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مقدمة -تعرٌف اإلنترنت وبداٌاته واستخداماته:
"اإلنترنت هو جزء من ثورة االتصاالت ،وٌعرّ ؾ البعض اإلنترنت بشبكة الشبكات ،فً
حٌن ٌع ّرفهاالبعض اآلخر بؤنها شبكة طرق المواصبلت السرٌعة" (أبو الحجاج8776 ،م :
،)86كما أن اإلنترنت " تعنى لؽوٌا ً (( ترابط بٌن شبكات)) وبعبارة أخرى ((
شبكةالشبكات)) حٌث تتكون اإلنترنت من عدد كبٌر من شبكات الحاسب المترابطة
والمتناثرةفً أنحاء كثٌرة من العالم .وٌحكم ترابط تلك األجهزة وتحادثها بروتوكول موحد
ٌسمى((بروتوكول تراسل اإلنترنت)) ((")TCP/IPالفنتوخ8248 ،هـ.)88:
بدأ اإلنترنت فً  8747/8/4عندما ش ّك ْ
لت وزارة الدفاع األمرٌكٌة ،فرٌقا ً منالعلماء ،للقٌام
بمشروع بحثً عن تشبٌك الحاسبات ،ور ّكزت التجارب على تجزبة الرسالةالمراد بعثها
إلى موقع معٌن فً الشبكة ،ومن ثم نقل هذه األجزاء بؤشكال وطرقمستقلة ،حتى تصل
مجّ معة إلى هدفها ،وكان هذا األمر ٌمثل أهمٌة قصوى ألمرٌكا وقتالحرب ،ففً حالة نجاح
العدو فً تدمٌر بعض خطوط االتصال فً منطقة معٌنة ،فإناألجزاء الصؽٌرة ٌمكن أن
تواصل سٌرها من تلقاء نفسها ،عن أي طرٌق آخر بدٌل ،إلى خطالنهاٌة ،ومن ثم ّ
تطور
المشروع وتحوّ ل إلى االستعمال السلمً حٌث انقسم عام (8761م)إلى شبكتٌن ،احتفظت
الشبكة األولى باسمها األساسً ( )ARPANEوبؽرضها األساسً ،وهو خدمة
االستخداماتالعسكرٌة ،فً حٌن ُسم ْ
ٌِّت الشبكة الثانٌة باسم ( )MILNETوخصصت
لبلستخدامات المدنٌة ،أي تباداللمعلومات ،وتوصٌل البرٌد اإللكترونً ،ومن ثم ظهر
مصطلح ((اإلنترنت)) حٌث أمكنتبادل المعلومات بٌن هاتٌن الشبكتٌن .وفً عام (8764م)
أمكن ربط شبكات خمس مراكزللكمبٌوترات العمبلقة وأطلق علٌها اسم ()NSFNET
والتً أصبحت فٌما بعد العمود الفقري ،وحجر األساس ،لنمو وازدهاراإلنترنت فً أمرٌكا،
ومن ثم دول العالم األخرى( الفنتوخ8248،هـ.)42 -48 :

منٌملك اإلنترنت؟
الأحد فً الوقت الراهن ٌملك اإلنترنت ،وإن كان ٌمكن القول فً البداٌة بؤنّ
الحكومةاألمرٌكٌة ،ممثلة فً وزارة الدفاع ،ثم المإسسة القومٌة للعلوم ،هً المالك
الوحٌدللشبكة ،ولكن بعد ّ
تطور الشبكة ،ونمّوها ،لم ٌعد ٌملكها أحد ،واختفى مفهوم
التملك،لٌحل محله ما أصبح ٌسمً بمجتمع اإلنترنت ،كما أنّ تموٌل الشبكة تحول من
القطاعالحكومً ،إلى القطاع الخاص .ومن هنا ولدت العدٌد من الشبكات اإلقلٌمٌة ،ذات
الصبؽةالتجارٌة ،والتى ٌمكن االستفادة من خدماتها مقابل اشتراك (أبو الحجاج8776 ،م
.)86:
وهذه الخصوصٌة أي عدم وجود مالك محدد أو معروؾ لبلنترنت ٌجعل مهمة رجال األمن
أكثرصعوبة (.)Thompson,1999
توسعالشبكة:
فٌعام (8763م) كان هناك أق ّل من ( )40222ألفً حاسوب آلً مرتبط بالشبكة ،ووصل
العددإلى ( )302220222خمسة ملٌون حاسوب فً عام (8773م) وفً عام (8775م)
تجاوز( )402220222الستة ملٌون حاسوب ،وتستخدم ما ٌزٌد علً ( )1220222ثبلثمابة
ألؾ خادمشبكات (، )SERVERأي شبكة فرعٌة ،متناثرة فً أرجاء العالم،وٌمكن القول
بؤن عدد المستخدمٌن الجدد ٌبلػ ( )402220222إثنً ملٌون شهرٌاً ،أي ماٌعنً انضمام
( )24ستة وأربعٌن مستخدما ً جدٌداً للشبكة فً كل دقٌقة (السٌد8775،م .)83:
وفً استطبلع أجرته شبكة ()NUAاألمرٌكٌة ()NUA, 1998ق ّدر عدد مستخدمً الشبكة
عالمٌا ً فً العام (8776م) بحوالً ( )81202220222مبةوأربعة وثبلثٌن ملٌون مستخدم،
وتصدرت أمرٌكا وكندا الصدارة من حٌث عدد المستخدمٌنالذي بلػ ()5202220222
سبعون ملٌون مستخدم (.)NUA ,6/1998
وفً تقرٌر أجرته اٌضا ً شبكة ( )NUAاألمرٌكٌة وصدر بتارٌخ 4222/82/44م ( NUA,
 )2000ق ّدر أن عدد المستخدمٌن للشبكة عام (4223م)سٌكون حوالً ()42302220222
مبتان وخمسة وأربعون ملٌون مستخدم ،وق ّدر أنّ ؼالبٌةهذه الزٌادة ستكون خارج الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة (.)NUA ,10/2000
وق ّدرت دراسة أجراها موقع عجٌب ( )Ajeeb.com,25/3/2001تجاوز عدد
المستخدمٌن العرب الـ( )302220222الخمسة مبلٌٌن مستخدممع نهاٌة عام (4228م)،
وأن ٌصل العدد إلى ( )8402220222اثنً عشر ملٌون مستخدم عربٌمع نهاٌة عام
(4224م) ،كما قدرت الدراسة عدد مستخدمً اإلنترنت فً المملكة العربٌةالسعودٌة
بـ( )3520222خمسابة وسبعون ألؾ مستخدم.
وأشار الربٌس األمرٌكً السابق بٌل كلٌنتون إلى مشروع مستقبلً ،لتطوٌر شبكةاإلنترنت،
باسم ( اإلنترنت  )4أو الجٌل الثانً من اإلنترنت فقال " :ال ُب ّدمن أنْ نبنً الجٌل الثانً

لشبكة اإلنترنت لتتاح الفرصة لجامعاتنا الرابدةومختبراتنا القومٌة للتواصل بسرعة تزٌد
ألؾ مرة من سرعات الٌوم ،وذلك لتطوٌر كل منالعبلجات الطبٌة الحدٌثة ومصادر الطاقة
الجدٌدة ،وأسالٌب العمل الجماعً" (آفاق اإلنترنت8775 ،م .)16 :
وظهر حدٌثا ً ما ٌشٌر فً هذه األٌام إلى وجود سباق فضاء من نوع آخر ،حٌث
استطاعتشركة ستارباند ()Star bandفً تجربه أجرتها فً شمال أمٌركا ،من إكمال
مشروع انترنت بواسطة أقمار اصطناعٌة ذٌاتجاهٌن ،وسرعته تبلػ ( )322خمسمابة
ك.ب فً الثانٌة ،من اإلنترنت إلى الحاسباآللً ،وسٌبدأ تسوٌقه إلى المستهلك قرٌبا ً (
الجزٌرة.)4222،
خدماتاإلنترنت :
ٌوفراإلنترنت خدمات عدٌدة من أهمها:
.1البرٌد اإللكترونً :إلرسال واستقبال الرسابل ونقل الملفات مع أي شخص لهعنوان
برٌدي الٌكترونً بصورة سرٌعة جداً ال تتعدى ثوانً.
.4القوائم البرٌدٌة :تشمل إنشاء وتحدٌث قوابم العناوٌن البرٌدٌة لمجموعاتمن األشخاص
لهم اهتمامات مشتركة.
.1خدمة المجموعات اإلخبارٌة :تشبه خدمة القوابم البرٌدٌة باختبلؾ أن كل عضوٌستطٌع
التحكم فً نوع المقاالت التً ٌرٌد استبلمها.
.2خدمة االستعالم الشخصًٌ :مكن االستعبلم عن العنوان البرٌدي ألي شخص أوجهة
تستخدم اإلنترنت والمسجلٌن لدٌها.
.3خدمة المحادثات الشخصٌةٌ :مكن التحدث مع طرؾ آخر صوتا وصورة وكتابة.
.4خدمة الدردشة الجماعٌة :تشبه الخدمة السابقة إال انه ،وفً الؽالبٌ ،مكنؤلي شخص ان
ٌدخل فً المحادثة ،أو ٌستمع الٌها ،دون اختٌار اآلخرٌن.
.5خدمة تحوٌل أو نقل الملفات)FTP( :لنقل الملفات من حاسب إلى آخر وهً اختصار
كلمة (.)FILE TRANSFERPROTOCOL
.6خدمة األرشٌف اإللكترونًُ )ARCHIVE( :تم ّكن البحث عن ملفات معٌنة قد تكون
مفقودة فً البرامجالمستخدمة فً حاسب المستخدم.
.7خدمة شبكة االستعالمات الشاملة )GOPHER(:تفٌد فً خدمات كثٌرة كنقل الملفات
والمشاركة فً القوابم البرٌدٌةحٌث ٌفهرس المعلومات الموجودة علً الشبكة.
.11خدمة االستعالمات واسعة النطاق )WAIS( :تسمً باسم حاسباتها الخادمة وهً أكثر
دقةوفاعلٌة من األنظمة االخرى ،حٌث تبحث داخل الوثابق أو المستندات ذاتها عن
الكلماتالدالة التً ٌحددها المستخدم ثم تقدم النتابج فً شكل قابمة بالمواقع التً
تحتوٌالمعلومات المطلوبة.
.11خدمة الدخول عن بعد )TELNET( :تسمح باستخدام برامج وتطبٌقات فً حاسب آلً
آخر.
.14الصفحة اإلعالمٌة العالمٌة )WORLD WIDE WEB(:أو الوٌب( )WEBتجمع
معا ً كافة الموارد المتعددة التً تحتوي علٌها اإلنترنتللبحث عن كل ما فً الشبكات المختلفة
وإحضارها بالنص والصوت والصورة ،وتعد الوٌبنظاما ً فرعٌا ً من اإلنترنت ،لكنها النظام

األعظم من األنظمة األخرى فهً النظامالشامل باستخدام الوسابط المتعددة ( ٌونس،
8248هـ .)16-12 :

مستلزماتاالتصال بالشبكة:
ٌلزماالتصال بالشبكة العالمٌة ( اإلنترنت) توفر عدة أشٌاء هً :
.8حاسب إلى.
.4جهاز مودم.
.1خط هاتفً.
.2االشتراك فً الخدمة.
.3برامج تصفح الشبكة واشهرها ()INTERNET EXPLORERو ()NETSCAPE
وبعد هذه النبذة عن تارٌخ اإلنترنت واستخداماته ،نعرض فٌما ٌلً مباحث نظرٌة
ربٌسةتنطلق منها الدراسة ،وهذه المباحث هً:
المبحثاالول :جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت.
المبحثالثانً :جرابم اإلنترنت من منظور شرعً وقانونً.
ا لمبحثالثالث :األبعاد الفنٌة لؤلفعال الجنابٌة المرتكبة من قبل مستخدمً اإلنترنت فٌالمجتمع
السعودي )تصور إسبلمً).
المبحث األول :جرائمالحاسب اآللً واإلنترنت

ا ُ ْش ُتقّ ْ
ت كلمة الجرٌمة فً اللؽة من الجُرم وهو التعدي أو الذنب ،وجمع الكلمةإجرام وجروم
وهو الجرٌمة .وقد َج َر َم ٌَجْ ِر ُم واجْ َت َر َم وأَجْ َرم فهو مجرم وجرٌم(ابن منظور ،بدون 422 :
– .)423
و َعرَّ فت الشرٌعة اإلسبلمٌة الجرٌمة بؤنها " :محظورات شرعٌة زجر هللا عنهابحد أو
تعزٌر" (الماوردي8285 ،هـ .)87 :
وتعرّؾ جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت بؤنها ":ذلك النوع من الجرابم التٌتتطلب إلماما ً
خاصا ً بتقنٌات الحاسب اآللً ونظم المعلومات ،الرتكابها أو التحقٌقفٌها ومقاضاة فاعلٌها "(

مندورة8282،هـ .) 48 :
كما ٌمكن تعرٌفها بؤنها " الجرٌمة التً ٌتم ارتكابها إذا قام شخص ما باستخداممعرفته
بالحاسب اآللً بعمل ؼٌر قانونً " ( محمد 8773 ،م .) 51 :
وهناك من ع ّرفها بؤنها " أي عمل ؼٌر قانونً ٌستخدم فٌه الحاسب كؤداة ،أوموضوع
للجرٌمة" ( البداٌنة8242 ،هـ .) 824 :
وفً كل األحوال فجرٌمة الحاسب اآللً " ال تعترؾ بالحدود بٌن الدول وال حتىبٌن
القارات،فهً جرٌمة تقع فً أؼلب األحٌان عبر حدود دولٌة كثٌرة "(عٌد8287،هـ434 :
).
وتعد جرٌمة اإلنترنت من الجرابم الحدٌثة التً ُتستخدم فٌها شبكة اإلنترنت كؤداةالرتكاب
الجرٌمة أو تسهٌل ارتكابها (.) Vacca , 1996
وأطلق مصطلح جرابم اإلنترنت ( )Internet Crimesفً مإتمر جرابماإلنترنت
المنعقد فً استرالٌا للفترة من 8776/4/85 – 84م (بحر8242 ،هـ .)4 :

أما التعرٌؾ اإلجرابً لدراسة الباحث ف ُت َعرَّ ؾُ جرابم اإلنترنت بؤنها  :جمٌع األفعااللمخالفة
للشرٌعة اإلسبلمٌة ،وأنظمة المملكة العربٌة السعودٌة ،المرتكبة بواسطةالحاسب اآللً ،من
خبلل شبكة اإلنترنت ،وٌشمل ذلك :الجرابم الجنسٌة والممارسات ؼٌراألخبلقٌة ،جرابم
االختراقات ،الجرابم المالٌة ،جرابم إنشاء أو ارتٌاد المواقعالمعادٌة ،جرابم القرصنة.
ْ
لقٌت اهتماماًمن قبل
وبالرؼم من حداثة جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت نسبٌاً ،إال أنها
بعض الباحثٌن ،حٌث أ ُ
ْ
جرٌت العدٌد من الدراسات المختلفة ،لمحاولة فهم هذهالظاهرة،
ومن ثم التحكم فٌها ،ومنها دراسة أجرتها منظمة ()BusinessSoftware Allianceفً
الشرق األوسط ،حٌث أظهرت أنّ هناك تباٌن بٌن دول منطقة الشرق األوسط ،فً
حجمخسابر جرابم الحاسب اآللً ،حٌث تراوحت ما بٌن ( )1202220222ثبلثٌن ملٌون
دوالرأمرٌكً فً المملكة العربٌة السعودٌة ،واإلمارات العربٌة المتحدة ،و
()802220222ملٌون وأربعمابة ألؾ دوالر أمرٌكً فً لبنان (البداٌنة8242 ،هـ .)76 :
وأظهرت دراسة قامت بها األمم المتحدة حول جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت بؤنّ (–42
 )٪24من منظمات القطاع الخاص ،والعام ،على حد سواء ،كانت ضحٌة لجرابم
متعلقةبالحاسب اآللً واإلنترنت ( البداٌنة8777 ،م .) 3 :

و َق ّد ْ
رت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خسابرها من جرابم الحاسب اآللً ،مابٌن ثبلثةوخمسة
ببلٌٌن دوالر سنوٌاً ،كما َق ّد ْ
رت المباحث الفٌدرالٌة ( ،)FBIفً نهاٌة الثمانٌناتالمٌبلدٌة ،أنّ
متوسط تكلفة جرٌمة الحاسب اآللً الواحدة ،حوالً ستمبة ألؾ دوالرسنوٌاً ،مقارنة بمبلػ
ثبلثة آالؾ دوالر سنوٌا ً ،متوسط الجرٌمة الواحدة ،من جرابمالسرقة باإلكراه .وبٌنت
دراسة أجراها أحد مكاتب المحاسبة األمرٌكٌة أن ( )422مبتٌنوأربعٌن شركة أمرٌكٌة،
تضررت من جرابم الؽش باستخدام الكمبٌوتر  ،))ComputerFraudكمابٌنت دراسة
أخرى أ ُ
ْ
جرٌت فً برٌطانٌا ،أنه وحتى أواخر الثمانٌنات ،ارتكب ما ٌقربمن ( )444مابتٌن
واثنٌن وستٌن جرٌمة حاسوبٌة ،وقد كلفت هذه الجرابم حوالً( )7402220222اثنٌن
وتسعٌن ملٌون جنٌه إسترلٌنً سنوٌا ً ( محمد 8773 ،م .) 48 :
وأظهر مسح أُجري من قبل ( )the computer security instituteفً عام
(8777م) ،أنّ خسابر( )841مبة وثبلثة وستون شركة أمرٌكٌة ،من الجرابم المتعلقة
بالحاسب اآللً ،بلؽتؤكثر من ( )84102220222مبة وثبلثة وعشرٌن ملٌون دوالر
أمرٌكً ،فً حٌن أظهر المسحالذي أُجري فً عام (4222م) ارتفاع عدد الشركات
األمرٌكٌة المتضررة من تلك الجرابم،حٌث وصل إلى ( )451مبتٌن وثبلث وسبعٌن
شركة ،بلػ مجموع خسابرها أكثر من( )43402220222مابتٌن وستة وخمسون ملٌون
دوالر.))Rapalus,2000
كما بٌنت إحصابٌات الجمعٌة األمرٌكٌة لؤلمن الصناعً أن الخسابر التً قد تسببهاجرابم
الحاسب اآللً للصناعات األمرٌكٌة قد تصل إلى ( )41022202220222ثبلث
وستونبلٌون دوالر أمرٌكً ،وأنّ ( )٪43من الشركات األمرٌكٌة تتضرر من جرابم
الحاسباآللً ،وقد أصٌب ( )٪41من الشركات األمرٌكٌة والكندٌة بفٌروسات حاسوبٌة،
ووصبللفقد السنوي بسبب سوء استخدام الحاسب اآللً ( )33302220222خمسابة
وخمسة وخمسونملٌون دوالر )Reuvid,1998(.
ومن الصعوبة بمكان ،تحدٌد أيّ جرابم الحاسب اآللً المرتكبة هً األكبر من حٌثالخسابر،
حٌث ال ٌعلن الكثٌر عن مثل هذه الجرابم ،ولكن من أكبر الجرابم المعلنة هٌجرٌمة لوس
انجلوس ،حٌث تعرضت أكبر شركات التؤمٌن على االستثمارات المالٌة ( )EFIلئلفبلس،
وبلؽت خسابرها( )4022202220222ملٌاري دوالر أمرٌكً .وهناك أٌضا ً حادثة انهٌار
بنك بارٌنجرالبرٌطانً فً لندن ،إثر مضاربات فاشلة فً بورصة األوراق المالٌة فً
طوكٌو ،حٌثحاول البنك إخفاء الخسابر الضخمة ،باستخدام حسابات وهمٌة ،أدخلها فً
الحساباتالخاصة بالبنك ،بمساعدة مختصٌن فً الحاسب اآللً ،وقد بلؽت إجمالً الخسابر
حوالٌملٌار ونصؾ دوالر أمرٌكً ( داود8242 ،هـ.) 18 :
وتعتبر هذه الخسابر بسٌطة نسبٌا مع الخسابر التً تسببتها جرابم نشر الفٌروساتوالتً تضر
باألفراد والشركات وخاصة الشركات الكبٌرة حٌث ٌنتج عنها توقؾ أعمال بعضتلك

الشركات نتٌجة إتبلؾ قواعد بٌاناتها ،وقد ٌصل الضرر فً بعض المنشبات
التجارٌةوالصناعٌة إلى تكبد خسابر مادٌة قد تصل إلى مبالػ كبٌرة ،وعلى سبٌل المثال
وصلتخسابر فٌروس ( )Code Redإلى ملٌاري دوالر أمرٌكً ،فً حٌن وصلتاألضرار
المادٌة لفٌروس الحب الشهٌر ( )605ملٌون دوالر واستمر انتشار الفٌروسلخمسة اشهر
وظهر منه ( )33نوعا .وتتراوح أضرار الفٌروسات ما بٌن عدٌمة الضرر إلىالبسٌط الهٌن
وقد تصل إلى تدمٌر محتوٌات كامل الجهاز ،وأن كان األكثر شٌوعا هو ماٌسبب ضرراً
محصوراً فً إتبلؾ البٌانات التً ٌحتوٌها الجهاز )Ajeebb.com,8/8/2001(.
وجرابم اإلنترنت كثٌرة ومتنوعة وٌصعب حصرها ولكنها بصفة عامة تشمل الجرابم
الجنسٌةكإنشاء المواقع الجنسٌة وجرابم الدعارة أو الدعاٌة للشواذ أو تجارة األطفال
جنسٌا،وجرابم تروٌج المخدرات أو زراعتها ،وتعلٌم اإلجرام أو إرهاب كصنع المتفجرات،
إضافةإلى جرابم الفٌروسات واقتحام المواقع.
وكثٌراً ما تكون الجرابم التً ترتكب بواسطة اإلنترنت وثٌقة الصلة بمواقع أرضٌة
علىالطبٌعة كما حدث منذ حوالً سنتٌن عندما قام البولٌس البرٌطانً بالتعاون مع
أمرٌكاودول أوروبٌة بمهاجمة مواقع أرضٌة لمإسسات تعمل فً دعارة اإلنترنت.
وإن كانت متابعة جرابم الحاسب اآللً واإلنترنت والكشؾ عنها من الصعوبة بمكان حٌثؤن
" هذه الجرابم ال تترك أثرا ،فلٌست هناك أموال أو مجوهرات مفقودة وأن ماهً أرقام
تتؽٌر فً السجبلت .ومعظم جرابم الحاسب اآللً تم اكتشافها بالصدفة وبعدوقت طوٌل من
ارتكابها ،كما أن الجرابم التً لم تكتشؾ هً أكثر بكثٌر من تلك التٌكشؾ الستر عنها" (
مندورة 8282 ،هـ .)44 :
وتعود أسباب صعوبة إثبات جرابم الحاسب اآللً إلى خمسة أمور هً :
أوال :أنها كجرٌمة ال تترك اثر لها بعد ارتكابها.
ثانٌا :صعوبة االحتفاظ الفنً بآثارها إن وجدت.
ثالثا :أنها تحتاج إلى خبرة فنٌة وٌصعب على المحقق التقلٌدي التعامل معها.
رابعا :أنها تعتمد على الخداع فً ارتكابها والتضلٌل فً التعرؾ علىمرتكبٌها.
خامسا :أنها تعتمد على قمة الذكاء فً ارتكابها (موثق فً شتا4228،م .)821 :
إال أن أهم خطوة فً مكافحة جرابم اإلنترنت هً تحدٌد هذه الجرابم بداٌة ومن ثمتحدٌد
الجهة التً ٌجب أن تتعامل مع هذه الجرابم والعمل على تؤهٌل منسوبٌها بماٌتناسب وطبٌعة

