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        بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم
  تمهيد:

ا محمـــد المرســـلين، نبينــو  األنبيــاء والصــالة والســـالم علــى أشـــرفالحمــد هللا رب العـــالمين، 
  أما بعد: وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 اآليل احلاسب ظهور لإلنسان جدوى وأعظمها العصر هذا يف احلديث العلم إجنازاتأهم من إن 

 الرقـّي والتقـدم جمـال يف عديـدة فوائـد مـن واالتصـاالت املعلومـات تكنولوجيـا حّققتـه مـاو ، واإلنرتنـت

  .األخرى ااالت من والعديد والطبية والتعليمية االقتصادية احلياة مناحي أغلب يفاإلنساين 
 يف واحلرفية باخلربة يتمتعون قبل، من اإلنسانية تعهدهم مل جدد خرباء بروز االجنازات هذه رافق لكن 

 لـتحو  بـل املعاصـرة، اجلـرائم التقليدية اجلرمية جانب إىل أفرزت إجرامية بأعمال للقيام التقنية هذه تطويع

 ،ماـرّ  الفعـل تنفيـذ يف التقنيـة تعتمـد جديـدة أبعـاد إىل احملـدودة وأبعادهـا ،ةالعاديّـ صـفتها مـن اجلرميـة هذه
   )1(.قبل من معروفة تكن مل جديدة وطرق ،مبتكرة وبأساليب

                                                      
أن وسائل االتصال مل خترتع اجلرمية؛ بل كانت كغريها ضحية هلا يف معظم  :هيثابتة  وهنا تربز حقيقة واضحة) 1(

  األحوال، وعرضة لسوء االستغالل ِمْن ِقَبل املنحرفني عرب التاريخ اإلنساين. 
= 
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 نشـر سـرعة زيـادة يف احلديثـة، املعلوماتيـة الوسـائل تطـور مـن العصـر يشـهده مـا اـرمني هـؤالء وسـاعد

 كامـل شـلل خلـق يف بالتسـب  إمكـام يف أصـبح بـل املعلومـايت، النظـام ـدد أصـبحت حـىت جـرائمهم

 ة،املصـرفيّ  ظمالـن  واخـرتاق ة،اإللكرتونيّـ اتاملعـدّ  وتعطيـل ة،والفضائيّ  ةاألرضيّ  ة،والعسكريّ  ةاملدنيّ  لألنظمة

 الكمبيوتر مفاتيح لوحة ترسلها معلوماتية قنابل بواسطة وغريها الطاقة حمطات وشل الطريان حركة وإرباك

املعلومــايت أو اــرم  يــرتك أن ، وذلــك دوناألميــال مــن اآلالف عشــرات ىتتعــدّ  مســافات علــى مـن
 يصل أن العالية التقنيات هذه يستطيع بواسطة واجلاين .اصدرهمَ  ومعرفة ملالحقته ملموًسا أثرًا كرتويناإلل

مكـان  أي يف شـاء مـن مـع ويتفاعـل يتصـلو  الشـبكة املعلوماتيـة يف اإلحبـار عـرب فيـه، يرغـب مكـان أي إىل
 التشريعات تواكب أن الضروري من أنه الشبكة. والشك هلذه حدود يستطيع وضع زمان وال مكان فال,

 نظـم مـن خـالل للتعامـل ضرورية التشريعية فاملواجهة املعلوماتية، رائماجل يف امللحوظ التطور املختلفة هذا

 جـرائم مـع متقـدم بشـكل عصـري تتعامـل املواجهـة هـذه التقليـدي، غـري اإلجـرام هلـذا تقليديـة غـري قانونيـة

 املعلومـات، ونظم احلاسب شبكات املشروع على غري الدخول مقدمتها يف يأيت اليت املختلفة، الكمبيوتر

 ومهامجة املستندات، وتزوير الربامج وإتالف ونشر الفريوسات للبيانات اآللية املعاجلة نظم على والتحايل

 مـن والنيـل الشـائعات ونشـر اإللكـرتوين، واإلرهـاب اإللكرتونية، احلروب وتعدا إىل والبنوك املالية املراكز

 هـذهبالفعـل  وقـد لفتـت، اإللكرتونيـة اجلـرائم مـن وغريهـا واإلباحيـة الرذيلـة نشـر إىل الـدول، إضـافة هيبـة

 املباشـر؛ وتأثريهـا ارتكاـا وسـهولة خطورا أدركت اليت الدولية واهليئات الدول أنظار ةاإلجراميّ  مالاألع

 ملواجهـة القانونيـة احلمايـة أمهيـة محـتّ  مـا ،واحلكومـات الـدويل اتمـع أولويات أوىل من مكافحتها لتجعل

   )2(اإلجرامية. األفعال هذه
وأدلــة إثباتهــا فــي التشــريعات  دعـاوى الجــرائم اإللكترونيــة«املعنـون هلــا بـــ:  جـاءت هــذه الورقــةف

 ،التمييـزلرؤساء احملاكم العليـا (الـنقض،  الثالث ؤمتراملفعاليات ضمن ، »بين الواقع والمأمول العربية

                                                                                                                                                                                                          

=  

دراسة الظاهرة اإلجرامية على شبكة  –انظر: د. فايز بن عبداهللا الشهري، التحديات األمنية لوسائل االتصال اجلديدة 
 ).144و 133، (ص39، العدد 20اإلنرتنت، الة العربية للدراسات األمنية والتدريب، الد

 )6 - 5(ص (تصور مقرتح) ئم اإللكرتونيةاللواء د. حسن بن أمحد الشهري، قانون دويل موحد ملكافحة اجلرا )2(
  بتصرف. .53العدد   27الة العربية للدراسات األمنية والتدريب الد 

 . الشبكه العامليه للمعلومات - االنرتنتمهندس. فاروق سيد ُحَسْني،  انظر:و 



ــ23 الســودان الشــقيقة خــالل الفــرتةمجهوريــة يف  ول العربيــة املنعقــدديف الــالتعقيــب)  املوافــق  /م25/9ـ
  .هـ7-9/11/1433

  مباحث: أربعةاشتملت على قد و 
  مقدمات تعريفية.  :المبحث األول
  .يف الشريعة اإلسالمية اإللكرتونيةأدلة إثبات اجلرائم  :المبحث الثاني
  .يف التشريعات العربية اإللكرتونيةأدلة إثبات اجلرائم  :المبحث الثالث
  .اإللكرتونيةإثبات اجلرمية  اتصعوب :المبحث الرابع

  .والمقترحاتالتوصيات 
************        

        
 المبحث ا
7ولالمبحث ا
7ولالمبحث ا
7ولالمبحث ا
7ول

ماتمقّدِمات ماتمقّدِ ماتمقّدِ         تعريفيَّةتعريفيَّةتعريفيَّةتعريفيَّة    مقّدِ
 

  :ا
	لكترونيةتعريف الجريمة  •
ًدا حيمـــل  اإللكرتونيـــةالتعريـــف باجلرميـــة ومصـــطلحات وِصـــَيغ ومفـــردات  ألفـــاظتعـــددت  صـــورةتعـــد 

جــرائم و  ،)crime-e( هــذا املســمى اإللكرتونيــةعلــى اجلرميــة  قَ لِ طْ والتضــاد، فــأُ  التنــازعالتنــوع والثــراء ال 
-Highالعاليــة ( جــرائم التقنيــة، و )Computer Crimes( ، وجــرائم احلاســب اآليلالكمبيــوتر واإلنرتنــت

Tick( ، املعلوماتيّـة رائماجلـو )Information Crimes() واجلـرائم الرقميـة ،Digital Crimes(،  السـيرب  و
 )3(، واجلــرائم الناعمــة)Collar Whiteأصــحاب الياقــات البيضــاء ( ة، وجرميــ)Crime Cyberكــرامي (

)Crimes Soft( ،نظيفةالجلرائم وا)4( )Crimes Clean.(  

                                                      
ال تستغرق ثوان معدودة.  فهي جرائم ال تتصف بالعنف أو القوة عند ارتكاا، ولكنها تتسم بلمسات بسيطة )3(

 .1427رجب  31انظر: د. ناول عبداهلادي، تقييم فعاليات املواجهة التشريعية جلرائم اإلنرتنت، جملة العدل، العدد 

 علي حممد. انظر: وإمنا جمرد أرقام وبيانات ،عنف أو دماء ألي  ثر فيهاأفال  ؛صعوبة اكتشاف دليل ثبوال وذلك )4(

 20، »اجلرائم املتصلة بالكمبيوتر« أعمال الندوة اإلقليمية حول)، نقال عن 36 - 35(ص، املعلوماتية اجلرائم ،العريان
 ).52، اململكة املغربية (ص2007يونيو،  نيسان/ 19 -
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ـة الشـافعية (تــ:  عرف العالمة المـاوردي  وقديًما الجـرائم )هــ450مـن علمـاء املسـلمني مـن أئم 
 اليـــوم مـــا زال هـــذا ىتوحـــ )5().رزجـــر اهللا تعـــالى عنهـــا بحـــّد أو تعزيـــ ،محظـــورات شـــرعيةبأـــا: (

صــاحلًا ليشــمل جــرائم اإلنرتنــت؛ ألــا يف أفعــال تســتهدف حمظــورات، ولكــن ِوْفــق أســاليب  التوصــيف
  )6(جديدة.
، اإللكرتونيـةطـويًال حـول التعريـف العلمـي القـانوين للجرميـة  تحدث الفقه القانوني المعاصـروقد 

 منظمــة  أمجــع وأمشــل هــذه التعــاريف، تعريــفأحســن و ت املــدارس واالجتاهــات يف ذلــك، ومــن دوتعــد
ـــة ـــةال؛ إْذ َعرفـــت )OCDE( التعـــاون االقتصـــادي والتنمي ـــاريس عـــام  جريمـــة المعلوماتي يف اجتمـــاع ب

كل سلوك غير مشروع أو غير أخالقـي أو غيـر مصـرح بـه، يتعلـق بالمعالجـة أا: (م) ب1983(
   ).اآللّية للبيانات أو نقلها

 17الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/ ، الســعودي المعلوماتيــة    جــرائم    مكافحــة    نظــاموَعــرف 
الجريمـة  هــ7/3/1428) وتـاريخ: 79هـ بناًء على قرار جملس الوزراء رقم: (8/3/1428وتاريخ: 

الشــبكة المعلوماتيــة اســتخدام الحاســب اآللــي أو  ًناأي فعــل يُرتكــب متضــمّ ( بأنهــا: المعلوماتيــة
  )7().بالمخالفة ألحكام هذا النظام

***  
   :منهاوهي كثيرة  المعلوماتيةالجريمة ر وَ صُ  •
ا أحدَث هذا الدخول تالعبً ، سواء البيانات م وقواعد معالجةظُ نُ يف  غير المشروع الدخول - 1

 .أو ال

                                                      
 الوضعي بالقانون مقارناً  اإلسالمي اجلنائي التشريع). وانظر: عبد القادر عودة، 322األحكام السلطانية (ص )5(

)1/66.( 
  ).153(ص ية على شبكة اإلنرتنت، مصدر سابقانظر: د. فايز بن عبداهللا الشهري، دراسة الظاهرة اإلجرام )6(

، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، دراسة مقارنة -نرتنت جرائم اإلد. عارف خليل أبو عيد، وانظر: 
 .)82(ص 3العدد  5الد 

وما بعدها)،  – 275انظر: األستاذة مسرية معاشي، جملة املنتدى القانوين، ماهية اجلرمية املعلوماتية، (ص )7(
م)، جامعة نايف العربية للعلوم 2011هـ  1432، رسالة ماجستري، (التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية يف النظام السعودي

 وما بعدها). – 63األمنية (ص



ســواء كــان ذلــك مبســح أو تعــديل بيانــات أو التالعــب  المواقــع اإللكترونيــة االعتــداء علــى  - 2
  .النظام فيها، أو إعاقة تشغيل

3 -  انتهـــاك الســـري ةة والخصوصـــي  ـــات الشخصـــي الع علـــى واإلضـــرار بصـــاحبها، واإلطّـــ ،ةللبيان
 اإللكرتونية، واإلدالء بالبيانات الكاذبة يف إطار املعامالت والعمليات اإللكرتونية. املراسالت

أكان ذلك يف  سواء -ا وهي األموال املتداولة إلكرتوني  - االعتداء على األموال اإللكترونية - 4
مثــل عمليــات ســحب وإيــداع األمــوال الــيت تقــوم بواســطة  ،أو غريهــاإطــار التجــارة اإللكرتونيــة 

 إذْ  ؛للبنــوك أو اهلــاتف املصــريف أو اخلــدمات املصــرفية بواســطة اإلنرتنــت الصــراف اآليل أجهــزة
ائتمان  وذلك بواسطة بطاقات ،ض هذه األموال للسرقة والنصب وخيانة األمانةتتعرّ  ميكن أنْ 

 لكرتونية للبنوك،أو اخرتاق أجهزة، أو إخرتاق املواقع اإلسروقةة أو انتهت صالحيتها أو ممزور 
 .احلاسب اآليل للبنوك أو عمالء البنوك...اخل 

ـــة هغيـــر التعـــدي علـــى أمـــوال  - 5 الـــدخول ملواقـــع البنـــوك والـــدخول  :مثـــل بالوســـائل اإللكتروني
مــن حتويلهــا  حلســابات العمــالء وإدخــال بيانــات أو مســح بيانــات بغــرض اخــتالس األمــوال أو

 حساب آلخر.

