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أهم النتائج: 

١ ـ ُتعتـر التجـارة اإللكرتونية من املسـتجدات املعـارصة التي تتطلب محايـة جنائية من اجلرائـم اإللكرتونية 
عمومـًا، ومن الغش التجـاري خصوصًا.

٢ـ  اجلرائـم اإللكرتونيـة املشـاهبة للغـش التجـاري اإللكرتوين متعـددة مما يتطلب مـن املنظم أن يفـرق بينها 
يف تنظيم احلاميـة اخلاصة.

٣ ـ ُتعـد جريمـة الغـش التجـاري مـن أخطـر اجلرائـم التي هتـدد التجـارة اإللكرتونيـة، لصعوبـة التحصن 
منهـا، والعتامدهـا عـى الدقة والرسعـة والتخفـي عنـد ارتكاهبا.

٤ ـ التحقيـق اجلنائـي يف جرائـم الغـش التجـاري اإللكـرتوين يعتمـد عـى أسـس وإجـراءات خمتلفـة عـن 
إجـراءات التحقيـق يف اجلرائـم العاديـة.

٥ ـ أن اململكـة العربيـة السـعودية قـد وضعـت أنظمـة حلاميـة املسـتهلك مـن الغـش التجـاري واجلرائـم 
املعلوماتيـة، مسـتندة يف ذلـك عـى الفقـه اإلسـالمي، والسياسـة الرشعية،وحـددت طـرق التقـايض 

واجلهـات املختصـة بالنظـر قضائيـًا يف تلـك اجلرائـم.
أهم التوصيات: 

١ ـ أمهيـة إجـراء مزيـد مـن البحـوث يف جمـال التجـارة اإللكرتونيـة؛ لسـعة نطاقهـا وانتشـارها، ولتوقع أن 
تصبـح أهـم أسـاليب التجـارة األكثـر شـيوعًا يف الزمـن القادم.

٢ ـ رضورة مراَجعـة مجيـع األنظمـة املتعلقـة بالتجـارة اإللكرتونية، وإصدارهـا يف نظام موحـد حيقق احلامية 
اجلنائيـة هلـا، من ناحيـة، ويسـهل الرجوع إليـه عند احلاجـة من ناحيـة ثانية.

٣ـ  أمهيـة اسـتحداث دوائـر للتحقيـق يف اجلرائـم املعلوماتية، وحماكم للنظـر يف قضايا تلـك اجلرائم؛ وحتديد 
طرق اإلثبـات، والتحقيق، وإسـناد املسـئولية اجلنائية فيها.

٤ـ  يـويص الباحـث وزارة التجـارة واجلمعيـة الوطنية حلامية املسـتهلك بأن تقوم بتوعية املسـتهلكني، وحتذيرهم 
مـن خماطـر الغـش التجاري اإللكـرتوين، إضافـة إىل إصدار قوائـم باملواقع التجاريـة اإللكرتونيـة املوثوقة، 
وكذلـك قوائـم للمواقع غـر املوثوقة، وأن تتم صفقـات التجـارة اإللكرتونية عر شـبكات موحدة وآمنة، 

مرتبطة بشـكل مبـارش بوزارة التجـارة بالتعاون اجلـامرك وهيئة املواصفـات واملقاييس

مستخلص أطروحة دكتـوراه الفلسفة يف العلوم األمنية
نموذج رقم )١١(كلية: العدالة اجلنائية ــ ق�شم ال�شريعة والقان�ن
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Study  title: Commercial fraud, mail (Toeselip study comparative analysis).
Student: Abdul Ilah bin Ahmed bin Abdul Malik Ali. 
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reseArch Problem: What is e-business fraud in Islamic jurisprudence and order?
methodology of the reseArch and exPlAnAtion: The researcher used the descriptive approach 

Boutrgah scientific analytical inductive deductive. 
mAin results: 

1. Is the e-commerce of contemporary developments that require the protection of a criminal 
cyber crime generally , and especially commercial fraud.

2. Cyber   crimes similar to cheat multiple e- business , which requires the regulator to differentiate 
themselves in when organizing special protection. .

3. Commercial fraud is a crime of the most serious crimes that threaten e-commerce, including 
the difficulty of a cushion , but its reliance on precision , speed and stealth when committed.

4. Crimin a l investigation into the crimes of mail fraud based on commercial grounds and 
procedures for different procedures for the investigation of ordinary crimes.

5. That the protection of commercial fraud crimes mail takes many forms , and the means of 
protection also vary.

6. Saudi Arabia has developed systems to protect consumers from commercial fraud and IT 
crimes , based on the Islamic jurisprudence , and legitimate politics , and identified ways to 
litigation and judicial authorities competent to hear in those crimes.

mAin recommendAtions: 
1. The importance of further research in the field of e-commerce ; scope and capacity to spread, 

and expected to become the most important trade methods most commonly used in the next 
time .

2.All references to the need for regulations relating to electronic commerce, and released in a 
unified system achieves. its criminal protection , on the one hand , and easily refer to it when 
you need a second hand.

3.The importance of creating departments to investigate the crimes of informatics , and the 
courts to consider issues such offenses; identifying methods of proof , and the investigation, 
and the assignment of criminal responsibility in them.

4. The researcher recommends the Ministry of Commerce and the National Assembly to protect 
the consumer that the consumer education , and to warn them of the dangers of commercial 
fraud, mail , in addition to issuing lists of sites, e-commerce reliable , as well as lists of sites 
is reliable , and that is e-commerce transactions across networks, unified and secure , are 
directly linked to the Ministry of Commerce customs cooperation and the standards and 
Metrology Organization.

diSSertation abStract (PH.D.)
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ت

الإهـــــــــداء

إىل روح والـدي إىل والـديت نور  حيايت
اىل أختى وحبيبتي خصوصًا وبقية إخوتــــــــي

اىل زوجــــــــــــتي رمز احلب الصادق والصر الال متناهي 
إىل  أبنــــــــــــــائي فلذة كبدي وسند مستقبيل بعد اهلل

إىل أســــاتذيت  وزمـــــــالئي ومجيع أحبتي 
أهــدي هلم هذه الثمـــــرة

من جهودي

الباحث



ال�شــكر والتقديــر

احلمـد هلل وحـده املتفرد باجلـالل والكـامل، والصالة والسـالم األمتان األكمـالن عى من 

ال نبـي بعـده وعـى آل بيتـه وعـى صحبـه ومـن وااله وتبع سـنته وهـداه اىل يـوم الديـن ....

وبعد: آمـني، 

فأشـكر املـوىل عـز وجـل ، الـذي مـّن َعـيَلَّ ووفقنـي إلمتـام هـذه األطروحـة ، ثـم أتقدم 

بوافـر الشـكر والتقديـر ملقام صاحب السـمو امللكـي األمر / حممد بـن نايف بن عبـد العزيز، 

ويل ويل العهـد النائـب الثـاين لرئيـس جملس الـوزراء وزير الداخليـة الرئيـس الفخري ملجلس 

وزراء الداخليـة العـرب الرئيـس املجلـس األعـى جلامعة نايـف العربية للعلـوم األمنية.

     كـام أتوجـه بالشـكر والعرفـان إىل معـايل رئيـس اجلامعـة د. مجعان رشـيد بـن رقوش، 

وعميـد كليـة العدالـة اجلنائيـة أ.د. حممـد عبـد اهلل ولـد حممـدن الشـنقيطي، ورئيـس قسـم 

الرشيعـة والقانـون د.عبـداهلل حممـد ربابعـة، ومجيع األسـاتذة األجـالء، وأخص منها أسـاتذة 

كليـة العدالـة اجلنائيـة الذيـن أديـن هلـم بالفضـل بعـد اهلل بـام حصلت عـى أيدهيم مـن علوم 

ومعارف.

     كـام أخـص بجزيـل الشـكر واالمتنـان والدنـا ومعلمنـا وأسـتاذنا الفاضـل فضيلـة 

أ.د.فـؤاد عبـد املنعـم أمحـد، الـذي تفضـل مشـكورًا بقبـول اإلرشاف عـى هـذه األطروحـة، 

وأوالين رعايتـه األبويـة، ومالحظاتـه القّيمـة، وأفـاض عيّل من سـعة صـدره، وغزيـر علمه، 

ممـا كان لـه أبلـغ األثـر، وعظيـم النفـع يف إخـراج هـذه األطروحـة هبذا الشـكل 

     وأشـكر أخـرًا األسـاتذة األجـالء اللـذان تفضـال بمناقشـة هـذه األطروحـة فجزامها 

اهلل عنـي خـر اجلـزاء ، والشـكر هلل تعـاىل مـن قبـل ومـن بعـد ، فهـو خـر معـني وهـو أرحم 

الرامحـني، وآخـر دعوانـا أن احلمـد هلل رب العاملـني .

ث

الباحـــث
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعاده

1 . 1 مقدمة الدراسة

احلمد هلل املتفرد باجلالل والكامل، له الفضل، وله الثناء وإليه املآل، أمحده ســبحانه وتعاىل 
محد الشــاكرين املقرين بنعمه كام قال تعال:﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ 
﴿ ٢٠﴾ )لقامن(، فلله احلمد ملء السموات، وملء األرض، وملء ما بينهام، وملء ما شاء من 
يشء بعد...وأصيل وأســلم عىل خري اخللق حممد خاتم األنبياء صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه 

وسلم تسليام كثريًا إىل يوم الدين، أما وبعد:

فإن الرشيعــة الربانية اخلالدة التي اقتضت حكمة اهلل ومشــيئته أن تكــون خامتة لألديان 
والرشائع الساموية فجعلها شاملة وقادرة عىل التعامل مع كل املسائل والوقائع املستحدثة، واهلل 
سبحانه وتعاىل أمر بالصدق يف املعاملة ورغب يف املصارحة وهنى عن الكذب والغش واخلداع 

والتحايل وكل وسيلة تؤدي ألكل أموال الناس بالباطل حيث قال سبحانه ﴿   ڱ  ڱ  ڱ  
ھ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   
﴿188﴾ )البقــرة(، كام إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد بني لنا أن صدق املتبايعني حيل الربكة يف بيعهام، وكذهبام 
يمحق هــذه الربكة حيث قال )البيعان باخليار ما مل يتفرقا فــإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام، 
وإن كذبــا وكتام حمقت بركة بيعهام()1(، كام أنه عليه الصالة والســالم بني أن من حييد عن منهج 
اإلســالم يف تعامالته فليس من املؤمنني الذين كمل إيامهنم حيث قال )من غش فليس مني()٢(، 

كام أن الرشيعة اإلســالمية تدعو للعلم وحتبذه وأول آيات القرآن نزواًل قول اهلل ﴿ چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ﴿٥﴾ 
)1( أخرجــه البخاري يف صحيحه، انظر: البخاري، حممد بن إســامعيل، صحيح البخــاري، )دار الكتب العلمية، 

بريوت، 14٢8هـ/٢٠٠7م، ط٥(،كتاب البيوع، حديث رقم ٢٠79.
)٢(  أخرجه مسلم يف صحيحه، انظر: القشريي، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، )دار الفيصلية، مكة املكرمة، د. 

ت، ط1(،كتاب األيامن، حديث رقم 1٠٢.
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)العلق( فهي آيات رصحية تبني أن الرشيعة اإلســالمية حتث عىل طلب العلم وترغب الناس يف 
تعلمه وتعليمه، ومن فضل اهلل وجزيل عطائه أن سهل للناس يف هذا العرص سبل احلياة وسخر 

هلم األجهزة واآلالت خلدمتهم، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، قال تعاىل:﴿ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ ﴿18﴾ )النحل(.

يعيش العامل اليوم عرص ثورة املعلومات التي تؤثر عىل حياة البرش مجيعًا وستكون املكاسب 
والفوائد وكذا املشــكالت واألخطار املرتتبة عليها كثرية وكبرية؛ فمع التوســع يف اســتخدام 
احلاسوب والشــبكة العاملية للمعلومات )االنرتنت( وبدء اســتخدامها يف املعامالت التجارية 
ظهرت جرائم عىل الشــبكة العنكبوتية تعددت صورها وأشــكاهلا هــذه اجلرائم يطلق عليها 
)اجلرائــم اإللكرتونية( وهي من أخطر اجلرائم والتحديات التي تواجه املعامالت اإللكرتونية، 
ولعل التطور املســتمر خلدمات التقنيــة واإلنرتنت وتوفر الرسية التامة جعــال من الكمبيوتر 
واإلنرتنت جهازان مثاليان لتنفيــذ العديد من اجلرائم بعيدًا عن أعني اجلهات األمنية، ومكنت 
الكثري من ارتكاب اجلرائم اإللكرتونية بشتى أنواعها وخطورهتا بمجرد الضغط عىل زر اإلدخال 
باجلهاز بدون أدنى جمهود وبدون اخلوف من العقاب)1( بل ويتحدى مرتكبوها األجهزة األمنية 
والقضائية بثغرات قانونية وفراغ ترشيعي فهم جمرمــون أذكياء يمتلكون أدوات املعرفة التقنية 
والفنية التي قد متس احلياة اخلاصة لألفراد وهتدد األعامل التجارية بخســائر فادحة،كام قد تنال 
من األمن القومي والســيادة الوطنية للدول، وتشيع فقدان الثقة يف التعامالت اإللكرتونية،)٢(، 
فعىل ســبيل املثــال يمكن القيام بعملية احتيــال أو رسقة أو غش جتاري ترتكب بني اســرتاليا 
وأمريكا بينام املنفذون احلقيقيون موجودون يف لندن أو جنوب أفريقيا وهذا األمر يثري مشــاكل 
قانونية كثرية مثل جهة اختصاص التحقيق واإلثبات واالختصاص القضائي والقانون الواجب 

التطبيق واحلامية اجلنائية وغريها من املشاكل.

تنوعت أشــكال ظاهرة اجلرائم اإللكرتونية وأســاليبها فلم تعد صناعة ونرش الفريوسات 
واالخرتاقات املعلوماتية وتعطيل األجهزة وانتحال الشــخصية واملضايقة واملالحقة والتشهري 

)1( حجازي، عبدالفتاح بيومي، التجارة اإللكرتونية ومحايتها اجلنائية، )دار الفكر اجلامعي،مرص ـ اإلســكندرية، 
٢٠٠1م، د. ط( ص3٠6.

)٢( الكعبي، حممد عبيد،اجلرائم الناشئة عن االستخدام غري املرشوع لشبكة االنرتنت، )دار النهضة العربية،مرص ـ 
القاهرة، ٢٠٠٥م،  د. ط(، ص٢3٥.
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والتشــويه للســمعة وصناعة ونرش اإلباحية وجرائم النصب واالحتيــال والغش التجاري.. 
وغريها من األفعال اإلجرامية هي األشــكال الوحيــدة للجريمة اإللكرتونية؛ ألن العالقة بني 
التقدم والتطــور التكنولوجي واملعلومايت وبــني اجلريمة اإللكرتونية عالقــة طردية مما جيعل 
نصوص قوانني العقوبات واإلجراءات اجلنائية عاجزة عن مواجهتها أو التصدي هلا ولعل هذا 
ما يدفع العديد من الدول لتغيري قوانينها وإصدار قوانني جديدة ملالحقة تطور هذه اجلرائم، بينام 

البعض اآلخر من الدول يفضل إجراء التعديالت عىل قوانينها القائمة لذات الغرض)1(.

وبناء ملا سبق فام هيمنا يف هذا املقام هي اجلرائم االقتصادية والتجارية والتي شاعت بشيوع 
التعامالت التجارية اإللكرتونية وهو ما سنتناول أحد صورها يف هذه الدراسة، وبناء عليه وقع 
اختياري عىل موضوع )الغش التجاري اإللكرتوين ـ دراســة تأصيلية حتليلية مقارنة( أطروحة 
لنيل درجة الدكتوراه، وهذا املوضوع يســتحق الدراسة الوافية بام يبني ضوابطه ويزيل غموضه 
وجييل حقائقه، ورغم وعورة الطريق وقلة املراجع وتشعب املسائل واملباحث يف علوم شتى إال 
أنني مضيت متســلحا بالصرب ومستعينا باهلل عز وجل الذي أسأله التوفيق والسداد كام اسأله أن 

يكون هذا اجلهد خالصا لوجهه الكريم إنه ويل ذلك والقادر عليه.

1 . 2 مشكلة الدراسة

مع النمو التجــاري والصناعي واالقتصــادي نتيجة التطــور التكنولوجي واإللكرتوين 
واملعلومايت املعارص وعوملة األســواق وجدت الرشكات التجارية واملؤسسات العامة واخلاصة 
واألفراد، وجدوا أنفســهم أمام تطور يف وســائل االتصــاالت املتمثلة يف شــبكة املعلومات 
واالتصــاالت الدولية )اإلنرتنت( والتي تقدم خدمات اتصال رسيعة وســهلة بني مجيع أنحاء 
العامل، هذا الواقع دفعهم الســتخدام املواقع اإللكرتونية التي توفرها شــبكة اإلنرتنت مما أدى 
ملولد ما يســمى بالتجارة اإللكرتونية والتي صاحبها ظهور جرائم مستحدثة جديدة ومتطورة 
وهي )اجلرائم اإللكرتونية( بأشــكاهلا املتعددة والتي من أمههــا )الغش التجاري اإللكرتوين( 
وهي اجلريمة التي تشــكل جريمة اقتصاديــة وإلكرتونية يف آن واحد، وهدفها األســايس هو 

)1( عقيــدة، حممد أبو العال،احلاميــة اجلنائية للتجارة اإللكرتونيــة )بحث مقدم ملؤمتر جرائــم املعلومات،جامعة 
الشارقة،كلية الرشيعة والقانون، ٢٠٠6م( ص34.
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الكسب املادي غري املرشوع من أموال الناس املستهلكني أفرادًا كانوا أو مؤسسات أو حكومات 
وتشكل يف الوقت نفسه هجومًا عىل تطور املجتمعات لكوهنا تسبب خسائر مادية فادحة وبطرق 
إلكرتونية متنحهــا فرصة التطور والتغري الرسيع فيصعب اكتشــافها ورصــد حاالهتا وإثباهتا 
والوقوف عىل طبيعتها املادية املرئية وهنا تكمن خطورهتا واشــكاليتها القانونية وسيجري بيان 

ذلك وحتليله من خالل فصول هذه الدراسة.

كام أن الغش التجاري اإللكرتوين فضاًل عن كونه جريمة خطرية يف ذاته ملا بيناه إال أنه أيضًا 
يرتتب عىل ارتكابه مســائل ومواضيع قانونية مرتبطة به كموضوع العقود التجارية اإللكرتونية 
والعقود التجاريــة اإللكرتونية الدولية، والقانون الواجب التطبيق ورضورة محاية املســتهلك 
وبيــان الترشيعات والقوانــني الالزمة ملواجهته وآلية التحقيق الفنــي اجلنائي يف هذا النوع من 

اجلرائم ومسائل تسوية املنازعات التجارية والتحكيم التجاري اإللكرتوين.

وتأسيســًا عىل كل ما ســبق، كان من األمهية الوقوف عىل مفهوم هذا النوع من اجلرائم و 
حتديد صورها وأشــكاهلا؛ لنتمكن مــن حمارصهتا وإثباهتا وحتديد الوســائل الوقائية والعقابية 
املناســبة ملكافحتها، ولكون هذا النوع لألسف مل حيظ باالهتامم من قبل الدارسني، لذا فإن هذه 

الدراسة هدفت لدراسة هذا املوضوع لتحل مشكلة يمكن صياغتها يف السؤال الرئييس التايل:

ما هوالغش التجاري اإللكرتوين يف الفقه اإلسالمي والنظام؟

1 . 3 تساؤالت الدراسة

يتفرع عن التساؤل الرئيسعدة أسئلة فرعية وهي كالتايل:

1 ـ ما الغش التجاري اإللكرتوين، وما خصائصه وصوره ونطاق انتشاره؟.

٢ ـ ما اجلرائم املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية والتحديات القانونية فيها، واحلامية اجلنائية هلا؟.

3 ـ ما طرق وخطوات التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين، وما رشوط 
الدليل اإللكرتوين.

4 ـ ما أســاليب محاية مقومات التجارة اإللكرتونية مــن جريمة الغش التجاري اإللكرتوين يف 
الفقه والنظام؟.
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٥ـ  ما ماهية التوقيع اإللكرتوين، وحجيته، ومحايته جنائيًا من جريمة الغش التجاري اإللكرتوين؟.

1 . 4 أهداف الدراسة:

1 ـ معرفة الغش التجاري اإللكرتوين، وخصائصه وصوره ونطاق انتشاره.

٢ ـ التعرف عىل اجلرائــم املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية، وبيان التحديات القانونية فيها، ومدى 
احلامية اجلنائية هلا.

3ـ  بيــان طرق وخطوات التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين، ومعرفة 
رشوط الدليل اإللكرتوين.

4 ـ معرفة أســاليب محاية مقومات التجارة اإللكرتونية من جريمة الغش التجاري اإللكرتوين 
يف الفقه والنظام.

٥ ـ توضيح ماهية التوقيــع اإللكرتوين، وحجيته، ومحايته جنائيًا مــن جريمة الغش التجاري 
اإللكرتوين.