هذه الجرابم المستجدة وٌؤتً بعد ذلك وضع تعلٌمات مكافحتها والتعاملمعها والعقوبات
المقترحة ومن ثم ٌركز على التعاون الدولً لمكافحة هذه الجرابم .
واإلنترنت لٌس قاصرا على السلبٌات األمنٌة فقط حٌث ٌمكن أن ٌكون مفٌدا جدا فٌالنواحً
األمنٌة كؤن ٌستخدم اإلنترنت فً إٌصال التعامٌم والتعلٌمات بسرعة وكذلك فٌإمكانٌة
االستفادة من قواعد البٌانات المختلفة والموجودة لدى القطاعات األخرىوتبادل المعلومات
مع الجهات المعنٌة ،وٌفٌد أٌضا فً مخاطبة اإلنتربول ومحاصرةالمجرمٌن بسرعة.
وحددت دراسة أمنٌة لشرطة دبً حول االستخدامات األمنٌة لبلنترنت عشر خدمات
أمنٌةٌمكن تقدٌمها للجمهور عن طرٌق شبكة اإلنترنت ،وأبرزت ( )83سلبٌة أبرزها
اإلباحٌةوالمعاكسات واالحتٌال والتجسس والتهدٌد واالبتزاز ( البٌان4222،م ).
كما حددت دراسة الشهري االٌجابٌات األمنٌة لشبكة اإلنترنت فً تلقً الببلؼات،
توفٌرالسرٌة للمتعاونٌن مع األجهزة األمنٌة ،طلب مساعدة الجمهور فً بعض القضاٌا،
نشرصور المطلوبٌن للجمهور ،نشر المعلومات التً تهم الجمهور ،تكوٌن جماعات
أصدقاءالشرطة ،توعٌة الجمهور امنٌا ،استقبال طلبات التوظٌؾ ،نشر اللوابح
واألنظمةالجدٌدة ،توفٌر الخدمة األمنٌة خارج أوقات العمل الرسمً ،سهولة الوصول
إلىالعاملٌن فً الجهاز األمنً  ،إجراء استفتاءات محاٌدة لقٌاس الرأي العام ،وسٌط فاعلفً
عملٌة تدرٌب وتثقٌؾ منسوبً القطاع وأخٌرا وسٌط مهم لئلطبلع على خبرات
الدواللمتقدمة والتصال مع الخبراء والمختصٌن فً مختلؾ دول العالم (الشهري،
فاٌز8244،هـ).
ولٌس األمر قاصرا على ذلك بل بادرت الدول األوروبٌة إلى االستخدام الفعلً
لشبكةاإلنترنت فً البحث عن المجرمٌن والقبض علٌهم " فقد تمكنت العدٌد من الدول
وفٌمقدمتها ألمانٌا وبرٌطانٌا وتؤتً فً المرتبة الثالثة فرنسا من استخدام شبكةاإلنترنت فً
السعً نحو ضبط المجرمٌن – بل التعرؾ على كل الحاالت المشابهة فً كؤلنحاء أوروبا
واالتصال فورا باالنتربول عبر شبكة اإلنترنت" (الشهاوي8777 ،م )43:
فئات الجناة فً جرائم الحاسب اآللً :
ٌمكن حصر أنواع الجناة فً جرابم الحاسب اآللً فً أربعةفبات(محمد8773،م -52:
:)53
الفئة األولً  :العاملون على أجهزة الحاسب اآللً فً منازلهم نظرا لسهولةاتصالهم
بؤجهزة الحاسب اآللً دون تقٌد بوقت محدد أو نظام معٌن ٌحد من استعمالهمللجهاز.
الفئة الثانٌة  :الموظفون الساخطون على منظماتهم التً ٌعملون بها فٌبعودونإلى مقار

عملهم بعد انتهاء الدوام وٌعمدون إلى تخرٌب الجهاز أو إتبلفه أو حتىسرقته.
الفئة الثالثة  :فبة المتسللٌن ( )Hackersومنهم الهواة أو العابثونبقصد التسلٌة ،وهناك
المحترفٌن اللذٌن ٌتسللون إلى أجهزة مختارة بعناٌة وٌعبثون أوٌتلفون أو ٌسرقون محتوٌات
ذلك الجهاز ،وتقع اؼلب جرابم اإلنترنت حالٌا تحت هذهالفبة بقسمٌها.
الفئة الرابعة:العاملون فً الجرٌمة المنظمة كعصابات سرقة السٌارات حٌثٌحددون بواسطة
الشبكة أسعار قطع الؽٌار ومن ثم ٌبٌعون قطع الؽٌار المسروقة فٌالوالٌات األعلى سعرا.

خصائص وأنواع جرائم الحاسب اآللً واإلنترنت :
من الصعوبة الفصل بٌن جرابم الحاسب اآللً وجرابماإلنترنت،فبلبد لؤلول الرتكاب
الثانً ،و ٌُصِّنؾ محمد ومندورة (محمد8773،م؛مندورة8282،هـ) تلك الجرابم إلى
مجموعات:
المجموعة األولً  :تستهدؾ مراكز معالجة البٌانات المخزنة فً الحاسب اآللٌبلستؽبللها
بطرٌقة ؼٌر مشروعة كمن ٌدخل إلى إحدى الشبكات وٌحصل على أرقام بطاقاتابتمان
ٌحصل بواسطتها على مبالػ من حساب مالك البطاقة  ،وما ٌمٌز هذا النوع منالجرابم انه
من الصعوبة بمكان اكتشافه مالم ٌكن هناك تشابهه فً بعض أسماء أصحابهذه البطاقات.
المجموعة الثانٌة  :تستهدؾ مراكز معالجة البٌانات المخزنة فً الحاسب اآللٌبقصد
التبلعب بها أو تدمٌرها كلٌا أو جزبٌا وٌمثل هذا النوع الفٌروسات المرسلة عبرالبرٌد
اإللكترونً أو بواسطة برنامج مسجل فً احد الوسابط المتنوعة والخاصة بتسجٌلبرامج
الحاسب اآللً وٌمكن اكتشاؾ مثل هذه الفٌروسات فً معظم الحاالت بواسطة برامجحماٌة
مخصصة للبحث عن هذه الفٌروسات ولكن ٌشترط األمر تحدٌث قاعدة بٌانات
برامجالحماٌة لضمان أقصى درجة من الحماٌة  .ومع أن وجود هذه البرامج فً جهاز
الحاسباآللً ال ٌعنى إطبلقا الحماٌة التامة من أي هجوم فٌروسً وأن ما هو احد سبل
الوقاٌةوالتً قد ٌتسلل الفٌروس إلى الجهاز بالرؼم من وجودها وٌلحق أذى بالجهاز
ومكوناتهخاصة إذا كان الفٌروس حدٌث وؼٌر معروؾ من السابق .
المجموعة الثالثة :تشمل استخدام الحاسب اآللً الرتكاب جرٌمة ما ،وقد وقعتجرٌمة من
هذا النوع فً إحدى الشركات األمرٌكٌة التً تعمل سحبا على جوابز الٌانصٌبحٌث قام احد
الموظفٌن بالشركة بتوجٌه الحاسب اآللً لتحدٌد رقم معٌن كان قد اختارههو فذهبت الجابزة
إلى شخص بطرٌقة ؼٌر مشروعة[وإن كان الٌانصٌب ؼٌر مشروع أصبلً].

المجموعة الرابعة  :تشمل إساءة استخدام الحاسب اآللً أو استخدامه بشكل ؼٌرقانونً من
قبل األشخاص المرخص لهم باستخدامه ومن هذا استخدام الموظؾ لجهازه بعدانتهاء عمله
فً أمور ال تخص العمل.
المبحث الثانً :جرائماإلنترنت من منظور شرعً وقانونً

" ٌمكن النظر لالنترنت كمهدد لألمن االجتماعً وخاصة فٌالمجتمعات المغلقة والشرقٌة،
حٌث أن ت ّعرض مثل هذه المجتمعات لقٌم وسلوكٌاتالمجتمعات األخرى قد تسبب تلوثا
ثقافٌا ٌؤدي إلى تفسخ اجتماعً وانهٌار فً النظاماالجتماعً العام لهذه المجتمعات .إن
االستخدام غٌر األخالقً والالقانونً للشبكة قدٌصل إلى مئات المراهقٌن والهواة مما
ٌؤثر سلبا على نمو شخصٌاتهم النمو السلٌموٌوقعهم فً أزمات نمو ،وأزمات قٌمٌة ال
تتماشى مع النظام االجتماعً السائد ،وبخاصةعند التعامل مع المواضٌع الجنسٌة وتقدٌم
الصور والمواد اإلباحٌة" ( البداٌنة1777،م )111 :
والمخاطر األمنٌة متجددة ولٌست قاصرة على وقت أو نوع معٌن و" مع دخواللكمبٌوتر (
الحاسب اآللً ) الذكً إلى المنازل فان ذلك سٌفتح الباب ألنواع متطورةمن الجرابم التً
تستؽل إمكانٌة برمجة األجهزة المنزلٌة ووصلها بالحاسب اآللٌوبشكبة االنترنت ،فطالما
انك تستطٌع مثبل وصل خزانة األموال فً مكتبك بشبكةاالنترنت إلعطاء إنذار عند محاولة
فتحها فربنا ٌكون من الممكن فتحها عن بعد بواسطةالكمبٌوتر ( الحاسب اآللً ) ثم
الوصول إلٌها وإفراؼها " ( داود8242 ،هـ .)14 :
واستلزم التطور التقنً تطور فً طرق إثبات الجرٌمة والتعامل معها ،فالجرابم
العادٌةٌسهل – ؼالبا ً  -تحدٌد مكان ارتكابها ،بل أن ذلك ٌعتبر خطوة أولى وأساسٌة
لكشفمبلبسات الجرٌمة ،فً حٌن انه من الصعوبة بمكان تحدٌد مكان وقوع الحادثة
عندالتعامل مع جرابم االنترنت ،لكون الرسابل والملفات الحاسوبٌة تنتقل من نظام إلىآخر
فً ثوانً قلٌلة ،كما انه ال ٌقؾ أمام تنقل الملفات والرسابل الحاسوبٌة أي حدوددولٌة أو
جؽرافٌة .ونتٌجة لذلك فإن تحدٌد أٌن تكون المحاكمة وما هً القوانٌن التٌتخضع لها أمر
فً ؼاٌة الحساسٌة والتعقٌد خاصة وان كل دولة تختلؾ قوانٌنها عنالدولة األخرى ،فما
ٌعتبر جرٌمة فً الصٌن مثبل قد ال ٌعتبر جرٌمة فً أمرٌكا والعكسصحٌح ،بل أن األمر
ٌصل إلى حد اختبلؾ قوانٌن الوالٌات المختلفة داخل الدولةالواحدة كما فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة (.)Thompson,1999
وأدى التطور التقنً إلى ظهور جرابم جدٌدة لم ٌتناولها القانون الجنابً التقلٌدي،مما اجمع
معه مشرعً القانون الوضعً فً الدول المتقدمة على جسامة الجرٌمةالمعلوماتٌة
والتهدٌدات التً ٌمكن أن تنشؤ عن استخدام الحاسب اآللً وشبكةاإلنترنت ،ودفعهم هذا إلى
دراسة هذه الظاهرة اإلجرامٌة الجدٌدة وما اثارته منمشكبلت قانونٌة حول تطبٌق القانون

الجنابً من حٌث االختصاص القضابً ومكان وزمانارتكاب الجرٌمة حٌث ٌسهل على
المجرم فً مثل هذه الجرابم ارتكاب جرٌمة ما فً مكانؽٌر المكان الذي ٌتواجد فٌه أو الذي
حدثت فٌه نتابج فعله (تمام4222 ،م .)1 -8 :
وتطوٌر القوانٌٌن الجنابٌة وتحدٌثها امر ٌستؽرق بعض الوقت فـ" هناك تعدٌبلتكثٌرة
مطلوب ادخالها على التشرٌعات التً تتعامل مع الجرٌمة كً تؤخذ فً االعتبارالمعطٌات
الجدٌدة التً نشؤت عن إستخدام الحاسب اآللً فً مجال المعلومات وعن ظهورشبكات
المعلومات العالمٌة" ( داود8248 ،هـ .)46 :
والقت جرابم الحاسب اآللً اهتماما عالمٌا فعقدت المإتمرات والندوات المختلفة ومنذلك
المإتمر السادس للجمعٌة المصرٌة للقانون الجنابً عام (8771م) الذي تناول
موضوعجرابم الحاسب اآللً والجرابم األخرى فً مجال تكنلوجٌا المعلومات وتوصل الً
توصٌاتاحاطت بجوانب مشكلة جرابم الحاسب اآللً اال انها لم تتعرض لجزبٌة هامة وهً
التعاونالدولً الذي ٌعتبر ركٌزة اساسٌة عند التعامل مع هذه النوعٌة من الجرابم
(عٌد8287،هـ.)437 – 34:
وهذا المإتمرٌعتبر تحضٌرا للمإتمر الدولً الخامس عشر للجمعٌة الدولٌة لقانونالعقوبات
الذي عقد فً البرازٌل عام (8772م) والذي وضع توصٌات حول جرابم الحاسباآللً
واالنترنت والتحقٌق فٌها ومراقبتها وضبطها وركز على ضرورة ادخال بعضالتعدٌبلت فً
القوانٌن الجنابٌة لتواكب مستجدات هذه الجرٌمة وافرازاتها(احمد4222،م .)82 – 3 :
ّ
سٌطور اسالٌب متشابهةلتحقٌق
والتعاون الدولً مهم عند التعامل مع جرابم اإلنترنت ،كونه
قانون جنابً واجرابً لحماٌة شبكات المعلومات الدولٌة ،خاصة ان هذه الجرابمهً عابرة
للقارات وال حدود لها ،وفً المقابل فان عدم التعاون الدولً سٌإدي إلىزٌادة القٌود على
تبادل المعلومات عبر حدود الدول مما سٌعطً الفرصة للمجرمٌن مناإلفبلت من العقوبة
ومضاعفة أنشطتهم اإلجرامٌة (الشنٌفً8282 ،هـ .)881:
وتعتبر السوٌد أول دولة تسن تشرٌعات خاصة بجرابم الحاسب اآللً واالنترنت ،حٌث
صدرقانون البٌانات السوٌدي عام (8751م) الذي عالج قضاٌا االحتٌال عن طرٌق
الحاسباآللً إضافة إلى شموله فقرات عامة تشمل جرابم الدخول ؼٌر المشروع على
البٌاناتالحاسوبٌة أو تزوٌرها أو تحوٌلها أو الحصول ؼٌر المشرع علٌها (الشنٌفً،
8282هـ 826:؛ عٌد8287 ،هـ )433 :
وتبعت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة السوٌد حٌث شرعت قانونا خاصة بحماٌة أنظمةالحاسب
اآللً (8754م – 8763م) ،وفً عام (8763م) ح ّدد معهد العدالة القومً خمسةأنواع
ربٌسة للجرابم المعلوماتٌة وهً:

جرابم الحاسب اآللً الداخلٌة ،جرابم االستخدام ؼٌر المشروع عن بعد ،جرابم
التبلعببالحسب اآللً ،دعم التعامبلت اإلجرامٌة ،وسرقة البرامج الجاهزة والمكونات
المادٌةللحاسب .وفً عام (8764م) صدر قانونا تشرٌعا ً ٌحمل الرقم ( )8481عرّؾ فٌه
جمٌعالمصطلحات الضرورٌة لتطبٌق القانون على الجرابم المعلوماتٌة كما وضعت
المتطلباتالدستورٌة البلزمة لتطبٌقه ،وعلى اثر ذلك قامت الوالٌات الداخلٌة بإصدار
تشرٌعاتهاالخاصة بها للتعامل مع هذه الجرابم ومن ذلك قانون والٌة تكساس لجرابم
الحاسباآللً ،وقد خولت وزارة العدل األمرٌكٌة فً عام (4222م) خمسة جهات منها
مكتبالتحقٌقات الفٌدرالً ()FBIللتعامل مع جرابم الحاسب اآللٌواالنترنت(الشنٌفً،
8282هـ827 :؛ عبدالمطلب4228 ،م72 – 74 :؛ عٌد8287 ،هـ.)433 :
وتؤتً برٌطانٌا كثالث دولة تسن قوانٌن خاصة بجرابم الحاسب اآللً حٌث أقرت
قانونمكافحة التزوٌر والتزٌٌؾ عام (8768م) الذي شمل فً تعارٌفه الخاصة بتعرٌؾ
أداةالتزوٌر وسابط التخزٌن الحاسوبٌة المتنوعة أو أي أداة أخرى ٌتم التسجٌل علٌها
سواءبالطرق التقلٌدٌة أو اإللكترونٌة أو بؤي طرٌقة أخرى (الشنٌفً8282 ،هـ 827 :؛
عٌد8287،هـ )433 :
وتطبق كندا قوانٌن متخصصة ومفصلة للتعامل مع جرابم الحاسب اآللً واالنترنت
حٌثعدلت فً عام (8763م) قانونها الجنابً بحٌث شمل قوانٌن خاصة بجرابم الحاسب
اآللٌواالنترنت ،كما شمل القانون الجدٌد تحدٌد عقوبات المخالفات الحاسوبٌة،
وجرابمالتدمٌر ،أو الدخول ؼٌر المشروع ألنظمة الحاسب اآللً ،كما وضّح فٌه صبلحٌات
جهاتالتحقٌق كما جاء فً قانون المنافسة ( )The Competition Actمثبل الذي ٌخول
لمؤمورالضبط القضابً متى ما حصل على أمر قضابً حق تفتٌش أنظمة الحاسب اآللً
والتعاملمعها وضبطها (احمد4222 ،م 441 :؛ الشنٌفً8282 ،هـ 882 :؛ عٌد،
8287هـ )433 :
وفً عام (8763م) س ّنت الدنمارك أول قوانٌنها الخاصة بجرابم الحاسب اآللً
واالنترنتوالتً شملت فً فقراتها العقوبات المحددة لجرابم الحاسب اآللً كالدخول ؼٌر
المشروعإلى الحاسب اآللً أو التزوٌر أو أي كسب ؼٌر مشروع سواء للجانً أو لطرؾ
ثالث أوالتبلعب ؼٌر المشروع ببٌانات الحاسب اآللً كإتبلفها أو تؽٌٌرها أو االستفادة
منها(الشنٌفً8282 ،هـ 882 :؛ عٌد8287 ،هـ )433 :
وكانت فرنسا من الدول التً اهتمت بتطوٌر قوانٌنها الجنابٌة للتوافق مع
المستجداتاإلجرامٌة حٌث أصدرت فً عام (8766م) القانون رقم ( )66-87الذي أضاؾ
إلى قانونالعقوبات الجنابً جرابم الحاسب اآللً والعقوبات المقررة لها ،كما تم عام
(8772م)تعدٌل قانون العقوبات لدٌها لٌشمل مجموعة جدٌدة من القواعد القانونٌة
الخاصةبالجرابم المعلوماتٌة وأوكل إلى النٌابة العامة سلطة التحقٌق فٌها بما فً ذلك

طلبالتحرٌات وسماع األقوال (تمام4222 ،م 883 ،74 -78 :؛ شتا4228 ،م )52 :
أما فً هولندا فلقاضً التحقٌق الحق بإصدار أمره بالتصنت على شبكات الحاسب اآللٌمتى
ما كانت هناك جرٌمة خطٌرة ،كما ٌجٌز القانون الفنلندي لمؤمور الضبط القضابً
حقالتنصت على المكالمات الخاصة بشبكات الحاسب اآللً ،كما تعطً القوانٌن
األلمانٌةالحق للقاضً بإصدار أمره بمراقبة اتصاالت الحاسب اآللً وتسجٌلها والتعامل
معهاوذلك خبلل مدة أقصاها ثبلثة أٌام (احمد4222 ،م )441 ،444 :
وفً الٌابان قوانٌن خاصة بجرابم الحاسب اآللً واالنترنت ونصت تلك القوانٌن على انهبل
ٌلزم مالك الحاسب اآللً المستخدم فً جرٌمة ما التعاون مع جهات التحقٌق أو إفشاءكلمات
السر التً ٌستخدمها إذا ما كان ذلك سٌإدي إلى إدانته،كما أقرت عام (8778م)شرعٌة
التنصت على شبكات الحاسب اآللً للبحث عن دلٌل (احمد4222 ،م .)454 ،444 :
كما ٌوجد فً المجر وبولندا قوانٌن خاصة بجرابم الحاسب اآللً واالنترنت توضح
كٌفٌةالتعامل مع تلك الجرابم ومع المتهمٌن فٌها ،وتعطً تلك القوانٌن المتهم الحق فً
عدمطبع سجبلت الحاسب اآللً أو إفشاء كلمات السر أو األكواد الخاصة بالبرامج ،كما
تعطٌالشاهد أٌضا الحق فً االمتناع عن طبع المعلومات المسترجعة من الحاسب اآللً متى
ماكان ذلك إلى إدانته أو إدانة احد أقاربه .بل تذهب القوانٌن الجنابٌة المعمول بهافً بولندا
إلى ابعد من هذا حٌث أنها تنص على أن ال ٌقابل ذلك أي إجراء قسري أوتفسٌره بما ٌضر
المتهم (احمد4222 ،م .)454 :
هذا وعلى مستوى الدول العربٌة فانه وحتى تارٌخه ،وبحسب علم الباحث ،لم تقم أي
دولةعربٌة بسن قوانٌن خاصة بجرابم الحاسب اآللً واالنترنت ،ففً مصر مثبل ال ٌوجد
نظامقانونً خاص بجرابم المعلومات ،إال أن القانون المصري ٌجتهد بتطبٌق قواعد
القانونالجنابً التقلٌدي على الجرابم المعلوماتٌة والتً تفرض نوعا من الحماٌة الجنابٌة
ضداألفعال الشبٌهة باألفعال المكونة ألركان الجرٌمة المعلوماتٌة ،ومن ذلك مثبل اعتبرأن
قانون براءات االختراع ٌنطبق على الجانب المادي من نظام المعالجة اآللٌةللمعلومات ،كما
تم تطوٌع نصوص قانون حماٌة الحٌاة الخاصة وقانون تجرٌم إفشاءاألسرار بحٌث ٌمكن
تطبٌقها على بعض الجرابم المعلوماتٌة ،وأوكل إلى القضاء الجنابٌالنظر فً القضاٌا التً
ترتكب ضد أو بواسطة النظم المعلوماتٌة (تمام4222 ،م .)844 ،822-78 :
وكذا الحال بالنسبة لمملكة البحرٌن فبل توجد قوانٌن خاصة بجرابم اإلنترنت ،وان وجدنص
قرٌب من الفعل المرتكب فان العقوبة المنصوص علٌها ال تتبلءم وحجم األضرارالمترتبة
على جرٌمة اإلنترنت .وقد أوكل إلى شركة البحرٌن لبلتصاالت السلكٌةوالبلسلكٌة (بتلكو)
مهمة تقدٌم خدمة اإلنترنت للراؼبٌن فً ذلك ،كما أنٌط بهامسبولٌة الحد من إساءة استخدام
شبكة اإلنترنت من قبل مشتركٌها (بحر8242 ،هـ .)17،21 :

