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 مقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وأشرف 

 عني. املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج
 أما بعد:

فإن الشريعة اإلسالمية جاءت كاملة شاملة، صاحلة لكل زمان ومكان حمققة لسعادة 
،  خالق الناس -سبحانه وتعاىل  -البشرية يف اآلجل والعاجل فقد جاءت من عند هللا 

 }:  ، قال هللا تعاىل والعامل مبا يصلحهم يف دنياهم وأخراهم                

 } (1)  . 

 }وقال هللا تعاىل:                        

 } (2)  . 

  }لقد خلق هللا اإلنسان فأكرمه، قال هللا سبحانه:                  

           } (3)  أي

فضلنا "بين آدم" بالعلم والنطق واعتدال اخللق وغري ذلك ومنه طهارهتم بعد املوت "ومحلناهم 
سفن "ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن يف الرب" على الدواب "والبحر" على ال

املالئكة واملراد تفضيل خلقنا" كالبهائم والوحوش "تفضيال" فمن مبعىن ما أو على باهبا وتشمل 
. ولقد ميز هللا اإلنسان  (4)اجلنس وال يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غري األنبياء 

                                                 

 . 83سورة األنعام ، آية:  (1)
 . 8سورة املائدة ، آية:  (2)
 . 07سورة اإلسراء ، آية:  (3)
 من سورة اإلسراء.  07تفسري اجلاللني آية  (4)
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الكون مبا يصلح اخللق واألرض، سه وبيئته ويسعى يف عمارة بالعقل والفهم ليعمل على إسعاد نف
وإذا احنرف اإلنسان عن هذه املهمة ونزع إىل الشر والفساد فهو مصادم للفطرة السليمة اليت 
فطر هللا اإلنسان عليها، إن من أبرز مظاهر االحنراف عن الفطرة السليمة يف هذا العصر 

يثة يف ذلك، ولعل من الصور احلديثة لإلرهاب اإلرهاب والسيما استغالل الوسائل احلد
استخدام الوسائل اإللكرتونية فيه، فكان هذا البحث لبيان )اإلرهاب اإللكرتوين وموقف 

 اإلسالم منه( وقد جعلته يف املباحث اآلتية: 
 متهيد: 

 املطلب األول: املقصود باإلرهاب اإللكرتوين. 
 املطلب الثاين: خطر اإلرهاب اإللكرتوين. 

 املبحث األول: وسائل اإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول: الربيد اإللكرتوين. 

 املطلب الثاين: إنشاء مواقع على اإلنرتنت. 
 املطلب الثالث: تدمري املواقع. 

 املبحث الثاين: طرق مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول: ترشيح الدخول على اإلنرتنت. 

 التعامالت اإللكرتونية.  املطلب الثاين: أنظمة
 املطلب الثالث: أنظمة احلماية من االعتداءات اإللكرتونية. 

 املبحث الثالث: جهود التصدي لإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول: جهود اململكة العربية السعودية يف التصدي لإلرهاب اإللكرتوين. 

 كرتوين. املطلب الثاين: اجلهود الدولية يف التصدي لإلرهاب اإلل
 اخلامتة. 
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 متهيد 
 املطلب األول املقصود باإلرهاب اإللكرتوين 

اإلرهاب يعين يف اللغات األجنبية القدمية مثل اليونانية: حركة من اجلسد تفزع اآلخرين 
(1)  . 

وقد أطلق جممع اللغة العربية يف معجمه الوسيط على اإلرهابيني أنه وصف يطلق على 
فكلمة إرهاب تستخدم للرعب أو اخلوف  (2)ف لتحقيق أهدافهم الذين يسلكون سبيل العن

الذي يسببه فرد، أو مجاعة، أو تنظيم سواء كان ألغراض سياسية أو شخصية أو غري ذلك، 
فتطور ظاهرة اإلرهاب جعلها ال تقتصر على الناحية السياسية فقط بل مشلت نواحي 

. وقد وضع وزراء الداخلية والعدل العرب قانونية، وعسكرية، وتارخيية، واقتصادية، واجتماعية
م تعريفا لإلرهاب بأنه: 8993يف االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب الصادرة يف القاهرة عام 

كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أيًا كانت بواعثه وأغراضه يقع تنفيًذا ملشروع إجرامي 
أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، 

حياهتم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إحلاق الضرر بالبيئة أو بأحد املرافق أو األمالك العامة 
 .  (3)أو اخلاصة أو اختالسها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد املوارد الوطنية للخطر 

ية وحتديد سلوك ولعل من أفضل التعاريف االصطالحية لإلرهاب من حيث الشمول
اإلرهاب ما توصل إليه جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي فقد عرف 
اإلرهاب بأنه: العدوان الذي ميارسه أفراد أو مجاعات أو دول بغًيا على اإلنسان دينه، ودمه، 
وعقله، وماله، وعرضه، ويشمل صنوف التخويف واألذى والتهديد والقتل بغري حق وما 
يتصل بصور احلرابة، وإخافة السبيل، وقطع الطريق، وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، 

                                                 

م ،  8931القاهرة ،  -، عبد الرحيم صدق ، دار النهضة العربية انظر: اإلرهاب السياسي والقانون اجلنائي  (1)
 . 38ص

 . 803 8انظر: املعجم الوسيط  (2)
 م. 8993انظر: االتفاقية العربية ملكافحة اإلرهاب الصادرة يف القاهرة عام  (3)
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يقع تنفيًذا ملشروع إجرامي فردي أو مجاعي ويهدف إىل إلقاء الرعب بني الناس، أو ترويعهم 
بإيذائهم، أو تعريض حياهتم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواهلم للخطر، ومن صنوفه إحلاق 

ئة أو املرافق العامة واألمالك اخلاصة أو املوارد الطبيعية، فكل هذا من صور الفساد الضرر بالبي
 . (2( )1)يف األرض اليت هنى هللا سبحانه وتعاىل املسلمني عنها 

وقد أصدر جممع الفقه اإلسالمي الدويل قرارًا يف دورته الرابعة عشرة املعقودة يف الدوحة 
ذكر فيه تعريف مصطلح اإلرهاب بأنه: العدوان أو  هـ8248يف شهر ذي القعدة من عام 

التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو اجلماعات أو األفراد على اإلنسان 
دينه، أو نفسه أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغري حق بشىت صنوفه وصور اإلفساد يف األرض 

(3)  . 
اب اإللكرتوين هو: العدوان أو التخويف أو من هذه التعاريف نتوصل إىل أن اإلره

التهديد ماديًا أو معنويًا باستخدام الوسائل اإللكرتونية الصادر من الدول أو اجلماعات أو 
األفراد على اإلنسان دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله، بغري حق بشىت صنوفه 

 وصور اإلفساد يف األرض. 

                                                 

لسادسة عشرة ، مكة املكرمة انظر: بيان مكة املكرمة الصادر عن اجملمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي ، الدورة ا (1)
 . 3هـ ، ص: 8244، رابطة العامل اإلسالمي 

( انظر: اإلرهاب والعنف يف ميزان الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل ، الدكتور حسن بن حممد سفر ، حبث مقدم 2)
 . 88-9جملمع الفقه اإلسالمي الدويل ، ص: 

ذو القعدة  88-3قطر ،  -جمللس جممع الفقه اإلسالمي ، الدوحة ( انظر: قرارات وتوصيات الدورة الرابعة عشرة 3)
 هـ. 8248
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 ب اإللكرتوين املطلب الثاين خطر اإلرها
لقد أدى ظهور احلاسبات اآللية إىل تغيري شكل احلياة يف العامل، وأصبح االعتماد على 
وسائل تقنية املعلومات احلديثة يزداد يوًما بعد يوم، سواء يف املؤسسات املالية، أو املرافق 

اإللكرتونية العامة، أو اجملال التعليمي، أو األمين أو غري ذلك، إال أنه وإن كان للوسائل 
احلديثة ما يصعب حصره من فوائد، فإن الوجه اآلخر واملتمثل يف االستخدامات السيئة 
والضارة هلذه التقنيات احلديثة ومنها اإلرهاب اإللكرتوين أصبح خطرًا يهدد العامل بأسره، إن 
خطر اإلرهاب اإللكرتوين يكمن يف سهولة استخدام هذا السالح مع شدة أثره وضرره، 

وم مستخدمه بعمله اإلرهايب وهو يف منزله، أو مكتبه، أو يف مقهى، أو حىت من غرفته يف فيق
 أحد الفنادق. 

إن أكثر األنظمة التقنية تقدًما وأسرعها تطورًا هي األنظمة األمنية، وعلى رغم سرعة 
ونية وأدواهتا تطورها إال أهنا أقل األنظمة استقرارًا وموثوقية، نظرًا لتسارع وترية اجلرائم اإللكرت 

والثغرات األمنية اليت ال ميكن أن يتم احلد منها على املدى الطويل، فمجال أمن املعلومات 
 يف اإلنرتنت آخذ يف التطور بشكل كبري متاشًيا مع التطور يف اجلرمية اإللكرتونية. 

لقد أصبح اإلرهاب اإللكرتوين هاجسا خييف العامل الذي أصبح عرضة هلجمات 
 عرب اإلنرتنت الذين ميارسون نشاطهم التخري ي من أي مكان يف العامل، وهذه اإلرهابيني

املخاطر تتفاقم مبرور كل يوم، ألن التقنية احلديثة وحدها غري قادرة على محاية الناس من 
العمليات اإلرهابية اإللكرتونية واليت سببت أضرارًا جسيمة على األفراد واملنظمات والدول. 