وهـو  ،ز صاحب هـذا التوقيـعرموز متي  الذي هو عبارة عن تزوير أو تقليد التوقيع اإللكتروني - 6
 )8(الكتايب. ذا املعىن يعد وسيلة تعتمد يف املعامالت اإللكرتونية ويقوم مقام التوقيع

***   
 :ا
	لكترونيةخطورة الجرائم  •

                                                      
 أعمال الندوة اإلقليمية حول، ضمن التشريع املغريب يف جمال اجلرائم املعلوماتيةسندايل،  الرزاق عبد السيدانظر:  )8(

  ).69، اململكة املغربية، (ص2007يونيو،  نيسان/ 19 - 20، »اجلرائم املتصلة بالكمبيوتر«
للعلوم األمنية، الرياض  وللمزيد، ينظر: املهندس حسن طاهر داود، جرائم نُظُم املعلومات، أكادميية نايف العربية

 48العدد   24الة العربية للدراسات األمنية والتدريب الد ، مجرائم اإلحتيال واإلجرام املنظ  , م2000هـ  1420
الة العربية ، جماالت االخرتاق وآلية التعزيز - أمن املعلومات أ.د. حممد حسن الطائي، ,وما بعدها) - 293(ص

د. ناول عبداهلادي، تقييم فعاليات املواجهة التشريعية جلرائم  ,40العدد   20للدراسات األمنية والتدريب الد 
، مصدر دراسة مقارنة -نرتنت جرائم اإلد. عارف خليل أبو عيد،  ,1427رجب  31اإلنرتنت، جملة العدل، العدد 

 .)84سابق، (ص
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ه تقــرع يف جنباــا أجــراس اخلطــر لتنبــا ســبي نِ ة ســتجد ة مُ جراميّــإظــاهرة  اإللكرتونيــةرائم اجلــظــاهرة  ن إ
تسـتهدف االعتـداء  ، باعتبارهـا هـاوهـول اخلسـائر النامجـة عن ،اهن حلجـم املخـاطرجمتمعات العصر الـرّ 

جرميــة  فهــي ؛ة أنواعهــاوبــرامج بكافّــ ،ومعلومــات ،بيانــات :عطيــات بــداللتها التقنيــة الواســعةعلــى امل
احلـق يف  نَ ل ِمـْيـه للنـ جـوَ ميتلكون أدوات املعرفة التقنية، تُـ  ،فها جمرمون أذكياءرت يق ،تقنية تنشأ يف اخلفاء

م وشــبكات ظُــعــرب نُ  ،واملعلومــات املنقولــة ،نــةالكمبيــوتر املخز  ال اعتــداءاا معطيــاتَطــاملعلومــات، وتَ 
   )9(.، ويف مقدمتها اإلنرتنتاملعلومات
) منذ بدأ IFFCاليت تلقاها مركز شكاوى احتيال اإلنرتنت األمريكي ( عدد الشكاوىبلغت وقد 

(أي خــالل ســتة أشــهر فقــط)  هنفســ م) وحــىت شــهر تشــرين ثــاين مــن العــام2000اعمالــه يف أيــار (
) حالة تتعلق باخرتاق الكمبيوتر عرب اإلنرتنـت، وقـد بلغـت 5273) شكوى، من ضمنها (6087(

 مليون دوالر.) 4.6(ذه الشكاوى ما يقارب اخلسائر املتصلة  
يف تقريـره  Internet crime complain center (IC3) أعلـن مركـز بالغـات جـرائم اإلنرتنـتو  

أن مقـــــدار مـــــا مت خســـــارته يف تكـــــاليف االســـــتقبال (االســـــتقبال فقـــــط)  )م2007(الســـــنوي لعـــــام 
ــــت هــــو  ــــدرها 198.4للبالغــــات الناجتــــة مــــن ســــوء اســــتخدام االنرتن ــــادة ق ــــك بزي ــــون دوالر وذل ملي

  .مليون دوالر عن السنة اليت قبلها) 15.3(
ر قــد تُ  اوحــده) م2011(عامليــا وعربيــا يف  "الفــاتورة" اإلجماليــة لجــرائم أمــن المعلومــاتإن مث 

املتمثلـــة يف األمـــوال النقديـــة املباشـــرة هلـــذه اجلـــرائم  مليـــار دوالر أمريكـــي، أمـــا التكلفـــة) 388(حبـــوايل 
القيمـــة  مليـــار دوالر، ومعــىن ذلـــك أن ) 114(املســروقة ونفقـــات إزالــة آثـــار اهلجمــات فتقـــدر حبــوايل 

الىت والكوكايني واهلريوين جمتمعني  ملارجيوانااملالية جلرائم املعلومات أكرب من السوق السوداء ملخدرات ا
قيمـة السـوق العامليـة للمخـدرات عمومـا الـىت تصـل إىل  وتزيـد عـنمليـار دوالر، ) 288(تقـدر حبـواىل 

مليــــــار دوالر، وأعلــــــى مــــــن اإلنفــــــاق الســــــنوي ملنظمــــــة األمــــــم املتحــــــدة لألمومــــــة والطفولــــــة ) 411(
مليار دوالر، كما تعادل هـذه ) 3.65(ىل ضعف، حيث تصل ميزانيتها إ 100 اىلحبو  )اليونيسيف(

                                                      
تنظيم  - 2002جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر األمن العريب د. يونس عرب، انظر: ) 9(

 .12/2/2002،  10أبو ظيب  - املركز العريب للدراسات والبحوث اجلنائية



 38ا على مكافحة املالريا وضعف ما مت إنفاقـه علـى التعلـيم يف عامً  90اخلسائر ما مت إنفاقه خالل 
 .عاما

ألــف جرميــة واعتــداء يف الســاعة،  50وقـد بلــغ املعــدل الــزمين لوقــوع جــرائم املعلومــات حــول العــامل 
 ا  رتأث)589 ( مليون شخص، وهو رقم أكرب من عدد سكان الواليات املتحدة وكندا وغرب أوروبا

عـت هـذه اجلـرائم مـا بـني جـرائم الفريوسـات وقـد توز  .% من إمجاىل سكان العامل9جمتمعني، ويعادل 
ت والربيــد اإللكــرتوين امللــوث والضــار، وجــرائم االحتيــال والنصــب واالصــطياد (احلصــول علــى معلومــا

 .بنكية سرية)، واجلرائم املتعلقة باخرتاق اهلواتف احملمولة

مـــن احلـــوادث واملواجهـــات يف عـــامل أمـــن املعلومـــات،  كثـــريم)  2011(ولقـــد شـــهد العـــام املاضـــي 
ى كل احلدود املعتادة، وصار جـوالت صـراع مكشـوفة بـني األمر ختط  من الدالئل على أن  كثريمحلت  

جــرائم المعلومــات باتــت أداة جديــدة فــي الصــراع السياســي  بعــض، حــىت أن مــع الــدول بعضــها 
 فعلــى ســبيل املثــال إذا مــا أخــذنا بعــني االعتبــار مــا مت اكتشــافه خبصــوص فــريوس دوكــو؛ واالقتصــادي

)Duq(إذ الغـرض الـذي  ية البنيـة التحتيـة احلساسـة مقلقـة؛، فسنجد أن نتائج الدراسات اخلاصة حبما
مـن ) Assets( مجع املعلومات االستخباراتية ومعلومات عن األصولصّمم من أجله فريوس دوكو هو 

منظمات معّينة مثل الشركات املصّنعة للمكونات اليت توجد عادة يف بيئة التحكم الصناعي، كمـا أن 
مــــن يقفــــون وراء هجــــوم دوكــــو كــــانوا يبحثــــون عــــن معلومــــات مثــــل وثــــائق التصــــميم الــــيت ميكنهــــا أن 

ل "دوكـو" اجليـل األحــدث وم علـى منشـآت الـتحكم الصـناعي. وميثـتسـاعدهم يف املسـتقبل لشـن هجـ
 ذكـرت تقـارير عديـدة أن األمريكيـني اسـتخدموه يف إحـداث فوضـى الـيت (Stuxnet) مـن ستكسـنت

داخل الربنامج النووي اإليراين, ويف هذه املرحلة فإن من غري املربّر االعتقاد بأن من يقف وراء هجـوم 
احلصــول علــى املعلومــات االســتخباراتية الــيت يبحــث عنهــا، وإضــافة إىل ذلــك "دوكــو" مل يــتمكن مــن 

وخــالل  .فمــن احملتمــل أن هجمــات أخــرى جلمــع املعلومــات قــد بــدأت بالفعــل ومل يــتم اكتشــافها بعــد
) Anonymous( عــرف العــامل مجاعــات متخصصــة مــن القراصــنة اإللكرتونيــني، مثــلم) 2011(عــام 

هدفت تلــك اجلماعــات الشــركات واألفــراد لتحقيــق مــآرب سياســية حيــث اســت وغريمهــا؛ )LulzSec(و
  -إحدى الشركات الدولية املتخصصـة يف أمـن املعلومـات-خمتلفة. ويرّجح خرباء شركة تريند مايكرو 
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تــزداد قــدرا علــى اخــرتاق شــبكات ، بــل 2012اجلماعــات خــالل عــام  أن تــزداد أنشــطة مثــل هــذه
   )10(ومقاضاا. الشركات واإلفالت من حماوالت رصدها

ـــة؛ ـــا الخطـــورة األخالقي جـــّل جـــرائم اإلنرتنـــت تســـتهدف فضـــح األســـرار الشخصـــّية أو  وأم فـــإن
، إّمــا بســبب القــذف أو التشــهري بشــركات أو أشــخاص بقصــد اإلضــرار بالســمعة الشخصــية أو املاليــة

الــدعارة والصــور  علــى شــبكة اإلنرتنــت تنشــط جتــارةأيًضــا املنافســة، أو بــداعي االنتقــام، وحنــو ذلــك. و 
% 58كبـري يـَُقـدر بنسـبة  حبجـم عائـدات اخلليعة اليت تُعـّد أكـرب صـناعة نشـطة علـى شـبكة اإلنرتنـت

  م). 2003عائدات اخلدمات املدفوعة على الشبكة لعام (من جممل 
وعرب آالف املواقع تُنَشر صور فاحشة، وتـَُقـدم خـدمات جنسـّية مدفوعـة، وُتسـتغل صـور األطفـال 

  )11(هري يف أوضاع شائنة، دون أن تنال كثريًا من هذه األنشطة يد القوانني احمللّية أو الدولية.واملشا
فقـد ال يـُـدرك كثـريون أّن اجلماعـات املتطّرفـة كانـت مـن أوائــل  وأمـا الخطـورة األمنيـة والمجتمعيـة

  . اإلنرتنت بسنواتحىت قبل أْن تظهر شبكة اإللكرتوين  اجلماعات الفكريّة اليت دخلت العامل
أحد أشهر املتطّرفني األمـريكّيني  )Tom Metzger( »توم ميتزقر«املصادر الغربّية أن وممّا تشري إليه 

ـــة البيضـــاء«العنصـــرّيني (اليمـــني املتطـــّرف) ومؤّســـس جمموعـــة املقاومـــة   White Aryan( »اإلرياني

Resistance( سـنة فكـارهأ ويبـثّ  تباعـهأ مـع ليتواصـل ةلكرتونيّـإ بريـد جمموعـة سّسـأ نمَ  وائلأ نمِ  كان 
  . م)1985(

