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 ـ أ ـ     



 داءــاإله                                

اجعهو يف  أنمنذ ان جؤىبث نكحابة ىذا انبحث , عقدت اننية عهى 
 سبيم اهلل خانصًا نو سبحانو ًجعاىل 

  إىلمثاره بكم جمد  أقدوًان                    

  احلضاراتميد                           

 الرساالت  مهبط                        

 أرض األًنياء ًانصاحلني                 

 بهد انعهماء ًاملحعهمني                  

 مدرسة انشعز ًاننحٌ                  

 يف انشجاعة ًانكزو  األمثالمضزب         

 ًانحآخيعنٌان احملبة                 

 $$$$$$ وطني احلبيب $$$$$$          

     

 

 ـ ب ـ                                 



 شكر وتقدٌر                              

 الحمدهلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اكرم الخلق سٌد المرسلٌن محمد

 )  صلى هللا علٌه وال وسلم ( أما بعد .                  

 من هللا علً بأتمام هذا البحث ال بد ان اقدم شكر وتقدٌر لقوله  فبعد ان

 ) صلى هللا علٌه وال وسلم (                  

 " من ال ٌشكر الناس ال ٌشكره هللا "              

فأنً احمد هللا واشكره بإتمام هذا البحث وأتقدم بوافر الشكر والتقدٌر واالمتنان 

تً الكرام على جهودهم المخلصة ورعاٌتهم األبوٌة التً وجمٌل العرفان إلى أساتذ

  ....أبدوها طول مدة دراستً مع فابق التقدٌر واالحترام .

 

 

 وهللا خٌر التوفٌق 

 

 

 

 

 ـ ج ـ     



 أقرار المشرف                               

 اإلسالمأشهد أن أعداد هذا البحث الموسوم )الجرابم الناشبة عن االنترنت وموقف 

منها( قد جرى تحت أشرافً فً جامعة دٌالى كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة وهو 

 فً القانون . البكالورٌوسجزء من نٌل شهادة 
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 م6172ألتارٌخ :   /        /                                          

 

 

 

 

 ـ د ـ                                       
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 ـ هــ ـ                                          



 المقدمة                                 

التحول الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم فً العصر الحدٌث احدث تغٌٌرا ملموسا فً  ان

نوعٌة الجرابم والمجرمٌن فبعد ان كانت الغلبة للجرابم القابمة على العنف والقسوة اصبحت 

الغلبة للجرابم القابمة على المفسدة الذهنٌة والذكاء وتعتبر شبكة االنترنت احدى نتابج هذا 

ل الحضاري والتقدم الذي اجتاح العالم فً العصر الحدٌث فهو عالم ضخم ومتنوع التحو

عالم التحده الحدود الجغرافٌة عالم خالً من العوابق المادٌة التً تمنع السفر والتجول 

 اإلجرامٌةواالبحار بٌن ارجاءه ،وهو عالم ساهم فً انتاج وتطوٌر العدٌد من السلوكٌات 

الكرٌم قوله  القرانوان من اوابل ما نزل من  البالغ على حٌاة االفراد والمجتمع ذات االثر

ومن تعلٌم هللا } الري علن بالملن علن االًساى ها مل ٌعلن {تعالى فً األٌة الرابعة من سورة العلق 

كثٌرة فً الحٌاة وخصوصاً فً  آلٌاتكثٌرة وبدأ ٌفتكر  أشٌاء اإلنساناكتشف  لإلنسان

والثورة النووٌة  الفضابٌةا عصر الثورات العلمٌة التً شهدها العالم الثورة عصرنا هذ

وهذا كله داخل ثورة االلكترونٌات اكتشف  أخرهوثورة االتصاالت الى  االلكترونٌةوالثورة 

العالم ٌتحدث عن شبكة اتصال عالمٌة ال تكتفً بنقل  أصبحهذا الجهاز العجٌب فقد  اإلنسان

بكامل حواسه ودون ان ٌبرح مكانه من احد  اإلنسانانتقال  وإنماتقبالها المواد المرسلة واس

لٌتصل وٌتفاعل مع نظٌره وقد فً اخذ فً بناء هذه  األخرالى الطرف  األرضطرفً 

الشبكة او ما اصطلح على تسمٌته طرٌق المعلومات السرٌع او شبكة االنترنٌت لٌشق 

 وإنمالٌست خاتمة مهمة التطور فً تكنولوجٌا المعلومات واالتصال  طرٌقه بقوة حقاً انها

وتطلعه الدابم  اإلنسانمجرد خطوة من مالٌٌن الخطوات السابقة والالحقة فً مسٌرة 

وال ندري ما  باإللغازمجرد بداٌة لمرحلة طوٌلة ملٌبة  أنهاوالبحث عما هو مثٌر وغامض 

 ٌكتنفها من مفاجبات .

 

 

 ـ 7ـ                                             



 المبحث األول                              

  االنترنتمفهوم الجرابم الناشبة عن                        

  األولالمطلب                               

 التعرٌف بالجرابم الناشبة عن االنترنت                      

كلمة جرٌمة من جرم بمعنى كسب وقطع والجرم بمعنى الحر  أصل -تعرٌف الجرٌمة لغة : 

 ،وقٌل انها كلمة فارسٌة معربة كما تعنً التعدي والذنب
(7)

 . 

جنابٌة ٌقرر لها القانون  إرادةهً فعل غٌر مشروع صادر عن -تعرٌف الجرٌة اصطالحا :

غٌر مشروعة ترتكب من خالل  أفعالتدبٌر احترازي ، وجرابم االنترنت هً  عقوبة او

بالغٌر والجرابم المتعلقة بشبكة االنترنت كثٌرة اال انها جمٌعا تتمٌز  إضراراشبكة االنترنت 

بكونها تنتمً الى عالم االنترنت
(6)

 . 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12صقه االسالمً، دار الفكر العربً ،االمام محمد ابو زهرة ،الجرٌمة والعقوبة فً الفـ 1

والقانون ، دار النهضة  محمد االلفً ،جرائم االنترنت بٌن الشرٌعة االسالمٌةأـ  د حسٌن الغافري ـ 2

 .33،ص2002(شارع عبد الخالق ثروت ،القاهرة،32العربٌة ،)

 

 ـ 6ـ                                            



تعرف بأنها محظورات شرعٌة زجر هللا عنها بحد  :ـ  وان الجرٌمة فً التشرٌع االسالمً

تقتضٌه السٌاسة الدٌنٌة ولها عند ثبوتها وصحتها  او تعزٌر ولها عند التهمة حال استبراء

الشرعٌة وان هذا التعرٌف ٌشمل الجرٌمة االٌجابٌة التً تتم  اإلحكامحال استٌفاء توجٌه 

 بإتٌانهعن فعل مأمور  باالمتناعفعل محظور وكما ٌشتمل على الفعل السلبً الذي ٌتم  بإتٌان

تعنً  اإلسالماء، والجرٌمة فً من الفقه ، ذلك ان لفظ المحظورات الشرعٌة قام بها عدد

فعل مانهً عنه هللا تعالى ، وعصٌان ما امر به هللا تعالى اأٌض
(7)

. 