وعلى المستوي المحلً نجد أن المملكة العربٌة السعودٌة أٌضا لم تسن قوانٌن خاصةبجرابم
اإلنترنت ،إال أن الوضع مختلؾ هنا ،فهً لٌست فً حاجة لتحدٌث قوانٌنهاوتشرٌعاتها
كونها تنطلق من الشرٌعة اإلسبلمٌة الكاملة ،فالمشرع واحد ال ثانً لهوالتشرٌع أزلً ال
تجدٌد له ،وهو مع كونه أزلً فانه صالح لكل زمان ومكان كونه صادرمن خالق الكون
والعلٌم بما ٌَصْ ل ُ ُح له وٌُصْ لِ ُح ُه " وتركت الشرٌعةاإلسبلمٌة الباب مفتوحا لتجرٌم الجرابم
المستحدثة تحت قواعد فقهٌة واضحة منها الضرر وال ضرار وتركت لولً األمر تقرٌر
العقوبات لبعض الجرابم المستحدثة مراعاةلمصلحة المجتمع وٌندرج ذلك تحت باب
التعازٌر" (الشهري ،عبدهللا8244 ،هـ  ،)16:وهناك قاعدة سد الذرابع أي "دفع الوسابل
التً تإدي إلى المفاسد ،واألخذبالوسابل التً تإدي إلى المصالح" (أبو زهرة8754 ،م :
)444
"ومن المقرر فقهٌا ً أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح" (أبو زهرة8754،م )446 :
ونظراً ألن "الظاهرة اإلجرامٌة من الظواهر االجتماعٌة التً تتمٌز بالنسبٌة،ألنها تختلؾ
باختبلؾ الثقافات ،فما ٌعد جرٌمة أو جنحة فً مجتمع ما قد ٌعد مقبوالفً مجتمع آخر.
فالتشرٌع والثقافة السابدان فً كل مجتمع هما اللذان ٌحددان الجرابموالفضابل" (السٌؾ،
8285هـ.)8:
لذا فان هذا البحث وعند دراسته لجرابم االنترنت فً المجتمع السعودي فانه ٌنطلق
منالقوانٌن الشرعٌة المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة التً تستمد قوانٌنها منكتاب
هللا وسنة نبٌه محمد علٌه أفضل الصبلة وأزكى التسلٌم ،ولٌس من القوانٌنالوضعٌة التً قد
تتفق فً تعرٌؾ الجرٌمة إال أنها تختلؾ حتما فً تقسٌمها للجرٌمة.
فالجرٌمة فً القوانٌن الوضعٌة تعّرؾ بؤنها كل فعل ٌعاقب علٌه القانون ،أو امتناععن فعل
ٌقضً به القانون ،وال ٌعتبر الفعل أو الترك جرٌمة إال إذا كان مجرّ ما ً فٌالقانون .أما
التعرٌؾ الشرعً للجرٌمة فهً إتٌان فعل محرم معاقب على فعله أو تركفعل محرم الترك
معاقب على تركه ،أو هً فعل أو ترك نصت الشرٌعة على تحرٌمه والعقابعلٌه( .عودة،
8228هـ  .)44 :أو بمعنى آخر هً "فعل ما نهً هللا عنه ،وعصٌان ماأمر هللا به" (أبو
زهرة8754 ،م .)42 :
وقد ال ٌبدوا أن هناك اختبلؾ كبٌر بٌن التعرٌفٌن ،وهذا صحٌح إلى حد كبٌر ،ولكنٌ ّتضح
االختبلؾ فً التقسٌم الذي ٌؤخذ به كل فرٌق ،ففً الشرٌعة اإلسبلمٌة ت ّقسمالجرٌمة من
حٌث جسامة العقوبة إلى حدود ،قصاص أو دٌة ،وتعازٌر ،فً حٌن تقّسمالقوانٌن الوضعٌة
الجرٌمة من حٌث العقوبة إلى جناٌات ،جنح ،ومخالفات (الدمٌنى8224،هـ ،طالب،
8776م  .)846 :أو بمعنى آخر فان القوانٌن الوضعٌة " تقسمالجرٌمة أساسا على مقدار
العقوبة ،وبذلك كؤن تحدٌد الجرٌمة ٌعتبر فرعا من العقوبة،فً حٌن أن التشرٌع اإلسبلمً
ٌجعل األساس فً العقوبة هو جسامة الجرٌمة وخطرها منحٌث المساس بالضرورات

الخمس" (منصور8282 ،هـ .)482 – 481 :
وبشكل أدق فاالختبلؾ ٌقع فً التقسٌم الثالث أي فً قسم التعازٌر فً الشرٌعة
وقسمالمخالفات فً القوانٌن الوضعٌة ،ففً األولً أشمل واعم حٌث انه ٌدخل فً التعازٌر
كبلألفعال سواء المجرمة أو ؼٌر المجرمة ،أي التً لها عقوبة محددة أو التً لم ٌنص
علٌعقوبة محددة لها ،فالعقوبة هنا تقدٌرٌة للقاضً وتبدأ من الزجر والتوبٌخ وتصل إلىحد
إٌقاع عقوبة القتل تبعا للفعل المرتكب ولنظرة القاضً لذلك الفعل .فً حٌن ٌحددالقانون
الوضعً عقوبات محددة للمخالفات بمعنى انه ال ٌمكن معاقبة أي فعل ما لم ٌكنهناك نص
محدد له فً القانون وإال لم ٌعتبر جرما ،ومن هنا تختلؾ النظرة إلى الجرٌمةفً الشرٌعة
اإلسبلمٌة عنها فً القوانٌن الوضعٌة حٌث أنها أشمل وأعم فً الشرٌعةعنها فً القوانٌن
الوضعٌة ،األمر الذي ٌجعل معه الشرٌعة اإلسبلمٌة متطورة ومتجددةدوما فهناك عقوبة
لكل فعل شاذ أو ؼٌر مقبول وان لم ٌنص على تجرٌمه قانونٌا.
وال ٌعنى هذا أن كل األفعال مجرّ مة فً الشرٌعة بل المقصود هو أن أي فعل شاذ أومنافً
لتعالٌم الدٌن اإلسبلمً ولو كان جدٌدا فان هناك عقاب له فً الشرٌعة،فـ"األساس ببلشك
فً اعتبار الفعل جرٌمة فً نظر اإلسبلم هو مخالفة أوامرالدٌن"(أبوزهرة8754 ،م،)18 :
أما العقوبة المقررة لكل جرٌمة فمتفاوتة حٌث"تتفاوت الجرابم فً اإلسبلم بتفاوت ما فٌها
من مفاسد" (أبو زهرة8754 ،م ،)863:فالشرٌعة حددت إطار عام لؤلفعال المقبولة وؼٌر
المقبولة جدٌدها وقدٌمها ،كماحددت العقوبة المناسبة لكل جرٌمة أو فعل ؼٌر مقبول ،وهنا
سر تفوق الشرٌعةاإلسبلمٌة.
ومن هذا فقضٌة الجرٌمة والعقوبة ومستجداتها أمر محسوم فً المملكة العربٌة
السعودٌةوٌمٌزها عن ؼٌرها من الدول ،فالقانون الجنابً لدٌها ،والمستمد من الشرٌعة،
ٌتسم"بوضع متمٌز بٌن سابر التقنٌات الجنابٌة المقارنة ،حٌث عالجها الشارع الحكٌمفً
إطار النظام القانونً الشامل المتكامل الذي ٌؽطً كل جوانب الحٌاة وٌصلح لكلزمان
ومكان .فالتجرٌم والعقاب فً النظام اإلسبلمً ٌتوجه مباشرة إلى صٌانة وحماٌةالمصالح
المعتبرة فً اإلسبلم ،وهً الدٌن والنسل والنفس والمال والعقل ،وأي اعتداءعلى مصلحة
من تلك المصالح ٌعتبر جرٌمة ٌعاقب فاعلها ،وٌختلؾ بالطبع مقدار العقوبةحسب جرامة
الفعل اإلجرامً" (عجب نور8285 ،هـ .)81 :
ومع ذلك فاألمر ٌحتاج إلى وضع أسس تنظٌمٌة فاعلة وشاملة لتحدٌد الجهة المخولةبداٌة
للتعامل مع جرابم اإلنترنت واألفعال ؼٌر األخبلقٌة والتصرفات السلبٌة التٌتحدث أثناء
ً
استخدام شبكة اإلنترنت تحقٌقا ً وضبطا ً
ووقاٌة ،وكذلك تحدٌد كٌفٌةالتعامل اإلداري
واإلجرابً فً هذه القضاٌا ،فبل بد أن ٌواكب استخدام المملكةالعربٌة السعودٌة لتقنٌة
اإلنترنت ظهور أنماط جدٌدة من اإلجرام -كؽٌرها من الدواللتً أخذت بالتقنٌة الحدٌثة-
فهذه األنماط لٌست قاصرة على دولة دون أخرى.

فبل بد إذن من وضع تنظٌم إداري واضح للحد من سلبٌات هذه األفعال ومحاسبة
مرتكبٌهاوإعطاء الحق للمتضررٌن منها .فهذه التنظٌمات سوؾ ُت َف ِّع ْل قوانٌن
وتشرٌعاتالمملكة المستمدة من الشرٌعة اإلسبلمٌة لتضع بعض الحواجز والروادع أمام من
ٌرتكبمثل هذه الجرابم من داخل المملكة.
وقد بدأت المملكة بالعمل فً هذا االتجاه حٌث أوكلت المهمة مبدبٌا إلى مدٌنة
الملكعبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة لتقدٌم هذه الخدمة عبر مزودي خدمة تجارٌٌن ،كما شكلتلجنة
أمنٌة دابمة برباسة وزارة الداخلٌة وعضوٌة ممثلٌن من القطاعات األمنٌةوالدٌنٌة
واالجتماعٌة واالقتصادٌة المختصة لئلشراؾ على أمن خدمة اإلنترنت فٌالمملكة وتشمل
مهمتها تحدٌد المواقع ؼٌر المرؼوبة والتً تتنافى مع الدٌن الحنٌفواألنظمة الوطنٌة ومتابعة
كل ما ٌستجد منها لحجبها خاصة تلك المواقع اإلباحٌة أوالفكرٌة أو األمنٌة ( النشرة
التعرٌفٌة8287 ،هـ).
وفً تقرٌر صحفً نشر فً موقع صحٌفة الجزٌرة بتارٌخ8248/4/4هـ ( الجزٌرة،
8248هـ)،كشفت مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة من خبلل وحدة اإلنترنت المشرفة
علىعمل مقدمً خدمة اإلنترنت فً المملكة عن إجراءات فنٌة تهدؾ إلى محاصرة
أعمااللمخربٌن أو المتسللٌن ومنعهم ومخالفتهم .وأوضحت الوحدة أنها قد ألزمت جمٌع
مقدمٌخدمة اإلنترنت فً المملكة بتطبٌق عدد من اإلجراءات الفنٌة لمنع أعمال
المتسللٌنوإساءة استخدام البرٌد اإللكترونً وؼٌرها من المخالفات المتعلقة بالجوانب
األمنٌةالستخدام شبكة اإلنترنت فً المملكة ومن بٌن هذه اإلجراءات ما ٌلً:
.8منع انتحال أرقام اإلنترنت أو ما ٌعرؾ بـ))Ip-spoofingوالتً ٌقوم خبللها
بعضالمتسللٌن المحترفٌن باستخدام أرقام بعض األشخاص بطرٌقة ؼٌر مشروعة.
.4منع إساءة استخدام البرٌد اإللكترونً أو ما ٌعرؾ بـ))E-MailSpamming
سواءللتهدٌد أو إلرسال عروض أسعار أو دعاٌات ال ٌقبل بها المستخدم وهو ما عرؾ
اصطبلحاباسم البرٌد المهمل والذي ٌنتشر بشكل كبٌر فً الدول المتقدمة.
.1االحتفاظ بسجل استخدام مزود االتصال الخاص بالمشتركٌن ()Dialup-Server
وسجل استخدام البروكسً( )Proxyلمدة ال تقل عن ( )4أشهر.
.2الحصول على خدمة الوقت (( NTPعن طرٌق وحدة البروكسً ومزود االتصال
بهدفاللجوء إلٌها لمعرفة توقٌت حدوث عملٌة االختراق لؤلجهزة أو الشبكات.
.3تحدٌث سجبلت منظمة راٌب ( )www.ripe.comالخاصةبمقدمً الخدمة.
.4ضرورة تنفٌذ ما تتوصل إلٌه اللجنة األمنٌة الدابمة بخصوص متابعة ومعاقبةالمخالفات

األمنٌة.
كما أشارت صحٌفة عكاظ فً عددها رقم ( )84567وتارٌخ8244/4/81هـ
(عكاظ8244،هـ) ،بؤنمجلس الوزراء السعودي ٌدرس نظاما جدٌدا لئلنترنت ٌتضمن
فرض عقوبات من بٌنها السجنوؼرامات مالٌة على مخربً شبكة المعلوماتٌة (المتسللٌن)،
وأن العقوبات على مخربٌاإلنترنت ستحدد وفقا للضرر الناجم عن عملٌات االختراق
واألعمال التخرٌبٌة وأنالعقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات إلى جانب ؼرامات مالٌة.
وهذه التنظٌمات مفٌدة وال شك إال أنها لٌست كافٌة ،فالمهم هنا وبداٌة تحدٌد جهةمتخصصة
ومإهلة للتعامل مع جرابم اإلنترنت تحقٌقا وضبطا ووقاٌة ،خبلؾ مدٌنة الملكعبدالعزٌز
التً تضطلع بمهام كثٌرة ومختلفة عن المهام التً ستوكل للجهة التً ستحددلمثل هذا
العمل .وعلى كل حال فٌجب أن ال ٌركن إلى األنظمة والتعلٌمات فقط عندالتعامل مع
الجرابم والتجاوزات ،فاألنظمة لٌست وحدها الرادع ألي مخالفات أو سلبٌاتوخاصة فً بٌبة
دٌنٌة محافظة كالمملكة العربٌة السعودٌة حٌث ٌلعب الوازع الدٌنٌوالرقابة الذاتٌة دور مهم
فً عملٌة فً عملٌة الردع والحد من أي تجاوزات ،فمن المهمؤن ٌإخذ
" الجانب الدٌنً فً االعتبار عند مناقشة أخالقٌات تدوال المعلومات كنوع منالضوابط
الدٌنٌة التً تحكم أخالقٌات استخدام وتداول المعلومات ،والتً تردع أٌاتجاه لدى األفراد
نحو ارتكاب جرائم نظم المعلومات ( االنترنت ) ،فالمالحظ انهتوجد معلومات تقدمها
جهات كثٌرة بالمجان وشبكة االنترنت متخمة بكمٌات هائلة من هذهالمعلومات الصالح
منها والمفسد .وٌنطبق هذا على جمٌع أنواع العلوم والفنون من خاللمالٌٌن المواقع التً
ٌطلع على محتواها أكثر من ستٌن إلى مائة ملٌون متصل بالشبكةٌومٌا وٌتضاعف
عددهم بسرعة مخٌفة .ومن ثم ٌجب أن نركز على ضرورة وجود الضوابطالدٌنٌة
واألخالقٌة ،فالذي ال وازع وال ضمٌر له قد أتٌحت له وسٌلة سهلة للغاٌة فٌتوصٌل أفكاره
ونشر مفاسده بالدرجة نفسها المتاحة أمام النافعٌن للناس ،وقوانٌن الدولتختلف فٌما
تتبناه من أسالٌب للتحكم فٌما ٌنشر عبر شبكة االنترنت ،والمحرمات تختلفمن مكان
آلخر ( ".داود 8242 ،هـ .)485 :
ولعلنا ال نؽفل العادات والتقالٌد المستوحاة من شرٌعتنا اإلسبلمٌة وتقالٌدناالعربٌة األصٌلة
والتً تزرع بداخل المواطن الوازع الدٌنً الرادع عن ارتكابالمخالفات والنواهً ،ومع كل
هذه الضوابط فالنفس أمارة بالسوء والشٌطان ٌجري من ابنادم مجرى الدم ،فٌجب أن ٌكون
هناك ضوابط عقابٌة تحد من ٌضعؾ رادعه اإلٌمانً لٌجدالرادع السلطانً له بالمرصاد
فان هللا لٌردع بالسلطان ما ال ٌردع بالقرآن.
<!>--]supportLineBreakNewLine! if[--
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المبحث الثالث:
األبعاد الفنٌة لألفعال الجنائٌة المرتكبة
من قبل مستخدمً اإلنترنت فً المجتمع السعودي ( تصور إسالمً )
<!>--]supportLineBreakNewLine! if[--
<!>--]endif[--

االستعراض السابق كان ٌتحدث بصفة عامة عن مواكبة القوانٌن الدولٌة والعربٌة
والمحلٌةللجرابم المستحدثة ومنها جرابم اإلنترنت ،ولكن ما هً المنطلقات الشرعٌة
والقانونٌةإلطبلق مصطلح جرٌمة على األفعال المرتكبة أثناء استخدام اإلنترنت فً
المجتمعالسعودي .ولئلجابة على هذا السإال ٌستحسن التطرق بشًء من التفصٌل للجرابم
واألفعااللتً تطرقت إلٌها الدراسة وتكٌفها شرعٌا ً وقانونٌا ً وهذه األفعال هً:

أوال  :الجرائم الجنسٌة والممارسات غٌر األخالقٌة وتشمل:
.1المواقع والقوائم البرٌدٌة اإلباحٌة:
ٌندرج تحت هذا البند جرابم ارتٌاد المواقع اإلباحٌة ،الشراء منها ،االشتراك فٌها،أو
إنشابها .وقد" أصبح االنتشار الواسع للصور واألفبلم اإلباحٌة على شبكةاإلنترنت ٌشكل
قضٌة ذات اهتمام عالمً فً الوقت الراهن ،بسبب االزدٌاد الهابل فٌؤعداد مستخدمً
اإلنترنت حول العالم" ( الزعالٌل8242 ،هـ ،) 54 :وتختلفالمواقع اإلباحٌة عن القوابم
البرٌدٌة  -التً تخصص لتبادل الصور واألفبلم الجنسٌة -فً أن المواقع اإلباحٌة ؼالبا ما
ٌكون الهدؾ منها الربح المادي حٌث ٌستوجب علىمتصفح هذه المواقع دفع مبلػ مقطوع
مقابل مشاهدة فٌلم لوقت محدد أو دفع اشتراك شهرٌؤو سنوي مقابل االستفادة من خدمات
هذه المواقع ،وأن كانت بعض هذه المواقع تحاوالستدراج مرتادٌها بتقدٌم خدمة إرسال
صور جنسٌة مجانٌة ٌومٌة على عناوٌنهمالبرٌدٌة ،كما أن تصفح الموقع ٌتطلب فً الؽالب
االتصال المباشر بشبكة اإلنترنت مماٌعنى انه قد ٌتم حجبه من قبل مدٌنة الملك عبدالعزٌز
للعلوم والتكنولوجٌا فبل ٌمكنالوصول إلٌه إال باستخدام البروكسً.
أما القوابم البرٌدٌة فهً أسهل إنشاءً ،وؼالبا ً مجانٌة وٌقوم أعضابها من المشتركٌنبتبادل
الصور واألفبلم على عناوٌنهم البرٌدٌة وربما تكون القوابم البرٌدٌة ابعد عنإمكانٌة المتابعة

األمنٌة حٌث ٌركز نشاطها على الرسابل البرٌدٌة والتً تكون منالصعوبة بمكان منعها عن
أعضاء أي مجموعة ،حتى وأن تم االنتباه إلى تلك القابمةالحقا وتم حجبها ،فان الحجب
ٌكون قاصرا على المشتركٌن الجدد واللذٌن ال ٌتوفرلدٌهم وسابل تجاوز المرشحات ،أما
األعضاء السابقٌن فبل حاجة لهم إلى الدخول إلىموقع القابمة حٌث ٌصل إلى برٌدهم ما
ٌردونه دون أن تستطٌع وسابل الحجب التدخل.وٌشترك فً القوابم البرٌدٌة أالؾ
األشخاص التً تصل أي رسالة ٌرسلها مشترك منهم إلىجمٌع المشتركٌن مما ٌعنى كم هابل
من الرسابل والصور الجنسٌة التً ٌتبادلها مشتركٌالقابمة بشكل ٌومً.
واستفادت هذه المواقع والقوابم من االنتشار الواسع للشبكة والمزاٌا األخرى التٌتقدمها حٌث
" تتٌح شبكة اإلنترنت أفضل الوسابل لتوزٌع الصور الفاضحة واألفبلمالخلٌعة بشكل علنً
فاضح ٌقتحم على الجمٌع بٌوتهم ومكاتبهم ،فهناك على الشبكة طوفانهابل من هذه الصور
والمقاالت واألفبلم الفاضحة بشكل لم ٌسبق له مثٌل فً التارٌخ"(داود8242،هـ ،)71 :
فكل مستخدم لبلنترنت معرض للتؤثر بما ٌتم عرضه على اإلنترنتالذي ال ٌعترؾ بؤي
حدود دولٌة أو جؽرافٌة فهو ٌشكل خطرا حقٌقٌا لؤلطفال فضبل عنالكبار نتٌجة تؤثٌراته
المإذٌة وؼٌر المرؼوبة (موثق فً الزؼالٌل8242 ،هـ .)56 :وٌوجد على اإلنترنت أالؾ
المواقع اإلباحٌة وعدد كبٌر جدا من القوابم الجنسٌة والتٌؤصبحت أكثر تخصصا فهناك
قوابم خاصة للشواذ من الجنسٌن وهناك قوابم أخرى تصنؾ تحتدول محددة ومن المإسؾ
انه وجدت بعض المواقع الشاذة بمسمٌات عربٌة بل وسعودٌةواألدهى واألمَّرْ أن ٌربط بٌن
بعض القوابم اإلباحٌة واإلسبلم كموقع أسمى نفسه" السحاقٌات المسلمات " وهكذا.
وكشفت إحدى الدراسات أن معدل التدفق على الواقع اإلباحٌة فً أوقات العمل التً تبدأمن
الساعة التاسعة صباحا إلى الخامسة عصرا تمثل ( ) ٪52من إجمالً نسبة التدفق علىتلك
المواقع ( بً بً سً4228 ،م ).
كما كشفت دراسة قام بها الدكتور مشعل القدهً (القدهً8244،هـ) بان هناك إقبال
كبٌرجدا على المواقع اإلباحٌة حٌث تزعم شركة ( )Playboyاإلباحٌة بؤن ()205ملٌون
زابر ٌزور صفحاتهم على الشبكة أسبوعٌاً ،وبؤن بعض الصفحات اإلباحٌة
ٌزورها( )4620212زابر ٌومٌا وأن هناك مابة صفحة مشابهة تستقبل أكثر من
( )420222ألؾ زابرٌومٌا وأكثر من ألفٌن صفحة مشابهة تستقبل أكثر من ( )8222زابر
ٌومٌا ،وأن صفحةواحدة من هذه الصفحات استقبلت خبلل عامٌن عدد ()2104810326
ملٌون زابر ،كما وجد أن( )٪6103من الصور المتداولة فً المجموعات اإلخبارٌة هً
صور إباحٌة ،وبؤنّ أكثر من( )٪42من سكان أمرٌكا ٌزورون الصفحات اإلباحٌة حٌث
تبدأ الزٌارة ؼالبا بفضولوتتطور إلى إدمان ،وؼالبا ال ٌتردد زوار هذه المواقع من دفع
رسوم مالٌة لقاء تصفحالمواد اإلباحٌة بها أو شراء مواد خلٌعة منها وقد بلؽت مجموعة
مشتروات موادالدعارة فً اإلنترنت فً عام (8777م) ما نسبته ( )٪6من دخل التجارة
اإللكترونٌةالبالػ ( )86ملٌار دوالر أمرٌكً فً حٌن بلؽت مجموعة األموال المنفقة
للدخول علىالمواقع اإلباحٌة ( )752ملٌون دوالر وٌتوقع ارتفاع المبلػ لٌصل إلى ()1