1 . 5 أمهية الدراسة

1 . 5 . 1 األمهية العلمية

لقد دخلت األجهزة اإللكرتونية واحلواسب كل جماالت احلياة اليومية لألفراد واملؤسسات 
عىل حد ســواء باإلضافة إىل استخدام الشــبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( األمر الذي أنعكس عىل 
الطريقة التي تتم هبا تنفيذ املعامالت التجارية والتعاقدية بام يعرف بالتجارة اإللكرتونية وظهور 
اجلرائــم اإللكرتونية املصاحبة هلا، ونحاول هنا أن نــدرس التكييف الرشعي والنظامي للغش 
التجاري اإللكرتوين والعقوبات املقررة له وكشــف الثغرات التي يمكن أن ُتستغل من حمرتيف 
هذا النوع من اجلرائم؛ هبدف الوصــول لضامن توفري احلامية للتجارة اإللكرتونية،ومن هنا تأيت 
أمهية هذه الدراســة وكذلك لكوهنا تبحث موضوع ندر من تطرق إليه بالدراسة خاصة بشكل 
مســتقل ومفصل وجامع جلميع جوانبها كدراســة حتليلية تطبيقية مقارنة يف الفقه اإلســالمي 
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واألنظمة ذات الصلة يف اململكة العربية السعودية.

كام تكتســب هذه الدراســة أمهيتها أيضًا من كوهنا تتناول بالدراسة نوع خطري من اجلرائم 
التي تستهدف الكسب املادي غري املرشوع دون أن تستثني أحدا سواء أفرادًا كانوا أو مؤسسات 
أو حكومات، كام أهنا تكتسب أمهيتها من أمهية املعامالت التجارية اإللكرتونية ذاهتا والتي متسها 
هذه اجلريمة واملتمثلة يف األســلوب غري التقليدي للتجارة اإللكرتونية يف الوصول لكافة أنحاء 
العامل، وقدرهتا عىل حتسني جودة العمل واخلدمات التي تقدمها املؤسسات للجمهور، وكذلك 
ختفيض األجور والتكاليف للمراسالت الربيدية باإلضافة إىل تقليص الوقت املطلوب الستالم 

وإرسال الطلبات.

1 . 5 . 2 األمهية العملية للدراسة

حتاول هذه الدراسةأن تقدم الضوابط واألصول والقواعد التي وضعتها الرشيعة اإلسالمية 
واألنظمة املرعية هلا ملكافحة جرائــم الغش التجاري عامة والغش التجاري اإللكرتوين خاصة 
هبدف محاية التجارة اإللكرتونية من تبعاهتا، كام تسعى هذه الدراسة من خالل ما ستتوصل إليه 
من نتائج وتوصيات الوقوف عىل مكامن الثغرات والفراغ الترشيعي الذي يمكن استغالهلا من 

مرتكبي هذه اجلرائم وحماولة وضع حلول هلا.

فالدراســة حتاول أن تســهم يف إبراز الضوابط واألصول والقواعد التي تضمنتها الرشيعة 
اإلســالمية وأنظمة اململكة العربية السعودية يف ســبيل مكافحة هذه اجلريمة أواًل ثم يف محاية 
التجارة ثانيًا وذلك من خالل حتديد اآللية املناســبة حلامية املســتهلك ومحاية العقد اإللكرتوين 

ومحاية التوقيع اإللكرتوين ووضع العقوبات الرادعة والزاجرة التي تضمن ذلك.

1 . 6 حدود الدراسة

احلدود املوضوعية: تتمثل يف دراســة موضوع الغش التجاري اإللكرتوين من الناحية الرشعية، 
ومن الناحية النظامية، وهي دراســة تأصيلية حتليلية، أبني من خالهلا جتريم هذا النوع 
من اجلرائم وآلية التحقيق فيه وإثباته وسبل احلامية اجلنائية منه وعقوبته من خالل أنظمة 
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وترشيعات التجريم والعقاب يف اململكة العربية الســعودية، وأهم الترشيعات الدولية 
التي سنت حلامية التجارة اإللكرتونية.

احلدود املكانية: هذه الدراسة هلا حدود مكانية كوهنا تدرس هذا املوضوع ضمن أنظمة اململكة 
العربية السعودية.

1 . 7 منهج الدراسة

اجلانب النظري للدراسة

اســتخدام الباحث يف اجلانب النظري للدراسة: املنهج الوصفي بطرقه العلمية االستقرائية 
التحليلية االســتنتاجية حيث قام الباحث بدراسة أقوال الفقهاء وخالفاهتم وأدلتهم الستنباط 
األحــكام والضوابط فيام يتعلق بموضــوع البحث من الناحية الرشعيــة، وكذلك من الناحية 
النظامية،ثــم قام بربط ذلك بموضوع )الغش التجاري اإللكــرتوين( وقارن بني أقوال الفقهاء 
والنصــوص النظامية، وأنزل ما ظهر له من املقارنة عىل املســائل التي حتتمل جمااًل للمقارنة مع 

بيان رأي الباحث يف بعض املسائل أحيانًا عىل ضوء ما وقف عليه من خالل البحث واملقارنة.

1 . 8 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1 . 8 . 1  اجلريمة

1 ـ اجلريمة يف اللغة

قال ابن فارس: »)اجليم، والراء، وامليم(، أصٌلواحٌديرجعإليهالفروع،فاجلرمالقطع... ومم
ايردإليهقوهلمجرم،أيكسب؛ألنالذييحوزهفكأهناقتطعه... واجلرمواجلريمة: الذنبوهومناألول؛ل

أهنكسب،والكسباقتطاع«)1(.

يتبني يل من هذا أن كلمة )اجلريمة( مأخوذٌة من اجَلْرم، وهو القطع، ُيقال: جرمه جيَرمه جْرمًا، 
)1(  ابــن فارس، أمحد بن فارس بــن زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد الســالم حممد هارون، )دار اجليل، 

بريوت ـ لبنان، 14٢٠هـ/ 1999م، ط1(، فصل اجليم والراء وما يثلثهام، ج1، ص44٥ ـ446، مادة »جرم«.
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إذا قطعه، واجلارم اجلاين، واملجرم املذنب، واجلريمة هي نتيجة فعل املجرم، ومجعها اجلرائم)1(.

2 ـ اجلريمة يف اصطالح الفقهاء

عرفهــا املاوردي بأهنا: »حمظورات رشعيــة زجر اهلل عنها بحدٍّ أو تعزيــرٍ«)٢(، وبمثل هذا 
التعزير قال أبو يعىل الفراء)3(.

فها حممد أبو زهرة بأهنــا: »فعل ما هنى اهلل عنه، وعصيان ما أمر اهلل به، أو بعبارة أعم،  وعرَّ
هي: عصيان ما أمر اهلل به بحكم الرشع الرشيف«)4(.

وُيالحظ أن هذا التعريف قد ذكر نوَعي اجلريمة من الفعل أو الرتك املعربَّ عنهام يف التعريفني 
الســابقني: بـ »املحظورات الرشعيــة«، كام بنيَّ اجلريمة ومل يتطرق للعقوبــة، كام يف التعريفني، 

ولذلك يكون أدق وأشمل من غريه من التعريفات.

3 ـ اجلريمة يف اصطالح رشاح القانون

ُيعرف رشاح القانون بأهنا: »فعال غري مرشوع إجيابيًا أو سلبيًا صادرًا عن إرادة جنائية يقرر 
القانون ملرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدبريًا احرتازيًا«)٥(، أو هي »كل عمل أو امتناع جيرمه النظام 
القانــوين ويقرر له جزاء جنائيًا هو العقوبة التي توقعها الدولة عن طريق اإلجراءات واألصول 

التي رسمها املرشع«)6(.

)1( الرازي، حممد ابن أيب بكر بن عبد القادر، خمتار الصحاح، )مكتبة لبنان، بريوت ـــلبنان، ٢٠٠9م، ط1(،مادة: 
جرم، ص89.

)٢( املــاوردي، عيل بن حممد بن حبيب، األحكام الســلطانية، )دار الفكر، بريوت ـــلبنان، 14٢٢هـ/٢٠٠٢م، 
ط1(،ص٢19. والطريقي، عبد اهلل بن عبد املحسن، جريمة الرشوة يف الرشيعة اإلسالمية، )د. ن، اململكة العربية 
الســعودية، 14٠3هـ/198٢م، ط3(، ص18. اللهيبي، مطيع اهلل دخيل اهلل، العقوبات التفويضية وأهدافها يف 

الكتاب والسنة، )دار هتامة، جدة، د. ط، 14٠4هـ(، ص1٥٥.
)3( الفراء، أبو يعىل، حممد بن احلســني، األحكام الســلطانية، تصحيح وتعليق: حممد حامــد الفقي، )دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، 14٠3هـ، ط1(، ٢٥7. 
)4(أبو زهرة، الشــيخ حممد، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلســالمي ) اجلريمة(،)دار الفكر العريب، القاهرة ـ مرص، 

1998م، ط1(،ص٢٠. 
)٥(نجم، حممد صبحي، رشح قانون العقوبات األردين )القسم العام(، )منشورات اجلامعة األردنية، عامن، 1988م، 

ط1(، ص6٥.
)6(عثامن، أمال وآخرون، علم اإلجرام وعلم العقوبات، )دار النهضة العربية،مرصـ  القاهرة، 198٠م، ط1(، ص66.
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4 ـ التعريف اإلجرائي للجريمة

ُيقصدباجلريمة قي هذه الدراســة بأهنا: »استخدام الشــخص املعترب رشعًا طواعية وعمدًا 
للكمبيوتر أو اإلنرتنت أو أي وسيلة اتصال سواء بصفة مرشوعة أو غري مرشوعة وذلك بقصد 
غش الغري واالحتيال عليه هبدف الوصول للكسب سواء كان هذا الكسب ماديًا أو غري مادي(.

1 . 8. 2 الغش

1 ـ الغشفي اللغة

الغش مأخوذ من الَغَشش، يقال َغشَّ صاحبه يٌغشه َغشا، أي زين له مصلحة وأظهر له غري 
ما يضمر، ويقال هذا يشء مغشوش، وهذا لبن مغشوش أي خملوط باملاء)1(.

2 ـ الغش يف اصطالح الفقهاء

الغش له عدة تعريفات ولكن يمكن اســتخالص التعريف الشامل عىل النحو التايل: » هو 
إظهار املبيع عىل خالف ما هو عىل حقيقته سواء كان ذلك بالقيام بعمل أو بقول أو بكتامن«)٢(.

3 ـ الغش يف اصطالح القانونيني

هو »كل فعل من شأنه أن يغري من طبيعة أو خواص أو فائدة املواد التي دخل عليها فعل الفاعل«)3(.

4 ـ التعريف اإلجرائي للغش

»هو فعل عمدي إجيايب ينصب عىل مما يعتد بكونه ســلعة يف النظام أو الرشع أو العرف ويكون 
من شأن هذا الفعل أن ينال من خواصها أو فائدهتا أو ثمنها، وبرشط عدم علم املتعاقد اآلخر به«)4(.

)1(الرازي، خمتار الصحاح، باب الغني، ص488. 
)٢(البسطوييس، إبراهيم أمحد، املسئولية عن الغش يف السلع دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون التجاري، 

)دار الكتب القانونية، مرص  القاهرة، ٢٠11م، ط1( ص18.
)3(املرصفاوي، حسن، قانون العقوبات اخلاص، )د. ن، مرص  القاهرة،197٥م، د. ط( ص169.

)4(حممود، أمحد حممد، احلامية اجلنائية للمســتهلك، )رســالة دكتوراه، كلية احلقوق  ـ جامعة املنصورة، املنصورة، 
٢٠٠٢م( ص16٥.
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1 . 8 . 3  املستهلك

املســتهلك يف اللغة: من َهلــك هيلك، ويدل عىل كرس اليشء وســقوطه أو نفاذه، ولذلك 
جاء يف معجم مقاييس اللغة أن »اهلاء، والالم، والكاف، يدل عىل كرس وســقوط... لذلك يقال 

للميت: هلك«)1(.

يتبني من هذا، أن املســتهلك  ـ عىل وزن استفعل ـ اســتنفاذ ما لدى املرء من ماٍل أو غريه، 
ولذلك يقال: »استهلك املال: أنفقه وأنفذه«)٢(، ويف غري املال »قال الشاعر:

خفيف احلشا مستهلك الرْبح طامعا.   *** هلنَّ حديث فاتٌن يرتك الفتى 

أي جيهد قُبله وهيلك يف إثرهن. وكام ُيقال: طريق يستهلك الِورد، وجُيهد من سلكه«)3(.

املســتهلك يف اصطالح الفقهاء: »هو أي شخص معترب رشعا يقتني أي مواد استهالكية أو 
خدمات هبدف استخدامها أو االستفادة من خدماهتا يف جماالت احلياة املختلفة«)4(.

املستهلك يف االصطالح القانوين: »هو كل من يربم ترصفًا قانونيًا من أجل استخدام املنتج 
أو اخلدمة يف أغراضه الشخصية أو املهنية«)٥(.

التعريف اإلجرائي للمســتهلك اإللكرتوين: »هو الشــخص الذي يــربم العقود املختلفة 
اإللكرتونية من رشاء وإجيار وقرض وانتفاع وغريها من أجل توفري كل ما حيتاجه منها إلشــباع 
حاجاته الشخصية أو املهنية أو التجارية أو االنتفاع هبا حقق بذلك االنتفاع ربحا أم مل حيقق«)6(.

)1( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، فصل اهلاء والالم وما يثلثهام، ج6، ص63.
)٢( الــرازي، الطاهر، أمحد، ترتيب القاموس املحيط عىل طريقة املصباح املنري وأســاس البالغة، )دار عامل الكتب، 

الرياض، املمبكة العربية السعودية، 1417هـ/1996م، ط4(ج4، ص٢٢6.
)3(ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، )دار املعارف، بريوت ـ لبنان، د. ت، ط1(، باب الكاف، فصل اهلاء، 

مادة هلك.
)4(محد اهلل، حممد محد اهلل، محاية املستهلك يف مواجهة الرشوط التعسفية يف عقود االستهالك، )دار الكتب القانونية، 

مرص  القاهرة، ٢٠11م، ط1(، ص18.
)٥(صادق، مريفت عبداملنعم، احلامية اجلنائية للمستهلك، )رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1996م(، ص6.

)6(صادق، مريفت عبداملنعم، احلامية اجلنائية للمستهلك، ص6.
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1 . 8 . 4 التحكيم

1 ـ التحكيم يف اللغة

مــه يف األمر أي فوض إليه احلكم فيه،  ل، ويقال حكَّ  مأخــوٌذ من حَكم بمعنى قىض وفصَّ
وحَتكم يف األمر: حكم وفصل برأي نفســه من غري أن يــربز وجها للحكم، واحتكم الناس إىل 

احلاكم أي ختاصموا إليه، واحتكم يف األمر أي قبل التحكيم)1(.

2 ـ التحكيم يف اصطالح الفقهاء

هو »تولية اخلصمــني حاكام حيكم بينهام، أو هو اختاذ اخلصمــني برضامها حاكام يفصل يف 
خصومتهام ودعوامها ويقال له أو يطلق عليه حكم«)٢(.

3 ـ التحكيم يف القانون

»هو الطريــق اإلجرائي املخصوص للفصل يف نزاع معني بواســطة الغري بدال من الطريق 
القضائي العام«)3(، أو »هو عقد تلتقي فيه إرادة املتعاقدين عىل إحالة النزاع الناشــئ عن العقد 
املربم بينهام أو أي نزاع قد ينشــأ عنه ألشــخاص معينني ليفصلوا يف هذا النزاع دون اللجوء إىل 

القضاء املختص أصال بالفصل يف هذا النزاع«)4(.

4 ـ التعريف اإلجرائي للتحكيم اإللكرتوين

» هــو التحكيم الذي يتم عرب اإلنرتنت أو أي وســيلة إلكرتونية أخــرى لفض منازعات 
املعامــالت اإللكرتونية بحيث يتم عرض هذا النزاع والســري يف إجراءاتــه وإصدار القرار فيه 

وتبليغه بطريقة إلكرتونية«)٥(.

)1( الفريوز آبادي، جمد الدين، القاموس املحيط،)مؤسســة الرســالة، لبنان ـ بريوت، 14٠7هـ، ط٢(، ج1، باب 
امليم، فصل احلاء، مادة »حكم«.

)٢( الطحــاوي، أمحد بن حممد، حاشــية الطحاوي عىل الدر املختار، )دار املعرفــة للطباعة والنرش، لبنان  بريوت، 
19٥7م، ط1( ج3، ص٢7.

)3( أبو الوفا، أمحد، التحكيم االختياري واإلجباري، )منشأة املعارف، اإلسكندرية، 1993م، ط1(، ص3.
)4(راشد، سامية، التحكيم يف العالقات الدولية، )دار النهضة العربية، مرص  القاهرة، 1984م، ط1(، ص7٥.

)٥( الطراونة، مصلح أمحد، التحكيم اإللكرتوين، )جملة احلقوق، عدد1، جملد ٢، ٢٠٠3 م(، ص٢٠7.
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1. 8 . 5 التجارة

1 ـ التجارة يف اللغة

ُتطلــق عىل جَتر يتجُر جترا أو جتارة إذا باع أو اشــرتى)1(،ويقال: »بضاعة تاجرة أي تنفق يف 
السوق، وعكسها جتارة كاسدة«)٢(.

2 ـ التجارة يف اصطالح الفقهاء

 »تقليــب املال أي البيع أو الرشاء بقصد الربح وهي مصــدر دال عىل املهنة«)3(، وقيل هي 
»رشاء السلع بقصد املنفعة أو حتقيق الربح«)4(.

3 ـ التجارة يف اصطالح القانوين

»كل عقد هيدف لتحقيق الربح وحتقيق املنفعة للطرفني سواء كان عقد بيع أو رشاء أو اجيار 
أو تأمني«)٥(

4 ـ التعريف اإلجرائي

 هو كل عقد يتم بني طرفني بالرتايض وبواســطة وســيلة إلكرتونية هيدف املنفعة أو حتقيق 
الربح.

وبناء عىل التعريف يمكن تعريف التجارة اإللكرتونية بأهنا: »نشاط اقتصادي يتم من خالله 
تداول السلع واخلدمات عن طريق استخدام وسائط وأساليب إلكرتونية«)6(.

)1(الفريوز آبادي، باب الراء، فصل التاء،مادة »جتر«.
)٢(ابن منظور،لسان العرب، باب الراء، فصل التاء،مادة »جتر«.

)3(مــراد، عبدالفتــاح، التجارة اإللكرتونيــة والبيع والرشاء عــن طريق االنرتنت، )رشكة البهــاء للنرش، مرص، 
اإلسكندرية، ٢٠٠3م، ط1(، ص٢1.

)4(ابن خلدون، عبدالرمحن بن حممد، املقدمة، )دار الكتب العلمية، لبنان ـ بريوت،199٢م، ط1(، ص٢1.
)٥(بسيوين، عبداحلميد، التجارة اإللكرتونية، )دار الكتب العلمية للنرش، مرص ـ القاهرة، ٢٠٠3م، ط1(، ص37.

)6(بسيوين، عبداحلميد، التجارة اإللكرتونية، ص49.
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1 . 8 . 6 الغش التجاري اإللكرتوين كلقب مركب

ف الغش التجاري اإللكرتوين بأنه: »كل فعل أو ممارســة غري أخالقية تســتخدم فيها  ُيعرَّ
تقنيات املجتمع اإللكرتوين والعامل الرقمي وهتدف إىل حتقيق كسب مادي غري مرشوع«)1(.

1 . 9 الدراسات السابقة

اح )2005م()2) بعنوان: التجارة اإللكرتونية من منظور إسالمي،  الدراسة األوىل:دراسة مدَّ
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، وقد هدفت إىل تقديم دراســة حتليلية ملفهوم التجارة اإللكرتونية 
ومــدى أمهيتها من أجل حتســيس الباحثني يف جمال الرشيعــة إىل إثراء هــذه املعاملة باملبادئ 
اإلسالمية، واالطالع عىل كيفية االعتداد بمخرجات احلاسب اآليل يف جمال التعامل اإللكرتوين 
ومدى حجيته خللوه من الطرق التقليدية املعروفــة، والوصول إىل الضوابط الرشعية الواجب 

التقيد هبا يف هذه املعاملة، وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج من أمهها:

1 ـ أن التجارة اإللكرتونية حتقق املنفعة لطريف املعاملة شأهنا شأن التجارة التقليدية.

٢ ـ أن التجارة اإللكرتونية حتقق الرتايض.

3ـ  أن التجارة اإللكرتونية توفر املعلومية والشــفافية مما يسهل عملية اختاذ القرار السليم لطريف 
املعاملة.

4 ـ أن التجارة اإللكرتونية حتقق العدالة بني طريف املعاملة.

٥ ـ أن التجارة اإللكرتونية ال تنطوي عىل غرر كوهنا يف جملس متحد وعىل ســلع واضحة وتتم 
بيرس وفيها ضامن للمواصفات.

6 ـ وجوب جتنب النقود اإللكرتونية التي تتعامل بالربا.

)1(يوســف، أمري فرج، الغش التجاري اإللكرتوين وأســاليب مكافحته، )دار الكتــاب احلديث، مرص، القاهرة، 
٢٠11م، ط1(، ص 78.

)٢( مداح، أمحد،التجارة اإللكرتونية من منظور إسالمي،أطروحة غري منشورة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
الفقه وأصوله بجامعة احلاج اخلرض باجلزائر، )عام ٢٠٠٥م(.
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أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراســتان يف تناوهلام ملوضوع التجارة اإللكرتونية والبيئــة التقنية واملعلوماتية، إال 
أن الدراسة الســابقة تناولت املوضوع بصورة شــمولية وعامة ومن منظور إسالمي وتطرقت 
للتجارة اإللكرتونية ومل تتطرق للجرائم الواقعة عليها، أما الدراسة احلالية فهي دراسة تأصيلية 
حتليلية متعمقة ومتخصصة بتســليط الضوء عىل جريمة إلكرتونية حمددة وهي الغش التجاري 
اإللكرتوين وما حييط هبذا املوضوع ويرتتب عليه من إجراءات كحامية املستهلك من هذه اجلريمة 
وآلية وعنارص التحقيق فيها والعقوبات املقررة هلا، وذلك يف دراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي.