  -والجرابم التً تنتمً الى عالم االنترنت ٌمكن ردها الى نوعٌن هما :     

ٌرتكب على شبكة االنترنت -7 -قسمٌن هما : تقلٌدي وٌمكن تقسٌمه الى -: األولالنوع 

على الحٌاة الخاصة وجرٌمة السب والقذف والجرابم المخلة باألداب  االعتداءكجرٌمة 

العامة وغٌرها
(6)

.  

 .ٌرتكب بواسطة االنترنت مثل السطو على اموال البنوك وغرابم غسٌل األموال -6

فٌحدث هذا النوع من الجرابم عن طرٌق اتالف المعلومات وتعطٌل او  -: النوع الثانً 

افساد نظام التشغٌل واألجرام الفٌروسً وغٌر ذلك من الجرابم وان اول استخدام لمصطلح 

-72الفترة من  لالنترنت المنعقد فً استرالٌا خالجرابم االنترنت كان فً مؤتمر جرابم ا

م7998عام  76/71
(4)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد القادر عودة ،التشرٌع الجنائً االسالمً مقارنة بالقانون الوضعً ، دار الكاتب العربً،بٌروت ـ 1

 .66،ص

 . 33محمد االلفً ،مصدر سابق ، ص-د حسٌن الغافري ،أ  -ـ 2

،السٌاسة الجنائٌة فً مواجهة جرائم االنترنت دراسة مقارنة ،القاهرة  د حسٌن بن سعٌد الغافري ـ 3

 .33،ص2003

  

 ـ 4ـ    



 لمطلب الثانً ا                               

 خصابص الجرابم الناشبة عن االنترنت                     

تعد الجرابم التً ترتكب من خالل شبكة االنترنت بأنها جرابم ذات خصابص منفردة خاصة 

بها ال تتوافر فً اي من الجرابم التقلٌدٌة فً اسلوبها وطرٌقة ارتكابها والتً ترتكب ٌومٌا 

فً كافة دول العالم والتً لها خصابص اخرى مغاٌرة تماما لخصابص تلك الجرابم التً 

  -ترنت وهً :ترتكب عبر االن

 فً جمٌع االحوال ٌكون الحاسب االلً هو اداة الجرٌمة .  -7

 ترتكب تلك الجرابم عبر شبكة االنترنت. -6

 .ان الجرٌمة ال حدود جغرافٌة لها -4 

 هو شخص ذو خبرة فابقة فً مجال الحاسب االلً ان مرتكب الجرٌمةـ 3

قد ٌكون الهدف منها االستٌالء على المال كما قد ترتكب لمجرد الولوج فً نظام  ـ 5

عبه او بدافع االنتقام او االنتفاالحاسب االلً وتخطً الحماٌة الخاصة 
(7)

. 

 

 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،الجرائم المستخدمة بطرق غٌر مشروعة لشبكة االنترنت دراسة  د شمسان ناجً صالح الخٌلً -1

 .33ص -32،ص2003شارع عبد الخالق ثروت ،القاهرة ،  32مقارنة ،دار النهضة العربٌة ،

 

 

 ـ 3ـ                                                    



على تقنٌة المعلومات فً تسٌٌر شؤون الحٌاة الٌومٌة لالفراد والشؤون  ونظرا لألعتمادـ 2

العامة ألكثر الحكومات فأن الخسابر المادٌة الناجمة عن الجرابم المعلوماتٌة تكون هابلة ،ال 

أدل على ذلك من ان الخسابر المادٌة عن هذه تبلغ وفقا لتقدٌرات المركز الوطنً لجرابم 

(ملٌون دوالر فً السنة 511حوالً )  (ncccp)متحدة االمرٌكٌةالحاسب فً الوالٌات ال

(ملٌون دوالر فً السنة 5،4بٌنما تقدرها مصادر اخرى بما ٌتراوح بٌن )
. 

صعوبة اكتشافها و إثباتها تعنً صعوبة اكتشاف و إثبات جرابم االنترنت تتصف جرابم ـ 1

االنترنت بأنها صعبة االكتشاف ألن الجانً من الممكن أن ٌستخدم اسما مستعارا أو أن 

ٌرتكب جرٌمته من خالل إحدى مقاهً االنترنت 
(7)

. 

مكانٌة حذف اآلثار المعلوماتٌة اضافة الى انها صعبة اإلثبات ال تترك أثرا مادٌاً بسبب إ

المستخدمة فً ارتكاب الجرٌمة خالل ثوانً 
(6)

. 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .30،ص 2011، 1محمد طارق عبد الرؤوف جرٌمة االحتٌال عبر االنترنت ،طـ 1

 . 33ص مصدر سابق ،ـ أ شمسان ناجً صالح الخٌلً، 2

 

 

 

 

 ـ 5ـ                                                    



قد تقع بعض تلك الجرابم بسبب قٌام بعض المتخصصٌن فً تقنٌة الحاسبات والمعلومات 

أفكارهم وممارسة بعض الهواٌات فً إطار هذه التقنٌة وهو ما ٌعبر عنه بأعراض  بتٌارى

النخبة ومن شأن ذلك تمادي بعضهم إلى استخدام نظم الحاسب بصورة غٌر مشروعة تصل 

إلى حد ارتكاب الجرابم الخطٌرة صعوبة اكتشافها حٌث ال تترك أثرا خارجٌا مربٌا و كذلك 

المعلومات التً ٌمكن أن تستخدم كدلٌل فً اإلثبات فً مدة تقل صعوبة إثباتها فٌمكن تدمٌر 

عن الثانٌة
(7. ) 

مما قد تستخدم الجانً اسما مستعار وٌرتكب من خالل االنترنت كدة جرابم 
(6)

. 

أن األشخاص الذٌن ٌستخدمون هذه الشبكة فهم األسوٌاء و منهم دون ذلك و مجرمً شبكة 

وأغراضهم فالشخص الذي ٌمٌل إلى االنحراف أو ٌقع فٌه اإلنترنت ٌختلفون فً مٌولهم 

وفً هذه الجرٌمة ٌمارس هذا السلوك اإلجرامً بطرٌقته الخاصة ووسٌلته الخاصة فعن 

طرٌق الشبكة هناك من ٌمارس العاب القمار وهناك من ٌدمن الخمر هناك من تخصص عن 

سواء  نف سبٌله للعٌشطرٌق الشبكة فً تعاطً المخدرات و التجار وهناك من كان الع

تمثل فً ضرب أو جرح أو قتل
(4)

. 

