلنرتنت
دراسة الباحث على جمتمع خمتلف متاما  عن ساب ه وهو اجملتمع السعودي، إضافة    تُارَكمِّزُ حني  
  أنم ، كما  اإلنرتنتمن منط من جرائم    أكثر ال ت تصر على منط واحد، ب  تدرس    كوهنا  إىل

أوجه    اأمم م بدراسة أهم مساب وخصائص مرتتيب تلك اجلرائم يف اجملتمع السعودي.  الباحث يهت
أمناط    أحد فق الدراسة الساب ة ودراسة الباحث يف كوهنما يدرسان  تم ني فتبني الدراست  االتفاق
 .       اإلنرتنتجرائم 
فتانت حول اجلرائم  الرقمية،  (    Glabosky&Smith)    دراسة جملبوستي ومسيث  أمما

السليب واإلجيايب،   اإلنرتنتحتدمث فيها عن دور    ”Crime in the Digital Age“با  ادعنونةو 
السليب لإلنرتنت يف نشر اجلرمية أبمناط جديد  مل تتن مألوفة يف السابق مث :  الدور  ومتث  

  أمما وعلى طرقها، وأساليب التح يق فيها.    -زب الدراسة عليهااليت ركم -  األموالجرائم غسي   
ور اإلجيايب لإلنرتنت فتتمث  يف إمتانية استفاد  اجلهاب األمنية من اخلدماب ادختلفة اليت الد

شبتة   أساليبها إجراءلتسريع    اإلنرتنتت دمها  وحتديث  منسوبيها   ،اهتا  قدراب  وتنمية 
(Glabosky&Smith,1998   .) 

الدراسة وإْن كانت أمش  نسبيا ، من دراسة   وجه االتفاق    أنم الساب ة، إال  أدست  وهذه 
نفس   هو  الباحث،  دراسة  وبني  الساب ة،  وجه  بينها  والدراسة  احلالية،  الدراسة  بني  االتفاق 

. وختتلف الدراستان يف تركيز هذه الدراسة على منط اإلنرتنتأمناط جرائم  أحد ما يعاجلان هنم أل
جرائم   من  إضافة  اإلنرتنتواحد  األمريتي، يف حني    إىل،  اجملتمع  على  دراسة    رَكمِّزُ تاُ تركيزها 

من منط واحد    أكثركوهنا تعاجل   إىلالباحث على جمتمع خمتلف وهو اجملتمع السعودي، إضافة 
 مساب وخصائص مرتتيب تلك اجلرائم يف اجملتمع السعودي.  ، وتدرس أهمم اإلنرتنتمن جرائم 

 
 
 
 
 



عن   عن حت يق ادتسللني  ،” Profits Embolden Hackers“ادعنونة    (Tim)  تم دراسة    أمما
زب على اخلسائر  دتاسب مادية شجعتهم على زحملد  نشاطهم اإلجرامي، فركم   اإلنرتنتطريق  

الدراسة على بعض الشركاب   يتْ رِّ جْ ، حيث أُ واإلنرتنت  اآليلادادية الناجتة عن جرائم احلاسب  
)  ،األمريتية ف دان  فيها  أمريتية  يوعشر   ةمخسمائ (  520وأظهرب  شركة  يواز ن  مبلغ    ي ما 

وثملث(  130.000.000) احلاسب    نيمئة  جرائم  نتيجة  دوالر  وأكدم اآليلمليون  عينة  ،  ب 
   (.  Tim,1998) اإلنرتنتمن نصف تلك اجلرائم ارتتبت بواسطة  أكثر أنم الدراسة 
هذه    أنم ، غري  اإلنرتنتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث يف كوهنما تبحثان جرائم  وتتم 

ا  تُارَكمِّزُ الدراسة   دراسة    أنم ، يف حني  واإلنرتنت  اآليلدادية جلرائم احلاسب  ف ط على اخلسائر 
شيوعا     اإلنرتنتجرائم    أكثرحتاول حتديد حجم ومنط  ب   على جرمية واحد ،    تُارَكمِّزُ ال    الباحث،

 مساب وخصائص مرتتبيها.  يف اجملتمع السعودي وأهمم 
 

التعليم االجتماعي جل  (Skinner&Fream)دراسة    اأمم   اآليلرائم احلاسب  عن حتلي  نظرية 
اجلامعاب،   طلبة  ادتحد     أجريت  واليت بني  الوالحملب  جامعاب  طلبة  وكان  األمريتيةعلى   ،

  ” A social learning theory analysis of computer crime among college students“  عنواهنا:

، ومدى جناح الع وابب يف ردعهم،  مريتيةاأل بني طلبة اجلامعاب    اإلنرتنت زب على جرائم  فركم 
منها عدم اهتمام     اتمضح  طالبا  جامعيا ،  ني وواحد ومثان  ةمخسمائ (  581وأجريت الدراسة على )

