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  أهدي هذا العمل،، 

  .. إىل من باحلب غمروين وجبميل السجايا أدبوين

  أيب وأمي

  إىل سندي وعوين بعد اهللا إخواين  

إىل كل من أعانين يف إجناز هذا العمل املتواضع قوالً وعمالً داعياً اهللا أن 

  يكرمهم ويبارك فيهم،، 
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احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والشكر هللا عـز  

  . وجل على ما أنعم به علي من نعم عديدة

أشكر املوىل عز وجل الذي من علي ووفقين إلمتام هذه الرسالة، مث أتقدم بـوافر  

الشكر والتقدير لصاحب السمو امللكي األمري حممد بن نايف بن عبـد العزيـز وزيـر    

رئـيس  معـايل  الداخلية رئيس الس األعلى جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وإىل 

مجعان رشيد بن رقوش وعميد كلية العدالة اجلنائية وأعضاء اهليئة العلميـة يف  . اجلامعة د

  . هذا الصرح العلمي الشامخ الذي تلقيت يف رحابه العلوم واملعارف

رئيس قسم الشـريعة   كما أتقدم بالشكر اجلزيل 

  .على هذه الرسالة والقانون الذي تفضل مشكوراً باإلشراف

الرشـيدة  كما أتوجه بالشكر جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية ممثلة يف إدارا 

واحلكيمة للجهد املبذول يف تطوير اجلامعة واالرتقاء ا أكادميياً وعلمياً إليصال رسالتها 

  . على أكمل وجه
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  كلية العدالة اجلنائية
  الشريعة والقانون  :القسم

  الرسالةملخص 
    :عنوان الرسالة
  عبد الرمحن حممد السويلم: إعداد الطالب

  عبد اهللا حممد ربابعة . د: املشرف العلمي
امهة يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام ما حكم املس: مشكلة الدراسة تتلخص يف التساؤل الرئيسي التايل :مشكلة الدراسة

  السعودي والقانون األردين؟ 
يستخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقته العلمية القائمة على االستقراء والتحليل واملقارنـة؛ لتحقيـق   : منهج الدراسة

ـ  ل ويهـتم بوصـف   أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالا، حيث يعتمد هذا املنهج على الوصف والتفسري والتحلي
األحداث وصفاً واقعياً ودقيقاً، وتعليلها وحتليلها وتطوراا املتوقعة، وال يتوقف املنهج الوصفي عند وصف الظاهرة فقط، 

  . بل يتعدى ذلك إىل التعرف على العالقات بني املتغريات اليت تؤثر يف الظاهرة واملقارنة بني األشياء املختلفة
  : أهم النتائج

اإلسالمية فضل السبق يف تقرير أحدث ما توصلت إليه تقنيات البشر من املبادئ والضمانات الالزمـة   أن للشريعة .١
 . حلماية ماله وأمنه وخصوصيته

 . أن املعلومات وفقاً لالجتاهات احلديثة ذات قيمة مادية واقتصادية ومعنوية وهي جديرة باحلماية القانونية اجلنائية واملدنية .٢
القاعدة يف الشريعة أن تعدد الفاعلني ال يؤثر على العقوبة اليت يستحقها كل منهم لو كان قد ارتكب اجلرمية مبفرده،  .٣

فعقوبة من ساهم أصلياً أو اشترك مع آخرين يف مباشرة جرمية، هي نفس العقوبة املقررة ملن ارتكب اجلرمية وحده، ولو 
 . املكونة للجرمية أن اجلاين عند التعدد ال يأيت كل األفعال

  : أهم التوصيات
نشر الوعي إعالمياً بأمهية املعلومات والبيانات اليت يف أجهزة احلاسب اآليل للمتعاملني عرب الشبكات اإللكترونيـة،   .١

 . وما يتم تداوله خالهلا من معلومات وأسرار، وما قد يتعرض له هؤالء األشخاص من سرقة معلومام والتشهري م
 . خبطورة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية وأثرها على اتمع ومقدراته نشر الوعي .٢
إجراء مزيد من الدراسات واألحباث حول املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية مع األخذ يف االعتبار املعطيات اجلديدة اليت  .٣

  .  نشأت عن استخدامات التقنية احلديثة
 



 ه 
 

 

  

  أ  اإلهداء 

  ب  الشكر والتقدير 

  ج  ملخص الدراسة باللغة العربية 

  د  ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 

  ھـ  فهرس احملتويات 
 

  
١  

  ٢  مقدمة الدراسة

  ٤  مشكلة الدراسة

  ٤  تساؤالت الدراسة

  ٥  أهداف الدراسة

  ٥  أمهية الدراسة 

  ٦  حدود الدراسة

  ٧  منهج الدراسة

  ٧  مفاهيم الدراسة ومصطلحاا

  ١٤  الدراسات السابقة
 

  
٢٢  

 ٢٣  
  ٢٧  املسامهة املادية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب األول

  ٣٠  املسامهة املعنوية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب الثاين

   ٣٣  
  ٣٥  التحريض على اجلرمية املعلوماتية : املطلب األول



 و 
 

  ٣٨  التستر على اجلرمية املعلوماتية : املطلب الثاين

   ٤١  
احلكم الشرعي جلرمية املسـامهة األصـلية يف اجلرميـة    : املطلب األول

  املعلوماتية 
٤١  

  ٤٢  احلكم الشرعي جلرمية املسامهة التبعية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب الثاين
 



  

٤٩  

  ٥٠  
  ٥٠  املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املالية : املطلب األول

  ٥٥  اجلرمية املعلوماتية املالية يف النظام السعودياملسامهة يف : املطلب الثاين

  ٥٧  املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املالية يف القانون األردين : املطلب الثالث

املقارنة بني النظام السعودي والقانون األردين يف اجلرميـة  : املطلب الرابع
  املعلوماتية املالية

٥٩  

  ٦٢  
  ٦٢  املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية األمنية: املطلب األول

  ٦٣  املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية األمنية يف النظام السعودي : املطلب الثاين

  ٦٥  املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية األمنية يف القانون األردين : املطلب الثالث

املقارنة بني النظام السعودي والقانون األردين يف اجلرميـة  : املطلب الرابع
  املعلوماتية األمنية 

٦٨  



   
٧٠  

  ٧٠  املعلوماتية املالية وعقوبتهاأركان املسامهة يف اجلرمية : املطلب األول

  ٧٦  أركان املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية األمنية وعقوبتها : املطلب الثاين
 ٧٨  



 ز 
 



 



   
٧٩  

املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتـداء  : املطلب األول
  الشخصي

٧٩  

صور املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على : املطلب الثاين
  احلق الشخصي 

٨٠  



   
٨٥  

الركن املادي للمسامهة يف اجلرمية املعلوماتيـة املتعلقـة   : املطلب األول
  باالعتداء على احلق الشخصي 

٨٥  

الركن املعنوي للمسامهة يف اجلرائم املعلوماتيـة املتعلقـة   : املطلب الثاين
  باالعتداء الشخصي 

٨٨  



   
٩٢  

يف  لالعتداء الشخصي عقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية: املطلب األول
  النظام السعودي 

٩٢  

لالعتداء الشخصي يف عقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية :املطلب الثاين
   القانون األردين 

٩٩  

النظام السعودي والقـانون  عقوبة املسامهة ب املقارنة بني: املطلب الثالث
  حلق الشخصي األردين يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على ا
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١٠٤  

  ١٠٥  اخلالصة  



 ح 
 

  ١٠٧  النتائج  

  ١١٠  التوصيات  

١١٠  املقترحات  

املصادر واملراجع ١١١  
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احلمد هللا محداً يليق جبالل وجه وعظيم سلطانه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

بشرياً ونذيراً وداعياً  –عز وجل  –شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، أرسله اهللا 

إليه بإذنه وسراجاً منرياً، فاللهم صل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم 

  . أما بعد... إىل يوم الدين 

: على اإلنسان بنعم ال تعد وال حتصى، قال اهللا تعـاىل  –عز وجل  –لقد أنعم اهللا 

سورة (}كَفَّار لَظَلُوم اإلِنسان إِن تُحصوها الَ اللّه نعمت تَعدواْ وإِن سأَلْتُموه ما كُلِّ من وآتَاكُم{

ا على اإلنسـان،   –عز وجل  –، ومن أجل هذه النعم اليت أنعم اهللا )٣٤، اآلية إبراهيم

 الْبـر  فـي  وحملْنـاهم  آدم بنـي  كَرمنـا  ولَقَـد {: وكرمه به نعمة العقل والفكر، قال اهللا تعاىل

سورة اإلسراء، اآلية (} تَفْضيال خلَقْنا ممن كَثري علَى وفَضَّلْناهم الطَّيبات من ورزَقْناهم والْبحرِ

٧٠(.  

فبالعقل والفكر استطاع اإلنسان أن يتطور عرب مراحل الزمن من مرحلة إىل أخرى، 

العامل يف العصر احلاضر يف مجيع جماالت احلياة بصفة  هوصوالً إىل التطور اهلائل الذي يشهد

خاصة، والذي شهد ثـورة هائلـة،   عامة ويف جماالت االتصاالت وتقنية املعلومات بصفة 



- ٣  - 
 

صورها وخمتلف وقفزة هائلة ال تكاد تسبق بني الظواهر التجديدية للتقنيات املعاصرة بشىت 

  .)١(استخداماا

وإذا كان العامل يف الوقت احلاضر يشهد ثورة تقنية وتطوراً هـائالً يف اـاالت   

والعلوم املختلفة، إال أن هلذه الثورة وهذا التطور خماطر جسيمة ال ختفى، ومـن أبرزهـا   

 –اإلنترنت وغريه  –اجلرائم املتنوعة واملستحدثة، وذلك باالعتماد على الوسائل احلديثة 

ملشاركات الفردية واجلماعية؛ الرتكاب هذه اجلـرائم لـذلك اختـار    وانتشر التنظيم وا

ليكـون  ". املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام السعودي والقـانون األردين "الباحث 

عنواناً لدراسته، واليت سيحرص فيها على بيان حكم الشريعة اإلسالمية من املسـامهة يف  

  . ودياجلرمية املعلوماتية يف النظام السع

إن اإلنترنت يعد مثرة التقدم العلمي يف جماالت االتصاالت وتبـادل املعلومـات،   

وتعترب شبكة اإلنترنت هي الشبكة الرئيسية اليت جتتمع كافة الشبكات األخرى أياً كـان  

  .)٢(نوعها أو الغاية منها

بعض ونظراً لتطور اإلنترنت وشبكاته تطوراً هائالً يف العصر احلاضر، فقد حدا بـال 

من ذوي الرتعة اإلجرامية إىل استغالل هذه التكنولوجيا لتحقيق مآرم عن طريقها، حىت 

                                                             

البيشي، حممد بن علي، املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية، رسالة ماجستري، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام ) ١(
  . ١هـ، ص ١٤٢٩حممد بن سعود اإلسالمية، 

ظـام،  القحطاين، حسن بن حممد بن سعد املدرع، املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية األمنية وعقوبتها يف الفقه والن)  ٢(
  .٣١جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص 
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أصبح اإلنسان هدفاً من بني هذه األهداف، وأصبح اإلنترنت وسيلة من الوسائل اليت قـد  

  .)١(تستخدم الرتكاب العديد من اجلرائم

 

صاحبه باملقابل تطور يف الكيفية اليت يـتم  التطور التقين يف مجيع ااالت والعلوم، 

العديد من هذه اجلرائم اليت تستهدف اتمـع   املعلوماتية جمال وشهدا ارتكاب اجلرائم، 

واملسامهة يف  .ككل واستقراره وأمنه، ومنها ما يستهدف االعتداء على احلقوق الشخصية

انتشارها وازدياد خطرها، فهـي ال تقـل    عامالً هاماً من عواملوماتية متثل اجلرائم املعل

مما يثور معه التساؤل حول دور املسامهة يف اجلـرائم   .عن ارتكاب اجلرمية نفسهاخطورة 

املعـلوماتية، واختالف املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية عنها يف اجلرائم األخرى، كـذلك  

  .سامهة يف اجلرائم املعلوماتيةاملخاطر املترتبة على امل

واتمع السعودي كغريه من اتمعات عرف التطور التقين يف مجيـع اـاالت   

تبلـورت   لـذلك  والعلوم، وشهد اجلرائم املعلوماتية عرب العديد من املواقع اإللكترونية،

  : مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل

  ماتية يف النظام السعودي والقانون األردين؟ ما حكم املسامهة يف اجلرمية املعلو

 

  : يتفرع عن التساؤل الرئيس السابق التساؤالت الفرعية التالية 

                                                             

  .٣٣القحطاين، حسن بن حممد بن سعد املدرع، املرجع السابق، ص )  ١(
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 ما املقصود باجلرمية املعلوماتية؟  .١

 ما املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية؟  .٢

 ما أركان جرمية املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية؟  .٣

 ما دور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية املعلوماتية؟  .٤

 ما االختالف يف املسامهة اجلنائية يف اجلرائم املعلوماتية عنها يف اجلرائم األخرى؟ .٥

 ما احلكم الشرعي للمسامهة يف اجلرمية املعلوماتية يف الشريعة اإلسالمية؟  .٦

 ودي والقانون األردين؟ ما عقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام السع .٧

 تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية :  
 . معرفة املقصود باجلرمية املعلوماتية .١

 . بيان املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية .٢

 . بيان أركان جرمية املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية .٣

 .املعلوماتيةبيان دور املسامهة اجلنائية يف اجلرمية  .٤

 .بيان االختالف يف املسامهة اجلنائية يف اجلرائم املعلوماتية عنها يف اجلرائم األخرى .٥

 . بيان احلكم الشرعي جلرمية املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية .٦

 تتضح أمهية الدراسة من خالل اجلانبني التاليني : 

-  

وذلك من خالل اهتمام الدراسة ببيان حكم املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام 

السعودي والقانوين األردين؛ ألن املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية إحدى أهم جرائم العصـر  
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احلاضر سواء كان ذلك على املستوى احمللي أو الدويل؛ وألن اإلنترنت وشبكاته انتشرت 

  .  يف العصر احلاضر، األمر الذي يوجب ضرورة التصدي جلرائمه املتنوعةانتشاراً هائالً

ومن األمهية العلمية أن املوضوع يفتح الباب ألحباث مستقبلية تتناول املوضوع من 

العربية واإلسالمية إىل املكتبة  متثل إضافةكذلك يفترض أن هذه الدراسة . زواياه املختلفة

  . رفة يف هذا االإلفادة الباحثني وطاليب املع

-  

وتتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة فيما تتوصل إليه من بيان ألنواع املسـامهة يف  

اجلرمية املعلوماتية، وما ستوضحه من بيان حلكم املسامهة وما تتوصل إليه من نتائج، واليت 

ع اـاالت األمنيـة واملاليـة    مجييأمل الباحث يف أن تساهم يف احلد من هذه اجلرائم يف 

، وتساعد جهات املكافحة للجرمية املعلوماتية، والقضاء للفصل يف حال وجود الشخصيةو

مسامهة جنائية يف جرائم املعلوماتية، كذلك زيادة الوعي لدى املواطنني خبطورة املسـامهة  

  .  يف اجلرائم املعلوماتية

 يلي تتمثل حدود هذه الدراسة فيما :  

تم هذه الدراسة ببيان ماهية عقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتيـة  : احلدود املوضوعية -

وعقوبتها يف النظام السعودي والقانون األردين يف اـاالت املاليـة واألمنيـة واحلـق     

 . الشخصي
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االسـتقراء  بطريقته العلمية القائمـة عــلى   الباحث على املنهج الوصفي  اعتمد

؛ لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالا، حيث يعتمد هـذا  )١(والتحليل واملقارنة

املنهج على الوصف والتفسري والتحليل، ويهتم بوصف األحداث وصفاً واقعيـاً ودقيقـاً،   

وتعليلها وحتليلها وتطوراا املتوقعة، وال يتوقف املنهج الوصفي عند وصف الظاهرة فقط، 

تعدى ذلك إىل التعرف على العالقات بني املتغريات اليت تؤثر يف الظاهرة واملقارنة بني بل ي

  .األشياء املختلفة

 

 

: السني واهلاء وامليم أصالن، أحدمها يدل على تغري يف لون، يقـال : "املسامهة لغة

. هم، إذا غريهـا السـفر  إبل سـوا : من وهج الصيف، ويقال سهم وجه الرجل إذا تغري

أسهم الرجالن، إذا اقترعا، وذلك من السـهمة  : يدل على حفظ ونصيب، يقال: واآلخر

 مـن  فَكَـان  فَسـاهم {: والنصيب أن يفوز كل واحد منهما مبا يصيبه، قـال اهللا تعـاىل  

 ـنيضحدمث محل على ذلك فسمي السهم الواحد من )١٤١سورة الصافات، اآلية ( } الْم ،

  .)٢("السهام كأنه نصيب من أنصباء وحظ من حظوظ
                                                             

مكتبة الرشـد،  : هـ، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، الرياض١٤٢٣أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، ) ١( 
   . ٣٣: ص

  . ١١١، ص ٣ه، ج١٤٢٩، ٢، معجم مقاييس اللغة، دار اجليل، ط)هـ٣٩٥ت (ابن فارس، أمحد بن زكريا  )٢( 
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شارك فيه، : ساهم يف األمر أسهم فيه، شارك فيه، عاون، ساعد، وأسهم يف األمر

أسـهم يف تنظـيم    –أسهم يف شركة  –أسهم يف جناح املهمة املوكلة إليه "ساعد، عاون 

أصلها االقتراع، ، واملسامهة لغة مصدر رباعي مأخوذ من ساهم يساهم، و)١("حفل خريي

  .)٢(إذا كثر كالمه: أي اقترعوا، وتسامهوا، وأسهم الرجل فهو مسهم: استهموا: يقال

 

السلوك الذي يؤدي إىل حتقيق الفعل املكون للجرمية مىت مـا  : "املسامهة عبارة عن

  .)٣("صدر عن أكثر من شخص يوجد بينهم رباط معنوي

اشتراك شخص مع آخـر بفـرض مسـاعدته يف    : "املسامهة علىوكذلك تطلق 

  .)٤("ارتكاب جرمية ما مع وجود نية ارتكاب اجلرمية

السلوك الذي يؤدي إىل حتقيق الفعل املكون للجرمية مىت ما صدر : "ويراد باملسامهة

عن أكثر من شخص يوجد بينهم رباط معنوي ومل يكن تعددهم ركناً يف اجلرميـة الـيت   

  .)٥("وقعت

                                                             

  . ١١٢٦، ص ٢عمر، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، ج )١( 
، ١هــ، ج ١٤١٠، ١٢، لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط)هـ ٧١١ت (ابن منظور، حممد بن مكرم،  )٢( 

  . ٢١٤ص 
  .١٦م، ، ص ١٩٦٠ ،القاهرةيف التشريعات العربية، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية  ،حسين) ٣( 
م، ١٩٩٥ي، عمادة شؤون املكتبات، جامعة امللك سـعود،  ح، األحكام العامة للنظام اجلزائالصيفي، عبد الفتا )٤( 

  . ١٤٢ص 
  . ٢٧م، ص ١٩٩٨القاهرة،  دار النهضة العربية، حلمي، نبيل، اإلرهاب وفقاً لقواعد القانون الدويل، )٥( 
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أو هي حالة تعدد الفاعلني الذين قاموا بأدوار رئيسية يف ارتكاب اجلرمية نفسـها،  

وهذه هي املسامهة األصلية يف اجلرمية، بينما املسامهة التبعية هي اليت تفترض قيام شخص أو 

  .)١(أكثر بنشاط ثانوي أو تبعي يف ارتكاب اجلرمية

 

السلوك الذي يشترك فيه شخصـان أو أكثـر،    :هذه الدراسةيقصد باملسامهة يف 

والذي يؤدي إىل ارتكاب جرمية من اجلرائم املعلوماتية، مع وجود نية الرتكـاب هـذه   

  . اجلرمية

 

اجليم والراء وامليم أصل واحد، يرجع إىل الفروع، واألصل هو القطع، : "اجلرمية لغة

 اعدلُواْ تَعدلُواْ أَالَّ علَى قَومٍ شنآن يجرِمنكُم والَ{: ، قال اهللا تعاىل)٢(إذ هو محل الشيء لقطعه

وه بى أَقْرلتَّقْواتَّقُواْ لو اللّه إِن اللّه  ـبِريـا  خبِم  لُـونمومن معاين اجلرمية يف . )٨سورة املائدة اآلية (}تَع

سنة جمرمة، أي تامة، مـن  : قطعه، والتمام، يقال: جرمه جيرمه جرماً: القطع، يقال: اللغة

كسب هلم، والذنب والتعدي، يقال جرم : جرم ألهله: جترم الليل ذهب، والكسب، يقال

  .)٣("أذنب: فالن جرماً

                                                             

الصيفي، عبد الفتاح، االشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمسامهة اجلنائيـة، رسـالة دكتـوراه،     )١( 
  .٤٠اإلسكندرية، دار اهلدى للمطبوعات، ص 

  . ٤٤٥، ص ١ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )٢( 
  . ٣٨٥، ص ٣١دايه، ج، تاج العروس من جوهر القاموس، دار اهل)هـ١٢٠٥(الزبيدي، حممد مرتضى، ت  )٣( 
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كل معصـية أو خمالفـة   : للجرمية يف الفقه مفهومان، إحدامها عام، ويشتمل على

، أي أا تشمل وتعم مجيع الذنوب الصغائر والكبائر، ظاهرة )١("تعاىل ونواهيهألوامر اهللا 

املفهوم اخلاص للجرمية والذي يبني اجلرائم عرفه املاوردي . كانت أم خفية مع العزم عليها

  .)٢("حمظورات شرعية زجر اهللا عنها حبد أو تعزير: "بأا عبارة عن

رم معاقب على فعله أو ترك فعل حمرم الترك إتيان فعل حم"أي أن اجلرمية تطلق على 

  .)٣("معاقب على تركه، أو هي فعل أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب عليه

يوضح هذا التعريف أن اجلرمية ال تطلق على الفعل أو الترك إال إذا كان هذا الفعل 

  . أو الترك قد نصت الشريعة اإلسالمية على عقوبته وقررا

 

اجلرمية عبارة عن الواقعة اليت ترتكب باملخالفة لقانون العقوبات، ويترتب عليهـا  

فقد ركز هذا التعريف على العالقة الشـكلية بـني اجلرميـة وقـانون     . )٤(عقوبة جنائية

  . العقوبات

                                                             

  . ٢٤م، ص ١٩٧٦أبو زهرة، حممد، اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار الفكر العريب،  )١( 
املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد، األحكام السلطانية والواليات الدينية، دار الكتـب العلميـة، بـريوت،     )٢( 

  . ٢٧٣هـ، ص ١٣٩٨
  .٤٤، ص ١م، ج٢٠٠٥التشريع اجلنائي اإلسالمي، دار الكتب العلمية، لبنان،  عودة، عبد القادر،) ٣( 
  . ١٩١م، ص ١٩٩٨اجلندي، حسيت، شرح قانون العقوبات، القسم العام،  )٤( 
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 عن السلوك املخالف ألوامر ونواهي قانون العقوبات، بنصـه : "فاجلرمية هي عبارة

  .)١("صراحة على جترمي ذلك السلوك

فهذا التعريف حيدد أن الفعل ال يطلق عليه جرمية إال إذا نص على ذلـك قـانون   

  . العقوبات صراحة أو مبا يدل على ذلك

كل سلوك يهدد مصلحة من املصاحل اليت يقوم عليها : "وعرفت اجلرمية كذلك بأا 

، ويركز هذا التعريف على جوهر اجلرمية باعتبارها سلوك يضر مبصـاحل  )٢("كيان اتمع

  . اتمع بصفة عامة أو مبصلحة الفرد بصفة خاصة

 

بأا كل سلوك خيالف نصوص نظام العقوبـات،   :تعرف اجلرمية يف هذه الدراسة

تمـع اآلمـن يف اجلانـب    ويؤدي إىل اإلضرار باتمع ومصاحل أفراده، ويهدد أمـن ا 

  . املعلومايت

 

مصدر مشتق من معلومات، واملعلومات مجع ومفرده معلومة، : املعلوماتية يف اللغة

العني والالم وامليم أصل صحيح واحد، يدل على أثر بالشيء يتميز به عن : "قال ابن فارس

أعلـم  : يء عالمة، ويقـال علمت على الش: غريه، من ذلك العالمة وهي معروفة، يقال

الراية، واجلمـع  : الفارس إذا كانت له عالمة يف احلرب، وخرج فالن معلماً بكذا، والعلم
                                                             

  . ٦٠م، ص ١٩٧٩سالمة، مأمون، أصول اإلجرام والعقاب، القاهرة، دار الفكر العريب،  )١( 
  . ١٦٢، القسم العام، ص اجلندي، حسين، شرح قانون العقوبات )٢( 
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، والعلم نقـيض اجلهـل   )١(اجلبل، وكل شيء يكون معلماً خالف اهل: أعالم، والعلم

  .)٢(عرفته: وعلمت الشيء أعلمه علماً

 

الكم اهلائل من املعارف اليت ضـمنها أصـحاب الفنـون    : "عبارة عن املعلومات

املختلفة، وما حوته األوراق واجللود وغريها من تلك الفنون مبصطلحاا وتعريفاا والـيت  

  .)٣("يتم استدعاؤها مىت ظهرت احلاجة إليها

 فيحدد هذا التعريف املعلومات مبا مجعه العلماء من معارف ضمنها أصحاب الفنون

  . املختلفة على األوراق أو اجللود، واليت يتم استدعائها عند احلاجة إليها

واملعلوماتية صيغة جديدة، يشار ا إىل تكنولوجيا احلاسبات اآللية، داللـة علـى   

  .)٤(ارتباطه ا

ومع التطور وصل العلم واملعرفة إىل ختزين املعلومات على مواقع شبكات عامليـة  

 تسمى اإلنترنت، ويتم استدعاء أحد مفردات علم من العلوم إذا مت االحتياج إليه ويف ثوان