ل َبــن قِ ا ِمــاألكثــر توظيًفــ كانــت لكرتونيــةاإل ةالربيديــ اتاموعــ أن  نيالبــاحث ضغــاب عــن بعــ اوممــ
 دحــىت مــا بعــ طعلــى هــذا الــنم تظلــ اورمبــ ،التجــاري نرتنــتفــة قبــل ظهــور اإلة املتطرّ رقّيــاجلماعــات العِ 
 نرتنـــت مثـــلاإل لاملعلومـــات مـــا قبـــ بكاتشـــ عـــربمجاعـــات كثـــرية  تُعرفـــ وقـــد .عينياتمنتصـــف التســـ

أول املصادر الغربيـة  حبسب ديع ذيال   )Dan Gannon( »ووندان جان« ياألمريك رفاملتط جمموعة

                                                      
 Cybercrime  Norton Theاملعلومات الواردة بتقدير حجم جرائم املعلومات عامليا وعربيا، اعتماًدا على تقرير  )10(

 2011 Report  الصادر عن شركة سيمانتك العاملية املتخصصة يف أمن املعلومات حول أوضاع جرائم املعلومات يف عام
 نقال عن مركز اجلزيرة للدراسات. .""صورة إمجالية ألوضاع أمن املعلومات حول العامل  ، والذي محل عنوان2011

ية على دراسة الظاهرة اإلجرام –التصال اجلديدة د. فايز بن عبداهللا الشهري، التحديات األمنية لوسائل ا )11(
 وما بعدها). – 154(ص شبكة اإلنرتنت، مصدر سابق



عــن نقــاء العــرق األبــيض يف شــهر ديســمرب  ةنصــريّ العُ  فكــارهأمــن خاللــه  بــثّ ا يَ ًفــا متطر مــن أنشــأ موقًعــ
  الواليات املتحدة.  يف نرتنتمع والدة اإلم) 1991(

ـــ ) Stormfront( »ةالعاصـــف جبهـــة« ى ذلـــك عـــدة جمموعـــات اشـــتهر منهـــا بعـــد ذلـــك جمموعـــةوتَل
 نول موقـع متكامـل عـأ أتأنشـ الـيت) Don Black( »بالـك دون«بقيادة  ةاملتطرف يحيةاألمريكية املس

 م1995( نةيف مارس س الكراهية ف وثقافةالتطر( .  
خـــاص  وبشـــكل وروبـــاأفـــة مـــن الواليـــات املتحـــدة و تتـــاىل ظهـــور مواقـــع تابعـــة جلماعـــات متطر  وقـــد

  مث بقية دول العامل.  ،اليارت سأبريطانيا و 
 فكـارأة عـن معـرب  ،ف والعنـفنرتنت يف عمق دائرة ترويج ثقافة التطر اإل كان ويف كل هذه املراحل

 شنياملهم  وجنسفني الصاخبني من كل ملة واملتطر.   
ف الفكـــري نفـــوذ التطـــر  ســـطيف بَ  واضـــحٍ  نرتنـــت بشـــكلٍ أســـهمت شـــبكة اإل الميســـويف العـــامل اإل

تـــديرها اجلماعـــات والرمـــوز املتطرفـــة الـــيت تقـــدم  املواقـــع واملنتـــديات الـــيت خـــاللملختلـــف التيـــارات مـــن 
ـمسـتغلّ  ،جـاذب منتجاا الفكريـة وفـق خطـاب

ُ
 ْني مَ ات العـالَ مـن جمتمعـ رير يف كثـني يف ذلـك الواقـع امل

  واإلسالمي.  العريب
 ومــع أن  صــاب املســلمنيأمــا  ال أنّ إف ال ديــن لــه وال جــنس، التطــر  ف يف العقــود مــن شــرر التطــر

 تمـع العـريب كانـت  حصـل لبقيـة شـعوب األرض. ىل العنف يتجـاوز مـاإة حني قاد املاضية خاصيف ا
ـــرت الشـــبكة فضـــاءً  ثريات القـــادم اجلديـــد (االنرتنـــت) قـــد بـــدأتأتـــ ا لنشـــر كـــل ر ُحـــ تتشـــّكل حـــني وّف
 الوسيلة األبـرز يف تـرويج التطـرف والعنـف الثالثةلتصبح مع مطلع األلفية  منذ بداياا األوىل» ممنوع«

احلــادي عشــر مــن  حــداثأادة املشــهد اإللكــرتوين خاصــة بعــد مــا جعــل مــن املتطــرفني ســ ،والكراهيــة
  )12(.سبتمرب
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  م.2012هـ 
، اململكة 2007يونيو،  نيسان/ 19 - 20، »بالكمبيوتراجلرائم املتصلة « أعمال الندوة اإلقليمية حول وانظر:

الة العربية للدراسات األمنية ، التخطيط األمين ملواجهة عصر العوملةاملغربية، حممود شاكر سعيد؛ تقرير عن: ندوة 
 التدابري الوقائية لتجنب الثغرات األمنية يف شبكاتوما بعدها)؛  – 295(ص 40العدد   20والتدريب الد 
 تأثريملياء إبراهيم املنيع، األمنية؛  للعلوم العربية نايف جامعة يف املعلومات مركز، دراسة مسحية حتليلية -احلاسوب احمللية 
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***  
  :"القانونيةو النظاميَّةمن الزاوية " ا
	لكترونيةمكافحة الجرائم  •

ات وخلق آليّـ ،قةت اجلهود على دراستها املتعم وانصب  ،اإللكرتونيةمكافحة اجلرائم تزايدت خطط 
ــ خاصــة املنظمــات  ،قليميــةاــال املنظمــات الدوليــة واإل، وبــرز يف هــذا أخطارهــاة للحمايــة مــن قانونّي

 ةنه من نصوص التجرمي التقليديّ ة مبا تتضمّ ا لقصور القوانني اجلنائيّ دراكً إاألوروبية. و  ةاإلقليميّ واهليئات 
ة، كان ال بد للعديد من الدول من وضع قـوانني وتشـريعات خاّصـ  ،عن أن حتيط باجلرائم اإللكرتونية 

نيـة الفاعلـة أو العمل على جبهة قوانينها الداخليـة جلهـة تعـديلها مـن أجـل ضـمان تـوفري احلمايـة القانو 
الكمبيــوتر واجتاهــات القــانون املقــارن بشــأن جــرائم  ،ظهــر حتليــل اجلهــود الدوليــةأو  .ضــد هــذه اجلــرائم

   :مواجهة هذه اجلرائم مت يف ثالثة قطاعات مستقلة نّ أ واإلنرتنت
 الكمبيوتر ذات احملتوى االقتصادي.ا جبرائم حيانً ف أعرَ و ما يُ كمبيوتر، أمحاية استخدام ال - 1

 (اخلصوصية املعلوماتية). احلياة اخلاصةلبيانات املتصلة بامحاية  - 2

  .)مللكية الفكرية للمصنفات الرقميةاوقواعد البيانات ( على الربامجاملؤلف محاية حق  - 3

فـي فـي فـي فـي     ذكر جملة من القـوانين الدوليـة والعربيـة التـي سـاهمتذكر جملة من القـوانين الدوليـة والعربيـة التـي سـاهمتذكر جملة من القـوانين الدوليـة والعربيـة التـي سـاهمتذكر جملة من القـوانين الدوليـة والعربيـة التـي سـاهمتننننوفيما يأتي وفيما يأتي وفيما يأتي وفيما يأتي 
        ::::ا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةمكافحة الجريمة مكافحة الجريمة مكافحة الجريمة مكافحة الجريمة 

  : )م1973( عام السويدي البيانات قانون-1
 التزويـر ال سـيما املعلوماتيـة، جـرائم أو اإلنرتنـت جرائم ضد تشريعات تسن دولة أول السويد تعترب

 غــري الــدخول قضــايا عــاجل الــذي) 1973( عــام الســويدي البيانــات قــانون صــدر حيــث املعلومــايت؛
   عليها. املشروع غري احلصول أو حتويلها، أو تزويرها، أو احلاسوبية، للبيانات املشروع

  م):1985وا
Uنترنت الدنماركي ( ا
Tلي الحاسب قانون مكافحة جرائم-2
 مشلـت الـيت واالنرتنـت اآليل احلاسـب جبـرائم اخلاصـة قوانينهـا أول الـدمنارك سنت 1985 عام ويف

 .املعلومايت كالتزوير األيل احلاسب جلرائم احملددة العقوبات فقراا يف

طاني التزوير مكافحة قانون-3   :)م1986( والتزييف البري

                                                                                                                                                                                                          

=  

 -نرتنت جرائم اإل، مركز التميز ألمن املعلومات؛ د. عارف خليل أبوعيد، االقتصادية النواحي على اإللكرتونية اجلرائم
، املركز العريب للبحوث الرتبوية شبكه االنرتنت، ما هلا، وما عليهاوما بعدها)؛  - 84، مصدر سابق، (صدراسة مقارنة

  .م2000هـ 1420لدول اخلليج، الدورة السابعة للموسم الثقايف الرتبوي للمركز، 



 اخلاصـة تعاريفـه يف مشـل الـذي ،)م1986( عـام والتزييف التزوير مكافحة قانون بريطانيا أصدرت
ـــر، أداة تعريـــف  التســـجيل يـــتم أخـــرى أداة أي أو املتنّوعـــة، احلاســـوبية التخـــزين (وســـائط وهـــي: التزوي
   أخرى). طريقة بأي أو اإللكرتونية أو التقليدية بالطرق سواء عليها،
  م):1986( المعلوماتي ا
7لماني التزوير مكافحة قانون-4

 ع َسنم)1986( سنة املعلومايت التزوير مكافحة قانون األملاين املشر . 

  م):1988القانون الفرنXY الخاص بالتزوير المعلوماتي (-5
  املعلومايت. للتزوير اخلاص بالتصدي 19 رقم القانون م)1988( عام يف فرنسا أصدرت

  م):2001(ا
	جرام عبر ا
Uنترنت) (  اتفاقية ا
	جرام السيبيري-6
 نـــــوفمرب 23بودابســـــت يف العاصـــــمة اريـــــة يف وُوقـَعـــــت  ،رويبعـــــن الـــــس األهـــــذه االتفاقيـــــة  صـــــدرت

لعديـــد مــن الـــدول مـــن خـــارج ا مهيـــة هـــذه االتفاقيــة انضـــم إليهـــاوأل ،دولـــة  30 عليهـــا عــتوقّ م)، 2001(
ســـــبتمرب 22صــــادقت عليهــــا يف  الـــــيتاألمريكيــــة، الواليــــات املتحــــدة  هــــذه الـــــدول وأبــــرزاألورويب، لــــس ا 
عـــدة جوانـــب مـــن  علـــىملت تشـــاو  م).2007(ينـــاير   ، ودخلـــت حيـــز النفـــاذ يف األول مـــن)م2006(

  .ارة األطفالجرائم اإلنرتنت، بينها اإلرهاب وعمليات تزوير بطاقات االئتمان ودع
، )أحكـام قـانون الجـزاء العمـانيمـواده مسـتحدثة ضـمن ا
	لكترونية ( الجرائم مكافحة قانون-7

  م):2001ُعَمان ( بسلطنة
 سلطنة قانونحتت مسمى: املعلوماتية  ةاجلرمي ةالتشريعات ملكافح نعمان مجلة م لطنةس درتأص

) م 2001( لســنة )72(عمــان ملكافحــة جــرائم احلاســب اآليل ، فقــد صــدر املرســوم الســلطاين رقــم 
)، رالكمبيــوت( اآليل بشــأن تعــديل بعــض أحكــام قــانون اجلــزاء العمــاين ليشــمل معاجلــة جــرائم احلاســب

. )جـرائم احلاسـب اآليل( عنـوان مـن قـانون اجلـزاء العمـاين حتـت ابعبإضافة فصل يف الباب السـ كوذل
 مـــواد إىل قـــانون االتصـــاالت العمـــاين حتــرم تبـــادل رســـائل ختـــدش احليـــاء العـــام وحتـــرم أضـــيفت وكــذلك

إرســال  أو أجهــزة االتصــاالت لإلهانــة أو احلصــول علــى معلومــات ســرية أو إفشــاء األســرار اســتخدام
ــاً يــنظم املعــامالت احلكوميــة اإللكرتونيــة لكــرتوين اإل والتوقيــع رســائل ديــد ، وأسســت الســلطنة قانون