وهناك من ٌعتنق أفكارا تتعن باألفكار المتطرفة أو معادات اآلخرٌن وهناك من ٌسرق أو 

ٌحتال وكل هؤالء ٌمكنهم التعبٌر عن أنفسهم من خالل شبكة اإلنترنت 
(3)

. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 33شمسان ناجً صالح الخٌلً، مصدر السابق ،صـ 1

 .33مصدر السابق ،ص محمد طارق عبد الرؤوف ،-دـ 2

ٌر فً جرائم الكمبٌوتر و االنترنت، دار الكتب القانونٌة، زوالت مجازي ،ال بٌومً عبد الفتاح -ـ د3

 .14،ص2002مصر،

 . 33، ص ، مصدر سابقـ د . محمد طارق عبد الرؤوف 4

 ـ 2ـ                                                   



 :- ٌختلف موضوع الجرٌمة االلكترونٌة وفقا لحالتٌن              

حٌث تجتمع الجرابم التقلٌدٌة والجرابم المعلوماتٌة بمعناها الفنً وحٌث  -الحالة االولى:

فٌكون النظام المعلوماتً -الحالة الثانٌة : ٌكون موضوع الجرٌمة هو النظام المعلوماتً اما

  :ـهو وسٌلة تنفٌذ الجرٌمة وادانتها على النحو التالً

اذا )كان النظام المعلوماتً هو موضوع الجرٌمة ٌعنً سبب الجرٌمة فاذا كان محل ـ 7

االعتداء او موضوع الجرٌمة هو احدى المكونات المادٌة لنظام المعلوماتً ) كاالجهزة 

ات والكابالت (ولم ٌكن ثمة اهمٌة للتقنٌة فً ارتكاب الجرٌمة فنكون بصدد جرٌمة والمعد

  .من الجرابم التقلٌدٌة

اذا كان النظام المعلوماتً هو وسٌلة ارتكاب الجرٌمة ففً هذه الحالة تكون ازاء جرابم ـ 6

ٌمكن تقلٌدٌة اداء معلوماتً عامة ومن جهه النظرٌة ومما نشهد بعض الحاالت العالمٌة 

 االعتداءمن الجرابم لجرابم  ىشبكة االنترنت االرتكاب طوابف شتاستحرام الحاسب عبر 

تجسسالتزوٌر والحرمة الحٌاة الخاصة و  هاكنتوعلا الذمة المالٌة 
(7)

. 

المحل المادي للجرٌمة  أما ه  امظون بالحاسبالفاعل فً مثل هذه الجرابم هو المتالعب و 

لذي ٌشكل محل الحق االشً الذي ٌنصب علٌه سلوك الفاعل وفٌختلف بطبٌعة الحال بحسب 

او المصلحة المحمٌة
(6)

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 32ـ ص33شمسان ناجً صالح الخٌلً ، مصدر سابق، صـ 1

 .41صمصدر سابق ، محمد االلفً، .حسٌن الغافري ،أ .دـ 2
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كما اوضحنا ان االنترنت قد ٌكون موضوعاً وقد ٌكون اداة الرتكابها وفً كلتا الحالتٌن قد 

ٌشكل هذا األعتداء جرٌمة جنابٌة فالقانون الجنابً ٌقوم بمواجهة هذه الجرابم ولكن هل 

هذه الجرابم او اي قوانٌن اخرى خاصة  تكفً نصوص قانون العقوبات الحالً بمواجهة

معمول بها للوقوف امام مرتكبً الجرابم المستخدمة بطرق غٌر مشروعة بشبكة االنترنت 

فأن القانون الجنابً لم ٌستطٌع مواجهة هذه الجرابم الحدٌثة وذلك الن من حٌث هذا المبدأ 

فً حٌن ان بعض  النصوص التقلٌدٌة قد وضعت لتطبق وفق معاٌٌر معٌنة منقول مادي

القٌم فً مجال المعلومات لها طبٌعة غٌر مادٌة مثل المعلومات وٌضاف الى ذلك ما تتمٌز 

به االسالٌب والفنٌة التً تستخدم فً هذا النوع من الجرابم من ذاتٌة خاصة 
(7)

. 

لٌس أمام الدول التً لم تسن بعد قوانٌن خاصة المواجهة الجرابم المستخدمة بطرق غٌر 

مشروعة لشبكة االنترنت سوى تطبٌق القوانٌن الجنابٌة القابمة بمواردها التقلٌدٌة على هذه 

الوقابع خوفاً من افالت الجناة من قبضة العدالة مع االعتقاد السابد لمواجهة هذا النوع من 

م العصر و لكن تطبٌق هذه النصوص التقلٌدٌة و الخاصة ببعض الجرابم كالسرقة و الجراب

االتالف على سبٌل المثال على الجرابم الواقعة عن طرٌق االنترنت من شأنه المساس بمبدأ 

الشرعٌة الجنابٌة أو ترك األمر بٌد القضاء لتفسٌر النصوص القابمة على نحو أوسع من 

الذي وضعت ألجله 
(6)

. 

ومن أكثر المسابل التً أخذت جدال و نقاشا كبٌرا بٌن الفقهاء االعتداء على األنظمة 

المعلوماتٌة فً شبكة اإلنترنت فً ظل المواد الجزابٌة التقلٌدٌة القابمة
(4)

. 
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 المطلب الثالث                               

  األطار القانونً للجرابم الناشبة عن استخدام االنترنت           

الجغرافً والتً ٌتم ارتكابها بأداة تعرف جرابم األنترنت :ـ بأنها الجرابم التً ال تعرف الحدود 

 .(7)هً الحاسب االلً عن طرٌق شبكة االنترنت وبواسطة شخص على دراٌة فابقة بها

عدٌدة منها المعلوماتٌة وااللكترونٌة وال تختلف بعضها عن  وتنقسم الجرابم الى انواع

البعض فً كثٌر من االحوال بأستثناء المعلوماتٌة فهً تتم عن طرٌق حاسبٌن او اكثر 

ٌتصلون فٌما بٌنهم عبر شبكة للمعلومات ، فال ٌمكن القول بوجود حدود فاصلة بٌن الجرٌمة 

المعلوماتٌة والجرٌمة االلكترونٌة
(6)

. 