الدراســة الثانية: دراسةاحلوشــاين )2006م()1)، بعنوان: الغــش يف املعامالت التجارية 
اإللكرتونية بني الفقه والنظام السعودي، دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري من كلية الدراسات 
العليا باجلامعة األردنية، وقد هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أكثر املواضيع حداثة وهو جرائم 
اإلنرتنت عامة والغش التجاري اإللكرتوين خاصة وبيان حكمه يف الرشيعة اإلسالمية والنظام 
السعودي، وتعد الدراسة إثراء للمكتبة العربية خاصة والعاملية عامة فيام يتعلق بموضوع الغش 
التجاري اإللكرتوين من الناحيتني الرشعية والقانونية، وحتاول الدراسة اخلروج بعدد من النتائج 
والتوصيات التي تساعد املؤسسات واألفراد عىل كيفية التعامل مع الغش التجاري اإللكرتوين 

من الناحية الرشعية والقانونية، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

1 ـ أن قانــون الغش التجاري قد نظم محاية املســتهلك من خالل جريمتني: األوىل هي جريمة 
خداع املتعاقد، والثانية هي جريمة غش األغذية أو ما يعادهلا.

٢ ـ ال يشــرتط لوقوع جريمة الغش التجاري أن حيدث رضرا باملستهلك فهي من جرائم اخلطر 
وليست من جرائم الرضر.

3 ـ أن اخلداع يف جريمة الغش هو نشاط اجيايب فال يكفي كتامن العيب لوقوع اجلريمة.

4 ـ أن جريمة خداع املتعاقد وجريمة غش األغذية من اجلرائم العمدية وال جمال فيها للمسائلة 
عن اخلطأ غري العمدي.

)1( احلوشــاين، فهد ابراهيم،الغش يف املعامالت التجارية اإللكرتونية بني الفقه والنظام الســعودي، دراســة  غري 
منشورة مقدمة لنيل درجة املاجستري من كلية الدراسات العليا باجلامعة األردنية )عام ٢٠٠6م(.
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٥ ـ أن جيرم املرشع حيازة السلعة املغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ولكن القانون الكويتي 
ال جيرم حيازة اآلالت واألدوات التي تستعمل يف الغش وهنا ندعوه إلدخال هذا التجريم.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراســة احلالية مع الدراسة الســابقة يف كوهنام تتناوالن موضوع واحد وهو الغش 
التجاري اإللكرتوين وقد استفاد الباحث منها يف جزئيات معينة، إال أن الدراسة السابقة توسعت 
كثريًا يف بحث ما يتعلق بجرائم الغش التجــاري التقليدي والعقود التجارية التقليدية مما جعل 
موضوع الغش التجاري التقليدي يطغى عىل الدراسة بصفة عامه، أما الدراسة احلالية فتفردت 
ومتيزت عن الدراسة الســابقة يف تناوهلا موضوعات مل ترد يف الدراسة السابقة مثل الترشيعات 
والقوانني الدولية واإلقليمية التي حتكم تنظيم التجارة اإللكرتونية وموضوع محاية املســتهلك 
وموضــوع العقود اإللكرتونية وحجيتها وكذلك موضــوع التوقيع اإللكرتوين وحجيته كحل 
ملشكلة حتديد شخصية املتعاقدين واملشكالت الالحقة إلبرام العقد واإلجراءات الفنية للتحقيق 

يف هذه اجلريمة اإللكرتونية وذلك كدراسة مقارنة يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.

الدراســة الثالثة:دراســة الربيعي، )2007م()1)، بعنــوان: جريمة االحتيــال يف جمال التجارة 
اإللكرتونية( دراســة مقدمــة لنيل درجة الدكتــوراه من كلية الدراســات العليا باجلامعة 
املســتنرصية بالعراق، وقد هدفت الدراسة إىل بيان القواعد العامة جلريمة االحتيال، وبيان 
أن اجلريمة تقوم بتوفر أركاهنا التي ترتكز عىل الكذب الذي يقع بأي وســيلة من وســائل 
التدليس ووقوع ذلك الكذب عىل الســلع مع توفر القصد اإلجرامي الرتكاهبا، بيان اآلراء 
القانونية يف وقوع جريمة االحتيال املعلومــايت، وبيان آلية محاية أموال التجارة اإللكرتونية 
من خالل النصوص املجرمة لفعل االحتيال، وقد توصل الباحث إىل عدد من النتائج، أمهها 

ما ييل:
1ـ  أن جريمة االحتيال يف جمال التجارة اإللكرتونية هي طائفة من اجلرائم التي تتســم بســامت 
خمصوصة عن غريها كوهنا تســتهدف معنويات وليست ماديات ملموسة وتثري مشكالت 

االعرتاف بحامية املال املعلومايت.
)1( الربيعي، حيدر غازي،جريمة االحتيال يف جمال التجارة اإللكرتونية(أطروحة غري منشــورة مقدمة لنيل درجة 

الدكتوراه من كلية الدراسات العليا باجلامعة املستنرصية بالعراق )عام ٢٠٠7م(.



17

٢ ـ أن هذه اجلريمة بالغة اخلطورة نظرا ألغراضها املتعددة وحجم اخلســائر النامجة عنها مقارنة 
بجريمة االحتيال التقليدي ولصعوبة إثباهتا ومالحقة مرتكبيها.

3 ـ أن التحقيــق والتحري يف جرائم االحتيــال اإللكرتوين واملقاضــاة يف نطاقها تنطوي عىل 
مشكالت وحتديات قانونية تتعلق بعملية مالحقة مرتكبيها وإدانتهم لصعوبة الوصول ألدلة 
اإلدانة وســهولة إتالف هذه األدلة من قبل اجلناة وكذلك لكوهنا جريمة عابرة للحدود مما 

يثري معه معوقات حول االختصاص اجلنائي والقضائي.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراســتني يف تناوهلــام جلريمتني من اجلرائم التي تقع عىل التجــارة اإللكرتونية وكانت 
الدراســة األوىل ضمن القانون العراقي ونطاقه. أما الدراسة احلالية فتفردت ومتيزت عن الدراسة 
الســابقة يف تناوهلا موضوعات مل ترد يف الدراسة السابقة يف بيان ماهية التجارة اإللكرتونية وسامهتا 
وأنواعها وصورهــا ومزاياها، وكذلك موضوع محاية املســتهلك وموضــوع العقود اإللكرتونية 
وحجيتها وكذلك موضوع التوقيع اإللكرتوين وحجيته وذلك يف الفقه اإلسالمي والنظام السعودي.

الدراسة الرابعة: دراســة مليكة )2009م()1)، بعنوان: النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين  
دراســة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية احلقوق بجامعة دمشق،واألطروحة غري منشورة، 
وقد هدفت الدرســة إىل بيان ماهية التوقيــع اإللكرتوين وخصائصه، وبيان أشــكال التوقيع 
اإللكــرتوين، وكذلك بيان دور التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات، وبيان الرشوط الواجب توفرها 
يف التوقيع اإللكرتوين، وأخريًا بيان حجية وقــوة التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات واإلدانة، وقد 

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

1 ـ التوقيع اإللكرتوين رشط أســايس لضــامن موثوقية معامالت التجــارة اإللكرتونية كونه 
األساس الذي تقوم عليه الوثائق اإللكرتونية املتبادلة بني املتعاقدين إلكرتونيًا.

٢ ـ التوقيــع اإللكرتوين يرتبــط ارتباطا وثيقا باملوِقع فيحدد هويتــه ويميزه عن غريه مهام كان 
الشكل الذي يفرغ فيه هذا التوقيع.

)1( مليكة، حنان، النظام القانوين للتوقيع اإللكرتوين،أطروحة غري منشــورة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
احلقوق بجامعة دمشق )عام ٢٠٠9م(.
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3 ـ إن التوقيع اإللكرتوين املســتخدم يف البيئة اإللكرتونية يقابــل التوقيع التقليدي املوجود يف 
الواقع املادي، فكالمها حيددا هوية املوِقع ويدالن عىل إرادته وحيددا التزاماته.

4 ـ يتمتع التوقيع اإللكرتوين باحلجية القانونية نفســها التي يتمتع هبا التوقيع التقليدي وهذا ما 
أكدت عليه أغلب الترشيعات والقوانني.

٥ ـ يلبي التوقيع اإللكرتوين حاجة املتعاملني إلكرتونيا يف زيادة املوثوقية والضامن يف معامالهتم 
اإللكرتونية ويساير التطور التكنولوجي والتقني املستمر.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراستان يف كوهنام يتناوالن موضوعا يمس التعامالت التجارية اإللكرتونية وذلك 
يف جزئيــة التوقيع اإللكرتوين وحجيته، إالأن الدراســة احلالية ختتلــف عنها يف كوهنا تناولت 
موضوعات مل ترد يف الدراســة الســابقة كبيان ماهيــة التجارة اإللكرتونية وســامهتا وأنواعها 
وصورها ومزاياهــا والترشيعات والقوانني الدولية واإلقليميــة التي حتكم تنظيمها وموضوع 

محاية املستهلك وسبل ووسائل احلامية من جرائم الغش التجاري اإللكرتوين. 

الدراســة اخلامســة: دراســة حممود )2009م()1)، بعنــوان: محاية املســتهلك يف التعاقد 
اإللكرتوين،وهي دراسة مقدمة لنيل درجة املاجستري من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 
الوطنية، وقد هدفت الدراســة إىل بيان حاجة املستهلك للحامية من املنظور التقليدي والتقني، 
والكشــف عن مدى احلاجة حلامية املســتهلك قبل إبرام العقد اإللكــرتوين، وتوضيح وضع 
الترشيعات الســارية واملتعلقة بحامية املستهلك، والتعرف عىل حقوق املستهلك يف كافة مراحل 
العقد اإللكرتوين، وأخريًا، الكشــف عن مدى حاجة املستهلك لإلعالم الالحق إلبرام العقد 

اإللكرتوين، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أبرزها ما ييل:

1 ـ إن فكرة اكتســاب املزود لوصف املستهلك غري دقيقة، بســبب أن الشخص املبحوث عن 
محايته هو الطرف الضعيف يف العملية التعاقدية.

)1( حممــود، عبداهلل ذيب،محاية املســتهلك يف التعاقد اإللكرتوين، دراســة مقدمة لنيل درجة املاجســتري  من كلية 
الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، فلسطني، )عام ٢٠٠9(.
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٢ـ  قد يعترب اإلعالن التجاري اإللكرتوين املوجه إىل املستهلك إجيابا، وقد يكون دعوة للتفاوض 
أو للتعاقد.

3 ـ يتمثل حق املستهلك يف اإلعالم والتبرص من خالل حتديد شخصية املزود، وصف املنتج أو 
اخلدمة حمل التعاقد، وبيان السامت األساسية للسلعة أو اخلدمة.

4 ـ يعترب العقد اإللكرتوين عقد إذعان إذا مل يكن هناك تفاوض، حيث قررت أغلب الترشيعات 
وضع محاية للطرف الضعيف ـ  املستهلك تتمثل يف مظهرين أساسني، األول هو احلامية من 
الرشوط التعســفية من خالل ختويل القايض سلطة تعديل عقد اإلذعان، والثاين هو تفسري 

الشك يف مصلحة الطرف املذعن.

٥ ـ وفــق املرشعون يف عــدم التفريق ما بني العيب اجلســيم والعيب البســيط يف قوانني محاية 
املستهلك، فيكون له حق الرجوع عىل البائع بالضامن حال وجود العيب.

6 ـ إن جمرد وقوع اخلطأ من قبل املزود جييز للمســتهلك أن يطالب بالتعويض حتى وإن مل يكن 
هناك رضر ألن التزام املزود يف انتفاع املستهلك باملبيع هو التزام بتحقيق نتيجة.

7ـ  هناك بعض احلقوق املستحدثة للمستهلك كحقه باإلعالم الالحق إلبرام العقد اإللكرتوين، 
والتزام البائع بتسليم املبيع املطابق، وحق املستهلك بالعدول.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراســتان يف كوهنام تتناوالن موضوعان يمســان التعامالت التجارية اإللكرتونية 
خاصة يف جزئية تناول موضوع محاية املســتهلك، إالأن الدراسة احلالية ختتلف عنها يف كون ما 
تناولته الدراسة الســابقة وهو موضوع محاية املستهلك يف التعامالت اإللكرتونية هو جزئية مما 
ستتناوله الدراســة احلالية من موضوعات وإن كان بشكل أقل تفصيال وتوسعا كام أن الدراسة 
احلاليــة موضوعها الرئيس هو جريمة الغش التجاري اإللكرتوين يف الفقه اإلســالمي وأنظمة 
اململكة العربية الســعودية، وهذا ما مل تتطرق له الدراســة الســابقة، كام أهنا تناولت بالدراسة 
موضوعات مل ترد يف الدراســة الســابقة كبيان ماهيــة التجارة اإللكرتونية وســامهتا وأنواعها 
وصورها ومزاياهاوالترشيعــات والقوانني الدولية واإلقليمية التــي حتكم تنظيمها وموضوع 

احلامية اجلنائية من الغش التجاري اإللكرتوين وآلية التحقيق فيه والعقوبات املقررة له.
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الدراسة السادسة: دراســة العتيبي )1428هـ()1) بعنوان: اجلرائم املعلوماتية وعقوبتها يف 
الفقه والنظام دراســة تأصيلية مقارنة مقدمة لنيل درجة املاجســتري يف العدالة اجلنائية، ختصص 
الترشيع اجلنائي اإلســالمي من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وقد هدفت الدراســة إىل 
توضيح املقصود باجلرائم املعلوماتية، ومعرفة املجرم واملجني عليه يف اجلريمة املعلوماتية، وبيان 
موضع اجلرائم املعلوماتية من مستويات الترشيع اجلنائي اإلسالمي، وتصنيف اجلرائم املعلوماتية 
الواردة يف النظامني السعودي واإلمارايت،  حتديد عقوبات اجلرائم الواردة يف النظامني السعودي 

واإلمارايت، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أبرزها ما ييل:

1 ـ حتتــاج اجلريمة املعلوماتيــة يف اغلب صورها إىل ركيزتني مها: احلاســب اآليل والشــبكة 
املعلوماتية، »حملية، داخلية، عاملية«.

٢ ـ اجلريمــة املعلوماتية من اجلرائــم احلديثة، رغم أن بعض صورها جرائــم تقليدية، متى تم 
فصلها عن وسيلة ارتكاهبا. 

3ـ  أطــراف اجلريمة املعلوماتية قد يكونون أشــخاصا طبيعيني، أو اعتباريني، يقوم هبا أفراد أو 
مؤسسات أو دول وبالتايل يصعب تتبعها.

4 ـ أن الترشيع اجلنائي اإلسالمي فيه من املرونة ما يمكنه من مواجهة أنواع اجلرائم.

٥ ـ تطبيــق العقوبة اجلنائية وفق نظــام مكافحة اجلرائم املعلوماتية ال يمنــع من رفع الدعوى 
اخلاصة.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراستان يف كوهنام يتناوالن بالدراسة موضوع من مواضيع اجلرائم املعلوماتية، وقد 
اســتفادت هذه الدراسة مما ورد يف الدراسة السابقة من بعض التعريفات واإليضاحات، ولكن 
الدراســة الســابقة تتناول اجلرائم اإللكرتونية بصفة عامة من حيث النوع والصور واخلطورة 
واإلثبات مــع إجراء مقارنة بينها فيــام يتعلق بالعقوبات املرتتبة عليها يف النظامني الســعودي 

)1( العتيبي، ماجد نارص،)14٢8هـ(، اجلرائم املعلوماتية وعقوبتها يف الفقه والنظام دراســة تأصيلية مقارنة مقدمة 
لنيل درجة املاجســتري يف العدالة اجلنائية، ختصص الترشيع اجلنائي اإلســالمي من جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية، عام 14٢8هـ(.
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واإلمارايت. أما الدراســة احلالية فرتكــز وتنصب فقط عىل صورة من صــور اجلرائم التجارية 
اإللكرتونية وهي جريمة الغش التجاري اإللكرتوين كدراسة تأصيلية مقارنة يف الفقه اإلسالمي 
وأنظمة اململكة العربية الســعودية، مع تركيز الباحث فيها باإلملام بجميع جوانب هذه اجلريمة 
بدءا بتناول موضوع تعريف التجارة اإللكرتونية إىل تنفيذ العقوبة عىل مرتكبيها مرورا بالتفصيل 
يف اإلطار النظري جلريمــة الغش التجاري اإللكرتوين واآللية الفنيــة يف التحقيق اجلنائي فيها 
وكيفية محاية املســتهلك واملصلحة املحمية من هذه اجلريمة، وذلك يف دراسة متسلسلة تأصيلية 
حتليلية يعرض فيها الباحث ألهم ما ورد يف نصوص فقهاء الرشيعة اإلســالمية ويف الترشيعات 
الدولية واإلقليمية بصفة عامة، ويف أنظمة اململكة العربية الســعودية بصفة خاصة، والتي حتكم 

وتنظم ما حيد أوال من هذه اجلريمة ثم يعالج ما يرتتب عليها من إجراءات.

الدراســة الســابعة: دراســة العبيدي، )2008م()1)، بعنوان: احلاميــة اجلنائية للتعامالت 
اإللكرتونية يف نظام اململكة العربية السعودية دراسة حتليلية مقارنة دراسة مقدمة للحصول عىل 
درجة املاجستري يف العدالة اجلنائية من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وقد هدفت الدراسة 
إىل بيان مفهــوم التعامالت اإللكرتونية، وبيان مفهوم احلامية اجلنائية للتجارة اإللكرتونية، بيان 
مفهوم احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين، وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها:

1 ـ يتبنى نظام التعامالت اإللكرتونية الســعودية يف معظم أحكامه األحكام الواردة يف القانون 
النموذجي لألمم املتحدة يف شــأن التجارة اإللكرتونية الصــادر عن اجلمعية العامة لألمم 

املتحدة عام 1996م.

٢ ـ أمهيــة التعامالت اإللكرتونية ورضورهتا يف مجيع تعامالتنــا اليومية بعد التأكد من جديتها 
وخلوها من أي غش أو احتيال.

3 ـ ختتلف جرائم احلاســب اآليل يف أن هلا طبيعة قانونية خاصة، ألن االعتداء فيها ينصب عىل 
املعلومات.

)1( العبيدي، خالد عبداهلل، احلامية اجلنائية للتعامالت اإللكرتونية يف نظام اململكة العربية الســعودية دراسة حتليلية 
مقارنــة، قدمت للحصول عىل درجة املاجســتري يف العدالة اجلنائية، ختصص السياســة اجلنائية إىل جامعة نايف 

العربية للعلوم األمنية، )عام ٢٠٠8م(.
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4 ـ جلرائم احلاســب اآليل خماطر تطال األفراد واملؤسسات والدول، وتتسبب يف خسائر فادحة 
مما دعا الدول لتظافر اجلهود ووضع االتفاقيات التي حتد منها.

٥ ـ تتسارع الدول حلامية قانونية التجارة اإللكرتونية ألمهيتها ومميزاهتا الرضورية.

أوجه االتفاق واالختالف

تتفق الدراســتان يف إهنام تتناوالن البحث فيالتجارة اإللكرتونية وخاصة ما يتعلق بالتوقيع 
اإللكــرتوين لتوفري احلاميــة اجلنائية له من اجلرائم التــي تقع عليه وفقًا لنظــام اململكة العربية 
الســعودية، أما هذه الدراسة فتختلف عن الســابقة يف إهنا تنصب عىل صورة حمددة من اجلرائم 
التي تقع عىل النظام املعلومايت بشــكل عام والتجارة اإللكرتونية بشــكل خاص وهي جريمة 
الغــش التجاري اإللكرتوين، ومن ثم التفصيالت واجلزئيــات املكونة جلريمة الغش التجاري 
اإللكرتوين وما جيب اختاذه من إجراءات حلامية املســتهلكني من آثارها وأخريًا آلية التحقيق فيها 

وتطبيق العقوبات املرتتبة عىل مرتكبيها يف الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية.
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الفصل الثاين
ماهية الغش التجاري اإللكرتوين 
خصائصه، صوره، ونطاق انتشاره

2. 1 ماهية الغش التجاري اإللكرتوين واجلرائم اإللكرتونية املشاهبة له 

2 . 2 صور وأنواع جرائم الغش التجاري اإللكرتوين، ونطاق انتشارها يف 
املجتمع اإللكرتوين

2 . 3 ماهية التجارةاإللكرتونية وأنواعها

2 . 4 خصائص التجارة اإللكرتونية، ومبادئها األساسية

2 . 5  اجلرائــم املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية، التحديات القانونية واحلامية 
اجلنائية 
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الفصل الثاين
ماهية الغش التجاري اإللكرتون

 خصائصه، صوره، ونطاق انتشاره
متهيد وتقسيم

ُتعدُّ التجارة أو املعامالت املالية اإللكرتونية من املســائل التي استجدت يف احلياة اإلنسانية 
املعارصة، األمر الذي يســتتبع أن تســتجد جرائم يف تلك املعامالت املالية اإللكرتوين، وُيعترب 
الغش يف التجــارة أو املعامالت اإللكرتونية من أبرز وأخطر تلــك اجلرائم، إال أنه من األمهية 
بمــكان أن أتعــرض  ـ قبل احلديث عن ذلك الغــش كجريمة مالية ـ ألهــم جوانب التجارة 
اإللكرتونية، من حيث خصائصها، وأنواعها، وأهم مبادئها األساســية، إضافة إىل أبرز اجلرائم 
التي يمكن ارتكاهبــا يف نطاق التجارة اإللكرتونية؛ وذلك بغــرض الوصول إىل تصوير كامل 
لكافة جلوانب اإللكرتونية من ناحية، وتبيان كيف أن الغش التجاري عمومًا، واإللكرتوين منه 
خصوصًا يأيت يف مقدمة أخطر اجلرائــم التي قد تلحق التجارة اإللكرتونية يف العرص احلايل، مما 
أدى إىل اختاذ تلك اجلرائم صورًا وأشكااًل يصعب حرصها، فضاًل عن انتشارها يف نطاق واسٍع 

من التجارة اإللكرتونية.