حمدودة، وهذه املواقع عبارة عن حيز متاح على ما يسمى باإلنترنت، يتضمن معلومـات  

لفنون اإلنسانية، وهذه املعلومات عبارة عن مفردات لكل أنـواع  متوفرة يف شىت العلوم وا
                                                             

  . ١٠٩، ص ٤ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )١( 
  . ٤١٧، ص مرجع سابق ابن منظور، لسان العرب، )٢( 
الزهراين، حسن، إثبات جرائم تقنية املعلومات، حبث تكميلي غري منشور باملعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمـام   )٣( 

  . ٣٤هـ، ص ١٤٢٤حممد بن سعود اإلسالمية، قسم السياسة الشرعية، طبعة 
م، ٢٠٠٥ألوىل، فريد، نائلة عادل حممد، جرائم احلاسب اآليل االقتصادية، منشورات احلليب، بريوت، الطبعة ا )٤( 

  .٩٥ص 
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العلوم والفنون اإلنسانية اليت مت ختزينها بطريقة رقمية يتم استدعاؤها عند احلاجة إليهـا،  

  .)١(لذلك فاملعلومات عبارة عن املفردات اليت يتكون منها أي علم أو فن

 

علم املعاجلة املنطقية للمعلومات، والـيت تعتـرب   : "ا عبارة عنعرفت املعلوماتية بأ

دعامة للمعارف اإلنسانية واالتصاالت يف ااالت الفنية واالقتصادية واالجتماعية وذلك 

فركز هذا التعريف على املعاجلة املنطقية للمعلوماتية ومل يركز . )٢("باستخدام معدات آلية

  . على املعلوماتية نفسها

جمموعة مـن الرمـوز أو احلقـائق أو    : "عرفت املعلوماتية بأا عبارة عنولذلك 

املفاهيم أو التعليقات اليت تصلح ألن تكون حمالً للتبادل واالتصال، أو التفسري أو التأويـل  

أو املعاجلة، سواء بواسطة األفراد أو األنظمة اإللكترونية وهي تتميز باملرونة، حبيث ميكن 

  .)٣("مجعها أو نقلها بوسائل وأشكال خمتلفةتغيريها وجتزئتها و

 

يرى الباحث أن املعلوماتية يقصد ا يف هذه الدراسة جمموعة املفـاهيم واحلقـائق   

والرموز والتعليمات اليت ختزن على أجهزة التقنية احلديثة وميكن استدعاؤها وهي قابلـة  

  . للتفسري والتأويل والتبادل واملعاجلة بواسطة أنظمة إليكترونية أو أفراد

                                                             

  .٢٧، ص ، مرجع سابقالضوحيي، املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخصي )١( 
  . ٢٤م، ص ١٩٩٤الشوا، حممد، ثورة املعلومات وانعكاساا على قانون العقوبات، دار النهضة العربية،  )٢( 
  . ٩٧االقتصادية، ص فريد، نائلة عادل حممد، جرائم احلاسب اآليل  )٣( 
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مل يتفق الفقه اجلنائي على إيراد تسمية موحدة للجرمية املعلوماتية، فهناك من يطلق 

عليها تسمية اجلرائم اإللكترونية، وهناك من يطلق عليها تسمية جرائم املعلوماتية، يف حني 

يذهب آخرون إىل تسميتها جرائم إساءة تكنولوجيا املعلومـات واالتصـال، ويسـميها    

  . وتر واإلنترنت، وهناك من يطلق عليها اجلرائم املستحدثةآخرون جرائم الكومبي

نشاط إجرامي تستخدم فيه تقنية احلاسب اآليل : (فتعرف اجلرمية املعلوماتية على أا

  . )١()بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل اإلجرامي املقصود

اسب اآليل أو عليه أو بواسطة شبكة اجلرمية اليت تقع بواسطة احل: (وتعرف على أا

 . )٢( )اإلنترنت

 

لوم من خالل إطالع الباحث يف املكتبات العامة واملكتبـات املتخصصـة بـالع    

  : توصل إىل عدة دراسات سابقة قريبة من حبثه، ومنهاالقانونية أو علوم احلاسبات 

   التفتـيش يف اجلـرائم   : "، وهي بعنـوان )هـ١٤٣٢(دراسة اخلثعمي

، رسالة ماجستري بكلية الدراسات العليا جبامعـة نـايف   "املعلوماتية يف النظام السعودي

  . العربية للعلوم األمنية
                                                             

البشرى، حممد األمني، التحقيق يف جرائم احلاسب اآليل، حبث مقـدم إىل مـؤمتر القـانون والكمبيـوتر     . د )١( 
  . ٦م، ص ٢٠٠٥واإلنترنت، كلية القانون والشريعة، جامعة اإلمارات، 

العريب النموذجي، دار الفكر  حجازي، عبد الفتاح بيومي، مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت يف القانون. د )٢( 
  .٢٠م، ص ٢٠٠٦اجلامعي، اإلسكندرية، 
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  : هدفت الدراسة إىل

 . توضيح التفتيش بصفة عامة -

 . ة خاصةبيان التفتيش يف اجلرائم اإللكترونية بصف -

حتديد اجلهة اليت تتوىل القيام بإجراءات التفتيش يف اجلـرائم اإللكترونيـة يف النظـام     -

 . السعودي

" هيئة االتصـاالت "بيان كيفية إجراء التفتيش يف اجلرائم اإللكترونية من جهة الضبط  -

 ". هيئة التحقيق واإلدعاء العام"دون إذن مسبق من جهة التحقيق 

  . وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي

موعة من النتائج، منها توصلت هذه الدراسة : 

تتوىل هيئة التحقيق واإلدعاء العام باململكة العربية السعودية مسؤولية التفتيش طبقاً ملـا   -

 . من نظام اإلجراءات اجلزائية) ١٦-١٥(ورد يف املادتني 

سيق بني هيئة التحقيق واإلدعاء العام وهيئة االتصـاالت وتقنيـة   تبني للباحث عدم التن -

مـن نظـام   ) ١٤(رغم ما ورد يف املادة . املعلومات يف جمال التفتيش والتحقيق واإلثبات

 . مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي

وع على إن للجرائم املعلوماتية املالية صوراً متعددة، تتفق مجيعاً يف أن االعتداء غري املشر -

 . حقوق اآلخرين هو القاسم املشترك بينها
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 . احلكم الشرعي جلميع تلك الصور هو التحرمي لعدة أدلة من الكتاب والسنة النبوية -

 

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف تناول اجلرمية املعلوماتية، وكذلك يف 

  . بيان صور املسامهة فيها

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف تناوهلـا للمسـامهة يف اجلرميـة    

فقـد  أما الدراسة السـابقة  . املعلوماتية بشكل عام يف النظام السعودي والقانون األردين

  . تناولت التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية يف النظام السعودي

  القصد اجلنائي يف اجلـرائم  : "، وهي بعنوان)هـ١٤٣٢(دراسة الروقي

  . رسالة ماجستري غري منشورة جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية" املعلوماتية

 هدفت هذه الدراسة إىل بيان :  

 . ن اجلرمية املعلوماتيةأركا -

 . االهتمام بالقصد اجلنائي يف اجلرمية املعلوماتية -

 . التفريق بني القصد اجلنائي العمدي وغري العمدي -

  . وقد اتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي املقارن

 توصلت هذه الدراسة إىل عدة نتائج، منها :  

 . القصد اجلنائي يف اجلرمية املعلوماتية خيتلف من جرمية إىل أخرى -
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الفرق بني القصد اجلنائي واخلطأ غري العمدي يكون يف مقدار سـيطرة اجلـاين علـى     -

 . العناصر املادية للجرمية

إذا سكت املشرع عن بيان صورة الركن املعنوي يف جرمية ما فمعىن ذلك أن املشـرع   -

 . يف هذه اجلرميةيتطلب القصد اجلنائي 

 

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف تناوهلا لتعريف اجلرميـة املعلوماتيـة،   

  . وكذلك بيان املسامهة يف اجلرمية

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف أن الدراسة احلاليـة ـتم ببيـان    

أما الدراسة السـابقة  . ملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام السعودي والقانون األردينا

  . فتناولت القصد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية دراسة تأصيلية مقارنة

  املسؤولية املدنية النتـهاك  : "، وهي بعنوان)هـ١٤٣١(دراسة السلمي

، رسـالة ماجسـتري بكليـة    "اخلصوصية يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السـعودي 

  . الدراسات العليا جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية

هدفت الدراسة إىل : 

 . نوناًبيان مفهوم املسؤولية املدنية فقهاً وقا -

 . بيان مفهوم اخلصوصية فقهاً وقانوناً -
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بيان مفهوم اجلرائم اإللكترونية النتهاك اخلصوصية وفق نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية  -

 . السعودي

بيان أسس وآثار املسؤولية املدنية النتهاك اخلصوصية يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية  -

 . السعودي

  . وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي

 موعة من النتائج، منها توصلت هذه الدراسة :  

أن للشريعة اإلسالمية فضل السبق يف تقرير أحدث ما توصلت إليه تقنيات البشر مـن   -

املبادئ والضمانات الالزمة حلماية حقوق اإلنسان بصفة عامة ومحاية خصوصياته بصـفة  

 . خاصة

أن مقاصد الشريعة اإلسالمية هي املنطق احلقيقي واألساسـي حلقـوق اإلنسـان وأن     -

 . التطبيق احلقيقي هلذه احلقوق يكمن يف التطبيق العلمي الصحيح للدين

إن فكرة اخلصوصية حمل اهتمام الشريعة اإلسالمية، إذا اعتنت باحلق يف اخلصوصـية يف   -

خدم مصطلح اخلصوصية، فقد عرفتـه تطبيقـاً   القرآن الكرمي والسنة النبوية، وإن مل تست

 . عملياً

 

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف تناول اجلرمية املعلوماتية، وكذلك يف 

  . بيان أركاا وصورها
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ـ   امهة يف اجلرميـة  وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف تناوهلـا للمس

أما الدراسة السـابقة فقـد   . املعلوماتية بشكل عام يف النظام السعودي والقانون األردين

  .تناولت املسؤولية املدنية النتهاك اخلصوصية يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي

  املسـامهة يف اجلـرائم   : "، وهي بعنـوان )هـ١٤٢٩(دراسة البيشي

، رسالة ماجستري باملعهـد العـايل   "املعلوماتية املالية يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي

  . للقضاء جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 وهدفت الدراسة إىل :  

 . م املعلوماتية املاليةبيان املقصود باجلرائ -

 . التعرف على املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية -

 . بيان أركان جرمية املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية -

  . وقد اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي

 موعة من النتائج، منها توصلت هذه الدراسة :  

املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية عبارة عن املشاركة وفق أي صـور االشـتراك يف    -

االعتداء على األموال املتداولة إلكترونياً عرب احلواسيب أو أجهزة أخرى مزودة بـربامج  

 . حاسوبية

 . ابتدأت اجلرائم املعلوماتية منذ السبعينات وال يزال خطرها يف اطراد -
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وماتية املالية صوراً متعددة، تتفق مجيعاً يف أن االعتداء غري املشروع على إن للجرائم املعل -

 . حقوق اآلخرين هو القاسم املشترك بينها

 . احلكم الشرعي جلميع تلك الصور هو التحرمي لعدة أدلة من الكتاب والسنة النبوية -

 

لية مع الدراسة السابقة يف تناول املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية، تتشابه الدراسة احلا

  .  وكذلك يف بيان صور املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة يف تناوهلـا للمسـامهة يف اجلرميـة    

اسة السـابقة فقـد   أما الدر. املعلوماتية بشكل عام يف النظام السعودي والقانون األردين

  . اقتصرت على بيان جرمية املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املالية

  املسامهة التبعية يف ارتكاب : "، وهي بعنوان)هـ١٤٢٩(دراسة اجلبلي

، رسالة ماجستري بكلية الدراسات العليا جبامعة نايف العربيـة  "اجلرمية اإلرهابية وعقوبتها

  . نيةللعلوم األم

هدفت الدراسة إىل : 

توضيح عقوبة املسامهة التبعية كوسيلة من وسائل ارتكاب اجلرمية اإلرهابية يف الشريعة  -

 . اإلسالمية والقوانني الوضعية

 . بيان طبيعة اجلرمية اإلرهابية املعاصرة -

 . بيان الفاعل األصلي واملساهم التبعي فيها -
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  . قد اتبع الباحث املنهج الوصفي االستقرائي

 موعة من النتائج، منها توصلت هذه الدراسة :  

. إن مشكلة اإلرهاب هي مشكلة عاملية مل يسلم منها أحد، وال أحد يستطيع التوقع مبـداها  -

 . واألمر يتطلب وقفة من اتمع الدويل بكل طوائفه لعالج جذور اإلرهاب قبل أن تتشعب

إن اإلسالم وضع عقوبة رادعة تقي اتمع من الرعب واخلوف الذي حيدثه اإلرهـاب،   -

 . وهي عقوبة احلرابة

 . إن الشريعة اإلسالمية قد كافحت اإلرهاب واملسامهة فيه منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام -

 

تتشابه الدراسة احلالية مع الدراسة السابقة يف تناول املسامهة يف اجلرميـة، وبيـان   

دراسة السابقة يف تناوهلـا للمسـامهة يف   وختتلف الدراسة احلالية عن ال. أركاا وعقوبتها

أما الدراسة السـابقة  . اجلرمية املعلوماتية بشكل عام يف النظام السعودي والقانون األردين

  . فقد تناولت املسامهة التبعية يف ارتكاب اجلرمية اإلرهابية وعقوبتها
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  املسامهة املادية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب األول
  املسامهة املعنوية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب الثاين

 

  التحريض على اجلرمية املعلوماتية : املطلب األول
  التستر على اجلرمية املعلوماتية : املطلب الثاين

 

  احلكم الشرعي جلرمية املسامهة األصلية يف اجلرمية املعلوماتية : املطلب األول
  املعلوماتية  احلكم الشرعي جلرمية املسامهة التبعية يف اجلرمية: املطلب الثاين
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قد تقع اجلرمية من شخص واحد، دون أن يساهم معه غريه، فتقوم املسئولية اجلنائية 

  . عليه وحده

حنو تقوم فيه مسـئوليتهم  وقد حيدث أن يتضامن شخص أو أشخاص عدة، على 

مجعياً، وهذا ما يثري نظرية املسامهة يف اجلرمية، واليت تفترض ارتكاب عدة أشخاص جلرمية 

  . واحدة، يكون لكل منهم دوره املادي واملعنوي

ال صعوبة إذا اقترف اجلرمية املعلوماتية شخص مبفرده، فتلك هي الصورة العاديـة  

اهم يف اقتراف اجلرمية أكثر من شخص، حيث يتعني هلا، ولكن الصعوبة تكمن عندما يس

الوقوف على دور كل منهم، وما إذا كان رئيساً أم ثانوياً، فلكل ذلك أثـره يف حتديـد   

  .)١(املركز اجلنائي لكل منهم، من حيث املسئولية اجلنائية ومن حيث اجلزاء

وفقهاء الشريعة اإلسالمية، يطلقون على املسامهني يف اجلرمية، لفـظ الشـركاء،   

  . فاملسامهة، حتدث عنها علماء الفقه اإلسالمي بلفظ االشتراك

  

                                                             

خضر، عبد الفتاح، اجلرمية أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي، الريـاض، معهـد اإلدارة    )١( 
  . ١٦٣م، ص ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥العامة، 
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، وهي بذلك تقوم "تعدد اجلناة الذين ارتكبوا اجلرمية: "عرفت املسامهة اجلنائية بأا

  . )١(تعدد اجلناة ووحدة اجلرمية املرتكبة: على أمرين

لكي تكون املسامهة قائمة، البد أن تقع جرمية واحدة، وأن يشترك يف تلك اجلرمية و

شخصان فأكثر، سواء باشروا الفعل مجيعاً، أو باشره أحدهم وتسبب فيه غريه، وغالباً ما 

  . يتم توزيع األدوار بني اجلناة، كل حسب قدرته فاملسامهة هلا أشكال وصور متعددة

 

سبق أن أوضحنا، بأن علماء الشريعة اإلسالمية عند حديثهم عن املسامهة اجلنائية، 

  . عربوا عنها بلفظ االشتراك اجلنائي

  : )٢(وقد قسم فقهاء الشريعة اإلسالمية االشتراك اجلنائي إىل قسمني

  

ريات اجلرميـة، بارتكابـه   وهي أوضح الطرق لتحقق وقوع اجلرمية بقيام اجلاين 

مث ترتب ما يقع عـليه من نتيجة إجـرامية، فبحث  الفعل اإلجرامي بنفسه دون واسطة،

ارتكاب اجلاين للجرمية عن طريق االشتراك املباشر فيهـا يف   –رمحهم اهللا تعاىل  –الفقهاء 

  : ثالث صور رئيسية، هي

                                                             

  . ١٦، ص ١٩٦٠العربية، القاهرة، حسين، حممود جنيب، املسامهة اجلنائية يف التشريعات  )١( 
هــ، ص  ١٣٢٤السرخسي، مشس الدين، املبسوط، اجلزء التاسع، الطبعة األوىل، مصر، مطبعـة السـعادة،    )٢( 

١٤٩ .  
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  . التمالؤ أو االتفاق على اجلرمية االشتراك املباشر للجرمية عن طريق: الصورة األوىل

  . االشتراك املباشر للجرمية عن طريق التوافق على اجلرمية: الصورة الثانية

  . االشتراك املباشر للجرمية عن طريق التعاقب على اجلرمية: الصورة الثالثة

فكل صورة لالشتراك املباشر للجرمية عن طريق التمالؤ أو التوافق أو التعاقب هي 

ملباشرة اجلاين بارتكاب الركن املادي للجرمية، مث ترتب النتيجة اإلجرامية بناء عليه، صورة 

مما جيعله مسئوالً عن فعله اإلجرامي وما أدى إليه من نتيجة إجرامية، على حسب اجلُـرم  

  . الذي ارتكبه، واجلناية اليت قام ا

ة كلهم مسـئولني عـن   جيعل اجلنا: فاالشتراك املباشر يف اجلرمية عن طريق التمالؤ

أفعاهلم اإلجرامية وما يترتب عليها من نتائج إجرامية، لالتفاق املربم واملعقود بني اجلنـاة  

   .  )١(املشتركني قبل ارتكام للركن املادي للجرمية واملشاركة يف إحداثه

يكون كل جان منـهم  : أما االشتراك املباشر للجرمية عن طريق التوافق بني اجلناة

مسئوالً عن فعله اإلجرامي، وما يترتب عليه من نتيجة إجرامية، لكون فعل كل شـريك  

منهم ناشئاً عن إرادته املنفصلة وعدم املرتبطة بإرادة غريه من الشركاء، حياسب بذلك كل 

  .)٢(منهم عن فعله اإلجرامي وما أدى إليه من نتيجة إجرامية

يكون كل جان مـن  : عاقب بني اجلناةوأما االشتراك املباشر للجرمية عن طريق الت

الشركاء يف اجلرمية قد أحدث فعالً إجرامياً بعد انتهاء شريكه األول من فعله اإلجرامـي  
                                                             

  . ١٢٦املرجع السابق، صالسرخسي، مشس الدين، املبسوط،  )١( 
  . ١٢٧، ص املرجع السابق )٢( 
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وهكذا، فيسأل كل جان منهم عن فعله اإلجرامي، إال أنه جيب مالحظة الفترة الزمنيـة  

كـاب اجلرميـة،   اليت تفصل بني فعل كل شريك جلرميته وفعل الشريك الذي يعقبه يف ارت

 لالرتباط الوثيق بني أفعاهلم اإلجرامية يف معرفة األثر املتبقي من جرمية الشريك األول وما

أحدثه شريكه الذي عقبه يف ارتكاب فعل إجرامي آخر، إلحلاق املسئولية اجلنائيـة مبـا   

  .يتناسب مع فعل كل شريك يعقبه شريكه يف ارتكاب اجلرمية

  

االشتراك بالتسبب هو النوع الثاين الشتراك اجلناة يف ارتكاب اجلرمية، من خـالل  

مسامهتهم يف اجلرمية بفعل إجرامي يساندون به فعل الشريك املباشر للجرمية، ليتم الركن 

املادي للجرمية، وإحداث النتيجة اإلجرامية املرجوة من ارتكاب اجلرمية، دون املشـاركة  

باشرة للركن املادي للجرمية، ويظهر االشتراك بالتسبب للجرميـة يف  بأي فعل يكون فيه م

  .)١(صورة اإلعانة على ارتكاب اجلرمية أو عن طريق التحريض

 االشتراك عن طريق اإلعانة على ارتكاب اجلرمية، أو التحريض علـى ارتكاـا، ال  

ب الركن املـادي  عني للمباشر الذي يرتكبنفسه ركن اجلرمية، ولكنه م ارتكب يكون اجلاين

وحيقق وقوعه، لذلك تكون مسئوليته اجلنائية أقل من املسئولية اجلنائية الواجبة على مباشـر  

الركن املادي للجرمية، إال أنه مع ذلك له ارتباط وثيق بصورة التمالؤ واالتفاق مع املباشـر  

                                                             

   . ٣٦٧سالمي، مرجع سابق، ص عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإل )١( 
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اجتمـع عليـه    على ارتكاب اجلرمية، ألن بذلك مسئوليته اجلنائية تزداد بزيادة القصد الذي

  . اجلناة يف تنفيذهم الفعل اإلجرامي بالصورة اجلنائية النهائية اليت توضح الركن املادي للجرمية

 

 

 
 

 

املخالطـة  : املسامهة املادية تقابل مفهوم االشتراك املباشر يف الفقه، واالشتراك يعين

 ،)٢(التعاون على األمر واالتفاق عليـه : ومن معانيه كذلك، )١(على أمر ما بني اثنني فأكثر

: عن النيب صلى اهللا عليـه وسـلم أنـه قـال     ماوروى عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه

  .)٣( )املاء والكأل والنار: املسلمون شركاء يف ثالث(

منهم يف تنفيذ أن يتعدد ارمون فيساهم كل : واالشتراك يف االصطالح الفقهي هو

اجلرمية، أو يتعاون مع غريه يف تنفيذها، فيكون تنفيذ اجلرمية نتيجة تضافر جهود أكثر من 

ا {: كما حدث مع إخوة يوسف عندما قال القرآن .)٤(شخص واْ  فَلَمـ بـذَه  واْ  بِـه عـمأَجأَن و  لُـوهعجي 

  ).١٥، اآلية يوسفسورة ( }الْجب غَيابة في

                                                             

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للماليني، بريوت، الطبعة الثانيـة،  : اجلوهري، إمساعيل بن محاد )١( 
  .١٥٩٣، ص ٤م، ج ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عام 

  .١٧٩، ص مرجع سابقلسان العرب، : ابن منظور )٢( 
السنن الكربى، مكتبة دار البـاز،  ): هـ ٤٥٨: املتوىف(بن موسى البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي  )٣( 

ما ال جيوز إقطاعه من املعـادن  : باب: إحياء املوات: م، كتاب١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكة املكرمة، طبعة عام 
  . ١٥٠، ص ٦، ج)١١٦١٢: (الظاهرة، حديث رقم

  .٣٥٧، ص ١عودة، التشريع اجلنائي اإلسالمي، ج )٤( 
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ويتضح من تعريف االشتراك أنه يشتمل على املقومات اليت يقوم عليها االشتراك يف 

  : اجلرمية، والصور اليت يقع من خالهلا اشتراك اجلناة يف اجلرائم، وهي

تعدد اجلناة الذين ينفذون اجلرمية ليتحقق االشتراك يف اجلرمية، وإال ال اشتراك : األمر األول

  . يتحقق يف ارتكاب اجلرمية

  . ارتكاب اجلناة لفعل يعاقب عليه، هو ارتكاب للجرمية: األمر الثاين
  . االتفاق على ارتكاب اجلرمية، وهي صورة لالشتراك املباشر للجرمية: األمر الثالث
  . التوافق على ارتكاب اجلرمية، وهي صورة أخرى لالشتراك املباشر للجرمية: األمر الرابع

يكه اآلخر يف تنفيذ اجلرمية، وهي صورة لالشتراك غـري  إعانة الشريك شر: األمر اخلامس
  . املباشر للجرمية

ذا يكون التعريف لالشتراك يف اجلرمية متضمناً ألهم ركن لالشتراك يف اجلرمية أال وهو (

تعدد اجلناة املرتكبني للجرمية، ومتضمن كذلك لعدد من الصور اليت يقع ا االشـتراك يف  

  .)١( )اجلرائم

  .)٢(من باشر يباشر، وباشر األمر تواله بنفسه: باشرة يف اللغةوتعرف امل

هي اجلرمية اليت يرتكبها اجلاين بنفسه، وينفذها بإرادته مـن  : "واملباشرة اصطالحاً

  .)٣("غري توسط إلرادة أخرى

                                                             

دراسـة مقارنـة مـع القـانون     (حممد حسني، أحكام االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي حامد، كامل  )١( 
  .٢٥م، ص ٢٠١٠، ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، )الوضعي

ابن هادية، علي، وآخرون، القاموس اجلديد للطالب، الطبعة األوىل، تونس، الشـركة التونسـية للتوزيـع،     )٢( 
   ).باشر(مادة  ١٣٨م، ص ١٩٧٩

  . ٤٠٩م، ص ١٩٧٤أبو زهرة، حممد، اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار الفكر العريب،  )٣( 
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  .)١(وعرفت أيضاً بأا كل ما أثر يف التلف وحصله 

  .جمريات اجلرمية بذاته دون واسطةالشخص الذي يقوم بفعل : ويعرف املباشر بأنه

وينحدر من االشتراك املباشر، اشتراك بالتمالؤ، واشـتراك بـالتوافق فاالشـتراك    

يقتضي االتفاق السابق بني الشركاء املباشرين على ارتكاب اجلرمية، مبعىن أـم  : بالتمالؤ