  .وحوادث اخرتاق األنظمة
  :المغربي الت��يع في المعلوماتية للجريمة القانونية المعالجة-8

 بنظـام (املـس عنـوان جـرائم تشـكل الـيت األفعـال علـى تعاقـب الـيت الفصـول املغـريب املشـرع أدخـل

رمضــان  16بتــاريخ  الصــادر 07.003رقـم  القــانون مبوجــب للمعطيــات) وذلـك اآلليــة املعاجلـة
  .2003نوفمري  11املوافق  1424
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 المعلومـات تقنيـة جـرائم لمكافحـة ا
Uسترشادي العربي ا
	مارات قانون-9
 م):2003حكمها ( في وما

اعتمـــده  ،قـــانون اإلمـــارات العـــريب االسرتشـــادي ملكافحـــة جـــرائم تقنيـــة املعلومـــات ومـــا يف حكمهـــا
) 2003/ 8/10 – 19 د - 495( جملس وزراء العدل العرب يف دورته التاسعة عشرة بالقرار رقم

  ).21/2004د  - 417( القرار رقمب والعشرين احلادية دورته يف العرب الداخلية وزراء وجملس
   م):2006( المعلوماتية ا
	ماراتي الجرائم مكافحة قانون-10
 2 رقـم املعلوماتيـة اجلـرائم ملكافحـة قانونًا مسـتقال  تسن عربية دولة أول العربية اإلمارات دولة تعترب

   م).2006( لسنة
  م):2007المعلوماتية السعودي ( الجرائم مكافحة نظام-11

 املـوقر الـوزراء جملـس هقـرّ أالـذي املعلوماتيـة،  اجلـرائم مكافحـة نظام السعودية العربية َسنت اململكة

 جـرائم مكافحـة نظـام - اهللا حفظـه-  العزيـز عبـد بـن اهللا عبد امللك الشريفني احلرمني خادم برئاسة
هـــ بنــاًء علــى قــرار جملــس  1428/  8/3وتــاريخ:  17الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/ ، املعلوماتيــة

 ،املعلوماتيـة رائماجلـ نشـوء مـن احلـد إىل يهـدف الـذي هــ1428/ 7/3) وتـاريخ: 79الـوزراء رقـم: (
   )13(.هلا رةاملقر  والعقوبات اجلرائم تلك بتحديد وذلك

 الم�aي:  المعلوماتية الجرائم مكافحة م��وع-12
ا ىف مواكبة النهضة التكنولوجية واملعلوماتية الىت يعيشها العصـر، عظيمً  يكان حرص املشرع املصر 

لتــأمني نقـل وتبــادل املعلومــات، وقــانون  م)2003/ 10(رقــم )14(تصـاالتفأصـدر قــانون خــاص لال
لتأمني معـامالت األفـراد عـرب شـبكة املعلومـات الدوليـة  م)15/2004(رقم  آخر للتوقيع اإللكرتوىن

                                                      
املعلوماتية، وذلك بتحديد يهدف هذا النظام إىل احلد من وقوع جرائم وجاء يف املادة الثانية من هذا النظام: () 13(

  هذه اجلرائم والعقوبات املقررة لكل منها، ومبا يؤدي إىل ما يأيت:
  املساعدة على حتقيق األمن املعلومايت. - 1 
  حفظ احلقوق املرتتبة على االستخدام املشروع للحاسبات اآللية والشبكات املعلوماتية. - 2 
  محاية املصلحة العامة، واألخالق، واآلداب العامة. - 3 
 محاية االقتصاد الوطين). - 4 

) بأا: (أية وسيلة إلرسال أو استقبال الرموز، أو اإلشارات، 3/ف1االتصاالت يف هذا القانون يف (موُعرف  )14(
   وسواء كان االتصال سلكياً أو السلكيا). أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو األصوات، وذلك أياً كانت طبيعتها،



ا تبـذل إلصـدار قـانون خـاص باملعـامالت اإللكرتونيـة لسـالمة هنـاك جهـودً  "اإلنرتنت"، فضًال عـن أنّ 
القانونية واجلنائية، وهناك دراسات جادة إلعـداد مشـروع وتأمني املعامالت املختلفة من كافة جوانبها 

  .قانون ملكافحة اجلرمية املعلوماتية
  م):2008( لb	ثبات بالتقنيات الحديثة القانون العربي ا
	سترشادي-13

  ).27/11/2008 – 24/د771( بقرار رقم عتمده جملس وزراء العدل العربا

        نينينينيالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا
        ا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةأدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم 

        في ال��يعة ا
	سUbميةفي ال��يعة ا
	سUbميةفي ال��يعة ا
	سUbميةفي ال��يعة ا
	سUbمية

  تعريف ا
	ثبات: •
مأخوذ من ثبت الشيء ثبوتًا، أي: دام واستقر، وثبت األمر بنفسه، أي: عرفه  اإلثبات في اللغة

حــق املعرفــة وأّكــده بالبّينــات. فمــاّدة (ثبــت) تفيــد املعرفــة والبيــان والــدوام واالســتقرار، واملصــدر: ثبــات 
   )15(إقامة احلّجة على أمٍر ما. وعلى هذا فاإلثبات في اللغة:أقامها،  وثبوت وثبت، وأثبت حّجته:
إقامـة الـدليل الشـرعي أمـام القاضـي يف جملـس قضـائه علـى  :اإلثبـات أن  ويؤخذ من كـالم الفقهـاء

  )16(.حق أو واقعة من الوقائع

                                                      
)، تاج 19 /2)، لسان العرب (1/80)، املصباح املنري (1/245انظر: مادة (ثبت): الصحاح للجوهري ( )15(

 ).34، جملة العدل، العدد (اإللكرتونية)؛ د. عبدالرمحن بن عبد اهللا السند، ُحجية الوثيقة 4/472العروس (

  ). 1/232الكويتية ( املوسوعة الفقهية) 16(
واستعمل الفقهاء اإلثبات مبعناه اللغوي، وهو إقامة اُحلجة، غري أنه يؤخذ من استعماالم أم يطلقونه على معنيني 

  خاص وعام:
فقد يطلقونه ويريدون به معناه العام، وهو إقامة اُحلجة مطلًقا سواء أكان ذلك على حق أم على واقعة، وسواء أكان 

القاضي أم أمام غريه، وسواء أكان عند التنازع أم قبله، حىت أطلقوه على توثيق احلق وتأكيده عند إنشاء احلقوق أمام 
  والديون، وعلى كتابة احملاضر والسجالت والدعاوى عند الكاتب العدل. 

الطرق اليت حّددا وقد يطلقون اإلثبات ويريدون به معناه اخلاص، وهو: إقامة الدليل أو اُحلجة أمام القضاء، ب
  .الشريعة، على حق أو واقعة ترتتب عليها آثار شرعية

 ).34، جملة العدل، العدد (اإللكرتونية)، ُحجية الوثيقة 1/22انظر: د. مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات (
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ال خيــرج يف تعريفــه ومعنــاه عّمــا ورد يف الشــريعة، وقــد ذكــر ُشــرّاح القــوانني  واإلثبــات فــي القــانون
تعريفات كثرية لإلثبات، منها ما عّرفه الدكتور الصـدة بقولـه: (اإلثبـات هـو إقامـة الـدليل أمـاَم القضـاء 

(هـو إقامـة بالطريقة اليت حيّددها القانون على وجود حق ُمنازٍَع فيـه). وعّرفـه الـدكتور السـنهوي بقولـه: 
الـــدليل أمـــاَم القضـــاء بـــالطرق الـــيت حـــّددها القـــانون علـــى وجـــود واقعـــٍة قانونيـــة َترتّبـــت عليهـــا آثارُهـــا). 
والــدليل لــه عـــّدة اســتعماالت منهــا أّن كـــل وســيلة مســتعملة للـــدفاع وإلظهــار وجــود ِفْعـــل ُمــدَعى بـــه 

ـا حـّدد طـرق اإلثبـات، وَعـني وُمْنَكر من اخلصم فهو دليل. والقـانون مل يُـِبح التمسـك بـأي دل يـل، وإمن
  )17(جمال كل طريق من الطرق وحدودها اليت جيوز فيها اإلثبات.

 ح�a وسائل ا
	ثبات: •
  :د اجلنائية يف الشريعة اإلسالميةطرق اإلثبات يف املوا

   البّينة، اإلقرار، القرائن، اخلربة، معلومات القاضي، الكتابة، اليمني.
 ))18ما الشريعة اإلسالمية، ومها: القسامة واللعان.وهناك طريقان انفردت 

إىل أّن وسائل اإلثبات حمصورة فيما ورد به النص الشـرعي  -رمحهم اهللا  -ذهب مجهور الفقهاء و 
صـــراحة، أو اســـتنباطًا كالشـــهادة واإلقـــرار واليمـــني، وقـــد اختلـــف أصـــحاب هـــذا القـــول يف حصـــرها، 

واســتدّل  ها يف ســت، ومــنهم مــن حصــرها يف ثــالث.فمــنهم َمــن حصــرها يف ســبع، ومــنهم مــن حصــر 
َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهيَدْيِن ﴿أصـحاب هـذا القــول باألدلـة الــيت فيهـا حتديــد لطـرق اإلثبــات، كقولـه تعـاىل: 

ــَهَداءِ  ــْن تـَْرَضــْوَن ِمــَن الش 282: [البقــرة ﴾ِمــْن رَِجــاِلُكْم فَــِإْن َلــْم َيُكونَــا رَُجَلــْيِن فـََرُجــٌل َواْمَرأَتَــاِن ِمم[ ،
[النسـاء:  ﴾يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَواِميَن بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء ِللِه َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسـُكمْ ﴿وقوله تعاىل: 

ليسـت  ويف زيـادةٍ  )19(».َعَلْيـهِ  الُمـدَعى َعلَـى الَيِمـينُ «: حـديثو والشهادة على النفس إقـرار،  ]135
نِكـ. )21(»َواْلَيِمـيَن َعلَـى َمـْن أَْنَكـرَ « :)20(إسناَدها احلـافظ ابـن حجـرحسن و يف الّصحيحني 

ُ
ر هـو وامل

دَعى عليه
ُ
  )22(.كما أن املدعي هو الطالب  ، وهو املطلوبامل

                                                      
 ). 1/22د. مصطفى الزحيلي، وسائل اإلثبات ( )17(

  ). 14(ص سالميقه اجلنائي اإلثبات يف الفنظريه اإلد. أمحد فتحي نسي،  )18(
 ).615 - 2/614وسائل اإلثبات (وانظر: 

 ).1711(صحيح مسلم  )،4552(صحيح البخاري  )19(

 ).5/283فتح الباري ( )20(



أن ، إىل )23(شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القـّيم رمحهمـا اهللا منهم وذهب مجٌع ِمن احملّققني
 تشـمل كـل مـا يبـّني احلـق ويُظهـره. حمصـورة بعـدٍد ُمَعـني مـن وسـائل اإلثبـات، بـلوسائل اإلثبـات غـري 

َنُة َعَلى اْلُمدِعي: «ابن عباس حديثهذا القول  ومن أدلة 24(.»اْلبَـيـ(  
   

: أنـه قـال  ρوثبت عن النيب  نَـةٌ «لِْلَحْضـَرِميالبينـة فـي كـالم اهللا ورسـوله وكـالم و  )25(.»؟أَلَـَك بـَيـ
فهـي أعـم مـن البينـة يف اصـطالح الفقهـاء،  ؛داللـة أو شـهود مـن ن الحـقي بَــاسم لكل ما يُـ الصحابة 

 ميكـن مبـا احلـق ظهور يقصد املواضع مجيع يف الشارعو  ،حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمني
 حقـوق فيضـيع اأبـدً  بدليله ظهر قد احق  رديُ  وال له، وشواهد عليه أدلة هي اليت البينات من به ظهوره

 غـريه مسـاواة مـع بـه ختصيصـه يف فائـدة ال معـني أمـر علـى احلـق ظهـور يقف وال لها،ويعطّ  وعباده اهللا
 اليـد جمـرد على احلال شاهد كرتجيح ودفعه، جحده ميكن ال اترجيحً  عليه رجحانه أو احلق ظهور يف
 لـه عـادة وال أثـره، يعـدو الـرأس مكشـوف خلفـه وآخـر ،عمامـة وبيـده عمامـة رأسـه علـى مـن صورة يف