وبناًء عىل هذا، سيتم يف هذا الفصل تناول عدد من األقسام املرتبة َوفق اآليت: 
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2 . 1  ماهيــة الغش التجــاري اإللكرتوين واجلرائــم اإللكرتونية 
األخرى املشاهبة له

2 . 1 . 1 مفهوم الغشِّ اإللكرتوين يف اللغة واالصطالح

أواًل: الغش يف اللغة

 الَغــش هو نقيض الُنصح يقال: غــش صاحبه إذا زين له غري املصلحــة وأظهر له غريها 
أضمر)1( واملغشوش: غري اخلالص وأصل الغش من الغش وهو املرشب الكدر)٢(.

ثانيًا: الغش يف االصطالح

لقد وردت تعاريف متعددة للغش يف املذاهب الفقهية وهي كاآليت: 

1 ـ تعريف احلنفية: عرفه بعضهم بقوله: »اشــتامل املبيع عىل وصف نقص لو علم به املشــرتي 
المتنع عن رشائه)3(، وقوله اشــتامل املبيع عــىل وصف نقص خيرج ما لو كان يف املبيع عيب 
ال ينقــص الثمن عند التجار فال يكون حينئٍذ من الغش املحرم ألن املقصود عندهم نقصان 

املالية وذلك بانتقاص القيمة.

٢ ـ تعريف املالكية: للاملكية عدة تعاريــف ومنها:«إبداء البائع ما يوهم كاماًل يف مبيعه كاذبًا أو 
كتــم عيبه، وهو أن يظهر البائع عكس ما خيفي فال يظهر البائع العيب وال خيرب املشــرتي به 

ألن يف العلم به ردًا للمبيع وعدم قبوله«)4(.

)1( اجلوهري، إســامعيل بن محاد، الصحــاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق:حممد زكريا يوســف،)ط4، دار 
العلم للماليني، بريوت، 199٠م(، ج3، ص1٠13.وابن منظور، لسان العرب ج6، ص3٢3.والفريو زآبادي، 

القاموس املحيط ص774. باب الشني، فصل الغني، مادة »غش«.
)٢( ابن األثري، مبارك بن حممد اجلزري ، النهاية يف غريب احلديث واألثر،  حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد 
الطناحــي، )دار  املكتب العلمية، لبنان بريوت، 1399هـــ/1979م، ط1(، ج3، ص 369( عياض، القايض، 

مشارق األنوار، )د.ن، املغرب، 1333هـ، ط1(، ج٢، ص139.
)3( ابــن عابدين، حممد أمني بن عمر احلنفي،منحة اخلالق عىل البحر الرائــق،)دار الكتب العلمية، لبنان، بريوت، 

199٠م، ط1(، ج6، ص٥8.
)4( الشــنقيطي، أمحد بن أمحد املختار اجلكني، مواهب اجلليل من أدلة خليل، مراجعة: عبد اهلل إبراهيم األنصاري، 

)دار الكتب العلمية، بريوت، 14٢6هـ/٢٠٠٥م، ط1(،ج1، ص37٠.
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3 ـ تعريف الشــافعية:وهو »أن يكتم البائع عن املشــرتي عيبًا يف املبيع لو اطلع عليه ملا اشرتاه 
بذلــك الثمن كأن تكون البهيمة ال ترى يف إحــدى عينيها مع أن الناظر إىل عينيها يظن أهنام 

سليمتان بل وبام مل يقبلها مطلقًا كام لو أرادها أضحية«)1(.

4ـ  تعريــف احلنابلة: »اشــتامل املبيع ونحوه عىل وصف نقص لو علم به املشــرتي المتنع عن 
رشائه«)٢(.

ويالحظ أن بعض هذه التعاريف غري جامعة لصور الغش مما جيعل تلك احلدود قارصة يف 
استيفاء ضابط الغش وعليه، فإن التعريف اجلامع لكل أنواع الغش هو: »إظهار أحد املتعاقدين 
أو غريه العقد بخالف الواقع بوســيلة قولية أو فعلية وكتامن وصف غري مرغوب فيه لو علم به 

أحد املتعاقدين المتنع من التعاقد عليه«.

وجاء ذلك يف بلغة الســالك حني قال الغش هو »إظهار وجود ما ليس بجيد كنفخ اللحم 
بعد السلخ أو خلط يشء بغريه كخلط اللبن باملاء أو برديء من جنسه كقمح جيد برديء«)3(.

وجاء يف املجموع أن الغش هــو كتامن العيب فالغش هو إظهار اليشء عىل غري ما هو عليه 
وذكر بعض العلامء أن الغش أعم من التدليس لكونه إذا مىض زمن عىل البيع عند البائع ومل يذكر 

ذلك فهو غاش وال يعترب مدلسًا)4(.

ثالثًا: تعريف اإللكرتون

اإللكرتون عبارة عن شحنات كهربائية دقيقة جدًا دائمة احلركة حول جسم هو النواة الذي 
هو جزء من الذرة)٥(، وقد استخدمت اإللكرتونيات يف التصنيع ودخلت يف كثري من املجاالت 
فظهر الراديو الذي يســتقبل هذه املوجات اإللكرتونية ثم ظهــر التلفزيون والتلكس واهلاتف 

)1(الرميل،  شــمس الدين، حممد بن أيب العباس، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج )ومعه حاشــية الشربامليس(، )دار 
الفكر، لبنان، بريوت، 14٠4هـ/1984م/ ط٢(، ج4، ص71.

)٢( زينو، حممد بن مجيل، الدرر السنية يف األجوبة النجدية، )د. م، د. ن، 1414هـ، ط٥(، ج6،ص6٠.
)3(الصاوي، أمحد بن حممد، بلغة السالك ألقرب املسالك، )د. ن، د. م، 19٥٢م، ط3(، ج٢، 69.

)4( اخلديش، رشح اخلديش ج4، ص18٠.
)٥( اإللكرتون وأثره يف حياتنا،  جلني نيدك ص9.
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والفاكس واحلاسب اآليل وغريها من األجهزة التي تعمل عن طريق اإللكرتونيات)1(.

وعــىل ذلك فإن العقــود اإللكرتونية هي العقود التي تتم عرب هذه الوســائل ونحوها من 
اآلالت التي تعمل عن طريق اإللكرتون، وهذا من حيث األصل ، إال أنه بعد ظهور احلاســب 
اآليل وانتشار املراسلة والتعاقد بواسطته، خصص هذا املصطلح للعقود التي تتم عن طريقه ، أما 
التعاقد عرب الراديو أو اهلاتف أو غريها من وســائل االتصال فال يشملها عرفًا هذا املصطلح يف 
العقديــن األخريين ، وأصبح مصطلح العقود اإللكرتونية ينرصف مبارشة إىل: العقود التي تتم 
عرب شــبكة اإلنرتنت، ولذا نجد أن مصطلح التجارة اإللكرتونية يطلق عىل: جمموعة العمليات 

التي تتم عرب الوسائل اإللكرتونية وخاصة عرب شبكة املواقع )web( والربيد اإللكرتوين.

رابعًا: الغش التجاري اإللكرتوين

ُيعرف الغــش التجاري اإللكرتوين بأنــه: »اجلرم الذي يقع من خالل اســتخدام أجهزة 
احلاســب اآليل«، حيث إن العملية اإللكرتونية التي تتم من خالهلا عملية البيع والرشاء يعرتهيا 
يف كثري من األحيان الغش من خالل املعلومــات املقدمة عرب اإلعالنات وخصوصًا مع ظهور 
رشكات ومهية تعمل عىل عرض السلع بقصد الغش واالحتيال فام أن تقبض الثمن حتى ال تكاد 
جتدها عىل صفحات اإلنرتنت أو اســتغالل عدم قدرة املتعاقد عىل التمييز كأن يكون للشخص 
مياًل لسلعة معينة كسيارة من نوع معني فيتم تزويده بمواصفات أخرى ال يكون املشرتي مدركًا 

هلا.

2 . 1  . 2 اجلرائم اإللكرتونية املشاهبة للغشِّ اإللكرتوين

تعددت اجلرائم املرتبطة بشــبكات املعلومات وتنوعت فيام بينها، ما بني جرائم ذات طابع 
ســيايس أو ذات ارتباط باألمن الوطني، كبث األفكار املتطرفة أو قرصنة املعلومات التي تتعلق 
باألمن الوطني أو العســكري. وبني جرائم ذات طبيعــة جنائية وتنوعت بدورها ما بني جرائم 
ذات طابع اقتصادي، كقرصنة الربامج وعمليات االحتيال التي تتم عرب الشبكة وعمليات غسل 
األموال، وجرائم تتعلق بســالمة شبكات املعلومات ذاهتا كتعطيل وإفساد أنظمتها واالستيالء 

)1( املرجع السابق وموسوعة اإللكرتونيات ملحمد املتنبي، اجلزء األول.
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عىل املعلومات التي يتم نقلها عرب الشــبكة واالعتداء عىل املواقع اإللكرتونية إلفسادها وذلك 
لتحقيق أغراض خمتلفة.

هذا، ويعرض الباحث فيام ييل أهم اجلرائم املرتبطة بشــبكات املعلومات والتي تتشابه مع 
جريمة الغش التجاري اإللكرتوين، وذلك عىل النحو التايل)1(:

أواًل: قرصنة الربامج عرب شبكات املعلومات

تعد قرصنة الربامج من اجلرائم التي ارتبطت بنشــأة احلاســبات اآللية بصفة عامة، إال أن 
ظهور شــبكات املعلومات قد ســاعد عىل نحو كبري يف زيادة حجم هذه اجلريمة ملا وفرته هذه 
الشبكات من جمال خصب الرتكاهبا، فالطبيعة املفتوحة لشبكات املعلومات باإلضافة إىل ارتفاع 
قيمة هذه الربامج يف األسواق وسهولة إعادة نسخها يف ثوان معدودة، وما توفره هذه الشبكات 
أيضًا من جمال خصب لتسويق هذه الربامج املنسوخة، قد أغرى قراصنة الربامج ملامرسة أعامهلم 

داخل شبكات املعلومات)٢(.

ويندرج قراصنة برامج احلاســبات اآللية عرب شــبكات املعلومات حتت واحدة من ثالث 
طوائف:

األوىل: هم منفذو عملية القرصنة الذين يقومون بعد ذلك بنقل الربامج عرب الشبكة إما بغرض 
حتقيق ربح مادي، أو ملجرد اســتعراض قدراهتم التقنية والثانية ـ  هم مستخدمو الشبكة 
الذين يقومون بتلقي هذه الربامج وحتميلها واســتخدامها مــع العلم بأهنا برامج قد تم 

نسخها.

والثالثة: القائمون عىل إدارة شبكات املعلومات، والذين يقومون بتلقي هذه الربامج أثناء عملية 
نقلها.

)1( الشــحات، إبراهيم حممد منصور، اجلرائم اإللكرتونية يف الرشيعة اإلسالمية والقوانني الوضعية، )بحث فقهي 
مقارن(، )دار الفكر اجلامعي، مرص، اإلسكندرية، ٢٠11م، ط1(، ص٢17.

)٢( قورة، نائلة عادل حممد فريد، جرائم احلاسب االقتصادية، )دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، ٢٠٠4م، ط1(، 
ص38.
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ثانيًا: استخدام شبكات املعلومات الرتكاب اجلرائم املخلة باآلداب العامة

 ســاعدت شبكة اإلنرتنت ـ  بسبب إساءة البعض الســتخدام هذه التكنولوجيا احلديثة ـ  
عىل انتشــار املواد املخلة باآلداب العامة، سواء متثلت هذه املواد يف صور أو نصوص أو مشاهد 
إباحية. ولقد ســاعدت عىل رسعة انتشارها، فمتلقي هذه املواد يستطيع أن يشاهدها وأن يقوم 
بتخزينها أو بطباعتها وأن يقوم بإرساهلا من حاسب إىل آخر وذلك يف خالل مدة زمنية قصرية)1(. 

فالغالبيــة العظمى مــن الدول جترم بصفة عامــة األعامل املخلة بــاآلداب العامة املرتبطة 
باألطفال، كام راعت كذلك كثري من الترشيعات يف نصوصها البعد التقني الذي أسفر عنه ظهور 

اإلنرتنت.

ثالثًا: األفعال غري املرشوعة يف حميط البنوك اإللكرتونية

بــدأت البنوك واملؤسســات املالية يف اســتخدام التكنولوجيا بصفة عامــة لتنظيم العمل 
واالتصاالت الداخلية أواًل، ثم يف مرحلة الحقة لتنظيم االتصاالت واملعامالت املالية اخلارجية 
مع العمالء. فمع بداية الســبعينيات يف القرن العرشين، وبعد ظهور البطاقات االئتامنية، بدأت 
اآلالت اإللكرتونية يف االنتشار والتي تستطيع القيام بجميع الوظائف التي يقوم هبا الصيارفة. 
ثم أعقــب ذلك طفرة تكنولوجية أخرى وهي تكوين شــبكة إلكرتونية تضم هذه اآلالت فيام 

يعرف بشبكة معلومات آالت الرصف اآليل.

ومــع ظهور اإلنرتنت أصبح من املتيرس إجراء العديد من املعامالت البنكية من خالل هذه 
الشبكة والتي أصبح يطلق عليها البنوك اإللكرتونية)٢(، ولعل أهم اجلرائم التي ارتبطت بالبنوك 

اإللكرتونية جريمة غسل األموال)3(.

ففي حميط مفتوح مثل شــبكة اإلنرتنــت، حيث يتم نقل األموال أحيانًا دون واســطة أية 
مؤسســة مالية حتتفظ بالوثائق املتعلقة هبــذه املعامالت، وباإلضافة إىل ما ســبق، فإن الطبيعة 

)1( قورة، نائلة عادل حممد فريد، ص39.

)٢( قورة، نائلة عادل حممد فريد، ص41.
)3( إبراهيــم، خالد ممدوح، أمــن اجلريمة اإللكرتونية، )الــدار اجلامعية، مرص، اإلســكندرية، ٢٠٠8م، ط1(، 

ص163.
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املجهولة لألموال اإللكرتونية، فضاًل عن صعوبة الكشف عنها، وسهولة نقلها إىل أي مكان يف 
العامل، كل ذلك أغرى القائمني عىل غســل األموال بالنظر إىل شبكة اإلنرتنت بوصفها الوسيلة 

املثىل الرتكاب أفعاهلم غري املرشوعة.

رابعًا: االستيالء عىل املعلومات التي يتم نقلها عرب شبكات املعلومات

يتم نقل كميات هائلة من املعلومات عرب شبكات املعلومات بصورة يومية، وتتميز كثري من 
هذه املعلومات بكوهنا عىل درجة كبرية من األمهية.

وعىل الرغم من استخدام أجهزة تشفري تتوىل تشفري الرسائل واملعلومات املهمة عند إرساهلا 
وفك شــفرهتا عند اســتقباهلا، إال أن االســتيالء عىل املعلومات التي يتم نقلها عرب شبكات قد 

أصبح يشكل خطرًا كبريًا هيدد أمن وسالمة هذه املعلومات)1(. 

وتتعدد األســاليب املستخدمة لالســتيالء عىل املعلومات العابرة بشــبكات املعلومات، 
ولعل أبرزها وأكثرها خطورة أســلوب جديد بدأ يف الظهور مؤخرًا ويعرف بخداع صفحات 
املعلومات، ويعتمد هذا األسلوب عىل ما أتاحته خدمة صفحات املعلومات العاملية من اإلمكانية 
ألي حاسب آيل متصل باإلنرتنت أن يتســلل بني حاسب آخر يبحث عن صفحة معلومات أو 
موقع إلكرتوين وبني هذه الصفحة أو هذا املوقع، وأثناء هذا التسلل يمكن توظيف هذا احلاسب 
ليبدو وكأنه مقدم اخلدمة، ويف هذه األثناء يســتطيع أن يراقب أو يستوىل أو يتلف أية معلومات 

متر بني احلاسب اآلخر، وصفحة املعلومات.

ولنجاح هذا األســلوب حيتاج منفذه أن يســيطر عىل موقع إلكــرتوين يتميز بكثرة أعداد 
املتصلني بــه وانتامئهم إىل أماكن متعددة من العامل، ثم يقــوم بالتالعب هبذا املوقع ليبدو وكأنه 

موقع وسيط يتيح للحاسبات اآللية االتصال باملوقع األول)٢(.

)1(  الصغري، مجيل عبد الباقي، اإلنرتنت والقانــون اجلنائي،)دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، ٢٠٠1م، ط1(، 
ص4٠.

)٢( الزعبي، جالل حممد، املناعسة، أسامة أمحد، جرائم تقنية املعلومات اإللكرتونية  ـ  دراسة مقارنة، )دار الثقافة، 
األردن، عامن، ٢٠1٠م، ط1(، ص٢84.
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ويتطلب هذا األســلوب يف مســتخدمة مهارة تقنيــة عالية يف برجمة املواقــع اإللكرتونية 
وصفحات املعلومات بصفة خاصة.

خامسًا: االستخدامات غري املرشوعة للربيد اإللكرتوين

يعد الربيد اإللكرتوين من اخلدمات املهمة التي تقدمها شبكات املعلومات حتى أنه يمكن 
القول إنه أصبح واحدًا من أكثر وســائل االتصال شــيوعًا، وهو شــكل من أشكال االتصال 
اإللكرتوين يســمح لألفراد بتبادل الرسائل بشكل فوري من خالل شــبكات املعلومات التي 
تعرف جمتمعة باإلنرتنت، إال أنه نظرًا للصعوبة الكبرية التي تعرتض إجياد رقابة حتكم عمل هذه 
الشبكات فإنه ال يوجد ضوابط حتكم هذا الربيد، ما أسفر عن ظهور بعض االستخدامات غري 

املرشوعة للربيد اإللكرتوين والتي بدأت يف االنتشار يف اآلونة األخرية)1(.

ويعــد هتديد الغري من خــالل الربيد اإللكرتوين واحدًا من أهم هذه االســتخدامات غري 
املرشوعة، حيث يقوم الفاعل بإرســال رســائل اإللكرتونية للمجني عليه تنطوي عىل عبارات 
تسبب خوفًا أو ترويعًا ملتلقيها، ولقد أدى انتشار الرسائل اإللكرتونية التي تنطوي عىل مثل هذا 

التهديد إىل اجتاه بعض الدول إىل إصدار قوانني جترم هذا السلوك بصفة خاصة.

ومن االســتخدامات غري املرشوعة أيضًا للربيــد اإللكرتوين ما يعرف بتزوير الرســائل 
اإللكرتونية، وبعد إرسال رسائل إلكرتونية بأسامء أشخاص آخرين من الظواهر التي بدأت يف 
االنتشار من خالل الربيد اإللكرتوين، وإذا كان الكثري منها ال يتعدى نطاق التسلية واملزاح فإن 
البعض اآلخر يتســم باخلطورة ملا قد يرتتب عليه مــن أرضار بالغة، ويرتبط بالربيد اإللكرتوين 
كذلك خدمة بدأت يف االنتشار يف اآلونة األخرية وهي خدمة إعادة إرسال الربيد اإللكرتوين يف 
صورة جمهولة أو غري معينة للمصدر، مما يسمح بإرسال رسائل إلكرتونية عرب شبكات املعلومات 

دون التعرف عىل شخصية مصدر الرسالة)٢(. 

)1(قورة، نائلة عادل حممد فريد، ص44.
)٢( رمضان، مدحت، مرجع سابق، ص4٢.



32

2 . 2 صوروأنوع جرائم الغشِّ التجاري اإللكرتوين ونطاق انتشارها 
يف املجتمع اإللكرتوين

2 . 2 . 1 صور وأنواع جرائم الغشِّ التجاري اإللكرتوين

لقد اتضح من حتليل أشــكال اجلريمة اإللكرتونية أن الغــش املرتبط بالتجارة يف املجتمع 
اإللكــرتوين يمكن أن حيــدث يف العديد من األشــكال والطرق، وعىل الرغــم من تعدد هذه 
األشكال فسوف يركز اجلزء التايل عىل األصناف واألشكال الشائعة واخلاصة املرتبطة بالتجارة 
واالقتصاد، وتتضمن تلك األشــكال بوجه عام اإلنرتنت كهدف أو كوسيلة الرتكاب جريمة 

الغش التجاري أو االقتصادي ومن هذه األشكال واألصناف: 

1ـ الغش يف عمليات التجارة التي تتم باالتصال املبارش عىل اخلط

عىل الرغم من حتســينات الرسعــة والكفاءة التــي تقدمها التقنيــات املرتبطة باإلنرتنت 
للتعامــالت التجارية إال أهنا ختلــق أيضًا خماطر جتارية جديدة ومتعــددة، فغالبًا ما يتيح عنرص 
الرسعة يف إجــراء الصفقات ومن ثم احلصول عىل دليل مؤكد عــىل أمهية املوضوع أو تعريف 
كايف للطرف اآلخر يف الصفقة)1(، وأحيانًا ال يكون باإلمكان تشــغيل أو فرض عمليات الرقابة 
الداخلية الرضورية ملنع حدوث الغش الذي حيدث يف التعامالت التجارية عىل اإلنرتنت والتي 
يتم فيها بناء االتفاقيات والدفع يف آن واحد بشكل متزامن، فضاًل عن أن التعامالت اإللكرتونية 
تنطوي عىل قدر من اخلسائر ينجم عن غياب املعلومات التي تتاح بسهولة يف الصفقات التقليدية 
والتي ترتبط باخلصائص االجتامعية وســامت األعامل الرئيسية سواء للبائع أو للمشرتي والتي 

تستخدم لتوفري املصداقية والثقة يف التعامالت التجارية.