ابلع وابب اليت قد يطب ها ال انون حبق من   األمريتيةمن طلبة اجلامعاب  اإلنرتنتمستخدمي 
ن عينة الدراسة سبق اشرتاكهم يف ٪( م50)  أنم ، وأوضحت الدراسة  اإلنرتنتيسيء استخدام  

طالبا     وأربعني( سبعة  47)  خملل للك العام، وأنم   اإلنرتنتاستخدام    أثناءأعمال غري نظامية،  
 طالبا   ني( مخسة وسبع75)  ، وأنم اآليلال بض عليهم يف جرائم تتعلق ابحلاسب    تم ٪(  7.3أو )
   . (Skinner & Fream, 1997)  يلاآل٪( قبض على أصدقائهم يف جرائم تتعلق ابحلاسب  13.3أو )

جرائم  وتتم  مرتتيب  وخصائص  بعض  مساب  تتناوالن  الدراستان يف كوهنما  ، اإلنرتنتفق 
اجلامعاب   الساب ة على طلبة  الدراسة  تركيز  الدراستان يف    تُارَكمِّزُ ، يف حني  األمريتيةوختتلف 

  - م طلبة اجلامعاب ومن ضمنه-يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتدراسة الباحث على مستخدمي  
 الدراسة الساب ة.    إليهاق على خصائص ومساب مل تتطرم  تُارَكمِّزُ كما أهنا  

 



 المبحث الثاني: النظريات المفسرة للجريمة:

باهتا، وهنجوا يف للك مبوضوع اجلرمية ومسبم   األزمان  على مرم  ادتخصصنيالعلماء و   هتمم ا 
  ،الغرابة، فذهب قدماء الفملساااااااااااافة البابليون  حدمِّ ا  ومنطل اب خمتلفة بلغ ببعضااااااااااااه ، طرق عدم 

 آخرون، يف حني رأي  اإلنسااانالنجوم على ساالوك    أتثري  إىل  ،والصااينيون  ،واهلنود  ،واآلشااوريون
ر رب النظر  مع تطوم تطوم   َثم فطري. ومن  أمر  اأهنم  فيعت دفرويد   اأمم سلوك غريزي،    اأهنم   كأرسطو

 إىل حيااث جلااأ العلماااء والباااحثون    ،علميااا    خااذ طااابعااا  اجملتمعاااب وباادأب تفساااااااااااااارياب اجلرميااة أت
نون لتفساااااري اجلرمية، ونتج عن للك ظهور  اوال   ،واألحياء ،ختصاااااصااااااب علمية خمتلفة كالطب

يلوجية، النفساااااااية، واالجتماعية.  ار  للجرمية كاددرساااااااة الت ليدية، البالعديد من اددارس ادفسااااااام 
اهان واضاااااحان  كان هناك اجتم   نْ إساااااري اجلرمية و وعلى هذا فليس هناك تفساااااري متفق عليه يف تف

 يف حتديد مفهوم اجلرمية ومها:
ويعطي رجال ال انون األولوية  ،االجتاه ال انوين الذي يرتبط ابلدراساااااااااااب الت ليدية للجرمية -أ

 .وغري السويم  يف حتديد مفهوم اجلرمية والسلوك السويم 
اجلرمية نظر   إىلحيث ينظر   ،علميةاالجتاه االجتماعي وهو يرتبط ابلدراساااااااااااااب احلديثة وال - ب 

 .(26-23م : 1998) طالب، بصفة عامة  السلوكمشولية اجتماعية مع ربطها بنفسية 

  للجرمية واليت قد ادفسااااارم   االجتماعيةبعض التفسااااارياب   إيرادولذلك فسااااان تصااااار هنا على 
 هذه النظرحملب:  أهمم ق مبوضوع البحث ومن تتعلم 

،  االجتماعية ر اددرسااااااااة  الذي يعترب مطوم   (Gabriel Tarde)د  : جلربائي  اتر نظرية التقليد .1
ن  حيث تنشااااااااأ وتتتوم   ،(Social Fact)اجلرمية ح ي ة اجتماعية    " أنم  إىلوتذهب النظرية 

)الدوري،  اجملتمع وهذا هو قانون الت ليد"  أفرادخيضاااع هلا مجيع   أسااااساااية قواننير وفق  وتتطوم 
  (.244م : 1984

وشاااد  االختملط،    ب طردحمل  بدرجة تتفاو   ا  د بعضاااهم بعضاااي لم   األفراد أنم كما ترى النظرية       
عندما يعيش داخ  جمتمع   اجملرم ينشأ جمرما    اإلنسانأنم  فالت ليد يف اددينة يزيد عنه يف ال رية، و 

 أهلاهمن  د اجملرمني  حياث ي لام   ،مهاا الطفا  من البيئاة اليت يعيش هباا، فااجلرمياة مهناة يتعلم إجرامي
 . هئوأصدقاوعشريته 