ملٌاردوالر فً عام (4221م) ،وقد أتضح أن أكثر مستخدمً المواد اإلباحٌة تتراوح
أعمارهمما بٌن ( )84و ( )83عام فً حٌن تمثل الصفحات اإلباحٌة أكثر صفحات
اإلنترنت بحثاوطلبا.
كما وضحت دراسة أدست ( ) Adsit)( Adsit, 1999أن المواقع اإلباحٌة أصبحت
مشكلة حقٌقٌةوأن اآلثار المدمرة لهذه المواقع ال تقتصر على مجتمع دون اآلخر ،وٌمكن أن
ٌلمسؤثارها السٌبة على ارتفاع جرابم االؼتصاب بصفة عامة واؼتصاب األطفال بصفة
خاصة،العنؾ الجنسً ،فقد العابلة لقٌمها ومبادبها وتؽٌٌر الشعور نحو النساء إلى
االبتذالبدل االحترام .وٌبدوا أن لكثرة المواقع اإلباحٌة على اإلنترنت والتً ٌقدر
عددهابحوالً (  ) 520222ألؾ موقع دور كبٌر فً إدمان مستخدمً اإلنترنت علٌها حٌث
أتضح أننسبة ( )٪83من مستخدمً اإلنترنت البالػ عددهم( )704220222ملٌون شخص
تصفحوا المواقعاإلباحٌة فً شهر ابرٌل عام (8776م).
وقد جرى حصر القوابم العربٌة اإلباحٌة فقط دون القوابم األجنبٌة فً بعض المواقععلى
شبكة اإلنترنت ومنها موقع الٌاهو ( )YAHOOفوجد أنها تصل إلى( )858قابمة ،بلػ عدد
أعضاء اقل تلك القوابم ( )1فً حٌن وصل عدد أكثرها أعضاء إلى( )6461أما موقع
قلوب لست ( )GLOBELISTفقد احتوى على ()4قوابم إباحٌةعربٌة ،فً حٌن وجد عدد
( )3قوابم عربٌة إباحٌة على موقع توبٌكا ( )TOPICAوقد قامت مدٌنة الملكعبدالعزٌز
للعلوم والتقنٌة مشكورة بإؼبلق تلك المواقع.
فارتٌاد مثل هذه المواقع ومشاهدة المواد الجنسٌة بها من المحظورات الشرعٌة التٌحرص
الشارع الحكٌم على التنبٌه علٌها وتحرٌمها ،بل أن الشارع الحكٌم امرنا بؽضالبصر وحرّم
النظر إلى األجنبٌات سواء بصورة أو حقٌقة ولٌس فقط تجنب النظر إلىالحرام فقال عز
صار ِه ْم َو ٌَحْ َف ُ
َ
ظوا
وجل فً كتابه الحكٌم فً سورة النور ﴿ :قُ ْل ل ِْلم ُْإ ِمنٌِ َن ٌَ ُؽضُّوا مِنْ أ ْب َ ِ
ُون(.﴾ )12
هللا َخ ِبٌ ٌر ِب َما ٌَصْ َنع َ
ُوج ُه ْم َذلِ َ
فُر َ
ك أَ ْز َكى َل ُه ْمإِنَّ َّ َ
فهناك وال شك عبلقة بٌن " ارتكاب األفعال الجنسٌة المحرمة والنظر إلى الصورالجنسٌة
العارٌة ،فالدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ حذر من ظاهرة النظر للعراة ،لما تحدثه منتصدعات
أخبلقٌة فً الفرد والمجتمع" ( السٌؾ8285 ،هـ .)822 :
وٌذهب الشارع إلى ابعد من ذلك لعلمه بمخاطر النظر وما ٌمكن أن ٌوصل إلٌه،
فحرّمرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن تصؾ المرأة لزوجها جمال امرأة أخرى ال تحل
لهوكؤنه ٌنظر إلٌها فقال علٌه الصبلة والسبلم فً الحدٌث الذي رواه البخاري فً
صلَّى اللَّهم َعلٌَ ِْه َو َسلَّ َم َال ُتبَاشِ ُر
صحٌحهواحمد فً مسنده واللفظ للبخاريَ " :قا َل ال َّن ِبًُّ َ
ْال َمرْ أَةُ ْال َمرْ أَ َة َف َت ْن َع َت َها ل َِز ْو ِج َها َكؤ َ َّن ُه ٌَ ْن ُ
ظ ُر إِلَ ٌْ َها".

كل هذه األمور اهتم بها الشارع وحرمها كونها موصلة لجرٌمة الزنا التً تعد منالكبابر
والتً متى ما اجتب األفراد هذه األفعال فلن ٌقعوا فً الزنا .ولعل من حكمةالشارع
ومعرفته بالؽرابز البشرٌة التً ٌساهم الشٌطان فً تؤجٌجها لٌوقع اإلنسانفٌما حرم هللا،
ولعظمة جرٌمة الزنا فانه لم ٌحرم الزنا فقط بل حرم االقتراب منهفقال تعالى فً سورة
ان َفا ِح َش ًة َو َسا َء َس ِب ً
اإلسراءَ ﴿ :و َال َت ْق َربُوا ِّ
ٌبل(﴾ )14
الز َنى إِ َّن ُه َك َ
ٌقول القرطبً رحمه هللا فً تفسٌر هذه االٌة " قال العلماء قوله تعإلى"والتقربوا الزنى"
ابلػ من ان ٌقول وال تزنوا فإن معناه فبل تدنوا منالزنا .فاي اقتراب من المحظور هو فعل
محظور فً حد ذاته ،ومن ذلك مشاهدة الموادالجنسة فضبل عن االشتراك فً تلك القوابم
االباحٌة أو شراء مواد جنسٌة منها أو ،وهواالخطر ضررا ،انشابها كون الفعل االخٌر
متعدي ضرره للؽٌر وٌدخل فاعله فً وعٌد اللهعز وجل حٌن قال فً سورة النور ﴿ :إِنَّ
ٌِن آ َم ُنوا لَ ُه ْم َع َذابٌ أَلٌِ ٌم فًِ ال ُّد ْن ٌَ َاو ْاآلخ َِر ِة َو َّ
هللا ُ ٌَعْ لَ ُم َوأَ ْن ُت ْم
ُّون أَنْ َتشِ ٌ َع ْال َفا ِح َش ُة فًِ الَّذ َ
ٌِن ٌُ ِحب َ
الَّذ َ
ُون(﴾ )87
َال َتعْ لَم َ
وقد اثبتت بعض الدراسات فً المجتمع السعودي ان ( )٪ 4606من مجموعة المبحوثٌن
ٌرونان هناك عبلقة بٌن االنحراؾ والجرابم المرتبكة وبٌن مشاهدةاشرطة الفٌدوا
الجنسٌة،كما اثبتت احدى الدراسات المتخصصة بتفسٌر ارتكاب الجرٌمة الجنسٌة فً
المجتمعالسعودي والتً اجرٌت فً االصبلحٌات المركزٌة بالمملكة ان ( )٪ 3105من
مرتكبٌالجرابم الجنسٌة كان لهم اهتمامات بالصور الجنسٌة وان فبة كبٌرة منهم كانوا
ٌمٌلونإلى مشاهدة االفبلم الجنسٌة الخلٌعة وقت فراؼهم ،كما تبٌن من الدراسة قوة تؤثٌرمثل
هذه الصور فً ارتكاب جرابم االعتداء الجنسً من قبل مجرمً اؼتصاب االناث
وهاتكٌاعراض الذكور بقوة ( السٌؾ8285 ،هـ .)77 :

.4المواقع المتخصصة فً القذف وتشوٌه سمعة االشخاص:
تعمل هذه المواقع على ابراز سلبٌات الشخص المستهدؾ ونشراسراره ،والتً قد ٌتم
الحصول علٌها بطرٌقة ؼٌر مشروعة بعد الدخول على جهازه ،أوبتلفٌق االخبار عنه.
وهناك حادثة مشهورة جرىتدأولها بٌن مستخدمى اإلنترنت فً بداٌةدخول الخدمة للمنطقة
حٌث قام شخص فً دولة خلٌجٌة بإنشاء موقع ونشر صور احدىالفتٌات وهً عارٌة وفً
أوضاع مخلة مع صدٌقها ،وقد حصل علً تلك الصور بعد التسلئللى حاسبها الشخصً
وحؤول ابتزازها جنسٌا ورفضت فهددها بنشر تلك الصور على اإلنترنتوفعبل قام بتنفٌذ
تهدٌده بانشاء الموقع ومن ثم وزع الرابط لذلك الموقع على العدٌدمن المنتدٌات والقوابم
البرٌدٌة وادى ذلك إلى انتحار الفتاة حٌث فضحها بٌن ذوٌهاومعارفها.

كما وقعت حادثة تشهٌر أخرى من قبل من اسموا نفسهم " االمجاد هكرز " حٌثاصدروا
بٌان نشر على اإلنترنت بواسطة البرٌد االلتكرونً ووصل العدٌد من مشتركٌاإلنترنت
أوضحوا فٌه قٌام شخص ٌكنى بحجازي نادي الفكر على التطاول فً احدىالمنتدٌات بالقدح
والسب السافر على شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة والشٌخ محمد بنعبدالوهابوؼٌرهم من رموز
الدعوة السلفٌة وقد استطاع (األمجاد هكرز ) اختراق البرٌداإللكترونً الشخصً للمذكور
ومن ثم تم نشر صورهوكشؾ اسراره فً موقعهم على اإلنترنتحٌث خصصوا صفحة
خاصة للتشهٌر به وعنوانها على الشبكة هو :
 (http://216.169.120.174/hijazi.htmموقع منتدىالفوابد8248،هـ )
وحوادث التشهٌر والقذؾ فً شبكة اإلنترنت كثٌرة فقد وجد ضعفاء النفوس فً
شبكةاإلنترنت ،وفً ظل ؼٌاب الضوابط النظامٌة والجهات المسبولة عن متابعة السلبٌات
التٌتحدث اثناء إستخدام اإلنترنت ،متنفسا الحقداهم ومرتعا لشهواتهم المرٌضة دون رادعؤو
خوؾ من المحاسبة وقد قٌل قدٌما "من أمن العقوبة أساء االدب".
والقذؾ مُجَّ رم شرعاً ،ونظرا لشناعة الجرم ومدى تاثٌره السلبً على المجنى
علٌهوالمجتمع كونه ٌساعد على اشاعة الفاحشة بٌن الناس بكثرة الترامً به ،فقد جعلعقوبته
من الحدود والتً ال ٌملك احد حق التنازل عنه وال ٌجوز العفو عنها بعد طلبالمخاصمة
امام القضاء،كما جعلها عقوبة ذات شقٌن األول عقوبة بدنٌة بجلده ثمانٌنجلدة لقوله تعإلى
ت ُث َّم لَمْ ٌَؤْ ُتوا ِبؤَرْ َب َع ِة ُ
ٌِن َج ْل َد ًة
ص َنا ِ
ش َه َدا َء َفاجْ لِ ُدو ُه ْم َث َمان َ
ُون ْالمُحْ َ
ٌِن ٌَرْ م َ
فً سورة النور﴿ َوالَّذ َ
(،﴾ )2والشقالثانً عقوبة معنوٌة بعدم قبول شهادة الجانً بعد ثبوت جلده لقوله تعإلى فً
ون ( ﴾ )2وشدد رسول
ك ُه ْم ْال َفاسِ قُ َ
ذاتاالٌة وذات السورةَ ﴿ :و َال َت ْق َبلُوا لَ ُه ْم َش َها َد ًة أَ َب ًدا َوأولَ ِب َ
هللا صلى هللا علٌه وسلم فً جرٌمة القذؾ حٌثاعتبرها من الموبقات فقال علٌه الصبلة
والسبلم فً الحدٌث المتفق علٌه"اجتنبوا السبع الموبقات ،قالوا ٌارسول هللا ،وما هن؟ قال
الشرك باهلل،والسحر ،وقتل النفس التً حرم هللا اال بالحق ،وأكل الربا ،واكل مال
الٌتٌم،والتولً ٌوم الزحؾ ،وقذؾ المحصنات المإمنات الؽافبلت" .وال تعاقب الشرٌعة
علىالقذؾ اال اذا كان كذبا واختبلقا فان كان حقٌقة واقعٌة فبل جرٌمة والعقوبة
(عودة8228،هـ424-423 :؛ فرحات8222 ،هـ .)842-838 :

.1استخدام البروكسً للدخول إلى المواقع المحجوبة:
البروكسً هو برنامج وسٌط ٌقوم بحصر ارتباط جمٌع مستخدمٌاإلنترنت فً جهة واحدة
ضمن جهاز موحد ،والمعنى المتعارؾ علٌه لدي مستخدمً االنترنتللبروكسً هو ما
ٌستخدم لتجؤوز المواقع المحجوبة وهو ما نقصده فً هذه الدراسة حٌثٌستخدم البروكسً
من قبل مستخدمً اإلنترنت فً المجتمع السعودي لتجؤوز المواقعالمحجوبة من قبل مدٌنة
الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة والتً عادة ما تكون هذهالمواقع المحجوبة اما مواقع

جنسٌة أو سٌاسٌة معادٌة للدولة ،وقد ٌتم حجب بعضالمواقع التً ال ٌفترض حجبها كبعض
المواقع العلمٌة والتً تنشر احصابٌات عن الجرابمؤو حتى بعض المواقع العادٌة وٌعود ذلك
لبللٌة التً ٌتم بها عملٌة ترشٌح المواقعوربما لخطؤ بشري فً حجب موقع ؼٌر مطلوب
حجبه ،ولذلك فقد تجد من ٌستخدم البروكسٌللدخول إلى موقع علمً أو موقع عادي حجب
خطؤً ،وهذا فً حكم النادر والشاذ ال حكمله ،فً حٌن ان الؽالبٌة العظمى تستخدم البروكسً
للدخول إلى المواقع الجنسٌة أوالمواقع السٌاسٌة ولكن بدرجة اقل.
ومن هنا فاستعمال البروكسً للدخول إلى المواقع المجوبة ٌعتبر امرا مخالفا للنظامالذي
اقر حجب تلك المواقع حتى لو افترضنا جدال ان هناك نسبة بسٌطة جدا قد
تستخدمالبروكسً للدخول إلى المواقع التً قد تكون حجبت بطرٌق الخطؤ ،اال ان هذه
النسبةسواء من االفراد أو من المواقع التً تحجب بالخطؤ تكاد التذكر وهً فً حكم
الشاذ،اضؾ إلى ذلك انه ٌفترض فً المواطن والمقٌم احترام النظام والتقٌد به دون ان
ٌعملبوسٌلة أو بؤخرى تجاوز هذا النظام الي مبرر حتى وان شاب النظام خلل اثناء
تنفٌذه،ففتح مثل هذه الثؽرة والسماح لبلفراد بتجؤوز التعلٌمات التً اقرها النظام لمبرر
قدٌكون واهً أو لخطؤ قد ٌكون واكب تنفٌذ امر فٌه من الخطورة الشً العظٌم حٌث
سٌجرأاالفراد على تجاوز النظام الي مبرر وتعم الفوضً وتسود الجرٌمة.
هذا من ناحٌة مخالفة إستخدام البروكسً للنظام ،اما من ناحٌة مخالفة إستخدامالبروكسً
للشرع فهو من شقٌٌن :
أ-ان النظام ا ُ ِّقر من ولً االمر و مخالفة ولً االمر من المحظورات الشرعٌة  ،مادامت تلك
األنظمة ال تخرج عن تعالٌم الشرع ،والدلٌل على ذلك قوله تعإلى فً سورةالنساء ﴿ َاأَ ٌُّ َها
هللا َوأَطِ ٌعُوا الرَّ سُو َل َوأول ْ
ٌِاألَمْ ِر ِم ْن ُك ْم( ﴾ )37وقوله صلى هللا علٌه وسلم
الَّذ َ
ٌِن آ َم ُنوا أَطِ ٌعُوا َّ َ
فً الحدٌث الذي روي فً المعجمالكبٌر " ٌا أٌها الناس اتقوا هللا واسمعوا وأطٌعوا لمن كان
علٌكم وان عبداحبشٌا مجدعا فاسمعوا وأطٌعوا ما أقام فٌكم كتاب هللا" وفً الحدٌث الذي
رواهاحمد فً مسنده " قد تركتكم على البٌضاء لٌلها كنهارها ،ال ٌزٌػ عنها بعدي إالهالك،
ومن ٌعش منكم فسٌرى اختبلفا كثٌرا ،فعلٌكم بما عرفتم من سنتً و سنة الخلفاءالراشدٌن
المهدٌٌن ،و علٌكم بالطاعة و إن عبدا حبشٌا عضوا علٌها بالنواجذ  ،فإنماالمإمن كالجمل
األنؾ حٌثما انقٌد انقاد".
ب-اذا كان مشاهدة المواقع الجنسٌة حرام ،فإن إستخدام البروكسً للدخول إلى تلكالمواقع
حرام اٌضا فما بنً على باطل فهو باطل ،والفعل اذا كان محرما ً فان الوسٌلةالموصله الٌه
تكون محرمة .وتنطبق هنا قاعدة سد الذرابع أي "دفع الوسابل التٌتإدي إلى المفاسد،
واالخذ بالوسابل التً تإدي إلى المصالح" (ابوزهرة8754 ،م  ،)444:كما انه "من
المقرر فقهٌا ً أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح"(ابوزهرة8754 ،م .)446 :

.2إخفاء الشخصٌة:
توجد الكثٌر من البرامج التً تمكن المستخدم من إخفاء شخصٌتهسواء اثناء إرسال البرٌد
أو اثناء تصفح المواقع .وال شك ان اؼلب من ٌستخدم هذهالبرامج هدفهم ؼٌر نبٌل،
فٌسعون من خبللها إلى إخفاء شخصٌتهم خوفا من مسابلةنظامٌة أو خجبل من تصرؾ ؼٌر
البق ٌقومون به .ومن االمور المسلمة بها شرعا وعرفا اناالفعال الطٌبة ال ٌخجل منها
االشخاص بل ٌسعون عادة ،اال فً حاالت معٌنة ،إلىاالعبلن عنها واالفتخار بها ،اما
االفعال المشٌنة فٌحرص الؽالبٌة على اخفابها.فاخفاء الشخصٌة ؼالبا امر مشٌن وتهرب من
المسبولٌة التً قد تلحق بالشخص متى ماعرفت شخصٌته ،ولعل ما ٌدل على ذلك حدٌث
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي رواهمسلم فً صحٌحه "البر حسن الخلق ،واالثم ما
حاك فً صدرك وكرهت ان ٌطلع علٌهالناس".
.3إنتحال الشخصٌة:
وهً تنقسم إلى قسمٌن:
أ-انتحال شخصٌة الفرد :
تعتبر جرابم انتحال شخصٌة اآلخرٌن من الجرابم القدٌمة اال ان التنامً المتزاٌدلشبكة
اإلنترنت اعطى المجرمٌن قدرة اكبر على جمع المعلومات الشخصٌة المطلوبة عنالضحٌة
واالستفادة منها فً ارتكاب جرابمهم .فتنتشر فً شبكة اإلنترنت الكثٌر مناالعبلنات
المشبوهة والتً تداعب عادة ؼرٌزة الطمع االنسانً فً محاولة االستٌبلءعلى معلومات
اختٌارٌة من الضحٌة ،فهناك مثبل اعبلن عن جابزة فخمة ٌكسبها من ٌساهمبمبلػ رمزي
لجهة خٌرٌة والذي ٌتطلب بطبٌعة الحال االفصاح عن بعض المعلومات الشخصٌةكاالسم
والعنوان واألهم رقم بطاقة االبتمان لخصم المبلػ الرمزي لصالح الجهةالخٌرٌة ،وبالرؼم
من ان مثل هذا االعبلن من الوضوح بمكان انه عملٌة نصب واحتٌاالال انه لٌس من
المستبعد ان ٌقع ضحٌته الكثٌر من مستخدمً اإلنترنت .وٌمكن ان تإدٌجرٌمة انتحال
الشخصٌة إلى االستٌبلء على رصٌده البنكً أو السحب من بطاقتهاالبتمانٌة أو حتى االساءة
إلى سمعة الضحٌة ( داود8242 ،هـ.)67-62 :
ب-انتحال شخصٌة المواقع :
مع ان هذا االسوب ٌعتبر حدٌث نسبٌاً ،اال انه اشد خطورة واكثر صعوبة فً اكتشافه
منانتحال شخصٌة االفراد ،حٌث ٌمكن تنفٌذ هذا االسلوب حتى مع المواقع التً ٌتماالتصال
بها من خبلل نظم االتصال االمن ( )Secured Serverحٌث ٌمكن وبسهولةاختراق مثل
هذا الحاجز االمنً ،وتتم عملٌة االنتحال بهجوم ٌشنه المجرم على الموقعللسٌطرة علٌه
ومن ثم ٌقوم بتحوٌله كموقع بٌنً ،أو ٌحؤول المجرم اختراق موقع الحدمقدمً الخدمة

المشهورٌن ثم ٌقوم بتركٌب البرنامج الخاص به هناك مما ٌإدي إلى توجٌهؤي شخص إلى
موقعه بمجرد كتابة اسم الموقع المشهور .وٌتوقع ان ٌكثر استخدام اسلوبانتحال شخصٌة
المواقع فً المستقبل نظرا لصعوبة اكتشافها ( داود8242 ،هـ.)71-67:
والمحاذٌر االمنٌة والمخالفات النظامٌة والشرعٌة واضحة فً هذه الفقرة سواء ماكانمنها
قاصرا على انتحال شخصٌة االفراد أو المواقع ،فقد حفظت الشرٌعة السماوٌةواألنظمة
الوضعٌة الحقوق الشخصٌة وصانت الملكٌات الفردٌة وجعل التعدي علٌها امرامحظورا
شرعٌا ومعاقب علٌه جنابٌاً.
وفً انتحال شخصٌة اآلخرٌن تعدي صارخ على حقوقهم وانتهاكا لملكٌاتهم التً
صانهاالشرع لهم ،كما انه ترتب على انتحال شخصٌة االخرٌن اضرار متنوعة قد تلحق
بهم،وتتفؤوت هذه االضرار بتفؤوت نتٌجة الفعل والذي قد تقتصر على اضرار معنوٌة
كتشوٌهسمعة الشخص وقد تصل إلى اضرار مادٌة كاالستٌبلء ؼٌر المشروع على ممتلكات
ومقتنٌاتمادٌة للمجنى علٌه.
ومهما كان حجم هذه االضرار الناتجة عن هذا الفعل ؼٌر النظامً فانه ال ٌمكن اال
انٌتضرر المجنى علٌه من هذا الفعل وخاصة ان الهدؾ الؽالب من وراء انتحال الشخصٌة
لنٌكون حمٌدا أو بحسن نٌة أو لخدمة شخص اخر خبلؾ منتحل الشخصٌة.
وتتفق الشرٌعة مع القوانٌٌن الوضعٌة فً جعل االنسان مسبوال عن كل فعل ضار
بؽٌره،سواء اعتبر القانون ذلك الفعل جرٌمة ام لم ٌعتبره (عودة8228 ،هـ ،)55:
وال شك ان انتحال شخصٌة االفراد أو المواقع مضر باصحابها االساسٌٌن ولذلك فهٌجرٌمة
قانونٌة ومخالفة شرعٌة.