د من الدول إىل اختاذ التدابري واالحرتازات ملواجهة اإلرهاب اإللكرتوين، إال ولقد سعت العدي
أن هذه اجلهود قليلة وال نزال حباجة إىل املزيد من هذه اجلهود املبذولة ملواجهة هذا السالح 

 اخلطري. 
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 املبحث األول وسائل اإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول الربيد اإللكرتوين 

وين خدمة تسمح بتبادل الرسائل واملعلومات مع اآلخرين عرب شبكة الربيد اإللكرت 
للمعلومات، وتعد هذه اخلدمة من أبرز اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت، ملا متثله من 
سرعة يف إيصال الرسالة وسهولة اإلطالع عليها يف أي مكان، فال ترتبط الرسالة اإللكرتونية 

 االطالع عليها وقراءهتا يف أي مكان من العامل.  املرسلة مبكان معني، بل ميكن
أصبح أكثر الوسائل استخداًما يف  (E–mail) وعلى الرغم من أن الربيد اإللكرتوين

خمتلف القطاعات، وخاصة قطاع األعمال لكونه أكثر سهولة وأمنا وسرعة إليصال الرسائل 
وين، من خالل استخدام الربيد إال أنه يعد من أعظم الوسائل املستخدمة يف اإلرهاب اإللكرت 

اإللكرتوين يف التواصل بني اإلرهابيني وتبادل املعلومات بينهم، بل إن كثريًا من العمليات 
اإلرهابية اليت حدثت يف اآلونة األخرية كان الربيد اإللكرتوين فيها وسيلة من وسائل تبادل 

 خططني هلا. املعلومات وتناقلها بني القائمني بالعمليات اإلرهابية وامل
وكذلك يقوم اإلرهابيون باستغالل الربيد اإللكرتوين يف نشر أفكارهم والرتويج هلا والسعي 

 لتكثري األتباع واملتعاطفني معهم عرب املراسالت اإللكرتونية. 
ومما يقوم به اإلرهابيون أيًضا اخرتاق الربيد اإللكرتوين لآلخرين وهتك أسرارهم واالطالع على 

وبياناهتم والتجسس عليها ملعرفة مراسالهتم وخماطباهتم واالستفادة منها يف عملياهتم معلوماهتم 
 اإلرهابية. 

وهنت  (1) {  }عن التجسس، فقال سبحانه:  -جل جالله  -لقد هنى هللا 

 ريعة اإلسالمية عن االطالع على أسرار الناس وهتك حرماهتم، ففي احلديث أن الن ي الش
واخرتاق  (1)( 2) {إنك إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم}قال: 

                                                 

 . 84( سورة احلجرات ، اآلية: 1)
 (. 2333( أبو داود األدب )2)
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وصية اآلخرين وهتك حلرماهتم وجتسس على معلوماهتم الربيد اإللكرتوين هو خرق خلص
وال حتسسوا وال }يقول:  وبياناهتم اليت ال يرغبون أن يطلع عليها غريهم، والن ي 

 .  (3) (2) {جتسسوا

ا فالشريعة اإلسالمية كفلت حفظ احلقوق الشخصية لإلنسان وحرمت االعتداء عليه
بغري حق، وهؤالء الذين يعتدون على بيانات اآلخرين ومعلوماهتم عرب اخرتاق رسائلهم 
الربيدية اإللكرتونية آمثون ملخالفة أمر الشارع احلكيم ومستحقون للعقاب التعزيري الرادع هلم، 
وال بد من إشاعة هذا احلكم بني الناس وتوعية املتعاملني بشبكة املعلومات العاملية 

نت( خبطورة انتهاك خصوصية اآلخرين وحكم ذلك يف الشريعة اإلسالمية، وأن هذا )اإلنرت 
األمر مما استقرت الشريعة على حترميه والنهي عنه، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على 
حفظ حقوق اآلخرين وعدم انتهاكها، بل قد تنادت الدول إىل جترمي خمرتقي الربيد اإللكرتوين 

لحقوق واعتداء على خصوصيات اآلخرين وأسرارهم، والسيما إذا كان ملا فيه من ضياع ل
 ذلك الستغالهلا يف اجلرائم اإلرهابية والعدوان على اآلخرين. 

واستثناء من ذلك فقد يكون التجسس مشروًعا يف أحوال معينة كالتجسس على 
اللصوص اجملرمني، فقد ال يعرفون إال بطريق التجسس، وقد أجاز الفقهاء التجسس على 

وكذلك جيوز التجسس  (4)وقطاع الطريق، وطلبهم بطريق التجسس عليهم وتتبع أخبارهم 
يف حال احلرب بني املسلمني وغريهم ملعرفة أخبار جيش الكفار وعددهم وعتادهم وحمل 

 إقامتهم وما إىل ذلك. 
                                                 

( ، وقال عنه النووي: إسناده صحيح. )انظر: رياض الصاحلني باب النهي 2333( رواه أبو داود ، حديث رقم )1)
 (. 193عن التجسس ، ص

مالك اجلامع ،  (4/189أمحد )،  (4138مسلم الرب والصلة واآلداب )،  (1080األدب ) ( البخاري2)
(8332 .) 

( رواه البخاري يف كتاب األدب ، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ، ورواه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب 3)
 (. 4138، باب: حترمي الظن والتجسس والتنافس برقم )

 . 808 4احلكام البن فرحون  ( انظر: تبصرة4)
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أما اجلاسوس الذي يتجسس على املسلمني فقد ذهب احلنفية إىل أن يوجع عقوبة 
وذهب املالكية إىل أنه يقتل وال يستتاب وال دية لورثته  ،  (1)ل حبسه حىت حيدث توبة ويطا

كاحملارب إلضراره باملسلمني وسعيه بالفساد يف األرض، وقيل: جيلد نكااًل ويطال حبسه 
وينفى من املوضع الذي كان فيه، وقيل: يقتل إال أن يتوب، وقيل: يقتل إال أن يعذر جبهل، 

إىل أن اجلاسوس املسلم يعزر وال  (3). وذهب الشافعية  (2)كان معتاًدا لذلك   وقيل: يقتل إن
عفي عنه حلديث حاطب  -أي سلف كرمي يف خدمة اإلسالم -جيوز قتله، وإن كان ذا هيئة 

 .  (5)وذهب احلنابلة إىل أن اجلاسوس يقتل لضرره على املسلمني   (4)بن أيب بلتعة 
لكرتوين للمجرمني املفسدين يف األرض واللصوص وقطاع وكذلك جيوز اخرتاق الربيد اإل

الطريق، لتتبعهم ومعرفة خططهم وأماكن وجودهم، لقطع شرهم ودفع ضررهم عن املسلمني 
وهذا موافق ملقاصد الشريعة اإلسالمية اليت جاءت حبفظ الدين والعرض واملال والنفس 

 والعقل. 

                                                 

 . 471( انظر: اخلراج أليب يوسف 1)
 . 14 83، وتفسري القرط ي  800 4( انظر: تبصرة احلكام البن فرحون 2)
 . 443 2( انظر: حاشية القليويب 3)
 . 8928 2، وأخرجه مسلم  828 3( حديث حاطب بن أيب بلتعة أخرجه البخاري 4)
 . 883 4 ( انظر: شرح منتهى اإلرادات5)
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 املطلب الثاين إنشاء مواقع على اإلنرتنت 
قوم اإلرهابيون بإنشاء وتصميم مواقع هلم على شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت لنشر ي

أفكارهم والدعوة إىل مبادئهم، بل تعليم الطرق والوسائل اليت تساعد على القيام بالعمليات 
اإلرهابية، فقد أنشئت مواقع لتعليم صناعة املتفجرات، وكيفية اخرتاق وتدمري املواقع، وطرق 

اق الربيد اإللكرتوين، وكيفية الدخول على املواقع احملجوبة، وطريقة نشر الفريوسات وغري اخرت 
 ذلك. 

واملوقع هو: معلومات خمزنة بشكل صفحات، وكل صفحة تشتمل على معلومات معينة 
تشكلت بواسطة مصمم الصفحة باستعمال جمموعة من الرموز تسمى لغة حتديد النص 

وألجل رؤية هذه   Hyper text mark up language (HTML)  األفضل
( WWW Browser)الصفحات يتم طلب استعراض شبكة املعلومات العنكبوتية 

  (1)وإصدار التعليمات إلظهار الصفحات املتكونة.   (HTMLويقوم حبل رموز )
وتسعى اجلهات الرمسية، واملؤسسات، والشركات، وحىت األفراد إىل إجياد مواقع هلم حىت 

  (2)مليون موقع. 44م إىل أكثر من 4777 87املواقع على اإلنرتنت يف شهر  وصل عدد
أو نظام الويب الذي ابتكره العامل  (World Wide Web)إن الشبكة العنكبوتية 
م، يرتكز على فكرة ختزين معلومات مع القدرة على إقامة 8939اإلجنليزي مت برينرس عام 

ها على غرار الرتابط احلاصل يف نسيج الشبكة اليت صالت وعالقات ترابطية مباشرة فيما بين
يصنعها العنكبوت، ومن هنا أطلقت تسمية الويب على هذا الربنامج الذي وزعه مبتكره 

م، من 8998م، واعتمد يف املرحلة األوىل عام 8998جمانًا عرب شبكة اإلنرتنت يف عام 
 خالل برامج التصفح. 