 عنـد اليـد جمـرد يفيـد ما أضعاف املدعي صدق ظهور من تفيد هنا وداللته احلال نةفبيّ  رأسه، بكشف
 بل وحجته، ظهوره أحد كل يعلم احق  ويضيع والداللة، نةالبيّ  هذه مثل يهمل ال ارعفالشّ  أحد؛ كل
 طريـق علـى عنـدهم ثبوـا لتوقـف احلقـوق مـن كثـري فضـاع احلكـم، طريـق ضـيعوا ظنـه مـن هـذا ظن ملا

 بــذلك علــي يقــوم ال ويقــول يريــد، مــا فيفعــل وفجــوره، ظلمــه مــن ممكنــا الفــاجر الظــامل وصــار معــني،
 أيـديهم، عـن العلمـي احلكم أمر اهللا أخرج وحينئذ ولعباده، هللا كثرية حقوق فضاعت اثنان، شاهدان
 تـارة العـدوان به وحيصل أخرى، به ويضيع تارة احلق به حيفظ ما والسياسة اإلمارة أمر من فيه وأدخل

                                                                                                                                                                                                          

=  

) من حديث ابن عباس، حسن إسنادها احلافظ ابن حجر يف 10/426أخرجها البيهقي يف سننه الكربى ( )21(
 .)5/283فتح الباري (

 ).10/426يف حديث ابن عباس عند البيهقي يف سننه الكبري (كما جاء ) 22(

 .)1/25الطرق احلكمية (، )1/71إعالم املوقعني ()، 35/392جمموع الفتاوى () 23(

وابن املقرىء يف )، 1341سندي) من حديث ابن عباس. والرتمذي يف جامعه ( - 641أخرجه الشافعي () 24(
  . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جّده، به ) من طرق4311()، والدارقطين يف سننه 616معجمه برقم: (

والعمل ): (1342). وقال الرتمذي يف جامعه (هذا حديث صحيح: ()101/ 10شرح السنة (قال البغوي يف  
  ).البينة على املدعي، واليمني على املدعى عليه وغريهم أنρ  على هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب 

 8/120اجلوهر النقي (. صول الشرعيةاألمن ، عليه واليمني على املدعى ينة على املدعالبي واعتبار أن(. 

 .)139صحيح مسلم ( )25(
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 املصلحة متام فيه لكان وجهه على صلى اهللا عليه وسلم الرسول به جاء ما عرف ولو أخرى، والعدل
  )26(.والعدوان التفريط عن املغنية

وإمنــا أتــت مــرادا ــا  ،مل تــأت البينــة قــط يف القــرآن مــرادا ــا الشــاهدان: (رمحــه اهللا وقــال ابــن القــّيم
 ما بيان عليه أن : به املراد ،»البينة على المدعي«: ρوكذلك قول النيب  ..، احلجة والدليل والربهان

 أقـوى يكـون قـد نـةالبيّ  أنـواع نِمـ غريهـا أنّ  ريـب وال ،نـةالبيّ  نِمـ اهدانوالّشـ لـه، مكَ حْ ليُ  دعواه حح صَ يُ 
  )27().الشاهد إخبار داللة من أقوى فإا؛ املدعي صدق على احلال لداللة ؛منها

وأمــا أدلــة الجمهــور فهــي إلثبــات الوســائل المــذكورة وأنهــا مــن وســائل اإلثبــات، ال أنهــا هــي 
وبنـاًء علـى ذلـك تكـون وسـائل اإلثبـات غـري حمصـورة يف عـدد معـّني وطــرق  ،وحـدها وسـائل اإلثبـات

كشف عن الواقـع يصـح االعتمـاد عليهـا يف خاّصة، بل تكون غري حمّددة، وكل وسيلة ُتظهر احلق، وت
   )28(احلكم والقضاء مبوجبها.

حصـر طــرق  يف رحـم اهللا اجلميــع ـ ـ ويظهـر أن اخلـالف بــني اجلمهـور وبــني ابـن تيميـة وابــن القـّيم
الف لفظــي، فلــو نظــر اجلمهــور مبــا نظــر إليــه ابــن تيميــة وابــن اإلثبــات يف عــدد معــّني وعــدم حصــره خــ

ــا قــالوا باحلصــر، ولــو نظــر ابــن تيميــة وابــن القــّيم 
َ
إىل مــا نظــر إليــه اجلمهــور لقــاال باحلصــر؛ ألّن القــيم مل

اجلمهـور ال مينعــون أيّــة وســيلة يثبــت ــا احلــق ويتأّكــد منهــا القاضــي وتلزمــه احلكــم ــا، وتوجــب علــى 
ا، فال خالف باعتبارها وسيلة شرعية يف اإلثبـات، غـري أّن ابـن القـّيم يعتربهـا وسـيلة القاضي احلكم 

ـــة لطـــرق اإلثبـــات،  جديـــدة مســـتقلة، واجلمهـــور يعتربوـــا حتـــت مـــا ذكـــر مـــن الوســـائل والقواعـــد الكلّي
يست أّن طرق اإلثبات لكذلك والظاهر   والفراسة. وخصوًصا القرائن اليت يدخل حتتها القيافة والعيافة

تعبدية، ولكنها قابلة للتعليل، وأن العلة فيها إظهار احلق وإثباته، وأا خاضعة لالجتهاد، وبنـاء علـى 
ذلك تكون وسائل اإلثبات غري حمصورة يف عدد معّني وطرق خاّصة، بل تكـون مطلقـة وغـري حمـّددة، 

والقضــاء مبوجبهــا، وإذا وكــل وســيلة ُتظهــر احلــق، وتكشــف الواقــع، يصــح االعتمــاد عليهــا يف احلكــم، 
ُحــددت وســائل اإلثبــات يف قواعــد عاّمــة، وُصــنـَفت يف ضــوابط كليــة فإّمنــا يقصــد منــه التنظــيم وســّد 

                                                      
  .)1/71إعالم املوقعني ( )26(

 .)26 - 1/25الطرق احلكمية ( )27(

 ).34، جملة العدل، العدد (اإللكرتونية)، ُحجية الوثيقة 616 - 2/615انظر: وسائل اإلثبات () 28(



وينبغي  )29(الذرائع يف احلدود اليت خّوهلا الشارع لوّيل األمر، يتصّرف مبا يراه مناسًبا للمصلحة العامة.
لقاضـي فـي تتبـع الطـرق الغريبـة والغيـر معتبـرة الحذر من تتبع هوى الخصوم، والحرية المطلقـة ل

ِلَما يؤّدي ذلك من الفوضى، ويفتح جمال التالعب والتزوير، وضياع أوقـات القضـاء،  شرًعا أو نظًرا؛
واســـتمرار املشـــاحنات وإتاحـــة الفرصـــة لقضـــاة الظلـــم واجلـــور باّدعـــاء اإلثبـــات وتأسيســـه علـــى اخليـــال 

َك كل ُمـدٍع يقـيم دليلـه باجتهـاده ولـو كـان مـردوًدا شـرًعا أو نظـرًا؛ والشكوك واألمارات الواهية، ولو تُرِ 
 َلَعم االضطراب وطال النزاع.

وتحديد طرق اإلثبـات تجعـل أصـحاب الحـق علـى بينـة ومعرفـة واطـالع فيمـا يجـب علـيهم القيـام بـه، 
الحـــق ضـــمانًا مـــن الجحـــود واإلنكـــار، وأصـــول هـــذه  وبمـــا يلـــزمهم التمســـك فيـــه أو إحضـــاره عنـــد نشـــوء

  الطرق:
وهـــي علـــى مراتـــب وأنـــواع: شـــهادة أربعـــة رجـــال، شـــهادة رجلـــني، شـــهادة رجـــل  :الشـــهادة - 1

واختلـف يف أنـواع أخـرى، وهـي: شـهادة الرجـل واليمـني، شـهادة املـرأتني وامرأتني. وهذه متفق عليها. 
  فقط، شهادة الرجل الواحد.شهادة املرأتنيواليمني، شهادة املرأة الواحدة، 

 ويشمل: اإلقرار الصريح، والضمين، واإلقرار باللفظ، وبالكتابة، وباإلشارة. اإلقرار: - 2

وفيه أنواع: ميـني املـدعى عليـه، واليمـني املـردودة، واملؤّكـدة أو املتّممـة أو االسـتظهار،  اليمين: - 3
 والقسامة وأميان اللعان.

املــــوّرث، خــــط الشــــاهد، كتــــاب القاضــــي إىل القاضــــي، خــــط وفيهــــا فــــروع، منهــــا:  :الكتابــــة - 4
 سجالت القضاء، دواوين الدولة، الصّك أو اُحلّجة وغري ذلك.

وينـــدرج حتتهـــا أنـــواع كثـــرية، منهـــا: القيافـــة، والفراســـة، واللـــوث يف القســـامة، وداللـــة  القـــرائن: - 5
 احلال أو ظاهر احلال، والصالحية، والعرف، والعادة.

مل معاينة القاضـي أو نائبـه ، وخـربة املتخّصصـني يف كـل علـم أو فـرع وتش المعاينة والخبرة: - 6
، واملقّوم للمتلفات، واخلارص، وشهادة القابلة، يدخل فيها شهادة الطبيب، والبيطارمن فروع احلياة و 

وجتربـة يف ناحيـة مـن نـواحي احليـاة والعلـم  ورؤية اهلالل، وغريها مما حيتاج إىل مزيـد علـم ومعرفـة وخـربة
 ال يستطيع القاضي أو اإلنسان العادي معرفتها مبجرد معلوماته العامة. حبيث
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 )30(علم القاضي. - 7

        لثلثلثلثالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا
        ا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةأدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم أدلة إثبات الجرائم 

        في الت��يعات العربيةفي الت��يعات العربيةفي الت��يعات العربيةفي الت��يعات العربية

  :اريخ ت��يعات الجرائم ا
	لكترونية وأدلة إثباتها ت
 -كـان للرومـان قصـب السـبق يف التعبـري عنهـا   -ة ساسـيّ أ على حقيقـةٍ  ثباتات اإلنظريّ ست س أت

  ا عند حصول املنازعة.دمً عَ  عدويُ  ،د عن الدليل ال وجود لهاحلق ار  ن أوهي 
للوصول إىل اليقني القضائي طبًقا ملعيار  ه مباشرةً وج نشاط إجرائي مُ  :فهو ،اإلثبات الجنائيوأما 

 ّنفي آخرتأكيد أو ام أو احلقيقة الواقعية، وذلك بشأن اال،  ف عليه إجراء قضائييتوق.   
  .اجلرمية ونسبتها إىل فاعل معنيإقامة الدليل على وقوع  :هو ، آخرومبعًىن 
للجرميــة وبــني الواقعــة  بيــان مــدى التطــابق بــني النمــوذج القــانوين :هــو ،والهــدف مــن اإلثبــات  
   .اإلثباتدم وسائل معينة هي وسائل فإنه يف سبيل ذلك يستخ ؛املعروضة

ل يف سبيل اكتشاف بذَ فهي نشاط يُ  -كل ما يستخدم يف إثبات احلقيقة   :هي ،ووسيلة اإلثبات
األدلـة  :أي - حالة أو مسألة أو شخص أو شيء ما أو ما يفيد يف إظهـار عناصـر اإلثبـات املختلفـة

  )31(.ونقلها إىل اال الواقعي امللموس -
تشــريعات  لموجــةة ّيــاالنطالقــة احلقيق امليالديــة) الســبعيناتالتســعينات اهلجريــة (مطلــع شــهد قــد و 

 الموجـــة الثانيـــةشـــهد انطالقـــة  العقـــدين بعـــدمهاا وعلـــى امتـــداد يًضـــأالســـبعينات مطلـــع و ، ةاخلصوصـــيّ 
البحـث   امليالدية) السبعيناتالتسعينات اهلجرية (، يف حني شهدت لة بقوانني جرائم الكمبيوتراملتمثّ 
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وما بعدها)؛ عبداهللا بن صاحل  - 14(ص سالميثبات يف الفقه اجلنائي اإلنظريه اإلوانظر: د. أمحد فتحي نسي، 
وتطبيقاا يف اململكة العربية سلطة القاضي اجلنائي يف تقدير أدلة اإلثبات بني الشريعة والقانون بن رشيد الربيش، 