ثانٌا :جرائم االختراقات:
ٌشمل هذه القسم جرابم تدمٌر المواقع ،اختراق المواقع الرسمٌة أو الشخصٌة،
اختراقاألجهزة الشخصٌة ،اختراق البرٌد اإللكترونً لآلخرٌن أو االستٌبلء علٌه أو
إؼراقه،االستٌبلء على اشتراكات اآلخرٌن وأرقامهم السرٌة و إرسال الفٌروسات
والتروجنات.
ولعل جمٌع هذه الجرابم واالفعال مع اختبلفها اال انها ٌجمعها امر واحد وهً كونهاجمٌعا
تبدأ بانتهاك خصوصة الشخص  ،وهذا سببا كافٌا لتجرٌمها ،فضبل عن الحاق
الضررالمادي والمعنوي بالمجنى علٌهم.

وتتفق التشرٌعات السماوٌة واألنظمة الوضعٌة على ضرورة احترام خصوٌة الفرد
وٌعتبرمجرد التطفل على تلك المعلومات سواء كانت مخزنة فً الحاسب اآللً أو فً
برٌدهااللتكرونً أو فً أي مكان اخر انتهاكا ً لخصوصٌته الفردٌة وحقوقه.
ومن المعلوم "ان الفقهاء ٌقسمون الحقوق إلى حقوق هلل وحقوق لبلفراد إال أنالكثٌرٌن منهم
ٌرون بحق ان كل ما ٌمس حق الجماعة الخالص أو حق االفراد الخالصٌعتبر حقا هلل تعإلى
أي من حقوق الجماعة ونظامها" ( عودة8228 ،هـ  ،)424:ومنهنا ٌعتبر التعدى على
حقوق االفراد وانتهاك خصوصٌاتهم الشخصٌة مخالفة شرعٌة وجرٌمةنظامٌة كونه ٌنظر
الٌه شرعا تعدٌا ً على حق هللا.
وقد أدى انتشار اإلنترنت إلى تعرض الكثٌر من مستخدمً اإلنترنت النتهاك
خصوصٌاتهمالفردٌة سواء عمدا أو مصادفة ،فبكل بساطة ما أن ٌزور مستخدم اإلنترنت
أي موقع علىشبكة اإلنترنت حتى ٌقوم ذلك الموقع باصدار نسختٌن من الكعكة الخاصة
باجهزتهم(******)sوهً نصوص صؽٌرة ٌرسلها العدٌد من مواقع الوٌب لتخزٌنها فً
جهاز منٌزور تلك المواقع لعدة اسباب لعل منها التعرؾ على من ٌكرر الزٌارة للموقع
أوالسبابؤخرى ،وتبقى واحدةمن الكعكات فً الخادم ( السٌرفر) الخاص بهم واألخرى ٌتم
تخزٌنهاعلى القرص الصلب لجهاز الزابر للموقع فً أحد الملفاتالتً قامت الموقع
األخرىبتخزٌنها من قبلدون أن ٌشعر صاحب الجهاز بذلك أو حتى االستبذان منه! وفورا
ٌتماصدار رقم خاص لٌمٌز ذلك الزابر عنؽٌره من الزوار وتبدأ الكعكة بؤداء
مهمتهابجمعالمعلومات وارسالها إلى مصدرها أو احدى شركات الجمع والتحلٌل للمعلومات
وهٌعادة ما تكون شركات دعاٌة وإعبلن وكلما قام ذلك الشخص بزٌارة الموقع ٌتم
ارسااللمعلومات وتجدٌد النسخةالموجودة لدٌهم وٌقوم المتصفح لدٌه بعمل المهمة المطلوبة
منهمالم ٌقم صاحب الجهاز بتعدٌلوضعها ،وقد تستؽل بعض المواقع المشبوهة هذه
الكعكاتبنسخ تلك الملفات واالستفادة منها بطرٌقة أو بؤخرى .كما قد ٌحصل اصحاب
المواقع علىمعلومات شخصٌة لصاحب الجهاز طوعا حٌث ٌكون الشخص عادة اقل ترددا
عندما ٌفشىمعلوماته الشخصٌة من خبلل تعامله مع جهاز الحاسب اآللً بعكس لو كان الذي
ٌتعاملمعه انسان اخر (موقع مجلة األمن اإللكترونٌة8248 ،هـ ؛ داود8242،هـ-32 :
.)34
هذا وان كانت هناك وسابل لحماٌة الخصوصٌة اثناء تصفح اإلنترنت ،اال انه " منالصعب
جدا السٌطرة على ماٌحدث للمعلومة بمجرد خروجها من جهاز الحاسب ( اآللً )وعلى
ذلك فان حماٌة الخصوصٌة ٌجب ان تبدأ من البداٌة بتحدٌد نوعٌة البٌانات التٌبلٌنبؽً ان
تصبح عامة ومشاعة ثم بتقٌٌد الوصول إلى تلكالمعلومات"(داود8242،هـ.)31:
ٌتضح من كل ما تقدم ان هذه االفعال ؼٌر شرعٌة أو حتى اخبلقٌة وال تتمشى مع
تعالٌمدٌننا الحنٌؾ الذي حرّص على احترام الحقوق الشخصٌة وحفظ الملكٌة الفردٌة
وراعخصوصٌة االفراد والجماعات ،بل اعتبر التعدي على الحقوق الشخصٌة تعدي على

حقوقاهلل ،مما ٌعنى انها افعال اجرامٌة وتصرفات ال اخبلقٌة ٌعاقب علٌها الشرع
بعقوباتتختلؾ بحسب نوع الفعل المرتكب وبحسب الضرر الواقع على المجنى علٌه ،وقد
ٌدخل الفعلوعقوبته تحت جرابم الحدود أو القصاص أو التعازٌر ولٌس المجال هنا مجال
تفصٌل لهذهاالنواع بقدر ما هو مجال تحدٌد واٌضاح ان هذه االفعال مجرّمة وان هناك
عقوبة شرعٌةبحق من ٌرتكب هذه االفعال.
وقد اجْ َم ْل ُ
ت اٌضاح التكٌٌؾ الشرعً والنظامً لهذه االفعال كونها متشابهة ومتداخلةإلى حد
كبٌر ،اال انه ونظرا لخطورتها وشٌوعها فٌلزم االمر النتطرق وبشٌا منالتفصٌل إلى شرح
فنً لهذه االفعال واضرارها لعله ٌضٌؾ بعدا اخر ٌساهم وبوضوح اكثرفً ال َت َّعرُؾْ على
كونها مجرَّ مة ،وهذه االفعال هً:
.1االقتحام أو التسلل :
ٌشمل هذا البند جرابم االختراقات سواء للمواقع الرسمٌة أو الشخصٌة أو إختراقاألجهزة
الشخصٌة ،إختراق البرٌد اإللكترونً أو االستٌبلء علٌه ،االستٌبلء علىاشتراكات اآلخرٌن
وأرقامهم السرٌة .وهً افعال اصبحت تنشر ٌومٌا فً الصحؾ واالخبارفكثٌراً ما " تتدأول
الصحؾ والدورٌات العلمٌة االن أنباء كثٌرة عن االختراقاتاألمنٌة المتعددة فً اماكن كثٌرة
من العالم لٌس اخرها اختراق اجهزة الحاسب ( اآللً) فً البنتاجون ( وزارة الدفاع
األمرٌكٌة ) " ( داود8242 ،هـ.)77 :
ولكً ٌتم االختراق فان المتسللون إلى اجهزة االخرٌن ٌستخدممون ما ٌعرؾ
بحصانطروادة وهو برنامج صؽٌر ٌتم تشؽٌله داخل جهاز الحاسب لكً ٌقوم بؤؼراض
التجسس علىؤعمال الشخص التً ٌقوم بها على حاسوبه الشخصً فهو فـً أبسط صورة
ٌقوم بتسجٌل كلطرقة قام بها على لوحة المفاتٌح منذ أول لحظة للتشؽٌل وٌشمل ذلك كل
بٌاناته السرٌةأو حساباته المالٌة أو محادثاته الخاصة على اإلنترنت أو رقم بطاقة االبتمان
الخاصةبه أو حتى كلمات المرور التً ٌستخدمها لدخول اإلنترنت والتً قد ٌتم إستخدامها
بعدذلك من قبل الجاسوس الذي قام بوضع البرنامج على الحاسب الشخصً للضحٌة.
و" ٌعتبر الهجوم على المواقع المختلفة فً شبكة اإلنترنت ( اقتحام المواقع )من الجرابم
الشابعة فً العالم ،وقد تعرضت لهذا النوع من الجرابم فً الوالٌاتالمتحدة مثبل كل من
وزارة العدل والمخابرات المركزٌة والقوات الجوٌة ،كما تعرض لهحزب العمال
البرٌطانً" ( داود8242 ،هـ.) 61 :
وقد قام قراصنة اسرابٌلٌن باقتحام صفحة اإلنترنت االعبلمٌة الخاصة ببنك فلسطٌنالمحدود
ووضعوا بها صورا وشعارات معادٌة مما اضطر البنك إلى الؽاء الصفحة ومحوهاكلٌا،
كما تعرضت العدٌد من الشركات الخاصة فً مناطق الحكم الذاتً للهجوم والعبثومنها
شركة اقتحم المتسللون اجهزتها ووضعوا صورة زوجة مدٌر الشركة وهً عارٌة

بعدتجرٌدها من المبلبس بواسطة الحاسب اآللً ( ابوشامة8242 ،هـ.)15 :

وفً عام ( 8775م) ق ّد َر ْ
ت وكالة المباحث الفدرالٌة األمرٌكٌة ( )FBIتعرض(  )٪21من
الشركاتالتً تستخدم خدمة اإلنترنت لمحولة تسلل تتراوح مابٌن ( )3-8مرات خبلل سنة
واحدة ( ،)Wilson,2000وال ٌقتصر التسلل علىالمحترفٌن فقط بل انه قد ٌكون من الهواة
اٌضا حٌث ٌدفعهم إلى ذلك الفراع ومحاولةاشؽال الوقت ،كما حدث مع مراهقة فً
الخامسة عشر من عمرها قامت بمحاولة التسلل إلىالصفحة العنكبوٌتة الخاصة بقاعدة
عسكرٌة للؽواصات الحربٌة بسنؽافورة وذلك بسببانها لم تكن تحب مشاهدة التلفزٌون لذلك
فكرت ان تكون متسللة (.)Hacker)(Koerner,1999
وهو اٌضا ما اتضح لوكالة المباحث الفدرالٌة ( )FBIاثناء حرب الخلٌجاألولى عندما
اجروا تحقٌقا حول تسلل اشخاص إلى الصفحة العنكبوتٌة الخاصة باحدىالقواعد العسكرٌة
األمرٌكٌة ،وكانت الشكوك قد اتجهت بداٌة إلى ارهابٌن دولٌٌن االان الحقٌقة تجلت بعد ذلك
فً ان المتسللٌن هما مراهقان كانا ٌعبثان بجهاز الحاسباآللً فً منزلهما
(.)Wilson,2000
وفً عام (8775م) قام مراهق بالتسلل إلى نظام مراقبة حركة المبلحة الجوٌة فً
مطارماشٌتٌوشش ( )Massachusettsمما ادى إلى تعطٌل نظام المبلحة الجوٌةوأنظمة
أخرى حٌوٌة لمدة ستة ساعات ،وبالرؼم من فداحة الضرر الذي تسبب فٌه اال انعقوبته
اقتصرت على وضعه تحت الرقابة لمدة سنتٌن مع الزامه باداء خدمة للمجتمع لمدة()432
ٌوما ( ،)Wilson,2000وبهذا فان القانون االمرٌكً ٌلعب دورا ؼٌرمباشر فً تشجٌع
المراهقٌن على اعمال التسلل حٌث نادرا ما ٌعاقب المتسللٌن دون سنالثامنة عشر ،كما
ٌساهم أولٌاء امور المراهقٌن فً ذلك اٌضا حٌث ٌعتبرون ابنابهماذكٌاء اذا مارسوا انشطة
حاسوبٌة تتعلق بالتسلل إلى اجهزة االخرٌن (.)Koerner,1999
وأوضحت دراسة اجرٌت عام (8757م) على عدد ( )368طالب جامعً امرٌكً ان
( )٪32منهم قداشترك فً اعمال ؼٌر نظامٌة اثناء استخدام اإلنترنت خبلل ذلك العام ،وأن
( )25طالباأو مانسبته ( )٪501سبق وقبض علٌه فً جرابم تتعلق بالحاسب اآللً ،وأن
( )53طالبا أومانسبته ( )٪8101قبض على اصدقابهم فً جرابم تتعلق بالحاسب اآللً
(.)Fream,1997 & Skinner
فالعقوبات الحالٌة التساعد على تقلٌص االرتفاع المستمر للجرابم المتعلقة بالحاسباآللً،
ففً خبلل عام واحد تضاؼفت تلك الجرابم على مستوى الوالٌات المتحدةاألمرٌكٌة ،ففً
عام (8777م) تحرت وكالة المباحث الفدرالٌة ( )FBIعن ( )622حالة

تتعلقبالتسلل( )Hackingوهو ضعؾ عدد الحوادث التً قامت بالتحرىعنها فً العام السابق
أي عام (8776م) ،أما الهجوم على شبكات الحاسب اآللً علىاإلنترنت فقد تضاعؾ
( )٪122فً ذلك العام اٌضا (.)Koerner,1999
وللحد من تزاٌد عملٌات التسلل( )Hackingونظرا الن المتسللٌن عادة ٌطورون
تقنٌاتهمبصفة مستمرة وٌملكون مهارات متقدمة ،فقد اضطر مسبولوا أمن الحاسبات اآللٌة
وشبكاتاإلنترنت وكذلك رجال االمن على االستعانة بخبرات بعض محترفٌن التسلل
لٌستطٌعواتطوٌر نظم الحماٌة ضد المتسللٌن ( ،)Hackersوعلى سبٌل المثال ٌرسل
مسبولً امنالحاسبات اسبلة تتعلق باحدث سبل الحماٌة لؽرؾ الدردشة الخاصة بمواقع
المتسللٌن أوما تعرؾ باسم ( )hacker internet chat roomولطلب نصابح تقنٌة
حوألحدث سبل الحماٌة (.)Staff, 2000, February 17
بل ان وكالة المباحث الفدرالٌة ( )FBIاستعانت اٌضا بخبراء فً التسلل ()Hackers
لتدرٌب منسوبً الوكالةعلى طرق التسلل ( )Hackingلتنمٌة خبراتهم وقدراتهم فً هذا
المجالولٌستطٌعوا مواكبة خبرات وقدرات المتخصصٌن من المتسللٌن ( ،)Hackersومنهم
أحد أشهرالمتسللٌن ( )Hackersوٌدعى ()BrianMartinوالمشهور باسم ()Jericho
وهو متهم حالٌا بالتسلل والعبث بمجتوٌاتالصفحة الربٌسٌة لصحٌفة ( New Youk
 )Timesعلى شبكة اإلنترنت (.)Staff,2000 April 2
واكدت وحدة الخدمات السرٌة األمرٌكٌة ( )The US Secret Serviceان الجرابم
المنظمةتتجه نحو استؽبلل التسلل ( )Hackingللحصول على المعلومات البلزمة
لتنفٌذمخططاتها اإلجرامٌة (.)Thomas,2000
وفً خبر نشرته صحٌفة لوس انجلوس تاٌمز أوضحوا ان متسللٌن قاموا باقتحام
نظامالحاسب اآللً الذي ٌتحكم فً تدفق اؼلب الكهرباء فً مختلؾ انحاء والٌة
كالٌفورنٌااألمرٌكٌة ( موقع ارابٌا4228/4/82،م ).

.4االغراق بالرسائل :
ٌلجؤ بعض االشخاص إلى إرسال مبات الرسابل إلى البرٌد اإللكترونً لشخص ما
بقصداالضرار به حٌث ٌإدى ذلك إلى تعطل الشبكة وعدم امكانٌة استقبال أي رسابل فضبل
عنامكانٌة انقطاع الخدمة وخاصة اذا كانت الجهة المضررة من ذلك هً مقدمة
خدمةاإلنترنت مثبل حٌث ٌتم ملء منافذ االتصال ( )Communication-Portsوكذلك
قوابم االنتظار ( )Queuesمما ٌنتج عنه انقطاعالخدمة وبالتالً تكبد خسابر مادٌة

ومعنوٌة ؼٌر محدودة ،ولذلك لجؤت بعض الشركات إلىتطوٌر برامج تسمح باستقبال جزء
محدود من الرسابل فً حالة تدفق اعداد كبٌرة منها(داود8242،هـ.)71:
واذا كان هذا هو حال الشركات الكبٌرة فلنا ان نتصور حال الشخص العادي اذا
تعرضبرٌده لمحاولة االؼراق بالرسابل حٌث لن ٌصمد برٌده طوٌبل امام هذا السٌل
المنهمرمن الرسابل عدٌمة الفابدة أو التً قد ٌصاحبها فٌروسات أو صور أو ملفات
كبٌرةالحجم ،خاصة اذا علمنا ان مزود الخدمة عادة ٌعطً مساحة محددة للبرٌد ال
تتجاوزعشرة مٌقا كحد اعلى.
.1الفٌروسات الحاسب اآللٌة :
الفٌروسات الحاسب اآللٌٌة هً احدى انواع البرامج الحاسب اآللٌة اال أن األوامرالمكتوبة
فً هذه البرنامج تقتصر على أوامر تخرٌبٌة ضارة بالجهاز ومحتوٌاته ،فٌمكنعند كتابة
كلمة أو أمر ما أو حتى مجرد فتح البرنامج الحامل لفٌروس أو الرسالةالبرٌدٌة المرسل
معها الفٌروس اصابة الجهاز به ومن ثم قٌام الفٌروس بمسح محتوٌاتالجهاز أو العبث
بالملفات الموجودة به.
وقد عرفها احد خبراء الفٌروسات ( )Fred Cohenبانها نوع من البرامجالتً تإثر فً
البرامج األخرى بحٌث تعدل فً تلك البرامج لتصبح نسخة منها ،وهذا ٌعنىببساطة أن
الفٌروس ٌنسخ نفسه من حاسب آلً إلى حاسب آلً اخر بحٌث ٌتكاثر باعدادكبٌرة (
.) Highley,1999
وٌمكن تقسٌم الفٌروسات إلى خمسة انواع :
األول :فٌروسات الجزء التشؽٌلً لبلسطوانة كفٌروس  ))Brainو()Newzeland
الثانً :الفٌروسات المتطفلة كفٌروس ( )Cascadeوفٌروس (.)Vienna
الثالث :الفٌروسات المتعددة االنواع كفٌروس ( )Spanish-Telecomوفٌروس ()Flip
الرابع :الفٌروسات المصاحبة للبرامج التشؽٌلٌة (  )exeسواء على نظام الدوس أوالوندوز
الخامسٌ :عرؾ بحصان طرواده وهذا النوع ٌصنفه البعض كنوع مستقل بحدذاته ،اال انه
ادرج فً تقسٌمنا هنا كاحد انواع الفٌروسات ،وٌنسب هذا النوع إلىالحصان الٌونانً
الخشبً الذي استخدم فً فتح طروادة حٌث ٌختفً الفٌروس تحت ؼطاءسلمً اال أن اثره
التدمٌري خطٌر .وتعمل الفٌروسات على اخفاء نفسها عن البرامجالمضادة للفٌروسات
باستخدام طرق تشفٌر لتؽٌٌر اشكالها لذلك وجب تحدٌث برامج الخاصةبمكافحة الفٌروسات
بصفة دابمة (عٌد8287،هـ .)44-41 :
وهناك فرٌق من الخبراء ٌضع تقسٌما مختلفا للفٌروسات على أساس المكان

المستهدفباالصابة داخل جهاز الكمبٌوتر وٌرون أن هناك ثبلثة أنواع ربٌسٌة من
الفٌروسات وهٌفٌروسات قطاع االقبلع ( )Boot Sectorوفٌروسـات المـلفات
()FileInjectorsوفٌروسـات الماكرو ( .)Macro Virusكما أن هناك من ٌقوم بتقسٌم
الفـٌروساتإلى فٌروسـات االصابـة المـباشـرة ( )Direct actionوهً التً تقوم
بتنفٌذمهمتها التخرٌبٌة فور تنشٌطها أو المقٌمة ( )stayingوهً التً تظل كامنة فٌذاكرة
الكمبٌوتر وتنشط بمجرد أن ٌقوم المستخدم بتنفٌذ أمر ما ،ومعظم الفٌروسات
المعروفةتندرج تحت هذا التقسٌم ،وهناك أٌضا الفٌروسات المتؽٌرة ()Polymorphs
التً تقوم بتؽٌٌر شكلهاباستمرار أثناء عملٌة التكاثر حتى تضلل برامج مكافحة الفٌروسات
( الجزٌرة .)4222،
ومن الجرابم المتعلقة بارسال فٌروسات حاسوبٌة قٌام شخص امرٌكً ٌدعى
()RobertMorrisبارسال دودة حاسوبٌة بتارٌخ الثانً من نوفمبر عام (8766م) عبر
اإلنترنت وقد كررالفٌروس نفسه عبر الشبكة بسرعة فاقت توقع مصمم الفاٌروس وادى
ذلك إلى تعطٌل ماٌقارب من ( )4422حاسب إلى مرتبط باإلنترنت ،وقدرت االضرار
التً لحقت بتلك األجهزةبمبات المبلٌٌن من الدوالرات .ولو قدر لمصمم الفٌروس تصمٌمه
لٌكون اشد ضررا لكانقد لحقت اضرار أخرى ال ٌمكن حصرها بتلك االجهزة ،وقد حكم
على المذكور بالسجن ثبلثةسنوات بالرؼم من دفاع المذكور بانه لم ٌكن ٌقصد احداث مثل
تلك االضرار(.)Morningstar,1998

كٌف ٌتم اقتحام الجهاز :
لتتم عملٌة االقتحام ٌجب زرع حصان طروادة فً جهاز الضحٌة بعدة طرق منها:
ٌ .1رسل عن طرٌق البرٌد اإللكترونٌكملؾ ملحق حٌث ٌقوم الشخص بإستقبالهوتشؽٌله
وقد ال ٌرسل لوحده حٌث من الممكن أن ٌكون ضمن برامج أو ملفات أخرى.
 .4عند استخدام برنامج المحادثة الشهٌر ( )ICQوهو برنامج محادثةانتجة اسرابٌل.
.1عـند تحمٌل بـرنامج من أحد المواقع ؼٌر الموثوق بها وهً كثٌرة جدا.
.2طرٌقة أخرى لتحمٌله تتلخص فً مجرد كتابة كوده على الجهاز نفسه فً دقابققلٌلة.
.3فً حالة اتصال الجهازبشبكة داخـلٌة أو شبكة إنترانت.
ٌ.4مكن نقل الملؾ أٌضا بواسطة برنامج ()FTPأو ( )Telnetالخاصة بنقل الملفات.