                                                 

( انظر: التجارة على اإلنرتنت ، ساميون كولن ، نقله إىل العربية حيىي مصلح ، بيت األفكار الدولية بأمريكا 1)
 . 43م ، ص8999

 waw..ooaa. ccc( انظر موقع: 2)
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 يف مكان معني لتعلم طرق اإلرهاب واإلجرام، وتبادل إذا كان التقاء اإلرهابيني واجملرمني
اآلراء واألفكار واملعلومات صعبا يف الواقع فإن اإلنرتنت تسهل هذه العملية كثريًا، إذ ميكن 
أن يلتقي عدة أشخاص يف أماكن متعددة يف وقت واحد، ويتبادلوا احلديث واالستماع 

أتباًعا وأنصارًا عرب إشاعة أفكارهم ومبادئهم لبعضهم عرب اإلنرتنت، بل ميكن أن جيمعوا هلم 
من خالل مواقع اإلنرتنت، ومنتديات احلوار، وما يسمى بغرف الدردشة، فإذا كان احلصول 
على وسائل إعالمية كالقنوات التلفزيونية واإلذاعية صعبا، فإن إنشاء مواقع على اإلنرتنت، 

هابيني غدا سهاًل ممكًنا، بل جتد لبعض واستغالل منتديات احلوار وغريها خلدمة أهداف اإلر 
املنظمات اإلرهابية آالف املواقع، حىت يضمنوا انتشارًا أوسع، وحىت لو مت منع الدخول على 

 بعض هذه املواقع أو تعرضت للتدمري تبقى املواقع األخرى ميكن الوصول إليها. 
لوماتية، فأصبح لقد وجد اإلرهابيون بغيتهم يف تلك الوسائل الرقمية يف ثورة املع

للمنظمات اإلرهابية العديد من املواقع على شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت، فغدت تلك 
 املواقع من أبرز الوسائل املستخدمة يف اإلرهاب اإللكرتوين. 

وال شك أن إنشاء املواقع للعدوان وتضليل اآلخرين ونشر األفكار اهلدامة حمرم وال جيوز 
ام اململكة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ: )شبكة اإلنرتنت من يقول مساحة مفيت ع

وسائل االتصاالت احلديثة السريعة يف إيصال املعلومات الواسعة من حيث االنتشار وسهولة 
الوصول إليها وهي إن استغلت يف اخلري والدعوة إىل هللا ونشر دين هللا يف أصقاع األرض من 

اإلسالمية املختلفة، فال شك أهنا من اجلهاد يف سبيل هللا بالبيان  قبل األفراد واملؤسسات
واللسان وجيب على املسلمني استغالهلا وتسخريها هلذا الغرض اخلري، أما املواقع الفاسدة 
املخلة واملضرة بعقائد املسلمني من خالل التلبيس والتشكيك واملضرة بأخالقهم كذلك من 

إىل الفساد وتيسري طرقه وتعليم الناشئة هلذه األمور، خالل ما يعرض فيها من الدعوة 
وتربيتهم عليها من خالل ما يعرض فيها... فال ريب أن هذا من أعظم املنكرات اليت جيب 
التصدي هلا وإنكارها وفق قواعد إنكار املنكر اليت جاء هبا النص من الكتاب والسنة، وبينها 

 }وفصلها علماء األمة، وهللا تعاىل يقول:                    
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    } (1)  . وقال   كما يف احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري 

 (2) {من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان}

(3) (4)  . 
 املطلب الثالث تدمري املواقع 

خول غري املشروع على نقطة ارتباط أساسية أو فرعية متصلة تدمري املواقع يقصد به: الد
 أو جمموعة نظم مرتابطة شبكيًا  (PC–Server) باإلنرتنت من خالل نظام آيل

(Intranet ) .هبدف ختريب نقطة االتصال أو النظام 
وليس هناك وسيلة تقنية أو تنظيمية ميكن تطبيقها وحتول متاًما دون تدمري املواقع أو 

املواقع بشكل دائم، فاملتغريات التقنية، وإملام املخرتق بالثغرات يف التطبيقات واليت  اخرتاق
سواء   (Open source) بنيت يف معظمها على أساس التصميم املفتوح ملعظم األجزاء

كان ذلك يف مكونات نقطة االتصال أو النظم أو الشبكة أو الربجمة، جعلت احليلولة دون 
، إضافة إىل أن هناك منظمات إرهابية يدخل من ضمن عملها االخرتاقات صعبة جًدا

ومسؤولياهتا الرغبة يف االخرتاق وتدمري املواقع ومن املعلوم أن لدى املؤسسات من اإلمكانات 
 والقدرات ما ليس لدى األفراد. 

التوصل إىل املعلومات السرية والشخصية ( Hackersيستطيع قراصنة احلاسب اآليل )
وصية وسرية املعلومات بسهولة، وذلك راجع إىل أن التطور املذهل يف عامل واخرتاق اخلص

                                                 

 (. 872( سورة آل عمران اآلية )1)
أبو داود الصالة ،  (1779ئعه )النسائي اإلميان وشرا،  (4804الرتمذي الفنت )،  (29( مسلم اإلميان )2)

 (. 8/12أمحد )،  (8401ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )،  (8827)
 . 39 8( أخرجه اإلمام مسلم يف باب: بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان ، من كتاب اإلميان 3)
 هـ. 8247ربيع أول  8، يوم اجلمعة  84718( جريدة الرياض ، العدد 4)
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احلاسب اآليل يصحبه تقدم أعظم يف اجلرمية املعلوماتية وسبل ارتكاهبا، وال سيما وأن 
 .(1)مرتكبيها ليسوا مستخدمني عاديني، بل قد يكونون خرباء يف جمال احلاسب اآليل 

م عن طريق تسريب البيانات الرئيسة والرموز اخلاصة إن عملية االخرتاق اإللكرتوين تت
بربامج شبكة اإلنرتنت، وهي عملية تتم من أي مكان يف العامل دون احلاجة إىل وجود 
شخص املخرتق يف الدولة اليت اخرتقت فيها املواقع فالبعد اجلغرايف ال أمهية له يف احلد من 

االخرتاقات مل تكتشف بعد بسبب التعقيد  االخرتاقات اإللكرتونية وال تزال نسبة كبرية من
 .(2)الذي يتصف به نظام تشغيل احلاسب اآليل 

من الناحية النظرية أن يكتشف كل أفعال ( ISPميكن ملزود خدمات اإلنرتنت )
مستخدم اإلنرتنت عندما يتصل بالشبكة، ويشمل ذلك: عناوين املواقع اليت زارها، ومىت كان 

عليها، وامللفات اليت جلبها، والكلمات اليت حبث عنها، ذلك، والصفحات اليت اطلع 
واحلوارات اليت شارك فيها، والربيد اإللكرتوين الذي أرسله أو استقبله، وفواتري الشراء للسلع 
اليت طلب شراءها، واخلدمات اليت شارك فيها، لكن ختتلف من الناحية الفعلية كمية 

نت عن مستخدم الشبكة باختالف التقنيات املعلومات اليت جيمعها مزود خدمات اإلنرت 
والربجميات اليت يستخدمها، فإذا مل يكن مزود اخلدمة يستخدم مزودات )بروكسي( تتسلم 

اليت حتلل حركة املرور ( IPوتنظم كل الطلبات، ويستخدم برامج حتسس الرقم اخلاص )
زمن االتصال بتفصيل كبري، فقد ال يسجل سوى البيانات الشخصية للمستخدم، وتأريخ و 

واالنفصال عن الشبكة، وبعض البيانات األخرى، إن معرفة البيانات التفصيلية للمستخدم 
جتعل اإلقدام على االعتداء اإللكرتوين أقل، وذلك ألن بعض الذين حيصل منهم االعتداء 

                                                 

ظر: التهديدات اإلجرامية للتجارة اإللكرتونية ، د سهري حجازي ، مركز البحوث والدراسات ، شرطة ديب ، ( ان1)
 (. 98دولة اإلمارات العربية املتحدة ، العدد )

( انظر: االخرتاقات اإللكرتونية خطر كيف نواجهه ، موزة املزروعي ، جملة آفاق اقتصادية ، دولة اإلمارات العربية 2)
 . 12م ، ص4777ة ، العدد التاسع ، سبتمرب املتحد
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اإللكرتوين يتم منهم ذلك بسبب ظنهم أن بياناهتم التفصيلية ال ميكن االطالع عليها، فيظن 
 .(1)أنه مبجرد دخوله على الشبكة باسم ومهي تصبح بياناته غري معلومة، وهذا خطأ 

إن من الوسائل املستخدمة لتدمري املواقع ضخ مئات اآلالف من الرسائل اإللكرتونية 
(mails-e ) من جهاز احلاسوب اخلاص باملدمر إىل املوقع املستهدف للتأثري على السعة

ذه الكمية اهلائلة من الرسائل اإللكرتونية ضغطًا يؤدي يف النهاية إىل فتشكل هالتخزينية للموقع، 
تفجري املوقع العامل على الشبكة وتشتيت البيانات واملعلومات املخزنة يف املوقع فتنتقل إىل جهاز 
املعتدي، أو متكنه من حرية التجول يف املوقع املستهدف بسهولة ويسر، واحلصول على كل ما 

 .(2)م ومعلومات وبيانات خاصة باملوقع املعتدى عليه حيتاجه من أرقا
 ويف الواقع إن هناك أسبابًا لوقوع عملية تدمري املواقع ومن هذه األسباب ما يأيت: 

ضعف الكلمات السرية فبعض مستخدمي اإلنرتنت جيد أن بعض الكلمات أو  -8
كلمات السرية من األرقام أسهل يف احلفظ فيستخدمها، مما يسهل عملية كسر وختمني ال

 املخرتق. 
عدم وضع برامج محاية كافية حلماية املوقع من االخرتاق أو التدمري وعدم التحديث  -4

 املستمر هلذه الربامج واليت تعمل على التنبيه عند وجود حالة اخرتاق للموقع. 
 استضافة املوقع يف شركات غري قادرة على تأمني الدعم الفين املستمر، أو تستخدم -8

 برامج وأنظمة غري موثوقة أمنًيا وال يتم حتديثها باستمرار. 