االلكترونٌة وكلتٌهما مرتبطتٌن بالحاسب االلً وان كانت الجرٌمة المعلوماتٌة والجرٌمة  فأن

الثانٌة نجدها داخل اورقة شبكات المعلومات فا الجرٌمة فً الحالتٌن واحدة وان ارتكبت فً 

بعض االحٌان فً اطار الحاسب االلً واحد وقد تقم عدة حاسبات آلٌة ، وقد ٌتم تعرٌف 

علوماتٌة فً االجابة البلجٌكٌة على األستبٌان الذي اجرته  منظمة التعاون الجرٌمة الم

( قال بأنها ) كل فعل او أمتناع من 7986االقتصادي والتنمٌة حول الغش المعلوماتً عام )

شأنه االعتداء على االموال المادٌة والمعنوٌة ٌكون ناتجاً بطرٌقة مباشرة او غٌر مباشرة 

لوماتٌة (عن تدخل التقنٌة المع
(4)

. 
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ـ د. سلٌمان احمد فضل ، المواجهة التشرٌعٌة واألمنٌة للجرائم الناشئة عن استخدام االنترنت ، دار 1

 . 13، ص 2002النهضة العربٌة ، القاهرة ، 

، جرائم الحاسب األلً األقتصادٌة ، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ، دار النهضة  ـ د. نائلة محمد فرٌد قورة2

 . 22، ص 2005العربٌة ، القاهرة ، 

 . 34شمسان ناجً صالح الخٌلً ، مصدر سابق ، ص ـ 3
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ان ذلك ٌعد توسعاً فً فهل ٌنطبق على االختالس مثل هذه المعلومات وصف السرقة ام  

لقد أختلف الفقهاء أزاء تطبٌق   تطبٌق النصوص القابمة تأباه طبٌعة النصوص الجزابٌة

النصوص القابمة على الجرابم غٌر المشروعة بواسطة االنترنت بٌن مؤٌد ومعارض 

لتطبٌق تلك النصوص على جرابم االنترنت ولكل رأي اسانٌد فً ذلك وسوف نستعرض 

 دة مبٌن اسانٌده وحجٌتة  هما :ـ كل رأي على ح

الرأي األول :ـ ٌذهب الى عدم جواز تطبٌق احكام القانون العقابً التقلٌدي كالسرقة مثالً 

على االفعال الواقعة عن طرٌق االنترنت او النسخ من النسخة االصلٌة وذلك األسباب 

    عدٌدة هً:ـ

السرقة تفترض وجود كٌان مادي للمال المسروق فالسارق ٌختلس ماالً منقوالً اي  ـ ان7

عن طرٌق النسخ او اخذ المعلومات بأنها تفتقرالى هذا  شٌباً مادٌاً ملموساً اما السرقة الواقعة

 الوجود المادي.

اما الرأي الثانً :ـ وٌذهب انصاره الى توافر جرٌمة السرقة فً حق مستخدم شبكة 

 نترنت اذا قام بنسخ المعلومات المملوكة لغٌره على انها سرقة وذلك السباب :ـ اال

 . على الشاشة مزجاً الى افكارهـ ان البرامج والمعلومات لها كٌان مادي ٌمكن رؤٌته 7

ـ انه ٌمكن االستحواذ على هذه البرامج والمعلومات عن طرٌق تشغٌلها وذلك بوضعها فً 6

للتشغٌل عن طرٌق مفتاح السر ومعرفة )الكود(  الالزملتكنٌك جهاز الحاسب واستعمال ا

االستحواذ علٌها إيضمن الجابز الحصول على ما بها  أذنالالزم للتشغٌل 
(7)

. 
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ـ انه ال ٌمكن اعتبار هذه الجرٌمة تمثل جرٌمة سطو الن السطو ٌفترض الدخول العمدي 4

لملك الغٌر الرتكاب جرٌمة وال ٌمكن ان ٌنطبق هذا فً مجال االنترنت المتمثل فً دخول 

 الفرد الى جهاز كمبٌوتر الغٌر.

محكمة النقض المصرٌة والفرنسٌة فٌما ٌتعلق بالسرقة الكهرباء على  ـ ما توصلت الٌه3

 باألسالكاعتبارها انها مال غٌر ملموس اعتبرته محكمة النقض ذو كٌان مادي متمثل 

ونطبق نص السرقة علٌه وعلى  ه  والتفصٌالت التً تمر من خاللها وبالتالً ٌمكن اختالس

 وأٌضاسرقة التٌار الكهربابً  إمكانٌةنفس االتجاه سارت محكمة النقض الفرنسً وأكدت 

سرقة خط التلفون وان لم ٌكن ماالً مادٌاً ملموساً ولكنه رغم ذلك قابل للحٌازة واالنتقال 

( التً 7919وٌستندون كذلك بالتقرٌر السنوي الصادر من محكمة النقض الفرنسٌة )

اعترفت على هذا االجتهاد القضابً ان ٌشغل الشرع الفرنسً بنص صرٌح طبٌعة السرقة 

لمعالجة هذه  األمرٌكٌةاالستعمال لهذا االختالف تدخل المشرع فً الوالٌات المتحدة 

المشكالت 
(7)

. 
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و الحقٌقة ان الخروج على مبدأ الشرعٌة ال ٌعنً انعدام النص القانونً الذي ٌجرم الواقعة 

الدستور على انه ٌحد القانون الجرابم و  فالمبدأ انه )ال جرٌمة وال عقوبة اال بنص ( و ٌنص

العقوبات المقررة له و مفهوم القانون اصطالحا ال ٌجوز تجاوزه لكن هذا ال ٌمنع من اعادة 

النضر فً صمود مبدأ المشروعٌة دون التضحٌة به
(7)

. 

و ان الجرابم المختلة باالداب منتشرة على شبكة االنترنت كانتشار النار فً الهشٌم و  

الً تكون شبكة االنترنت جزء من هذه الجرابم سواء باعتبارها وسٌلة الرتكابها او محال بالت

لهذه الجرابم ،فشبكة االنترنت حافلة بالواقع الذي تدعوا الى الرذٌلة و البقاء وتقدم خدماتها 

للجمهور بمقابل او بدون مقابل
(6)

. 

واء ساهم فً تعدٌل و تطوٌر وان دخول الحاسب األلً حٌاة االفراد و الهٌبات على حد س

النمط السلوكً التقلٌدي المعتمد على الجهد العضلً فً البنٌة و ان هذا المجال فتح المجال 

نحو سلوكٌات جدٌدة و اسالٌب مختلفة الرتكاب افعال سلبٌة تمثل جرابم مختلفة تتم 

محال لها ،و تسمى بجرابم الحاسب نفسه باستخدام الحاسب االلً او ٌكون الحاسب االلً 

االلً او الجرٌمة المعلوماتٌة 
(4)

. 
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كة االنترنت ، دراسة ـ د. محمد عبٌد الكعبً ، الجرائم الناشئة عن استخام الغٌر المشروع لشب2

 .152، ص 2003مقارنة ، 

ـ أسامة احمد المناعسة ـ جالل محمد الزعبً ـ صماٌل فاضل الهواوشة ، جرائم الحاسب االلً 3

 . 32، ص 2001،  1واالنترنت ، دراسة مقارنة ، ط
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 المبحث الثانً                                    

 االنترنتمن الجرابم الناشبة عن  اإلسالمًالموقـــــف            

االسالم دٌن طهارة وصفاء دٌن ٌدعوا اتباعه الى التمسك باألخالق الفاضلة والمعانً 

جاءت مؤكدة  اإلسالمًالسامٌة وعن االبتعاد عن سفاسق األمور ، لذا نجد قواعد التشرٌع 

على حماٌة الفرد والمجتمع من كل ما ٌهدد امنه وسالمته وغلق جمٌع منافذ الفساد والدمار 

من لعب القمار ومن المواقع  اإلسالمودفع الضرر وسد باب الذرابع ، من هنا كان موقف 

األباحٌة موقفاً متشدداً الن فٌها اعتداء على المقاصد والمصالح الضرورٌة
(7)

. 