 ،ا  ضابعضاهم بع أفرادهمتتساب نتيجة االحتتاك ابجملتمع وت ليد   اإلجراميالسالوك    أنم  أيم 
 يف تفساااري تعلم السااالوك وابلتايل تفساااري اجلرمية، فمل بدم  األسااااسالت ليد واااكا  مها  نم إحيث  

د ينت ا  من الت لياأنم  ، و آخر  د يف فعلاه جمرماا  منط ساااااااااااااالوكي، فااجملرم ي لام   أليم من وجود قادو   
- 99:  م1983)سااعايت،  ر ابلعاد  والذاكر  والفضاول واالختملط  السافلى ويتأثم  إىلالطب اب العليا 

  (.300 -294: م1992كاره،؛  92-91: م1998طالب، ؛101



تنطلق   (Emile Durkheim)دوركامي    ألمي :  (Anomie)  نوميألا  أونظرية الالمعيارية  .2
 واألعرافتضااااااااااااااعف ال يم    ،الرتكيااااب االجتماااااعيه نتيجااااة اختملل  ناااام أهااااذه النظريااااة من  

حبياث    ،وال يم وال واعد ادعاايريحالة الملنظاام، فتختفي   إىلالذي يؤدي    األمر ،وادعت اداب 
مما يعىن زوال   ،سااويم   أو غريَ   سااوحمل    ا  ساالوكابعتباره  ال ميتن قياس ساالوك ما عليها لتصاانيفه  

نتيجة للك صاااعوبة يف تلبية   األساااوحملءوقد يملقي    ،عة يف الضااابط االجتماعيالوساااائ  ادتبم 
وقااد   ،وابلتااايل ارتباااكااه أو عزلتااه عن اجملتمع  ،ر لاادى الفردفيحاادث قلق وتوتم   ،احتياااجاااهتم

ق وسااااااائ  الضاااااابط االجتماعي ينعتس على ال يم اليت وغري مترتث. فتمزم  يصاااااابح معادحمل  
 األفرادحماولة شاااااهواهتم بطرق مشاااااروعة، فينتج عن للك  األفرادها اجملتمعاب ليشااااابع تسااااانم 

 نال يسااتطيعو  ممام   دون وجه حقم   أهدافهم إىلقدر ممتن من رغباهتم والوصااول  أكربحت يق  
م : 1985كاره،    ؛72:65هاااااااااااااااااا:  1413)اخلليفة،  دها قيم اجملتمع  حت ي ه ابلطرق ادشاااروعة اليت حتدم 

232-261.) 
 

 مريتيأوهو ابحااث   ، (Edwin Sutherland)دوين ساااااااااااااااذرالنااد  أل:    نظريةة االتتال   .3
ول مع ديفاد حياث حاا  ،احلادياث اإلجراموا علم  ثر أمن كباار علمااء االجتمااع الاذين  ويعترب  
 اإلجراميوضاااااع نظرية اجتماعية متتاملة لتفساااااري السااااالوك   (D. R. Cressey) كريساااااي

مساه ابلنمولج التفساااريي أما  قب  للك م مبفرده قدم  ساااذرالندكان    نْ إما هذه النظرية، و ف دم 
ساااااااااااام ))االختملط   ابوهو عبار  عن جمموعة من الفرضااااااااااااياب اليت عرفت الح ا    ،ريوم التط

 التفاضلي(( أو ))ادخالطة التفاضلية((. 

ول يت  ،اإلجراميالنظرحملب العلمية احلديثة يف تفساري السالوك  أهمم وتعترب هذه النظرية من  
  أنم ص النظريااة يف  وتتلخم ،  شاااااااااااااايوعااا    األكثرباا  تعترب النظريااة    ،لاادى التثري من العلماااء  قبوال  

  ،تربطهم روابط شااخصااية محيمة ومتينة   أبشااخاصمتتسااب نتيجة االتصااال  اإلجراميالساالوك  
واحلرافاة   م ليس ابلوراثاة با  يلزماه الفنم التعلم   نم أر، و زادب درجاة التاأثم  ماا كاان اايط ضااااااااااااااي اا  وكلم 

  النم  ،قيم وحاجاب عامةتعبري عن  على أنمه  اإلجراميميتن تفساري السالوك   ه النم أوالتدريب، و 
 عن نفس ال يم واحلاجاب.  أيضا   السلوك العادي يعربم 

 حيااث يتمم   ،على دور التفاااعاا  االختملطي مع اجلماااعاااب اإلجراميااة ادنعزلااة  تُارَكمِّزُ فااالنظريااة  
فارتتاب اجلرمية   ،لألفتارفمباشااااار  الفع  ادناساااااب    ،لألفتار  اإلتباع  َثم ومن   ،االقتناع ابلفع 

  م1985كااره،  ؛119-109:  م1998طاالاب،  ؛73-79هااااااااااااااااااااااااااااا:1413،اخلليفاة  ؛254-247:  م1984  )الادوري،
:301-309.) 