وتتمثل أبرز تلك اخلصائص والسامت يف املظهر وتعبريات الوجه ولغة الشخص والصوت 
وامللبس والتي مجيعها ال يكون باإلمكان التعرف عليها حال إمتام الصفقة عىل اإلنرتنت)٢(.

)1(الفقي،عمرو عيسى،اجلرائم املعلوماتية جرائم احلاسب اآليل، املرجع السابق، ص1٢1.
)٢( فاروق سيد حسني، التجارة اإللكرتونية وتأمينها، املرجع السابق، ص67.
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وترتكز املخاطــر املرتبطة برسقة املعلومات الشــخصية من قواعد البيانــات التي يمكن 
أن تســتخدم بالتايل يف ارتكاب الغش أو االحتيال. فاملؤسســات التــي تعتمد يف صفقاهتا عىل 
التعامالت اإللكرتونية حتتفظ بقواعد بيانات كبرية للمعلومات الشــخصية متضمنة األســامء 
والعناوين واحلسابات البنكية وتفاصيل البطاقات االئتامنية مثلام تتضمن املعلومات الشخصية 
املرتبطة بنامذج الرشاء التي يمكن أن تستخدم لألهداف التسويقية. وملا كانت بعض املعلومات 
ال يمكن احلفاظ عىل رسيتها فتظهر فرص كبرية حلدوث الغش ليس فقط يف إســاءة اســتخدام 

وسائل التعريف ولكن أيضًا يف القدرة عىل االحتيال عىل ضحايا بشكل أكثر سهولة.

ملا كانت التجارة اإللكرتونية تتم بني أطراف تقع يف دول خمتلفة فإهنا تتضمن كافة املخاطر 
التقليدية املصاحبــة لعمليات التجارة الدولية. بل أنه يف حالة إمتام الصفقة عىل اإلنرتنت تكون 
تلك املخاطر أكثر صعوبة يف التعريف وحتديــد موقع الطرف اآلخر ومن ثم أكثر صعوبة لنقل 

الرقابة القانونية ملوقع أو دولة الطرف اآلخر.

وترتبط معظم االحتياالت يف التعامالت التجارية التي تتم عرب اإلنرتنت بمامرسات التضليل 
واخلداع التي تعكس األنشطة املشاهبة التي حتدث باستخدام التقنيات الورقية التقليدية. ويتمتع 
املحتالون عىل اإلنرتنت اآلن بالقدرة عىل الوصول املبارش للماليني من الضحايا يف العامل وبأقل 
 Pyramid”تكلفة ممكنة عىل ســبيل املثال مكائد املكافآت العالية مثل مكائــد االحتيال اهلرمي
scheme” واحتيال “Ponzi” التي تستخدم سلسلة خطابات ورسائل إلكرتونية ومكائد فرص 

التجارة ومزادات االحتيال واجلوائز اخلادعة)1(.

وتتضمن األشــكال األخرى للغش عرب استخدام اإلنرتنت عدم تسليم السلع واخلدمات 
أو تســليم منتجات أو خدمات معيبة. وقد أصبحت تلك األشكال أكثر انتشارًا يف بيئة األعامل 
التي تعتمد عىل منتجات وخدمات الكمبيوتر واخلدمات املالية. فعىل ســبيل املثال رغم األمهية 
الكبرية للتعامالت يف اخلدمات الصحية والطبية للمســتهلك إال أنه قد تم اكتشاف العديد من 

حاالت الغش واالحتيال املرتبطة هبام.

)1( حممد أمحد عبابنة، حممد الرازقي، جرائم احلاسوب، املرجع السابق، ص1٢4.
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2 ـ االحتيال اهلرمي)1)

يعترب االحتيال اهلرمي من أبرز أشكال االحتيال التي برزت يف البيئة العربية خالل السنوات 
القليلة األخرية. وهو عبارة عن برامج تسويقية واستثامرية احتيالية يتم بموجبها مكافأة املشاركني 
عند إقناعهم ألشخاص آخرين باالنضامم هلذه الربامج التسويقية. وبشكل أسايس فإن هذا اهلرم 
يتشكل عند قيام شــخص واحد أو جمموعة من األشــخاص )رشكة مثاًل( بجمع األموال من 
جمموعة من األشخاص )عىل شكل اشــرتاك ملرة واحدة مثاًل( والطلب من هؤالء األشخاص 
مجع األموال من أصدقائهم بإقناعهم باملشــاركة يف مثل هذا الربنامج وهكذا تبدأ احللقة األوىل 
من االحتيال. ويتم منح الوعود للمشاركني بحصوهلم عىل عوائد مالية جمزية أو الرتقية يف اهليكل 

التنظيمي ملثل هذا املرشوع التسويقي مقابل إقناعهم ألشخاص آخرين باالشرتاك.

وتركز املشــاريع التســويقية اهلرمية عىل تبادل األموال وتوظيف أشخاص جدد دائاًم وال 
يتعلق األمر ببيع ســلع أو منتجات إال كغطاء ملثل هذه األنشطة االحتيالية وخوفًا من السلطات 

األمنية.

3 ـ الغش يف املزادات اإللكرتونية)2)

يرتكز سوق املزاد عرب اإلنرتنت عىل الصورة وتوصيف البضاعة من خالل نصب مقتضب 
يف الغالــب. ونظرًا لصعوبة تفحصها عن قرب ال يبقي أمام املشــرتي ســوى الثقة بعارضها. 
وحســب تقرير االحتاد الفيدرايل للتجارة ومراقبة االحتيال باإلنرتنت فإن جرائم االحتيال التي 

حتدث يف املزادات عىل اإلنرتنت تعترب من أكثر جرائم اإلنرتنت شيوعًا وانتشارًا.

4 ـ الغش يف نقل األموال إلكرتونيًا)3)

يمكن أن يســتخدم اإلنرتنت أيضًا يف القيام بالعديد من أشــكال الرسقة لألموال املنقولة 
إلكرتونيًا. فأحيانًا يتم احلصول عىل بعض الوسائل املرتبطة بحامية املعلومات مثل كلامت املرور 

)1( حممد أمحد عبابنة، املرجع السابق، ص13٢.
)٢( حممد أمني الرومي، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، املرجع السابق، ص134.

)3( حممد أمني الرومي، املرجع السابق، ص٢٠٢.
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وتفاصيل احلسابات والتي يتمكن من خالهلا املحتالون من الوصول إىل قواعد البيانات اخلاصة 
برشكات األعامل واملؤسســات املالية. ويف بعض الظروف قد ينقل املحتالون األموال إلكرتونيًا 
من خالل إرســال أوامر بالربيد اإللكرتوين. وعندما يصبح استخدام التجارة اإللكرتونية أكثر 

انتشارًا فمن املتوقع تزايد إساءة استخدام اإلنرتنت املرتبط بنقل األموال إلكرتونيًا.

5 ـ الغش يف األسهم واالستثامر

يســتخدم اإلنرتنت حاليًا بشكل أكثر تنظياًم يف كافة أنشــطة الرشكات التي تتسع من جمرد 
تقديم العروض والتجارة يف األســهم إىل اعتامد اجلهات الرسمية عىل حفظ املستندات الرسمية 
إلكرتونيًا. وبالفعل بــدأت تظهر حاالت وأمثلة عديدة للغش واالحتيال التي ترتبط بســوق 
األسهم حيث يستخدم بعض املحتالني اإلنرتنت حاليًا لنرش معلومات خاطئة جلذب املستثمرين 

أو للتالعب باألسهم.

6 ـ الغش املرتبط بوسائل التعريف

تتمثل أحد أبرز االســرتاتيجيات املســتخدمة بشــكل متكرر يف ارتكاب الغش يف خلق 
مستندات خاطئة لتحريف أحد وسائل التعريف. فالتعريف املرسوق يتم إنشاؤه بشكل احتيايل 
وبالتايل فإنه من املمكن أن يستخدم يف رسقة النقود أو بأي شكل آخر غري قانوين ومن ثم جتنب 
املساءلة واالعتقال، وتكنولوجيا اإلنرتنت جتعل إخفاء أحد وسائل التعريف عملية أكثر سهولة، 
فالربيد اإللكرتوين ومواقع اإلنرتنت قد يتم التالعب هبا من خالل تضمينها تفاصيل خادعة أو 
تغيري مصدر الرســالة التي تبدو أهنا آتية من مستخدم آخر، من هنا، فإنه ال يوجد وسيلة ملعرفة 

املسارات التجارية ألولئك األفراد املحتالون عىل اإلنرتنت.

7 ـ االحتيال يف التحصيل)1)

قد تتجه مؤسسات األعامل إىل تنفيذ أنشطة املشرتيات والتحصيل إلكرتونيًا. فقد انترشت 
خالل الفرتة األخرية توجهات الرشكات إلمتام عملية التحصيل وتوثيقها إلكرتونيًا، األمر الذي 

)1( حممد أمحد عبابنة، املرجع السابق، ص13٢.
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يؤدي إىل مســتويات أعىل من املرونة والثقة والتعاون الذي ينشأ بني أطراف عملية التحصيل، 
وتنتاب عملية التحصيل اإللكــرتوين بعض خماطر االحتيال نتيجة عدم وجود الرقابة الداخلية 

عندما يتم تنفيذ أنظمة التحصيل اإللكرتوين اجلديدة.

8 ـ الغش يف بطاقات االئتامن

إن بطاقات االئتامن هــي البطاقات التي ينحرص دورها يف كوهنا أداة للوفاء بثمن الســلع 
واخلدمــات التي حيصل عليها حاملها من بعض التجــار املقبولني من اجلهة التي أصدرت هذه 
البطاقة، وأيضًا هي عقد يتعهد بموجبه مصدر البطاقة بفتح اعتامد بمبلغ معني ملصلحة شخص 

معني وهو حامل البطاقة لكي يستطيع رشاء ما يريد والوفاء بذلك.

يســعى هذا اجلزء للوقوف عىل أبرز األشكال الشــائعة للغش املرتبط بالتجارة يف املجتمع 
اإللكــرتوين، وذلــك من خالل مســح بعض أهم الدراســات التي تعرضــت لتصنيف هذه 

األشكال.)1(

9 ـ االحتيال عىل احلكومات

يمكن أن تســتفيد احلكومات مــن تكنولوجيا املعلومات واالتصــاالت يف تقديم وإدارة 
خدماهتا إلكرتونيًا، إال إهنا بمؤسســاهتا ووكاالهتا الرســمية أيضا قد تكون عرضة لالحتيال، 
وتتزايد فرص هذا االحتيال عىل ســبيل املثال ملوفري خدمة الرعايــة الصحية ملوظفي القطاع 

احلكومي نتيجة التالعب يف أنظمة تنفيذ املطالبات إلكرتونيًا.

وترتبط خماطر أشــكال املطالبــات اإللكرتونية بالتزييف أو التالعــب إلكرتونيًا، أو حل 

)1(  تتمثل هذه الدراسات فيام ييل:
Smith R. and G. Urbas (2001), ”Controlling Fraud on the Internet: A CAPA Perspective”,A 

Report for the Confederation of Asian and Pacific Accountants, Confederation of Asian 
and Pacific Accountants, Australian Institute of Criminology, Research and Public Policy 
Series No. 39, Malaysia.Smith, R. (2000), ”Confronting Fraud in the Digital Age“, Op. 
Cit.

Smith, R. and P. Grabosky (1996), ”Fraud: An Overview of Current & Emerging Risks“, 
Trends & Issues in Crime and criminal Justice, Australian Institute of Criminology, No. 
62.
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شــفرة التوقيع الرقمي، أضف إىل ذلك أن موظفي القطاع احلكومي قد يستخدمون تكنولوجيا 
املعلومات التي تتاح هلم ألغراض تســهيل العمل الرسمي بشكل غري مناسب يف تنفيذ أغراض 
غري مرخصة هلم، فعىل الرغم من الكثري من التحذيرات الرصحية حول االستخدام غري املناسب 
من جانب املوظفني لإلنرتنت يف موقع العمل، تظهر هناك باستمرار حاالت إلساءة بعضا منهم 

لإلنرتنت. 

01 ـ احتيال املستهلك

عىل الرغم من اختاذ العديد من االحتياطات حلامية املستهلك من الترصفات االحتيالية عىل 
شبكة اإلنرتنت، إال إنه ال يزال هناك تزايد مستمر يف أعداد الشكاوى التي تصدر من املستهلكني 
الذيــن يتعرضون ألفعال احتيالية عىل اإلنرتنت، وتزداد خطورة هذا األمر بمعرفة مدى التنوع 
الكبري يف أشــكال وصور هــذا االحتيال التي تتغري بشــكل طردي مع التقــدم يف تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت. 

هذا ويمكن رصد أهم وأبرز األشــكال والصور اجلديدة لالحتيال عىل املستهلكني األفراد 
عىل اإلنرتنت، من خالل استعراض ومقارنة نتائج التقرير السنوي ملركز شكاوى االحتيال عىل 

اإلنرتنت الذي يديره يف الشكل التايل.

ويوضح اجلدول التايل أعىل عرشة أشكال لالحتيال عىل اإلنرتنت يف عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠4م
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اجلدول رقم )1)

أعىل عرشة أشكال لالحتيال عىل اإلنرتنت يف عامي 2000 و2004

أعىل عرشة أشكال احتيالية يف عام 2004
حسب تقرير

Internet Fraud Complaint Center

أعىل عرشة أشكال احتيالية يف عام 2000
حسب نتائج تقرير

Internet Fraud Watch

% الشكل % الشكل
71.٢ احتيال املزادات 78 احتيال املزادات
1٥.8 عدم التسليم املادي للمبيعات 1٠ عدم التسليم املادي للمبيعات
٥.4 احتيال بطاقات االئتامن 3 رسقة خدمات الوصول عىل اإلنرتنت
1.3 احتيال الشيكات 3 االحتيال يف العمل من املنزل
٠.6 احتيال االستثامر واألسهم ٢ االحتيال يف قروض الدفعة املقدمة
٠.4 احتيال املصداقية 1 رسقة أجهزة وبرامج الكمبيوتر
٠.3 رسقة وسائل التعريف 1 احتيال اخلطاب الرتوجيي
٠.٢ رسقة أجهزة وبرامج الكمبيوتر ٠.٥ احتيال بطاقات االئتامن
٠.٢ احتيال اخلطاب الرتوجييي ٠.٥ االحتيال املرتبط بالسفر والرحالت
٠.1 االحتيال عىل املؤسسات املالية

املصدر:
Internet Fraud Watch (2000), Annual Report.Internet Fraud Complaint Center (2005), IC3 

2004 Internet Fraud: Crime Report, Prepared by the National White Collar Crime Center and 
the Federal Bureau of Investigation, January 1, 2004—December 31, 2004.

يتضح من اجلدول الســابق مدى الزيادة يف نسب الغش واالحتيال التي تلحق باملستهلكني 
عىل اإلنرتنت، كام يوضح اجلدول مدى ارتفاع حاالت االحتيال املرتبط بالتجارة واملال، فخالل 
عام ٢٠٠4 ظهرت أشكال جديدة لالحتيال التجاري مل تكن موجودة عام ٢٠٠٠، مثل احتيال 
الشيكات واحتيال االستثامر واألسهم، واالحتيال عىل املؤسسات املالية، بل كان مالحظًا مدى 
الزيادة احلادثة يف نسب الشــكاوى املرتبطة باحتيال بطاقات االئتامن، التي سجلت ارتفاعا من 
نحو ٠.٥% يف عام ٢٠٠٠ إىل نحو ٥.4% يف عام٢٠٠4م، األمر الذي يستنتج منه مدى الزيادة 
يف حجم اخلسائر التي حلقت باملستهلكني عىل مدى الفرتة من عام ٢٠٠٠ إىل عام ٢٠٠4، حيث 



39

ارتفعت هذه اخلسائر من نحو 3.38٥ مليون دوالر يف عام ٢٠٠٠ إىل نحو 68.14٠  مليون 
دوالر يف عام ٢٠٠4.

جدير باملالحظة أن أرقام اخلسارة املرصودة عالية ال تعرب سوى عن احلاالت التي تم رصدها 
يف عدد قليل من الواليات األمريكية، وال تعرب بأي حال من األحوال عن الوضع العاملي، األمر 
الــذي يمكن معه تصور مدى وحجم هذه اخلســائر إذا تم رصدها عىل مدى الواليات املتحدة 

ككل، بل مدى ضخامتها إذا أمكن رصدها عامليًا.

من التحليل الســابق ألشــكال االحتيال عىل اإلنرتنت، يتضح أن غشــاالحتيال املرتبط 
بالتجــارة أو االقتصاد حيتل نســبة هامة من بني كافة أشــكال االحتيال عــىل اإلنرتنت، بل إن 
األشــكال املرصودة لالحتيال عىل اإلنرتنت قد كانت يف غالبيتها ترتبط بالتجارة أو االقتصاد، 
من هنا، يتضح أن الغش التجاري يمثل النســبة األكرب داخل األشــكال املختلفة لالحتيال عىل 

اإلنرتنت. 

2 . 2 . 2  نطاق انتشار جرائم الغشِّ التجاري اإللكرتوين يف املجتمع اإللكرتوين

لقد شاع خالل عام ٢٠٠4م انتشــار العديد من جرائم االحتيال اإللكرتوين، حيث انترش 
يف هذا العام الكثري من الفريوســات املختلقة والربامج املفجرة، كام زادت الرسائل اإللكرتونية 
املزعجة بنســبة 4٠%، كام شاع أيضًا مصطلح اهلاكرز مقرتنًا باجلريمة اإللكرتونية اجلديدة الذي 
أثار خوف ورعب الكثريين من مستخدمي اإلنرتنت من األفراد، أو املؤسسات، أواجلامعات،أو 

احلكومات واملنظامت والدول، بحيث أصبح مؤخرا يشكل أمرا خطريًا.

وعىل الرغم من أن تلك اجلرائم تعد بمثابة احتيااًل إلكرتونيًا بحتًا، إال إهنا تســتهدف جني 
األموال، أو إحلاق اخلسائر بأطراف أخرى، أو رضبقدراهتاالتنافسية، كام أن بعضها قد يستهدف 
التشهري، أو احلصول عىل إثارة غري مرشوعة، وغريها من دوافع اإلجرام املعروفة، والتي يوفر هلا 
الفضاء االفرتايض جمااًل خصبًا، يف ظل ما يكتســبه مرتكب تلك اجلرائم من رشوط محاية أوفر، 

وقدرة عىل التخفي، وانخفاض يف حجم املخاطرة، وقلة الرقابة أو البطء يف استقبال اجلريمة.

لقد نال موضوع االحتيال التجاري عــىل اإلنرتنت أمهية كبرية خالل اآلونة األخرية نظرًا 
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النتشــار استخدامات اإلنرتنت يف كافة جماالت احلياة، بحيث إن جرائم اإلنرتنت احتلت نسبة 
هامة من بني اجلرائم االقتصادية احلادثة عىل مســتوى كثري من الدول، فعىل سبيل املثال يوضح 
الشــكل رقم )1( أن الغش التجاري عىل اإلنرتنت جاء يف املرتبة الثانية من حيث أعىل نسبة يف 
اجلريمة االقتصادية يف هونج كونج، حيث شــكلت نحو ٢3% مــن إمجايل اجلرائم االقتصادية 
احلادثة يف الدولة، بل حتى أهنا تفوقت عىل جرائم أخرى مثل التزييف والتقليد والرشــوة كام يف 

الشكل رقم )٢(.

الشكل رقم )2)

نصيب الغش التجاري عىل اإلنرتنت من إمجايل اجلرائم االقتصادية يف هونج كونج )%(

 Economic Crime survey (2003), Economic Crime: A real Threat to business in:املصدر
.Hong Kong

لقد تزايدت حاالت االحتيال احلادثة عىل اإلنرتنت بشــكل خطري، فحســب إحصائيات 
مركز شــكاوى احتيال اإلنرتنتIFCC، يوضح الشكل رقم )٢( مدى الزيادة الكبرية يف أعداد 
الشكاوى من األفراد والرشكات الذين تعرضوا لالحتيال والغش من جراء استخدام أو التجارة 

عن طريق اإلنرتنت، كام يف الشكل رقم: )3(.
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الشكل رقم )3)

تطور أعداد الشكاوى عن احتيال اإلنرتنت خالل الفرتة )2000 ـ2004)

املصدر:
Internet Fraud Complaint Center (IFCC)  (2001), Six ـMonth Data Trends Report,  

Prepared by the National White Collar Crime Center and the Federal Bureau of 
Investigation, May—November, 2000

يتضح من الشكل رقم )3( أنه خالل الفرتة من يناير إىل ديسمرب من عام ٢٠٠4 تلقى موقع 
املركز عىل اإلنرتنت نحو٢٠7،449  شــكوى، وذلك بزيادة تبلــغ نحو 66.6% عنها يف عام 
٢٠٠3، حيث بلغت نحو 1٢4،٥٠9 شكوى، وذلك يف مقابل نحو 19،٥٠٠ شكوى فقط يف 
عام ٢٠٠٠، وهو األمر الذي يشري إىل الزيادة احلادة واخلطرية يف أعداد املستهلكني الذين تلحق 

هبم خسائر مادية نتيجة االحتيال باإلنرتنت.