.5كما ٌمكن االصابة من خبلل بعض البرامج الموجودة على الحاسب مثل
الماكروزالموجود فً برامج معالجة النصوص (.)Nanoart,2000
وبصفة عامة فإن برامج القرصنه تعتمد كلٌا على بروتوكول الـ (( TCP/IPوهناك ادوات
( )ActiveXمصممه وجاهزة لخدمةالتعامل بهذا البروتوكول ومن اشهرها
( )WINSOCK.OCXلمبرمجً لؽات البرمجةالداعمة للتعامل مع هذه االدوات .وٌحتاج
االمر إلى برنامجٌن ،خادم فً جهاز الضحٌةوعمٌل فً جهاز المتسلل حٌث ٌقوم الخادم
بفتح منفذ فً الجهاز الضحٌة وٌكون هذا المنفذمعروؾ من قبل العمٌل اصبل فً حٌن ٌكون
برنامج الخادم فً حالة انتظار لحظة محاولةدخول المخترق لجهاز الضحٌة حٌث ٌتعرؾ
برنامج الخادم ( )serverعلى اشارات البرنامجالمخترق وٌتم االتصال ومن ثم ٌتم عرض
محتوٌات جهاز الضحٌة كاملة لدى المخترق حٌثٌتمكن من العبث بها أو االستٌبلء على ما
ٌرٌد منها .
فالمنافذ (ٌ )Portsمكن وصفها ببوابات للجهاز وهناك وهناك ماٌقارب الـ( )43222منفذ
تقرٌبا فً كل جهاز ٌمٌز كل منفذ عن اآلخر برقم خاص ولكلمنها ؼرض محدد ،فمثبل
المنفذ (ٌ ) 6262خصص احٌانا لمزود الخدمة ،وهذه المنافذ ؼٌرمادٌة مثل منفذ الطابعة،
وتعتبر جزء من الذاكرةلها عنوان معٌن ٌتعرؾ علٌها الجهازبؤنهامنطقة إرسال واستقبال
البٌانات ،وكل ما ٌقوم به المتسلل هو فتح احد هذهالمنافذ للوصول لجهاز الضحٌة وهوما
ٌسمى بطرٌقة الزبون/الخادم  ))Client\Serverحٌث ٌتم ارسال ملفلجهاز الضحٌة ٌفتح
المنافذ فٌصبح جهاز الضحٌة ( )serverوجهاز المتسلل ( )Clientومن ثم ٌقوم
المتسللبالوصول لهذه المنافذ باستخدام برامج كثٌرة متخصصة كبرنامج (( NetBusأو
(( NetSphereولعل الخطورة االضافٌةتكمن فً انه عند دخول المتسلل إلى جهاز
الضحٌة فانه لن ٌكون الشخص الوحٌد الذٌٌستطٌع الدخول لذلك الجهاز حٌث ٌصبح ذلك
الجهاز مركزا عاما ٌمكن ألي شخص الدخولعلٌه بمجرد عمل مسح للمنافذ
( )Portscanningعن طرٌق احد البرامجالمتخصصة فً ذلك.

خـطـورة برامج حـصان طـروادة:
بداٌة تصمٌم هذه البرامج كانؤلهداؾ نبٌلة كمعرفة ما ٌقوم به األبناء أو الموظفونعلى جهاز
الحاسب فً ؼٌاب الوالدٌن أو المدراء وذلك من خبلل ما ٌكتبونه على لوحةالمفاتٌح ،اال انه
سرعان ما اسٌا استخدامه .وتعد هذه البرامج من أخطرالبـرامــجالمـستـخــدمه من قبل
المتسللٌن كونه ٌتٌحللدخٌل الحصول على كلمات المرور (  )passwordsوبالتالً
الهٌمنهعلىالحاسب اآللً بالكامل .كما أن المتسلل لن ٌتممعرفته أو مبلحظته كونه
ٌستخدمالطرق المشروعة التً ٌستخدمها مالك الجهاز .كما تكمن الخطورة اٌضا فً

أنمعظم برامجحصان طروادة ال ٌمكن مبلحظتها بواسطة مضادات الفٌروسات إضافة إلى
أن الطبٌعةالساكنة لحصان طروادة ٌجعلها اخطر من الفٌروسات فهً ال تقوم بتقدٌمنفسها
للضحٌةمثلما ٌـقـوم الفٌروس الذي دابما ما ٌمكن مبلحظته من خبلالإلزعاج أو األضرار
التٌٌقوم بها للمستخدم وبالتالً فإنه ال ٌمكن الشعور بهذه االحصنة أثناء أدابهالمهمتها
التجسسٌة وبالتالً فإن فرص إكتشافها والقبض علٌها تكادتكون معدومه
(.)Nanoart,2000

أهم المنافذ المستخدمة الختراق الجهاز:
إذن فؤهم مورد لهذه االحصنة هً المنافذ ( )Portsالتً تقوم بفتحها فٌجهاز الضحٌة ومن
ثم التسلل منها إلى الجهاز والعبث بمحتوٌاته .فما هً هذه المنافذ؟
سنحاول هنا التطرق بشكل اجمالً إلى أهم المنافذ التً ٌمكن استخدامها من قببللمتسللٌن
والبرامج المستخدمة فً النفاذ من هذه المنافذ :

راجع هذا الموقع()http://www.nanoart.f2s.com/hack/ports3.htm
ثالثا :الجرائم المالٌة
تشمل جرابم السطو على أرقام البطاقات االبتمانٌة ،لعب القمار ،التزوٌر ،الجرٌمةالمنظمة،
المخدرات ،ؼسٌل االموال ،ولعل جرابم هذا القسم أوضح من ناحٌة معرفة كونهامُجَّ َرمة
حٌث ال تختلؾ فً نتٌجتها عن الجرابم التقلٌدٌة التً تحمل نفس المسمىوالتً ٌعرؾ الجمٌع
انها مخالفة للنظام وللشرع كونهم من الجرابم التً اشتهرمحاربتها جنابٌا .ونظرا لبلختبلؾ
البسٌط فً تصنٌؾ كل جرٌمة من جرابم هذا القسمفسٌتم توضٌح التكٌٌؾ الشرعً
والقانونً لكل جرٌمة بشكل مفصل.
.1جرائم السطو على أرقام البطاقات االئتمانٌة:
بدأ مفهموم التجارة اإللكترونٌة ٌنتشر فً السبعٌنات المٌبلدٌة وذلك لسهولة االتصالبٌن
الطرفٌن والمكانٌة اختزال العملٌات الورقٌة والبشرٌة فضبل عن السرعة فً ارسااللبٌانات

وتخفٌض تكلفة التشؽٌل واألهم هو اٌجاد اسواق اكثر اتساعا .ونتٌجة لذلكفقد تحول العدٌد
من شركات االعمال إلى استخدام اإلنترنت واالستفادة من مزاٌاالتجارة اإللكترونٌة ،كما
نحول تبعا لذلك الخطر الذي كان ٌهدد التجارة السابقةلٌصبح خطرا متوافقا مع التجارة
اإللكترونٌة.
فاالستٌبلء على بطاقات االبتمان عبر اإلنترنت امر لٌس بالصعوبة بمكان اطبلقا،فـ"
لصوص بطاقات االبتمان مثبل ٌستطٌعون االن سرقة مبات االلوؾ من ارقامالبطاقات فً
ٌوم واحد من خبلل شبكة اإلنترنت ،ومن ثم بٌع هذه المعلومات لبلخرٌن" ( داود،
8242هـ ،) 51 :وقد وقعت بالفعل عدة حوادث ومن ذلك حادثة شخص المانٌقام بالدخول
ؼٌر المشروع إلى احد مزود الخدمات واستولى على ارقام بطاقات ابتمانٌةالخاصة
بالمشتركٌن ومن ثم هدد مزود الخدمة بافشاء ارقام تلك البطاقات ما لم ٌستلمفدٌة وقد
تمكنت الشرطة االلمانٌة من القبض علٌه .كما قام شخصان فً عام (8772م)بانشاء موقع
على اإلنترنت مخصص لشراء طلبات ٌتم بعثها فور تسدٌد قٌمتها الكترونٌا،ولم تكن
الطلبات لتصل اطبلقا حٌث كان الموقع وهمً قصد منه النصب واالحتٌال وقد قبضعلى
مإسسٌه الحقا ( موثق فً عبدالمطلب4228 ،م ) 63 :
واثببت شبكة ( )MSNBCعملٌا سهولة الحصول على ارقام بطاقاتاالبتمان من اإلنترنت،
حٌث قامت بعرض قوابم تحتوي على اكثر من (  ) 4322رقم بطاقةابتمان حصلت علٌها
من سبعة مواقع للتجارة اإللكترونٌة باستخدام قواعد بٌاناتمتوفرة تجارٌا ،ولم ٌكن ٌصعب
على اي متطفل استخدام ذات الوسٌلة البدابٌة للبلستٌبلءعلى ارقام تلك البطاقات
واستخدامها فً عملٌات شراء ٌدفع قٌمتها اصحابها الحقٌقٌن.وٌقترح بعض الخبراء
باستخدام بطاقة ابتمان خاصة باإلنترنت ٌكون حدها االبتمانٌمعقول بحٌث ٌقلل من مخاطر
فقدانها واالستٌبلء ؼٌر المشروع علٌها ،وهو االمر الذٌبدأت بعض البنوك الدولٌة والمحلٌة
فً تطبٌقه اخٌرا ( عبدالمطلب4228،م .) 72 – 64 :
وٌتعدى االمر المخاطر األمنٌة التً تتعرض لها بطاقات االبتمان فنحن فً بداٌة ثورةنقدٌة
تعرؾ باسم النقود اإللكترونٌة (  ) Electronic Cachأو ( ) CyberCashوالتً ٌتنبؤ
لها ان تكون مكملة للنقود الورقٌة والببلستٌكٌة ( بطاقات االبتمان )وأن ٌزداد االعتماد
علٌها والثقة بها ،كما ان هناك االسهم والسندات اإللكترونٌةالمعمول بها فً دول االتحاد
األوروبً والتً اقر الكونجرس االمرٌكً التعامل بها فٌعام 8772م ،وبالتالً فان التعامل
معها من خبلل اإلنترنت سٌواجه مخاطر امنٌة والشك.
ولذلك لجؤت بعض الشركات والبنوك إلى العمل سوٌا لتجؤوز هذه المخاطر كاالتفاق
الذٌوقع بٌن مإسسة هونج كونج وشنؽهاي البنكٌة (  ) HSBCوهً من اكبر
المإسساتالمصرفٌة فً هونج كونج وشركة كومباك للحاسب اآللً وذلك لتطوٌر أول نظام
الً آمنللتجارة االلتكرونٌة والذي ٌمنح التجار خدمة نظام دفع امن لتمرٌر عملٌات
الشراءعبر اإلنترنت ( داود8242 ،هـ .)842 – 841 :

وجرابم السطو على أرقام البطاقات االبتمانٌة مُجَّ رمة شرعا وقانونا حٌث تصنؾ
ضمنجرابم السرقات" ،فالشارع االسبلمً ٌرؼب فً المحافظة على اموال الناس
وصٌانتهامن كل اعتداء ؼٌر مشروع بحٌث ٌهدد االمن واالستقرار"
(فرحات8222،هـ.)47:

والسرقة من الكبابر المحرمة التً نصت االٌات القرآنٌة واالحادٌث النبوٌة علىتحرٌمها
َّار َق ُة َفا ْق َطعُوا
َّارقُ َوالس ِ
ووضعت عقوبة رادعة لمرتكبها .قال تعإلى فً سورة المابدة ﴿ َالس ِ
اهلل َو َّ
هللا ُ َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم (﴾ )16
أَ ٌْ ِد ٌَ ُه َما َج َزا ًء ِب َما َك َس َبا َن َك ًاال ِم ْن َّ ِ
بل لعن رسول هللا السارق نظراً لشناعة فعله وعظٌم جرمه ،ففً الحدٌث الذي
رواهالبخاري فً صحٌحه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم
قال ":لعن هللا السارقٌ ،سرق البٌضة فتقطع ٌده ،وٌسرق الحبل فتقطع ٌده".
كما نفى الحبٌب المصطفى علٌه الصبلة والسبلم صفة االٌمان عن السارق فروى
البخارٌفً صحٌحه عن ابن عباس رضً هللا عنهما ،عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" :
الٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو مإمن ،وال ٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مإمن".
.4القمار عبر اإلنترنت:
كثٌرا ما تتداخل عملٌة ؼسٌل االمول مع اندٌة القمار المنتشرة ،االمر الذي جعلمواقع
الكازٌهونات االفتراضٌة على اإلنترنت محل اشتباه ومراقبة من قبل السلطاتاألمرٌكٌة.
وبالرؼم من ان سوق القمار فً امرٌكا ٌعتبر االسرع نموا على االطبلق االان المشكلة
القانونٌة التً تواجه اصحاب مواقع القمار االفتراضٌة على اإلنترنت انهاؼٌر مصرح لها
حتى االن فً امرٌكا بعكس نوادي القمار الحقٌقٌة كالمنتشرة فً السفٌجاس وؼٌرها ،ولذلك
ٌلجؤ بعض اصحاب تلك المواقع االفتراضٌة على اإلنترنت إلىانشابها وادارتها من اماكن
مجاورة المرٌكا وخاصة فً جزٌرة انتٌجوا على الكارٌبً.
وٌوجد على اإلنترنت اكثر من الؾ موقع للقمار ٌسمح لمرتادٌه من مستخدمى
اإلنترنتممارسة جمٌع انواع القمار التً توفرها المواقع الحقٌقٌة ،ومن المتوقع ان
ٌنفقاالمرٌكٌون ما ٌزٌد عن (  ) 422ملٌار دوالر سنوٌا فً اندٌة القمار وسٌكون
نصٌبمواقع اإلنترنت منها حوالً ملٌار دوالر.
وقد حاول المشرعون االمرٌكٌون تحرٌك مشروع قانون ٌمنع المقامرة عبر اإلنترنت
وٌسمحبمبلحقة اللذٌن ٌستخدمون المقامرة السلكٌة أو اللذٌن ٌروجون لها سواء كانت

هذهالمواقع فً امرٌكا أو خارجها ( عبدالمطلب4228 ،م .) 64 – 56 :
فإذا كان هذا هو حال القمار ونظرة القوانٌٌن الوضعٌة له ،فما هو نظرة الشرع له وهلٌوجد
فً تعالٌم الدٌن االسبلمً ما ٌُجِّ رم لعب القمار وٌجعله من االفعال المحرمةشرعا والمعاقب
علٌه قانونا؟
ٌنظر االسبلم إلى القمار كمحظور شرعً منهً عن فعله وماعقب على ارتكابه ،وقد
وردتادلة متعددة فً كتاب هللا وفً كتب االحادٌث ،اما دلٌل تحرٌم القمار من القرآن
َ
ْ
صابُ َواأل ْز َال ُم
ٌِن آ َم ُنوا إِ َّن َما ْال َخ ْمر َُو ْال َمٌْسِ ُر َو ْاألَن َ
فهوقوله تعإلى فً سورة المابدة ﴿ ٌَاأَ ٌُّ َها الَّذ َ
ُون (﴾ )72
ِرجْ سٌ مِنْ َع َم ِل ال َّش ٌْ َطا ِن َفاجْ َت ِنبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
ولم ٌكتفً الشرع بالنهً عن هذا الفعل بل وضح التباعه ان هذا العمل انما هو مناعمال
الشٌطان التً ٌسعى من خبللها إلى اٌقاع العدأوة والبؽضاء بٌن الناس ووضح انفً اجتاب
هذا الفعل فبلح وصبلح وفوز فً الدنٌا واالخرة  ،قال تعإلى فً سورةالمابدة ﴿ :إِ َّن َما ٌ ُِرٌ ُد
ص َّد ُك ْم َعنْ ِذ ْك ِر اللَّ ِه َو َعنْ
ضا َء فًِ ْال َخمْ ِر َو ْال َمٌْسِ ِر َو ٌَ ُ
ال َّش ٌْ َطانُ أَنْ ٌُوق َِع َب ٌْ َن ُك ْم ْال َع َدأو َة َو ْال َب ْؽ َ
ُون (﴾ )78
الص ََّبل ِة َف َه ْل أَ ْن ُت ْم مُن َته َ
واتفق المفسرون على ان المٌسر هو القمار فورد توضٌح كلمة المٌسر فً تفسٌر
الجبللٌنبانها القمار ،اما ابن كثٌر فقد أورد فً تفسٌره لهذه االٌة ،حدٌثا ً رواه احمد فٌمسنده
عن ابً هرٌرة رضً هللا عنه ان امٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنهفسَّر
المٌسر هنا بالقمار ،كما ورد تفسٌر كلمة المٌسر اٌضا فً فتح القدٌر بانهاقمار العرب
باالزالم ،وكذلك اكد تفسٌر البؽوي بان المراد بالمٌسر هو القمار ،اماالبٌضؤوي فقد وضح
ان المٌسر سمً به القمار النه اخذ مال الؽٌر بٌسر.
وفً كتب الحدٌث ورد ذكر القمار اٌضا فقد ورد فً مصنؾ ابن أبً شٌبة عن وكٌع
قالحدثنا حماد بن نجٌح قال :رأٌت ابن سٌرٌن مر على ؼلمان ٌوم العٌد المربد و
همٌتقامرون بالجوز ،فقالٌ :ا ؼلمان! ال تقامروا فإن القمار من المٌسر ،كما أورد فٌمصنفه
اٌضا عن ابن سٌرٌن قال :كل شًء فٌه قمار فهو من المٌسر ،وفٌه اٌضا ً عن عبدهللا بن
عمرو قال :من لعب بالنرد قماراً كان كآكل لحم الخنزٌر ،ومن لعب بها من ؼٌرقمار كان
كالمدهن بودك الخنزٌر .كما أخبر عبد الرزاق فً مصنفه عن معمر عن لٌث عنمجاهد
قال :المٌسر القمار كله ،حتى الجوز الذي ٌلعب به الصبٌان.
.1تزوٌر البٌانات:
تعتبر من اكثر جرابم نظم المعلومات انتشارا فبل تكاد تخلو جرٌمة من جرابم
نظمالمعلومات من شكل من اشكال تزوٌر البٌانات ،وتتم عملٌة التزوٌر بالدخول إلى

قاعدةالبٌانات وتعدٌل البٌانات الموجودة بها أو إضافة معلومات مؽلوطة بهدؾ
االستفادةؼٌر المشروعة من ذلك .وقد وقعت حادثة فً والٌة كالٌفورنٌا األمرٌكٌة حٌث
عمدتمدخلة البٌانات بنادي السٌارات وبناء التفاقٌة مسبقة بتؽٌٌر ملكٌة السٌاراتالمسجلة فً
الحاسب اآللً بحث تصبح باسم احد لصوص السٌارات والذي ٌعمد إلى سرقةالسٌارة
وبٌعها وعندما ٌتقدم مالك السٌارة لبلببلغ ٌتضح عدم وجود سجبلت للسٌارة باسمهوبعد بٌع
السٌارة تقوم تلك الفتاة باعادة تسجٌل السٌارة باسم مالكها وكانت تتقاضٌمقابل ذلك مبلػ
مابة دوالر واستمرت فً عملها هذا إلى ان قبض علٌها ،وفً حادثةالخرى قام مشرؾ
تشؽٌل الحاسب باحد البنوك األمرٌكٌة بعملٌة تزوٌر حسابات اصدقابهفً البنك بحٌث تزٌد
ارصدتهم ومن ثم ٌتم سحب تلك المبالػ من قبل اصدقابه وقد نجح فٌذلك وكان ٌنوى
التوقؾ قبل موعد المراجعة الدورٌة لحسابات البنك اال ان طمع اصدقاءهاجبره على
االستمرار إلى ان قبض علٌه ( داود8242 ،هـ .)25 -23:
ومما الشك فٌه ان البدء التدرٌجً فً التحول إلى الحكومات اإللكترونٌة سٌزٌد من
فرصارتكاب مثل هذه الجرابم حٌث سترتبط الكثٌر من الشركات والبنوك باإلنترنت مما
ٌسهبللدخول على تلك األنظمة من قبل محترفً اختراق األنظمة وتزوٌر البٌانات
لخدمةاهدافهم اإلجرامٌة .وجرابم التزوٌر لٌست بالجرابم الحدٌثة ،ولذا فانه التخلوا
األنظمةمن قوانٌٌن واضحة لمكافحتها والتعامل معها جنابٌا وقضابٌا و" تكفً
التشرٌعاتالحالٌة لتجرٌمها وتحدٌد العقوبة علٌها" (داود 8248 ،هـ .)45 :
وعالجت أنظمة المملكة العربٌة السعودٌة جرابم التزوٌر بشكل مفصل حٌث صدر
المرسومالملكً رقم ( )882وتارٌخ 8162/88/44هـ بالمصادقة على نظام مكافحة
التزوٌر ،ومن ثمتم التعدٌل على هذا النظام لٌواكب المستجدات وذلك بالمرسوم الملكً رقم
( )31وتارٌخ8164/88/3هـ،كما صدر نظام جزابً خاص بتزوٌر وتقلٌد النقود وذلك
بالمرسوم الملكٌرقم ( )84وتارٌخ8157/5/42هـ(موقع السوق الخلٌجً8241 ،هـ).