 

ت وم النظرياااة على   (Walter C. Reckless): لوالرت ركلس  نظريةةة ازةةاافةةة ال بقيةةة .4
 :هاأمهم  ،نة تتعلق بشخص اجملرمحت  ت عناصر معيم  إلاحمور اجملازفة ابرتتاب اجلرمية 

الب  حيث تزيد معدم   ،ادسااتوى االقتصااادي للشااخص  أي:  ماعيةاالجتعنصاار الطب ية   -أ
 اجلرمية بني طب اب العمال الف راء وخاصة غري اداهرين منهم،والعاطلني عن العم .

 أضاااااعاف  أضاااااعافال بض على الرجال  إل اءعنصااااار اجلنس: حيث تتضااااااعف فرص   - ب 
ل ال انون موقف رجا  إىلوقد يعود للك   ،ال بض على النساااااااااااااء  إبل اءالفرص ادتع لة  

 .عليهنم  ضعند ال بوتساهلهم عند معاجلة جرائم النساء وخاصة 

واحتمال ال بض   ،عنصااااار السااااان: فلعام  السااااان عملقة كبري  ابحتمال ارتتاب اجلرمية - ج
علي اجلاين وجترميه وع ابه، فعام  السااااااااان مهم يف توفري بعض الساااااااااماب اليت تتطلبها  

 بعض اجلرائم كاجلرأ  وقو  اجلسم واحليوية. 

ن من ادتوم  األمريتييف اجملتمع   وهذا قد يظهر جليا    ،ْرقالعِّ  أيعنصاااااااااااااار الساااااااااااااامللة:   -د
العرق الزجني  أنم   إظهارإىل علماء الالتثري من  ويسعى، واألقلياب   األجناسخليط من 
د غالبية علماء اجلرمية على ارتفاع ، كما يؤكم وع ليا    وفيزيولوجيا   خيتلف بيلوجيا   األساااااود

 نوج للجرمية. نسبة ارتتاب الز 

يعيش هباا ادوطن الاذي خملف  آخرموطن    إىلانتمااء الفرد   أي: اجلنساااااااااااااايامةعنصاااااااااااااار   - ه
يف  يظهر جليا   أيضااااااا  ، وهذا األصاااااالييف وطن غري موطنه   أجنيبه يعيش نم أ أيم   ،حاليا  

  وقد يشااااااااااااتم  ،من خمتلف اجلنسااااااااااااياب  إليهان  و حيث يتثر ادهاجر  األمريتياجملتمع  
 تلك الطب ة. أفراد  حيث تزيد معدالب اجلرمية بني ادهاجر اجلديد طب ة ف ري 

هذه العناصار   أنم ه يرى  ولتنم  ،وال حيصار ركلس نظريته يف هذه العناصار دون غريها
ز هذه   ، وتركم ملب اإلجرامية ادتوفرم من غريها من خملل الساااااااجم  أكثركشااااااافها     ُ هُ ساااااااْ يَ 

وللاك   ،تااب اجلرمياةبعض العواما  الشااااااااااااااخصااااااااااااااياة عناد اجملاازفاة ابرت أتثريالنظرياة على  
 .(263-254م : 1984)الدوري، ابلنسبة لشخص اجملرم لاته 

 
 
 



 

 تُارَكمِّزُ م( 1938عام )  (Thorsten Sellin)لذورساااتني سااايلني   ة الصةةراا الاقا  نظري   .5
ا يرتتب علي غري ادنساااجمة يف توجيه الفرد، ممم   االجتماعيةة على األوضااااع  هذه النظريم 

  من وجهة نظر ث افة ما، تعترب سااالوكياب شاااالم   ،نةمعيم   للك ارتتاب الفرد سااالوكياب 
د على وجود عملقة تؤكم  اهنم إ  أيم يف ث افة للك الفرد،   عادحمل   تعترب تصاااااااااارفا    اأهنم يف حني 

 بني ظاهر  اجلرمية والصراع الث ايف واالجتماعي. 

قيم  واليت ختتلف مع  ،فالفرد ينشااأ يف مجاعة عائلية هلا ت اليدها وقيمها اخلاصااة هبا
حيث تضاع ك  مجاعة معايريها اخلاصاة    ،الذي تتواجد به تلك اجلماعة  األكرباجملتمع  

فيها كجماعة  اليت يتون الفرد عضااوا   األخرىهبا، واليت قد ختتلف عن قيم اجلماعاب 
 العم ، أو اجلماعة السياسية أو الدينية أو الرحملضية وغريها. 