                                                 

( انظر: جرائم استخدام شبكة املعلومات العاملية )اجلرمية عرب اإلنرتنت( منظور أمين ، للعقيد الدكتور ممدوح عبد 1)
، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت الذي نظمته كلية الشريعة  24احلميد عبد املطلب ، ص

بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ومركز تقنية املعلومات جبامعة اإلمارات والقانون 
 م. 4777مايو  8-8العربية املتحدة يف الفرتة 

( انظر: التكييف القانوين إلساءة استخدام أرقام البطاقات عرب شبكة اإلنرتنت )دراسة علمية يف ظل أحكام قانون 2)
دين( ، د عماد علي اخلليل ، حبث مقدم ملؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت الذي نظمته كلية العقوبات األر 

الشريعة والقانون بالتعاون مع مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية ومركز تقنية املعلومات جبامعة 
 . 2م ، ص4777مايو  8-8اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة 
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عدم القيام بالتحديث املستمر لنظام التشغيل والذي يتم يف كثري من األحيان  -2
اكتشاف املزيد من الثغرات األمنية فيه، ويستدعي ضرورة القيام بسد تلك الثغرات من خالل 

 هلا ملنع املخربني من االستفادة منها. تصدرها الشركات املنتجة  (1)ملفات برجمية 
للملفات واجمللدات املوجودة ( Backup) عدم القيام بالنسخ االحتياطي للموقع  -1

فيه، وعدم القيام بنسخ قاعدة البيانات املوجودة باملوقع مما يعرض مجيع املعلومات يف املوقع 
خة احتياطية للموقع وحمتوياته للضياع وعدم إمكانية اسرتجاعها، ولذلك تربز أمهية وجود نس

م من أكثر األعوام 4774خاصة مع تفاقم مشكلة االخرتاقات يف اآلونة األخرية، ويعد عام 
اخرتاقًا، فقد تضاعفت حاالت االخرتاق والتدمري بسبب اكتشاف املزيد من الثغرات األمنية 

 .(2)كثري من الفريوسات يف أنظمة التشغيل والربامج املستخدمة يف مزودات اإلنرتنت وانتشار  
 حكم تدمري املواقع: 

يف النهي  لقد جاءت الشريعة اإلسالمية حبفظ حقوق اآلخرين وصيانتها، قال هللا 
عن  فنهى هللا  (3) {         }عن االعتداء: 

االعتداء، وإن املواقع على شبكة املعلومات العاملية حق لآلخرين ال جيوز االعتداء عليه بأي 
وجه من االعتداء، وتدمري املواقع نوع اعتداء فهو حمرم وال جيوز، وقد صدر قرار جممع الفقه 

حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة  بأن ـه8279اإلسالمي يف دورته اخلامسة سنة 
 .  (4)شرًعا، وألصحاهبا حق التصرف فيها وال جيوز االعتداء عليها 

                                                 

شركة مايكروسوفت من وجود ثغرة يف أدوات املساعدة يف معظم إصدارات نظام ويندوز وتقول الشركة: ( حذرت 1)
إن هذه الثغرة ميكن أن تسمح للهاكرز بالتحكم يف حواسيب املستخدمني ، بينما صنفت الشركة الثغرة بأهنا 

، السبت  84124ياض ، العدد حرجة ، ودعت املستخدمني إىل تركيب برنامج ترقيعي حلل املشكلة. )جريدة الر 
 (. 89هـ ، ص8248 3 47

 . 84هـ ، ص8248 1 43، يوم االثنني  84237( انظر: املرجع السابق ، العدد 2)
 . 897( سورة البقرة آية: 3)
 . 4430( جملة جممع الفقه اإلسالمي ، العدد اخلامس ، اجمللد الثالث ، ص4)
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فاالعتداء على مواقع اإلنرتنت ممنوع شرًعا من باب أوىل، فإذا كان حق االخرتاع 
العتداء واالبتكار مصونًا شرًعا، فكذلك املوقع على شبكة اإلنرتنت مصون شرًعا وال جيوز ا

 عليه. 
ويعترب تدمري املوقع من باب اإلتالف وعقوبته أن يضمن ما أتلفه، فيحكم عليه 

 بالضمان. 
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 املبحث الثاين طرق مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول ترشيح الدخول على اإلنرتنت 

ة، واآلثار ال ميكن ألي بلد يف هذا العصر أن يعيش معزواًل عن التطورات التقنية املتسارع
االقتصادية، واالجتماعية، واألمنية النامجة عنها. ويف ظل الرتابط الوثيق بني أجزاء العامل عرب 
تقنيات املعلومات واالتصاالت والتطبيقات اليت مسحت بانسياب األموال والسلع واخلدمات 

ة أفراده واألفكار واملعلومات بني مستخدمي تلك التقنيات، بات من الضروري لكل بلد محاي
ومؤسساته ومقدراته وحضارته من آثار هذا االنفتاح، ومع إدراك اجلميع اليوم للفوائد اجلمة 
لتقنية املعلومات، فإن املخاطر الكامنة يف تغلغل هذه التقنية يف بيوتنا ومؤسساتنا تتطلب من 

ما جيب  اجملتمع والدولة مجيًعا احليلولة دون حصول تلك املخاطر بشىت أنواعها، ومن أهم
توفريه يف هذا الصدد حجب املواقع الضارة واليت تدعو إىل الفساد والشر، ومنها املواقع اليت 
تدعو وتعلم اإلرهاب والعدوان واالعتداء على اآلخرين بغري وجه حق، فهذا األسلوب يعد 

ربه  من األساليب اجملدية والنافعة، فاإلنسان ال يعرض نفسه للفنت والشرور، بل املسلم يسأل
  }يقول عن يوسف عليه السالم:  أن حيفظه من التعرض للفنت، وهللا     

               } (1).  

ولقد جاء يف بعض الدراسات أن الدول اليت تفرض قوانني صارمة يف منع املواقع الضارة 
واهلدامة تنخفض فيها نسبة اجلرائم، ولذلك سعت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية إىل 

نرتنت يف اململكة العربية السعودية حفاظًا على حجب املواقع اإلباحية عن مستخدمي اإل
قرار  ـه8280األخالق وصيانة لألمة من عبث العابثني وإفساد اجملرمني، فقد صدر يف عام 

( الذي أناط مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية مهمة إدخال 838جملس الوزراء رقم ) 
 جراءات الالزمة مبا يف ذلك ترشيح احملتوى. خدمة اإلنرتنت العاملية للمملكة، وتويل مجيع اإل

                                                 

 . 88( سورة يوسف آية: 1)
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ولقد سعت بعض الدول إىل حجب املواقع الضارة، ففي تركيا قررت شركة االتصاالت 
الرتكية اليت تزود مجيع أحناء البالد خبدمات اإلنرتنت حجب بعض املواقع الضارة على شبكة 

ة واألدوات اليت تقوم بتنقية املعلومات العاملية اإلنرتنت، ولذلك عمدت إىل تركيب األجهز 
وهناك دول عدة إسالمية وغري إسالمية تعمد  (1)املواقع وحجب املواقع الضارة ومنع ظهورها 

 إىل ترشيح شبكة اإلنرتنت وحجب املواقع اليت ترى أهنا ضارة أخالقًيا أو فكريًا. 
 املطلب الثاين أنظمة التعامالت اإللكرتونية 

قنية املعلومات، تربز بوضوح احلاجة امللحة إىل إجياد أنظمة مع التوجه املتنامي حنو ت
لضبط التعامالت اإللكرتونية بشىت صورها، فعلى الرغم من حمدودية ما أجنز يف هذا السياق 
فإن اجلهات اليت تضطلع هبذه املهام تعاين من البطء الشديد يف إجناز هذه األنظمة لكثرة 

تعدد اجلهات املرجعية اليت تقوم مبراجعة األنظمة اجلهات املمثلة يف جلان الصياغة، و 
واعتمادها، لذا فال بد من إعداد األنظمة الالزمة لتحقيق االستفادة القصوى من تقنية 
املعلومات، ومحاية املتعاملني من املخاطر اليت تنطوي عليها تلك التقنيات، ولقد أظهرت 

ظيمات ولوائح حتكم قضايا تقنية استبانة أجريت للتعرف على مدى احلاجة إىل وجود تن
 .  (2)يرون احلاجة إىل ذلك  %07املعلومات أن 