أما من حيث حجم اخلسائر املرتتبة عن األشكال اجلديدة لالحتيال عىل اإلنرتنت، فيوضح 
اجلدول رقم )3( مدى التطور يف حجم اخلسائر نتيجة جرائم الكمبيوتر/اإلنرتنت حسب نتائج 

املسح الذي أجراه معهد أمن املعلومات يف عامي ٢٠٠٠، و٢٠٠4 )1(.

)1) Computer Security Institute (Various Issues),  CSI/FBI Computer Crime and Security 
Survey.
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مقارنة بني حجم اخلسائر النامجة عن احتيال اإلنرتنت املرتبط بالتجارةخالل عامي ٢٠٠٠ 
و٢٠٠4  )دوالر(

اجلدول رقم )4)

٢٠٠4 عام٢٠٠٠ عاممصدر اخلسائر/اجلريمة ونوع اهلجوم
٠٠٠11.46٠.٠٠٠.Theft of proprietary info66.7٠8. رسقة املعلومات املتعلقة بامللكية

٠٠٠7.67٠.٥٠٠.996.Financial Fraud٥٥ االحتيال املايل
٥٠٠.٠٠٠3.997.٠٢8.Telecom Fraud4 احتيال االتصال

 Computer Security Institute (Various Issues)،  CSI/FBI Computer Crime and:املصــدر
.Security Survey

هذا وقد يكون من اهلام التفرقة بني الغش/االحتيال اإللكرتوين، وبني غشاالحتيال املرتبط 
باملجتمع اإللكرتوين، فمصطلح غشاالحتيال اإللكرتوين يستخدم للداللة عىل كافة الترصفات 
التي يكــون الكمبيوتر أو اإلنرتنت أو املعلومات فيها هدفــا للجريمة،كالدخولغري املرصح به 

وإتالف البيانات املخزنة يف النظم، وغريها.

أما اصطالح غشــاالحتيال املرتبط باملجتمع اإللكرتوين، فإنه يســتخدم للتعبري عن تلك 
اجلرائم التي يكون فيها الكمبيوتر أو اإلنرتنت أو املعلومات بمثابة وسائل أو أدوات الرتكاب 

اجلريمة، كاالحتيال املايل أو احتيال املزادات أو التزوير، وغريها.

ويعرف غشاالحتيال املرتبط باملجتمع اإللكرتوين يف كثري من األحيان باجلرائم االقتصادية 
املرتبطة  بالكمبيوتــر “Computer ـRelated Economic Crime”، وهو تعبري يتعلق باجلرائم 
التي تســتهدف معلومات قطاعات األعامل أو تلك التي تســتهدف الرسية وســالمة املحتوى 
وتوفر املعلومات، وبالتايل خيرج من نطاقها اجلرائم التي تستهدف البيانات الشخصية أو احلقوق 
املعنويــة عىل املصنفات الرقمية وكذلك جرائم املحتوى الضار أو غري املرشوع، ولذلك ال يعرب 

عن كافة أنامط جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت.)1(

يتضح مما ســبق أنه ليس كل اجلرائم اإللكرتونية تعترب غشــاً جتاريًا، بل وليس كل اجلرائم 

)1( ملزيد من التفاصيل، يراجع: يونس عرب )٢٠٠1(، العامل اإللكرتوين: الوسائل واملحتوى واملزايا والسلبيات.
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االقتصاديــة اإللكرتونية تعترب غشــاً جتاريًا، فالغش التجاري يمثل أشــكال وصورا معينة من 
اجلريمة االقتصادية املرتبطة بالكمبيوتر، واألخرية يف حد ذاهتا تتخذ أشكال وصورًا خمتلفة من 
اجلرائم اإللكرتونية أو اجلرائم املرتبطة بالكمبيوتر، وملا كانت جماالت التجارة واملال واالقتصاد 
مــن أهم املجاالت التي قد تنطوي عىل أنشــطة احتيالية يف بيئة اليــوم، فإنه من األمهية بمكان 
التعرف عىل ماهية وأشكال االحتيال والغش املرتبطة بتلك املجاالت يف بيئة املجتمع اإللكرتوين.

2 . 3 ماهية التجارة اإللكرتونية وأنواعها
2 . 3 . 1 ماهية التجارة اإللكرتونية

ُعِرفــت التجارة اإللكرتونية يف بداية الســبعينات من القرن العرشين عندما اســتخدمت 
رشكات أمريكية شبكات خاصة تربطها بعمالئها ورشكاء أعامهلا، كام بدأت يف أوائل السبعينات 
 ”Electronic fund“ transfers تطبيقات التجارة اإللكرتونية للتحويــالت اإللكرتونية لألموال
لكن يف حدود ضيقة مل تتجاوز املؤسسات التجارية العمالقة وبعض الرشكات، ويف نفس الفرتة 
ظهر تبادل البيانــات إلكرتونيًا “Electronic Data Interchange” والذي وســع تطبيق التجارة 
اإللكرتونية من جمرد معامالت مالية إىل معامالت أخرى وامتدت التقنية من املؤسســات املالية 

إىل مؤسسات أخرى)1(.

كام ساهم انتشــار الربيد اإللكرتوين مع العمل الشبكي يف املعامالت منذ أوائل الثامنينات 
حيث أصبح بدياًل فعااًل ورسيعًا مقارنًة بأجهزة االتصال األخرى واعترب من أهم األدوات التي 

يستخدمها رجال األعامل واملؤسسات.

يتبني للباحث مما ســبق، أن مفهوم التجارة اإللكرتونيةيتكون مــن مصطلحي: التجارة، 
واإللكرتونيــة، وتعني التجارة نشــاطًا اقتصاديًا يتم من خالله تداول الســلع واخلدمات بني 
احلكوماتواملؤسســات واألفراد وحتكمه قواعــد ونظم متفق عليها)٢(، كــام تعني اإللكرتونية 
نســبًة إىل التيار اإللكرتوين، أو إىل األجهزة فيه: جمال أداء النشاط التجاري باستخدام الوسائط 

)1( عبد احلميد بسيوين، التجارة اإللكرتونية، ص9.
)٢( التجارة هي الترصف يف رأس املال طلبًا للربح. ُينظر: احلفناوي، حممد إبراهيم، معجم غريب الفقه واألصول، 

)ومعه إعراب الكلامت الغريبة(، )دار احلديث، القاهرة، مرص، 143٠هـ/٢٠٠9٠م، ط1(، ص13٠.
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واألساليب اإللكرتونية التي يتم هبا عقد املتاجرة كجهاز امليناتل”MINITEL”، وجهاز التلكس، 
وجهاز الفاكس، وجهاز البيغر، واهلاتف، والتلفاز، واإلنرتنت)1(، وما شــابه ذلك من الوسائل 

واألدوات.

وهكذا، أحدث التعاقد عن طريق شــبكات اإلنرتنت طفرة يف عمليات تســويق الســلع 
واخلدمات، فبعد أن كانت الســلعة متر بمراحل عديدة ومن يد إىل أخــرى ابتداًء من املنتج أو 
الصانع ثم املوزع ثم لتاجر اجلملة ويليه تاجر التجزئة وأخريًا تصل إىل يد املشرتي أو املستهلك، 
فــإن عملية البيع أصبحت خمتــرصة يف العالقة املبارشة بني املنتج أو الصانع وبني املشــرتي أو 

املستهلك دون وجود وسطاء مما أدى إىل انخفاض يف ثمن بيع السلع.

ومن خالل ما ســبق نصــل إىل معرفة مصطلحني هامــني يف هذا املجــال ومها:التجارة 
اإللكرتونيــة، والتجارة عرب اإلنرتنت)٢( وهي الوجه اجلديد للتجــارة اإللكرتونية، فاملصطلح 
األول هو األسبق من الثاين من حيث الزمن باعتبار استعامل تكنولوجيا الفاكس والتلكس وغريه 
يف ميــدان التجارة. ولكن بعد ظهور اإلنرتنت وإتاحتها لألفراد تم اســتغالهلا يف جمال التجارة 
نظرًا ملا حتققه من نجاح يف األرباح وتيســري العمل التجاري، إال أنه مل يتم االستغناء النهائي عن 
باقي األجهزة يف املعامالت التجارية ممــا أدى إىل اندماج مصطلح التجارة اإللكرتونية املتعلقة 
باحلواســيب ضمن “c.commerce” ليؤدي إىل نفس املعنى أي استعامل اآلالت اإللكرتونية أو 
احلواســيب يف ميدان التجارة، لكن ما جيب أن أنوه إليه هو أن نسبة االعتامد عىل احلواسيب يف 
املعامالت التجارية أصبحت يف وقتنا احلارض تفوق بكثري نســبة اســتعامل األجهزة السابقة إىل 

درجة التخيل النهائي عن بعضها كجهاز التليكس، والبيجر)3(، وغري ذلك.

وبذلك فإنه يمكن تعريف التجارة اإللكرتونية بأهنا: بيع ورشاء وتبادل املنتجات واخلدمات 

)1( انظر:جماهد، أســامة أبو احلسن،اســتخدام اهلاتف اآليل يف املجال القضائي بمحكمــة باريس االبتدائية، جملة 
القضاء ـ عدد1٠، يناير يونيو سنة 199٠م، ص61 وما بعدها.

)٢( اإلنرتنت هي مزيج من عدد كبري من الشــبكات الفرعية التي تعمل بنظام مفتوح يسمح باالتصال بني جمموعة 
هائلة من احلواسيب عرب العامل وفق لغة مشرتكة واحدة، وهي مراسيم TCP/IP التي تسمح بخلق نوع من التفاعل 

عن طريق تبادل املعلومات واملعطيات برسعة عالية وبطريقة مرنة وال مركزية« انظر املوقع:
 www.FTC.gov/bcp/menuـ internet.htm.

)3( روب سميس، مارك سبيكر، ومارك تومسون. ترمجة خالد العامري. التجارة اإللكرتونية، ص: 7٥ ـ77.
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واملعلومات عرب شــبكات الكمبيوتر ومنها شــبكة اإلنرتنت، غري أن هذا التعريف مل يقع بشأنه 
االتفاق يف اإلطالق عىل مســمى التجارة اإللكرتونية، فكل هيئة تعرفها وفق جمال اســتعامالهتا 
هلذه التقنية إال أهنا تتحد يف حماور رئيسية سنطرحها بعد التطرق إىل أهم التعريفات املطروحة يف 
هــذا الصدد، ولذلك يرى الباحث أمهية إيراد عدد من تعريفات التجارة اإللكرتونية لدى عدد 

من الدول واهليئات العاملية)1(.

أواًل: التعريف الوارد يف مرشوع األمم املتحدة

حني ظهرت فكرة التجارة اإللكرتونية يف الثامنينات من القرن املايض، وتطورت يف النظام 
األمريكي، فقد كان تعريفها عبارة عن »تبادل املعطيات املعلوماتية«، وهذا املفهوم مؤداه الربجمة 
األوتوماتيكية للعمليات التجارية والصناعية واإلدارية التي يتم قيدها وتسلســلها بطريقة آلية 
دون أي تدخل إنساين، وكذلك استخدام الوسائل وضبطها من الناحية الشكلية، وفقًا ملستوى 
معيــاري أو قيايس معني)٢(، ثم اســتخدمت األمم املتحدة بعد ذلك مصطلحــًا متطورًا وأكثر 
عمومية من مصطلح »تبادل املعطيات املعلوماتيــة«، ويعني املصطلح األخري »تبادل معطيات 

معلوماتية يف جماالت اإلدارة والتجارة والنقل«)3(.

ويف 16 ديســمرب عام 1996 متت موافقة جلنة األمم املتحدة عىل القانون التجاري الدويل 
املعروف باألونيسرتال)unictral”)4” وهو نموذج ملرشوع قانون موحد للتجارة اإللكرتونية، إال 
أن هذا املرشوع رغم تعلقه بالتجارة اإللكرتونية فلم يتضمن تعريفًا خاصًا هبا، واكتفى املرشوع 
بتعريف »تبادل املعلومات اإللكرتونية« والتي تشمل التجارة اإللكرتونية وورد فيه أن التجارة 
اإللكرتونية عبارة عن »النقل اإللكرتوين بني جهازين للكمبيوتر للبيانات باستخدام نظام متفق 

عليه إلعداد املعلومات«.

)1(مصطفى، معوان، التجارة اإللكرتونية ومكافحة اجلريمــة املعلوماتية )قواعد اإلثبات املدين والتجاري(، )دار 
الكتاب احلديث، مرص، القاهرة، ٢٠٠8م، ط1(، ص361.

)٢(حجازي،ســهري،التهديدات اإلجرامية للتجــارة اإللكرتونية، جملة رشطة ديب، دولة اإلمــارات العربية، مركز 
البحوث والدراسات ـ العدد 91، د.ت، ص1. 

)3( حممد السيد عرفة، التجارة الدولية اإللكرتونية عرب اإلنرتنت، ص٥ وما بعدها.
)4( قانون األونيسرتال النموذجي بشأن التجارة اإللكرتونية، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، جلنة القانون التجاري 

الدويل، قرار رقم )8٥( يف 1996/1٢/16م.
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ثانيًا: تعريف التجارة اإللكرتونية يف الوثائق األوروبية

متت اإلشارة لعقود التجارة اإللكرتونية يف توجيه الربملان واملجلس األورويب رقم ٢7/97 
الصادر يف ٢٠ /٥/ 1997 باسم »العقود عن بعد«.

ونــص عىل تعريفها يف املادة الثانية من هذا التوجيه بــأن العقد عن بعد يقصد به »كل عقد 
يتعلق بالبضائع أو اخلدمات، ُأبرم بني مورد ومســتهلك يف نطاق نظام البيع أو تقديم خدمات 
عن بعد، نظمه املورد الذي يســتخدم، هلذا العقد، فقط، تقنيني أو أكثر لالتصال عن بعد إلبرام 

العقد وتنفيذه«.

وُعرفت تقنية االتصال عن بعد يف هذا املضامر كل وســيلة يمكن أن تستخدم إلبرام العقد 
بني طرفني بدون الوجود املادي واللحظي للمورد واملستهلك)1(.

يالحظ من خــالل التعريف عبارة »التعاقد عن بعد« التي تعني عدم وجود طريف العقد يف 
مكان واحد، لكن جتمعهام الوسيلة اإللكرتونية من خالل االتصال املبارش.

ثالثًا: تعريف التجارة اإللكرتونية يف الترشيعات العربية

وعىل غرار ما ســبق يف الوثائق األوروبية، وردت عدة تعريفــات للتجارة اإللكرتونية يف 
الترشيعات العربية، ومنها:

ورد يف املادة األوىل من مرشوع قانون التجــارة اإللكرتونية املرصي تعريٌف هلا بأهنا: »كل 
معاملة جتارية تتم عن بعد باستخدام وسيلة إلكرتونية«)٢(.

كام تناولت بعض الدراســات املرصية تعريفات للتجارة اإللكرتونية منها: »تنفيذ بعض أو 
كل املعامالت التجارية يف الســلع واخلدمات التي تتم بني مرشوع جتاري وآخر، أو بني مرشوع 

جتاري ومستهلك وذلك باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت«)3(.

كام عرفت التجارة اإللكرتونية يف دراســة مرصية أخرى بأهنــا »عملية البيع والرشاء عرب 

)1( مدحت عبد احلليم رمضان، املرجع نفسه، ص13.
)٢( عبد الفتاح بيومي حجازي، النظام القانوين حلامية التجارة اإللكرتونية، الكتاب األول، ص39، ط٢٠٠٢.

)3( أسامة أبو احلسن جماهد، بحث بعنوان »خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت«، ص3.
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الشبكات اإللكرتونية عىل املستويني الســلعي واخلدمي بجانب املعلومات وبرامج الكمبيوتر 
وأنشطة أخرى تساعد عىل املامرسات التجارية«)1(.

ويتميز هذا التعريف بإضافته إىل موضوع التجارة اإللكرتونية التي تعني بالسلع واخلدمات، 
عنرصًا جديدًا وهو املعلومات وبرامج احلاسب اآليل.

كــام تطرق القانون التونيس)٢( إىل التجارة اإللكرتونية الصادر يف 9 أكتوبر ســنة ٢٠٠٠م، 
فأورد تعريفــًا للمبادالت التجارية والتجــارة اإللكرتونية يف الفصــل األول رقم: ٢ من هذا 
القانــون أنه: »يقصد يف مفهوم هذا القانون باملبادالت التجارية: املبادالت التي تتم باســتعامل 
الوثائــق اإللكرتونية«)3(. والتجــارة اإللكرتونية: العمليات التجاريــة التي تتم عرب املبادالت 

اإللكرتونية)4(.

ويتضــح لنا من خالل هذا التعريف أن التجارة اإللكرتونية هي عملية جتارية، ســواء كان 
موضوعها ســلعة أو خدمة أو أداء عمل وذلــك عن طريق املبــادالت التجارية، بينام عرفت 
التجارة اإللكرتونية يف األردن أهنا: جممل العمليات التي حتكم املعامالت التجارية والتفاوضية 

بني الرشكات واملؤسسات واألفراد بطريقة إلكرتونية)٥(.

كــام ورد تعريف للتجارة اإللكرتونية أهنا: عملية ترويج وتبادل الســلع واخلدمات وإمتام 
صفقاهتا باستخدام وسائل االتصال وتكنولوجيا تبادل املعلومات احلديثة من بعد وال سيام شبكة 
املعلومات الدولية )اإلنرتنت( دون احلاجة إىل انتقال األطراف والتقائهم يف مكان معني، سواء 
أمكن تنفيذ االلتزامات املتبادلة إلكرتونيًا أو اســتلزم األمر تنفيذها بشــكل مادي ملموس)6(، 

)1( انظر: مصطفى سعيد أمحد يف تقريره »التجارة اإللكرتونية يف القرن القادم« ص٢.
)٢( من اجلدير بالذكر أن تونس هي أول دولة عربية صدر فيها قانون ينظم التجارة اإللكرتونية، ثم تبعتها بعد ذلك 
العديد من الــدول العربية، وقد عرف الترشيع التونيس التجارة اإللكرتونية بأهنــا »العمليات التجارية التي تتم 
عرب املبادالت اإللكرتونية«، وعرف املبادالت اإللكرتونية بأهنا املبادالت التي تتم باستعامل الوثائق اإللكرتونية.
)3( الوثيقة اإللكرتونية هي: كل جســم منفصل أو يمكن فصله عن نظام املعاجلــة اآللية للمعلومات، وأن تكون 
ســجلت عليه معلومات معينة سواء كانت ُمعدة لالستخدام بواســطة نظام املعاجلة اآللية للمعلومات أو يكون 
مشتقًا من هذا النوع«.انظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، الدليل اجلنائي والرتميز يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، 

ص1٥4 وما بعدها.
)4( جمموعة النصوص القانونية املتعلقة باملعلوماتية واالتصاالت ـ مجع وترتيب: عيل كحلون، ص13.

)٥( صدقي حسن سليامن، املستلزمات القانونية لتنظيم ونفاذ عقود التجارة اإللكرتونية، ص1.
)6( انظر: أمحد عبد الكريم سالمة، اإِلنرتنت والقانون الدويل اخلاص: فراق أم تالق؟ املجلد الثاين، ص٢8.
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ويالحظ عىل هذا التعريف أنه يقوم برشح مفهوم التجارة اإللكرتونية وال يعرفها.

وبعد هذا العرض ألهم التعريفات الواردة بشــأن التجارة اإللكرتونية، يتبني أنه ليس من 
الســهولة حتديد مفهوم التجارة اإللكرتونية، خاصًة لو أخذنا يف االعتبار نوع التقنية املستخدمة 

فيها، إال أنني أصل إىل ثالثة حماور أساسية متيز التجارة اإللكرتونية وهي كام ييل: 

أواًل: أن الركيزة األساسية للتجارة اإللكرتونية تتجىل يف فكرة النشاط التجاري، وذلك باعتبارها 
مرشوعًا جتاريًا.

ثانيــًا: كام حتولت الدعامــات الورقية املســتخدمة يف املعامالت التجارية بني طــريف العقد بفضل 
التكنولوجيا إىل جمرد بيانات أو معلومات تنســاب عرب شبكات االتصال وعىل رأسها شبكة 

اإلنرتنت، وما يالحظ أن هذا التحول مل يمس الطبيعة القانونية للعمليات التجارية ذاهتا.

ثالثًا: أن العالقات الناشئة عن هذه التجارة ليست حبيسة مكان أو بلد معني، لكنها تنساب عرب 
حدود الدول متاشــيًا وفكرة العوملة املقرتنة بالتكنولوجيــا املتقدمة، فالبائع قد يكون يف 
اجلزائر واملشــرتي يف الصني. ومن خالل هذه التعاريف السابقة يمكن استنباط تعريٍف 
قد يرقى إىل مجلة التعريفات الســابقة مفاده أن التجارة اإللكرتونية هي: كل عقد جتاري 
يتم عن بعد عرب الوســائل اإللكرتونية إىل غاية إمتامه، وهو تعريف أراه يتســع ليشمل 
التقنيات احلديثة املتاحة حاليًا واملستقبلية يف إمتام عقود التجارة اإللكرتونية، ناهيك عن 
أنه شــامل ملوضوع التجارة اإللكرتونية من سلع وخدمات وغريها من برامج وتقنيات 

املعلومات.