وهنا من ٌرى من فقهاء الشرٌعة بأن اذا كانت شبكة االنترنت من النظم المستحدثة فأن ذلك 

ال ٌعنً ان الشرٌعة االسالمٌة ترفضه ، ما دام ان هنالك فوابد ترد على البشرٌة بفضل 

استخدامها
(6)

. 

الفقهٌة فالعلم النافع امر تحبذه الشرٌعة االسالمٌة وتحث علٌه وال ٌمكن هنا اعمال القاعدة 

القابلة " دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح " الن لشبكة االنترنت فوابد عظٌمة المفسدة 

تأتً باالستغالل السٌا لها ، الن لشبكة االنترنت فوابد تقع فً ذاتها ، ولو انه اخذ بقاعدة 

تعمال دفع المفاسد لما اخذ الشرٌعة بأي تقنٌة علٌه ، اذا كانت االضرار تأتً من خالل اس

الفرد لألنترنت استماالً سٌباً فٌجب ان ٌعاقب هذا الفرد اذا كان فعله ٌعد جرٌمة من الجرابم 

ان نظرٌة العقاب فً الشرٌعة االسالمٌة تمتاز بالمرونة ، ذلك ان نظام التغرٌر ٌصلح لكل 

زمان ومكان اذا لم ٌشكل الفعل جرٌمة حد او قصاص 
(4)

. 
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وما تخفً  األعٌن ٌعلم السر فان تعالى " ٌعلم قابنه  تقوى هللا ومراقبته واالٌمان الصادق بانه 

الصدور ان ٌتفق استخدامات االنترنت مع تعالٌم الدٌن مع مراعاة عدم استخدام االنترنت 

فٌما ٌمكن ان ٌسبب ازعاج او تهدٌد او مضاٌقات لألفراد
(7)

. 

الحٌاة فً االلقٌة الجدٌدة ولكن هذا االختراع العبقري  أساسٌاتمن  الكمبٌوترلقد اصبح 

تحول الى  لغم داخل كل بٌت خاصة بعد استخدامه ، وفً الدخول الى االنترنت ففً 

مجتمعنا ٌعتبر االنترنت مثل اي شٌا له اٌجابٌات وسلبٌات ومن اٌجابٌاته  انه ٌتٌح قدراً 

مات فً شتى المجاالت وٌسهل االتصال كبٌراً للحصول على كم هابل من البٌانات والمعلو

بٌن الناس فً كل قارات العالم ، فقد الغى المسافات وختصر الوقت 
(6)

. 

ومن سلبٌاته من الناحٌة االجتماعٌة انه ٌعزل الفرد عن بٌته االسرٌة والجتماعٌة خارج 

وال  االسرة وهذا ٌؤدي الى عٌوب فً الشخصٌة فٌصبح الفرد انطوابٌاً ال ٌتحدث الحد

ٌشارك احد فً امور الحٌاة ، وستكماالً لسلبٌاته انه اشاع الفساد داخل االسرة حٌث ارتفع 

معدل الطالق بسبب األنترنت ومن اهم الجرابم التً تتعلق باألخالق واألداب العامة تمثل 

خطراً جسٌماً خاصة على األطفال وتمت عبر شبكة األنترنت
(4)

. 

المجتمع اتصاالً وثٌقاً الفقه ٌجب ان الٌقع خلف النص  كانت هذه الظواهر تتصل بأفراد

الفقهً بل ٌجب علٌه ان ٌضع احكاماً تتماشى مع الوقابع المستحدثة الذي لم ٌرد بها نص 

من قرأن والسنة
(3)

. 
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 .43د . حسٌن بن سعٌد الغافري ، السٌاسة الجزائٌة فً مواجهة جرائم األنترنت ، صـ 1

 . 21ـ د. حسٌن الغافري ، أ. محمد األلفً ، مصدر سابق ، ص2
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" تغٌر األحكام بتغٌر األعراف لذلك وضع الفقهاء منذ زمن طوٌل قاعدة فقهٌة هً 

والعادات واألزمنة واألمكنة "
(7)

. 

وتحبذه ونجد هذا واضحاً من خالل ان الشرٌعة األسالمٌة ال تحارب العلم بل تدعوا الٌه 

االًساى    هي علك  ألسأ وزبك األكسم    الري علن بالملن   } أقزأ بسم  ربك الذي خلق األٌات الكرٌمة قال تعالى 

 األًساى ها مل ٌعلن { صدق اهلل العظٍن .علن 

وهذه األٌات جاءت صرٌحة وواضحة لتبٌن لنا ان الشرٌعة األسالمٌة هً شرٌعة علم 

ومعرفة حثت على طلب العلم والبحث عن المعرفة ان ال ٌترتب على هذا العلم الحاق األذى 

باإلسالم والمسلمٌن 
(6)

.  

تعد نوعاً من العلوم فقد  االنترنتضمنها شبكة ومن  االتصاالتان التقنٌات الحدٌثة فً 

فٌما ٌخدم البشرٌة والمسلمٌن اما اذا تعلق األمر الى  وتوصٌفهادعانا األسالم الى تعلمها 

له موقفاً اخر اتجاه ذلك اإلسالمالحاق األذى بالمسلمٌن فأن 
(4)

. 