إن املخاطر الكامنة يف تغلغل تقنية املعلومات احلديثة يف واقعنا تتطلب من اجملتمع 
والدول مجيًعا احليلولة دون حصول تلك املخاطر بشىت أنواعها، ومن أهم ما جيب توفريه يف 

ألنظمة واللوائح املنظمة لسلوك األفراد واملؤسسات حيال التعامل مع هذا الصدد األحكام وا
تقنية املعلومات مهما كان نوع التعامل وأيًا كانت مقاصده، دون تقييد حلرية اجملتمع عن 
االستثمار البناء لتلك التقنية، فحسب دراسة أجراها مشروع اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات 

من أفراد العينة  %9يف اململكة العربية السعودية، اتضح أن شخص  077على ما يزيد عن 
 %0يقومون مبحاوالت اخرتاق مواقع وأجهزة األفراد واملؤسسات، باإلضافة إىل ما يقرب من 

                                                 

 هـ. 8248 8 84، الثالثاء  84843الرياض ، العدد: ( انظر: جريدة 1)
 . 88( انظر: دراسة الوضع الراهن يف حمور أحكام يف املعلوماتية ، ص2)
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يقومون هبذا العمل بشكل نادر، وهذه النسبة عالية بكل املقاييس، وتزيد هذه النسبة يف نوع 
ادمات بالرسائل الربيدية، حيث وصلت النسبة إىل ما آخر من املخالفات كإغراق أجهزة اخل

من أفراد العينة يقومون هبذا العمل بشكل نادر ) أي  %84باإلضافة إىل  %81يزيد عن 
 سبق أن قاموا به (. 

إنه وبالرغم من إدراك أمهية وجود وتطبيق أحكام وأنظمة لضبط التعامالت اإللكرتونية 
يم ومتابعة االلتزام بتلك األحكام ال يزال يف مراحله األولية، فإن اجلهود املبذولة لدراسة وتنظ

وما مت يف هذا الشأن ال يتجاوز جمموعة من القرارات املنفصلة واللوائح اجلزئية اليت ال 
تستوعب القضايا املستجدة يف أعمال تقنية املعلومات، كما ال توجد بصورة منظمة ومعلنة 

 .  (1)ات إعالمية لشرائح اجملتمع املختلفة أقسام أمنية، وحماكم خمتصة، ومنتج
ويف اململكة العربية السعودية جيري العمل إلصدار عدد من األنظمة اليت تضبط 
التعامالت اإللكرتونية وجترم االعتداء والعدوان اإللكرتوين، ومن أمثلة ذلك مشروع نظام 

( من مشروع النظام على 47دة )فقد نصت املا (2)املبادالت اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية 
أنه: يعد مرتكًبا جناية أي شخص يدخل عن عمد منظومة حاسوب، أو جزءًا منها بدون 
وجه حق، وذلك بالتعدي على إجراءات األمن، من أجل ارتكاب عمل يعد جناية حسب 

 األنظمة املرعية وحسب ما حتدده الالئحة التنفيذية. 
م على أنه يعد مرتكًبا جناية أي شخص يعرتض ( من مشروع النظا48ونصت املادة )

عمًدا وبدون وجه حق وعن طريق أساليب فنية، إرسال البيانات احلاسوبية غري املصرح هبا 
 للعموم من منظومة حاسوب أو داخلها. 

                                                 

( دراسة الوضع الراهن يف جمال أحكام يف املعلوماتية ، إعداد: د حممد القاسم ، د رشيد الزهراين ، د عبد الرمحن 1)
 . 3،  0لوطنية لتقنية املعلومات ، صالسند ، عاطف العمري ، مشروع اخلطة ا

( وقد كلف الباحث من قبل وزارة التجارة باملشاركة يف إعداد هذا النظام ، فشارك يف صياغته ، وقد مت رفع املشروع 2)
 للجهات العليا العتماده. 
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( فقد نصت على أنه يعد مرتكًبا جناية كل شخص يقوم عن عمد أو 44أما املادة )
دخال فريوس حاسويب أو يسمح بذلك يف أي حاسوب أو بإمهال جسيم وبدون وجه حق بإ

 منظومة حاسوب، أو شبكة حاسوب. 
( لتجرمي إحلاق الضرر بالبيانات احلاسوبية باملسح أوالتحوير أو 48كما جاءت املادة )

 الكتمان. 
( على أنه يعد مرتكًبا جناية أي شخص يقوم عن عمد وبدون وجه 41ونصت املادة )

ال بيانات حاسوبية أو حتويرها أو حموها وينتج عنها بيانات غري حق وبقصد الغش بإدخ
 صحيحة بقصد اعتبارها معلومات صحيحة. 

 .  (1)( على العقوبات املرتتبة على التجاوزات اليت حددها النظام 43كما نصت املادة )
كما جيري العمل إلصدار نظام للحد من االخرتاقات اإللكرتونية، وهذا النظام حيدد 

قوبات املرتتبة على االخرتاقات اإللكرتونية، وتقوم بإعداده وزارة الداخلية للتصدي ملخرتقي الع
شبكة املعلومات يف اململكة، ويشمل هذا النظام حتديد اجلناة القائمني باالخرتاق سواء كانوا 

 .  (2)أفراًدا أو مؤسسات، وكذلك العقوبات النظامية اليت يتم تطبيقها حبقهم 
 ثالث أنظمة احلماية الفنية من االعتداءات اإللكرتونية املطلب ال

م يف الواليات املتحدة األمريكية بواسطة 8913منذ أول حالة جلرمية موثقة ارتكبت عام 
احلاسب اآليل وحىت اآلن كرب حجم هذه اجلرائم وتنوعت أساليبها وتعددت اجتاهاهتا وزادت 

يد البالغة لألمن القومي للدول، خصوًصا خسائرها وأخطارها، حىت صارت من مصادر التهد
تلك اليت ترتكز مصاحلها احليوية على املعلوماتية، وتعتمد عليها يف تسيري شؤوهنا، فقد 
حتولت هذه اجلرائم من جمرد انتهاكات فردية ألمن النظم واملعلومات إىل ظاهرة تقنية عامة، 

                                                 

هـ ، 8248 8 80سعودية ( انظر: مشروع نظام املبادالت اإللكرتونية والتجارة اإللكرتونية ، يف اململكة العربية ال1)
 إعداد: وزارة التجارة ، إدارة التجارة اإللكرتونية. 

 . 80هـ ، ص8248 87 47،  82239( جريدة املدينة ، العدد: 2)
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احلاسب اآليل واالتصال بشبكات ينخرط فيها الكثري ممن تتوافر لديهم القدرات يف جمال 
 املعلومات. 

 إن املقاومة للجرائم واالعتداءات اإللكرتونية على نوعني: 
 النوع األول: املقاومة الفنية. 

 النوع الثاين: املقاومة النظامية. 
 وتتم احلماية الفنية التقنية بعدة وسائل منها: 

 نت. أواًل: تشفري البيانات املهمة املنقولة عرب اإلنرت 
 ثانًيا: إجياد نظام أمين متكامل يقوم حبماية البيانات واملعلومات. 

ثالثًا: توفري برامج الكشف عن الفريوسات واملقاومة هلا حلماية احلاسب اآليل والبيانات 
 واملعلومات من اإلضرار هبا. 

ع رابًعا: عدم استخدام شبكات احلاسب اآليل املفتوحة لتداول املعلومات األمنية، م
 عمل وسائل التحكم يف الدخول إىل املعلومات واحملافظة على سريتها. 

خامًسا: توزيع مهام العمل بني العاملني، فال يعطى املربمج مثاًل وظيفة تشغيل احلاسب 
اآليل إضافة إىل عمله، ففي هذه احلالة سوف يكون قادرًا على كتابة برامج قد تكون غري 

بيانات احلقيقية، كما يتم توزيع مهام الربنامج الواحد على سليمة، ومن مث تنفيذها على ال
 جمموعة من املربجمني، مما جيعل كتابة برامج ضارة أمرًا صعًبا. 