د. هـ؛  1424/  1423، حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، السعودية
 .، مصدر سابقدراسة مقارنة -نرتنت جرائم اإلعارف خليل أبوعيد، 

– جامعة العلوم التطبيقيةق، عميد كلية احلقو ، عدأستاذ القانون اجلنائي املسا - علي حسن الطوالبه انظر: د. )31(
 م.2009مشروعية الدليل اإلليكرتوين املستمد من التفتيش اجلنائي: دراسة مقارنة، مركز اإلعالم األمين، ، البحرين



 وانطـالق التـدابري  ،ا حـق املؤلـفوحتديـدً  ،ةة الفكريّـالكمبيـوتر ضـمن نظـام امللكيّـ ي حلماية بـرامجاجلد
ـــل هـــذا القـــرن اهلجـــري  شـــهدلي ؛وىل يف هـــذا احلقـــلة األالتشـــريعيّ  ـــةانطالقـــة  افعليـــأوائ مـــن  موجـــة ثالث

بـني هـم مـن ف األل املصـنّ التشريعات املتصلة بالكمبيوتر هي موجة تشريعات محاية الربجميات الـيت متثّـ
سـاع دائـرة احلمايـة واتّ  ،ةفات الرقميّ املصن مام مفهوم ستفتح الباب أ اليت، عناصر تكنولوجيا املعلومات

  .ة يف نطاقهاالقانونيّ 
  : ولم يولد بعد قانون الكمبيوتر ،ثالث موجات تشريعية، إذن

   .التكنولوجيا) محاية احلق يف البيانات الشخصية من خماطرتشريعات اخلصوصية (
 .عـــــدها االقتصـــــادي)م املعلومـــــات واملعلومـــــات ببُ ظُـــــقـــــوانني جـــــرائم الكمبيـــــوتر (االعتـــــداء علـــــى نُ 

   وتشريعات محاية برامج الكمبيوتر (امللكية الفكرية) .
، ويف إطار فـرع خرنشأ كل منها مستقال عن اآل ،يف ساحة قانون الكمبيوتر ثالثةالحقول الهذه 

  قانوين مغاير لآلخر: 
   .(بالنسبة للخصوصية)ق اإلنسان حقو 

   .والقانون اجلزائي (بالنسبة جلرائم الكمبيوتر)
   رامج الكمبيوتر وقواعد البيانات).وبراءات اخرتاع (بالنسبة حلماية ب ،حق مؤلفوامللكية الفكرية: 

ن جـرائم بشـأجـراءات الجنائيـة قواعد اإل :مةل احلقول اليت برزت عقب احلقول الثالثة املتقد وّ أو 
املتفقــة مــع  ثبــات وإجــراءات المحاكمــةالســتدالل والتحقيــق واإلجراءات االمتصــلة بــإ الكمبيــوتر

حــىت يف  ،و االعتــداء علــى اخلصوصــيةأ ،طبيعــة االعتــداءات يف الــدعاوى الــيت تتعلــق جبــرائم الكمبيــوتر
  . جهزةلة مع األو احملمّ أيات احلاسوب املخزنة داخل النظم حقل قرصنة برجم
ا مــــع مطلــــع هــــت هلــــذا املوضــــوع مبكــــرً ســــرتاليا كــــذلك قــــد تنبّ أوروبيــــة و الــــدول األ نّ أوبــــالرغم مــــن 

ت اتــــلقواعــــد باملوجــــة التشــــريعية املتصــــلة ــــذه ا نّ أال إ ، امليالديــــة) الســــبعيناتالتســــعينات اهلجريــــة (
ت (ابتـــداء مـــن عـــام منتصـــف الثمانينـــاأوائـــل القـــرن اهلجـــري احلـــايل و واســـع يف  وعلـــى نطـــاقٍ  ،حقيقـــة

  . بريطانيا) 1984
طــار القــانوني التســاؤالت بشــأن مطلــع الثمانينــات كانــت تثــار فــي اإلومنــذ نهايــة الســبعينات و 

والبيانـــات  ،ات الكمبيـــوترثبـــات بواســـطة ملّفـــ، ومشـــكالت اإلة مســـتخرجات الكمبيـــوتريّـــج حُ 
 ــهالمخز ــاتيــأ نــة في ــا نشــاطً وروبــا حتديــدً ، وقــد شــهدت أا كانــت صــورة هــذه البيان يف هــذا  اا حمموًم
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صــول وأ ،ثبــاتتطــوير قواعــد اإلعلــى البحــث يف  وانصــبّ  ،انطلــق مــع منتصــف الثمانينــات ،احلقــل
ـــ ة نظمـــة الكمبيـــوتر واالعتماديّـــة الســـتيعاب التوظيـــف املتنـــامي ألة والتجاريّـــاحملاكمـــات يف املـــواد املدنّي

نـة ات البيانـات املخز وملّفـ ،ومـا ينشـأ عـن ذلـك مـن كثـرة اللجـوء لسـجالت الكمبيـوتر ،املتزايدة عليها
بــــل ســــجالت وبيانــــات شـــــبكات  ،م املعلومــــاتظُــــنـــــة يف نُ ، لــــيس فقــــط تلــــك املخز ــــا لالحتجــــاج

، وبيانات أنظمة الشحن ة بالعمل املصريفكبيانات شبكة سويفت وغريها اخلاصّ   ،ةاالتصاالت اخلاصّ 
 ة املختلفة؛وبيانات سجالت الشبكات االتصاليّ  ،ماءساع والن خذت يف االتّ ة اليت ألكرتونيّ البحري اإل

عينات نرتنـت يف مطلـع التسـا مـع دخـول اإلمتاًمـ اً ى خمتلفحً نْ مَ أخذت  نْ يات ما لبثت ألكن هذه البدا
 ،واسـعٍ  و بناء شـبكات املعلومـات علـى حنـوٍ مع االجتاه إىل التشبيك أ ذْ االستخدام التجاري الواسع؛ إ

 أصــــبح األمــــر ألكــــرتوينّ إىل العمــــل اإل ملــــاديّ منــــاط العمــــل ان أل ِمــــوالتحــــو ، ة جيّــــد حُ كثــــر مــــن جمــــر
ثباـا يف بيئـة ؛ بل أصبح مسائل التعاقـدات ووسـائل إالكمبيوتر وشبكات االتصالم ظُ مستخرجات نُ 
 لكرتونِ م اإلظُ الشبكات والن 32(ة.ي(   

***  

  طرق ا
	ثبات الجنائي في قوانين الدول العربية : 
تعــــديالت يف حقــــل حجيــــة مســــتخرجات الكمبيــــوتر واملــــواد  اإلثبــــات العربيــــةقــــوانين مل تشــــهد 

اإللكرتونيــــة يف النزاعــــات احلقوقيــــة والتجاريــــة، باســــتثناء التعــــديل الــــذي حصــــل علــــى قــــانون البّينــــات 
 األردين، ومشروع تعديل قانون أصول احملاكمات اللبناين. 

فيحـق ؛ ةثبـات القانونيـة طـرق اإلثبات بكاف إلجواز ا :أو الجنائية الدعاوى الجزائيةالقاعدة يف و 
 أو أمـارةٍ  دليـلٍ  أي  نْ قناعتـه ِمـ نَ و َكـيُ  أنْ  ويحـق للقاضـي ،هذه الطرقأْن يثبت دعواه بكافة للمدعي 
والقيـد رق، الط  نَ مِ  مث اقتضت الضرورة تقييد الوسائل بعددٍ  ، أو يطلع إليه بنفسه.يـَُقدم إليه أو إجراءٍ 

ة مهيــأدلــة الــيت يقبلهــا القــانون، وبالتــايل تظهــر يكــون مــن األ نْ أ الــدليل يتعــني  ن أ :القاعــدةعلــى هــذه 
ا ا فشـيئً كانـت قيمتهـا تتجـاوز شـيئً   نْ إو  واملعلومـات .ةلكرتونيـدلة ذات الطبيعة اإلباأل اعتراف القانون

                                                      
 األردن؛  –جملة البنوك يونس عرب، حجية اإلثبات باملستخرجات اإللكرتونية يف القضايا املصرفية، انظر: د. ) 32(

 ،سلطنة عمان -مسقط  :هيئة تنظيم االتصاالت ،لكرتونيةتطوير التشريعات يف جمال مكافحة اجلرائم اإل: ورشة عمل
 .قانون تكنولوجيا املعلومات: ورقة عمل، 2006ابريل  2-4



ـــ ؛املوجـــودات والطاقـــة ا ليســـت ماديّـــفا غـــري الـــورق   -، ووســـائط ختزينهـــا ثبـــاتنـــة يف اإلات لتقبـــل بي
، مــن هنــا كــان البحــث القــانوين يف ا) بقبوهلــا دلــيال ماديــال حتظــى (مــن حيــث حمتواهــا -كمخرجــات 

ىل االعــرتاف باحلجيــة القانونيــة مللفــات الكمبيــوتر ومسســتخرجاته والرســائل إن الــدول يتجــه العديــد مــ
ولكـــن بطبيعتهــــا  ،وضــــوعة ضـــمن وعـــاء مــــاديااللكرتونيـــة ذات احملتـــوى املعلومــــايت لـــيس بصـــورا امل

  .ة احملضةلكرتوني اإل
  : ةلكترونيَّ 	ا
صعوبات ا
	ثبات في الجرائم 

  
ُ
مـا  ذْ إ ؛لكرتونيـةوثيقـة اإليف ال لكـرتوينة يف صـفحات الفضـاء اإلنَـز خَ املشكلة تكمن يف القواعد امل

، خلإ …و تالعب أح به غري مصر  و دخولٍ أ قد يكون الدليل على حصول حتريفٍ  ،بياناتٍ  نْ حتتويه مِ 
 وهــي ليســت دلــيال ماديـ ،فكيـف يقبلهــا القضــاء

ُ
قــوال أو (حمضــر) أ يّ ز اخلِطــرَ بْـ ا يضــاف اىل امللــف كــامل

  .؟!و تقرير اخلربةأالشاهد 
ـــإل )33(لـــى انتـــداب الخبـــراءالقضـــاء ا ألجـــولتجـــاوز هـــذه المشـــكلة يَ  ات الكشـــف جـــراء عملّي

ولــيس  ،نــة والــدليلعــد هــو البيّ ومــن مث تقــدمي التقريــر الــذي يُ  ،لكرتونيــةت مــن حمتــوى الوثــائق اإلوالتثبــ
غــراض أســس و ا عــن معارضــته ألًضــوَ ة عِ م القانونّيــظُ ه مســلك تأبــاه بعــض الــن لكنــ ؛الوثــائق االلكرتونيــة

  )34(.والرفض والقبول ،نة ختضع للمناقشة واالعرتاضوطبيعتها كبيّ  ،جراء اخلربةإ

	ثبات ا
	لكتروني: اوسائل   


	ثبات ا
	لكتروني:اكيفية إنشاء وسائل  ـ أ  

ة يف طــرق اإلثبــات املمكنــ نلمــس أــا اســتوعبت كافــةاإلثبــات يف القــونني العربيــة باســتعراض طــرق 
  جمال اجلرائم اإللكرتونية.