ويتعاونون أثنـاء  يقصدون مجيعاً قبل ارتكاب احلادث الوصول إىل حتقيق غرض  معني، 

وقوع احلادث على إحداث ما اتفقوا عليه، ويكون كل واحداً منهم مسؤول عن نتيجـة  

 سبعة به قتل عمر وأن ،بصنعاء قتل إنسانا أن ،املسيب بن سعيد عنومثال ذلك،  .)٢(فعله

  .)٣("مجيعا به لقتلتهم صنعاء أهل عليه متاأل لو":  وقال ،نفر

فمعناه أن تتجه إرادة املشتركني يف اجلرمية إىل ارتكاا دون : أما االشتراك بالتوافق

أن يكون بينهم اتفاق سابق، بل يعمل كل منهم حتت تأثري الدافع الشخصـي والفكـرة   

الطارئة، كما هو احلال يف املشاجرات اليت حتدث فجأة، فيجتمع هلا أهل املتشاجرين دون 

  . اتفاق سابق

                                                             

الرملي، حممد، اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب الشافعي، اجلزء السابع، بريوت، دار إحيـاء  ) ١( 
  . ٢٤٠التراث، بدون تاريخ، ص 

  . ٣١٦ع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق،  ص عودة، عبد القادر، التشري )٢( 
   ). ٤/٢٧٩(، ٣٤٦٣سنن الدارقطين، حديث رقم  )٣( 
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رق أبو حنيفة بني التوافق والتمالؤ، فحكمها عنده واحد، واجلاين ال يسـأل  وال يف

  .)١(يف احلالني إال عن فعله فقط

  .أما بقية األئمة فيفرقون بني التوافق والتمالؤ

  

 

 

 

بالتسبب، وهذا النـوع مـن   لفقه معىن االشتراك يقابل معىن املسامهة املعنوية يف ا

االشتراك يف اجلرمية تتصل به ألفاظ تدل على أنواع من االشتراك غري املباشر للجرمية، منها 

، ومنها ما يعرب ا يف التشريع القانوين الوضعي "باإلعانة"ما يعرب ا يف التشريع اإلسالمي 

  ".كالتحريض"لداللة وآخر مشترك بني التشريعي يف التعبري وا" باملساعدة، والتدخل"

من السبب وهو احلبل، وما يتوصل بـه إىل االسـتعالء، مث   : يعرف يف اللغة بأنهو

  . )٢(استعري لكل شيء يتوصل به إىل أمر من األمور

  .)٣(هو ما يوصل إىل الشيء وال يؤثر فيه: والتسبب اصطالحاً

  

                                                             

احلنفي، حممد، البحر الرائق، شرح كرت الرقائق، الطبعة األوىل، اجلزء التاسع، بريوت، دار الكتـب العلميـة،    )١( 
  .٤٦م، كتاب اجلنايات، باب القتل فيما دون النفس، ص ١٩٩٧هـ، ١٤١٨

الفيومي، أمحد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، اجلزء األول، بريوت، دار الكتـب العلميـة،    )٢( 
  . ٣١٠م، ص ١٩٧٨هـ، ١٣٩٨

  . ٦٤٦م، ص ١٩٧٣اجلر، خليل، الروس، معجم موسوعي، باريس، مكتبة الروس،  )٣( 
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  .)١(والنتيجة إرادة أخرىما تتوسط بني إرادة اجلاين : وعرفت اجلرمية بالتسبب بأا

فاالشتراك بالتسبب نشاط ثانوي يف تكوين اجلرمية، ويكون غري حمظـور يف حـد   

ذاته، وإمنا يكتسب الصفة اإلجرامية من النشاط املتبوع، فريقى من جمرد نشاط ال يعـين  

  .الشارع يف شيء، إىل سلوك ذي صفة إجرامية خيضع للعقاب

  : وميكن تلخيص صور االشتراك بالتسبب فيما يلي

   

وتتمثل فيما إذا أعان شخص غريه على ارتكاب اجلرمية، دون أن يشترك يف تنفيذ 

  . ركنها املادي

ومييز الفقهاء بني املباشر واملعني، فاملباشر هو الذي يأيت الفعل احملرم أو حياول إتيانه، 

عل وال حياول مباشرته، وإمنا يعني املباشر بأفعال ال صلة هلـا  أما املعني فال يباشر نفس الف

وقد اختلف الفقهاء يف حكم من أمسـك  . بذات الفعل احملرم وال تعترب تنفيذاً هلذا الفعل

إنساناً ليقتله ثالث، فرأى البعض أن املمسك شريك معني وليس مباشراً للقتل، وهو رأي 

د، وحجتهم أن املمسك إذا كان تسبب بفعله أيب حنيفة والشافعي، ورأي يف مذهب أمح

  .)٢(يف القتل إال أن اآلخر هو الذي باشره، واملباشرة تتغلب على السبب إذا مل ميكن ملجئا

  

  
                                                             

  . ٤١١أبو زهرة، حممد، اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، مرجع سابق، ص  )١( 
  . ٣٦٩عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ص  )٢( 
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: ويقصد به خلق فكرة يف ذهن اجلاين، وإغراؤه على ارتكاا، حبيث ميكن القـول 

  .)١(بأن اجلرمية وقعت نتيجة حتريض الشريك

حتريضاً األمر بالقتل، واإلكراه على القتل، والفرق بني األمر واإلكـراه أن  ويعترب 

األمر ال يؤثر على اختيار املأمور فيكون يف وسعه أن يأيت اجلرمية أو يتركها، أما املكـره  

إما : فليس كذلك؛ ألن اإلكراه يؤثر على اختياره وليس يف وسعه أن خيتار إال بني شيئني

  . )٢(قبول ما يهدد به والصرب عليه إتيان اجلرمية، وإما

   

وهو أن تتفق إرادة املتفقني، على ارتكاب جرمية معينة، واالتفاق اجلنـائي علـى   
  .)٣(ارتكاب اجلرمية يعترب مسامهة تبعية

  : واالشتراك بالتسبب، يتطلب عناصر البد من توفرها وهي

 . أن يكون هناك سلوك إجرامي، معاقب عليه .١

 . واالشتراك بالتسبب البد أن يكون إما إعانة أو اتفاق أو حتريض .٢

 . أن يكون هناك صلة بني الفعل والنتيجة .٣

 .)٤(أن يتوفر لدى الفاعل العلم بأن عمله غري مشروع .٤

                                                             

  . ١٤٩فوزي، شريف، مبادئ التشريع اجلنائي اإلسالمي، جدة، مكتبة اخلدمات احلديثة، ص  )١( 
  . ٣٦٨سالمي، مرجع سابق، ص عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإل )٢( 
الزملي، مصطفى، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية، دراسة مقارنة بالقانون، بغـداد، جامعـة بغـداد،     )٣( 

  . ١٨٦م، ص ١٩٨١
  . ١٨٣، ١٨٢املرجع السابق، ص  )٤( 
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 املسامهة التبعية هي اليت يتعدد فيها اجلناة، يف مرحلة سابقة على مرحلـة التنفيـذ  

  . املادي للجرمية، وال يقومون يف تنفيذها بدور رئيسي أو أصلي، وإمنا بدور تبعي أو ثانوي

وتقوم املسامهة التبعية على ثالث وسائل مماثلة لتقسيم النظـام السـعودي وهـي    

  . )١(التحريض واالتفاق واملساعدة

مبعىن أن دور  ومسيت املسامهة التبعية، ألا تابعة للمسامهة األصلية وجوداً وعدماً،

املساهم التبعي، مرتبط بوجود فاعل أصلي للجرمية، فيستمد نشاطه اإلجرامي من املسامهة 

  .)٢(األصلية

وختتلف املسامهة األصلية عن التبعية، يف أن املسامهة األصلية قد تقـوم وحـدها،   

رميـة  إىل جانبها مسامهة تبعية، فريتكـب اجل  أن توجدفتتحقق بالنسبة جلرمية معينة، دون 

  . فاعالن أو أكثر

أما املسامهة التبعية فال تتحقق وحدها، إذ ال يتصور أن يسأل الشخص كمسـاهم  

تبعي، دون أن يوجد إىل جانبه شخص آخر على األقل، يسأل عن اجلرمية بوصفه فـاعالً  

  .)٣(هلا

                                                             

  . ٢٨٥م، ص ١٩٨٥قهوجي، علي، قانون العقوبات، القسم العام، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،  )١( 
جنم، حممد، قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجرمية، الطبعة األوىل، األردن، مكتبة دار الثقافـة،   )٢( 

  . ٣٣٥ص 
  . ١م، ص ١٩٦٧عبد الستار، فوزية، املسامهة األصلية، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  )٣( 



- ٣٤  - 
 

) املسـامهة (وهناك استثناء يرد على هذه القاعدة وهو أن يغلب االشتراك بالتسبب 

، حيث يتحمل املتسبب يف اجلرمية املسـؤولية  )الفعل األصلي(تراك باملباشرة للجرمية االش

اجلنائية املترتبة عن تسببه اإلجرامي يف إحداث النتيجة اإلجرامية، دون حتمل املباشر لشيء 

حيث يكون األثر املترتـب علـى حـدوث النتيجـة     . من ذلك، لكوا مل تكن عدواناً

باملتسبب دون املباشر، النتفاء قصد املباشر ملباشرته وإقدامه علـى   اإلجرامية يرتبط وقوعه

  .الفعل اإلجرامي، ومبىن احلكم فيه قائم على ما بادر إليه املتسبب لبناء احلكم

يف تغليب االشتراك بالتسبب  –رمحهم اهللا تعاىل  –ومن األمثلة اليت ذكرها الفقهاء 

على االشتراك باملباشرة للركن املادي للجرمية، قضاء احلاكم على شخص بأنه اجلاين، من 

خالل احلكم عليه بالقصاص أو ردة أو زنا أو مبا يوجب القطع، أو غري ذلك من األحكام 

لشهود، إال أنـه  اليت تتناسب مع نوع اجلرمية اليت ارتكبها اجلاين، وذلك بناء على شهادة ا

وهكذا كلما تغلب السبب على املباشـرة   .بعد تنفيذ احلكم تراجع الشهود عن شهادم

  . )١(انتفت مسئولية املباشر ووقعت املسئولية على عاتق صاحب السبب

  

  

  

  

                                                             

  . ٤٥٧مرجع سابق، ص  ريع اجلنائي اإلسالمي،التش عودة، عبد القادر، )١( 



- ٣٥  - 
 

 

 

 

التحريض على القتـال احلـث   : قال اجلوهري. التحريض يف اللغة هو التحضيض

: ، قـال الزجـاج  )١(}الْقتَـالِ  علَـى  الْمؤمنني حرضِ النبِي أَيها يا{: قال اهللا تعاىل. واإلمحاء عليه

م معـه  وتأويل التحريض يف اللغة أن حتث اإلنسان حثاً يعل: تأويله حثّهم على القتال، قال

وحرضه : قال ابن سيده. واحلارض الذي قد قارب اهلالك: أنه حارض إن ختلف عنه، قال

يقال حارض فالن على العمل وواكب عليه وواظب وواصب عليه : وقال اللحياين. حضه

إذا داوم القتال، فمعىن حرض املؤمنني على القتال حثهم على أن حيارضـوا أي يـداوموا   

  .)٢(معلى القتال حىت يثخنوه

ولقـد جـاء   . )٣(ويعرف التحريض لغة أيضاً بأنه احلث على الشيء واإلمحاء عليه

اهللا، وهو الثابت مـن  التحريض يف القرآن الكرمي ذا املعىن للحث على اجلهاد يف سبيل 

ي  فَقَاتلْ{:قوله تعاىل بِيلِ  فـ سـ  الَ اللّـه  ف ك  إِالَّ تُكَلـَّ ضِ  نَفْسـر حـو  نينمؤ ى  الْمـ سـع  أَن اللّـه  كُـفي  أْس بـ  ينذ  الـَّ

  .)٤( }تَنكيال وأَشد بأْساً أَشد واللّه كَفَرواْ

                                                             

  ). ٦٥(سورة األنفال، اآلية  )١( 
  . ١٢٦، ص لسان العرب، مرجع سابقابن منظور،  )٢( 
الرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، حتقيق عبد العظيم الشناوي، دار املعارف، القـاهرة،   )٣( 

  . ٢٥٣م، ص ١٩٩٥
  ). ٨٤(سورة النساء اآلية  )٤( 
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ومهما كان األمر، فإن التحريض لغة يفيد الدفع والتحريك وخلق احلـافز لـدى   

على املخاطب يف إثبات الفعل احملرض عليه وتستعمل األنظمة العقابية ألفاظاً خمتلفة للداللة 

دعا، شجع، حبذ، استفز، أمر، أغرى، أذاع، سعى، نصح، : التحريض من أبرزها ألفاظ

  . )١( )مبعىن حتبيب الشيء(روج، حسن 

ويعرف التحريض على اجلرمية بأنه معصية وأمر بإتيان منكر سواء كان للتحريض 

رمية ولو مل أثر يف ارتكاب اجلرمية أم مل يكن له أي أثر، حبيث إن اجلاين كان سريتكب اجل

حيرض أو مل يترتب على هذا التحريض وقوع جرمية فإنه جيوز وفقاً ألحكـام الشـريعة   

  .)٢(اإلسالمية العقاب على التحريض مستقالً لكون التحريض يف حد ذاته معصية

ويعترب احملرض شريكاً بالتسبب عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد بن حنبـل مـا مل   

، )٣(ه امللجئ، فإذا وصل إىل هذا احلد أصبح احملرض فـاعالً يصل التحريض إىل حد اإلكرا

مثال ذلك إذا كان احملرض له سلطان على املأمور مثل األب على ولده الصغري غري املميز، 

  .)٤(واملعلم على تلميذه

ويتفق أئمة الفقه اإلسالمي على أنه ال يعد اآلمر فاعالً إال إذا كان له سلطان على 

املأمور وكان املأمور عدمي التمييز حبيث يصبح كاآللة يف يده، وإال اعترب اآلمر جمرد حمرض 
                                                             

احلديثي، حممد عبد اجلليل، جرائم التحريض وصورها، يف اجلوانب املاسة بأمن الدولة اخلـارجي، دار احلريـة    )١( 
  .٢١م، ص ١٩٨٤للطباعة، بغداد، 

  . ٣٦٨، ٣٦٧مرجع سابق، ص  التشريع اجلنائي اإلسالمي، عودة، عبد القادر، )٢( 
أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي، دار النهضـة العربيـة،    –مية خضر، عبد الفتاح، اجلر )٣( 

  . ٢٣٣م، ص ١٩٨٥القاهرة، 
  . ٣١٩، ص ١عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي اإلسالمي، مرجع سابق، ج )٤( 



- ٣٧  - 
 

أما إذا مل يكن املأمور صغرياً وال معتوهاً وال . عادي ال يوقع عليه سوى العقوبة التعزيرية

ومل يكن لآلمر سلطان عليه فليس اآلمر إال حمرضاً عادياً قد ينتج أثـره وقـد ال   وناً، جمن

   .)١(ينتجه

سـواء  (إال أن اإلمام مالك اعترب الشريك بالتسبب أياً كانت صـور اشـتراكه   

إذا حضر على مسرح اجلرمية وقت ارتكاا فإنه يعـد  ) بالتحريض أو االتفاق أو املساعدة

يس شريكاً بالتسبب سواء ساعد املباشر للجرمية أو مل يساعده، ولكـن  فاعالً للجرمية ول

  .)٢(بشرط أن يكون حبيث إذا مل يباشر غريه اجلرمية باشرها هو

فقد ورد  .التحريض عند القانونيني ال خيرج عن معناه عند علماء الشريعة اإلسالمية

أنه لو أمر السلطان شخصا بقتل آخر بغري حق ويعلم  ،يف هذا الشأن يف املذهب الشافعي

   .)٣(على املأمور إن مل خيف قهره بالبطش مبا حيصل به اإلكراه املأمور بظلمه، وجب القود

ومصدر جترمي التحريض على اجلرمية من السنة النبوية الشريفة، باعتبـاره معصـية   

ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا (: جيوز العقاب عليها، مصدرها قوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                             

  . ٣٣١، ص ٩ط، ج. ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد، املغين، الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، د) ١( 
احلطاب، أبو عبد اهللا حممد، مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل وامشه تاج اإلكليل، دار الفكر، بـريوت،   )٢( 

  . ٢٤٢، ص ٦، ج٦م، ط ١٩٩٥
" منهاج الطـالبني "الشربيين، حممد اخلطيب، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، وهو شرح على منت  )٣( 

   .١٢زكريا حيىي بن شرف النووي، دار الفكر بريوت، ص لإلمام أيب 
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على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إال أن يـؤمر  : (، وقوله)١( )عز وجل

  .)٢( )مبعصية، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة

  :)٣(ولقد قسم ابن قدامة صور االشتراك بالتسبب إىل أربع صور هي

 . اإلكراه، بأن يكره رجالً على قتل آخر فيقتله .١

الشهادة، فإذا شهد رجالن على آخر بأنه هو الذي قتل، فقتل بشـهادما مث رجعـا    .٢

 . واعترفا بتعمدمها فعليهما القصاص

احلاكم، فإذا حكم على رجل معصوم بالقتل عاملاً بذلك ومتعمداً فقتل واعترف بذلك  .٣

 . وجب عليه القصاص

القتل بالتوكيل، فلو وكّل غريه بالقتل ومل يكن يتعمد قتله ظلماً، أي الفاعل، فاحلكم  .٤

 . متعلق بالويل أو املوكل كما لو باشره

 

 

 

مبعىن اإلخفاء والكتمان، وأصله من الستر وهو مصدر الفعـل   يف اللغة جاء التستر

  .)٤(ستارة ما يستتر به، وتستر واستتر أي تغطى ومل يظهر، والالثالثي ستر

                                                             

هـ، حديث رقم ١٣٩٨، عام ٢ابن حنبل، أمحد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط )١( 
  . ٢٤٨، ص ٢، ج١٠٩٥

  . ٣٠١، ص ٢، ج٤٦٦٨املرجع السابق، حديث رقم  )٢( 
  . ٦٤٦، ص ٧ع سابق، جابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد، املغين، مرج )٣( 
  .٥٣٠القاموس احمليط، مرجع سابق، ص : الفريوز آبادي، حممد بن يعقوب )٤( 
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، وتستر أي تغطى )١(والستر بالفتح، مصدر سترت الشيء استره، إذا غطيته فاستتر

 بِـاآلخرة  يؤمنـون  الَ الَّـذين  وبـين  بينك جعلْنا الْقُرآن قَرأْت وإِذَا{: ، قال تعاىل)٢(واحتجب فلم يظهر

، ويقال انستر واستتر وتستر هو ما استتر به، واجلمـع  )٤٥: اإلسراء( } مسـتُوراً  حجابـاً 

  .)٣(أستار وستور وستر، والستر احلياء واخلجل والعقل

 

، )٤(هو اإلخفاء، ويقال تستر بالذنب، إذا أخفى نفسه من عيـون النـاس  : التستر

الشخص ارم واملطلوب حبق، وستر فعلـه، وكتمـان خـربه عـن     والستر يعين إخفاء 

السلطات األمنية، أو عن صاحب احلق وغريه من الناس بقصد محايته مـن العقوبـة، أو   

  .)٥(تفويت حق الغري، أو اإلضرار بصاحب  احلق

التستر يف اللغة والتستر يف الشريعة اإلسـالمية،  " املعىن"ويتضح مما سبق التطابق يف 

  .)٦(ا يعين إخفاء األمر وكتمانه والتكتم عليهكالمه

                                                             

  .٤٤٣، ص لسان العرب، مرجع سابقابن منظور،  )١( 
  . ٢٨٥، ص )ت. ط، د. دار العلم، بريوت، لبنان، د(خمتار الصحاح : الرازي، حممد )٢( 
  . ٣٤٥-٣٤٣ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  )٣( 
مجع وإعداد وحتقيق حممد قلعجي، مركـز البحـث العلمـي،    (فقه عبد اهللا بن مسعود : ابن مسعود، عبد اهللا )٤( 

  . ١٥٧، ص )هـ١٤٠٤، ١وإحياء التراث اإلسالمي، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، ط
التستر اإليواء يف الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة اإلمام حممـد  : ابن مهر اهلي، حممد أنور )٥( 

  . ٢٤، ص )هـ١٤٢٧(بن سعود اإلسالمية، املعهد العايل للقضاء، الرياض، اململكة العربية السعودية 
  .٣١، مرجع سابق، ص املسئولية اجلنائية عن جرمية التستر: القحطاين، حممد بن فهد )٦( 
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تغطية اجلرمية عن األنظار، وإخفـاء  "وميكن حتديد املراد بالتستر على اجلرمية بأنه 

  .)١("خربها، بغية إفالت مرتكبها من العقوبة الدنيوية

والتغطية واإلخفاء حيصالن من قبل املرتكب للجرمية نفسه، ومن قبل مـن علـم   

لع عليها، سواء أكان ذلك يف مرحلة اإلعداد والتخطيط لفعل اجلرمية، أم يف جبرميته، أو اط

اجلهات املعنيـة  : مرحلة مواقعتها، أو حصل التبلغ خبربها بعد الوقوع واملقصود باألنظار

بإثبات اجلرمية، وضبط ارمني، وإيقاع العقوبة عليهم، كالشرطة والقضاء، على وجـه  

عدم التعرض : ومعىن اإلفالت من العقوبة. )٢(تمع بوجه عاماخلصوص، وكذا عن أنظار ا

. )٣(تتمثل يف القصاص، أو الدية، أو احلد، أو التعزيـر : والعقوبة الدنيوية. للعقاب واجلزاء

  . والتستر على اجلرمية املعلوماتية من اجلرائم املوجبة للتعزير

كونه يتعارض مع األمـر  التستر يف التشريع اجلنائي اإلسالمي من األعمال احملرمة، 

باملعروف والنهي عن املنكر، كما يتضمن معصية لويل األمر واخلروج عن طاعته، إضـافة  

لة التستر علـى جـرائم   إىل اآلثار السلبية اليت تنعكس على الفرد واتمع، خاصة يف حا

ـ   ى املعلوماتية، ملا يترتب عليه من انتهاك خلصوصيات األفراد، وعظم آثاره السـلبية عل

  . اتمع
                                                             

جملة اجلمعية الفقهية السـعودية، جملـة   (التستر على اجلرمية، دراسة فقهية تأصيلية : السنيدي، فهد عبد الكرمي )١( 
دورية حمكمة متخصصة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اجلمعية الفقهية السعودية، الرياض، اململكـة  

  . ٥١العدد الثاين، ص ، )هـ١٤٢٨، ١العربية السعودية، ط
املشيخي، عبد اهللا راجح، املسئولية عن التستر على جرائم الفساد املايل يف النظام السعودي دراسة تأصـيلية،   )٢( 

  .٢٦م، ص ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤رسالة ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
  .٥١السنيدي، فهد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص )٣( 
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القاعدة يف الشريعة أن تعدد الفاعلني ال يؤثر على العقوبة اليت يستحقها كل منهم 

لو كان قد ارتكب اجلرمية مبفرده، فعقوبة من ساهم أصلياً أو اشترك مع آخرين يف مباشرة 

جرمية هي نفس العقوبة املقررة ملن ارتكب اجلرمية وحده، ولو أن اجلاين عند التعدد ال يأيت 

  . املكونة للجرميةكل األفعال 

وإذا كانت عقوبة اجلرمية واجبة على كل مساهم مسـامهة أصـلية يف اجلرميـة    

واألصل يف . املعلوماتية وإن اشترك مع غريه إال أن عقوبة كل مساهم تتأثر بظروفه اخلاصة

ذلك أن العقوبة املستحقة على كل جان تتأثر بصفة الفعل وصفة الفاعل، وقصد الفاعل، 

. الفعل بالنسبة ألحد اجلناة اعتداء، وبالنسبة للثاين دفعاً لصائل أي دفاعاً شرعياًفقد يكون 

وقـد يكـون   . وأحدهم عاقالً. وقد يكون أحد الفاعلني جمنوناً. وبالنسبة للثالث تأديباً

وأحدهم خمطئاً وكل هذا يؤثر على العقوبة، فمن كان يف حالة دفـاع أو  . أحدهم عامداً

ب عليه إذا مل جياوز حد الدفاع أو التأديب، ومن كان جمنونـاً فـال   تأديب مثالً ال عقا

  . )١(عقاب عليه، خبالف العاقل املميز، ومن كان خمطئاً نزلت عقوبته عن عقوبة العامد

                                                             

  . ٣٦٥عبد القادر، مرجع سابق، ص عودة،  )١( 
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والقاعدة يف الشريعة أنه إذا تأثرت عقوبة أحد الشركاء لصفة يف الفعل، أو لصفة 

ريك اآلخر الذي مل تتوفر له هذه الصفات ال يف الفاعل أو لقصد الفاعل، فإن عقوبة الش

  .تتأثر بفعل غريه أو صفته أو قصده

 

 

 

تناولنا يف املبحث الثاين من هذا الفصل املسامهة التبعية يف صور التحريض والتستر، 

  . وقد أوضحنا بأن املسامهة التبعية تقابل االشتراك بالتسبب يف الفقه

فعل معاقب عليه هو  –أوهلا : واملسامهة التبعية ال توجد إال إذا توفرت ثالثة شروط

أن يكـون   -وثالثها. عل وهي اتفاق أو حتريض أو إعانةوسيلة هلذا الف –وثانيها . اجلرمية

  . الشريك قاصداً من وسائله وقوع الفعل املعاقب عليه

وال تعترب املسامهة التبعية موجودة إال إذا كان بينها وبني وقوع اجلرمية عالقة السببية 

ذا االتفاق، املباشرة، فإذا كانت وسيلة االشتراك هي االتفاق وجب أن تقع اجلرمية نتيجة هل