اإلنرتنت ميدان لكل ممنوع، وال نغايل إذا قلنا: إن التقدم التقين الذي يشهده العامل 
جوانبه السلبية تكاد تكون  اليوم، كما أن له من اجلوانب اإلجيابية ما يصعب حصره، إال أن

مدمرة، ما مل تكن هناك مقاومة هلذه السلبيات، فمن خالل شبكة اإلنرتنت ميكن معرفة  
كيفية صناعة املتفجرات، وغسيل األموال، وصناعة القنبلة النووية، وسرقة البطاقات 

إلنسانية أن االئتمانية، ولقد أظهر تقرير ملركز األمم املتحدة للتطوير االجتماعي والشؤون ا
الوقاية من االعتداءات وجرائم الكمبيوتر تعتمد على املؤسسات األمنية يف إجراءات معاجلة 
املعلومات والبيانات اإللكرتونية، وتعاون ضحايا جرائم الكمبيوتر مع رجال األمن، إىل 
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رائم جانب احلاجة إىل التعاون الدويل املتبادل للبحث اجلنائي والنظامي يف جمال مكافحة ج
الكمبيوتر، ويف أوروبا قدمت جلنة جرائم الكمبيوتر توصيات تتعلق جبرائم الكمبيوتر تتمحور 
حول عدد من النقاط منها املشكالت القانونية يف استخدام بيانات الكمبيوتر واملعلومات 

من املخزنة فيه للتحقيق، والطبيعة العاملية لبعض جرائم الكمبيوتر، وحتديد معايري لوسائل األ
املعلومايت، والوقاية من جرائم الكمبيوتر، األمر الذي ينبه إىل املعضلة األساسية يف هذا النوع 
من جرائم الكمبيوتر وهي عدم االرتباط باحلدود اجلغرافية، وأيًضا كون التقنية املستخدمة يف 

حتويلها يف هذه اجلرائم متطورة جًدا، فاألموال اليت يتم استحصاهلا لعصابة يف طوكيو، ميكن 
 .  (1)ثانية واحدة إىل أحد البنوك يف نيويورك، دون إمكانية ضبطها 

إن أجهزة األمن حتتاج إىل كثري من العمل لتطوير قدراهتا للتعامل مع جرائم الكمبيوتر 
والوقاية منها، وتطوير إجراءات الكشف عن اجلرمية، خاصة يف مسرح احلادث، وأن يكون 

تشغيل جهاز احلاسب اآليل، ومعرفة املعدات اإلضافية فيه، ومعرفة  رجل التحقيق قادرًا على
الربجميات الالزمة للتشغيل، حبيث يتمكن من تقدمي الدليل املقبول للجهات القضائية، وأيًضا 
يلزم نشر الوعي العام جبرائم الكمبيوتر، والعقوبات املرتتبة عليها، واستحداث األجهزة األمنية 

ى التحقيق يف جرائم الكمبيوتر، والتعاون مع الدول األخرى يف احلماية املختصة القادرة عل
 والوقاية من هذه اجلرائم. 

إن معظم أدوات اجلرمية اإللكرتونية تكون متوافرة على الشبكة، وهذا األمر ال متنعه 
األنظمة يف معظم الدول، إما لعدم القدرة على السيطرة عليه، أو ألن هناك استخدامات 

هلذه الربامج، فمثاًل هناك عدة برامج لكسر كلمة السر لدخول األجهزة احملمية بكلمة مفيدة 
وهذه الربامج تكون مفيدة ملن نسي كلمة ( CRACKINGمرور وهو ما يطلق عليه )

السر للدخول على اجلهاز، أو الدخول على أحد امللفات احملمية، ويف الوقت نفسه ميكن 
يف فتح جهاز معني بعد معرفة كلمة السر، والدخول على  للمعتدي أن يستغل هذه الربامج

اإلنرتنت واستغالله يف االستخدام السيئ، إذن أدوات القرصنة واإلجرام متوافرة، لكن اإلجرام 
                                                 

 . 18، ص  4778 1 0، يوم االثنني  3893( انظر: جريدة الشرق األوسط ، العدد 1)
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يكون يف االستغالل السيئ هلذه األدوات، ويوجد لدى معظم الدول الكربى أدوات تعقب 
على بريد إلكرتوين، أو موقع رمسي إلحدى ملعرفة مصدر مطلق الفريوس مثال، أو اهلجوم 

هذه الدول، ولذلك حيرص هؤالء املعتدون على أن يتم هذا العمل اإلجرامي عن طريق 
أجهزة اآلخرين، وهذا يبني أمهية أن حيمي كل واحد جهازه، وأن حيرص على رقمه السري 

جلامعات حىت ال يستغل من قبل اآلخرين، وينطبق هذا أيضا على أصحاب الشبكات كا
واملعاهد اليت توفر اإلنرتنت ملنسوبيها، فقد يستغلها بعضهم إلطالق الفريوسات أو غريها من 

 االعتداءات اإللكرتونية. 
إن احملافظة على املعلومات من أهم ما حترص عليه اهليئات واملنظمات والدول، وحىت 

ن تعويض فقدان على مستوى األفراد، إذ ميكن تعويض فقدان األجهزة والربامج، ولك
البيانات واملعلومات أو التالعب هبا يعد من األمور الصعبة واملكلفة، فاملعلومات والبيانات 
تعد من أهم ممتلكات أي منظمة، لذا يتم السعي للمحافظة على البيانات واملعلومات قدر 

اليت  اإلمكان حىت ال يصل إليها أشخاص غري مصرح هلم، ويتم اتباع جمموعة من اإلجراءات
 تضمن سالمة هذه املعلومات منها ما يأيت: 

عدم إلقاء خمرجات احلاسب اآليل، أو شريط حتبري الطابعة، ألن مثل هذه  -8
املخرجات قد حتتوي على معلومات مهمة تصل إىل أشخاص غري مصرح هلم االطالع 

 عليها، لذا جيب متزيق املخرجات بواسطة آالت خاصة قبل إلقائها. 
كلمات السر للدخول إىل احلاسب اآليل، وتغيريها كل فرتة حبيث تعتمد   استخدام -4

طول الفرتة على أمهية البيانات بالنسبة للمنظمة، كما أن بعض أنظمة التشغيل ال تسمح 
وجتربك على تغيريها بعد فرتة حمددة من قبل املشرف  ،باستخدام كلمة السر نفسها مرة أخرى

 على نظام التشغيل. 
ق حتكم داخل النظام تساعد على منع حماوالت الدخول غري النظامية عمل طر  -8

مثال ذلك: عمل ملف يتم فيه تسجيل مجيع األشخاص الذين وصلوا أو حاولوا الوصول إىل 
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أي جزء من البيانات: حيوي رقم املستخدم، ووقت احملاولة وتأرخيها ونوع العملية اليت قام هبا 
  وغري ذلك من املعلومات املهمة.

توظيف أشخاص تكون مهمتهم املتابعة املستمرة ملخرجات برامج احلاسب اآليل  -2
للتأكد من أهنا تعمل بشكل صحيح، وخاصة الربامج املالية اليت غالًبا ما يكون التالعب هبا 
من قبل املربجمني أو املستخدمني، وذلك عن طريق أخذ عينات عشوائية ملخرجات الربنامج 

كما يقومون بفحص ملف املتابعة للتعرف على األشخاص الذين وصلوا يف فرتات خمتلفة،  
 إىل البيانات، أو حاولوا الوصول إليها. 

تشفري البيانات املهمة املنقولة عرب وسائل االتصاالت كاألقمار الصناعية أو عرب  -1
ا إىل األلياف البصرية، حبيث يتم تشفري البيانات، مث إعادهتا إىل وضعها السابق عند وصوهل

الطرف املستقبل، ويتم اللجوء إىل تشفري البيانات واملعلومات إذا كانت مهمة، ألن عملية 
 التشفري مكلفة. 

 عمل نسخ احتياطية من البيانات ختزن خارج مبىن املنظمة.  -3
استخدام وسائل حديثة تضمن دخول األشخاص املصرح هلم فقط إىل أقسام مركز  -0

 .  (1)أجهزة التعرف على بصمة العني، أو اليد، أو الصوت  احلاسب اآليل، كاستخدام

                                                 

بن عبد هللا الشدي ، دار الوطن للنشر الرياض ، الطبعة ( انظر: مقدمة يف احلاسب اآليل وتقنية املعلومات طارق 1)
 . 833هـ ، ص8283الثانية ، 



 وسائل اإلرهاب اإللكرتوين

 25 

 املبحث الثالث جهود التصدي لإلرهاب اإللكرتوين 
 املطلب األول جهود اململكة العربية السعودية يف التصدي لإلرهاب اإللكرتوين 

شريعة  تتميز اململكة العربية السعودية باعتمادها على القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة
وحكما يف مجيع شؤون احلياة، ومن هذا املنطلق فإن التعامالت املرتبطة بتقنية املعلومات،  
كغريها من جماالت احلياة، ختضع لألحكام الشرعية املستمدة من الكتاب والسنة، ويف ضوء 

ة،  تلك األحكام تقوم اجلهات املعنية بوضع اللوائح احملددة حلقوق والتزامات األطراف املختلف
كما تقوم اهليئات األمنية والقضائية واحلقوقية بتنزيل تلك األحكام واللوائح على القضايا 

 املختلفة. 
ولقد صدرت يف اململكة العربية السعودية بعض األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات 

ات يف ملواجهة االعتداءات اإللكرتونية واإلرهاب اإللكرتوين، ونصت تلك األنظمة على عقوب
 42( يف 838حال املخالفة هلذه األنظمة والتعليمات واللوائح، كقرار جملس الوزراء رقم )

الذي ينص على إصدار الضوابط املنظمة الستخدام شبكة اإلنرتنت  ـه8280 87
 واالشرتاك فيها، ومن ذلك: 

وصولة االمتناع عن الوصول أو حماولة الوصول إىل أي من أنظمة احلاسبات اآللية امل -8
بشبكة اإلنرتنت، أو إىل أي معلومات خاصة، أو مصادر معلومات دون احلصول على 

 موافقة املالكني، أو من يتمتعون حبقوق امللكية لتلك األنظمة واملعلومات أو املصادر. 
االمتناع عن إرسال أو استقبال معلومات مشفرة إال بعد احلصول على الرتاخيص  -4

 ة املعنية. الالزمة من إدارة الشبك
 االمتناع عن الدخول إىل حسابات اآلخرين، أو حماولة استخدامها بدون تصريح.  -8
االمتناع عن إشراك اآلخرين يف حسابات االستخدام، أو إطالعهم على الرقم  -2