 على األدلة التالية: " قانون اإلثبات المصري الجديدنص "  •

  .)10(املادة  )35(الكتابة - 1

                                                      
 وانتداب اخلرباء طريق من طرق اإلثبات املعرتف ا قانونًا يف التشريعات العربية، كما يأيت.) 33(

ة ورقة عمل مقدمة أمام الندو ، ية العربية حلماية املعلومات واملصنفات الرقميةالتشريع، التدابري يونس عرب انظر: د. )34(
 دمشق.  -النادي العريب للمعلومات  -العلمية اخلامسة حول دور التوثيق واملعلومات يف بناء اتمع العريب 

ة، ففي النظام الالتيين ي دِ قْ فات العَ ة والتصر ا يف املسائل املدنيّ وحتديدً  ،مةتقد منزلة مُ ة ة القانونيّ دلّ ت الكتابة من بني األاحتلّ  )35(
مريكي أجنلو مة يف النظام األدلة، يف حني بقي للشهادة منزلة متقد قوى األأل الكتابة ث متُ  -جيه القانونني الفرنسي واملصري ومنوذَ  -
ن الكتابة أعالء شإىل إ - بدرجات متفاوتة بينهما  - هذين النموذجني يف مع اجتاهٍ  ،-والربيطاين مريكي جيه القانونني األومنوذَ  -

= 
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	لكترونية

  23 
 

  23 
 

  )60شهادة اخلصوم (م - 2
  )99القرائن (م - 3
 ) 105اإلقرار أو استجواب اخلصم (م - 4

وتعتــــــرب هــــــذه  ).135)، اخلــــــربة (م131املعاينــــــة (م -6)، 114اليمــــــني (م - 5
  ال جيوز اإلثبات بغريها.دلة منصوص عليها على سبيل احلصر األ

 وهي: طرق اإلثباتعلى  هاملادة األوىل من نصت قانون البّينات السوري •

 األدلة الكتابية - 1

 الشهادة  - 2

 القرائن - 3

 اإلقرار  - 4

 اليمني - 5

 .املعاينة واخلربة - 6

لســــنة  2رقــــم  المعلوماتيــــة اإلمــــاراتي الجــــرائم مكافحــــة وقــــد خلــــت مــــواد قــــانون •
) م 2007هـــ/1428المعلوماتيــة الســعودي ( الجــرائم مكافحــة ، ونظــامم)2006(

قضـــيتين ، وفـــي ذلـــك إشـــارة إلـــى طـــرق إثبـــات الجـــرائم المعلوماتيـــةتعيـــين مـــن بيـــان 
 تين: هام  

أن الســكوت عــن بيــان طــرق اإلثبــات، فيــه إشــارة إىل إعمــال وتطبيــق القواعــد العامــة يف  األولــى:
  . عاصرة وحداثةما أكثر ، وأن اجلرائم املعلوماتية مثلها مثل بقية اجلرائم غري أا تأخذ صورً اإلثبات

) من القانون 24صعوبة إثبات مثل هذه اجلرائم؛ ولذلك جاء يف نص املادة (اإلشارة إىل  الثانية:
بمصـادرة حيكـم يف مجيـع األحـوال  مع عدم اإلخالل بحقوق الغيـر حسـن النيـةما نصـه: (اإلمارايت 

املنصـوص عليهـا يف هـذا  األجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم
كمـا يحكـم بـإغالق المحـل أو الموقـع الـذي يرتكـب فيـه أي املتحصـلة منهـا،  القانون أو األموال

                                                                                                                                                                                                          

=  

ية العربية حلماية املعلومات التشريع، التدابري يونس عرب انظر: د.. ةنة الشخصي  عنه بالبي عرب و ما يُ أن الشهادة أوالتضييق من ش
 مصدر سابق.، واملصنفات الرقمية



، وذلــك إغالقــاً كليــاً أو للمــدة الــيت بعلــم مالكــه تَبــكِ إذا كانــت الجريمــة قــد ارتُ مــن هــذه الجــرائم 
   ).تقدرها احملكمة

مــع ( :الســعودي المعلوماتيــة الجــرائم نظــام مكافحــة) مــن 13فــي نــص المــادة (وكــذلك جــاء 
عدم اإلخالل حبقوق حسين النية، جيوز احلكم مبصادرة األجهزة، أو الربامج، أو الوسـائل املسـتخدمة 

كمــا يجــوز يف ارتكــاب أي مــن اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف هــذا النظــام، أو األمــوال احملصــلة منهــا، 
قـًّتــا متــى كــان الحكــم بــإغالق الموقــع اإللكترونــي، أو مكــان تقــديم الخدمــة إغالًقــا نهائيــا أو مؤ 

وفـي هـاتين  ).بعلـم مالكـه ارُتِكبَـتَمصدرًا الرتكـاب أي مـن هـذه الجـرائم، وكانـت الجريمـة قـد 
؛ ولذلك عّرب املقّنن -كما يأيت  وهذا واقع األمر - إشارة إىل صعوبة إثبات مثل هذه اجلرائمالمادتين 
جهالة الفاعل األصـلي وصـعوبة بعلم مالكه) ففيه إشارة إلى  ارُتِكَبتوكانت الجريمة قد بقوله: (

، ثم إذا ُتوصل إليه بطرق اإلثبات العامة المتقدم ذكرها؛ فإنه بعينه يقـع تحـت طائلـة هـذه تعيينه
  .المواد العقابّية

االت وتقنيــة املعلومــات تعــاون هيئــة االتصــ :النظــام الســعودي علــى) مــن 14املــادة ( تنصــوقــد 
ــة المختصــة خــالل ضــبط هــذه الجــرائم  :علــى ــة للجهــات األمنّي (تقــديم الــدعم والمســاندة الفنّي

وهــذا الــنص املهــم يعيــدنا إىل اعتبــار اخلــربة كأحــد طــرق اإلثبــات والتحقيــق فيهــا وأثنــاء المحاكمــة). 
  )36(.وقضاءً  قانونًاشرًعا و املعتربة 
  طرق اعتماد وسائل ا
	ثبات ا
	لكتروني:  ـب 

 – 24/د771( لإلثبــــــات بالتقنيــــــات الحديثــــــة ون العربــــــي اإلسترشــــــاديقــــــانجــــــاء فــــــي ال
حّجيــة الكتابــة والمحــّررات والتواقيــع اإللكترونيــة)، ثــم )، يف الفصــل الثالــث (27/11/2008

  ذكر لهذه الُحجية شروطًا، وهي:
  ارتباط التوقيع اإللكرتوين باملوقع وحده دون غريه.  -أ 

  غريه على أداة إنشاء التوقيع اإللكرتوين. سيطرة املوقع وحده دون -ب 
إمكانية كشف أي تغيري يف بيانـات احملـرر اإللكـرتوين أو التوقيـع اإللكـرتوين بعـد وضـعه علـى  -ج 

  أي حمرر.

                                                      
 (مصدر سابق). التفتيش يف اجلرائم املعلوماتية يف النظام السعوديوانظر: ) 36(
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  وجاء في المادة العاشرة من هذا الفصل:
  (للمحّرر اإللكتروني صفة النسخة األصلية، إذا توافرت فيه الشروط اآلتية:

  تكون املعلومات الواردة به قابلة للحفظ والتخزين حبيث ميكن يف أي وقت الرجوع إليها. أنْ   -أ 
أن يكون حمفوظًا بالشـكل الـذي ّمت إنشـاؤه أو إرسـاله أو تسـّلمه أو بـأي شـكل ُيسـهل دقّـة  -ب 

  املعلومات اليت وردت به عند إنشائه أو تسّلمه.
  شأه أو تسلمه وتاريخ ووقت إرساله وتسّلمه.أن تدّل املعلومات الواردة به على من أن -ج 
  .)مبصدر املعلومات إذا كان معروفًاإمكانية االعتداد  -د 

آنــف الــذكر قــد اعتــرب  لإلثبــات بالتقنيــات الحديثــة قــانون العربــي اإلسترشــاديالوهكــذا يكــون 
، وعليـه فإنــه يؤخــذ مـن ذلــك اعتبــار هــذه والتواقيــع اإللكترونيــة ُحجيــة الكتابــة والمحــّرراتصـراحًة 
دلـة األأدلة إثبات ميكن االحتجاج ا عند التنازع، يقـول الـدكتور يـونس عـرب: ( اإللكرتونيةاحملررات 

دلــة القائمــة علــى الكتابــة األ -دلــة ذات الطبيعــة املاديــة ذات الطبيعــة االلكرتونيــة يتعــني مســاواا باأل
كلمــا كــان التصــرف املــادي يف البيئــة الواقعيــة حمــل اعتبــار .. و  ةيــجِ ة واحلُ مــن حيــث املقبوليــ -والــورق 

يتعــني االعــرتاف مبــا يقابلــه مــن تصــرف معنــوي يف البيئــة الرقميــة، فــالتوقيع االلكــرتوين يقتضــي مســاواته 
ن حتقــق ألكــرتوين يتعــني مســاواته بالتصــديق املــادي، وهكــذا، شــريطة بــالتوقيع املــادي . والتصــديق اإل

و سلوكيات البيئـة االفرتاضـية أجراءات املتصلة بالسلوكيات املعنوية بيئة الرقمية من حيث املعايري واإلال
  )37().ما يوفر الثقة اليت حتلت ا السلوكيات املادية

 وسائل من عنه ينتج وما ،ِينّ قَ التـ  مالتقد  لفحوى امً ه تفَ مُ  يكونَ  أنْ  القاضي علىمث إنه ينبغي  •
   .احلديث التقين الطابعهذا  عليها يغلب جراميةإ

 الـيت الـدعوى وقـائع إلثبات الكمبيوتر من ةاملستمد  ةباألدل  لَ بَ قْ يَـ  أنْ  ينبغي ساس،األ هذا وعلى
 والقناعـة العامـة، اإلثبـات بـادئطـرق وقواعـد وم مـراأل هـذا يف ويسـاعده ة،املعلوماتيـ جـرائم تتنـاول

 ال يف للقاضي ةالشخصياجلنائي ا.  
 لألفعـال القـانوين التكييـف علـى باملقـدرة ىيتحلـ أنْ  ينبغي على القاضي هفإن  أخرى؛ ناحيةٍ  ومن

  )38(.القائمة ةالتجرمييّ  التشريعات مع ،املستحدثة ةاجلرميّ 
***  

                                                      
 مصدر سابق.، يةالتشريع، التدابري يونس عرب د. )37(

  ).8، الدليل اإلليكرتوين للقانون العريب، (صالتحقيق يف جرائم احلاسوبانظر: القاضي: وليد عكوم،  )38(
 اإلليكرتوين املستمد من التفتيش اجلنائي، مصدر سابق.مشروعية الدليل ، علي حسن الطوالبه وانظر: د.



  الرابعالمبحث 
        ا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةا
	لكترونيةإثبات الجريمة إثبات الجريمة إثبات الجريمة إثبات الجريمة     اتاتاتاتصعوبصعوبصعوبصعوب

        

 ظـاهرة إن فـ ة،املعلوماتيـ اجلرميـة مكافحة جمال يف نيواملختصّ  الباحثني من كثري رهيتصو  ما خبالف

 وأغلب. العامل دول من كثري يف االزدياد يف أخذت اآلفة هذه من للحد والقوانني اتالتشريع انتشار

 يف أثرهـا ليحـدث بلـد يف تنشـأ ةاملعلوماتيـ اجلرميـة أن  إنشـائها عنـد االعتبـار يف تأخذ مل القوانني هذه
   ر.آخ بلد

ل غ َشـ، حيث قام مُ تحدةيف دولة اإلمارات العربية امل لَ صَ م ما حَ على ما تقد  ةاألمثلة الواقعي ومن 
 ة حــذف كافّــ ســة الــيت يعمــل لــديها بتنفيــذ جمموعــة مــن مطالبــه، وذلــك بعــد أنْ حاســوب بتهديــد املؤس

فأقــدم  ،طالبــهســة، وقــد رفضــت املؤسســة االســتجابة ملالبيانــات املوجــودة علــى اجلهــاز الرئيســي للمؤسّ 
   .ذفتد حُ ، ووجدت املؤسسة صعوبة يف اسرتجاع البيانات اليت كانت قعلى االنتحار

بواســطة شــبكة  تخزينهــا فــي الخــارجق األمــر مبعلومــات أو بيانــات مت عنــدما يتعلــ وتتعقــد المشــكلة
حبثًــا عــن األدلــة علومــات ، والقواعــد التقليديــة يف اإلثبــات ال تكفــي لضــبط مثــل هــذه املاالتصــال عــن بُعــد

 ؛لـــة يف داخـــل دولـــة أجنبيـــة، فمـــن الصـــعب إجـــراء التفتـــيش للحصـــول علـــى األدلـــة يف هـــذه احلاوحتقيقهـــا
ــارض مــع ســيادة هــذه الدولــة األخــريةن هــذا اإلجــراء يتعــإحيــث 

ّ
ــ، ومل لة مــن ا كانــت أدلــة اإلثبــات املتحص

نقـــص  فـــإن  ؛يـــة فائقـــة يف هـــذا اـــالودرا ،ةالتفتـــيش علـــى نظـــم احلاســـوب واإلنرتنـــت حتتـــاج إىل خـــربة فنّيـــ
 ياع الـــدليل بـــل تـــدمريه أحيانًـــاي إىل ضـــخـــربة ســـلطات مجـــع االســـتدالالت والتحقيـــق واحملاكمـــة قـــد يـــؤد ،