، وإذا كانـت وسـيلة   )اشـتراك (فإن مل تكن اجلرمية نتيجة لالتفاق فال اشتراك مسامهة 

االشتراك التحريض وجب أن تقع اجلرمية نتيجة للتحريض، فإن وقعـت نتيجـة لغـري    

  . التحريض أو مل يكن للتحريض أثر يف نفس املباشر فال مسامهة

جعلت ملباشـر اجلرميـة دون املسـاهم     القاعدة يف الشريعة أن العقوبات املقدرة

  : املتسبب، وجرائم التعازير ميكن أن ننظر إليها من وجهني
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فإذا قسناها على جرائم احلدود والقصاص وجب أن ال نسوي بني عقوبـة املسـامهة   -١

األصلية واملسامهة التبعية، ووجب أن جتعل عقوبة األخري، أخف من عقوبة األول، وميكن 

بأن املسامهة التبعية أقل خطراً وأخف جرماً من املسامهة األصـلية، فـال    تعليل هذا الرأي

  .)١(معىن للتسوية بني خمتلفني

إن القاعدة خاصة جبرائم احلدود والقصاص، وإن سبب التفريق بني الشريك : وإذا قلنا -٢

ب أن هو شدة العقوبة، وج) املسامهة األصلية واملسامهة التبعية(املباشر والشريك املتسبب 

نقول إن جرائم التعازير ال يفرق فيها بني عقوبة الشريك املباشر والشريك املتسبب، وهذا 

هو الذي نرجحه؛ ألن جرمية كل من الشريكني جرمية تعزيرية والعقوبة املقـررة عليهـا   

عقوبة تعزيرية، والشريعة ال تفرق بني جرمية تعزيرية وأخرى، وال حتدد لكل جرمية عقوبة 

تترك للقاضي أن خيتار العقوبة املناسبة للجرمية وارم، كذلك فـإن عقوبـات   بعينها، و

التعزير غري مقدرة أي غري ثابتة، وما دامت العقوبة غري ثابتة وتقديرها متـروك للقاضـي   

باشر واملتسبب، كما أنه ال فائدة عملية ترجـى مـن   فمن الصعب وضع حدود لعقوبة امل

  .)٢(وراء وضع هذه احلدود

ويترتب على هذا الرأي أنه يصح أن تزيد عقوبة الشريك املتسبب علـى عقوبـة   

الشريك املباشر، كما يصح أن تقل عنها أو تساويها؛ ألن عقوبات التعازير ذات حدين يف 

الغالب، وللقاضي حرية تقدير العقوبة من بني احلدين مراعياً يف التقدير ظـروف اـرم   
                                                             

  . ٣٧٣عودة، عبد القادر، مرجع سابق، ص  )١( 
  . ٣٧٤، ص املرجع نفسه )٢( 
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ظروف الشريك املباشر تقتضي استعمال الرأفة خفف عنه،  واجلرمية، فإذا رأى القاضي أن

ويسـتطيع  . وإذا رأى أن ظروف الشريك املتسبب تقتضي استعمال الشدة غلظ عقوبته

القاضي على هذا األساس أن يرفع عقوبة أحد الشريكني إىل احلد األعلى، أو أن يرتل ا 

ني إذا رأى أن الظروف تقتضي إىل احلد األدىن، كما يستطيع أن يسوي بني عقوبة الشريك

  .)١(بالتسوية بينهما

يعاقب كل من حـرض غـريه، أو   : (أنهوقد نص نظام مكافحة جرائم املعلوماتية 

ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هـذا النظـام؛ إذا   

ال يتجـاوز احلـد    وقعت باجلرمية بناء على هذا التحريض، أو املساعدة، أو االتفاق، مبا

األعلى للعقوبة املقررة هلا، ويعاقب مبا ال يتجاوز نصف احلد األعلى للعقوبة املقررة هلا إذا 

وقد جعل املشرع العقوبة للمسامهة التبعية يف اجلرائم املعلوماتية . )٢( )مل تقع اجلرمية األصلية

  . مماثلة لعقوبة الفاعل األصلي للجرمية

تقسيمه للمسامهة يف اجلرمية املعلوماتية ماثل يف التسمية ملـا  إن النظام السعودي يف 

  .)٣(سار عليه الفقه اإلسالمي

ذلك أن النظام األساسي للحكم يف اململكة العربية السعودية الصـادر باملرسـوم   

يسـتمد  : "هـ نص يف املادة السابعة منه بأنه ٢٧/٨/١٤١٢بتاريخ  ١/٩٠امللكي رقم 
                                                             

  . ٣٧٤، ص عودة، عبد القادر، مرجع سابق )١( 
  .   نظام مكافحة جرائم املعلوماتية، املادة التاسعة )٢( 
نسي، أمحد، نظريات يف الفقه اإلسالمي، دراسة فقهية مقارنة، القاهرة، الشركة العربية للطباعـة والنشـر،    )٣( 

  . ٧٩م، ص ١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢
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ة السعودية سلطته من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه احلكم يف اململكة العربي

  ". وسلم، ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة

هـ واليت نصت علـى أن  ١٣٤٣ومن قبله ما جاء يف وثيقة امللك عبد العزيز سنة 

اهللا صـلى اهللا  مصدر التشريع واألحكام ال يكون إال من كتاب اهللا، ومما جاء عن رسول 

عليه وسلم، وما أقره علماء اإلسالم األعالم بطريق القياس، أو أمجعوا عليه مما لـيس يف  

  . )١(كتاب وال سنة

يف النظام السعودي تتضح يف سياق املواد التالية والـيت  وعقوبة املسامهة يف اجلرمية 

  : تكلمت عن عقوبة الفاعل األصلي والشريك

كل من اشترك يف اقتراف جرمية من : (النظام اجلزائي اخلاص بتزييف وتقليد النقود –أوالً 

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام سواء بالتحريض أو املسامهة أو املسـاعدة يعاقـب   

  .)٢( )بذات العقوبات املقررة للجرمية

وأيضاً ورد  .فليس هناك متييز يف العقاب على اجلرمية بني الشريك والفاعل األصلي

من قلد أو : (يف املادة الرابعة ما يشري إىل التسوية يف العقاب بني الفاعل األصلي والشريك

زور األوراق اخلاصة باملصارف أو سندات الشركات سواء كانت املصارف أو الشركات 

 سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع الربيدية واألمريية السعودية وإسناد الصرف على
                                                             

فهد بن مبارك العرفج، التحريض على اجلرمية يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي، دراسة تأصيلية تطبيقيـة،   )١( 
  .١٥٣م، ص ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧علوم األمنية، ماجستري، جامعة نايف العربية لل

هــ،  ٢٠/٧/١٣٧٩وتاريخ ) ١٢(النظام اجلزائي اخلاص بتزييف وتقليد النقود الصادر باملرسوم امللكي رقم  )٢( 
  . املادة السابعة
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اخلزينة وإيصاالت بيوت املال ودوائر املالية أو صنع أو اقـتىن األدوات العائـدة لتزويـر    

السندات والطوابع املذكورة بقصد استعماهلا لنفسه أو لغريه، عوقب بالسجن من ثالثة إىل 

عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثالثة إىل عشرة آالف ريال، ويغرم الفاعـل األصـلي   

إىل العقوبات السابقة جبميع املبالغ اليت تسبب خبسارا للخزينـة، أو  والشريك باإلضافة 

  .)١( )للشركات أو للمصارف أو لألفراد

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر سنوات : (نظام وظائف مباشرة األموال العامة: ثانياً

ظـام  أو بغرامة ال تزيد عن مائة ألف ريال أو بكليهما معاً، كل موظف يشمله هـذا الن 

ويثبت ارتكابه جلرم االختالس أو التبديد أو التصرف بغري وجه حق شرعي، يف أمـوال  

الدولة العامة أو األعيان أو الطوابع أو األوراق ذات القيمة املسلمة إليه، كما يعاقب بنفس 

العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك اجلرائم، سواء كان موظفـاً أو  

  . فاملنظم ساوى يف العقاب بني الفاعل والشريك ومل يفرق بينهما. )٢( )غري موظف

  : املادة األوىل والثانية والثالثة: مكافحة التزويرنظام  –ثالثاً 

من قلد بقصد التزوير األختام والتواقيع امللكية الكرمية، وأختـام اململكـة العربيـة    (  - أ 

السعودية أو توقيع أو ختم رئيس جملس الوزراء وكذلك من استعمل أو سهل اسـتعمال  

                                                             

اريخ وت) ٥٣(النظام اجلزائي على تزوير وتزييف النقود، املادة الرابعة واليت عدلت مبوجب املرسوم امللكي رقم  )١( 
  . هـ٥/١١/١٣٨٢

  . هـ، املادة التاسعة٢٢/١/١٣٩٥وتاريخ ) ٧٧/م(نظام مباشرة األموال العامة الصادر باملرسوم امللكي رقم  )٢( 
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تلك األختام والتواقيع مع علمه بأا مزورة عوقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشـر  

 ). آالف إىل خسمة عشر ألف ريالسنوات وبغرامة مالية من مخسة 

من زور خامتاً أو ميسماً أو عالمة عائدة إلحدى الدوائر العامة يف اململكة العربيـة  (  -ب 

السعودية أو للممثليات السعودية يف البالد األجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهل 

من ثالث إىل مخـس   استعمال التواقيع أو العالمات أو االختام املذكورة عوقب بالسجن

 ). سنوات وبغرامة ثالثة آالف إىل عشرة آالف ريال

إذا كان مرتكب األفعال الواردة يف املادتني األوىل والثانية من هذا النظام أو املشترك (  -ج 

فيها موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة حيكم عليه بأقصى العقوبة، 

صلي أو الشريك األشياء املزورة املذكورة يف املادتني السابقتني قبـل  وإذا أتلف الفاعل األ

  . )١(استعماهلما أو أخرب عنها قبل اختاذ اإلجراءات النظامية يعفى من العقاب والغرامة

: ومن خالل تلك  النصوص السابقة يتضح بأن املنظم السعودي أخذ بالرأي القائل

احلدود والقصـاص، وال  بأن قاعدة عدم التسوية بني الفاعل والشريك تقتصر على جرائم 

تسري على جرائم التعازير اليت ميكن بالنسبة هلا التسوية بني عقوبة الفاعل األصلي وعقوبة 

  .)٢(الشريك

                                                             

  ). ٣، ٢، ١(هـ، املادة ٢٤/١١/١٣٨٠، وتاريخ )١١٤(نظام مكافحة التزوير الصادر باملرسوم امللكي رقم  )١( 
ملنظمة يف اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، الرياض، مطابع جامعة امللك الشاذيل، فتوح، جرائم التعزير ا )٢( 

  .٥١م، ص ١٩٨٩هـ، ١٤١٠سعود، 
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املنظم يف التسوية بينهما يف العقاب، إىل القواعـد العامـة يف الفقـه    لذلك يستند 

اإلسالمي اليت جتيز تسوية العقاب يف اال التعزيري بني املباشر واملتسبب، وبنـاء عليـه   

يصح أن تزيد عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل األصلي، كما يصح أن تقـل عنـها أو   

وللقاضي حرية تقدير العقوبة بناء على ظروف تساويها، ألن تلك العقوبات ذات حدين، 

، فالتسوية بني الفاعل والشريك يف العقاب ال حترم القاضي من سـلطته  )١(اجلرمية وارم

  . التقديرية اليت تساعد على تفريد اجلزاء اجلنائي يف إطار النص الواحد

أو شريك ما وقد يقال هنا أنه ال أمهية للتفرقة بني وصف املساهم بأنه فاعل أصلي 

دام العقاب واحداً، ولكن هذه التفرقة هلا أمهيتها يف الواقع العملي، إذ قـد تـرى جهـة    

االختصاص ختفيف عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل، على الرغم من إخضاعهما لـنص  

قانوين واحد، ما دام حتديد العقوبة بالنص قد ورد مرناً بني حدين، سواء بالنسبة للسجن 

  .)٢(أو للغرامة

  

  

  

  

  
                                                             

  . ٣٧٤عودة، عبد القادر، مرجع سابق، ص  )١( 
  .٨٨م، ص ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨خضر، عبد الفتاح، جرائم التزوير والرشوة يف اململكة العربية السعودية،  )٢( 
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صاحب ظهور شبكة اإلنترنت تطورات كبرية يف شىت ااالت، حيث أصـبحت  

التجارية تتم من خالل هذه الشبكة، مثل البيع والشراء، مما نـتج عنـه    التعامالتمعظم 

تطور وسائل الدفع والوفاء وأضحت جزء ال يتجزأ من هذه املعامالت، ويف خضم هـذا  

التداول املايل عرب اإلنترنت انتهز بعض ارمني الفرصة من أجل السطو عليهـا، حيـث   

طو والسرقة، والتحويل اإللكتروين غري ابتكرت عدة طرق من أجل ذلك، على غرار الس

  . املشروع لألموال وقرصنة أرقام البطاقات املمغنطة

 

 

 

  : ومن ذلك ،تعدد صور اجلرمية املعلوماتية املالية

   

واكب استخدام البطاقات االئتمانية من خالل شبكة اإلنترنت ظهور الكثري مـن  

املتسللني للسطو عليها، باعتبارها نقوداً إلكترونية، خاصة من جهة أن االسـتيالء علـى   

بالصعوبة مبكان، فلصوص بطاقات االئتمان مثالً يسـتطيعون  بطاقات االئتمان أمراً ليس 
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اآلن سرقة مئات األلوف من أرقام البطاقات يف يوم واحد من خالل شبكة اإلنترنت ومن 

  .)١(مث بيع هذه املعلومات لآلخرين

تتم عملية التحويل اإللكتروين غري املشروع لألموال من خالل احلصول على كلمة 

السر املدرجة يف ملفات أنظمة الكمبيوتر اخلاصة باين عليه، مما يسمح للجاين بالتوغل يف 

النظام املعلومايت وعادة ما يكون هؤالء من العاملني على إدخال البيانات يف ذاكرة اجلهاز 

تواجدين على الشبكة أثناء عملية تبادل البيانات، وتـتم عمليـة التحويـل    أو من قبل امل

  : اإللكتروين غري املشروع لألموال بأحد الطرق التالية

يتم ذلك بطرق احتيالية يوهم من أجلها اين عليه بوجود مشروع كـاذب  : االحتيال -أ

مايت أو مـن خـالل   أو حيدث األمل لديه حبصول ربح، فيسلم املال للجاين بطريق معلو

، وقد يتخذ اسم أو صفة )٢(تصرف اجلاين يف املال وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف فيه

وذلـك  كاذبة، متكنه من االستيالء على مال اين عليه فيتم التحويل اإللكتروين لألموال 

انات من خالل اتصال اجلاين باين عليه عن طريق الشبكة أو بتعامل اجلاين مباشرة مع بي

                                                             

، ٢٠٠٠د، جرائم نظم املعلومات، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، حسن طاهر داو )١(
  . ٧٣ص 

  .٧٦، ص ٢٠١٠، أمن اجلرمية اإللكترونية، الدار اجلامعية، اإلسكندرية ،إبراهيم، خالد ممدوح )٢(
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احلاسب فيستعمل البيانات الكاذبة اليت تساعده يف إيهام احلاسب واالحتيال عليه فيسلمه 

  .)١(النظام املال

يعتمد نظام بطاقة الدفع اإللكتـروين  : االحتيال باستخدام بطاقات الدفع اإللكتروين -ب

ـ  ة إىل على عمليات التحويل اإللكتروين من حساب بطاقة العميل بالبنك باملصدر للبطاق

رصيد التاجر أو الدائن الذي يوجد به حساب وذلك من خالل شبكة التسوية اإللكترونية 

، وتعطـي بطاقـة الـدفع    )٢( )هيئة املاستر كـارد (، )هيئة الفيزا كارد(للهيئات الدولية 

اإللكتروين احلق للعميل باحلصول على السلع واخلدمات على الشبكة عن طريق تصـريح  

صم القيمة على حساب بطاقة الدفع اإللكتروين اخلاصة بـه، وتـتم   كتايب أو تلفوين، خب

العملية بدخول العميل أو الزبون إىل موقع التاجر وخيتار السلع املراد شرائها ويتم التعاقـد  

مبأل النموذج اإللكتروين ببيانات بطاقة االئتمان اخلاصـة باملشـتري، وأمـام التطـور     

يح البطاقات واحلسابات البنكية بـالطريق غـري   التكنولوجي أصبحت إمكانية خلق مفات

  . املشروع ممكنة عرب قنوات شبكة اإلنترنت

  

  

                                                             

بيان موقف الدول العربية وجتربة سـلطنة  ، قراءة يف االجتاهات التشريعية للجرائم اإللكترونية مع عرب، يونس )١(
-٢، ورشة عمل تطوير التشريعات يف جمال مكافحة اجلرائم اإللكترونية، املنعقد مبسقط، سلطنة عمان، "عمان

  .١٦، ص٢٠٠٦أبريل ٤
البطاقات البطاقات االئتمانية املستخدمة األكثر انتشاراً يف البالد العربية، أعمال ندوة تزوير األصم، عمر الشيخ،  )٢(

  .١٢االئتمانية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، ص 
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ار عرب اإلنترنت مقارنة يعد الفضاء من أكثر األسباب اليت تشجع على ممارسة القم

يف الواقع املادي، إذ مينح الراغب يف ممارسة القمار اخلصوصية وخفاء الشخصية  مبمارسته

اليت يبحث عنها الكثريون، حيث يستطيع الشخص ممارسة القمار دون حـىت أن يغـادر   

  . )١(غرفة نومه

وكثرياً ما تتداخل عملية غسيل األموال مع ممارسة القمار عرب شبكة اإلنترنت، مما 

حمـل اشـتباه   من هذه األندية ية القمار االفتراضية، األمر الذي جعل زاد من انتشار أند

ومراقبة، ومن البديهي أن يأخذ ارمون بأحدث ما توصلت إليه التقنية خلدمة أنشـطتهم  

اإلجرامية ويشمل ذلك بالطبع طرق غسيل األموال اليت استفادت من عصر التقنية فلجأت 

   . )٢(يف غسيل أمواهلا غري املشروعةإىل اإلنترنت لتوسعة وتسريع أعماهلا 

ساعدت شبكة اإلنترنت القائمون بعمليات غسيل األموال بتوفري عدة مميزات منها 

السرعة الشديدة وختطي احلواجز احلدودية بني الدول وتفادي القوانني اليت قـد تضـعها   

الدول من أجل إعاقة هذا النشاط، وكذا تشفري عمليام مما يعطيها قدر كبري من السرية، 

                                                             

دراسـة   –حممد بن نصري حممد ، مهارات التحقيق اجلنائي الفين يف جرائم احلاسـوب واإلنترنـت    ،السرحاين )١(
، الريـاض،  بية للعلوم األمنيـة عة نايف العر، جامماجستريمسحية على ضباط الشرطة باملنطقة الشرقية، رسالة 

  .٥٤-٥٣م، ص ٢٠٠٤
، متطلبات أمن املعلومات املصرفية يف بيئة اإلنترنت، املؤمتر السادس جلمعيات املكتبات زيدان، حممد وحممد محو )٢(

، الريـاض،  ٢٠١٠أبريل ٧-٦واملعلومات السعودية، بيئة املعلومات اآلمنة املفاهيم والتشريعات والتطبيقات، 
   .٩-٨ص 
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يب جرائم غسيل األموال نقلها إىل أي مكان يف العامل، مـن  على مرتك وخاصة يف تسهيل

  .)١(أجل استثمارها يف إقليم أي دولة من العامل، وإعطاء هذه األموال الصبغة املشروعة

   

تعرف السرقة بأا اختالس شيء منقول مملوك للغري بدون رضاه بنية امتالكه، وتتم 

ملال املعلومايت عن طريق اختالس البيانات واملعلومات، واإلفادة منـها باسـتخدام   سرقة ا

السارق للمعلومات الشخصية، مثل االسم، العنوان، األرقام السرية اخلاصة باين عليهم، 

واالستخدام غري الشرعي لشخصية اين عليه ليبدأ ا عملية السرقة املتخفية عرب اإلنترنت 

لغري إىل تقدمي األموال  اإللكترونية أو املادية إىل اجلاين عن طريق التحويـل  حبيث تؤدي با

  . )٢(البنكي

تتجسد جرمية السطو على أموال البنوك عن طريق استخدام الشخص احلاسب اآليل 

للدخول إىل شبكة اإلنترنت والوصول غري املشروع إىل البنوك واملصارف واملؤسسـات  

ن تلك احلسابات اخلاصة بالعمالء إىل حسابات أخرى، وذلـك  املالية، وحتويل األموال م

بإدخال بيانات غري حقيقية أو تعديل أو مسح البيانات املوجودة بقصد اختالس األموال أو 

نقلها أو إتالفها، وتقوم هذه التقنية على االستيالء على األموال بكميات صغرية جداً مـن  

      . ذه األموالاحلسابات الكبرية حبيث ال يالحظ نقصان ه
                                                             

العمري، صاحلة، جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتها، جملة االجتهاد القضائي، العدد اخلـامس، خمـرب أثـر    ) ١(
  . ١٧٩االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضر، بسكرة، دون سنة نشر، ص 

م، ٢٠٠٤الشوابكة، حممد أمني أمحد، جرائم احلاسوب واإلنترنت، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان،  ) ٢(
  . ١٣٨ص 
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ظهرت العديد من املواقع عرب اإلنترنت واليت ال تتعلق بالترويج للمخدرات وتشويق 

النشء الستخدامها بل تتعداه إىل تعليم كيفية زراعة وصناعة املخدرات بكافة أصـنافها  

  .)١(وأنواعها وبأبسط الوسائل املتاحة

 

 

 

يعاقب : (نصت املادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي على أنه

بالسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مليون ريال، أو بإحـدى  

  : املعلوماتية اآلتيةهاتني العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم 

االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلـك   - ١

 . عن طريق االحتيال أو اختاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غري صحيحة

إىل بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانـات   –دون مسوغ نظامي صحيح  –الوصول  - ٢

متعلقة مبلكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من 

 ). خدمات

                                                             

 http://www.eastlaws.com، ١١األلفي، حممد حممد صاحل، أمناط جرائم اإلنترنت، ص ) ١(
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اسـتوىل عليـه    :)١(جند أن املنظم أورد لفظ االستيالء والذي يعرف يف اللغة بأنه

واستوىل على الشيء أي صار  إليها أي غلبه ومتكن منه فاستوىل على الغاية سيق: استيالء

  .)٢(بلوغ الغاية منه األمريف يده واالستيالء على 

جانب  حيث بينن االستيالء أالفقه بش أوردهافقها فقد تعددت التعريفات اليت  أما

وجانـب   ،)٣(بطريق احليلة أوعنوة  أون االستيالء يتحقق بانتزاع املال خلسة أمن الفقه ب

وسيلة من شأا حتقيق هـذا   ةاالستيالء هو كل اعتداء على ملكية الدولة بأين أبني ب آخر

يف املـال   إدخال إىلكل نشاط يصدر من الشخص يؤدي  بأنه آخرونه وعرف .)٤(االعتداء

كل فعل  بأنه أيضا وعرف .)٥(ناقصة أوذلك كاملة  دتكون احليازة بع أنويستوي  تهحياز

اجلهـات   أوالدولة  أموالامة واملتمثل يف االعتداء على املكلف خبدمة ع أويرتكبه املوظف 

 أكـان سـواء   ،األفراد املوجودة حتت يده أموالوعلى صيب اليت تسهم الدولة يف ماهلا بن

  . الالً للوظيفةغاست أخرىبأي وسيلة  أو احتياال أو اديد أوذلك خلسة 

                                                             

 .١٠٢١، ص٤٧بريوت ، املطبعة الكاثوليكية، املنجد، لويس معروف )١(
 ٤٠٦ص، مرجع سابق، لسان العرب، ن منظوراب )٢(
دار ، اجلرائم املضرة باملصـلحة العامـة  ، ١ج، القسم اخلاص، شرح قانون العقوباتمأمون حممد،  ،سالمة .د )٣(

 . ٢٧٩ص، ١٩٨٨، الفكر العريب
القـاهرة  مطبعة جامعـة  ، دار النهضة العربية، القسم اخلاص، ، شرح قانون العقوباتحممود جنيب ،حسين .د) ٤(

 . ١١٢ ص، ١٩٧٨، والكتاب اجلامعي
، الـدار العربيـة للموسـوعات   ، ٤٧ج، ، موسوعة القضاء والفقه للدول العربيةحسن صادق ،املرصفاوي .د )٥(

 . ٩٧ص، لبنان، بريوت
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ا منـه ف. األموالعلى  لالستيالءقدم عدة تعريفات تباينت يف وصفها فقد الفقه  أما

ـ  وأخرىبيان طرق االستيالء لتحقيق انتزاع املال  إىل أجته من ببيـان وصـف    تاهتم

   .لتحقيق االعتداء كانت وسيلة بأيالعامة  األموالعلى  ااعتداء عتبارهاالستيالء با

 أوماعدا العقارات من األشياء املادية واملعنوية واليت ميكن نقلها  وفهواملال املنقول   

والـذهب والفضـة    واألثاثحتويلها من مكان آلخر دون تلفها كالسيارات واحليوانات 

  . وغريها.. والكتب واألبنية 

 

 

 

ادة على اجلرمية املعلوماتية املالية يف امل )١(نص قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين

  : منه) ٦(

كل من حصل قصداً دون تصريح عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات -أ(

على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو بالبيانات أو املعلومات اليت تستخدم 

 يف تنفيذ املعامالت املالية أو املصرفية اإللكترونية يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة  

مخسمائة دينار وال تزيد علـى  ) ٥٠٠(أشهر وال تزيد على سنتني أو بغرامة ال تقل عن 

  . ألفي دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني) ٢٠٠٠(

                                                             

من عدد  ٥٣٣٤م املنشورة على الصفحة ٢٠١٠لسنة ) ٣٠(قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت األردين رقم ) ١(
 . م١٦/٩/٢٠١٠بتاريخ  ٥٠٥٦ريدة الرمسية رقم اجل
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كل من استخدم عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب -ب