 ٌكون فٌه احترام انأكدت ان النشر على شبكة االنترنت وقد اشارت تشرٌعات اخرى 

وواجب ادبً ٌتعلق بحقوق النشر وأحترام األخرٌن وأٌضاً النشر على األنترنت ان ٌتم فً 

اطار احترام التشرٌعات السارٌة
(3)

. 
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 ثالث ممٌزات جوهرٌة هً:ـ ان الشرٌعة األسالمٌة تمٌزت من القوانٌن الوضعٌة الى

اوالً :ـ الكمال : كقاعدة " ال ضرر وال ضرار " وقاعدة " سد الذرابع " اي دفع وسابل الذي 

مقدمة على تؤدي الى المفاسد واألخذ بالوسابل التً تؤدي الى المصالح وقاعدة دفع المفاسد 

جلب المصالح ، وتركت لولً األمر تقرٌر العقوبات لبعض من هذه الجرابم مراعاة منها 

بالمصلحة العامة للمجتمع تحت باب التعازٌر ، نجدها نصت على عقوبات محددة ال تستأثر 

بأختالف األوضاع والظروف ، لذا نجدها انها قد جمعت فً التجرٌم والعقاب بٌن الثابت 

ألصالةوالمرن وا
 

ثانٌاً :ـ السموا : فقواعد ومبادئ شرٌعتنا السمحة اسمى دابماً من مستوى الجماعة وفٌها من 

 المبادئ والنظرٌات ما ٌحفظ بها هذه المكانة السامٌة مهما ارتفع مستوى الحماٌة.

ثالثاً :ـ الدوام : نعنً بها الثبات والستقرار فنصوصها ببساطة موجهة مباشرة الى حٌاته 

ٌة اصول خمسة فٌها قوام على مجتمع انسانً وهً " الدٌن والنسل النفس ولعقل وحما

واي اعتداء على اصل من هذه األصول ٌعتبر فعالً  شاذ ٌتنافى ، وتعالٌم االسالم والمال 

متى وان كان هذا العقل جدٌد ومستحدثاً كأستخدام الحاسب األلً والجرٌمة من حٌث العقوبة 

 الى ثالث اقسام هً:ـ

اوالً :ـ جرابم الحدود وهً محظورات شرعٌة زجر هللا سبحانه تعالى عنها بعقوبة مقدرة 

تجب حقاً هلل تعالى ومعنى ان العقوبة مقدرة اي انها محدودة ومعٌنة فلٌس لها حد ادنى او 

حد أعلى
(7)

. 
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 او الزٌادة فٌها ومعنى انها حق هللا اي انها ال تقبل االسقاط بمعنى انه ال ٌجوز النقص منها 

القضاء  ال من قبل األفراد وال من قبل الجماعة ، وال ٌجوز العفو عنها بصد رفع امرها الى

ال من قبل القاضً ذاته  وال من قبل الحاكم وال من قبل المجنً علٌه وٌعتبر العقوبة حقاً هلل 

فً الشرٌعة االسالمٌة كلما استوحٌنها المصلحة العامة المتمثلة فً دفع الفساد عن الناس 

 وتحقٌق الصٌانة والسالمة.

ثانٌاً :ـ جرابم القصاص والدٌة : وهً جرابم ٌعاقب علٌها بقصاص او دٌة ولكل من 

القصاص والدٌة عقوبة مقدرة حقاً لألفراد ومعنى انها مقدرة اي انها ذات حد واحد فلٌس 

لها حد أعلى او حد أدنى تتراوح بٌنهما ، ومعنى انها حق لألفراد اي ان للمجنً علٌه الحق 

 اذا شاء وجرابم القصاص خمس هً:_فً ان ٌعفو عنها 

) القتل العمد ، القتل شبه العمد ، القتل الخطأ ، والجناٌة ما دون النفس عمداً ، والجناٌة ما 

  دون النفس خطأ (

ٌر : وهً جرابم الذي ٌعاقب علٌها بعقوبة أو اكثر من العقوبات لثاً :ـ جرابم التعزثا

ٌرات تمثل الجانب المرن من العقوبات بحٌث تعزهو التادٌب والٌرٌة ومعنى التقرٌر عزالت

وٌصلح المجرم وٌكف شره، تالبم الظروف المختلفة للمجتمع بما ٌحقق المصلحة العامة 

ولقد عرف االسالم انواع عدٌدة من التعزٌرات تندرج من الوعظ والتوبٌخ لٌصل الى الجلد 

القواعد العامة للشرٌعة  مروراً بالعقوبات المالٌة والسجن وهً مشروعة لألجتهاد ضمن

األسالمٌة والمقاصد الكلٌة لألسالم بما ٌوازي حق المجتمع ووقاٌته وحماٌته من الجرابم 

وحق الفرد فً تحصٌن حرٌاته   ، وجرابم التعزٌر غٌر محدودة كما هو الحال فً جرابم 

د نصت الحدود والقصاص والدٌة ولٌس باألمكان تحدٌدها وان كانت الشرٌعة االسالمٌة ق

الى انها تركت لولً األمر النص على بعضها األخروالسب والرشوةعلى بعضها كالربا 
(7)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .62ـ د. حسٌن الغافري ، أ. محمد االلفً ، مصدر سابق ، ص1

 ـ 71ـ      



وهو القسم األكبر وذلك بحسب ما تقضٌه مال الجماعة وتنظٌمها والدفاع عن مصالحها 

وعن نظامها العام بشرط ان ال ٌكون مخالف لنصوص الشرٌعة االسالمٌة ومبادبها العامة 

 وان تطبٌق القاعدة القانونٌة فً الفقه الجنابً االسالمً ٌتم فً حالتٌن هما:ـ

دقٌقاً وٌكون فً جرابم الحدود والقصاص حٌث ٌأتً النص  حار محدد تحدٌداً ماوالً :ـ ال

 محدوداً للعقل المجرم والعقوبة المقررة له.

حار مرن وٌكون فً الجرابم التعزٌر وٌترك تحدٌد العقاب فٌها للسلطة المختصة مثانٌاً :ـ ال

 تراعً عند تقدٌرها الظروف الزمانٌة والكمانٌة للجرٌمة والمجرم.

، فأذا ما المٌة كان موقفها من الجرابم المتعلقة بشبكة االنترنت واضح جداً ان الشرٌعة االس

تم ارتكاب فعل ما بواسطة االنترنت ٌتم النظر الٌه هل ٌترتب علٌه ضرراً لظرورة من 

 الظرورٌات الخمس التً شغلها االسالم برعاٌتها وأهتمامه أم ال ؟

كان الجواب ٌتهم عندها ٌكون الفعل شاذاً ومنافٌاً لتعالٌم دٌننا وٌعتبر جرٌمة ٌعاقب  فأذا

علٌها األسالم
(7)

. 