 ــا ال توجــد مســجلة يس هلــا جتســيد دائــم علــى أيــة دعامــةكــل املعطيــات لــ  ويضــاف إىل ذلــك أنمبعــىن أ ،
عطيــات يف فقــد توجــد هــذه امل ،ة ماديــة منقولــة أيًــا كانــتعلــى أســطوانة صــلبة أو مرنــة وال علــى أيــة دعامــ

، وحــىت لــو  فظهــا أو تســجيلها علــى أيــة أســطوانة، ويــتم حموهــا يف حالــة عــدم حالــذاكرة احليــة للحاســوب
بســبب ه قــد يكــون مــن الصــعب الــدخول إليهــا كانــت املعطيــات قــد مت ختزينهــا علــى دعامــة ماديــة إال أنّــ

وعــــالوة علـــى ذلــــك قــــد يتقــــاعس اــــين عليـــه عــــن التبليــــغ عــــن اجلــــرائم ، وجـــود نظــــام معلومــــايت للحمايــــة
  )39(.، باإلضافة ملا تقدم من صعوبات ومشكالتطات املختصةاملعلوماتية إىل السل

                                                      
 مشروعية الدليل اإلليكرتوين املستمد من التفتيش اجلنائي: مصدر سابق.، علي حسن الطوالبهد.  )39(
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فـال  ؛صـعوبة اكتشـاف دليـل ثبوـال؛ وذلـك )نظيفـةالجـرائم ال(هـي  لكرتونيـةجلرائم اإلتقدم أن او 
يـــتم تغييرهـــا أو محوهـــا مـــن الســـجالت وإمنـــا جمـــرد أرقـــام وبيانـــات  ،ة عنـــف أو دمـــاءأليـــ ثـــر فيهـــاأ

   )40(.اآللية وليس لها أثر خارجي مادي المخزونة في ذاكرة الحاسبات
يف هـذا  كافة أطراف املنظومة األمنية والقضـائّية تواجه اليت الصعوباتحقيقة ومن هنا نقف على 

 وذلـك ،بواسـطتها وأ وبياناتـه الكمبيـوتر بـرامج علـى واقعـة اجلرميـة تكون عندما تتجلى اليت ،الصدد

 الـذين األشـخاص عـدد وكثـرة ،اجلـرائم مـن النـوع هـذا عن تنتج قد اليت ةاملاديّ  اآلثار ةقلّ  إىل بالنظر

  .عنها والكشف اجلرمية وقوع بني الفاصلة ةاملد  خالل اجلرمية مسرح على وندُ يرتد  قد
  التي تعترض إثبات الجريمة اإللكترونية:ت تقدم نخلص إلى أبرز الصعوباومما 

جيري النفـاذ إىل أنظمـه احلاسـوب يف أحـد البلـدان ويـتم التالعـب بالبيانـات يف  البعد الدولي: .1
ناهيك عن أنه ميكن ختزين أدلة اجلرمية اإللكرتونيـة يف  النتائج يف بلد ثالث، بلد آخر وتسّجل

ـــايل يســـتطيع اـــرم  ـــه اـــرم فعلـــه، بالت ـــذي ارتكـــب في جهـــاز حاســـوب موجـــود يف بلـــد غـــري ال
اإللكــرتوين إخفــاء هويتــه، ونقــل املــواد مــن خــالل قنــوات موجــودة يف بُلــدان خمتلفــة، يف قــارات 

يجة القدرة على التنقل إلكرتونياً من شبكة إىل أخرى إليهم، نت خمتلفة قبل الوصول إىل املرَسل
والنفــاذ إىل قواعــد البيانــات يف قــارات خمتلفــة، حبيــث تقــع اجلرميــة يف عــدة دول وحتكمهــا عــدة 

ا يشـكل حتـدياً أمـام اجلهـات القضـائية يف تطبيـق القـانون ويزيـد ممـقوانني وقواعد معنية بـذلك، 
 .)41(من صعوبة التحقيق فيها

                                                      
  ، مصدر سابق.املعلوماتية اجلرائم ،العريان علي حممد )40(

، »دراسة مسحية على ضباط الشرطة يف دولة البحرين« معوقات التحقيق يف جرائم اإلنرتنتحبر،  نوانظر: عبد الرمح
؛ رامي علي وشاح، الصعوبات املاديّة اليت تعرتض اإلثبات م1999هـ 1420أكادميية نايف العربية للعلوم األمنّية، 

، لحمبدور عبداهللا امل)؛ 52 – 44(ص 2010-3، األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية، اإللكرتونيةباحملّررات 
، مركز التميز ألمن املعلومات؛ د. ناول عبداهلادي، تقييم فعاليات السعودي اإللكرتونيةحتديات نظام مكافحة اجلرائم 

 .1427رجب  31املواجهة التشريعية جلرائم اإلنرتنت، جملة العدل، العدد 

أعمال الندوة اإلقليمية حول "اجلرائم املتصلة اإلجراءات الوقائية والتعاون الدويل حملاربة اجلرمية اإللكرتونية، ضمن )41(
 ).119،اململكة املغربية،(ص 2007نيسان/يونيو 19-20بالكمبيوتر"، 



ـــالعين مهـــارة ال .2 ـــر مدركـــة ب ـــة وغي ـــر مرئي ـــي للمعطيـــات الـــذي يجعلهـــا غي تخـــزين اإللكترون
 المجردة.

 .تشفير البيانات المخزنة إلكترونياً أو المنقولة عبر شبكات االتصال .3

  يف زمن قصري. سهولة محو األدلة .4
 أدلـة عـن للبحـث ،الحكـم وقضـاة رجـال الضـبط الجنـائي إعـداد فـإن ألجـل هـذه الصـعوبة 

 الكافيـة الدرايـة مـن هلـم بـد ال إذ بالغـة؛ أهميـة يكتسـب الجـرائم المعلوماتيـة، ميدان في اإلثبات

عـامل  ويف بالغـة، بصـعوبات وإثباتـه عنـه يتسـم الكشـف الـذي اجلـرائم، مـن النـوع هـذا لطبيعـة
 اإللكرتونيـة، والوسـائط االتصاالت والتوصـيالت تقنية على القائم »الكمبيوتر وشبكات املعلوماتية«

 تقنيـة جـرائم غالبيـة علـى التقليديـة اإلجـراءات تطبيـق والتحقيـق والتحـري البحـث سـلطة تسـتطيع ال

 والقضـاة التحقيـق و رجـال الضـبط اجلنـائي وتكـوين تـدريب مـن بـد ال مـن أجـل ذلـك .املعلومـات

 وفيمـا اجلرميـة ارتكـاب يف املسـتخدمة الفنيـة باألسـاليب يتعلـق فيمـا تقنية املعلومـات جبرائم املختصني

 والتحفظ معاينتها وكيفية إثباا، جمال يف املستحدثة واألدلة والقرائن والدالئل عنها، بالكشف يتعلق

 مـن لتمكيـنهم القضـايا مـن النـوع هـذا معاجلـة علـى القضـاة تـدريب ضـرورة مـع فنيا، وفحصها عليها

 اجلـرائم ميـدان يف والتحـري البحـث سـلطات تعـرتض الـيت األساسـية الصـعوبة وتكمـن .فيهـا الفصـل

 هلـذه ارتكـام علـى تـدل اآثـارً  األحيـان غالـب يف يرتكـون ال هـذه اجلـرائم مـرتكيب أن املعلوماتيـة،

 إليها الولوج يصعب إذْ  ؛اكلي  مشفرة أو سري رمز أو حتت رقم حمفوظة املعلومات تكون إذْ  م؛اجلرائ

 تكـون خاصـة وحـدات مـن خلـق بـد ال لـذا اجلنـاة؛ هـؤالء ضـد الـدليل إقامـة وبالتـايل معرفتهـا، أو

 تعطي قد املراقبة القبلية هذه ومثل فيها، اإلحبار طريق عن الشبكة وتتبع مراقبة هي األساسية مهمتها

  )42(.منها الوقاية طريق عن ارتكاا قبل اجلرمية من احلد مستوى على هامة نتائج
  
  

 ي:يلماالجريمة  مسرح على لذا البد للحفاظ

                                                      
 أعمال الندوة اإلقليمية حول، ضمن التشريع املغريب يف جمال اجلرائم املعلوماتيةسندايل،  عبدالرزاق السيد )42(

 ).72 - 71، اململكة املغربية، (ص2007نيو، يو  نيسان/ 19 - 20، »اجلرائم املتصلة بالكمبيوتر«
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 وسائر اخللفّية ألجزائه صورة وأخذ تاّمة، بدقة أجهزة من به يتصل قد وما الكمبيوتر تصوير - 1

 ملحقاته.

 بالغة. بعناية الكمبيوتر نظام إعداد طريقة مالحظة - 2

 النظام. مبكونات واملتصلة الكمبيوتر وكابالت توصيالت عليها تكون اليت احلالة إثبات - 3

 البيانـات إتـالف خشـية اجلرميـة وقـوع مكـان مـن معلوماتيّـة مـاّدة أي نقـل يف التسـرع عـدم - 4

  )43(املخزنة.
***  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقترحات:التوصيات وال
، وذلـك مـن خـالل تفعيــل َدور اإللكرتونيــة وقـوع اجلرميـةالــيت تسـبق املكافحـة الوقائيـة دور تفعيـل  - 1

خبطــورة  التوعيــةبوذلــك املؤسســات التوعويــة (املســجد، األســرة، ُدور التعلــيم، أجهــزة اإلعــالم)، 
 )44(على األسرة واتمع، والسعي يف تقوية الوازع الديين. اإللكرتونيةاجلرائم 

                                                      
 ).6، مصدر سابق، (صالتحقيق يف جرائم احلاسوبانظر: وليد عكوم، ) 43(

 148وانظر: د. فايز بن عبداهللا الشهري، دراسة الظاهرة اإلجرامية على شبكة اإلنرتنت، مصدر سابق، (ص )44(
 وما بعدها). –



األمن تعــــــىن بــــــخاّصــــــة وكراســــــي حبثيــــــة امعــــــات أقســــــام يف اجلإنشــــــاء مــــــدارس ومعاهــــــد و  -2
  حديث يف هذا اال.كل ما هو ، ومواكبة  والتدريب فيه )1(املعلومايت

ــة َســّن القــوانني واألنظمــة  -3 ــة اخلاصكاف مثــل القــوانني اإللكرتونيــةثغــرات اجلرميــة الــيت تســد ،
 ثبوا.النص على طرق ، وحفظها، و اإللكرتونيةاملتعلقة بكيفية اكتشاف األدلة 

الضـبطية، والفنيـة، و التنسيق وتوحيد اجلهود بـني اجلهـات املختلفـة: التشـريعّية، والقضـائّية،  -4
قدر املستطاع، والعمل على ضبطها وإثباـا  اإللكرتونيةوذلك من أجل سد منافذ اجلرمية 

 بالطرق القانونية والفنّية.

ـــــدة تتـــــوىل التحقيـــــق يف اجلـــــرائم  -5 ـــــة دوليـــــة حماي ـــــد، وحمـــــاكم خاص إنشـــــاء قـــــانون دويل ُمَوح
للتحقيــق معــه أيــا  اإللكــرتوين  ، ويكــون هلــا ســلطة األمــر بضــبط وإحضــار اــرماإللكرتونيــة

اــــرم وبلــــده، وهــــذا االقــــرتاح أو التوصــــية تتناســــب مــــع مقــــام اجلرميــــة  كــــان موقــــع هــــذا
ـــة  اإللكرتونيـــة ـــيت تتمثـــل الكـــرة األرضـــية أمامهـــا قريـــة صـــغرية واحـــدًة قريبـــة املـــدى متقارب ال
 األطراف. 

وعالجاً وتبادًال للمعلومات  صوص اجلرائم اإللكرتونية وقايةً خب عقد االتفاقيات بني الدول -6
 واألدلة.

الواقعـة  اإللكرتونيـةالتعاون الدويل من خالل مراقبة كل دولة لألعمال اإلجراميـة التخريبيـة  -7
 أراضيها ضّد دول أو جهات أخرى خارج هذه األراضي.  يف

  .كرتونينياإلل تفعيل اتفاقيات تسليم ارمني -8

                                                      
 من اجلامعات الرائدة يف هذا اال._العربية للعلوم األمنية  _ رمحه اهللا تعترب جامعة األمري نايف) 1(