ت أو املعلومـات الـيت   مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو بالبيانـا 

تستخدم يف تنفيذ املعامالت املالية أو املصرفية اإللكترونية للحصول لنفسه أو لغريه علـى  

بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات ختص اآلخرين يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  

  . مخسة آالف دينار) ٥٠٠٠(ألف دينار وال تزيد على ) ١٠٠٠(سنة وبغرامة ال تقل عن 

ورغبة من املشرع األردين يف احلفاظ على استقرار املعامالت املاليـة اإللكترونيـة   

وتشجيعها فقد مت وضع هذا النص الذي جيرم احلصول على تلك املعلومات عـن طريـق   

الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات، كما هو احلال يف تعقب املعـامالت املاليـة أو   

ات االئتمان واحلصـول منـها علـى رمـوز ومعلومـات      قواعد البيانات اخلاصة ببطاق

استخدامها، وال يشترط قيام الفاعل باستخدام هذه املعلومات لتطبيق العقوبة حبقه فمجرد 

احلصول على تلك املعلومات قصداً دون سبب مشروع يعد جرمية قائمة بذاا تستوجب 

اخلاصة ببطاقة االئتمان ال تقل العقوبة كما هو احلال يف سرقة بطاقة االئتمان، فاملعلومات 

أمهية عن البطاقة ذاا ويستوجب محايتها ملنح الثقة باملعامالت املالية اإللكترونية ومحايـة  

   .)١(للحقوق املالية ملالكيها

و  ٥٣(ويدخل املال املعلومايت ضمن تعريف املال الذي أورده املشـرع يف املـواد   

  : حيث نصت هذه املواد على أن ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون املدين رقم ) ٥٤

                                                             

 .٥، ص )م٢٠١٠(لسنة ) ٣٠(املذكرة اإليضاحية لقانون جرائم أنظمة املعلومات رقم ) ١(
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  ). املال هو كل عني أو حق له قيمة مادية يف التعامل: (٤٣املادة 

كل شيء ميكن حيازته مادياً أو معنوياً واالنتفاع به انتفاعاً مشـروعاً  : (٥٤املادة 

  ). وال خيرج عن التعامل بطبيعته أو حبكم القانون يصح أن يكون حمالً للحقوق املالية

وباستقراء نصوص املواد السابقة جند أن املال املعلومايت له قيمة مادية يف التعامـل  (

تطبيقات احلاسوب املعدة للبيع كذلك فإن املال املعلومـايت ميكـن   ومثال ذلك برامج و

حيازته معنوياً ومادياً وال خيرج عن التعامل بطبيعته فيمكن مثالً حيازة املعامالت املاليـة  

والبيانات والربامج على دعامة مادية كالقرص الصلب والقرص املضغوط حبيث تصبح هذه 

  .)١( )هالدعامة ذات قيمة مالية مبا حتتوي

كما ميكن أن تنطبق بعض نصوص قانون العقوبات األردين على ما يقع من اعتداء 

) املادي(مادي على بطاقات االئتمان يف حال كان هذا االعتداء ينصب على جسم البطاقة 

  . وليس املعلومات والبيانات اليت حتتويها هذه البطاقة

 

 

 

يعاقب : (نصت املادة الرابعة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي على أنه

بالسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مليون ريال، أو بإحـدى  

  : هاتني العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية
                                                             

الكببجي، اء فهمي، مدى توافق أحكام جرائم أنظمة املعلومات يف القانون األردين مـع األحكـام العامـة    ) ١(
 . م٢٠١٣للجرمية، ماجستري، جامعة الشرق األوسط، 
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أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلـك   االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول - ١

 . عن طريق االحتيال أو اختاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غري صحيحة

إىل بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانـات   –دون مسوغ نظامي صحيح  –الوصول  - ٢

متعلقة مبلكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من 

 ). ماتخد

وجند من خالل ما ورد أعاله أن املنظم السعودي نص على اجلرمية املعلوماتية املالية 

بعبارة االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو على سند، أو توقيـع هـذا السـند،    

. موضحاً الوسيلة لذلك وهي االحتيال أو اختاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غري صحيحة

الفقرة الثانية صور أخرى للجرمية املعلوماتية وهي اجلرائم املوجهـة حنـو   وعدد املنظم يف 

وقد قرر حسابات املصارف وبطاقات االئتمان وذلك بالوصول إىل البيانات أو املعلومات، 

املنظم عقوبة السجن ملدة ال تزيد على ثالثة سنوات وبغرامة ال تزيد على مليون ريال، أو 

  . بإحدى هاتني العقوبتني

  : منه) ٦( فقد نص على اجلرمية املعلوماتية املالية يف املادةاملشرع األردين  ماأ

كل من حصل قصداً دون تصريح عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات -أ(

على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو بالبيانات أو املعلومات اليت تستخدم 

يف تنفيذ املعامالت املالية أو املصرفية اإللكترونية يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة   
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مخسمائة دينار وال تزيد علـى  ) ٥٠٠(على سنتني أو بغرامة ال تقل عن أشهر وال تزيد 

  . ألفي دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني) ٢٠٠٠(

كل من استخدم عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب -ب

مشروع بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات االئتمان أو بالبيانـات أو املعلومـات الـيت    

تستخدم يف تنفيذ املعامالت املالية أو املصرفية اإللكترونية للحصول لنفسه أو لغريه علـى  

و أموال أو خدمات ختص اآلخرين يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن  بيانات أو معلومات أ

  . مخسة آالف دينار) ٥٠٠٠(ألف دينار وال تزيد على ) ١٠٠٠(سنة وبغرامة ال تقل عن 

فرق ما بني احلصول على البيانـات  املشرع األردين من خالل املادة أعاله جند أن 

مدة ال تقـل  تتمثل يف احلبس  واملعلومات دون استخدامها وذلك بالنص على عقوبة أقل

مخسمائة دينار وال تزيد ) ٥٠٠(عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتني أو بغرامة ال تقل عن 

أما عند استخدام هذه املعلومـات أو  . ألفي دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني) ٢٠٠٠(على 

سنة وبغرامة ن البيانات قصداً دون سبب مشروع فإن العقوبة تتمثل باحلبس مدة ال تقل ع

   . مخسة آالف دينار) ٥٠٠٠(ألف دينار وال تزيد على ) ١٠٠٠(ال تقل عن 
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ال شك أن التقنيات احلديثة يف العصر اإللكتروين الذي نعيشه اآلن وحنـن علـى   

مشارف القرن احلادي والعشرين، وخباصة شبكة اإلنترنت، قد كثفت من عمليات انتهاك 

وتوجد بعض الربامج اليت جتوب شبكة اإلنترنت آلياً على مدار الساعة حبثاً عن . الشبكات

  . يلها وحتديد كل وافد جديد على الشبكةاملواقع اجلديدة وحصرها وتسج

وقد استغلت الكثري من اجلماعات املتطرفة هذه التقنيـات املتطـورة والطبيعـة    

االتصالية لإلنترنت من أجل بث معتقداا وأفكارها، بل تعداه األمر إىل ممارسات ـدد  

، اللذان أخذا منحىن أمن الدولة املعتدى عليها، خاصة املتمثلة يف اإلرهاب واجلرمية املنظمة

آخر يف استعمال اإلنترنت، اليت مسحت هلم يف ارتكاب جرائم غاية يف الفتـك يف حـق   

اتمعات والدول، بل األخطر من ذلك أتاحت اإلنترنت للكثري مـن الـدول ممارسـة    

التجسس على دول أخرى، وذلك باإلطالع على خمتلف األسرار العسكرية واالقتصـادية  

خاصة فيما يتعلق بالدول اليت يكون بينها نزاعات، ويبقى املساس بـاألمن  هلذه األخرية، 
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الفكري من بني أخطر اجلرائم املرتكبة عرب اإلنترنت، حيث تعطي اإلنترنت فرصاً للتأثري 

  . )١(على معتقدات وتقاليد جمتمعات بأكملها

 

 

يعاقب بالسـجن  : (نص نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف املادة السابعة على أنه

مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسة ماليني ريال، أو بإحدى هاتني 

  : العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

بية على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل أو إنشاء موقع ملنظمات إرها - ١

نشره؛ لتسهيل االتصال بقيادات األجهزة احلارقة، أو املتفجرات، أو أي أداة تستخدم يف 

 . األعمال اإلرهابية

الدخول غري املشروع إىل موقع إلكتروين، أو نظام معلومايت مباشرة، أو عن طريـق   - ٢

حد أجهزة احلاسب اآليل للحصول على بيانـات متـس األمـن    الشبكة املعلوماتية، أو أ

 .الداخلي أو اخلارجي للدولة، أو اقتصادها الوطين

جترم إنشاء موقع ملنظمات إرهابية، وقـد أصـبح   ) ١(جند أن املادة أعاله الفقرة 

اإلرهاب يف الوقت الراهن ظاهرة عاملية، ترتبط بعوامل اجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية    

أفرزا التطورات السريعة واملتالحقة يف العصر احلديث، فقد شهدت العقود  وتكنولوجية
                                                             

م، ص  ٢٠١٣تيـزي وزو،   –يوسف، صغري، اجلرمية املرتكبة عرب اإلنترنت، ماجستري، جامعة مولود معمـري  ) ١(
٥٤ . 
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األخرية من القرن العشرين بروز العديد من التنظيمات املسلحة والعمليات اإلرهابيـة يف  

  .  )١(خمتلف أحناء العامل

يتم بث ثقافة اإلرهاب عرب اإلنترنت عن طريق تأسيس مواقـع افتراضـية متثـل    

رهابية، وهي مواقع آخذة يف االزدياد مع ازدياد املنظمات اإلرهابية، حيـث  املنظمات اإل

تعلن عرب هذه املواقع حتملها مسؤولية إحدى اهلجمات اليت ارتكبت، أو بيانات تنفـي أو  

  . تعلق على أخبار صادرة عن منظمات أو جهات دولية

ة تسـاعدهم  وجتند اجلماعات اإلرهابية من خالل اإلنترنت عناصر إرهابية جديد

على تنفيذ أعماهلم اإلجرامية، وهم يف ذلك يعتمدون على فئة الشباب، خصوصاً ضعاف 

العقل والفكر، فتعلن اجلماعات اإلرهابية عرب مواقعها على اإلنترنت عـن حاجتـها إىل   

عناصر انتحارية كما لو كانت تعلن عن وظائف شاغرة للشباب، مسـتخدمة يف ذلـك   

ما تصف األهداف اليت تستهدفها عمليام بالكافرة، وتقوم بدعوى  اجلانب الديين، فدائماً

  .)٢(الشباب إىل اجلهاد وحثهم على االستشهاد يف سبيل اهللا والفوز باجلنة

قصد منه وسيلة من وسائل استخدام اإلنترنت وهي التحكم ) ١(وما قررته الفقرة 

املتفجرات، أو أي أداة تسـتخدم  عن بعد وتسهيل االتصال بقيادات األجهزة احلارقة، أو 

  .يف األعمال اإلرهابية

                                                             

عبد اهللا بن عبد العزيز، أساليب تطور الربامج واملناهج التدريبية ملواجهة اجلرائم املستحدثة، جامعـة  اليوسف، ) ١(
 .٢٥م، ص ٢٠٠٤نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، 

 . ٥٤يوسف، صغري، مرجع سابق، ص  ) ٢(
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واليت نصت على الدخول غري املشروع والذي ينصرف معناه ) ٢(وما قررته الفقرة 

ليشمل األفعال كافة اليت تسمح بالدخول إىل نظام معلومايت واإلحاطة أو السيطرة علـى  

رد الدخول إىل نظام احلاسـب  إن جم. املعطيات اليت يتكون منها، أو اخلدمات اليت يقدمها

اآليل ال ميثل فعالً غري مشروع، ولكن يستمد هذا الدخول عدم مشروعيته من كونه غري 

  .مصرح به

ويرتبط مفهوم عدم مشروعية الدخول مبعرفة من له احلق يف الـدخول إىل نظـام   

لني ويدخل يف عدم املشروعية حالة دخول العـام . احلاسب اآليل، ومن ليس له هذا احلق

  . )١(يف اجلهة اليت يوجد ا نظام احلاسب اآليل متجاوزاً الصالحيات املمنوحة له

 

 
 

كل مـن  : (من قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين على أنه) ١٠(نصت املادة 

استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أنشأ موقعاً إلكترونياً لتسـهيل القيـام   

بأعمال إرهابية أو دعم جلماعة أو تنظيم أو مجعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج إلتباع 

  ). لها يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتةأفكارها أو متوي

                                                             

ظام املعلومايت دراسة قانونيـة يف ضـوء القـوانني    العبيدي، أسامة بن غامن، جرمية الدخول غري املشروع إىل الن) ١(
 .٥م، ص ٢٠١٢الرياض، منشور بدراسة املعلومات، العدد الرابع عشر، مايو  –املقارنة، معهد اإلدارة العامة 
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ويتضح أن املادة املذكورة دف إىل استمرار اجلهود حملاربة اإلرهاب بكافة أشكاله 

وصوره مبا يف ذلك الترويج ونشر أفكاره والدعاية له بكافة السبل والوسائل مبا يف ذلـك  

  .استخدام الوسائل اإللكترونية

األردين  ٢٠٠٦لسنة ) ٥٥(ن منع اإلرهاب رقم من قانو) ٢(وباستقراء نص املادة 

كل عمل مقصود يرتكب بأي وسيلة كانت يـؤدي  : (واليت عرفت العمل اإلرهايب بأنه

مع مراعاة أحكام قانون العقوبات (من نفس القانون بأنه ) أ/٣(كما نصت املادة ....)إىل

  : التالية النافذ املفعول، حتظر األعمال اإلرهابية ويعترب يف حكمها األعمال

القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غري مباشرة، بتقدمي أو مجع أو تدبري األموال بقصد -أ

استخدامها الرتكاب عمل إرهايب أو مع العلم أا ستستخدم كلياً أو جزئياً سواء أوقع أو 

  ). مل يقع العمل املذكور داخل اململكة أو ضد مواطنيها أو مصاحلها يف اخلارج

جند ومن استعراض تعريف اإلرهاب طبقاً للقانون املشار إليه أن املشرع يتحـدث  

وهنـا   –بأي وسيلة كانـت   –عن الوسيلة حيث وسع من نطاق الوسيلة بورود عبارة 

  .)١(تصبح الشبكة املعلوماتية داخل إطار الوسائل املؤدية إىل اإلرهاب

من قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقـت األردين مسـألة   ) ١٤(وعاجلت املادة 

كـل مـن   : (النص على اإلرهاب يف أكثر من قانون وأيهما واجب التطبيق وذلك أنـه 

ارتكب أي جرمية معاقب عليها مبوجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة املعلوماتيـة أو  

                                                             

 .٩١الكببجي، اء فهمي، مرجع سابق، ص ) ١(
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حرض على ارتكاا يعاقب بالعقوبة املنصوص أي نظام معلومات أو اشترك أو تدخل أو 

  ). عليها يف ذلك التشريع

وجاء يف املذكرة اإليضاحية لقانون جرائم أنظمة املعلومات أنـه يشـمل مجيـع    (

األفعال اليت جترمها التشريعات مىت ارتكبت كلياً أو جزئياً بوسائل إلكترونيـة وسـواء   

الشتراك فيها أو التحـريض عليهـا أو   استخدمت تلك الوسائل يف ارتكاب اجلرمية أو ا

التدخل ا، كذلك فإن بعض اجلرائم مت معاجلتها إما يف قانون العقوبـات أو تشـريعات   

خاصة، ومل يتم إدراجها يف هذا القانون مما استدعى التأكيد على مراعاة معاقبة فاعلها وإن 

ليدية، كما أنه وباسـتقراء  استخدم الوسائل اإللكترونية يف ارتكاا بدالً من الوسائل التق

نصوص قانون منع اإلرهاب جندها مل تتطرق صراحة ملعاجلة جرائم اإلرهاب اإللكتـروين  

رغم ورود عبارة بأي وسيلة كانت فهي عبارة فضفاضة تتحدث عن الوسيلة بشكل عام 

من قانون جرائم أنظمة املعلومات فالنص اخلـاص  ) ١٠(ومت النص عليها صراحة يف املادة 

ونستنتج من ذلك أن قانون جرائم أنظمة املعلومات هو الواجب التطبيق . يد النص العاميق

  . )١( )يف حال ارتكاب جرائم إرهابية باستخدام أنظمة املعلومات

 

 

 

 

 

                                                             

 .٩٣الكببجي، اء فهمي، مرجع سابق، ص ) ١(
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يعاقب بالسـجن  : (املعلوماتية يف املادة السابعة على أنهنص نظام مكافحة جرائم 

مدة ال تزيد على عشر سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسة ماليني ريال، أو بإحدى هاتني 

  : العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

احلاسب اآليل أو  إنشاء موقع ملنظمات إرهابية على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة - ١

نشره؛ لتسهيل االتصال بقيادات األجهزة احلارقة، أو املتفجرات، أو أي أداة تستخدم يف 

 . األعمال اإلرهابية

الدخول غري املشروع إىل موقع إلكتروين، أو نظام معلومايت مباشرة، أو عن طريـق   - ٢

متـس األمـن   الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل للحصول على بيانـات  

 .الداخلي أو اخلارجي للدولة، أو اقتصادها الوطين

مما يتضح من املادة أعاله أن املنظم السعودي نص على اجلرمية املعلوماتية األمنيـة  

جمرماً عمل املنظمات اإلرهابية من خالل الشبكة املعلوماتية أو أجهـزة احلاسـب اآليل   

بغرض استخدامها كوسيلة من وسائل التحكم يف املتفجرات واألجهزة احلارقة وكأداة من 

أيضاً احلصول على بيانات تتعلق باألمن الداخلي أو اخلارجي للدولة أو . أدوات اإلرهاب

لك بالدخول غري املشروع من خالل االختراق، ونص على عقوبـة  اقتصادها الوطين وذ
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السجن ملدة ال تزيد على عشر سنوات أو بغرامة ال تزيد على مخسة ماليني ريـال، مـع   

  . جواز تطبيق العقوبتني معاً حبسب السلطة التقديرية للمحكمة

كل مـن  : (من قانون جرائم أنظمة املعلومات األردين على أنه) ١٠(نصت املادة 

استخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية أو أنشأ موقعاً إلكترونياً لتسـهيل القيـام   

بأعمال إرهابية أو دعم جلماعة أو تنظيم أو مجعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج إلتباع 

  ). لها يعاقب باألشغال الشاقة املؤقتةأفكارها أو متوي

على اجلرمية املعلوماتية األمنية من من خالل املادة أعاله جند أن املشرع األردين نص 

خالل جترميه الستخدام نظام املعلومات أو الشبكة املعلوماتية يف إنشاء موقـع إلكتـروين   

رهابية أو تروج إلتبـاع  بقصد تسهيل القيام بعمل إرهايب أو دعم منظمات تقوم بأعمال إ

   . ونص على عقوبة األشغال الشاقة املؤقتة. أفكارها أو متويلها
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االفتراضي مسرحاً هلا، مما جيعلـها  تتخذ اجلرمية املرتكبة عرب اإلنترنت من الفضاء 

تتميز خبصوصيات تنفرد ا، إال أن ذلك ال يعين عدم وجود تشابه هلا مع اجلرمية املرتكبة 

يف العامل التقليدي أو املادي، فهي تشترك بوجود الفعل غري املشروع، وجمرم يقوم ـذا  

  .الفعل

يتوفر النص القانوين، فال جرمية وال مبدأ الشرعية اجلنائية مينع املساءلة اجلنائية ما مل 

عقوبة إال بنص، ومىت ما انتفى النص على جترمي مثل هذه األفعال اليت ال تطاهلا النصوص 

  . القائمة امتنعت املسؤولية وحتقق القصور يف مكافحة هكذا جرائم

 

 

– 

توجب الشريعة اإلسالمية العتبار الفعل جرمية أن يكون هناك نص حيـرم هـذا   

فقسم فقهاء الشـريعة   الفعل، ويعاقب على إتيانه، وهذا ما يسمى اليوم الركن الشرعي،

  . أحكام تكليفيه، وأحكام وضعية: األحكام الشرعية، أي النصوص، إىل نوعني

فاحلكم التكليفي، هو ما اقتضى طلب فعل أو كفه من املكلَّف، أو ختيريه بني فعل 

  ). ٣٣: اإلسراءسورة ( } بِاحلَق إِالَّ اللّه حرم الَّتي النفْس تَقْتُلُواْ والَ{: والكف عنه، قال اهللا تعاىل
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مانعـاً   واحلكم الوضعي، هو ما اقتضى جعل شيء سبباً لشيء، أو شرطاً لـه، أو 

  ). ٣٨: املائدةسورة (}أَيديهما فَاقْطَعواْ والسارِقَةُ والسارِقُ{: منه، كقوله تعاىل

ونعين بالركن الشرعي أن يتوفر نص شرعي، أي نص التجرمي الذي يضفي علـى  

ال جرمية وال عقوبة وال "الفعل أو االمتناع الصفة غري الشرعية من خالل مبدأ شهري وهو 

، ما يعرف مببدأ شرعية اجلرائم والعقوبات والذي يتطلب وجود الـنص  "إال بنص تدبري

  .)١(املسبق، والذي جيب أن يكون نافذ املفعول وقت ارتكاب اجلرم

– 

يف االستيالء الفعلي على أمـوال   اجلرمية املعلوماتية املاليةيتمثل الركن املادي يف 

فتنص . اجلرائم ذات النتيجة املادية وهي وقوع الضرر  الغري، إذن فهذه اجلرمية من نوع

االستيالء لنفسه أو لغريه على مال منقول أو على سند أو "على ذلك املادة الرابعة بقوهلا 

 ..".توقيع هذا السند 

ال ولكن تقع اجلرمية تامة حىت ولـو  وال يشترط أن يستويل اجلاين لنفسه على امل

سهل استيالء الغري على تلك األموال، وحيدث ذلك بتزويد الغري بربامج تسهل ذلك إذا 

  .استعملوها ومتكنوا بالفعل من هذا االستيالء

                                                             

  .٤٣هروال، نبيلة هبة، اجلوانب اإلجرائية جلرائم اإلنترنت، ص  )١(



- ٧٢  - 
 

ويشترط أن يكون املال منقوال بصريح نص املادة الرابعة من النظام، فـال تقـع   

غري . ولكنها تقع باالستيالء على سندات ملكية هذا العقار اجلرمية باالستيالء على العقار،

أنه ال يشترط أن يكون هذا املال مبالغ نقدية، بل يكفي أن يكون سندا أو حىت توصـل  

  .)١(إىل وضع توقيع الغري بدون وجه حق على سند بدون وجه حق

أن يقع وقد اشترطت املادة السابقة استعمال وسيلة معينة يف هذا االستيالء وهو 

. هذا االستيالء عن طريق االحتيال أو اختاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غري صـحيحة 

وبناء عليه فإن النظام السعودي يعاقـب  . وهذه هي أساليب االحتيال يف جرمية النصب

  .يف جمال جرائم املعلوماتية) النصب( على االستيالء على أموال الغري بطريق االحتيال

نظام يف اململكة مل حيدد املقصود باالحتيال تاركـا ذلـك   غري أنه يالحظ أن ال

يسعف احملكمة يف حتديـد املقصـود ـذا      للسلطة التقديرية للمحكمة، وليس هنا ما

االحتيال إذا علمنا أن املنظم السعودي مل يورد نظاما خاصا باالحتيال يف جرائم األموال 

يهتدي مبفهوم هذا االحتيال كما هو على غرار غريه من التشريعات وبالتايل ال ميكن أن 

وكـان مـن حسـن    . اليت تعرفها تشريعات أخرى) النصب(مقرر يف جرائم االحتيال 

  .النظام السياسة اجلنائية أن يعرف النظام السعودي املقصود باالحتيال يف هذا

                                                             

وفقا لنظام مكافحـة  ، يف اململكة العربية السعودية  مكافحة جرائم املعلوماتيةعطا اهللا، شيماء عبدالغين حممد، . د)١(
، املسـاعد أستاذ القانون اجلنائي ، م٢٠٠٧/ ٣/ ٢٦املوافق  هـ ١٤٢٨ /٣/ ٧جرائم املعلوماتية الصادر يف 

  .كلية األنظمة والعلوم السياسية
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ومن اجلدير بالذكر أن التقاط أرقام بطاقات االئتمان أو الفيزا أو املاستر كارت 

ماهلا يف إعطاء أمر إىل بنك صاحب البطاقة لتحويل أموال من حسابه يعد من قبيل واستع

الوسائل االحتيالية؛ فهو من قبيل انتحال صفة كاذبة وهي أن مستعمل رقم البطاقة هـو  

  .)١(صاحبها أو وكيل من جانب صاحبها

مل  وإذا قام املتهم مبحاولة االستيالء على أموال الغري بطريق االحتيـال ولكنـه  

يتمكن من ذلك بسبب دقة نظام احلماية املوضوعة ألجهزة البنك فإنـه يعـد مرتكبـا    

يعاقب كل من شـرع يف  " بقوهلا  املادة العاشرة  للشروع يف هذه اجلرمية وفقا ملا تقرره

يتجاوز نصف احلد األعلـى   القيام بأي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام مبا ال

  ".للعقوبة املقررة

كما يالحظ أن املادة الرابعة من النظام السعودي تعاقب على حماولة االسـتيالء         

. على أموال من البنك حىت وإن مل يتمم املتهم فعلته باالستيالء على املـال املقصـود   

فتنص املادة الرابعة على عقاب الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إىل بيانات بنكية أو 

والعقاب املقرر هو السجن مدة ال تزيد على ثالثـة  .... موال ائتمانية للحصول على أ

  .سنوات والغرامة اليت ال تزيد على مليوين ريال أو إحدى هاتني العقوبتني

من نوع اجلرائم العمدية، فال تقع إالّ بتوافر القصد اجلنائي  جرائم املعلوماتية املالية 