.2الجرائم المنظمة*:
ٌتبادر إلى الذهن فور التحدث عن الجرٌمة المنظمة عصابات المافٌا كون تلك العصاباتمن
اشهر المإسسات اإلجرامٌة المنظمة والتً بادرت باالخذ بوسابل التقنٌة الحدٌثةسواء فً
تنظٌم أو تنفٌذ اعمالها ،ومن ذلك انشاء مواقع خاصة بها على شبكة اإلنترنتلمساعدتها فً
ادارة العملٌات وتلقً المراسبلت واصطٌاد الضحاٌا وتوسٌع اعمال وؼسٌبلالموال ،كما
تستخدم تلك المواقع فً انشاء مواقع افتراضٌة تساعد المنظمة فً تجاوزقوانٌن بلد محدد
بحٌث تعمل فً بلد اخر ٌسمح بتلك االنشطة.
وٌوجد على الشبكة ( )482موقع ٌحتوي اسم نطاقها على كلمة مافٌا ،فً حٌن ٌوجد ( 42
)موقعا ٌحتوى على كلمة مافٌا ،كما وجد (  ) 2مواقع للمافٌا الٌهودٌة .وقد خصص
بعضهذه المواقع لبلعضاء فقط ولم ٌسمح لؽٌرهم بتصفح تلك المواقع فً حٌن سمحت
بعضالمواقع للعامة بتصفح الموقع وقامت مواقع أخرى بوضع استمارة تسجٌل لمن ٌرؼب

فٌاالنضمام إلى العصابة من االعضاء الجدد ( الجنٌدي(أ)8777 ،م .)14 :
والجرٌمة المنظمة لٌست ولٌدة التقدم التقنً وإن كانت استفادت كثٌرا منه فـ"الجرٌمة
المنظمة وبسبب تقدم وسابل االتصال والتكنلوجٌا والعولمة أصبحت ؼٌر محددةال بقٌود
الزمان وال بقٌود المكان وأن ما أصبح إنتشارها على نطاق واسع وكبٌروأصبحت التحدها
الحدود الجؽرافٌة"( الٌوسؾ8242 ،هـ  ،ص  ،) 428 :كما أستؽلتعصابات الجرٌمة
المنظمة " االمكانٌات المتاحة فً وسابل اإلنترنت فً تخطٌطوتمرٌر وتوجٌه المخططات
اإلجرامٌة وتنفٌذ وتوجٌه العملٌات اإلجرامٌة بٌسر وسهولة" (حبوش8242،هـ.)431 :
وهناك من ٌرى ان الجرٌمة المنظمة واالرهاب هما وجهان لعملة واحدة ،فؤوجه
التشابهبٌنهما كبٌر حٌث ٌسعى كبلهما إلى إفشاء الرعب والخوؾ ،كما انهما ٌتفقان فً
اسلوبالعمل والتنظٌم وقد ٌكون اعضاء المنظمات االرهابٌة هم اساسا ً من محترفً
الجرابمالمنظمة حٌث ٌسعون لبلستفادة من خبراتهم اإلجرامٌة فً التخطٌط والتنفٌذ ،فهناك
صلةوتعاون وثٌق بٌنهما (عزالدٌن8282 ،هـ .)13 -41 :
وحظٌت مكافحة الجرٌمة المنظمة باهتمام دولً بدأ بمإتمر االمم المتحدة السابع
عام(8763م) لمنع الجرٌمة حٌث اعتمد خطة عمل مٌبلنو والتً أوصت بعدة توصٌات
حٌااللتعامل مع الجرٌمة المنظمة والقضاء علٌها.
وتبع ذلك االجتماع االقالٌمً التحضٌري عام (8766م) الذي أقر فٌه المبادئ
التوجٌهٌةلمنع الجرٌمة المنظمة ومكافحتها ،ثم المإتمر الثامن لمنع الجرٌمة بفنزوٌبل
عام(8772م) ،فالمإتمر الوزاري العالمً المعنى بالجرٌمة المنظمة عبر الوطنٌة فً
نابولٌباٌطالٌا عام (8772م) والذي عبّر عن ارادة المجتمع الدولً بتعزٌز التعاون
الدولٌواعطاء أولوٌة علٌا لمكافحة الجرٌمة المنظمة.
كما وضعت لجنة مكافحة الجرابم المنظمة مقترحات للعمل العربً فً مكافحة
االرهابوالتً وافق علٌها مجلس وزراء الداخلٌة العرب فً دورته السادسة ،وفً عام
(8774م)وافق المجلس فً دورته الثالثة عشر على مدونة سلوك طوعٌة لمكافحة
االرهاب ،ووافق فٌعام (8775م) وفً الدورة الرابعة عشر على استراتٌجٌة عربٌة
لمكافحة االرهاب وفً عام(8776م) تم اقرار االتفاقٌة العربٌة لمكافحة االرهاب من قبل
مجلس وزراء الداخلٌةوالعدل العرب (عٌد8287 ،هـ .)872-55:
 .3تجارة المخدرات عبر اإلنترنت:
كثٌرا ما ّ
ٌحذر أولٌاء االمور ابنابهم من رفقاء السوء خشٌة من تؤثٌرهم السلبٌعلٌهم وخاصة
فً تعرٌفهم على المخدرات فالصاحب ساحب كما ٌقول المثل وهذا صحٌح والؼبار علٌه
ولكن وفً عصر اإلنترنت اضٌؾ إلى أولٌاء االمور مخؤوؾ جدٌدة ال تقتصر علىرفقاء
السوء فقط بل ٌمكن ان ٌضاؾ الٌها مواقع السوء  -ان صح التعبٌر -ومن تلكالمواقع طبعا

المواقع المنتشرة فً اإلنترنت والتً التتعلق بالتروٌج للمخدراتوتشوٌق النشا الستخدانها
بل تتعداه إلى تعلٌم كٌفٌة زراعة وصناعة المخدرات بكافةاصنافها وأن واعها وبؤبسط
الوسابل المتاحة.
واالمر هنا الٌحتاج إلى رفاق سوء بل ٌمكن للمراهق االنزواء فً ؼرفته والدخول إلىاي
من هذه المواقع ومن ثم تطبٌق ما ٌقرأه وٌإكد هذه المخؤوؾ أحد الخبراء التربوٌنفً
بتسبٌرج بالوالٌات المتحدة والذي أكد إن ثمة عبلقة ٌمكن مبلحظتها بٌن ثالوثالمراهقة
والمخدرات وانترنت.
وال تقتصر ثقافة المخدرات على تلك المواقع فقط بل تسؤهم المنتدٌات وؼرؾ الدردشة
فٌذلك اٌضا .وبالرؼم من انتشار المواقع الخاصة بالتروٌج للمخدرات وتعلٌم كٌفٌة
صنعهااال ان هذه المواقع لم تدق جرس االنذار بعد ولم ٌهتم باثارها السلبٌة وخاصة
علىالنشا كما فعلته المواقع االباحٌة وخاصة فً الدول التً تعرؾ باسم الدول المتقدمة.
وقد اعترؾ الناطق الرسمً للتحالؾ المناهض للمخدرات بانهم خسروا الجولة األولً
فٌساحة اإلنترنت حٌث لم ٌطلق موقعهم الخاص على الشبكة
 http://www.cadca.orgاال منذ عامٌن فقط.
وباإلضافة إلى هذا الموقع توجد مواقع أخرى تحارب المخدرات وتساعد المدمنٌن
علىتجاوز محنتهم ومن ذلك الموقع الخاص بجماعة ( )Join-Togetherوعنوانهم على
النت هو  http://192.12.191.21إال أن هذه المواقعقلٌلة العدد والفابدة مقارنة بكثرة
وقوة المواقع المضادة ( الجنٌدي(ب)8777 ،م .)22-17:
واهتمت دول العالم قاطبة بمكافحة جرابم المخدرات وعقدت المإتمرات واالتفاقٌاتالدولٌة
المختلفة ومنها االتفاقٌة الوحٌدة لمكافحة المخدرات عام (8748م) ،اتفاقٌةالمإثرات العقلٌة
عام (8758م) ،واتفاقٌة االمم المتحدة لمكافحة االتجار ؼٌرالمشروع فً المخدرات
والمإثرات العقلٌة عام (8766م).
وعلى المستوى العربً تم عام (8774م) اقرار االتفاقٌة العربٌة لمكافحة االتجار
ؼٌرالمشروع فً المخدرات والمإثرات العقلٌة ،كما تم عام (8764م) اقرار القانون
العربٌالنموذجً الموحد للمخدرات.
اما على المستوى المحلً فقد صدر نظام مكافحة االتجار بالمواد المخدرة فً
المملكةالعربٌة السعودٌة بقرار مجلس الوزراء رقم ( )88عام (8152هـ) والحق به قرار
هٌبةكبار العلماء رقم ( )816وتارٌخ 8225/4/42هـ الخاص باعدام مهربً المخدرات أو
منٌقبض علٌه فً قضٌة تروٌج للمرة الثانٌة ،والموافق علٌه باالمر السامً
رقم(/2ب )744/وتارٌخ 8225/5/82هـ (عٌد8244 ،هـ )882-72:

 .4غسٌل االموال :

مصطلح حدٌث نسبٌا ولم ٌكن معروفا لرجال الشرطة فضبل عن العامة وقد بدأ
استخدامالمصطلح فً امرٌكا نسبة إلى مإسسات الؽسٌل التً تملكها المافٌا ،وكان أول
استعمالقانونً لها فً عام (8718م) إثر محاكمة الحد زعماء المافٌا تمت فً امرٌكا
واشتملتمصادرة اموال قٌل انها متؤتٌة من االتجار ؼٌر المشروع بالمخدرات.
واختلؾ الكثٌر فً تعرٌؾ ؼسٌل االموال وقد ٌكون التعرٌؾ االشمل هو " أي عملٌةمن
شؤنها اخفاء المصدر ؼٌر المشروع الذي اكتسبت منه االموال"( عٌد8244 ،هـ.)842:
ومن البدٌهً ان ٌاخذ المجرمون باحدث ما توصلت الٌه التقنٌة لخدمة أنشطتهماإلجرامٌة
وٌشمل ذلك بالطبع طرق ؼسٌل االموال التً استفادت من عصر التقنٌة فلجؤتإلى اإلنترنت
لتوسعة وتسرٌع اعمالها فً ؼسٌل اموالها ؼٌر المشروعة ،وٌجد المتصفحلبلنترنت مواقع
متعددة تتحدث عن ؼسٌل اموال ومنها الموقع
 http://www.laundryman.u.net.com:كما ٌجد وال شك اٌضاالمواقع التً
تستخدم كساتر لعملٌات ؼسٌل االموال ومنها المواقع االفتراضٌة لنوادٌالقمار والتً قام
مكتب المباحث الفدرالٌة( )FBIاالمرٌكً بمراقبة بعضهذه المواقع واتضح انها تتواجد فً
كاراكؤو ،جزر االنتٌل ،جزٌرة أنتٌجوا وجمهورٌةالدومٌنكان وقد اسفرت التحرٌات التً
استمرت خمسة اشهر عن اعتقاالت واتهامات للعدٌدمن مدراء تلك المواقع.
ومن الممٌزات التً ٌعطٌها اإلنترنت لعملٌة ؼسٌل االموال السرعة ،اؼفال التوقٌع وأنعدام
الحواجز الحدودٌة بٌن الدول ،كما تسؤهم البطاقات الذكٌة ،والتً تشبه فً عملهابطاقات
البنوك المستخدمة فً مكابن الصرؾ اآللٌة ،فً تحوٌل االموال بواسطة المودمؤو اإلنترنت
مع ضمان تشفٌر وتؤمٌن العملٌة.
كل هذا جعل عملٌات ؼسٌل االموال عبر اإلنترنت تتم بسرعة اكبر وبدون ترك اي اثار
فٌالؽالب .وٌقدر المتخصصون المبالػ التً ٌتم تنظٌفها سنوٌا بـحوالً ( )222ملٌاردوالر (
عبدالمطلب4228،م .) 54 - 46 :
وإلى عهد قرٌب لم تكن جرابم ؼسٌل اموال تشكل جرما بذاتها إلى ان تضخمت
االموااللمتحصلة من الجرابم وخاصة من تجارة المخدرات فاصدرت بعض الدول قوانٌن
خاصة تسمحبتعقب وتجمٌد ومصادرة عابدات الجرابم الخطرة ،فؤصدرت الوالٌات المتحد
األمرٌكٌةعام (8752م) قانون المنظمات القابمة على االبتزاز والنساء ،وقانون منع
ومكافحةجرابم اساءة إستخدام العقاقٌر المخدرة ،كما اصدرت مصر عام (8758م) القانون
رقم( )12والخاص بتنظٌم فرض الحراسة على االموال المكتسبة بطرق ؼٌر مشروعة،
كما اقرالقانون العربً النموذجً الموحد للمخدرات الصادر عن مجلس وزراء الداخلٌة
العرب عام(8764م) مكافحة جرابم ؼسٌل االموال وخاصة فً مادته التاسعة واالربعون
والتً سمحتللمحكمة المختصة بحجز االموال المتحصلة من تجارة المخدرات والتحقق من
مصادر تلكاالموال .كما اصدرت برٌطانٌا واٌرلندا عام (8764م) قانون ٌسمح بمصادرة
عابداتالجرٌمة .واصدرت استرالٌا عام (8765م) قانونا ٌسمح بمصادرة اموال الشخص
المدان فٌجرابم اتحادٌة.

ولم تتخلؾ المملكة العربٌة السعودٌة عن ركب محاربة جرابم ؼسٌل االموال فقد
كانتالمملكة من ضمن دول العالم الـ( )824اللذٌن وقعوا عام (8766م) على اتفاقٌة
االممالمتحدة لمكافحة االتجار ؼٌر المشروع فً المخدرات والمإثرات العقلٌة والتً
كانتؤول خطوة دولٌة مهمة لتعرٌؾ ؼسٌل االموال وتحدٌد االفعال الواجب تجرٌمها
(عٌد8287،هـ )187-441 :

رابعا :المواقع المعادٌة:
ٌكثر انتشار الكثٌر من المواقع ؼٌر المرؼوب فٌها على شبكة اإلنترنت ومن هذهالمواقع ما
ٌكون موجها ضد سٌاسة دولة ما ،أو ضد عقٌدة أو مذهب معٌن أو حتى ضد شخصما.
وهً تهدؾ فً المقام األول إلى تشوٌه صورة الدولة أو المعتقد أو الشخصالمستهدؾ.
ففً المواقع السٌاسٌة المعادٌة ٌتم ؼالبا تلفٌق االخبار والمعلومات ولو زوراوبهتانا أو حتى
االستناد إلى جزٌا بسٌط جدا من الحقٌقة ومن ثم نسج االخبار الملفقةحولها ،وؼالبا ما ٌعمد
اصحاب تلك المواقع إلى انشاء قاعدة بٌانات بعناوٌن اشخاصٌحصلون علٌها من الشركات
التً تبٌع قواعد البٌانات تلك أو بطرق أخرى ومن ثم ٌضٌفونتلك العناوٌن قسرا إلى
قابمتهم البرٌدٌة وٌبدأو فً اؼراق تلك العناوٌن بمنشوراتهم،وهم عادة ٌلجبون إلى هذه
الطرٌقة رؼبة فً تجاوز الحجب الذي قد ٌتعرضون له والٌصاالصواتهم إلى اكبر قدر
ممكن.
اما المواقع المعادٌة للعقٌدة فمنها ما ٌكون موجها ً من قبل اعداء حاقدٌن من اتباعالدٌانات
األخرى كالمواقع التً تنشبها الجالٌات الٌهودٌة أو النصرانٌة تحت مسمٌاتاسبلمٌة بقصد
بث معلومات خاطبة عن االسبلم والقرآن ،أو بهدؾ الدعاٌة لبلدٌاناألخرى ونشر الشبهه
واالفتراءت حول االسبلم ومن أمثلة هذه المواقع:
موقع /http://www.answering-islam.org
وموقع /http://www.aboutislam.com
وموقع /http://www.thequran.com/
اما القسم الثانً من المواقع المعادٌة للعقٌدة فهً المواقع التً ٌكون افرادها منذات العقٌدة
واحدة ولكن ٌختلفون فً المذاهب.
وهناك مواقع معادٌة الشخاص أو جهات وهً قد تكون شبٌهة وإلى حد كبٌر

بالمواقعالمخصصة للقذؾ التً سبق التحدث عنها سابقا فً القسم الخاص بالجرابم
الجنسٌة ،حٌثتهدؾ اساسا لتشوٌه سمعة الشخص أو الجهة ولذلك فسٌكتفى بما سبق التطرق
الٌه فً هذاالمجال وسٌركز على الحدٌث عن المواقع السٌاسٌة والدٌنٌة والتً لم ٌتم التطرق
لها.

والمواقع المعادٌة بانواعها مخالفة نظامٌة وجرٌمة جنابٌة وتفصٌل ذلك كاالتً:
أ.المواقع السٌاسٌة المعادٌة :قد ٌنظر البعض إلى إنشاء هذه المواقع كظاهرة
حضارٌةتتمشً مع الدٌموقراطٌة والحرٌة الشخصٌة ،وهذا ؼٌر صحٌح فللدٌموقراطٌة
والحرٌةالشخصٌة حدود ٌجب ان التتجاوزها واال اصبحت سوء ادب وبؽً .وهناك وال
شك طرقواسالٌب ٌمكن معها التعبٌر عن االراء الشخصٌة وضّحتها الشرٌعة االسبلمٌة
قببللدٌمقراطٌة الوضعٌة ،وحددتها عاداتاتنا وتقالٌدنا المنبثقة من قٌمنا العربٌةاالصٌلة فً
حٌن ؼفلت عنها قٌم الدول الؽربٌة وابسط هذه القواعد ان ٌكون النصحبالرفق واللٌن
وبالكلمة الطٌبة ولٌس بالشتم والقذؾ ،قال تعإلى فً سورة النحل ْ
ك
ٌل َر ِّب َ
﴿اد ُع إلى َس ِب ِ
ضلَّ َعنْ َس ِبٌلِ ِه
ك ه َُو أَعْ لَ ُم ِب َمنْ َ
ًِ أَحْ َسنُ إِنَّ َر َّب َ
ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْوعِ َظ ِة ْال َح َس َنة َِو َجاد ِْل ُه ْم ِبالَّتًِ ه َ
هللا لِ ْن َ
ت لَ ُه ْم
ٌِن ( ﴾ )843وقال تعإلى فً سورة العمران ﴿ َف ِب َما َرحْ َم ٍة مِنْ َّ ِ
َوه َُو أَعْ لَ ُم ِب ْال ُم ْه َتد َ
ت َف ًّ
َولَ ْو ُك ْن َ
ك َفاعْ ؾُ َع ْن ُه ْم َواسْ َت ْؽفِرْ لَ ُه ْم َو َشؤورْ ُه ْم فًِ ْاألَمْ ِر
ظا َؼلٌِ َظ ْال َق ْل ِ
ب َال ْن َفضُّوا مِنْ َح ْولِ َ
َفإِ َذا َع َزم َ
ٌِن ( ،﴾ )837كما ان من اآلداب ان ٌكون
هللا ٌُحِبُّ ْال ُم َت َو ِّكل َ
ْت َف َت َو َّك ْل َعلَى اللَّ ِهإِنَّ َّ َ
النقدأو النصٌحة فً السر ال فً العلن وفً هذا ٌقول االمام الشافعً :تعمدنً بنصحك
فٌانفراد وجنبنً النصٌحة فً الجماعة
فإن النصح بٌن الناس نوع من التوبٌخ الارضى استماعه
وان خالفتنً وعصٌت قولً فبل تجزع إذا لم تعط طاعة
وهذه االداب هً ابسط االداب الواجب اتباعها مع العامة فما بالك مع ولً االمر الذٌقرن
هللا طاعته بطاعة هللا ورسوله  -مالم ٌؤمر ولً االمر بؤمر مخالؾ هلل – ولذلكفلٌس فً
إنشاء المواقع السٌاسٌة المعادٌة أي حرٌة رأي أو دٌمقراطٌة بل هً سوء ادبان لم ٌكن بؽً
ٌعاقب علٌه الشرع بالقتل فـ" جرٌمة البؽً موجهة إلى نظام الحكموالقابمٌن بؤمره ،وقد
تشددت فٌها الشرٌعة؛ إلن التساهل فٌها ٌإدي إلى الفتنواالضطرابات وعدم االستقرار وهذا
ٌإدي بدوره إلى تؤخر الجماعة وانحبللها .وال شكان عقوبة القتل أقدر العقوبات على
صرؾ الناس عن هذه الجرٌمة التً ٌدفع الٌها الطمعوحب االستٌبلء" (عودة8228 ،هـ
.)441:
والدلٌل على ان البؽً محرم شرعا ومعاقب علٌه بالقتل قوله تعإلى فً سورة الحجرات

ٌِن ا ْق َت َتلُوا َفؤَصْ لِحُوا َب ٌْ َن ُه َما َفإِنْ َب َؽ ْ
ت إِحْ َدا ُه َما َعلَى ْاألخرى َف َقا ِتلُوا
ان مِنْ ْالم ُْإ ِمن َ
َ
﴿وإِنْ َطا ِب َف َت ِ
ت َفؤَصْ لِحُوا َب ٌْ َن ُه َما ِب ْال َع ْدل َِوأَ ْقسِ ُ
هللا َفإِنْ َفا َء ْ
هللا ٌُحِبُّ
الَّتًِ َت ْبؽًِ َح َّتى َتفًِ َء إلى أَم ِْر َّ ِ
طوا إِنَّ َّ َ
ٌن( ،﴾ )7وفً الحدٌث الشرٌؾ الذٌرواه مسلم "إنه ستكون ه ّنات وه ّنات ،فمن أراد
ْال ُم ْقسِ طِ َ
أن ٌفرق أمر هذه األمة ،وهٌجمٌع ،فاضربوه بالسٌؾ ،كابنا ً من كان" كما ورد عن رسول
هللا صلى هللا علٌهوسلم حدٌثا رواه مسلم وابً داود واللفظ البً دواد :عن عبد هللا بن
عمرو أن النبٌصلى هللا علٌه و سلم قال"من باٌع إماما ً فؤعطاه صفقة ٌده وثمرة قلبه
فلٌطعمهما استطاع ،فإن جاء آخر ٌنازعه فاضربوا رقبة اآلخر قلت :أنت سمعت هذا من
رسول اللهصلى هللا علٌه وسلم؟ قال :سمعته أذناي ووعاه قلبً ،قلت :هذا ابن عمك معؤوٌة
ٌؤمرناأن نفعل ونفعل ،قال :أطعه فً طاعة هللا واعصه فً معصٌة هللا"
وقد كانت القوانٌٌن الوضعٌة وإلى عهد قرٌب تعتبر الجرٌمة السٌاسٌة أشد خطرا
منالجرٌمة العادٌة ،بل كانت تعامل المجرم السٌاسً معاملة تتنافى مع ابسط قواعدالعدالة
حٌث تشدد علٌه العقوبة وتصادر امواله وتعاقب اهله بجرٌمته (عودة8228 ،هـ .)825:
ب.المواقع الدٌنٌة المعادٌة :الدٌن االسبلمً هو خاتم االدٌان السماوٌة وبه أكمل
رسولهصلى هللا علٌه وسلم تعالٌم الدٌن قال تعإلى فً سورة المابدة ﴿ ْال ٌَ ْو َمؤ َ ْك َم ْل ُ
ت لَ ُك ْم دٌِ َن ُك ْم
ٌت لَ ُك ْم ْاإلسْ َبل َم دٌِ ًنا َف َمنْ اضْ ُ
ْت َعلَ ٌْ ُك ْم نِعْ َمتًِ َو َرضِ ُ
َوأَ ْت َمم ُ
ص ٍة َؼٌ َْر ُم َت َجا ِن ٍ
ؾ
طرَّ فًِ َم ْخ َم َ
ِ
هللا َؼفُو ٌر َرحٌِ ٌم( ،﴾ )1ولذلك فبل ٌقبل أي دٌن ؼٌر االسبلم قالتعإلى فً سورة ال
إل ْث ٍم َفإِنَّ َّ َ
ِِ
ٌن(،﴾ )63
اإلسْ َبل ِم دٌِ ًنا َفلَ ْن ٌُ ْق َب َل ِم ْن ُه َوه َُو فًِ ْاآلخ َِر ِة مِنْ ْال َخاسِ ِر َ
عمران ﴿ َو َمنْ ٌَ ْب َت ِػ َؼٌ َْر ْ ِ
لٌس ذلك فحسب بلعاقب من بدل دٌنه بعد اسبلمه ففً الحدٌث الذي رواه البخاري قال النبً
صلى اللهعلٌه وسلم" :من بدل دٌنه فاقتلوه"
ج.المواقع المعادٌة لبلشخاص أو الجهات :لعل التشابه الكبٌر بٌن هذه المواقعوالمواقع
المخصصة للقذؾ والتً سبق الحدٌث عنها فً الجرابم الجنسٌة ،ما ٌؽنى عنالتكرار فما
ٌنطبق على تلك المواقع من تجرٌم قانونً وشرعً ٌنطبق على هذه المواقعاٌضاً.