2 . 3 . 2 أنواع عقود التجارة اإللكرتونية

تتنــوع أنواع العقود التجارية التي تتم عرب الوســائل اإللكرتونيــة إىل أنواع كثرية، غري أن 
تلــك العقود إما أن تكون متضمنة عىل صورة عقد ورشاء ماديني كام هو احلال يف البيوع العادية 
بأنواعها املختلفــة، أو تكون بعض أجزائها قارصة عىل منافع أو خدمات كام هو احلال يف عقود 
اإلجارة واجلعالة، وعقود التأمني وما شــابه، وبناًء عىل هذا، سأعرض فيام ييل ثالثة أنواٍع ُتعترب 

من أشهر أنواع عقود التجارة اإللكرتونية، وهي:
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أواًل: عقود البيع والرشاء اإللكرتونية

العقد يف اللغــة يطلق عىل معان عدة، ومنها الربط الذي هــو نقيض احلل، قد جاء يف تاج 
العروس أن«الذي رصح به أئمة االشتقاق أن أصل العقد نقيض احلل«)1(، وقال صاحب لسان 

العرب: »العقد: نقيض احلل وعقد احلبل شده«)٢(.

أما العقد يف االصطالح الفقهي فيطلق عىل معنيــني عام وخاص، أما املعنى العام فرياد به 
كل التزام تعهد اإلنســان بالوفاء به سواء أكان يف مقابل التزام آخر كالبيع والرشاء ونحوه أم ال، 

كالنذر والطالق واليمني، وسواء أكان التزامًا دينيًا كأداء الفرائض والواجبات.

أمــا املعنى اخلاص للعقد فهو االلتزام الذي ال يتحقق إال من طرفني، وهذا املعنى هو املراد 
عند إطالق الفقهاء لفظ العقــد، فهم يعنون به صيغة اإلجياب والقبول الصادرة من متعاقدين، 

وهذا هو املعنى الشائع يف كتبهم)3(.

أما العقد اإللكرتوين، فقد ُعرف بعدة تعريفات لكن كلها تنصب يف معنى واحد مفاده أن: 
العقد اإللكرتوين هو اتفاق يتالقى فيه اإلجياب بالقبول عىل شــبكة دولية مفتوحة لالتصال من 

ُبعد، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بفضل التفاعل بني املوجب والقابل)4(.

ومن خالل هذا التعريف يمكن القول إن العقد اإللكرتوين يتميز بام ييل: 

أواًل: عدم وجود جملس عقد مادي بني األطراف حلظة تبادل الرتايض. 

ثانيــًا: صدور اإلجيــاب واقرتان العرض به يتم بطريق ســمعي برصي عرب شــبكة املعلومات 
واالتصاالت الدولية بالتفاعل بني طرفني يضمهام جملس واحد حكمي افرتايض.

ثالثًا: أن أطراف العقد موجودون يف أماكن خمتلفة.

رابعًا: أن املبيع ال يمكن رؤيته واحلكم عليه متامًا إال بعد احلصول عليه وتسلمه.

)1(الزبيدي،حممد مرتىض احلسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، باب الدال، فصل العني، مادة »عقد«.
)٢( لسان العرب، مادة عقد، باب الدال، فصل العني، مادة »عقد«.

)3( الســيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن ابن أيب بكر، األشــباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية، حتقيق: حممد 
حممد تامر، وحافظ عاشور حافظ، )دار السالم، الرياض، 14٢4هـ/٢٠٠4م، ط1(، ص٢68.

)4( أسامة أبو احلسن جماهد، خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت، ص1٥.
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ويتبني من ذلك أن العقد اإللكرتوين ينتمي إىل فصيلة العقود التي اصطلح القانونيون عىل 
تسميتها بـ)العقود التي تربم عن بعد()1(، فهو عقد ال يوجد فيه جملس مادي للمتعاقدين، ويتم 
فيه اإلجياب عن ُبعد بالوســائل اإللكرتونية املتاحة، كام ينتقل أمر الرشاء )القبول( بوساطة هذه 

الوسائل أيضًا)٢(.

هذا، و يشمل البيع والرشاء اإللكرتونيني قسمني من العقود:

القسم األول: بيع السلع، حيث يتم اختيار السلعة املعروضة عرب املواقع املخصصة هلذا الغرض، 
وبعد املوافقة عىل ســعرها يتم دفع الثمن بعد الطلب، فعىل سبيل املثال عند الرغبة يف 
رشاء كتــاب معني من أحد املكتبات التي تعرض الكتب عن طريق شــبكة اإلنرتنت، 
كمكتبة النيل والفرات الذي عىل موقعها اإللكرتوين)3(، يتم طلب الكتاب وتســجيل 
املعلومات املطلوبة ودفع الثمن ثم بعد ذلك يتم شــحنها إىل املشرتي، إال أنه قد تكون 
السلعة املشرتاة عبارة عن كتاب إلكرتوين، أو برنامج إلكرتوين معني كالربامج املضادة 
لفريوســات الكمبيوتر مثاًل فطريقة الشحن تتم مبارشة بواسطة حتميلها عىل حاسوب 

املشرتي.

القسم الثاين: أداء اخلدمات، فاخلدمات املقدمة عن طريق اإلنرتنت عديدة ومتنوعة، وقد تكون 
اخلدمة عىل شكل معلومة معينة كاإلجابة عن أسئلة امتحانات ملادة من املواد يف إحدى 

السنوات الدراسية مثاًل، أو احلجز يف الفنادق أو خطوط الطريان وغريها.

هذا، وقــد تكون اخلدمة إجراء عمليــة جراحية مثاًل عن بعد، حيث جُتــرى هذه العملية 
ملريض يف مكان ما والطبيب الرئييس يف مكان آخر، وتتيح التقنية هلذا الطبيب املشاهدة املبارشة 
للمريــض وموقع اجلراحة، فتكون فاعليته وكأنه حارض يف غرفــة العمليات وذلك عن طريق 

توجيهه املبارش لألطباء املساعدين.

)1( يعــرف علامء القانون عقد البيع من بعد بأنه: )عقد يتعلــق بتقديم منتج أو خدمة ينعقد بمبادرة من املورد دون 
حضور مادي للمورد واملستهلك، وباستخدام تقنية لالتصال من بعد من أجل نقل عرض املورد وأمر الرشاء من 

املستهلك(، )انظر: خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت، ص48(.
)٢( نظام يعقويب، األحكام الفقهية للتعامل باإلنرتنت، ندوة للربكة التاسعة عرشة لالقتصاد اإلسالمي، ص1٥.

.www.neelwafurat.com :3( موقع املكتبة عىل الشبكة العنكبوتية هو(
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ثانيًا: عقود اإلجيار اإللكرتونية اإلجيار يف اللغة واالصطالح

1 ـ اإلجارة لغة مشــتقة من األجر وهو العوض، قال تعــاىل: ﴿... ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ﴿77﴾ )الكهف(، ومنه ســمي الثواب أجرًا، ألن اهلل تعاىل يعوض العبد عىل طاعته، 

أو صربه عىل مصيبته، فاإلجارة من أجر يأجر، وهو ما أعطيت من أجر يف عمل)1(.

٢ ـ واإلجارة يف االصطالح الفقهي: »عقد عىل منفعة معلومة بعوض معلوم«، فهي حمددة باملدة 
أو بالعمل، خالفًا للبيع، واإلجارة متليك للمنفعة، أما البيع فهو متليك للذات يف اجلملة)٢(.

اإلجيار اإللكرتوين

إن االنتقال من عرص العقد املكتوب بني أشخاص حارضين نحو عرص العقد غري املكتوب 
وغري املادي املربم عن ُبعد بني غائبني مل يكن معدًا له بشكل مسبق ولكن أتى تدرجييًا تبعًا لتطور 

تقنيات التسويق ووسائله املختلفة.

وشبكة اإلنرتنت ليســت ـ يف الواقع ـ سوى وسيط أو أداة جديدة إلبرام العقود املختلفة، 
حيث يمكننا أن نستعيد الصور املعروفة من العقود الداخلية ضمن نطاق عقود البيع باملراسلة، 
وبشــكل أوسع إنشاء العقود عن ُبعد. فعمليات بيع الســلع وتقديم اخلدمات اجلارية عن ُبعد 
ليســت ظاهرة جديدة، لكن انتشار وســائل االتصاالت عن بعد عىل املستوى العاملي أدى إىل 
تعزيز هذا النوع من العالقات بني األفراد، وأيضًا بني املؤسسات والرشكات، حني نمت تقنيات 
جديدة ومبتكرة يف التجارة عن ُبعد)3(. ومع أن العقد اإللكرتوين ينتمي إىل زمرة العقود التي تربم 
عن ُبعد، فإنه يمتاز بميزة خاصة جتعله خمتلفًا عنها بعض الشــئ، ويرتتب عىل ذلك أيضًا بعض 
اآلثــار. ففي العقود التي تربم عن ُبعد ال يوجد هناك حضور زمني ومادي للمتعاقدين، بينام يف 
العقد اإللكرتوين عرب اإلنرتنت نجد حضور زمني ولكنه افرتايض تسمح به الصفة التفاعلية هلذه 
الشــبكة،  بل تسمح هذه الصفة بتسليم بعض األشــياء وأداء بعض اخلدمات فورًا عىل الشبكة 

)1( لسان العرب، باب الراء، فصل األلف، مادة »أجر«.
)٢(مغني املحتاج، ج٢، ص٢33.الفتوحي، حممد بن أمحد، منتهى اإلرادات يف مجع املقنع وزيادات، حتقيق: عبد اهلل 

الرتكي، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 14٢7هـ/٢٠٠8م، ط٢(،ج٢،ص3٥1. 
)3( عباس العبودي، التعاقد عن طريق وســائل االتصال الفوري وحجيتها يف اإلثبات املدين، دراسة مقارنة، )دون 

معلومات(، ص4٠.
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كاحلصول عىل معلومات معينة، أو برامج احلاســب اآليل، كــام يمكن أيضًا الوفاء الفوري عىل 
الشبكة)1( مما أدى إىل استقطاب أعداد من عقود اإلجيار املربمة عرب اإلنرتنت، كاستئجار الغرف 
يف الفنادق مثاًل حيث يمكن التعرف إىل قيمة إجيار وحجز غرفة يف فندق معني، ويتلقى صاحب 

الطلب الرد عىل االتفاق مبارشة)٢(.

ثالثًا: تعريف عقود التأمني يف اللغة واالصطالح

1 ـ التأمني لغة: من مادة أمن، يأمن أمنًا إذا وثق وركن فهو آمن، قال يف املعجم الوســيط: أِمن 
يأَمن أمنًا وأمانة وأَمنًا وإْمنًا: اطمأن ومل خيف)3(.

ن له أو إىل املســتفيد الذي  ن أن يؤدي إىل املؤمَّ ٢ ـ والتأمــني يف االصطالح عقــد يلتزم به املؤمِّ
اشرتط التأمني لصاحله يف حالة وقوع اخلطر املبنيَّ يف العقد، مبلغًا من املال أو إيرادًا مرتبًا أو 
ن)4(. ن له للمؤمِّ أي تعويض مايل آخر، وذلك مقابل مبلغ حمدد أو أقساط دورية يؤدهيا املؤمَّ

وهناك تعريفات كثــرية للتأمني، لكن االتفاق واقع بينها عىل العنارص األساســية للتأمني 
ن، واجتــاه التأمني إىل عني يقع عليها التأمني،  ن له واملؤمِّ من وجــود اإلجياب والقبول من املؤمَّ
ن،  ن له بدفع مبلغ من املال دفعة واحدة أو عىل أقســاط يتم االتفاق عليها للمؤمِّ وأن يقوم املؤمَّ
ن عليها إذا تعرضت ملا يتلفها)٥(، وبناًء عىل هذا،  ن بضامن ما يقع عىل العني املؤمَّ وأن يقــوم املؤمِّ
فــإن عقود التأمني اإللكرتونيةنظرًا إىل أن أغلبهــا التي تربم عرب اإلنرتنت ُتعدُّ أهنا نوٌع من أنوع 
التأمــني التجاري، بل إن التأمني التجاري هو الذي تنــرصف إليه كلمة التأمني عند إطالقها يف 
اإلنرتنت)6(، وألنه قد صدر قرار جممع الفقه اإلســالمي بام نصه: )إن عقد التأمني التجاري ذا 
القســط الثابت الذي تتعامل به رشكات التأمني التجاري عقد فيه غرر كبري ُمفسد للعقد، ولذا 

)1( خصوصية التعاقد عرب اإلنرتنت، ص٥٢.
)٢( منصور حممد حمروس، دليل مواقع اإلنرتنت العربية، ص446.

)3( الفريوزآبادي، املعجم الوسيط: مادة أمن، )ق. م(.
)4( حممد رواس قلعه جي، املعامالت املالية املعارصة يف ضوء الفقه والرشيعة، ص1٥٠.

)٥(الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، جملة البحوث اإلسالمية، العدد التاسع عرش، الرياض، عام 14٠7هـ، 
ص19.

)6( انظر: جملة البحوث اإلسالمية، العدد التاسع عرش، ص٢3.
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فهو حرام رشعًا()1(، وتأسيســًا عىل هذا القرار فإن مجيع عقــود التأمني التجاري التي تربم عرب 
اإلنرتنت سواء يف الدول العربية أو غريها، غري جائزة من الناحية الرشعية.

2 . 4 خصائص التجارة اإللكرتونيةومبادئها األساسية

2 . 4 . 1 خصائص وسامت التجارة اإللكرتونية

ُيعترب االعتامد املتزايد يف املعامالت التجارية بواسطة التجارة اإللكرتونية يف الدول املتقدمة 
تكنولوجيــًا، دلياًلمهاًم عىل مدى إجيابياهتا؛ وذلك مما حتققه مــن دخل قومي عىل املجتمع، وما 
جتنيه املؤسسات من ربٍح يف حتصيل العائدات، وإشباع حاجيات املستهلكني بدون عناء، ورغم 
هذه اإلجيابيات فإن التجارة اإللكرتونية ال ختلو من بعض الســلبيات، وفيام ييل إشارة إىل بعض 

اخلصائص اإلجيابية للتجارة اإللكرتونية، تليها بعض اخلصائص السلبية هلا.

بعض اخلصائص اإلجيابية للتجارة اإللكرتونية

أواًل: اخلصائص اإلجيابية بالنسبة للمجتمع

التجارة اإللكرتونية أداة لزيادة القدرة التنافســية وزيادة الصادرات نظرًا لسهولة الوصول 
إىل مراكز االســتهالك، وإمكانات تسويق السلع واخلدمات عامليًا، كام تتميز برسعة عقد وإهناء 
الصفقات، واالستجابة لتغريات احتياجات ومتطلبات املستهلكني. وهي أداة حتقق للمرشوعات 
مشــاركة يف التجارة العاملية وتوفر هلا قدرة الوصول إىل األســواق العاملية وتتيح للمنتج القيام 
بمعامالت جتارية يف دول العامل عرب احلدود بفاعلية وكفاءة عن طريق خفض تكاليف التســويق 

والدعاية واإلعالن وتوفري الوقت بام ينعكس إجيابيًا عىل تنشيط املرشوعات)٢(.

وختلق التجارة اإللكرتونية فرص العمل احلر والعمل يف املرشوعات الصغرية واملتوســطة 
التي تتصل باألســواق العاملية بأقل تكلفة اســتثامرية، كام تعترب جتارة اخلدمات جمااًل أساسيًا يف 
التجارة اإللكرتونية، كام تعترب أداة لزيادة شــفافية األعامل احلكومية وحتسني اخلدمات وتبسيط 

)1( جممع الفقه اإلسالمي بجدة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، العدد الثاين، جدة، اجلزء الثاين، ص731.
)٢( يوسف، أمري فرج، عاملية التجارة اإللكرتونية وأساليب مكافحة الغش التجاري اإللكرتوين، )املكتب اجلامعي 

احلديث، مرص، القاهرة، ٢٠٠9م، ط1(، ص٢89.
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اإلجراءات وتســهيل املعامالت احلكومية وحتقيــق التواصل مع املواطنــني، كام تيرس توزيع 
اخلدمات العامة مثــل الصحة والتعليم واخلدمات االجتامعية بســعر منخفض وبكفاءة أعىل، 
وهي أداة لزيادة االســتثامر بتوفري املعلومات للمستثمرين ورجال األعامل وتساعد عىل عرض 

إجراءات وخطوات ونامذج اخلدمات احلكومية وأداء اخلدمات إلكرتونيًا.

كام حتقق االســتفادة من فرص التكنولوجيا املتقدمة يف خلق مناخ لدخول رشكات وأعامل 
جديدة يف جمــال التكنولوجيا املتطورة وأعامل البنية األساســية لنظم املعلومات واالتصاالت، 
وتســمح أيضًا ببيع البضائع بأسعار مقبولة وبذلك يستطيع األفراد ذوي الدخل املحدود رشاء 
حاجياهتم، كام تسمح لسكان الدول الضعيفة اقتصاديًا امتالك منتجات وبضائع غري متوفرة يف 

بالدهم وهذا يؤدي إىل رفع مستوى املعيشة للمجتمع ككل)1(.

ثانيًا: اخلصائص اإلجيابية بالنسبة للرشكات واملؤسسات

لقــد أصبح بإمكان الــرشكات الصغرية منافســة الكبرية منها ألن حرية دخول الســوق 
االفرتاضية العاملية مفتوحة للجميع، مما سيؤدي إىل حتقيق املنافسة الكاملة، هذا ويمكن عرض 
أهم اخلصائص اإلجيابية التي تستفيد منها الرشكات واملؤسسات من التجارة اإللكرتونية كالتايل: 

1 ـ تدعيم عالقة املؤسسة بعمالئها إذ تستطيع عرض قوائم أسعار ومعلومات املنتجات ومنافذ 
البيع والتوزيع مع إمكانية التفاعل مع املوزعني والعمالء وتوفري معلومات التسعري واإلنتاج 
ونظم الشحن والتســليم مما يعمل عىل توفري الوقت واجلهد ورسعة إنجاز األعامل بالنسبة 

للرشكة أو للعمالء والوصول إىل مناطق جغرافية بعيدة والتغلب عىل عامل الوقت.

٢ ـ تقريب املسافة بني املستهلكني واملنتجني بوصول كل منهم إىل اآلخر مبارشًة دون وسيط.

3 ـ تســتطيع الرشكات تقديم خدماهتا إىل عمالء خارج نطاق نشاطها اجلغرايف، فتواجد موقع 
الرشكة عىل اإلنرتنت جيعلها غري مقيدة بحدود الزمان واملكان إذ يستطيع العمالء من مجيع 

دول العامل الوصول إليها يف أي وقت عىل مدار الساعة.

4 ـ االســتغناء عن توظيف عدد كبري من املوظفني، فقواعد البيانات وبرامج الربيد اإللكرتوين 

)1( بيسوين، عبد احلميد، التجارة اإللكرتونية، ص78.
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واالتصال تنطوي عىل خواص متفاعلة للرد عىل الرسائل واالستفسارات تلقائيًا.

٥ ـ عدم وجود فارق زمني بني نرش أو إضافة معلومات جديدة عن نشاط الرشكة، وبني وصول 
العمالء إىل هــذه املعلومات، حيث مُتّكن مــن تتبع حركة املنتجــات اجلديدة واحلمالت 

التسويقية دون أي تأخري مقابل تكاليف زهيدة أو بدون تكلفة أحيانًا.

6 ـ أن معرفة آراء املســتهلكني يف السلع أو اخلدمات، يؤدي حتاًم إىل حتسني املنتجات وجودهتا 
 ”Feedback“ بام يتفق ورغبات املســتهلكني الذين يتم سرب آرائهم من خالل تغذية عكسية
وهي عملية تتم بسهولة من خالل اخلواص التفاعلية التي تنطوي عليها اإلنرتنت، كإضافة 
أداة بســيطة ضمن صفحة الرشكة لالتصال تتيح للعمالء إرسال آرائهم إضافة إىل ما توفره 
جمموعات النقاش واألخبار للتعرف عىل اجتاه السوق ومدى الطلب عىل منتج ما، وهذا له 
تأثري عىل التســويق وترويج املبيعات وعقد اتفاقيات البيع والتمويل والتأمني والتوكيالت 

التجارية، وتطوير املنتجات واخلدمات وتوزيعها.

7ـ  تســتفيد الرشكات من التجارة اإللكرتونية يف توفري فرص أكرب جلني األرباح نتيجة وصوهلا 
إىل عدد هائل من الزبائن. وأيضًا بناء مواقع جتارية عىل الويب أكثر اقتصادًا من بناء أسواق 
التجزئــة وصيانة املكاتب، فال حتتاج إىل اإلنفاق الكبــري عىل أمور الرتويج، أو التجهيزات 
املكلفــة لتخدم الزبائن، كام ال حتتاج الرشكات إىل اســتخدام عدد كبري من املوظفني للقيام 
بعمليــات اجلرد واألعامل اإلدارية ألن قواعد البيانات حتتفــظ ببيانات البيع والزبائن، كام 

تساهم يف ختفيض تكاليف االتصاالت السلكية والالسلكية باعتبار اإلنرتنت أقل تكلفة.