وعن طرٌق األنترنت تحدث انتشار الجرابم المخلة باألداب العامة ٌؤدي بتلك الشبكة الى 

ا، وذلك اعتبارها جزء من هذه الجرٌمة سواء كانت وسٌلة الرتكابها أو محالً للجرٌمة ذاته

لما تغفل به شبكة االنترنت من مواقع تدعو بشكل صرٌح للرذٌلة والبقاء
(6)

. 
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ان المشرع كان ٌعاقب على التوزٌع واألستغالل والعرض على الجمهور وكانت هنا نسبة 

، وان بعض الدول سارعت بسن التشرٌعات المناسبة  الشخص الى االضرار باألخرٌن

لمواجهة جرابم األنترنت الواقعة على األشخاص والمعاقبة علٌها سواء بتحمٌل مزود 

الخدمة أو مقدمها المسؤولٌة الجنابٌة ، اذا ما اخل االلتزامات المفروضة علٌه وفً اغلب 

منع المواقع المخلة باالداب العامة الدول االخرى اتخذت موقفاً مغاٌراً وذلك ٌوضع برامج ل

من قبل المؤسسة العقابٌة المعٌنة باالتصاالت او الهٌبة المختصة باألتصال التً تزود 

المشتركٌن بخدمات األنترنت
(7)

. 

ضرورة مراعاة شرعٌة المعلومات التً تنساب عبر شبكة االنترنت او األتصاالت وذلك 

ٌحد من تداول المعلومات من خالل شبكة  ٌرى البعض ان مبدأ شرعٌة المعلومات قد

على العصٌان او االنترنت فأنه ٌحظر التحرٌض على التسلٌح بصورة غٌر شرعٌة أو الحق 

التمرد او االنتحار وفً كل االحوال ال ٌجوز بث الوسابل المنافٌة لألداب
(6)

. 

لٌب اساءت وبالرغم من ان فوابد االنترنت عدٌدة اال انه فً نفس الوقت فقد زادت اسا

استخدام لتلك الشبكة ومنها االستخام الرتكاب بعض الجرابم وفً ذلك تطوٌع لهذه التقنٌة 

لرغبات بعض المجرمٌن وسٌستمر ذلك ما دام المشترك فً شبكة األنترنت ٌمكنه االطالع 

على المعلومات التً تكون مناصة من المصدر
(4)

. 
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وهنالك كل من التشرٌعات العربٌة والغربٌة نصت على هذه الجرابم )جرابم األنترنت ( 

، وان المشرع العربً اهتم كثٌراً بحماٌة وسمعة الفرد وشرفه من التجرٌح لذا  وأهتمت بها

نجد غالبٌة الدول العربٌة والمشرع العربً اهتم بالفرد وسمعته
(7)

. 

وعلى مستوى الدول العربٌة فأن اغلب هذه الدول بدأت التحرك لمواجهة الجرابم 

ن مشروعات القوانٌن الخاصة المستخدمة بطرق غٌر مشروعة لشبكة االنترنت وذلك بس

بذلك ، او بتعدٌل او اضافة مواد لقوانٌنها العقابٌة القابمة ومن الدول العربٌة التً نصت الى 

( حول تعدٌالت 6117ـ  61هذه الظاهرة سلطنة عمان وذلك بأصدار الموسوم السلطانً )

( على انه " ٌعاقب بالسجن 612حٌث نصت فً المادة ) بعض احكام قانون الجزاء العمانً.

( لاير او 511( لاير الى )711مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وال تزٌد عن سنتٌن وبغرامة )

 ً فً ارتكاب أحد األفعال التالٌة:ـبأحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من تعمد استخدام الحاسب اآلل

 البٌانات . ـ االلتقاط الغٌر المشروع للمعلومات او7

 ـ الدخول الغٌر المشروع على انظمة الحاسب األلً .6

 ـ التجسس والتصنت على المعلومات والبٌانات .4

ـ أنتهاك خصوصٌات الغٌر او التعدي على حقوقهم فً األحتفاظ على اسرارهم وتزوٌر 3

 بٌانات ووثابق مبرمجة أٌاً كان سلوكها .

ـ تسرٌب المعلومات والبٌانات5
(6)

. 
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القوانٌن الجنابٌة االحكام هذه القوانٌن خاصة  األصل العام فً التشرٌع الجنابً هً اقلٌمٌة

الجرابم التً ترتكب على اقلٌم الدولة وبعد ذلك انعكاساً طبٌعٌاً الرتباط القانون الجنابً فً 

اي دولة ارتباطاً وثٌقاً بسٌادتها بل انه من اهم مظاهر الدولة فً سٌادتها على اقلٌمها وٌطبق 

( من 4، ونصت المادة )اء كان مواطناً او أجنبٌاً من دون تمٌٌز بٌن مرتكب الجرابم سو

قانون العقوبات الٌمنً على انه ٌسري هذا القانون على كافة الجرابم التً تقع على اقلٌم 

الدولة أٌاً كانت جنسٌة مرتكبها وتعد الجرٌمة مقترنة بأقلٌم الدولة اذا وقع فٌه عمل من 

لها او بعضها فً اقلٌم الدولة وٌسري هذا االعمال المكونة لها ومتى ما وقعت الجرٌمة ك

القانون على من ساهم بها ولو وقعت مساهمته فً الخارج كما ٌسري هذا القانون على 

الجرابم الذي ٌقع خارج اقلٌم الدولة وتختص المحاكم الٌمنٌة بها وفقاً لقانون األجراءات 

( من قانون العقوبات 7/ 2) الجزابٌة ( وبهذا المبدأ اٌضاً اخذ المشرع المصري فً المادة

فعالً حٌث نص على انه ) ٌسري احكام هذا التشرٌع على كل من ارتكب فً خارج القطر 

 ٌجعله فاعالً او شرٌكاً وقعت كلها او بعضها فً جمهورٌة مصر العربٌة(

فالعبرة فً تحدٌد اقلٌمٌة القاعدة الجنابٌة هً بوقوع الجرٌمة كاملة او فً جزء منها على 

 (6/ 745لٌم المصري ، وان المشرع الفرنسً اٌضاً اخذ بهذا المبدأ حٌث نصت المادة )االق

من قانون العقوبات الجدٌد على انه " ٌطبق القانون الفرنسً على الجرٌمة المرتكبة على 

كان احد عناصر  اقلٌم الجمهورٌة وتعتبر الجرٌمة قد ارتكبت على اقلٌمٌة الجمهورٌة اذا

الجرٌمة قد وقع على هذا االقلٌم (
(7)

. 
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 لة باألداب العامة واالخالقخلغربٌة نصت على هذه الجرابم المواٌضا التشرٌعات ا

المرتكبة عبر شبكة االنترنت وخاصة تلك المتعلقة باألفراد ،وان هذه الجرابم تختلف من 

 .تشرٌع ألخر وسوف نرى كل من التشرٌع االمرٌكً والفرنسً 

 ٌم اوجهظالمرٌكً قد قدم مجهودا كبٌرا لتنكان المشرع ا الوضع فً التشرٌع األمرٌكً:

البرامج الفاحشة والضارة على شبكة االنترنت وخاصة تلك المتعلقة باالطفال عام 

م(باصدار قانون اداب االتصاالت الذي جرح تقل المواد الفاحشة لالطفال فً اي 7992)