فلو دخل يف حساب العميل يف . لعمديفال تقع بطريق اخلطأ غري ا. العام من علم وإرادة
                                                             

  .٥١٠، ص ٢٠٠١احلاسب اآليل، رسالة، جامعة طنطا، ، اجلرائم الناشئة عن استخدام أمحد حسام طه ،متام. د )١(
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أحد البنوك مبالغ نقدية من إحدى اجلهات ورفض ردها، وذلك النتقاء القصد اجلنـائي  

كما أن رفض الرد ال . حيث إنه مل يقم باالستيالء على تلك األموال وانتفاء النشاط أصالً

يعاقـب    نشاط يعين توافر القصد اجلنائي، بل هو عمل غري أمني ولكنه غري متعاصر مع

 .عليه النظام

وعلى أية حال، فإنه يكفي استيالء اجلاين على أموال الغري بدون وجه حق بغـض         

النظر عن الباعث الذي دفعه إىل القيام ذا الفعل؛ فال يشترط تـوافر القصـد اجلنـائي    

  .اخلاص

– 

الركن املعنوي هو احلالة النفسية للجاين والعالقة اليت تربط بني ماديات اجلرميـة  

وشخصية اجلاين، فليست اجلرمية ركناً مادياً خالصاً قوامه الفعل وآثاره، ولكنها كـذلك  

وميثل الركن املعنوي األحوال النفسية ملاديات اجلرمية والسـيطرة النفسـية   ركن نفسي، 

قة بني الركن املادي والركن املعنوي عالقـة قويـة، إذ ال تنشـئ    عليها، حيث أن العال

مسؤولية وال تستوجب عقاباً، ما مل يتوفر إىل جانبها العنصر النفسي اليت يتطلبها كيـان  

اجلرمية، يف انعكاس ملاديات اجلرمية يف نفسية ارم، فـاإلرادة تتجـه إىل حتقيـق تلـك     
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اسية يف اجلرمية، فال جرمية بغري ركن معنوي، فهـو  ، وللركن املعنوي أمهية أس)١(املاديات

  . جمموعة العناصر النفسية والذهنية اليت تصاحب اجلناة أثناء اجلرمية

كما أن الركن املعنوي ضروري لقيام املسؤولية اجلنائية على ارم، لوجود العالقة 

عالقة واملسـؤولية  اليت تربط بني شخصية اجلاين ومادية اجلرمية، وحىت حتدد ماهية هذه ال

البد أن حندد ماهية الركن املعنوي للجرمية فيما إذا كانت جرمية قصديه أو غري قصـديه،  

ألن هذه املاديات واألفعال يسبغ عليها املقنن الصفة غري املشروعة، وحيث يسيطر عليهـا  

  :)٢(اجلاين بإرادته فإن القانون هنا حيمله اللوم وتظهر هذه السيطرة والنشاط يف صورتني

أن تكون اإلرادة متجهة إىل عناصر الركن املادي، وهي الفعل والنتيجة وتسـمى هنـا    .١

 ". القصد اجلنائي"

" باخلطـأ "أن تكون اإلرادة متجهة إىل السلوك اإلجرامي دون النتيجة، وهنا تسـمى   .٢

وبالتايل فإن الركن ليس جمرد ظاهرة نفسية بل البد أن تكتسب هذه الظواهر التكييـف  

 .)٣(ين حىت يصبح الفاعل حمالً للعقابالقانو

جند أن األصل يف اجلرائم أا "ويف املقارنة بني القصد اجلنائي واخلطأ غري العمدي 

قصدية واالستثناء أا جرائم خطأ، فمىت توافر القصد اجلنائي يف اجلرمية فال جمال للبحث 
                                                             

  .٥٦املناعسة، أسامة أمحد، جرائم تقنية نظم املعلومات اإللكترونية، ص : الزعيب، جالل حممد )١(

ية العامة للقصد اجلنائي مقارناً بكل من القصد االحتمايل والقصد املتعدي اخلـاص، دار  صاحل، نبيه صاحل، النظر )٢(
  .١٦م، ص ٢٠٠٤الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

  .٨م، ص ١٩٨٨، ٣حسين، حممود جنيب، النظرية العامة للقصد اجلنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط )٣(
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وقد ينتفي القصد واخلطـأ  عن اخلطأ، وإذا انتفى القصد اجلنائي، فيتم البحث عن اخلطأ، 

  .)١(معاً، وبالتايل تنتفي املسؤولية اجلنائية

 

 

 

تضمن نظام مكافحة جرائم املعلوماتية يف اململكة جرمية إنشاء موقع إرهايب علـى  

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشـر  (وذلك بنصه يف املادة السابعة على أنه اإلنترنت 

سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسة ماليني ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل شخص 

  : يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

إنشاء موقع ملنظمات إرهابية على الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل أو -١

نشره لتسهيل االتصال بقيادات تلك املنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو 

متويلها، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة احلارقة، أو املتفجرات، أو أداة تستخدم يف األعمال 

   .اإلرهابية

أو نظام معلومايت مباشرة، أو عـن طريـق    الدخول غري املشروع إىل موقع إلكتروين،-٢

الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل للحصول على بيانـات متـس األمـن    

  ).الداخلي أو اخلارجي للدولة، أو اقتصادها الوطين
                                                             

للقصد اجلنائي مقارناً بكل من القصد االحتمايل والقصد املتعـدي اخلـاص،    صاحل، نبيه صاحل، النظرية العامة )١(
  .٢٠مرجع سابق، ص 
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أن اجلـاين يقـوم    ويتكون الركن املادي يف هذه اجلرمية من نشاط من اثنني؛ إما

 بإنشاء موقع إرهايب يدعو فيه إىل أفكار إرهابية أو يسهل االتصال باإلرهابيني أو ينشر فيه

كيفية تصنيع متفجرات أو أدوات تستخدم يف األعمال اإلرهابية، وإما أنه يقوم بالدخول 

     .)١(إىل أجهزة حتتوي على معلومات متس أمن الدولة الداخلي أو اخلارجي أو اقتصادها

أما الركن املعنوي فيتضح من أن املادة السابقة تتطلب القصد اجلنائي، فإذا حدث 

  . ذلك الدخول بطريق اخلطأ فإنه ال يكون معاقباً عليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  . عطا اهللا، شيماء عبدالغين حممد، مرجع سابق. د )١(
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  املقصود باملسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخصي: املطلب األول
  صور املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على احلق الشخصي : املطلب الثاين



 

ى احلـق  الركن املادي للمسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء عل: املطلب األول
  الشخصي 

  الركن املعنوي للمسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخصي : املطلب الثاين


   
  العتداء الشخصي يف النظام السعوديعقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية ل: املطلب األول
   عقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية لالعتداء الشخصي يف القانون األردين  :املطلب الثاين

النظام السعودي والقانون األردين يف اجلرميـة  عقوبة املسامهة باملقارنة بني : املطلب الثالث
  املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على احلق الشخصي 
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يعد اهلدف األول واألمسى لوضع القوانني وسـن التشـريعات، محايـة سـالمة     

األشخاص من خمتلف االنتهاكات اليت قد يتعرضون هلا، سواء يف أبـدام أو يف حيـام   

  . اخلاصة، أو يف مسعتهم وشرفهم

تطور األمر بعد ذلك مع ظهور شبكة اإلنترنت، فرغم الفوائد الـيت أتـت ـا،    

 قدمتها يف احلياة اليومية للفرد واتمع على حد سواء، إال أا أصبحت والتسهيالت اليت

سالح فتاك يف يد ارمني، باإلضافة إىل ذلك فإن املعلومات املتعلقة باألفراد متداولة بكثرة 

عربها، مما جيعلها عرضة لالنتهاك واالستعمال من طرف هؤالء ارمني، وجعلت مسعـة  

  . وشرف األفراد مستباحة

. واخلصوصية الفردية هي حق اإلنسان يف حجب معلوماته الشخصية عن اآلخرين

ويعترب التطفل على مكتب شخص آخر أو مرتله أو جهاز احلاسب الشخصي اخلاص به، 

وبالتطفـل ال  . أو حىت أفكاره يعترب انتهاكاً هلذه اخلصوصية واعتداء على حقه الشخصي

ل إن جمرد فتح احلاسب الشخصي اخلاص بشخص ما نعين تدمري املعلومات أو حتويرها، ب

  . واإلطالع فقط على ما به من بيانات هو انتهاك واعتداء على حقه الشخصي
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ومجعها كلـها  ) أو من رأسك(يرى فريق أن إخراج بياناتك من األدراج وامللفات 
ناس ويرون أن عدم تعود ال. يف مكان واحد هو الكمبيوتر يزيد من خطر تعرضها لالنتهاك

على أساليب تأمني املعلومات وعدم إملامهم ذا الفن يزيد من خطر تعـرض معلومـام   
لالنتهاك، كما يلمحون إىل االنتشار احلايل الذي حيظى به استخدام شبكات املعلومـات،  

  . يف اهلواء بعد أن كانت حبيسة غرفتك أو خزانتك) تسري(مما يعين أن معلوماتك اآلن 
يف (يرى فريق آخر  أن وجود املعلومات يف حيز ضيق حمدود  وعلى اجلانب اآلخر

وكلمات مـرور  ) تعمية(وإتباع األساليب الصحيحة لتأمني البيانات من تشفري ) احلاسب

املعلومات أكثر أمناً، مع إمكانية استطاع تغيري كلمة املرور كلمـا شـئت   وغريها جيعل 

كلمة مرور جديدة يف كل مـرة  ذلك، بل إن بعض نظم أمن املعلومات تفرض استخدام 

  . )١(تدخل فيها إىل احلاسب

 

 

تتعدد صور اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على احلق الشخصي، غري أا كلها 

  : تتفق يف انتهاك خصوصية األفراد ومن هذه الصور

  

ويقصد بالتهديد الوعيد بشر، وهو زرع اخلوف يف النفس بالضـغط علـى إرادة   

، ويعد )٢(أضرار ما سيلحقه أو سيلحق أشياء أو أشخاص له ا صلةاإلنسان، وختويفه من 

                                                             

  . ٥٣داود، حسن طاهر مرجع سابق، ص ) ١(
النهضة العربية، القاهرة، الكعيب، حممد عبيد، اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنترنت، دار ) ٢(

  .٨٨دون سنة نشر، ص
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ديد الغري من خالل الربيد اإللكتروين واحداً من أهم االسـتخدامات غـري املشـروعة    

لإلنترنت، حيث يقوم الفاعل بإرسال رسالة إلكترونية للمجين عليه تنطوي على عبارات 

  .)١(تسبب خوفاً أو ترويعاً ملتلقيها

هذا النطاق جرائم املالحقة عرب شبكة اإلنترنت باستخدام الربيد اإللكتروين  تتم يف

أو وسائل احلوارات اآلنية املختلفة على الشبكة، وتشـمل املالحقـة رسـائل ختويـف     

ومضايقة، وتتفق مع مثيالا خارج الشبكة يف األهداف اسدة يف رغبـة الـتحكم يف   

إخفاء هوية ارم عالوة على تعدد وسهولة وسائل الضحية، وتتميز عنها بسهولة إمكانية 

  . االتصال عرب الشبكة، األمر الذي ساعد يف تفشي هذه اجلرمية

وجتدر اإلشارة إىل أن طبيعة جرمية املالحقة عرب شبكة اإلنترنت ال تتطلب اتصـال  

اـرم  مادي بني ارم والضحية، وال يعين بأي حال من األحوال قلة خطورا، فقـدرة  

على إخفاء هويته تساعده على التمادي يف جرميته واليت قد تفضي به إىل تصرفات عنـف  

  .)٢(مادية عالوة على اآلثار السلبية النفسية على الضحية

  

  
                                                             

العبيدي، خالد بن عبد اهللا بن معيض، احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكترونية يف نظام اململكة العربية السـعودية  ) ١(
، حبث مقدم استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجسـتري، ختصـص السياسـة    )دراسة حتليلية مقارنة(

م، ٢٠٠٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة اجلنائية، الريـاض،  اجلنائية، 
  .٥٢ص 

اهلاجري، إلياس بن مسري، جرائم اإلنترنت، الدورة التدريبية مكافحة اجلرائم اإلرهابية املعلوماتية املنعقدة بكليـة  ) ٢(
  .٥٨م، ص ٢٠٠٦أبريل  ١٣-٩ململكة املغربية، التدريب، قسم الربامج التدريبية، القنيطرة، ا
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يقصد بانتحال الشخصية ما يعمد إليه ارم من استخدام شخصية شخص آخـر  

من مسعته مثالً أو ماله أو صالحياته، ولذلك فهذا سبب وجيه يدعو لالهتمـام  لالستفادة 

خبصوصية وسرية املعلومات الشخصية للمستفيدين على شبكة اإلنترنت، وتتخذ جرميـة  

انتحال شخصية الفـرد وانتحـال   : انتحال الشخصية عرب اإلنترنت أحد الوجهني التاليني

  .شخصية املواقع

بسبب التنامي املتزايد لشبكة اإلنترنـت والـذي أعطـى    وانتحال شخصية الفرد 

للمجرمني قدرة أكرب على مجع املعلومات للشخصية املطلوبة الضحية واالستفادة منها يف 

ارتكاب جرائمهم، فتنتشر يف شبكة اإلنترنت الكثري من اإلعالنات املشبوهة واليت تداعب 

لى معلومات اختيارية مـن الضـحية،   عادة غريزة الطمع اإلنساين يف حماولة االستيالء ع

فهناك مثالً إعالن عن جائزة فخمة يكسبها من يساهم مببلغ رمزي جلهة خرييـة، وهـذا   

يتطلب بطبيعة احلال اإلفصاح عن بعض املعلومات الشخصية كاالسم والعنوان واألهـم  

إىل  رقم بطاقة االئتمان خلصم املبلغ الرمزي لصاحل اجلهة اخلريية، األمـر الـذي يـؤدي   

االستيالء على رصيده البنكي أو السحب من بطاقته االئتمانية أو حىت اإلساءة إىل مسعـة  

  . الضحية

مع أن هذا األسلوب حديثاً نسبياً، إال أنه أشد خطـورة،  : انتحال شخصية املواقع

وأكثر صعوبة يف اكتشافه، من انتحال شخصية األفراد، حيث ميكن تنفيذ هذا األسـلوب  
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اقع اليت يتم االتصال ا من خالل نظم االتصال اآلمن،حيث ميكن وبسـهولة  حىت مع املو

اختراق مثل هذا احلاجز األمين، وتتم عملية االنتحال جوم يشنه اـرم علـى املوقـع    

للسيطرة عليه ومن مث يقوم بتحويله كموقع بيين، أو حياول ارم اختراق موقـع ألحـد   

بتركيب الربنامج اخلاص به هناك، مما يؤدي إىل توجه  مقدمي اخلدمة املشهورين، مث يقوم

أي شخص إىل موقعه مبجرد كتابة اسم املوقع املشهور، ويتوقع أن يكثر استخدام أسلوب 

   . )١(انتحال شخصية املواقع يف املستقبل، نظراً لصعوبة اكتشافها

وذلك نظـراً  ولقد مساها بعض املختصني يف أمن املعلومات جرمية األلفية اجلديدة، 

  .)٢(لسرعة انتشار ارتكاا خاصة يف األوساط التجارية

أما فيما خيص التغرير واالستدراج فغالب ضحايا هذا النوع من اجلرائم هم صغار 

السن من مستخدمي الشبكة، حيث يوهم ارمون ضحاياهم برغبتهم يف تكوين صـداقة  

الطرفني، إن جمرمي التغرير واالستدراج على اإلنترنت واليت قد تتطور إىل التقاء مادي بني 

على شبكة اإلنترنت ميكن هلم أن يتجاوزوا احلدود السياسية فقد يكون اـرم يف بلـد   

والضحية يف  بلد آخر، وكون معظم الضحايا هم من صغار السن، فإن كثر من احلوادث 

   .ال يتم اإلبالغ عنها، حيث ال يدرك كثري من الضحايا أم قد غُرر م

  
                                                             

، أكادمييـة نـايف   رسالة ماجسترياملنشاوي، حممد بن عبد اهللا بن علي، جرائم اإلنترنت يف اتمع السعودي، ) ١(
  .٥٥-٥٤العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 

نت يف مصر والدول العربية، املكتـب  جرائم احلاسب اآليل واإلنتر –الفقي، عمرو عيسى، اجلرائم ا ملعلوماتية ) ٢(
  . ١٠٢م، ص ٢٠٠٦اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، 
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تعد جرائم السب والقذف األكثر شيوعاً يف نطاق الشبكة، فتسـتعمل للمسـاس   

بشرف الغري أو كرامتهم واعتبارهم، ويتم السب والقذف وجاهياً عرب خطوط االتصـال  

بريد (اإللكترونية املباشر أو يكون كتابياً، أو عن طريق املطبوعات، وذلك عرب املبادالت 

  .)١( )إلكتروين، صفحات الويب، غرف احملادثة

يستعمل اجلاين حسب القواعد العامة جلرائم القذف والسب عبارات بذيئة متـس  

وختدش شرف اين عليه، ومهما كانت الوسيلة املعتمدة، مع علمه أن ما يقوم به يعـد  

ت، وبالتطور أصـبحت اإلنترنـت   مساساً بسمعة الغري، بل أن إرادته اجتهت لذلك بالذا

إحدى هذه الوسائل إن مل نقل أكثرها رواجاً، فعادة ترسل عبارات السب والقذف عـرب  

الربيد الصويت أو ترسم أو تكتب على صفحات الويب ما يؤدي بكل من يـدخل هـذا   

املوقع ملشاهدا أو االستماع إليها، ويتحقق بذلك ركن العلنية الذي تطلبه الكـثري مـن   

تشريعات يف السب العلين، وإذا مل يطلع عليها أحد فإنه ميكن تطبيق مـواد السـب أو   ال

  . القذف غري العلين

  

  

  

                                                             

  السند، عبد الرمحن بن عبد اهللا، األحكام الفقهية للتعامالت اإللكترونية احلاسب  ) ١(
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الركن املادي جمموعة من العناصر املادية، اليت تتخذ مظهراً خارجياً، تلمسه احلواس 

إذ ال بد من نشاط مادي يتحقق به االعتداء على املصاحل احملمية جنائياً؛ وال جرميـة دون  

الذي يصدر عن ركن مادي، وهذا مبدأ ال يرد عليه استثناء، وميثل الركن املادي النشاط 

اجلاين ليتدخل من أجله النظام بتقرير العقاب، وهو خيتلف بالضرورة باختالف اجلـرائم  

ولكنه يف اجلملة جيب أن يكون له مظهر خارجي يبدو يف صور متباينة فقد يكون عمـالً  

مادياً يرتكب، أو قوالً يبدي، أو كتابة تنشر، أو رمساً يعرض وما إىل ذلك مـن صـور   

لركن املادي هو الواقعة باملعىن الضيق، أي الظواهر اخلارجية املادية اليت يعاقب النشاط، وا

  : ويقوم على ثالثة عناصر، هي. )١(عليها النظام ملخالفتها أحكامه

  

وهو سلوك إجيايب أو سليب يصدر عن اجلاين، اعتداءاً على املصلحة احملمية ويتمثـل  

تيه اجلاين، ويتخذ مظاهر خارجية يسهل االسـتدالل عليهـا   يف نشاط مادي ملموس يأ

باحلواس، والسلوك ذا املدلول الزم يف اجلرائم كافة، ولكن صورته ختتلف مـن فـرض   

                                                             

ص  ،م١٩٧٦ط، القـاهرة،  . ، شرح النظريات العامة للقانون اجلنائي، دار النهضة العربيـة، د علي، يسر أنور) ١(
٢٣٥.  
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طبيعة السلوك ذاته، ومدة تنفيذه، وعدد األفعال املكونة : آلخر، تبعاً لعدة اعتبارات أمهها

  .)١(له، والظروف املالبسة ملباشرته

  

النتيجة اإلجرامية هي األثر الذي يترتب على السلوك اإلجرامي، وهـي العـدوان   

الذي ينال املصلحة أو احلق؛ الذي يقرر له النظام محاية جنائية، وهلا مفهوم مادي يتمثل يف 

التغيري الذي حيدث يف العامل اخلارجي كأثر للسلوك اإلجرامي، كما أن هلا مفهوماً نظامياً 

، يتمثل يف االعتداء على املصلحة اليت حيميها النظام، سـواًء أدى إىل اإلضـرار   )قانونياً(

  .)٢(باملصلحة املعتدى عليها أو ديدها باخلطر

  

ويقصد برابطة السببية، أن يكون السلوك اإلجرامي هو السبب يف حتقق النتيجـة  

قت بسلوك اجلاين، حبيث لواله ملا حدثت هذه اإلجرامية، وأن تكون هذه األخرية قد حتق

النتيجة، ويف عبارة أخرى، أن يكون وقوع اجلرم متصالً حبصول اخلطأ أو السلوك مـن  

وتعد هذه العالقة الصلة بـني النشـاط اإلجرامـي     –اتصال السبب باملتسبب  –املتهم 

واحلقيقة أن حتديد رابطة السببية يف جمال أضرار احلاسوب واإلنترنت يعد من . ")٣(والنتيجة

                                                             

ت، دار النهضـة  . بالل، أمحد عوض، حماضرات يف قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامـة للجرميـة، د  ) ١(
  . ٤٧٨ط، القاهرة، ص . العربية، د

م، ٢٠٠٧ط، القاهرة، . أبو خطوة، أمحد شوقي، شرح األحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربية، د) ٢(
  .  ٢٢٨-٢٢٦ص 

  . ١حسين، حممود جنيب، عالقة السببية يف قانون العقوبات، ص ) ٣(



- ٨٧  - 
 

املسائل الصعبة واملعقدة بالنظر إىل تعقيدات صناعة احلاسوب واإلنترنت، وتطور إمكانياا 

وتسارع هذا التطور؛ إضافة إىل تعدد وتنوع أساليب االتصال بني األجهزة اإللكترونيـة،  

 متر ا األوامر املدخلة حىت خترج وتنفذ النتيجة املراد احلصول عليهـا،  وتعدد املراحل اليت

كل ذلك سيؤدي حتماً إىل صعوبة حتديد السبب أو األسباب احلقيقية لإلساءات املرتكبة 

  .)١("يف هذه املسئولية

املعلوماتية يثري مجلة من الصعوبات الـيت تفرضـها    وحتديد الركن املادي يف جرائم

ط الذي تتم فيه اجلرمية واملتمثل يف اجلانب التقين؛ مبعىن أا تتم مـن خـالل   طبيعة الوس

املعاجلة اآللية للبيانات، أو عن طريق شبكة اإلنترنت، وهذا ما مييز ركنها املادي، الـذي  

  .)٢( )اإلنترنت(جيب أن يتم باستخدام أجهزة احلاسب اآليل أو الشبكة العاملية 

ملادي للجرمية املعلوماتية شرط أساسي لقيام اجلرميـة  وبناء على ذلك فإن الركن ا

شأا شأن اجلرائم األخرى، ولكن السلوك اإلجرامي البد أن يتم من خـالل اسـتخدام   

أجهزة احلاسب اآليل أو شبكة اإلنترنت، كما أن النتيجة تتم يف العامل االفتراضي وقد ميتد 

السببية تستوجب أن يكون هناك سلوك  جزء منها إىل العامل املادي، وعلى ذلك فإن عالقة

                                                             

  .١٦٢م، ص ٢٠٠٩اخلاليلة، عايد رجا، املسؤولية التقصريية اإللكترونية، دار عمان، الطبعة األوىل، ) ١(
، ٢٠٠٩البقمي، ناصر حممد، جرائم ا ملعلوماتية ومكافحتها يف اململكة العربية السعودية، ط األوىل، الريـاض،  ) ٢(

  .٢٢٣، ص ١٤٣٠
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مادي، يتم من خالل أجهزة احلاسب اآليل أو اإلنترنت، وينتج منـه ضـرر مبصـلحة    

  .)١(حممية

وهنا البد من األخذ يف االعتبار النشاط التقين يف جرائم املعلوماتية، الذي البد من 

بني مرتكب اجلرمية وبني  وجوده لقيام الركن املادي، الذي بدوره يبىن على العالقة التقنية

وهو ما يعد من األسس اليت جيب أن يرتكز عليها بناء الركن اآللة أو الوسط االفتراضي، 

    .)٢(املادي يف جرائم املعلوماتية

 

 

ليست اجلرمية ظاهرة مادية خالصة قوامها الفعل وآثاره، ولكنها كـذلك كيـان   

نفسي، ومن مث استقر يف النظام اجلنائي احلديث ذلك املبدأ الذي يقضي بـأن ماديـات   

اجلرمية ال تنشئ مسؤولية وال تستوجب عقاباً، ما مل تتوافر إىل جانبها العناصر النفسية اليت 

الركن املعنوي (جتتمع هذه العناصر يف ركن خيتص ا وحيمل اسم يتطلبها كيان اجلرمية؛ و

، فإذا كان الركن املادي للجرمية يتكون من النشاط والنتيجة اإلجرامية املترتبـة  )للجرمية

عليها وعالقة السببية اليت تربط بينهما، فإن الركن املعنوي ميثل األصول النفسية ملاديـات  

يعين ا املنظم إال إذا صدرت عن إنسان يسـأل ويتحمـل    اجلرمية؛ ألن هذه املاديات ال

العقاب املقرر هلا، واشترط صدورها عن إنسان معناه اشتراط نسبتها إليه يف كل أجزائها، 

                                                             

  .٢٢٤املرجع نفسه، ص ) ١(
  . ١٠٤م، ص ٢٠٠٩، اإلسكندرية، ١إبراهيم، خالد ممدوح، اجلرائم املعلوماتية، دار الفكر اجلامعي، ط) ٢(
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وال يكون كذلك إال أن يكون هلا أصول يف نفسيته، فاجلرمية وإن كانت تقع متكاملة من 