 السري للمستخدم. 
 االلتزام باحرتام األنظمة الداخلية للشبكات احمللية والدولية عند النفاذ إليها.  -1
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االمتناع عن تعريض الشبكة الداخلية للخطر، وذلك عن طريق فتح ثغرات أمنية  -3
 عليها. 
االمتناع عن االستخدام املكثف للشبكة مبا يشغلها دوًما، ومينع اآلخرين من  -0

 االستفادة من خدماهتا. 
االلتزام مبا تصدره وحدة خدمات ) اإلنرتنت ( مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم  -3

 التقنية من ضوابط وسياسات الستخدام الشبكة. و 
نص القرار على تكوين جلنة دائمة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية وزارات: الدفاع،  -9

واملالية، والثقافة واإلعالم، واالتصاالت وتقنية املعلومات، والتجارة، والشؤون اإلسالمية، 
رئاسة االستخبارات، ومدينة امللك عبد العزيز والتخطيط، والتعليم العايل، والرتبية والتعليم، و 

للعلوم والتقنية، وذلك ملناقشة ما يتعلق مبجال ضبط واستخدام )اإلنرتنت( والتنسيق فيما 
 خيص اجلهات اليت يراد حجبها، وهلا على األخص ما يأيت: 

نرتنت الضبط األمين فيما يتعلق باملعلومات الواردة أو الصادرة عرب اخلط اخلارجي لإل -أ 
 واليت تتناىف مع الدين احلنيف واألنظمة. 

 التنسيق مع اجلهات املستفيدة من اخلدمة فيما يتعلق بإدارة وأمن الشبكة الوطنية.  -ب
وهذا القرار يبني مبادرة اململكة العربية السعودية وسعيها لتنظيم التعامالت اإللكرتونية 

 وضبطها. 
يف عقد دورات تدريبية، هي األوىل من نوعها حول  ولقد بدأت اململكة العربية السعودية

موضوع مكافحة جرائم احلاسب اآليل مبشاركة خمتصني دوليني، وتقدر تكلفة جرائم احلاسب 
من هذه اجلرائم تعرض هلا  %41مليون دوالر،  377اآليل يف منطقة الشرق األوسط حبوايل 

ا تعمل جلنة سعودية حكومية م فقط، وفيم4777أفراد ومؤسسات من السعودية خالل عام 
مكونة من وكالء الوزارات املعنية هبذا املوضوع على االنتهاء من إجناز مشروع نظام التجارة 
اإللكرتونية، فهي مكلفة أيًضا بوضع النظم والبيانات، وتقييم البنية التحتية، ومجيع العناصر 

لحد من انتشار هذا النوع من املتعلقة بالتعامالت اإللكرتونية، وتأيت هذه االستعدادات ل
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اجلرمية حملًيا بعد فتح باب التجارة اإللكرتونية فيها، خاصة أن العامل يعاين من انتشارها 
بشكل واسع بعد أن تطورت بشكل الفت للنظر فيما خيص ماهية هذا النوع من اجلرائم، 

 حتد من ارتكاهبا.  ومرتكبيها، وأنواعها ووسائل مكافحتها، إىل جانب األحكام واألنظمة اليت
وهتدف اإلجراءات يف اململكة العربية السعودية إىل تنمية معارف ومهارات املشاركني يف 
جمال مكافحة اجلرائم اليت ترتكب عن طريق الكمبيوتر، أو عرب شبكة احلاسب اآليل، وحتديد 

املعلومات يف  أنواعها ومدلوالهتا األمنية، وكيفية ارتكاهبا، وتطبيق اإلجراءات الفنية ألمن
الربجميات وأمن االتصاالت يف شبكات احلاسب اآليل، واإلجراءات اإلدارية ألمن استخدام 
املعلومات، ويرتكب هذا النوع من اجلرائم بواسطة عدة فئات خمتلفة، ولعل الفئة األخطر من 

اآليل  مرتك ي هذا النوع من اجلرائم هي فئة اجلرمية املنظمة اليت يستخدم أفرادها احلاسب
ألغراض السرقة أو السطو على املصارف واملنشآت التجارية، مبا يف ذلك سرقة أرقام 
البطاقات االئتمانية واألرقام السرية ونشرها أحيانًا على شبكة اإلنرتنت، كما تستخدم هذه 
الفئة احلاسب اآليل إلدارة أعماهلا غري املشروعة كالقمار واملخدرات وغسيل األموال، وعلى 

تنوع الفئات اليت ترتكب هذه النوعية من اجلرائم إال أن الطرق املستخدمة يف اجلرمية  رغم
 تتشابه يف أحيان كثرية. 

ولذلك فإن أجهزة األمن حباجة إىل الكثري من العمل لتطوير قدراهتا للتعامل مع جرائم 
ل مع الكمبيوتر، خاصة يف مسرح اجلرمية، حىت يكون رجل التحقيق قادرًا على التعام

 .  (1)األدوات اإللكرتونية من أجهزة وبرامج 
وكما ذكرنا سابًقا جيري العمل يف اململكة العربية السعودية إلصدار عدد من األنظمة 

 اليت تضبط التعامالت اإللكرتونية وجترم االعتداء والعدوان اإللكرتوين. 

                                                 

مليون دوالر حلقت  817( انظر: السعودية تعقد دورات ملكافحة جرائم الكمبيوتر بعد خسائر تقدر بأكثر من 1)
م ، 4778 1 0 ، يوم االثنني 3893مبؤسساهتا الوطنية ، عمر الزبيدي ، جريدة الشرق األوسط ، العدد: 

 . 81ص
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 املطلب الثاين اجلهود الدولية يف التصدي لإلرهاب اإللكرتوين 
على مستوى دول العامل ومع مواكبة التطور اهلائل لتقنية املعلومات سنت أنظمة لضبط 
التعامالت اإللكرتونية، وتضمنت تلك األنظمة عقوبات للمخالفني يف التعامالت اإللكرتونية 

م للمخالفات اإللكرتونية، وقد صنف املخالفات إىل: 8990ففي ماليزيا صدر نظام يف عام 
شروع إىل احلاسب اآليل والدخول بنية التخريب أو التعديل غري املسموح به الوصول غري امل

مع  (1)دوالر ماليزي 777.817وترتاوح العقوبات احملددة بني غرامات مالية تصل إىل 
 السجن مدة تصل إىل عشر سنوات. 
م للحماية من اجلرائم املعلوماتية، يتيح معاقبة 4778ويف أيرلندا صدر نظام يف عام 

 ستخدام غري املسموح به ألجهزة وأنظمة احلاسب اآليل. اال
ويف مصر جيري العمل يف وزارة االتصاالت واملعلومات إلصدار نظام عن اجلرمية 
اإللكرتونية، يتضمن عقوبات رادعة ملن يقوم من األفراد أو املؤسسات بتزوير أو إفساد 

ات بدون وجه حق، وغريها مستند إلكرتوين على الشبكة، أو الكشف عن بيانات ومعلوم
 من صور اجلرمية اإللكرتونية. 

أما يف األردن فيجري العمل إلعداد تنظيم يتعلق خبصوصية املعلومات وسريتها، 
للمحافظة عليها يف ظل التعامالت اإللكرتونية عرب الشبكات العاملية للمعلومات، كما 

نية املعلومات وما يف حكمها، تساهم األردن يف إعداد مشروع حول قانون مكافحة جرائم تق
 واملقدم إىل اإلدارة العامة للشؤون القانونية يف جامعة الدول العربية. 

 صعوبة التعاون الدويل يف مكافحة اجلرمية اإللكرتونية: 
يف عامل مزدحم بشبكات اتصال دقيقة تنقل وتستقبل املعلومات من مناطق جغرافية 

لمعلومات أمًنا كاماًل، يتاح يف ظلها التالعب عرب متباعدة باستخدام تقنيات ال تكفل ل
احلدود بالبيانات املنقولة أو املخزنة، مما قد يسبب لبعض الدول أو األفراد أضرارًا فادحة، 

                                                 

( انظر: دراسة جتارب الدول يف جمال أحكام يف املعلوماتية ، إعداد: د حممد القاسم ، د رشيد الزهراين د عبد الرمحن 1)
 هـ. 8248 88 87السند ، عاطف العمري ، مشروع اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات 
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يغدو التعاون الدويل واسع املدى يف مكافحة اجلرائم الواقعة يف بيئة املعاجلة اآللية للبيانات 
ة هلذا التعاون إال أن عقبات عدة تقف يف سبيله أبرزها ما أمرًا متحتًما، ومع احلاجة املاس

 يأيت: 
عدم وجود اتفاق عام مشرتك بني الدول حول مناذج إساءة استخدام نظم  -8

 املعلومات الواجب جترميها. 
 عدم الوصول إىل مفهوم عام موحد حول النشاط الذي ميكن االتفاق على جترميه.  -4
 اختالف احلضارات. اختالف مفاهيم اجلرمية ب -8
 عدم وجود معاهدات دولية ملواجهة املتطلبات اخلاصة باجلرائم اإللكرتونية.  -2
تعقد املشكالت النظامية والفنية اخلاصة بتفتيش نظام معلومايت خارج حدود  -1

 الدولة، أو ضبط معلومات خمزنة فيه، أو األمر بتسليمها. 
ا، أهاب مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع وسعًيا للتغلب على هذه املشكالت أو بعضه

اجلرمية ومعاملة اجملرمني الذي عقد يف هافانا، يف قراره املتعلق باجلرائم ذات الصلة باحلاسب 
اآليل بالدول األعضاء أن تكثف جهودها كي تكافح مبزيد من الفعالية عمليات إساءة 

ة على الصعيد الوطين، مبا يف استعمال احلاسب اآليل اليت تستدعي تطبيق جزاءات جنائي
 ذلك النظر إذا دعت الضرورة يف: 

( حتديث األنظمة واإلجراءات اجلنائية مبا يف ذلك اختاذ تدابري من أجل ضمان أن أ
 تكون اجلزاءات بشأن سلطات التحقيق وقبول األدلة على حنو مالئم. 