أو هلجر    ،الث ايف  عملية النموم منها  ،   عدم  أساااااااباب وحيدث الصاااااااراع الث ايف نتيجة  
فيحدث الصاراع بني الث افتني  ،ها الث ايف ادختلفؤ ال واعد السالوكية من منط ة هلا بنا

وتصارفاب   أفعالارتتاب  إىلابلفرد  األمريصا     أنْ   إىل، ويزداد هذا الصاراع ادختلفتني
 يعيش فيها. اليتة من وجهة نظر الث افة اجلديد  غري سويم 
االسااااتعمار الفرنسااااي حيث اعترب انتهاء فرت  يف اجلزائر بعد  ث ما حدللك  ومثال

ه ي رم  عرفا  الفرنسااااااي يف حني كان قب  االحتملل  ،جرمية  أقارهباقت  ادرأ  الزانية من قب  
 ،من ث افتني خمتلفتني وأم ألب فيمن يولدون  كما يظهر للك واضااااااحا    .       اجملتمع
 األطفال األمريتيني معدل ارتتاب اجلرائم من قب   أنم بعض الدراساااااااب   أثبتتحيث  

العتس  وأم  أمريتي  ألب ادولودين   أو  اجلرائم   أكرب  ،مهااااااجر   ارتتااااااب  معااااادل  من 
 (.87-80ها: 1413) اخلليفة،  أو مهاجرين أمريتيني ألبوينادولودين  لألطفال

 
 
 
 
 
 



ن البااااحثني  : ارتبط نشااااااااااااااوء هاااذه النظرياااة مبجموعاااة منظريةةةة الواةةةةةةةةةةة  اال تمةةةا ي .6
م( على يد 1963يف عام ) نضااااااااااااوجا   أكثر وأصاااااااااااابحتتبلورب  اأهنم  إالم االجتماعيني  

  أجهز ، وتنطلق النظرياة من اعتباار اجلرمياة ظااهر  من صاااااااااااااانع  (Becker)ورد بيتر  اها
من خيرج عن  مُ سااِّ اليت تَ  ،االحنراف نساايب خيضااع لتعريف اجلماعة نم أاجملتمع ال انونية، و 

ابخلروج على اجملتمع وعلى قواعااد اجملتمع، لااذا فاااالحنراف ال    ال واعااد اليت وضااااااااااااااعتهااا
االحنراف ال   أنم ، كمااا  إزاءهردود فعلهم  بو   ،فيااه  اآلخرونمبااا يراه    اوإمناام   ،د بااذاتااهيتحاادم 

ينشاااااأ عن مصااااادر واحد ب  نتيجة عد  مواقف وظروف، وقد حيدث االحنراف نتيجة 
احنرافهم   ن غااالبااا  و ادنحرف  األفرادوتصااااااااااااااااارع قيمهم. وينتر    األفرادتعااارض مصاااااااااااااااااحل  

بساااايط.   اعتيادحمل   ا  ساااالوكابعتباره  ساااالوكهم بتفاهة ما ي ومون به وسااااطحيته  يسااااومغونو 
 من ارتتاب جرمية واحد  ف ط. أكثر إىلوعملية الوصم ال حتتاج 

حيث تعيق   اإلصااااااااملحيةهذا االجتاه عدم جدوى ادؤسااااااااساااااااااب   أصااااااااحاب ويري 
اليت ت ف ع بة يف  اإلجرامبوصااااامة   األشاااااخاص  مُ صاااااِّ ا تَ هنم أل  واإلصاااااملحعملية الت ومي  

موا البدي  هلذه ادؤساااااسااااااب اليت تعتمد الشاااااخص، ومع للك فلم ي دم   إصاااااملحطريق 
 (.266-263م : 1984الدوري،؛ 106:96ها:1413)اخلليفة،عليها اجملتمعاب ادعاصر  
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(Lioyd Ohlin)، ني نظرييت االختملط والملمعيارية.وهي حماولة للتوفيق ب 

ون كباادياا  عملي دااا  تتتم   اإمناام مجيع منااالج الث ااافاااب الفرعيااة اجلاااحنااة    أنم وترى النظريااة  
 . إليهاللطب ة اليت ينتمي  مينحه اجملتمع التبري من فرص حيث تتباين فرص الشخص بناء  

 واألهداف ينشاااااااااأ ولديه نفس الغاحملب   ،األقلياب   من يتشاااااااااتم فاجملتمع الفرعي الذي  
ر معاه مماا يتعاذم  ،وال ادراب اداادياة لادياه  اإلمتاانيااب اليت لادي اجملتمع التبري مع عادم توفر  

وينشاااااااأ ما   ،ا  نطبق عليه تلك األوصااااااااف مع بعضاااااااهم بعضاااااااتفيجتمع من  ،أهدافهحت يق  
السااتحداث فرص بديلة  لتح يق  ،اميةيساامى ابلث افة الفرعية اجلاحنة أو العصاااابب اإلجر 

 (. 278-274م :1985،كاره، 116:113ها:1413)اخلليفة، ولو بطرق غري مشروعة  ،أهدافهم

  



 إالم   االجتاه العلمي لتفساااري اجلرمية،  كانت متثم   نْ إ  للجرمية، و السااااب ة ادفسااارم  النظرحملب 
دراسااة الباحث  أنم متاما ، وخاصااة    ك ضااية مساالمم هبا  أخذهاتب ى تفساارياب نظرية ال ميتن   اأهنم 