ل املسؤولية أم ارتكبها من مل تتوافر فيه الناحية املوضوعية سواًء ارتكبها شخص أهل لتحم

هذه األهلية؛ إال أن اإلدراك واالختيار أساس نشوء املسؤولية، وبالتايل قـد تتـوافر أو ال   

تتوافر تبعاً لتواجدمها، فال مسؤولية على من ارتكب الفعل املكون للجرمية عن غري إدراك 

  .)١(واختيار

فاألصل أال جرمية بغـري  : ة العامة للجرميةوللركن املعنوي أمهية أساسية يف النظري

ركن معنوي وهذا الركن هو سبيل املنظم إىل حتديد املسؤولية عن اجلرمية، إذ ال يسـأل  

شخص عن جرمية ما مل تقم عالقة بني مادياا ونفسيته، وهذا الركن يف النهاية ضـمان  

اجلنائي أو العمد هـو  للعدالة وشرط لتحقيق العقوبة أغراضها االجتماعية، ويعد القصد 

صورة اإلرادة اآلمثة الالزمة لتحقق العنصر املعنوي كأساس للمساءلة يف اجلرائم العمدية، 

انصراف اإلرادة حنو حتقيق وضع إجرامي، مع العلم أو اإلحاطة حبقيقته : وميكن تعريفه بأنه

ي الذي حـدث،  الواقعية ومباهيته اإلجرامية، أي العلم بكل عناصره من حيث الواقع املاد

: والعلم بأنه معاقب عليه، أي جرمية يف حكم النظام، وميكن القول بأن القصد اجلنائي هو

اإلرادة املتجهة عن علم إىل إحداث نتيجة جيرمها النظام، ومفاد ذلك أن القصد يقوم على 

عـة  العلم واإلرادة معاً، فاجلاين لن يسأل مسؤولية عمدية ما مل يكن عاملاً بعناصـر الواق 

                                                             

  . ١م، ص ١٩٨٨، القاهرة، ٣حسين، حممود جنيب، النظرية العامة للقصد اجلنائي، دار النهضة العربية، ط) ١(
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اإلجرامية، وفوق ذلك فإنه من الالزم أن تتجه إرادته إىل إحداثها وجيب لتوافر العمد أن 

  .)١(متتد اإلرادة إىل أبعد من ذلك، فيجب أن يريد اجلاين النتيجة اليت يعاقب عليها النظام

والعلم باعتباره أحد عنصري القصد اجلنائي له أمهية متعلقة بالعنصر الثـاين، أي  "

فال فللعم أمهية كبرية بالنسبة لإلرادة، فال ميكن تصور اإلرادة دون علم يسبقها؛  باإلرادة

إرادة دون علم، فاإلرادة باعتبارها نشاطاً مدركاً وواعياً فإن صـاحب تلـك اإلرادة ال   

يستطيع توجيهها الرتكاب واقعة معينة إال إذا كان قد علم ا، ومتثل يف ذهنـه مـدى   

ك الواقعة، وتوقع العالقات اليت ميكن أن تتوافر بني فعله املـادي  إمكانية سيطرته على تل

  .)٢("وإرادته

فإنه يكون القصـد  ولبيان الفرق بني القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص؛ 

عاماً يف حالة ما إذا تعمد اجلاين ارتكاب اجلرمية مع علمه مسبقاً بأن ما يرتكبه من جـرم  

هو فعل حمظور، وبالتايل فإن أكثر اجلرائم ينطبق عليها القول بأا يتوفر ا القصد العـام  

  . والضرب البسيط إلتيان اجلاين الفعل املادي مع علمه بأنه يأيت فعالً حمرماً كجرمية اجلرح

ومبا أن القصد اخلاص هو أدق أو هو جزء من العام فإن بعض اجلـرائم يتطلـب   

املنظم فيها، أن يتوافر قصد خاص كنتيجة معينة أو ضرر خاص، وهنا يصـبح القصـد   

                                                             

  .٥١٨م، ص ١٩٩٧جنيب، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة، حسين، حممود ) ١(
  . ١٢٥م، ص ٢٠٠٢، القاهرة، ١الشريف، عمر، درجات القصد اجلنائي، دار النهضة العربية، ط) ٢(
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اجلنائي قصداً خاصاً كما هو احلال يف جرمية القتل العمد فال يكفي ا الضرب بل البد أن 

   . )١(الضرب إزهاق روح اين عليه يتعمد اجلاين مع

ولقيام الركن املعنوي يف جرائم املعلوماتية، البد أن يعلم اجلاين أنه يرتكـب مـن   

خالل النظام املعلومايت أحد األفعال اليت يتضمنها نص التجرمي، وأن تتجه إرادته إىل القيام 

  .)٢(بذلك الفعل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

الصيفي، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات النظرية العامة، دار اهلدى للمطبوعات، اإلسـكندرية،   )١( 
  . ٣١١ ص

  . ٢٢٦البقمي، ناصر حممد، مرجع سابق، ص ) ٢(
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العقوبة مع درجة اجلرمية املقررة جزاء هلا هو أمر يستوجبه ضمان جناح  إن تناسب

فال أمل يرجى من حتقيق العقوبة للهـدف الـذي   . اية املرجوة منهاالعقوبة يف إدراك الغ

أو حىت إصالح ارم وتأهيلـه   ،سواء متثل يف ردع خاص أو عام أو حتقيق العدالة ،تنشده

   .أو متناهية يف البساطة واليسر ،إذا جاءت غاية يف القسوة

اليت نص عليهـا   الشخصيعقوبة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية لالعتداء على احلق 

النظام، هي وسيلة للحد من اآلثار السالبة اليت صاحبت ظهور التقنيات احلديثة وأنظمـة  

   .املعلومات

يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن : (نظام مكافحة جرائم املعلوماتية علىنص حيث 

ـ  خص سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل ش

  : يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسـب اآليل   - ١

 . أو التقاطه أو اعتراضه –دون مسوغ نظامي صحيح  –

الدخول غري املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ حلمله على القيام بفعل أو االمتنـاع   - ٢

 . عنه، ولو كان القيام ذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً
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الدخول غري املشروع إىل موقع إلكتروين، أو الدخول إىل موقـع إلكتـروين لتغـيري     - ٣

 . وانهتصاميم هذا املوقع، أو إتالفه، أو تعديله، أو شغل عن

املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املزودة بالكـامريا، أو   - ٤

 . ما يف حكمها

 .)١( )التشهري باآلخرين، وإحلاق الضرر م، عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة - ٥

احلق ونرى أن هذه العقوبة تؤدي إىل حتقيق هدف املنظم من هذه املادة وهو محاية 

  . وسنتناول هذه املادة بشيء من التفصيل .الشخصي

  

إن بعض الناس حياولون التعدي على أسرار اآلخرين ويقومون عن طريق وسـائل  

معينة بالتصنت على حمادثات تتم عن طريق اإلنترنت، ويقومون بتسجيل ذلك مث نشـره  

أو بالـدخول إىل النظـام املعلومـايت    . )٢(على العامة من الناس الذين يتعاملون باإلنترنت

واالستماع واإلطالع على ما هو مرسل عرب الشبكة املعلوماتية وكذلك أجهزة احلاسـب  

  . الثابتة لإلطالع على األسرار والبيانات الشخصية

ومن الطرق اليت تستخدم يف اإلنترنت للتصنت على اآلخرين استخدام برنامج معني 

لشخص املعتدى عليه، ميكن من خالله اإلطالع واالستماع إىل يقوم بفتح منفذ يف جهاز ا
                                                             

وتـاريخ   ١٧/نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي الصادر باملرسوم امللكي الكـرمي رقـم م  املادة الثالثة، )١(
  . هـ٨/٣/١٤٢٨

ـ ١٤٢٩العتييب، ماجد ناصر، اجلرائم املعلوماتية وعقوبتها يف النظام السعودي، رسالة ماجستري، )  ٢( ، جامعـة  هـ
  .٩٧نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ص 
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مجيع احملادثات واملراسالت الصادرة من الشخص املعتدى عليه ويتم إدخال هذا امللف إىل 

جهاز املعتدى عليه عن طريق الربيد اإللكتروين، أو عن طريق مواقع مغرية يزورها املعتدى 

أو عن طريق برنامج احملادثة فيقوم . رنامج التصنتعليه فيقوم بترتيل بعض الربامج ومنها ب

املعتدي بإغراء املعتدى عليها بأن هذه الربامج حتتوي على ألعاب مـثرية أو غـري ذلـك    

  .)١(فينخدع املعتدى عليه ويقوم باستقبال امللف

كمـا  . وكثري من احلاالت تقع دون أن يعلم اين عليه حبدوث اعتداء وقع عليـه 

ن األحوال الوصول إىل املعتدي ألن الغالب أن يكون مسـتتراً باسـم   يصعب يف كثري م

مستعار، ورمبا يكون قد دخل اإلنترنت عرب مقاهي اإلنترنت، وبالتايل يصـعب معرفـة   

املعتدي وحتديد موقع اتصاله عالوة على وقوع هذه اجلرائم من شخص يف بلد واملعتـدى  

االلتقاط أو االعتراض، ويقصد بااللتقـاط  وتقوم هذه اجلرمية على .  )٢(عليه يف بلد آخر

مشاهدة أو احلصول على ما هو مرسل عرب الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسـب  

مشاهدة البيانات، أو احلصول عليها دون : اآليل، وقد عرف املنظم السعودي االلتقاط بأنه

يعتمد على السماع، مسوغ نظامي، ومن خالل هذا التعريف مت التمييز بني التنصت الذي 

وااللتقاط الذي يعتمد على املشاهدة أو احلصول على البيانات دون حتديد كيفية احلصول 

عليها، ويعين ذلك عمومية النص، الذي يشمل أي طريقة كانت ميكن من خالهلا احلصول 

                                                             

  .٣٧-٣٦م، ص ٢٠٠١، أكتوبر )١٤(انظر جملة أون الين، عدد ) ١(
  . ١٤٠الرومي، حممد أمني، جرائم املعلوماتية واإلنترنت، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ص ) ٢(
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أما االعتراض فيقصد به اعتراض ما هو مرسل عـرب  . )١(على البيانات دون مسوغ نظامي

الشبكة املعلوماتية، أو أحد أجهزة احلاسب اآليل عن طريق التقاط أو اعتراض البيانـات  

واملعلومات اليت يتم إرساهلا واإلطالع على ما فيها من خصوصية ومن ذلـك اعتـراض   

  . الرسائل املتبادلة عن طريق الربيد اإللكتروين

  

تعترب هذه اجلرمية من أخطر اجلرائم اليت تتم عرب املعلوماتية ويالحظ أا قد أخذت 

حيث أن اجلاين يهدد اين عليه إما بنشر أخبار أو . تنتشر يف اآلونة األخرية انتشاراً كبرياً

ا صور أو معلومات صحيحة ولكن ال يرغب اين عليه لسبب ما بظهورها لآلخرين، وإم

. يهدده بنشر صور أو أخبار أو معلومات غري صحيحة ويقوم بطلب مقابل حىت ال ينشرها

وتعد جرمية التهديد مـن   .وقد يكون هذا املقابل مايل أو غريه كإقامة عالقة غري مشروعة

اجلرائم الشكلية اليت ال يلزم فيها حدوث نتيجة حمددة، إذ يكفي فيهـا جمـرد ارتكـاب    

اً، وليس الركن املادي كلية، ويف هذه احلالة يقوم التهديد كجرميـة  النشاط املادي حتديد

  . ويستحق مرتكبها العقاب

ويالحظ هنا أن هذه اجلرمية تتطلب لقيامها أن يسبقها قيام جرمية أخـرى وهـي   

وهذا هو النشاط الذي يصدر من اجلاين وذلك من خالل دخوله  –الدخول غري املشروع 

يل أو موقع إلكتروين أو نظام معلومايت غـري مـرخص لـه    بطريقة متعمدة إىل حاسب آ

                                                             

  .٢٢٩البقمي، ناصر حممد، مرجع سابق، ص )  ١(
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ومل يشترط املـنظم أن يكـون الفعـل أو    . بالدخول إليه وهذا هو الركن املادي للجرمية

االمتناع غري مشروع بذلك تقوم اجلرمية ولو كان الفعل أو االمتناع مشروعاً إذ يكفـي  

  .  فعل التهديد أو االبتزاز الذي يقوم به اجلاين

  

تعترب جرائم اجلوال من الظواهر اإلجرامية املستحدثة اليت ظهرت يف الفترة األخرية 

من هذه املشـكلة  واليت مل تكن معروفة من قبل وتعاين الدول املتقدمة واتمعات العربية 

جتعلنا نقف على حقيقـة  على حد سواء مع العلم بأنه ال توجد دراسات يف الوطن العريب 

على الوسائل املناسبة ملواجهتـها خاصـة علـى     هذه اجلرائم وحجمها وأبعادها للتعرف

مستوى األفراد فتلك اجلرائم توجد حالة من االضطراب نظراً ملا تدخله يف نفوس األفراد 

اب ملثل هذا النوع من اجلرائم، وذلك نظراً لتزايد أعداد الشبمن اخلوف أن يقعوا ضحايا 

يف اتمع السعودي من كال اجلنسني من املستخدمني للجوال املزود بكامريا على الـرغم  

من وجود العديد من املشكالت اليت ظهرت على السطح نتيجة لالستخدام السيئ للجوال 

املشاهد والصور اليت ختل باآلداب العامة، نشر : يف اتمع السعودي منها على سبيل املثال

غالل الصور وغريها من املشكالت اليت كانت هلا آثارها على أفراد اتمع من اجلرائم واست

الناحية النفسية واالجتماعية وظهور العديد من املشكالت مثل الطالق واخلالفات األسرية 
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وغريها يف ظل غياب الدراسات العلمية املتخصصة واليت تكشـف حجـم املشـكلة يف    

   .)١(اتمع

مة السعودية حبرمة احلياة اخلاصة خصوصاً ما يتعلق بالتصوير ويتجسد اهتمام األنظ

والنشر والتهديد بالتصوير والنشر، حيث أا من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف؛ وهذا ما 

من قرار صاحب ا لسمو امللكي النائب الثاين لرئيس ) أوالً(ورد يف الفقرة الرابعة عشر من 

هـ والذي بدأ العمل به ٩/٧/١٤٢٨وتاريخ ) ١٩٠٠(م جملس الوزراء وزير الداخلية رق

  . هـ١/٨/١٤٢٨ابتداًء من 

السعودي خلطورة االستخدام السيئ للهواتف النقالة املزودة بكامريا وقد تنبه املنظم 

يعاقب بالسجن مـدة ال  "وتزايد أعداد ضحايا تلك اجلرمية فنص يف املادة الثالثة على أن 

د عن مخسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كـل  تزيد عن سنة وبغرامة ال تزي

ومن هذه اجلرائم ما جاء يف البند الرابع ... شخص يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالـة املـزودة   "والذي نصه 

  ". بالكامريا أو ما يف حكمها

يز النظام السعودي عن غريه من األنظمة بتخصيصه نصاً جترميياً مستقالً هذا وقد مت

وذلك الهتمام املنظم بتلك اجلرمية وتنبهه إىل حجمها وما متثله مـن  . جلرمية اهلاتف النقال

خطورة خصوصاً مع سهولة نقل وسيلة هذه اجلرمية وسهولة استخدامها وانتشارها وقـد  
                                                             

والطريف، غادة عبد الرمحن،  اخلوف من جرائم اجلوال، ورقة عمل مقدمة لندوة اتمـع  . إبراهيم حممد الزين،) ١(
  .٢٤٤-٢٤٣هـ، ص  ١٤٢٨واألمن يف دورا اخلامسة، كلية امللك فهد األمنية، الرياض 
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لتشمل أية تقنية أخرى ميكن تزويد اهلاتف النقال ـا  ) هاوما يف حكم(أورد املنظم تعبري 

  . )١(غري الكامريا مثل آلة تسجيل الصوت أو غريها

  

أذاع عنـه  : أعلنه وأذاعه، وشهر بـه : التشهري يف اللغة مأخوذة من شهره، مبعىن

بني وسائلها املختلفة وخصوصاً واملتأمل يف واقع التقنية املعلوماتية، والذي ينتقل . )٢(السوء

مواقع احلوارات والنقاش، جيد أن مسألة التشهري باألشخاص من أبرز األمور الواقعـة يف  

اإلنترنت، بل هناك العديد من املواقع صممت ألجل التشهري باألشخاص والتسميع ـم،  

يوجـد ـا    بل رمبا جتد أن هناك طائفة ال تعرف من هذه التقنية إال تصفح املواقع الـيت 

التشهري باألشخاص، وتكون هذه املواقع من املواقع الرائجة عند بعض الناس واليت تكثـر  

لقد مرت يب حاالت ألشخاص شهر م يف اإلنترنت فنسبوا زوراً إىل جهـات  "زياراا، 

معينة، وأم من طائفة كذا، بل رمبا قدحوهم ونبذوهم مبعايب ومثالب ليسـت فـيهم،   

ك ضرر عظيم، وتأذوا يف جمال عملهم، وكذلك عند عوائلهم وأسـرهم  ووقع عليهم بذل

وهذا من الضرر الذي يلحق باحلياة اخلاصة للشـخص وحسـب حالتـه     .)٣("وأبنائهم

  . االجتماعية ومركزه يزيد الضرر الناتج عن هذا التشهري

                                                             

  .١٠٠العتييب، ماجد ناصر، مرجع سابق، ص ) ١(
  ). شهر(لوسيط، مادة لسان العرب، واملصباح املنري، واملعجم ا)  ٢(
  .١٠١العتييب، ماجد ناصر، مرجع سابق، ص ) ٣(
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والتشهري املعلومايت له عدة طرق، أبرزها الربيد اإللكتروين وشبكة الويب العامليـة  

  . ومواقع التواصل االجتماعي

 

 

 

م ٢٠١٠األردين لسنة من قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت ) ٥(جرمت املادة 

كل من : (أعمال االلتقاط واالعتراض والتنصت، حيث نصت املادة اخلامسة منه على أنه

قام قصداً دون سبب مشروع بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على ما هو مرسل عـن  

طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شـهر وال  

ألـف  ) ١٠٠٠(مائيت دينار وال تزيد علـى  ) ٢٠٠(نة أو بغرامة ال تقل عن تزيد على س

  ). دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني

وقد جرم املشرع يف قانون االتصاالت األردين سلوكيات ذات صـلة بـاعتراض   

 ١٣من قانون االتصاالت رقـم  ) ٧٦(االتصال التقين ألنظمة املعلومات فقد نصت املادة 

كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب حمتويات : (عديالته على أنهم وت١٩٥٥لسنة 

رسالة بواسطة شبكات االتصاالت أو شجع غريه على القيام ذا العمل يعاقب بـاحلبس  

دينـار أو  ) ٢٠٠(مدة ال تقل على شهر وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تزيد على 

  ). بكلتا العقوبتني
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ه أحاط بكافة صور اعتراض االتصاالت التقنية ألنظمـة  واملالحظ يف هذا النص أن

املعلومات بل تعد ذلك إىل صور االعتداء على حمتويات الرسالة، كما أنه عين هذا النوع 

اجلديد من اإلجرام اإللكتروين، كذلك أنه يعاقب بذات العقوبة على جمرد التشـجيع، إال  

 خطورة الفاعل اإلجرامية وعظم اآلثـار  أنه يؤخذ عليه عدم إتيانه بعقوبة رادعة توافق بني

الناجتة عن فعله ومدى األضرار اليت ميكن أن تصيب اين عليه أو تلك اليت ميكن أن تلحق 

  . نظام املعاجلة اآللية للبيانات واملعلومات

من قانون جرائم أنظمة املعلومات شبيه بنص املادة ) ٥(ومن الواضح أن نص املادة 

هذه املادة أيضاً أفعال م فقد جرمت ١٩٩٥لسنة ) ١٣(تصاالت رقم من قانون اال) ٧٦(

  . االلتقاط غري املشروع للبيانات وأفعال االعتراض والتنصت على املراسالت اإللكترونية

وقد مت جترمي االلتقاط واالعتراض والتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشـبكة  

املعلوماتية أو نظام معلومات آخر يف قانون جرائم أنظمة املعلومات لوجود فرق ما بـني  

شبكة االتصاالت العامة واخلاصة وبني شبكة املعلومات، فكل من شبكة االتصاالت العامة 

االتصاالت اخلاصة مت تنظيمها مبوجب قانون االتصـاالت   وشبكة) واليت حتتاج لترخيص(

على اعتبار أن كال الشبكتني يتم إنشائهما وربطهما وفقاً ألحكام قـانون االتصـاالت،   

وعلى وجه اخلصوص، فإن شبكة االتصاالت اخلاصة مبوجب قانون االتصـاالت هـي   

خاص جتمعهم منظومة اتصاالت تشغل ملصلحة شخص واحد أو جمموعة واحدة من األش

ملكية مشتركة خلدمة حاجام اخلاصة، وهذا ال ينطبق على شبكة املعلومات الـيت قـد   
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تربط بني جهات متعددة داخل اململكة وخارجها عرب اإلنترنت، كما ال تسري أحكـام  

شبكة االتصاالت العامة حبق شبكة املعلومات كون شبكة االتصاالت العامة مبوجب قانون 

ترخيصاً بينما شبكة املعلومات عرب اإلنترنت وإن كانت حتتاج املـرور  االتصاالت حتتاج 

بشبكة اتصاالت عامة أو خاصة إال أا قد تكون مربوطة بشبكة اتصاالت أخرى خارج 

واملثال علـى ذلـك   . اململكة ال حتتاج ترخيص وال تسري عليها أحكام القانون األردين

مات الربط بني أكثر من مستفيد، فهـي غـري   مواقع احملادثة عرب اإلنترنت اليت تقدم خد

مرخصة يف األردن لتقدمي تلك اخلدمة على الرغم من أا تؤدي خدمة شبكة اتصـاالت  

عامة وتربط بني أشخاص مقيمني داخل اململكة وتربط بينهم وبني أشخاص غري مقـيمني  

اصة وعامـة  ا، وبالتايل فإن شبكة املعلومات قد حتتوي على أكثر من شبكة اتصاالت خ

  . )١(ال ينطبق على بعضها أو معظمها قانون االتصاالت

 



 

  

يعاقب بالسجن مدة : (نصت املادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية على

ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتني العقـوبتني؛  

  : كل شخص يرتكب أياً من اجلرائم املعلوماتية اآلتية

                                                             

 . ٤٧الكببجي، اء فهمي، مرجع سابق، ص ) ١(
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التنصت على ما هو مرسل عن طريق شبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسـب اآليل   - ١

 . أو التقاطه أو اعتراضه –دون مسوغ نظامي صحيح  –

الدخول غري املشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ حلمله على القيام بفعل أو االمتنـاع   - ٢

 . عنه، ولو كان القيام ذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعاً

دخول غري املشروع إىل موقع إلكتروين، أو الدخول إىل موقـع إلكتـروين لتغـيري    ال - ٣

 . تصاميم هذا املوقع، أو إتالفه، أو تعديله، أو شغل عنوانه

املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املزودة بالكـامريا، أو   - ٤

 . ما يف حكمها

٥ -  م، عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفةالتشهري باآلخرين، وإحلاق الضرر(. 