، للتصدي هلذا ( النص على جرائم وجزاءات وإجراءات تتعلق بالتحقيق واألدلةب
 الشكل اجلديد واملعقد من أشكال النشاط اإلجرامي. 

كما حث املؤمتر الدول األعضاء على مضاعفة األنشطة اليت تبذهلا على الصعيد الدويل 
من أجل مكافحة اجلرائم املتصلة باحلاسبات، مبا يف ذلك دخوهلا حسب االقتضاء أطرافًا يف 

، وتبادل املساعدة اخلاصة املرتبطة باجلرائم ذات الصلة املعاهدات املتعلقة بتسليم اجملرمني
باحلاسب اآليل، وأن يسفر حبث مؤمترات األمم املتحدة ملوضوع اجلرائم ذات الصلة باحلاسب 
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عن فتح آفاق جديدة للتعاون الدويل يف هذا املضمار والسيما فيما يتعلق بوضع أو تطوير ما 
 يأيت: 
 ة اآللية للبيانات. معايري دولية ألمن املعاجل -أ

تدابري مالئمة حلل مشكالت االختصاص القضائي اليت تثريها اجلرائم املعلوماتية  -ب
 العابرة للحدود، أو ذات الطبيعة الدولية. 

اتفاقيات دولية تنطوي على نصوص تنظيم إجراءات التفتيش والضبط املباشر الواقع  -ج
تصلة فيما بينها، واألشكال األخرى للمساعدة عرب احلدود على األنظمة املعلوماتية امل

 .  (1)املتبادلة، مع كفالة احلماية يف الوقت نفسه حلقوق األفراد والدول 

                                                 

ي الفين واقرتاح بإنشاء آلية عربية موحدة للتدريب التخصصي ، د ( انظر: اجلرائم املعلوماتية ، أصول التحقيق اجلنائ1)
هشام حممد فريد رستم ، حبث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر واإلنرتنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون 

 . 23،  29م ، ص4777جبامعة اإلمارات العربية املتحدة ، 
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 اخلامتة 
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على من ختمت ببعثته 

فلقد أصبح اإلرهاب  الرساالت نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريًا. أما بعد:
اإللكرتوين هاجسا خييف العامل الذي أصبح عرضة هلجمات اإلرهابيني عرب اإلنرتنت الذين 
ميارسون نشاطهم التخري ي من أي مكان يف العامل، وهذه املخاطر تتفاقم مبرور كل يوم، ألن 

لكرتونية واليت التقنية احلديثة وحدها غري قادرة على محاية الناس من العمليات اإلرهابية اإل
سببت أضرارًا جسيمة على األفراد واملنظمات والدول. ولقد سعت العديد من الدول إىل 
اختاذ التدابري واالحرتازات ملواجهة اإلرهاب اإللكرتوين، إال أن هذه اجلهود قليلة وال نزال 

 حباجة إىل املزيد من هذه اجلهود املبذولة ملواجهة هذا السالح اخلطري. 
اب اإللكرتوين أصبح خطرًا يهدد العامل بأسره، ويكمن اخلطر يف سهولة استخدام فاإلره

هذا السالح مع شدة أثره وضرره، فيقوم مستخدمه بعمله اإلرهايب وهو يف منزله، أو مكتبه، 
 أو يف مقهى، أو حىت من غرفته يف أحد الفنادق. 
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 النتائج 
 إن من أبرز ما توصلت إليه يف البحث اآليت: 

أن التعامالت املرتبطة بتقنية املعلومات كغريها من جماالت احلياة جيب أن ختضع : أواًل 
لألحكام الشرعية املستمدة من الكتاب والسنة، ويف ضوء تلك األحكام تقوم اجلهات املعنية 
بوضع اللوائح احملددة حلقوق والتزامات األطراف املختلفة، كما تقوم اهليئات القضائية واألمنية 

 قوقية بتنزيل تلك األحكام واللوائح على القضايا املختلفة، وفض النزاعات الناجتة عنها. واحل
أن من أعظم الوسائل املستخدمة يف اإلرهاب اإللكرتوين استخدام الربيد ثانًيا: 

اإللكرتوين يف التواصل بني اإلرهابيني وتبادل املعلومات بينهم، بل إن كثريًا من العمليات 
يت حدثت يف اآلونة األخرية كان الربيد اإللكرتوين فيها وسيلة من وسائل تبادل اإلرهابية ال

 املعلومات وتناقلها بني القائمني بالعمليات اإلرهابية واملخططني هلا. 
اخرتاق الربيد اإللكرتوين خرق خلصوصية اآلخرين وهتك حلرمة معلوماهتم وبياناهتم ثالثًا: 

ة اإلسالمية كفلت حفظ احلقوق الشخصية لإلنسان هنى عن التجسس، والشريع وهللا 
وحرمت االعتداء عليها بغري حق. كما أن االعتداء على مواقع اإلنرتنت باالخرتاق أو التدمري 
ممنوع شرًعا، ويعد تدمري املواقع من باب اإلتالف وعقوبته أن يضمن ما أتلفه فيحكم عليه 

 بالضمان. 
صميم مواقع هلم على شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت يقوم اإلرهابيون بإنشاء وترابًعا: 

لنشر أفكارهم والدعوة إىل مبادئهم، وتعليم الطرق والوسائل اليت تساعد على القيام 
بالعمليات اإلرهابية، فقد أنشئت مواقع لتعليم صناعة املتفجرات، وكيفية اخرتاق وتدمري 

ة الدخول على املواقع احملجوبة، وطريقة نشر املواقع وطرق اخرتاق الربيد اإللكرتوين، وكيفي
 الفريوسات وغري ذلك. 

حجب املواقع الضارة واليت تدعو إىل الفساد والشر، ومنها املواقع اليت تدعو خامًسا: 
وتعلم اإلرهاب والعدوان واالعتداء على اآلخرين بغري وجه حق من األساليب اجملدية والنافعة 

  ملكافحة اإلرهاب اإللكرتوين.
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على الرغم من إدراك أمهية وجود وتطبيق أحكام وأنظمة لضبط التعامالت سادًسا: 
اإللكرتونية واليت تعترب وسيلة من وسائل مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين، فإن اجلهود املبذولة 
لدراسة وتنظيم ومتابعة االلتزام بتلك األحكام ال يزال يف مراحله األولية، وما مت يف هذا 

تجاوز جمموعة من القرارات املنفصلة واللوائح اجلزئية اليت ال تستوعب القضايا الشأن ال ي
املستجدة يف أعمال تقنية املعلومات كما ال توجد بصورة منظمة ومعلنة أقسام أمنية، وحماكم 

 خمتصة، ومنتجات إعالمية لشرائح اجملتمع املختلفة. 
تطوير قدراهتا للتعامل مع جرائم إن أجهزة األمن حتتاج إىل كثري من العمل لسابًعا: 

الكمبيوتر والوقاية منها، وتطوير إجراءات الكشف عن اجلرمية، خاصة يف مسرح احلادث، 
حبيث تتمكن من تقدمي الدليل املقبول للجهات القضائية، وأيًضا يلزم نشر الوعي العام جبرائم 

ية املختصة القادرة على الكمبيوتر، والعقوبات املرتتبة عليها، واستحداث األجهزة األمن
التحقيق يف جرائم الكمبيوتر، والتعاون مع الدول األخرى يف احلماية والوقاية من هذه 

 اجلرائم. 
تضطلع اململكة العربية السعودية جبهود جبارة يف مكافحة اإلرهاب اإللكرتوين، ثامًنا: 

اجهة االعتداءات ولقد أصدرت جمموعة من األنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات ملو 
اإللكرتونية واإلرهاب اإللكرتوين، إضافة إىل عقد دورات تدريبية، هي األوىل من نوعها حول 

 موضوع مكافحة جرائم احلاسب اآليل مبشاركة خمتصني دوليني. 
: على مستوى دول العامل ومع مواكبة التطور اهلائل لتقنية املعلومات سنت أنظمة تاسًعا

لكرتونية، وتضمنت تلك األنظمة عقوبات للمخالفني يف التعامالت لضبط التعامالت اإل
 اإللكرتونية ومكافحة اإلرهاب اإللكرتوين. 

على ما مّن به علّي من إكمال هذا البحث والذي أرجو  وختاًما فإين أمحد املوىل 
ل أن ينال القبول منه سبحانه وأن يبارك فيه، وأن ينفع به، وأن يرزقين اإلخالص يف القو 

 والعمل وأن جيعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكرمي. 
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عيب فيه وعال،  واحلمد هلل من قبل ومن بعد، واستغفر هللا من الزلل واخلطأ، فجل من ال
 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 
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