 نم أ، و احلديث  طومر الت يناالفرازاب الساااااااااالبية للتبعض هذه النظرحملب قد ال تتفق مع   أنم تظهر 
فق مع االختصاااااااااااص لوضااااااااااع نظرحملب حديثة تتم   أه نظر  متعم ة ومتأنية من  إىلحيتاج   األمر

 فرازاب الت نية احلديثة.إالواقع ادعاصر و 
، االجتمااعياةنظرياة الت لياد جلربيا  اترد والاذي يعترب مطومر ادادرساااااااااااااااة  مثمل     أخاذانفلو    

اجملرم ينشاااااااااااااااأ جمرماا  عنادماا يعيش داخا  جمتمع    أنم   أسااااااااااااااااسالنظرياة ت وم على    أنم لوجادان  
. أفرادهمتتسااااااااااااب نتيجة االحتتاك ابجملتمع وت ليد  اإلجراميالساااااااااااالوك  نم إ  أي، إجرامي

جااديااد  من اجلرائم،   ا  أمناااطاا  أظهربحااث الااذي  وهااذه النظريااة ال تنطبق على نتااائج هااذا ال
دور يف ارتتااهبم    أيم يتون لملختملط    أنْ وخصاااااااااااااااائص خمتلفاة درتتيب تلاك اجلرائم، دون  

جهاز احلاساااااب  أمام غالبا  ما يتون منفردا    اإلنرتنتمساااااتخدم   نم ألتلك اجلرائم، خاصاااااة و 
يف خلو    هألنم   اجلرائموهو غالبا  ما يرتتب تلك ، اإلنرتنتالذي يتصاا  من خملله بشاابتة  

 .أحدفيها  هال خيالط
،  شايوعا   األكثرالنظرية تعترب    واليت على نظرية االختملط لساذرالنديضاا  أ األمروينطبق  

  أنم ، وهي ت وم على  اإلجراميالنظرحملب العلمية احلديثة يف تفسااااااري الساااااالوك   أهمب  تعترب 
روابط شااااخصااااية محيمة   تربطهم  أبشااااخاصال متتسااااب نتيجة االتصاااام  اإلجراميالساااالوك  

نفتهاا نتاائج   أيضاااااااااااااااا  . وهاذه النظرياة  التاأثريا كاان اايط ضااااااااااااااي اا  زادب درجاة ماومتيناة، وكلم 
  أبشااااااخاصغري متتسااااااب نتيجة االتصااااااال  إجراميا   ساااااالوكا    أظهرب   اليتالدراسااااااة اديدانية  

وم ت  اإلنرتنتفالعملقة ال ائمة بني مسااااااااتخدمي تربطهم روابط شااااااااخصااااااااية محيمة ومتينة.  
ارتتاب جرائم   أنم ها شاااااااخصاااااااية ادساااااااتخدم، كما  ءومهية ورموز ختفى ورا أمساءعلى    غالبا  

 .على االنفراد وليس االختملط أساسا  ي وم  اإلنرتنت
اجملازفة الطب ية، ونظرية الوساااااااااااااام االجتماعي،  ، ونظرية األنوميعلى للك نظرية   سْ وقِّ  

 .رية الصراع الث ايفظونظرية الفرص ادتفاوتة، ون
 إعاد  إىلمدى احلاجة   إيضاااااااحهي   العلمية هلذه الدرااةةةةةة اإلضةةةةةافا من    ن  لذا فإ 

ر  للجرمية للخروج بنظرية  ب ادفساااااااااااام يف النظرحملم   ،، والباحثنيادتخصااااااااااااصاااااااااااانينظر العلماء و 
 اإلساااملميابلتفساااري  األخذ أمهيةة والعودة، مع يالت ن  وإفرازاب مع واقعنا ادعاصااار    تتماشاااى

من  مابلرغمل تن  حظها من الباحثني والدارسااااااااااني  واليتعملجها،    الشااااااااااام  للجرمية وطرق
مساااااااات بلية، وهو ما ساااااااانتطرمق اليه يف  أوداب حالية  مسااااااااتجم   أليم ب  ومواكبتها    ،ليتهاو مش

 الف ر  التالية.
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يف معاجلتها للجرمية  اإلساااملميةحني تنطلق الشاااريعة  يف  ،شاااخصاااية ومرتتزاب وضاااعية

ن ورد يف ال رآا م وادعرفة الي ينية، فت م   ،األساااااااااساااااااايةوادصااااااااادر    األصااااااااولمن منطلق  
ح ائق اثبتة على  يعدم  ،التسااليم وأزكىالصاامل    أفضاا ة ادصااطفى عليه ويف ساانم  ،الترمي
وانب احليا  مبا فيها سالوكياب شااملة جلميع جمتتاملة و   اأهنم كما    ،واألعوامالسانني   مرم 