مكان على شبكة االنترنت ،و قبل صدور هذا القانون كان القضاء االمرٌكً قد ذهب الى ان 

ها منع اي دخول الي نوع من المواد البذٌبة والتجارة بها بواسطة الحكومة االمرٌكٌة من حق

النقل الخاص او النقل العام وهذا ٌعنً ان الشخص المستخدم لشبكة االنترنت ٌكون 

 .موضوعا لقوانٌن ضد الغش اذا ما حاول ان ٌبحث او ٌنقل مواد فاحشة

ٌث ٌقوم بحضر هذه ان االفعال التً جرمها االعتداء المتمثل الى احادٌث الفحش ح

االحادٌث الفاحشة المؤثرة على شبكة االنترنت واٌضا البرامج الممنوعة وٌطبق هذا القانون 

على االعمال والمواد الفاحشة الذي تجري او تنقل عبر شبكة االنترنت وكذلك ٌعاقب 

 المشرع كل مجموعة تولد لدٌها تطبٌق انفاق معاصر الٌجاد او توجبه المواد الضارة الى

القاصرٌن او تعمدت االستهواء وقد ٌبٌن المشرع المقصود بالمواد الضارة بالقاصرٌن 

بحٌث ٌشمل اٌة اتصاالت او صور او تصاوٌر او ملفات صور حٌة او ادوات او تسجٌالت 

او اي مواد اخرى من اي نوع اذا كانت فاحشة
(7)

. 
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ما من اما الوضع فً التشرٌع الفرنسً :كان المشرع الفرنسً قد حرص على تجرٌم كل 

واالخالق عبر شبكة االنترنت وحاول حماٌة االطفال من   شأنه المساس باالداب العام

 تجرٌم هذا االفعال
(7)

. 

ان الغاٌة النهابٌة لكل نضم الشرٌعة االسالمٌة هً تحقٌق مصالح الخلق فً الدنٌا واالخرة  

وذلك باقامة مجتمع صالح ٌعبد هللا وٌعمر االرض و ٌسخر طاقات الكون فً بناء حضارة 

كل انسان فً جو من العدل واألمن والسالم مع تلبٌة كامل -انسانٌة ٌعٌش فً ضلها االنسان 

البة الروحٌة و المادٌة و عدم اغفال اي عنصر من عناصر شخصٌته روحا و عقال و المط

جسدا و هذا الهدف النهابً عبرت عنه عدة أٌات من القرأن كم دل علٌه استقراء مجمل 

نصوص الشرٌعة و احكامها فمن األٌات الدالة على ذلك قوله تعالى )لقد ارسلنا بالبٌنات 

ٌزان لٌقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدٌد فٌه بأس شدٌد و منافع وانزلنا معهم الكتاب و الم

 (للناس
(6)

. 
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ٌسٌد اهلل لٍبني لكن و ٌهدٌكن }و قوله تعالى {ٌسٌد اهلل بكن الٍسس وال ٌسٌد بكن العسس }و قوله تعالى 

سني الرٌي هي لبلكن و ٌتىب علٍكن واهلل علٍن حكٍن واهلل ٌسٌد اى ٌتىب علٍكن وٌسٌد الرٌي ٌتبعىى الشهىات اى متٍلىا هٍال 

اى اهلل ٌاهس بالعدل واالحساى وابناء ذي }وقوله تعالى  {خيفف عنكن وخلك االًساى ضعٍفا عضٍوا ٌسٌد اهلل اى

االستقراء و التتبع الحكام التشرٌعٌة فانه ٌفٌد انها  اما{البغيالمسبى وٌنهً عي الفحشاء و املنكس و 

استهدفت مصالح الخلق والتً ترجع فً مجملها الى كلٌات تتدرج ضمنها سابر المصالح 

النسانٌة و هً حفظ النفس وحفظ الدٌن و حفظ العقل وحفظ النسل و حفظ المالا
(7)

. 
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 الخاتمة                                           

اصبحت جرابم االنترنت من المخاطر التً ٌمكن ان ٌتعرض لها اي شخص ٌقوم باستخدام 

الشبكة المعلوماتٌة )االنترنت( و اصبحت هذه الجرابم اكثر ازدٌادا عما كانت علٌه فً بداٌة 

ابل فً السنوات االخٌرة و وجود اشخاص ضهور هذه التقنٌة نضرا للتطور التكنولوجً اله

ٌتمتعون ببعض الذكاء وٌجٌدون التعامل مع هذه التقنٌة بصورة غٌر مشروعة سهل انتشار 

الجرٌمة عن طرٌق االنترنت وعلى الرغم من تنامً هذه التقنٌة و تطورها و شمولها لجمٌع 

اد علٌها و بالرغم من مناحً الحٌاة و ظهور اثرها على مجتمعنا المعاصر و تزاٌد االعتم

ان الجوانب الفنٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة لتكنولوجٌا المعلومات و االنترنت محل وعً 

و تقدٌر اال ان الكثٌرٌن ٌرون ان القانونٌن و ذلك الن التطور السرٌع فً تكنولوجٌا 

و من نوع المعلومات و االنترنت و نظراً لطبٌعتها الخاصة ٌطرحان مسابل قانونٌة معقدة 

خاص و بالتالً فان المبادئ القانونٌة و القوانٌن التقلٌدٌة السابدة لٌس ممكنا تطوٌقها شكل 

دابم لتكنولوجٌا مقدمة لم تكن بحمٌان أولبك الذٌن قاموا بوضع هذه المبادئ وبصٌاغة تلك 

نون التً القوانٌن المتعلقة بتكنولوجٌا المعلومات و االنترنت و ٌعتبر توسعا بٌن فروع القا

 .تدرس و تمارس فً الوقت الحاضر
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 التوصٌات                                

) الجرابم الناشبة عن االنترنت ( فً وقتنا الحالً وترجع اهمٌة نظراً ألهمٌة هذا الموضوع 

والمؤسسات  هذا الموضوع لشدة تأثٌر الجرابم التً ترتكب عبر شبكة االنترنت على االفراد

فً الدولة وعلى الرغم من ان جرابم االنترنت تحظى باهتمام الدارسٌن اال ان هذا 

الموضوع ٌحتاج الى استمرار الدراسات القانونٌة المتابعة لتطورات المتالحقة فً هذا 

المجال ، وال ٌخفى اننا واجهنا صعوبات فً اتمام هذه الدراسة منها المشرع الٌمنً 

ة مشرعً الدول العربٌة لم ٌسنو قوانٌن لمكافحة جرابم االنترنت او والمصري وغالبٌ

الجرابم االلكترونٌة عدا بعض الدول منها عمان واإلمارات وان لم ٌكن كافٌاً فً ردع 

 جرابم االنترنت.  
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