خامساً :جرائم القرصنة:
ٌقصد بجرابم القرصنة هنا االستخدام أو/و النسخ ؼٌر المشروع لنظم التشؽٌؤلو/ولبرامج
الحاسب اآللً المختلفة.
وقدتطورت وسابل القرصنة مع تطور التقنٌة ،ففً عصر اإلنترنت تطورت صور
القرصنةواتسعت واصبح من الشابع جدا العثور على مواقع باإلنترنت خاصة لتروٌج
البرامجالمقرصنة مجانا أو بمقابل مادي رمزي.
وادت قرصنة البرامج إلى خسابر مادٌة باهضة جدا وصلت فً العام (8766م) إلى

()88ملٌار دوالر امرٌكً فً مجال البرمجٌات وحدها ،ولذلك سعت الشركات المختصة
فً صناعةالبرامج إلى االتحاد وأن شاء منظمة خاصة لمراقبة وتحلٌل سوق البرمجٌات
ومن ذلكمنظمة اتحاد برمجٌات االعمال(  ) Busines Software Allianceأو ما
تعرؾ اختصارابـ( ،)BSAوالتً اجرت دراسة تبٌن منها ان القرصنة على اإلنترنت
ستطؽى علىانواع القرصنة األخرى ،ودق هذا التقرٌر ناقوس الخطر للشركات المعنٌة
فبدأت فً طرحالحلول المختلفة لتفادي القرصنة على اإلنترنت ومنها تهدٌد بعض الشركات
بفحص القرصالصلب لمتصفحً مواقعهم على اإلنترنت لمعرفة مدى استخدام المتصفح
للموقع لبرامجمقرصنة اال ان تلك الشركات تراجعت عن هذا التهدٌد اثر محاربته من قبل
جمعٌات حماٌةالخصوصٌة لمستخدمً اإلنترنت.
كما قامت بعض تلك الشركات باالتفاق مع مزودي الخدمة الببلؼهم عن اي مواقع
مخصصةللبرامج المقرصنة تنشؤ لدٌهم وذلك لتقدٌم شكوي ضدهم ومقاضاتهم ان امكن أو
اقفالتلك المواقع على اقل تقدٌر.
والقرصنة عربٌا ال تختلؾ كثٌرا عن القرصنة عالمٌا ان لم تسبقها بخطوات خاصة فً
ظلعدم توفر حقوق الحماٌة الفكرٌة أو فً عدم جدٌة تطبٌق هذه القوانٌن ان وجدت
(الجنٌدي ،نوفمبر 8777م .)13-46 :
وقوانٌٌن حماٌة الملكٌة تعتبر من األنظمة الحدٌثة فً الدول العربٌة حٌث بدأتالفكرة من
الدول الرأسمالٌة ومن ثم بدأت الدول األخرى تطبٌقها وادراجها فٌانظمتها ،وقد اهتمت دول
الخلٌج بحماٌة الملكٌة الفكرٌة اٌضا فقامت امانة مجلسالتعاون الخلٌجً وفً االجتماع الثانً
للوزراء المسبولٌن عن الثقافة المنعقدبالرٌاض فً 8765/7/83م بوضع البحة استرشادٌة
للنظام الموحد لحماٌة حقوق المإلؾ فٌدول المجلس (موقع مجلس التعاون لدول الخلٌج
العربٌة8241 ،هـ).
ولم ٌكن هذا هو اخر المشوار بل البداٌة حٌث توالت دول الخلٌج فً اصدار قوانٌٌنالحماٌة
الفكرٌة ،ففً سلطنة عمان مثبلً صدر قانون الملكٌة الفكرٌة بالمرسومالسلطانً رقم
( )75/43وتارٌخ 8286/3/1هـ وفً الكوٌت صدر القانون رقم ( )42لعام(8777م)
بشؤن حقوق الملكٌة الفكرٌة.
امّا المملكة العربٌة السعودٌة فكانت سبّاقة إلى اصدار تنظٌمات خاصة لمحاربةالقرصنة
فصدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )34و تارٌخ 8227/2/82هـ بالموافقة على
نظامبراءات االحتراع ،ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )12و تارٌخ
8282/4/43هـبالموافقة على نظام حماٌة حقوق المإلؾ (موقع محامو المملكة8241 ،هـ
).
ووافق مجلس الوزراء الموقر فً جلسته بتارٌخ 8242/4/85هـ على تشكٌل اللجنة

الدابمةلحقوق الملكٌة الفكرٌة من ممثلٌن عن وزارات التجارة ،اإلعبلم ،الداخلٌة،
الخارجٌة،العدل ،الصناعة والكهرباء ،البترول والثروة المعدنٌة ،المالٌة واالقتصاد
الوطنً(مصلحة الجمارك) ،دٌوان المظالم ،ومدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة،
وٌكونمقرها ورباستها بوزارة التجارة ،وحددت مهام اللجنة بمتابعة ودراسة ما ٌستجد
منؤمور فً مجال حقوق الملكٌة الفكرٌة ،وإعداد التوصٌات البلزمة بما ٌتناسب معمتطلبات
االتفاقٌات الدولٌة ذات العبلقة ،وفً مقدمتها إتفاقٌة الجوانب المتصلةبالتجارة من حقوق
الملكٌة الفكرٌة ( موقع وزارة التجارة8241 ،هـ).
سادساً :جرائم اختراقات أخرى لم تتطرق الٌها الدراسة:
لقد ركزت الدراسة على االفعال الجنابٌة التً ترتكب من قبل مستخدمً اإلنترنت
فٌالمجتمع السعودي والتً حصرها الباحث من خبلل الدراسة االستطبلعٌة لمزودي
خدمةاإلنترنت فً المملكة ،لكن ٌنبؽى لفت النظر إلى أن هناك جرابم أخرى لم ٌتبٌن
ممارستهامن قبل االفراد فً المجتمع السعودي ولذلك لم تدرج ضمن عناصر الدراسة
لبحثها ،وانكان هذا الٌعنى الجزم بعدم وجودها ،أو على اقل تقدٌر عدم امكانٌة حدوثها
فٌالمجتمع السعودي ،ولذا لم تدرج فً الدراسة كون الدراسة تركز على الجرابم
االكثرشٌوعا فً المجتمع السعودي.
اال انه ونظرا الهمٌة هذه الجرابم على المستوى االمنً وجب اخذ االحتٌاطات
البلزمةللتوقً منها واخذها فً الحسبان عند وضع الضوابط النظامٌة للتعامل مع
جرابماإلنترنت وللفت نظر الباحثٌن فً هذا المجال ،ولذا وجب التطرق الٌها هنا
بالشرحواالٌضاح وهذه الجرابم:
.1التجسس اإللكترونً*:
" فً عصر المعلومات وبفعل وجود تقنٌات عالٌة التقدم فإن حدود الدولة مستباحةبؤقمار
التجسس والبث الفضابً" (البداٌنة8766 ،م) ،والعالم العربً واالسبلمٌكان وال ٌزال
مستهدؾ امنٌا وثقافٌا وفكرٌا وعقدٌا السباب التخفى على احد.
وقد تحولت وسابل التجسس من الطرق التقلٌدٌة إلى الطرق اإللكترونٌة خاصة مع
استخداماإلنترنت وانتشاره عربٌا وعالمٌا.
وال تكمن الخطورة فً استخدام اإلنترنت ولكن فً ضعؾ الوسابل األمنٌة المستخدمة
فٌحماٌة الشبكات الخاصة بالمإسسات والهٌبات الحكومٌة والٌمكن حتما االعتماد علىوسابل
الحماٌة التً تنتجها الشركات االجنبٌة فهً لٌست فً مؤمن وال ٌمكن االطمبنانلها تماما.
وال ٌقتصر الخطر على محاولة اختراق الشبكات والمواقع على العابثٌن من مخترقٌاألنظمة

أو ما ٌعرفون اصطبلحا (  ) hackersفمخاطر هإالء محدودة وتقتصر ؼالبا علىالعبث
أو اتبلؾ المحتوٌات والتً ٌمكن التؽلب علٌها باستعادة نسخة أخرى مخزنة فٌموقع امن،
اما الخطر الحقٌقً فٌكمن فً عملٌات التجسس التً تقوم بها األجهزةاالستخباراتٌة
للحصول على اسرار ومعلومات الدولة ومن ثم افشابها لدول أخرى تكونعادة معادٌة ،أو
استؽبللها بما ٌضر بالمصلحة الوطنٌة للدولة.
وقد وجدت بعض حاالت التجسس الدولً ومنها ما اكتشؾ اخٌرا عن مفتاح وكالة
االمنالقومً األمرٌكٌة ( )NSAوالتً قامت بزاعته فً نظام التشؽٌل الشهٌروندوز ،وربما
ٌكون هذا هو احد االسباب الربٌسٌة التً دعت الحكومة االلمانٌةباعبلنها فً األونة االخٌرة
عن استبدالها لنظام التشؽٌل وندوز بؤنظمة أخرى.
كما كشؾ اخٌرا النقاب عن شبكة دولٌة ضخمة للتجسس االلتكرونً تعمل تحت اشراؾ
وكالةاالمن القومٌة األمرٌكٌة بالتعاون مع اجهزة االستخبارات والتجسس فً
كندا،برٌطانٌا،استرالٌا ونٌوزٌلندا وٌطلق علٌها اسم ()ECHELONلرصد المكالمات
الهاتفٌةوالرسابل بكافة انواعها سواء ماكان منها برقٌا ،تلكسٌا ،فاكسٌا أو الكترونٌا.
وخصص هذا النظام للتعامل مع االهداؾ ؼٌر العسكرٌة وبطرٌقة تجعله ٌعترض كمٌات
هابلةجدا من االتصاالت والرسابل االلكتروٌنة عشوابٌا باستخدام خاصٌة الكلمة
المفتاحبواسطة الحاسبات المتعددة والتً تم انشاء العدٌد من المحطات السرٌة حول
العالمللمساهمة فً مراقبة شبكات االتصاالت الدولٌة ومنها محطة رصد االقمار
الصناعٌةالواقعة فً منطقة واي هوباي بجنوب نٌوزٌلندا ،ومحطة جٌر الدتون
الموجودةباسترالٌا ،والمحطة الموجودة فً منطقة موروٌنستو فً مقاطعة كورنوول
ببرٌطانٌا،والمحطة الواقعة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بمنطقة شوجرجروؾ وتبعد
()432كٌلومترا جنوب واشنطن دي سً ،واٌضا المحطة الموجودة بوالٌة واشنطن على
بعد()422كٌلومتر جنوب ؼرب مدٌنة سٌاتل.
وال ٌقتصر الرصد على المحطات الموجهة إلى االقمار الصناعٌة والشبكات الدولٌةالخاصة
باالتصاالت الدولٌة ،بل ٌشمل رصد االتصاالت التً تجرى عبر أنظمة االتصاالتاالرضٌة
وكذا الشبكات اإللكترونٌة.
أي انه ٌرصد جمٌع االتصاالت التً تتم بؤي وسٌلة .وٌعتبر االفراد والمنظماتوالحكومات
اللذٌن ال ٌستخدمون أنظمة الشفرة التامٌنٌة أو أنظمة كودٌة لحماٌةشبكاتهم واجهزتهم،
اهدافا سهلة لشبكة التجسس هذه ،وأن كان هذا ال ٌعنى بالضرورة اناالهداؾ األخرى التً
تستخدم أنظمة الشفرة فً مؤمن تام من الؽزوات االستخباراتٌةلهذه الشبكة ومثٌبلتها ،وال
ٌقتصر التجسس على المعلومات العسكرٌة أو السٌاسٌة بلتعداه إلى المعلومات التجارٌة
واالقتصادٌة بل وحتى الثقافٌة ( عبدالمطلب4228 ،م .)23-12:

فمع توسع التجارة اإللكترونٌة عبر شبكة اإلنترنت تحولت الكثٌر من مصادر المعلوماتإلى
اهداؾ للتجسس التجاري ففً تقرٌر صدر عن وزارة التجارة والصناعة البرٌطانٌةأشار
إلى زٌادة نسبة التجسس على الشركات من (  ) ٪14عام (8772م) إلى ( ) ٪23
عام(8777م) ،كما اظهر استفتاء اجرى عام (8774م) لمسإلً االمن الصناعً فً
الشركاتاالمرٌكة حصول الكثٌر من الدول وبشكل ؼٌر مشرع على معلومات سرٌة النشطة
تجارٌةوصناعٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة(داود8242،هـ.)44 :
ومن االسالٌب الحدٌثة للتجسس اإللكترونً اسلوب إخفاء المعلومات داخل المعلومات
وهوأسلوب شابع وإن كان لٌس باالمر السهل ،وٌتلخص هذا االسلوب فً لجوء المجرم
إلىإخفاء المعلومة الحساسة المستهدفة بداخل معلومات أخرى عادٌة داخل الحاسب اآللً
ومنثم ٌجد وسٌلة ما لتهرٌب تلك المعلومة العادٌة فً مظهرها وبذلك ال ٌشك احد فً ان
هناكمعلومات حساسة ٌتم تهرٌبها حتى ولو تم ضبط الشخص متلبسا ،كما قد ٌلجؤ إلى
وسابلؽٌر تقلٌدٌة للحصول على المعلومات السرٌة ( داود8242 ،هـ .)45 :
وبعد االعتداءات االخٌرة على الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة صدرت تعلٌمات
جدٌدةألقمارالتجسس االصطناعٌة األمرٌكٌة بالتركٌز على أفؽانستان والبحث عن أسامة
بنبلدنوالجماعات التابعة له،وقررت السلطات األمرٌكٌة االستعانة فً عملٌات التجسسعلى
أفؽانستان بقمرٌناصطناعٌٌن عسكرٌٌن مصممان خصٌصا اللتقاط االتصاالت التً
تجرىعبر أجهزة البلسلكٌوالهواتؾ المحمولة ،باإلضافة لقمرٌن اصطناعٌٌن آخرٌن
ٌلتقطانصورا فابقة الدقة وفً نفس الوقت طلب الجٌش األمرٌكً من شركتٌن تجارٌتٌن
االستعانةبقمرٌن تابعٌنلهما لرصد االتصاالتومن ثم تحول بعد ذلكإلى الوالٌات المتحدة
حٌثتدخل فً أجهزة كمبٌوتر متطورة لتحلٌلها.
وتشارك فً تلك العملٌات شبكة إشٌلون المستخدمة فً التجسس على
المكالماتالهاتفٌةورسابل الفاكس والبرٌد اإللكترونً ،األمر الذي ٌتٌح تحلٌل اإلشارات
التٌتلتقطهااألقمار الصناعٌة حتى إن كانت واهنة أو مشفرة (.)BBC,2001

.4االرهاب اإللكترونً:
فً عصر االزدهار اإللكترونً وفً زمن قٌام حكومات الكترونٌة كما فً االماراتالعربٌة
المتحدة ،تبدل نمط الحٌاة وتؽٌرت معه اشكال االشٌاء وانماطها ومنها وال شكانماط
الجرٌمة والتً قد ٌحتفظ بعضها بمسماها التقلٌدي مع تؽٌٌر جوهري أو بسٌط فٌطرق
ارتكابها ،ومن هذه الجرابم الحدٌثة فً طرقها القدٌمة فً اسمها جرٌمة االرهابوالتً اخذت
منحنى حدٌث ٌتماشى مع التطور التقنى.
وقد انتبه الؽرب إلى قضٌة االرهاب اإللكترونً منذ فترة مبكرة ،فقد شكل الربٌساالمرٌكً
بٌل كلنتون لجنة خاصة ()www.nipc.govمهمتها حماٌة البنٌة التحتٌة الحساسة فً

امرٌكا ،والتً قامت فً خطوة أولى بتحدٌداالهداؾ المحتملة استهدافها من قبل االرهابٌن
ومنها مصادر الطاقة الكهربابٌةواالتصاالت إضافة إلى شبكات الحاسب اآللً ،ومن ثم تم
انشاء مراكز خاصة فً كل والٌةللتعامل مع احتماالت أي هجمات ارهابٌة الكترونٌة.
كما قامت وكالة االستخبارات المركزٌة بانشاء مركز حروب المعلوماتٌة وظفت به الفامن
خبراء امن المعلومات ،كما شكلت قوة ضاربة لمواجهة االرهاب على مدار الساعة
ولمٌقتصر هذا االمر على هذه الوكالة بل تعداه إلى األجهزة الحكومٌة األخرى
كالمباحثالفدرالٌة والقوات الجوٌة.
ّ
وحذر تقرٌر صدر من وزارة الدفاع األمرٌكٌة عام (8775م) من ((بٌرل
هاربورالكتروٌنة)) وتوقع التقرٌر ان ٌزداد الهجوم على نظم المعلومات فً الوالٌات
المتحدةاألمرٌكٌة من قبل الجماعات االرهابٌة أو عمبلء المخابرات االجنبٌة وأن ٌصل
هذاالهجوم إلى ذروته عام (4223م) ،وأوضح التقرٌر ان شبكة االتصاالت ومصادر
الطاقةالكهربابٌة والبنوك وصناعات النقل فً امرٌكا معرضة للهجوم من قبل أي جهة
تسعىلمحاربة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة دون ان تواجه قواتها المسلحة ( داود8242 ،هـ).
وبعد الهجمات االخٌرة على الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ارتفعت اصوات البعض
بممارسةاالرهاب اإللكترونً ضد المواقع االسبلمٌة والعربٌة التً ٌشتبه بانها تدعم
االرهاب،وأوردت شبكة ( )CNETاالخبارٌة خبرا عن اتفاق ( )42خبٌرا فً امنالشبكات
ببدء تلك الهجمات االرهابٌة على مواقع فلسطٌنٌة وافؽانٌة.
.1جرائم ذوي الٌاقات البٌضاء:
هذا المصطلح من الجرابم حدٌث نسبٌا ً ،وأول من اطلقته عالم االجتماع سذرالند
( )Sutherlandحٌث وضّح أن هذهالجرابم ترتكب من قبل الطبقة الراقٌة فً المجتمع
ذوي المناصب االدارٌة الكبٌرة،وتشمل انواعا مختلفة من الجرابم كالرشوة والتبلعب
بالشٌكات واالختبلس والسرقةوتزوٌر العبلمات التجارٌة للشركات العالمٌة ووضعها على
منتجات محلٌة أو عالمٌة ؼٌرمشهورة وشراء المعلبات قبل انتهاء صبلحٌتها واستبدال
تارٌخ صبلحٌتها.
وهذا النوع من المشاكل ٌصعب ارتكابها أو كشفها والتحقٌق فٌها دون المام جٌد
بظروفاالنتاج والحسابات الجارٌة والعمل التجاري ومبادي التقنٌة الحسابٌة
االلتكرونٌة.وقدرت خسابر المجتمع االمرٌكً بمبلػ ( )24 –84ملٌون دوالر سنوٌا نتٌجة
خداعالمستهلكٌن باستخدام جمٌع وسابل التكنلوجٌا المتقدمة(الٌوسؾ8242،هـ-427 :
.)488
واستفاد الجناة من انتشار اإلنترنت فً تطوٌر جرابمهم وتوسعة الرقعة الجؽرافٌة لهابحٌث
اصبحت عالمٌة بعد ان كانت محلٌة.

.2الجرائم االقتصادٌة:
تتنوع الجرابم االقتصادٌة بتنوع النظام السابد فً الدولة فعلى سبٌل المثال فٌالدول
الراسمالٌة نجد ان اؼلب الجرابم االقتصادٌة تتمحور حول االحتكارات والتهربالضرٌبً
والجمركً والسطو على المصارؾ وتجارة الرقٌق االبٌض واالطفال ،فً حٌنتتمحور تلك
الجرابم فً النظام االشتراكً على الرشوة واالختبلس والسوق السوداء.
وهذا ال ٌعنى بالضرورة انه الٌمكن ارتكاب كل انواع هذه الجرابم فً مجتمع واحد
حٌثٌمكن ان تجد فً المجتمع الراسمالً مثبل جرابم رشوة واختبلسات والعكس
صحٌح.وكما فٌالجرابم األخرى فان اإلنترنت ساهم فً تطوٌر طرق واسالٌب ارتكاب هذه
الجرابم ووسّعمنطقة عملها ،خاصة مع توجه الكثٌر من الدول فً التحول إلى الحكومات
البللكترونٌةكما فً دولة االمارات العربٌة المتحدة مثبل ،حٌث استفاد المجرمون من التقدم
التقنٌفً اختبلس االموال وتحوٌل االرصدة النقدٌة وكذلك فً سرقة التٌار الكهربابً
والمٌاهوخطوط الهاتؾ والعبث بها واتبلفها (الٌوسؾ8242،هـ .)482-488 :
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الخاتمة
وبعد ،فهذا جهد الم ّقل فً محاولة لتحدٌد جرابم االنترنتالمرتكبة أثناء استخدام الشبكة
العنكوبٌتٌة،مع تكٌفها قانوٌنا وشرعٌا ،والتى آمبلن تساهم هذه الدراسة فً مواجهة هذه
الجرابم الحدٌثة والتعامل معها ومكافحتها ،وفٌطرح افتراضات تصورٌة تلفت انتباه
الباحثٌن فً العلوم الشرطٌة والعلوم االجتماعٌةوالعلوم اإلنسانٌة ،بشكل عام ،إلى كثٌر من
الظواهر السلوكٌة المتعلقة باستخداماإلنترنت ،والتً تتطلب البحث والدراسة.
كما اتمنى لفت انتباه المعنٌٌن والمسبولٌن عن األجهزة والتنظٌمات التربوٌة،واإلعبلمٌة،
وخطباء المساجد ،والمإسسات العلمٌة ،للمساهمة فً مكافح هذه االنماطالحدٌثة من الجرابم
والحد منها ،ولتحذٌر أولٌاء األمور وكافة شرابح المجتمع منالتعامل معها ،ولبٌان عظٌم
خطورتها بشكل عام.
واخٌراً ارجوا ان اكون قد وفقت فً ابراز الصورة الحقٌقٌة لجرابم االنترنت ،فإن كانذلك
فمن هللا وحده وله الفضل والمنة ،وان لم اوفق فمن نفسً والشٌطان ولكن عذرٌاننً
اجتهدت ولكل مجتهد نصٌب.
محمد عبدهللا منشاوي
باحث فً جرابم االنترنت

mohammed@minshawi.com
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