 . وغري السويم منهم  السويم   األفراد

العملقاب  اأمم وال دسااية،  ،والشاارعية  ،تتمتع ابلثباب   أموروالع دية   اإلميانيةفادعت داب  
يف حدوث الظواهر ادسااااااااااااتجد   األساااااااااااااسوهذا هو   ،اثبتةفمتغري  وليساااااااااااات  األفرادبني 

 . اميةاإلجر ومنها وال شك الظواهر  ،ابجملتمع
 ،اجملال لتتام  العوام  ادختلفة اليت تؤثر يف سااااااالوك اجملرم  اإلساااااااملمي يتيحوالتفساااااااري 

أو بيلوجية،  أو  بيئية،  أو اقتصااااااااااادية، أو  ث افية،  أو كانت هذه العوام  اجتماعية،    سااااااااااواء  
يف أتكيده على   ،عن النظرحملب الوضااااااااعية اإلسااااااااملميق الطرح تربوية أو نفسااااااااية، ب  يتفوم 

ضاااااعف  و ضاااااعفها،   احل ائق الي ينية كوساااااوساااااة الشااااايطان، وساااااوساااااة النفس أوجمموعة من 
 . إليهاوغريها من احل ائق اليت عجز العلم الوضعي يف الوصول  ،واحلسد ،اإلميان

ينطلق من طبيعة البناء االجتماعي الذي  ًُ تتامليُّ   هأبنم  ،اإلسااملميز الطرح كما يتميم 
 اإلسااااااااااملميب الطرح ، ويتجنم اإلسااااااااااملمية  االجتماعيةومن طبيعة النظم    ،اإلسااااااااااملمي يمه  
العاااماا  واالحنياااز   وأحاااديااةاليت وقعاات فيهااا التفساااااااااااااارياب الوضااااااااااااااعيااة كاااحلتمياااب    ادزالقَ 

 . األيدلوجي
ب  نفسااااية  ،ه مل يملحظ نفسااااية اجلاين ف طنم أللجرمية   اإلسااااملميومن مميزاب التفسااااري  

ح وق اجملتمع  أيضاااااا  ب    ،يه ف طعل  اجملينح وق   أبخذه مل يهتم  نم أ، كما  أيضاااااا  عليه  اجملين
ساااابق ال صااااب على النظرحملب الوضااااعية يف االهتمام   اإلسااااملميالذي يعيش فيه. وللطرح  
من  أكثرويف  اإلساااااملمياجملتمع  أفرادتعاليم الدين قد حثت   أنم ابجلرمية وتفساااااريها، فنجد  

يف  تعاىلو موضاع يف كتاب هللا على متافحة السالوك ادنحرف يف اجملتمع، في ول سابحانه 
ْنُتْم أُما ة  يَاْدُعوَن  ﴿ عمران:  آلسااااااااااااااور   َهْوَن َعْن   إىلَوْلَتُتْن مِّ ْلَمْعُروفِّ َويَاناْ اخلَْرْيِّ َوََيُْمُروَن ابِّ
 ﴾(104لَئَِّك ُهْم اْلُمْفلُِّحوَن)أو اْلُمْنَترِّ وَ 



ة ساايدان حممد صاالى هللا عليه مم أليس للك فحسااب ب  ربط اخلريية اليت شاارمف   هبا  
ُتْم ﴿ عمران : آليف سااااور    وج م  لم مبتافحة اجلرمية والساااالوك ادنحرف، في ول عزم وساااا ُكناْ

ْ ِّ َوَلْو آمَ  ُنوَن ابِّ َهْوَن َعْن اْلُمنَترِّ َوتُاْؤمِّ ْلَمْعُروفِّ َوتَاناْ اسِّ أَتُْمُروَن ابِّ ْت لِّلنااا  ُة ُأْخرِّجاااَ َن َخرْيَ أُمااا 
ناْهُ  ُ وَن)أَْهُ  اْلتَِّتابِّ َلَتاَن َخرْي ا هَلُْم مِّ ُنوَن َوَأْكثَارُُهْم اْلَفاسِّ  ﴾(110ْم اْلُمْؤمِّ

منها    ،كثري  وردب يف سنة ادصطفى عليه الصمل  والسملم  أحاديثعلى هذا   ب وأكدم   
محد واللفظ للنساااااااائي أداود وابن ماجة و   وأبووالنساااااااائي   ،اإلميانما رواه مسااااااالم يف كتاب 

ل ى الل هم عَ قال "   ْ ِّ صاااااَ وَل ا ُْه بَِّيدِّهِّ  مسِّْعُت َرساااااُ ْنُتْم ُمْنَتر ا فَاْليُاَغريمِّ ل َم يَاُ وُل َمْن رََأى مِّ َلْيهِّ َوساااااَ
ميَانِّ   " فَإِّْن ملَْ َيْسَتطِّْع فَبِّلَِّسانِّهِّ فَإِّْن ملَْ َيْسَتطِّْع فَبَِّ ْلبِّهِّ َوَللَِّك َأْضَعُف اإْلِّ

 اإلميانوساالم  ربط رسااول هللا صاالى هللا عليه  ،ة مبحاربة اجلرميةفتما ربط الشااارع اخلرييم 
 ريه مبا ي در عليه الفرد.يوحماولة تغ ،كذلك مبحاربة السلوك غري السويم 

 :اآليت اإلسملميمن الطرح  ويتمضح
والعتس  اإلجرام  ُثم تعاليم الدين فلن ي عوا يف اخلطأ وادعصاااااااااااااية    األفرادبع  ما اتم كلم  -أ

 صحيح.