م فقد نص يف املادة ٢٠١٠أما قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت األردين لسنة 

كل من قام قصداً دون سبب مشـروع بالتقـاط أو بـاعتراض أو    : (منه على أنه) ٥(

يعاقـب  بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أي نظام معلومات 

مائيت دينار ) ٢٠٠(باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن 

  ). ألف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني) ١٠٠٠(وال تزيد على 

ومن ما ورد أعاله جند أن نظام مكافحة جرائم املعلومات السعودي نـص علـى   

وهي من اجلرائم العمدية اليت يتخـذ  ه، أعال) ١(التنصت وااللتقاط واالعتراض يف الفقرة 

ركنها صورة القصد اجلنائي املتمثل يف اإلرادة املتجهة عن علم إىل إحداث نتيجة جيرمهـا  
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كذلك نص قانون جرائم أنظمة املعلومات على االلتقاط واالعتراض . النظام ويعاقب عليها

  . منه) ٥(والتنصت يف املادة 

لوماتية السعودي قد توسع يف اجلـرائم املتعلقـة   وجند أن نظام مكافحة جرائم املع

واليت تعترب من أخطـر  باالعتداء على احلق الشخصي حيث أورد جرمية التهديد واالبتزاز 

اجلرائم اليت تتم عرب املعلوماتية، وكذلك جرائم إساءة استخدام اهلواتف النقالة فيما يتعلق 

ري باآلخرين، وقد حتـدثنا عـن صـور    بالتصوير والنشر والتهديد بالتصوير، أيضاً التشه

املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على احلق الشخصي يف املطلب الثاين مـن  

  . هذا الفصل

ومن حيث العقوبة املترتبة على املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء على 

املعلوماتية السعودي قد قرر عقوبة السـجن  احلق الشخصي جند أن نظام مكافحة جرائم 

ملدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال تزيد على مخسمائة ألـف ريـال، أو بإحـدى هـاتني     

أنظمة املعلومات املؤقت األردين، فقد قرر عقوبة احلبس ملـدة   العقوبتني، أما قانون جرائم

يت دينار وال تزيـد  مائ) ٢٠٠(ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة أو بغرامة ال تقل عن 

مما يتضح أن املنظم السعودي قد شدد . ألف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني) ١٠٠٠(على 

العقوبة وذلك رؤية منه خلطورة هذه اجلرائم مبا متثله من انتـهاك حلقـوق األشـخاص    

  .  وحريام اليت كفلها اإلسالم
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اجلرائم املعلوماتية من أكثر اجلرائم اليت عرفها العامل احلديث خطورة، ملا تتسم بـه  

وقد جاءت هذه الرسالة . هذه اجلرمية من اختالف عن اجلرائم املعروفة يف العامل التقليدي

إللقاء ) يف النظام السعودي، دراسة مقارنة بالقانون األردين املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية(

وهدفت إىل التعريف ا وكيفية املسامهة فيها وأركاا واحلكم . الضوء على هذه اجلرائم

الشرعي يف الشريعة اإلسالمية وعقوبتها، وذلك من خالل املقارنة بني النظام السـعودي  

  . نون األردينوالقا

. اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي القائم على االستقراء والتحليل واملقارنـة 

وجاء الفصل األول بعنوان مشكلة الدراسة وأبعادها وقد تضمن مقدمة الدراسة، مشكلة 

الدراسة، تساؤالت الدراسة، أهداف الدراسة، حدود الدراسة، منهج الدراسة، مفـاهيم  

  . السابقةالدراسة ومصطلحاا والدراسات 

أما الفصل الثاين فجاء حتت عنوان أنواع املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية وحكمهـا،  

وتناول موضوعات املسامهة األصلية، املسامهة التبعية واحلكم الشرعي للمسامهة يف اجلرمية 

  . املعلوماتية من منظور الفقه والشريعة اإلسالمية

اجلرمية املعلوماتية املالية واألمنية يف النظـام   وجاء الفصل الثالث بعنوان املسامهة يف

السعودي والقانون األردين، من حيث املسامهة يف اجلرمية املعلوماتيـة املاليـة يف النظـام    

يف اجلرمية املعلوماتيـة األمنيـة أيضـاً يف النظـام     واملسامهة . األردين القانونالسعودي و



- ١٠٦  - 
 

يف اجلرمية املعلوماتية املالية واألمنية وعقوبتها وأركان املسامهة . السعودي والقانون األردين

  . يف النظام السعودي والقانون األردين

وتناول الفصل الرابع موضوع املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية املتعلقة باالعتداء علـى  

احلق الشخصي يف النظام السعودي والقانون األردين، من حيث ماهية املسامهة يف اجلرمية 

تية املتعلقة باالعتداء الشخصي، وأركاا وعقوبتها واملقارنة بني النظام السـعودي  املعلوما

  . والقانون األردين يف هذه اجلرمية

  . أما الفصل اخلامس واألخري فتضمن خالصة البحث، ونتائجه وتوصياته
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– 

واقتصادية ومعنوية وهي جديرة أن املعلومات وفقاً لالجتاهات احلديثة ذات قيمة مادية  .١

 . باحلماية القانونية اجلنائية واملدنية

أن املنظم السعودي يف اململكة العربية السعودية قد اعتىن ببيان احلماية املقررة حلقوق  .٢

اإلنسان بشكل عام ومحاية خصوصياته بشكل خاص ويتضح ذلك من خالل نصوص نظام 

يث جاء مكرساً مفاهيم هذه احلماية املستمدة مـن  مكافحة اجلرائم املعلوماتية السعودي ح

 . أصول الشريعة

فقهاء الشريعة اإلسالمية، يطلقون على املسامهني يف اجلرمية، لفظ الشركاء، فاملسامهة،  .٣

 . حتدث عنها علماء الفقه اإلسالمي بلفظ االشتراك

بأن قاعدة عدم التسوية بني الفاعل والشـريك  : املنظم السعودي أخذ بالرأي القائل .٤

تقتصر على جرائم احلدود والقصاص، وال تسري على جرائم التعازير اليت ميكن بالنسبة هلا 

 . التسوية بني عقوبة الفاعل األصلي وعقوبة الشريك

ة سابقة على مرحلة التنفيذ املـادي  املسامهة التبعية هي اليت يتعدد فيها اجلناة، يف مرحل .٥

 . للجرمية، وال يقومون يف تنفيذها بدور رئيسي أو أصلي، وإمنا بدور تبعي أو ثانوي

، مبعـىن أن دور املسـاهم   وجوداً وعدماً مع املسامهة األصلية تدوراملسامهة التبعية؛  .٦

 . سامهة األصليةالتبعي، مرتبط بوجود فاعل أصلي للجرمية، فيستمد نشاطه اإلجرامي من امل
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ختتلف املسامهة األصلية عن التبعية، يف أن املسامهة األصلية قد تقوم وحدها، فتتحقـق   .٧

بالنسبة جلرمية معينة، دون أن توجد إىل جانبها مسامهة تبعية، فريتكب اجلرمية فـاعالن أو  

 . أكثر

مل يصـل  يعترب احملرض شريكاً بالتسبب عند أيب حنيفة والشافعي وأمحد بن حنبل ما  .٨

 . التحريض إىل حد اإلكراه امللجئ، فإذا وصل إىل هذا احلد أصبح احملرض فاعالً

التستر يف التشريع اجلنائي اإلسالمي من األعمال احملرمة، كونه يتعارض مع النهي عن  .٩

املنكر، كما يتضمن معصية لويل األمر واخلروج عن طاعته، إضافة إىل اآلثار السلبية الـيت  

 . رد واتمع، خاصة يف حالة التستر على جرائم املعلوماتيةتنعكس على الف

القاعدة يف الشريعة أن تعدد الفاعلني ال يؤثر على العقوبة اليت يستحقها كل منهم لو  .١٠

كان قد ارتكب اجلرمية مبفرده، فعقوبة من ساهم أصلياً أو اشترك مع آخرين يف مباشـرة  

اجلرمية وحده، ولو أن اجلاين عند التعـدد ال  جرمية، هي نفس العقوبة املقررة ملن ارتكب 

 . يأيت كل األفعال املكونة للجرمية

ال تعترب املسامهة التبعية موجودة، إال إذا كان بينها وبني وقوع اجلرمية عالقة السببية  .١١

 . املباشرة

املشرع األردين فرق ما بني احلصول على البيانات واملعلومـات دون اسـتخدامها    .١٢

 . عقوبة أقل وذلك بالنص على
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أن النظام يف اململكة مل حيدد املقصود باالحتيال تاركاً ذلك للسـلطة التقديريـة    .١٣

للمحكمة، ومل يورد نظاماً خاصاً باالحتيال يف جرائم األموال علـى غـرار غـريه مـن     

 . التشريعات

أن الفرق بني القصد اجلنائي العام والقصد اجلنائي اخلاص؛ هو أن القصد اجلنـائي   .١٤

أما القصد اجلنـائي اخلـاص    .على علم ارم بأركان اجلرمية وعدم مشروعيتهاالعام يقوم 

  . فيقوم على العلم بأن ما يفعله جرمية وتتجه إرادته إلحداث النتيجة اإلجرامية
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– 

  : من خالل النتائج اليت توصل إليها البحث يوصي الباحث باآليت

نشر الوعي إعالمياً بأمهية املعلومات والبيانات اليت يف أجهزة احلاسب اآليل للمتعاملني  .١

عرب الشبكات اإللكترونية وما يتم تداوله خالهلا من معلومات وأسرار ومراسالت وما قد 

 . ص من سرقة معلومام والتشهري ميتعرض له هؤالء األشخا

 . نشر الوعي خبطورة املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية وأثرها على اتمع ومقدراته .٢

التوصية بإلزام مقدمي خدمات اإلنترنت يف املقاهي بتسجيل مسـتخدمي األجهـزة    .٣

مبوجب بطاقات األحوال املدنية، أو بطاقات اإلقامة بشكل آيل ملعرفة كل مستخدم عنـد  

 . طلب اجلهات األمنية

إجراء مزيد من الدراسات واألحباث حول املسامهة يف اجلرمية املعلوماتية مع األخذ يف  .٤

 . ر املعطيات اجلديدة اليت نشأت عن استخدامات التقنية احلديثةاالعتبا

 

  : يقترح الباحث كدراسات مستقبلية املواضيع اآلتية

 ). مقارناً(الشروع يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام السعودي  .١

 ). مقارناً(انتهاك اخلصوصية يف اجلرمية املعلوماتية يف النظام السعودي  .٢
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، اإلسـكندرية،  ١، دار الفكـر اجلـامعي، ط  اجلرائم املعلوماتيةإبراهيم، خالد ممدوح، 
  . م٢٠٠٩

  . م٢٠١٠، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اجلرمية اإللكترونية أمنــــــــ، 
، عـام  ٢، املكتب اإلسالمي، بـريوت، ط مسند اإلمام أمحد بن حنبلابن حنبل، أمحد، 

  .هـ١٣٩٨
، ٢، دار اجليـل، ط معجم مقـاييس اللغـة  ، )هـ٣٩٥ت (ابن فارس، أمحد بن زكريا 

  . هـ١٤٢٩
  . ط. ، الرياض، مكتبة الرياض احلديثة، داملغينابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد، 

، مركز )مجع وإعداد وحتقيق حممد قلعجي( فقه عبد اهللا بن مسعودابن مسعود، عبد اهللا، 
، ١حياء التراث اإلسالمي، مكة املكرمة، اململكة العربية السـعودية، ط البحث العلمي، وإ

  . هـ١٤١٤
  . م١٩٨١، دار املعارف، القاهرة، لسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، 

، رسـالة دكتـوراه غـري    التستر واإليواء يف الفقه اإلسالميابن مهر اهلي، حممد أنور، 
بن سعود اإلسالمية، املعهد العايل للقضاء، الرياض، اململكـة  منشورة، جامعة اإلمام حممد 

  . هـ١٤٢٧العربية السعودية، 
، شرح كرت الدقائق، الطبعـة األوىل،  البحر الرائق، زين الدين بن جنيم احلنفي، ابن جنيم

م، كتاب اجلنايات، باب ١٩٩٧-هـ ١٤١٨اجلزء التاسع، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  . لنفسالقتل فيما دون ا

، الطبعة األوىل، تـونس، الشـركة   القاموس اجلديد للطالبابن هادية، علي، وآخرون، 
  . م١٩٧٩التونسية للتوزيع، 
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. ، دار النهضة العربية، دشرح األحكام العامة لقانون العقوباتأبو خطوة، أمحد شوقي، 
  . م٢٠٠٧ط، القاهرة، 

  . م١٩٧٤أبو زهرة، حممد، اجلرمية يف الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار الفكر العريب، 
، القـاهرة، دار الفكـر العـريب،    اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسـالمي ــــــ، 

  . م١٩٧٦
مكتبـة  : أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، كتابة البحث العلمي صياغة جديدة، الرياض

  . هـ١٤٢٣الرشد، 
، البطاقات االئتمانية املستخدمة األكثر انتشاراً يف البالد العربيـة ، عمر الشيخ، األصم

أعمال ندوة تزوير البطاقات االئتمانية، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنيـة، الريـاض،   
  . م٢٠٠٢الطبعة األوىل، 

  http://www.eastlaws.com، أمناط جرائم اإلنترنتاأللفي، حممد حممد صاحل، 
، الطبعـة  جرائم املعلوماتية ومكافحتها يف اململكة العربية السعوديةلبقمي، ناصر حممد، ا

     .هـ١٤٣٠ –م٢٠٠٩األوىل، الرياض، 
. ، النظرية العامة للجرمية، دحماضرات يف قانون العقوبات القسم العامبالل، أمحد عوض، 

  . ط، القاهرة. ت، دار النهضة العربية، د
، دراسة فقهية مقارنة، القاهرة، الشركة العربية يف الفقه اإلسالمي نظرياتنسي، أمحد، 

  . م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢للطباعة والنشر، 
، رسالة ماجسـتري، املعهـد   املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املاليةالبيشي، حممد بن علي، 

  . هـ١٤٢٩العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
، حبث مقدم إىل مؤمتر القـانون  التحقيق يف جرائم احلاسب اآليلألمني، البشرى، حممد ا

  .م٢٠٠٥والكمبيوتر واإلنترنت، كلية القانون والشريعة، جامعة اإلمارات، 
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، السنن الكربى، )هـ٤٥٨: املتوىف(البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى 
  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة املكرمة، طبعة عام 

  . م١٩٧٣، باريس، مكتبة الروس، معجم موسوعياجلر، خليل، الروس، 
  . م١٩٩٨، القسم العام، شرح قانون العقوباتاجلندي، حسيت، 

، دار العلم للماليـني،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ي، إمساعيل بن محاداجلوهر
  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بريوت، الطبعة الثانية، 

دراسة مقارنة (أحكام االشتراك يف اجلرمية يف الفقه اإلسالمي حامد، كامل حممد حسني، 
  . م٢٠١٠، ماجستري، جامعة النجاح الوطنية، )مع القانون الوضعي

افحة جرائم الكمبيوتر واإلنترنت يف القانون العـريب  حجازي، عبد الفتاح بيومي، مك
  .م٢٠٠٦، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، النموذجي

جرائم التحريض وصورها، يف اجلوانب املاسة بأمن الدولـة  احلديثي، حممد عبد اجلليل، 
  . م١٩٨٤دار احلرية للطباعة، بغداد، اخلارجي، 

، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، جرائم نظم املعلوماتاود، حسن طاهر د
  . م٢٠٠٠الطبعة األوىل، 

  . م، القاهرة١٩٦٠، املسامهة اجلنائية يف التشريعات العربيةحسين حممود جنيب، 
، القـاهرة،  ٣، دار النهضة العربية، طالنظرية العامة للقصد اجلنائيــــــــ، 

  . م١٩٨٨
، دار النهضة العربية، القـاهرة،  شرح قانون العقوبات القسم العامــــــــ، 

  . م١٩٧٧الطبعة الرابعة، 
، دار النهضة العربية، مطبعـة  شرح قانون العقوبات القسم اخلاصــــــــ، 

  . م١٩٧٨جامعة القاهرة والكتاب اجلامعي، 
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، ليل وامشه تاج اإلكليلمواهب اجلليل يف شرح خمتصر خاحلطاب، أبو عبد اهللا حممد، 
  . م١٩٩٥دار الفكر، بريوت، الطبعة السادسة، 

  . م١٩٩٨، القاهرة، اإلرهاب وفقاً لقواعد القانون الدويلحلمي، نبيل، 
، دار أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقه اإلسالمي: اجلرميةخضر، عبد الفتاح، 

  . م١٩٨٥النهضة العربية، القاهرة، 
، اجلرمية أحكامها العامة يف االجتاهات املعاصرة والفقـه اإلسـالمي  ـ، ــــــ

  . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرياض، معهد اإلدارة العامة، 
 -هــ  ١٤٠٨، جرائم التزوير والرشوة يف اململكة العربية السعوديةـــــــ، 

  . م١٩٨٨
ـ  املسؤولية التقصـريية اإللكترونيـة  اخلاليلة، عايد رجا،  ة األوىل، ، دار عمـان، الطبع

  . م٢٠٠٩
  . م٢٠٠١متام، أمحد حسام طه، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسب اآليل، جامعة طنطا، 

، الـدار العربيـة   موسوعة القضاء والفقه للـدول العربيـة  املرصفاوي، حسن صادق، 
   . للموسوعات، بريوت، لبنان

، اململكة العربية السعودية جرائم املعلوماتية يف مكافحةعطا اهللا، شيماء عبد الغين حممد، 
م، ٢٦/٣/٢٠٠٧هـ املوافق ٧/٣/١٤٢٨وفقاً لنظام مكافحة جرائم املعلوماتية الصادر يف 

  . أستاذ القانون اجلنائي املساعد، كلية األنظمة والعلوم السياسية
، القسم اخلاص، اجلرائم املضـرة باملصـلحة   شرح قانون العقوباتسالمة، مأمون حممد، 

  .م١٩٨٨الفكر العريب، العامة، دار 
، حتقيق عبد العظيم الشناوي، دار خمتار الصحاحالرازي، حممد بن أيب بكر بن عبد القادر، 

  . م١٩٩٥املعارف، القاهرة، 
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، اجلـزء  اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مـذهب الشـافعي  الرملي، حممد، 
  . السابع، بريوت، دار إحياء التراث، بدون تاريخ

  . ، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندريةجرائم املعلوماتية واإلنترنتومي، حممد أمني، الر
  . هـ١٢٠٥، دار اهلداية، تاج العروس من جوهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى، 

، دراسة مقارنة بالقانون، بغداد، املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالميةالزملي، مصطفى، 
  . م١٩٨١جامعة بغداد، 

، حبث تكميلي غري منشور باملعهد العـايل  إثبات جرائم تقنية املعلوماتالزهراين، حسن، 
للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية، قسـم السياسـة الشـرعية، طبعـة      

  . هـ١٤٢٤
، وهو شرح على منت مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، حممد اخلطيب، 

  .لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي، دار الفكر بريوت" الطالبنيمنهاج "
، متطلبات أمن املعلومات املصرفية يف بيئة اإلنترنت، )٢٠١٠(زيدان، حممد وحممد محو 

املؤمتر السادس جلمعيات املكتبات واملعلومات السعودية، بيئة املعلومات اآلمنـة املفـاهيم   
  . أبريل، الرياض ٧-٦والتشريعات والتطبيقات، 

، ورقة عمل اخلوف من جرائم اجلوالوالطريف، غادة عبد الرمحن، . الزين، إبراهيم حممد
ية امللـك فهـد األمنيـة، الريـاض     مقدمة لندوة اتمع واألمن يف دورا اخلامسة، كل

  . هـ١٤٢٨
، اجلزء التاسع، الطبعة األوىل، مصر، مطبعة السـعادة،  املبسوطالسرخسي، مشس الدين، 

  . هـ١٣٢٤
  . م١٩٧٩، القاهرة، دار الفكر العريب، أصول اإلجرام والعقابسالمة، مأمون، 



- ١١٦  - 
 

، دار الـوراق،  لكترونيةاألحكام الفقهية للتعامالت اإلالسند، عبد الرمحن بن عبد اهللا، 
  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤بريوت، لبنان، 

جملـة اجلمعيـة   (، دراسة فقهية تأصـيلية  التستر على اجلرميةالسنيدي، فهد عبد الكرمي، 
الفقهية السعودية، جملة دورية حمكمة متخصصة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

، العـدد  )هـ١٤٢٨، ١عربية السعودية، طاجلمعية الفقهية السعودية، الرياض، اململكة ال
  . الثاين

، الطبعـة األوىل،  جرائم التعزير املنظمة يف اململكة العربيـة السـعودية  الشاذيل، فتوح، 
 . م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠الرياض، مطابع جامعة امللك سعود، 

  . م٢٠٠٢، القاهرة، ١، دار النهضة العربية، طدرجات القصد اجلنائيالشريف، عمر، 
، دار النهضـة العربيـة،   ثورة املعلومات وانعكاساا على قانون العقوباتالشوا، حممد، 

  . م١٩٩٤
مكتبـة دار الثقافـة للنشـر     جرائم احلاسوب واإلنترنت،الشوابكة، حممد أمني أمحد، 

  . م٢٠٠٤والتوزيع، عمان، 
ت، جامعـة  ، عمادة شؤون املكتبـا األحكام العامة للنظام اجلزائيالصيفي، عبد الفتاح، 

  . م١٩٩٥امللك سعود، 
املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتـداء  الضوحيي، أشرف بن عبد اهللا بن سعد، 

، رسالة ماجستري، املعهد العايل للقضاء، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الشخصي
  . هـ١٤٢٨

القـاهرة، دار النهضـة العربيـة،    ، دراسة مقارنة، املسامهة األصليةعبد الستار، فوزية، 
  . م١٩٦٧
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، دراسة قانونية جرمية الدخول غري املشروع إىل النظام املعلومايتالعبيدي، أسامة بن غامن، 
الرياض، منشور بدراسة املعلومات، العدد  –يف ضوء القوانني املقارنة، معهد اإلدارة العامة 

  . م٢٠١٢الرابع عشر، مايو 
احلماية اجلنائية للتعامالت اإللكترونية يف نظـام  هللا بن معيض، العبيدي، خالد بن عبد ا

، حبث مقدم استكماالً ملتطلبات احلصول )دراسة حتليلية مقارنة(اململكة العربية السعودية 
على درجة املاجستري، ختصص السياسة اجلنائية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كليـة  

  . م٢٠٠٩اجلنائية، الرياض، الدراسات العليا، قسم العدالة 
، رسالة ماجستري، اجلرائم املعلوماتية وعقوبتها يف النظام السعوديالعتييب، ماجد ناصر، 

  . هـ١٤٢٩جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
قراءة يف االجتاهات التشريعية للجرائم اإللكترونية مع بيان موقف الدول عرب، يونس، 

، ورشة عمل تطوير التشريعات يف جمال مكافحـة اجلـرائم   "لطنة عمانالعربية وجتربة س
  . م٢٠٠٦أبريل  ٤-٢اإللكترونية، املنعقد مبسقط، سلطنة عمان، 

ط، . ، دار النهضـة العربيـة، د  شرح النظريات العامة للقانون اجلنائيعلي، يسر أنور، 
  . القاهرة

  . ٢، جمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار، 
، جملة االجتهاد القضائي، العدد جرمية غسيل األموال وطرق مكافحتهاالعمري، صاحلة، 

اخلامس، خمرب أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة حممد خيضـر بسـكرة،   
  . دون سنة نشر

  . م٢٠٠٥، دار الكتب العلمية، لبنان، التشريع اجلنائي اإلسالميعودة، عبد القادر، 
، جامعة خان يـونس، بنغـازي،   االشتراك اجلنائي يف الفقه اإلسالميالفاخري، غيث، 

  . م١٩٩٣
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، منشورات احللـيب، بـريوت،   جرائم احلاسب اآليل االقتصاديةفريد، نائلة عادل حممد، 
  . م٢٠٠٥الطبعة األوىل، 

ـ   –اجلرائم املعلوماتية الفقي، عمرو عيسى،  ر جرائم احلاسب اآليل واإلنترنـت يف مص
  . م٢٠٠٦املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،  والدول العربية،

، التحريض على اجلرمية يف الفقه اإلسالمي والنظـام السـعودي  فهد بن مبارك العرفج، 
 -هــ  ١٤٢٧دراسة تأصيلية تطبيقية، ماجستري، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة،  

  . م٢٠٠٦
  . ، جدة، مكتبة اخلدمات احلديثةاإلسالميمبادئ التشريع اجلنائي فوزي، شريف، 
، اجلزء األول، بريوت، دار املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري لرافعيالفيومي، أمحد، 
  . م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨الكتب العلمية، 

املسامهة يف اجلـرائم املعلوماتيـة األمنيـة    القحطاين، حسن بن حممد بن سعد املدرع، 
  . ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةوعقوبتها يف الفقه والنظام

  . م١٩٨٥، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، قانون العقوبات، القسم العامقهوجي، علي، 
مدى توافق أحكام جرائم أنظمة املعلومات يف القانون األردين مع الكببجي، اء فهمي، 

   .م٢٠١٣ماجستري، جامعة الشرق األوسط، األحكام العامة للجرمية، 
، دار اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املشروع لشبكة اإلنترنتالكعيب، حممد عبيد، 

  . النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر
  . ، املطبعة الكاثوليكية، بريوتاملنجدلويس معروف، 

، دار الكتـب  األحكام السلطانية والواليات الدينيةاملاوردي، أبو احلسن علي بن حممد، 
  . هـ١٣٩٨ة، بريوت، العلمي
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مهارات التحقيق اجلنـائي الفـين يف جـرائم  احلاسـوب     السرحاين، حممد بن نصري، 
، ماجسـتري ، رسـالة  دراسة مسحية على ضباط الشرطة باملنطقة الشرقية –واإلنترنت 

   .  م٢٠٠٤جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
ستر على جرائم الفسـاد املـايل يف النظـام    املسئولية عن التاملشيخي، عبد اهللا راجح، 
، رسالة ماجستري، جامعة نـايف العربيـة للعلـوم األمنيـة،     السعودي دراسة تأصيلية

  . م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤
رسـالة  جرائم اإلنترنت يف اتمـع السـعودي،   املنشاوي، حممد بن عبد اهللا بن علي، 

  . ماجستري، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
، النظرية العامة للجرمية، الطبعة األوىل األردن، قانون العقوبات، القسم العامجنم، حممد، 

  . مكتبة دار الثقافة
، الدورة التدريبية مكافحة اجلـرائم اإلرهابيـة   جرائم اإلنترنتاهلاجري، إلياس بن مسري، 

-٩ماتية املنعقدة بكلية التدريب، قسم الربامج التدريبية، القنيطرة، اململكة املغربيـة،  املعلو
  .م٢٠٠٦أبريل  ١٣

تيـزي   –، ماجستري، جامعة مولود معمري اجلرمية املرتكبة عرب اإلنترنتيوسف، صغري، 
  . م٢٠١٣وزو، 

بيـة ملواجهـة   ساليب تطور الربامج واملناهج التدرياليوسف، عبد اهللا بن عبد العزيز، أ
  . م٢٠٠٤، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، الطبعة األوىل، اجلرائم املستحدثة

وتـاريخ   ٧٩، قرار جملـس الـوزراء رقـم    نظام مكافحة جرائم املعلوماتية السعودي
وتـاريخ   ١٧/هـ، ومتت املصادقة عليه مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم م٧/٣/١٤٢٨
  . هـ٨/٣/١٤٢٨

املنشور علـى   م٢٠١٠لسنة ) ٣٠(قانون جرائم أنظمة املعلومات املؤقت األردين رقم 
  . م١٦/٩/٢٠١٠بتاريخ  ٥٠٥٦من عدد اجلريدة الرمسية رقم  ٥٣٣٤الصفحة 
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  . م٢٠١٠لسنة  ) ٣٠(املذكرة اإليضاحية لقانون جرائم أنظمة املعلومات رقم 
، املادة الرابعة واليت عدلت مبوجـب املرسـوم   النظام اجلزائي على تزوير وتزييف النقود

  . هـ٥/١١/١٣٨٢وتاريخ ) ٥٣(امللكي رقم 
وتـاريخ  ) ٧٧/م(، الصـادر باملرسـوم امللكـي رقـم     نظام مباشرة األموال العامـة 

  . هـ، املادة التاسعة٢٢/١/١٣٩٥
ــر ــم نظــام مكافحــة التزوي ــاريخ )١١٤(، الصــادر باملرســوم امللكــي رق ، وت

  ). ٣، ٢، ١(ادة هـ، امل٢٤/١١/١٣٨٠
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