ت صاااااارها على  ومل  ،حت مصااااااادرها بشااااااموليةعاجلت الشااااااريعة منابع اجلرمية ووضاااااام  - ب 
 مصدر واحد.

ب   ،اإلصاااااملحمل تغف  الشاااااريعة اجلوانب العلمية اليت هلا عملقة بتفساااااري اجلرمية أو   - ج
 للك. إىلسب تها  اهنم إ

ر  باب التطوم  متطلم مفهوم الشاااااريعة للجرمية يتصاااااف مب وماب الب اء والشااااامول ويليبم  -د
ساالبياب ساالوكية  يأل، وينطلق من فهم الطبيعة البشاارية مبا يتف  معاجلتها والتغريُّ 

 على حنو حي ق الثباب واالست رار.

من تفسري   وأفض  ،مش أو  ،أكم للجرمية  اإلسملميالتفسري ميتن ال ول أبنم ا نهمن و 
طالب،   ؛ 10-9ها: 1417السيف،  ؛236-233ها: 1411)السمالوطي،  النظرحملب الوضعية للجرمية 
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 خالصة الفصل الثاني 

الفصاااا  الدراساااااب الساااااب ة حول موضااااوع الدراسااااة وأوجه االتفاق واالختملف  عاجل هذا  
لكر بعض النظرحملب ادفساااار   إىلق تطرم  َثم بني تلك الدراساااااب ودراسااااة الباحث احلالية، ومن 

ص ال ساام األول للدراساااب خصاام   ،أقسااامثملثة   إىلمت الدراساااب الساااب ة  للجرمية. وقد قساام 
ص للدراساااب ال ساام الثالث فخصاام  أمماالثاين للدراساااب العربية،  ق ال ساام  االية، يف حني تطرم 

 .األجنبية
حيث   ،تُّبَِّع يف سارد الدراسااب السااب ة على قو  عملقتها بدارساة الباحث وعلى حداثتهااوقد 

  إىلق واكتفي ابلتطرم   ،أو ال دمية نسااااااااااابيا    ،الدراسااااااااااااب غري لاب الصااااااااااالة ال وية   إىلمل يتطرق 
بع وز زمن دراساااااتها عن مخس سااااانواب، كما اتم اتجي واليت ال  ،دوضاااااوعالدراسااااااب يف ا أحدث 

 ت الدراساااب الساااب ة مع . وقد اتفم فاألقدم  ابألحدث يف سااردها حبيث بدأ  الزمينالتساالساا   
أوجه  ، يف حني كان أهمم اإلنرتنتجوانب جرائم  أحديعاجلون   دراسااااة الباحث يف كوهنم مجيعا  

دراساااااااااااة الباحث احلالية على   تُارَكمِّزُ حيث    ،وحجم العينة  ،هو يف جمتمع الدراساااااااااااة  ،االختملف
مساتخدم،  ألف( 150يف اجملتمع الساعودي والبالغ عددهم ت ريبا ) اإلنرتنتمجيع مساتخدمي  

يف اجملتمع   اإلنرتنااتاهتمااام دراساااااااااااااااة الباااحااث بتحااديااد حجم ومنط أهم جرائم    إىلإضاااااااااااااااافااة  
ز دراسااااااة الباحث ئم. وهو ما مييم وحتديد أهم مساب وخصااااااائص مرتتيب تلك اجلرا ،السااااااعودي

ساااااااب ها دراساااااااة حبجم هذه العينة تكما مل    ،دراساااااااة يف هذا اجملال أيساااااااب ها  تاحلالية حيث مل 
 ادمثلة.

لكر بعض النظرحملب العلمياااة ادفساااااااااااااار  للجرمياااة لاب العملقاااة    إىلق  التطرم   َتم   َثم ومن  
 أنم اجلرائم احلديثة، كما   أمناطتعاجل مل   اأهنم ق هلذه النظرحملب يملحظ  كان اددقم   نْ إو   ،ابلدراسااااااااااااة

، مما يعىن ادتخصااااااااصاااااااانيوا بعد من وضااااااااع نظرية كاملة وشاااااااااملة وم بولة من العلماء مل يتمتنم 
 ادتخصصنيو وخاصة من قب  العلماء    ،واجلهود العلمية يف هذا اجملال  اااوالب ضرور  استمرار  

 االحنراف. أسباب ر شاملة تفسم  إسملميةنظرية  إىلادسلمني للوصول  
 