 تســاهم التجارة اإللكرتونية يف التواصــل الفعال بني الرشكات والعمــالء: نظرًا إللغاء 
املسافات واحلدود واالستفادة من بضائع وخدمات الرشكات األخرى واملوردين وإجياد رشكاء 

جتاريني جدد وتوسيع نطاق السوق، وحتسني التنافس.

8ـ   تســاهم يف إنشــاء جتارة متخصصة، مما يعني فرص عمل جديــدة، وخدمات جديدة 
ومنتجات جديدة، كام تساعد عىل خلق أسواق جدية تفرض نفسها يف األسواق العاملية.
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ثالثًا: اخلصائص اإلجيابية بالنسبة للمستهلكني

كانت حاجيات املســتهلك حمدودة بحدود الدولة التي يقطنهــا، فال يعلم باجلديد إال من 
خــالل املتنقلني إىل دول أخرى، لكن التجارة اإللكرتونيــة ذللت الكثري من العقبات بالنظرإىل 

خصائصها بالنسبة للمستهلكني، وأهم تلك اخلصائص هي: 

1 ـ توفري الوقت واجلهد واملســافة، فاألســواق اإللكرتونية مفتوحة دائاًم بدون عطالت، وال 
حيتاج املستهلك السفر إليها كام ال يتطلب رشاء ســلعة أكثر من نقل املنتج بالفأرة وإدخال 

بعض املعلومات عن وسيلة السداد.

٢ ـ توفــر التجارة اإللكرتونيــة فرصة زيارة خمتلف أنــواع حمالت اإلنرتنت وتــزود الزبائن 
بمعلومات كاملة عن املنتجات بدون ضغوط الباعة أو اإلحراج.

3 ـ وبام أن التسوق عىل اإلنرتنت يوفر الكثري من التكاليف املنفقة يف التسوق العادي فإن أسعار 
السلع تكون منخفضة مقارنة باملتاجر التقليدية مما يصب يف مصلحة الزبائن.

4ـ  إمكانيــة الوصــول إىل منتجات ورشكات مل تكن متوفرة بالقرب من املســتهلك، كام مُتكن 
املستهلك فيام خيص املنتجات الرقمية كالكتب اإللكرتونية من احلصول عليها برسعة فائقة 

ال تزيد عن ثوان أو دقائق من مجيع أنحاء العامل.

رابعًا: اخلصائص السلبية للتجارة اإللكرتونية

كــام أن للتكنولوجيا إجيابيات فإهنا ال ختلو من بعض الســلبيات، وهذا ينطبق أيضًا عىل   
التجارة اإللكرتونية خاصة وأهنا حديثة النشأة، حيث يمكن حرص سلبياهتا كام ييل: 

1 ـ هناك الكثري من املواد املسموح عرضها يف بلد ما هي ممنوعة يف بلد آخر، كبيع أفالم اجلنس، 
واألســلحة، والسموم الضارة باإلنســان.. وملا كانت اإلنرتنت ال تقف عند حدود املنطقة 
اجلغرافية املحليــة والقوانني الداخلية لذلك فإهنا ال تأخــذ يف االعتبار عند توجيه الدعاية 
والرتويج ألي مــادة ما، حدود الدين وال التقاليد وال حتى أعــراف املجتمعات املحافظة 

منها.
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٢ ـ تتطلب التجارة اإللكرتونية استخدام اإلنرتنت مع التطوير الدائم للربامج ووسائل الرتميز 
واحلامية مما جيعل التطوير املستمر مطلوبًا، وهذا يثقل كاهل الدول التي ال متلك البنية التحتية 
للتعامل مع اإلنرتنت إال يف أضيق احلدود، مما حُيرمها االنتفاع من هذه التكنولوجيا، كام أن 
اســتعامل النقود اإللكرتونية وبطاقات االئتامن يعترب منا ألمور املرهقة لدى البلدان التي ال 
تعمل هبا وســيؤدي ذلك إىل وقوعها يف خطر توجه التجار نحــو بنوك عاملية للقيام بمهام 

حتصيل عمليات بطاقات االئتامن عرب اإلنرتنت.

3 ـ القت التجارة اإللكرتونية العديد من عمليات الدخول غري املرشوع يف شبكات املؤسسات 
الكبرية، مما أدى باخلــرباء إىل التعامل بجدية مع أمن وتأمني املعلومات يف حماوالت عديدة 
للحيلولة بني اللصوص وخرباء التجسس وبني املعلومات املهمة، إال أن ذلك لقي يف نفس 
الوقت عنادًا وإرصارًا عىل حماوالت الدخول غري املرشوعة إىل املواقع املهمة بغرض الرسقة 

أو التجسس وهذا يتطلب اجلهد الدائم واملضني يف التصدي للقرصنة.

4ـ  ال يــزال تدخــل الدولة ضعيفــًا يف مراقبة ســيولة املعامالت التي تتجــاوز املليارات من 
الدوالرات تتم عىل اإلنرتنت دون معرفٍة كاملة بطبيعة احلسابات أو طرق املحاسبة الرضيبية 
هلذه الصفقات، واستدراكًا هلذه السلبيات فالبحث جاري حاليًا عن نوع من املراقبة يسعى 
إىل وضع برنامج رقايب وتدقيق حماســبي إلكرتوين هبدف حتديــد الرضائب وأنظمتها عىل 

اإلنرتنت.

2 . 4 . 2 املبادئ األساسية للتجارة اإللكرتونية يف الفقه اإلسالمي

األصل »أن وضع الرشائــع إنام هو ملصالح العباد يف العاجــل واآلجل معًا.. واملعامالت 
راجعة إىل حفظ النســل واملال من جانب العباد يف الوجــود، وإىل حفظ النفس والعقل أيضًا.. 
واملعامالت ماكان راجعًا إىل مصلحة اإلنســان مع غريه كانتقال األمالك بعوض وغري عوض 
بالعقد«)1(، وعقود التجارة اإللكرتونية تدخل يف هذه املقاصد، حيث ينبه اإلمام الشــاطبي عىل 
أمهية قضاء املصالح يف جواز املعامالت التجارية ومنها: التجارة اإللكرتونية؛ مما يفهم من سياق 

)1(الشــاطبي، أبو إسحاق حممد بن إبراهيم بن موســى، املوافقات، حتقق: أيب عبيدة، مشهور بن حسن آل سلامن، 
تقديم: بكر بن عبد اهلل أبو زيد، )وزارة الشئون اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ط1(، ج٢،ص9.
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كالمه لقيام مصالح اإلنسانية فيها، كام هيتم باإلطار األخالقي للتجارة وينص عىل أن »املصلحة 
التكميلية حتصيل مع فوات املصلحة األصلية، لكن حصول األصلية أوىل ملا بينهام من التفاوت.. 

وأصل البيع رضوري، ومنع الغرر واجلهالة مكمل«)1(.

هذا، وأساس الترشيع االقتصادي اإلســالمي هو املصلحة، فحيثام ُوجدت مصلحة فثمة 
رشع اهلل، وليس ذلك بدعة يف االقتصاد بــل تربط مجيع األحكام باملصالح إذ الغاية منها جلب 

املنافع ودرء املفاسد)٢(، ويتحقق ذلك يف التجارة اإللكرتونية.

يؤكد مما ســبق أن الرشيعة اإلســالمية مبنية عىل مراعاة قواعد املصلحة العامة يف مجيع ما 
يرجع للمعامالت اإلنسانية؛ ألن غايتهاحتقيق السعادة الدنيوية واألخروية للبرشية، عن طريق 
هدايتهم لوســائل املعاش وطرق اهلناء.. وراعى اإلســالم هذه احلقيقــة، فبني أن مقياس كل 
مصلحة هو اخللف املســتمد من الفطرة واعتبار هذا العرف اإلنســاين الفطري مقياسًا للقانون 

وأساسًا للخلق)3(.

من خالل ذلك يفهم أن أســاس املعامالت بوجه عــامـ  والتجارة اإللكرتونية خصوصًاـ  
تعتمد يف إطارها العام ونموذجها األمثل اخُللق؛ مقياسًا للنظام يف التعامل بني سائر البرش، وأن 
املصلحة ُتعدُّ من أهم األسس يف التطبيق التجاري اإللكرتوين؛ ألنه مل يفتح باب االستصالح إال 

يف املعامالت ونحوها مما تعقل معاين أحكامها)4(.

ولقد نبه الشــاطبي إىل رضورة أخــذ احليطة والنظر يف عواقب األعــامل التجارية وجتنب 
حمرماهتا، حيث نص عىل »أن أصل البيع رضوري، ومنع الغرر واجلهالة ومنع بيع املعدوم إال يف 
السلم، ويف املعامالت: كاملنع من بيع النجاسات«)٥(، وأن املصلحة الرشعية تقتيض األخذ هبا يف 

)1( االشاطبي، املوافقات، ج٢، 14.
ف، عبد الوهاب، علم أصول الفقــه، )دار احلديث، مرص، القاهرة،  )٢( الشــاطبي، املوافقات، ج٢، ٢٠9، وخالَّ

14٢3هـ/٢٠٠3م، ط7(، ص91.
)3( الفــايس، عــالل، مقاصد الرشيعة اإلســالمية ومكارمها، )ط٥، مؤسســة عــالل الفايس، الــدار البيضاء، 

14٢9هـ/٢٠٠8م(، ص189.
)4( خالف، عبد الوهاب، مصادر الترشيع اإلســالمي، )دار احلديث، مرص، القاهرة، د. ت، ط1(، ص9٠ ـ91، 
والربيعــة، عبد العزيز بن عبد الرمحن،أدلة الترشيع املختلف يف االحتجاج هبا،)د. ن، الرياض، 143٢هـ، ط1(، 

ص٢4٠.
)٥( املوافقات، ج٢، 14.
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هذا الباب؛ ألن احلاجة تدعو إىل ذلك، ولقد كان موقف اإلســالمـ  من لدن الصحابة إىل عرص 
أئمة املذاهب ـ العمل باملصلحة، وتقريرها يف القواعد األصولية والفروع الفقهية)1(.

جاء يف تقرير املســائل الفقهية املستجدة »أن الفقه اإلســالمي مل يقف يومًا أمام ما يستجد من 
احلــوادث، وأن مثل هذه املعامالت التجاريــة اجلديدة ال تكون رشعية إال إذا اســتندت إىل دليل 
رشعي، فإذا مل تستند إىل دليل صحيح ال تكون رشعية..« وأدلة األحكام يف أصول الفقه هي: كتاب 
اهلل، وســنة رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، واإلمجاع الصحيح، والقياس، والعرف الصحيح، واملصلحة املرسلة، 
واالستحسان وسد الذرائع، ولو طبقنا ذلك عىل املعامالت املستحدثة فإننا سنتنبه إىل اآلثار املرتتبة 
عليهــا من حيث املنافع واملضار، فتباح املحظورات حني احلاجة امللحة دفعًاللحرج الشــديد، وهو 
الطريق الصحيح ملعرفة أحكام املعامالت اجلديدة)٢(، وينطبق عىل ذلك: وسيلة التجارة اإللكرتونية 

املعارصة، وأن أساسها مراعاة مصالح العباد؛ أخذًا من الرشيعة اإلسالمية الغراء.

2 . 5 اجلرائــم املرتبطة بالتجارة اإللكرتونيــة والتحديات القانونية 
فيها، واحلامية اجلنائية هلا

2 . 5 . 1 جرائم الغش املرتبطة بالتجارة اإللكرتونية

لقــد أرتبط بظهور التجارة اإللكرتونيــة العديد من اجلرائم املتنوعــة والتي تتعلق مجيعها 
باســتخدام تقنية االتصال واالنرتنت والســوق اإللكرتونية وعىل رأس هذه اجلرائم وأكثرها 
انتشــارًا كانت جريمة الغش وبالنســبة لصور الغش اإللكرتوين فقد اتضح من حتليل أشكال 
اجلريمة اإللكرتونيــة أن الغش املرتبط بالتجــارة يف املجتمع اإللكــرتوين يمكن أن حيدث يف 
العديد من األشكال والطرق. وعىل الرغم من تعدد هذه األشكال فسوف يركز اجلزء التايل عىل 

)1( الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، حتقيق: أمحد عزو عناية، )دار 
الكتاب العريب، لبنان، بريوت، 14٢1هـ/٢٠٠1م، ط٢(، ص٢13، ابنقدامة،عبداللهبنأمحدبنمحمد،روضةال
ناظروجنةاملناظرفيأصواللفقهعليمذهباإلمامأمحدبنحنبل، )مؤسسةالرّيان، بريوت، 14٢3هـ/٢٠٠٢م، ط٢(، 
ص86، والشاطبي، إبراهيم بن موســى بن حممد، االعتصام، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن الشقري، سعد بن عبد 

اهلل آل محيد، هاشم بن إسامعيل الصيني، )دار ابن اجلوزي، الرياض، 14٢9هـ٢٠٠8م، ط1(،ج٢،ص٢9٥.
)٢( شلبي، حممد مصطفى،الفقه اإلسالمي بني املثالية والواقعية، ص٢43 ـ ٢48.
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األصناف واألشكال الشــائعة واخلاصة املرتبطة بالتجارة واالقتصاد. وتتضمن تلك األشكال 
بوجه عام اإلنرتنت كهدف أو كوســيلة الرتكاب جريمــة الغش التجاري أو االقتصادي ومن 

هذه األشكال واألصناف: 

1 ـ الغش يف عمليات التجارة التي تتم باالتصال املبارش عىل اخلط

عىل الرغم من حتســينات الرسعــة والكفاءة التــي تقدمها التقنيــات املرتبطة باإلنرتنت 
للتعامــالت التجارية إال أهنا ختلــق أيضًا خماطر جتارية جديدة ومتعــددة. فغالبًا ما يتيح عنرص 
الرسعة يف إجــراء الصفقات ومن ثم احلصول عىل دليل مؤكد عــىل أمهية املوضوع أو تعريف 
كايف للطرف اآلخر يف الصفقة)1(، وأحيانًا ال يكون باإلمكان تشــغيل أو فرض عمليات الرقابة 
الداخلية الرضورية ملنع حدوث الغش الذي حيدث يف التعامالت التجارية عىل اإلنرتنت والتي 
يتم فيها بناء االتفاقيات والدفع يف آن واحد بشكل متزامن، فضاًل عن أن التعامالت اإللكرتونية 
تنطوي عىل قدر من اخلسائر ينجم عن غياب املعلومات التي تتاح بسهولة يف الصفقات التقليدية 
والتي ترتبط باخلصائص االجتامعية وســامت األعامل الرئيسية سواء للبائع أو للمشرتي والتي 
تستخدم لتوفري املصداقية والثقة يف التعامالت التجارية. وتتمثل أبرز تلك اخلصائص والسامت 
يف املظهر وتعبريات الوجه ولغة الشــخص والصوت وامللبس والتي مجيعها ال يكون باإلمكان 

التعرف عليها حال إمتام الصفقة عىل اإلنرتنت)٢(.

وترتكز املخاطــر املرتبطة برسقة املعلومات الشــخصية من قواعد البيانــات التي يمكن 
أن تســتخدم بالتايل يف ارتكاب الغش أو االحتيال. فاملؤسســات التــي تعتمد يف صفقاهتا عىل 
التعامالت اإللكرتونية حتتفظ بقواعد بيانات كبرية للمعلومات الشــخصية متضمنة األســامء 
والعناوين واحلسابات البنكية وتفاصيل البطاقات االئتامنية وأيضًا تتضمن املعلومات الشخصية 
املرتبطة بنامذج الرشاء التي يمكن أن تستخدم لألهداف التسويقية. وملا كانت بعض املعلومات 
ال يمكن احلفاظ عىل رسيتها فتظهر فرص كبرية حلدوث الغش ليس فقط يف إســاءة اســتخدام 

وسائل التعريف ولكن أيضًا يف القدرة عىل االحتيال عىل ضحايا بشكل أكثر سهولة.

)1( الفقي، عمرو عيسى، اجلرائم املعلوماتية جرائم احلاسب اآليل، املرجع السابق، ص1٢1.
)٢( فاروق سيد حسني، التجارة اإللكرتونية وتأمينها، املرجع السابق، ص67.
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ملا كانت التجارة اإللكرتونية تتم بني أطراف تقع يف دول خمتلفة فإهنا تتضمن كافة املخاطر 
التقليدية املصاحبــة لعمليات التجارة الدولية. بل أنه يف حالة إمتام الصفقة عىل اإلنرتنت تكون 
تلك املخاطر أكثر صعوبة يف التعريف وحتديــد موقع الطرف اآلخر ومن ثم أكثر صعوبة لنقل 
الرقابة القانونية ملوقع أو دولة الطرف اآلخر، وترتبط معظم االحتياالت يف التعامالت التجارية 
التي تتم عرب اإلنرتنت بمامرســات التضليل واخلداع التي تعكس األنشطة املشاهبة التي حتدث 
باستخدام التقنيات الورقية التقليدية. ويتمتع املحتالون عىل اإلنرتنت اآلن بالقدرة عىل الوصول 
املبارش للماليني من الضحايا يف العامل وبأقل تكلفة ممكنة عىل سبيل املثال مكائد املكافآت العالية 
مثل مكائد االحتيال اهلرمي التي تســتخدم سلسلة خطابات ورسائل إلكرتونية ومكائد فرص 

التجارة ومزادات االحتيال واألرباح اخلادعة)1(.

وتتضمن األشــكال األخرى للغش عرب استخدام اإلنرتنت عدم تسليم السلع واخلدمات 
أو تســليم منتجات أو خدمات معيبة. وقد أصبحت تلك األشكال أكثر انتشارًا يف بيئة األعامل 
التي تعتمد عىل منتجات وخدمات الكمبيوتر واخلدمات املالية. فعىل ســبيل املثال رغم األمهية 
الكبرية للتعامالت يف اخلدمات الصحية والطبية للمســتهلك إال أنه قد تم اكتشاف العديد من 

حاالت الغش واالحتيال املرتبطة هبام.

2 ـ االحتيال اهلرمي)2)

يعترب االحتيال اهلرمي من أبرز أشكال االحتيال التي برزت يف البيئة العربية خالل السنوات 
القليلة األخرية، وهو عبارة عن برامج تسويقية واستثامرية احتيالية يتم بموجبها مكافأة املشاركني 
عند إقناعهم ألشخاص آخرين باالنضامم هلذه الربامج التسويقية. وبشكل أسايس فإن هذا اهلرم 
يتشكل عند قيام شــخص واحد أو جمموعة من األشــخاص )رشكة مثاًل( بجمع األموال من 
جمموعة من األشخاص )عىل شكل اشــرتاك ملرة واحدة مثاًل( والطلب من هؤالء األشخاص 
مجع األموال من أصدقائهم بإقناعهم باملشــاركة يف مثل هذا الربنامج وهكذا تبدأ احللقة األوىل 
من االحتيال. ويتم منح الوعود للمشاركني بحصوهلم عىل عوائد مالية جمزية أو الرتقية يف اهليكل 

)1( حممد أمحد عبابنة، حممد الرازقي، جرائم احلاسوب، املرجع السابق، ص1٢4.
)٢(  املرجع السابق، ص13٢.
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التنظيمي ملثل هذا املرشوع التسويقي مقابل إقناعهم ألشخاص آخرين باالشرتاك.

وتركز املشــاريع التســويقية اهلرمية عىل تبادل األموال وتوظيف أشخاص جدد دائاًم وال 
يتعلق األمر ببيع ســلع أو منتجات إال كغطاء ملثل هذه األنشطة االحتيالية وخوفًا من السلطات 

األمنية.

3 ـ الغش يف املزادات اإللكرتونية)1)

يرتكز سوق املزاد عرب اإلنرتنت عىل الصورة وتوصيف البضاعة من خالل نص مقتضب يف 
الغالب. ونظرًا لصعوبة تفحصها عن قرب ال يبق أمام املشــرتي سوى الثقة بعارضها. وحسب 
تقرير االحتاد الفيدرايل للتجارة ومراقبة االحتيال باإلنرتنت فإن جرائم االحتيال التي حتدث يف 

املزادات عىل اإلنرتنت تعترب من أكثر جرائم اإلنرتنت شيوعًا وانتشارًا.

4 ـ الغش يف نقل األموال إلكرتونيًا)2)

أيضًا يمكن أن يســتخدم اإلنرتنت يف القيام بالعديد من أشــكال الرسقة لألموال املنقولة 
إلكرتونيًا. فأحيانًا يتم احلصول عىل بعض الوسائل املرتبطة بحامية املعلومات مثل كلامت املرور 
وتفاصيل احلسابات والتي يتمكن من خالهلا املحتالون من الوصول إىل قواعد البيانات اخلاصة 
برشكات األعامل واملؤسســات املالية. ويف بعض الظروف قد ينقل املحتالون األموال إلكرتونيًا 
من خالل إرســال أوامر بالربيد اإللكرتوين. وعندما يصبح استخدام التجارة اإللكرتونية أكثر 

انتشارًا فمن املتوقع تزايد إساءة استخدام اإلنرتنت املرتبط بنقل األموال إلكرتونيًا.

5 ـ الغش يف األسهم واالستثامر

يســتخدم اإلنرتنت حاليًا بشكل أكثر تنظياًم يف كافة أنشــطة الرشكات التي تتسع من جمرد 
تقديم العروض والتجارة يف األســهم إىل اعتامد اجلهات الرسمية عىل حفظ املستندات الرسمية 
إلكرتونيًا. وبالفعل بــدأت تظهر حاالت وأمثلة عديدة للغش واالحتيال التي ترتبط بســوق 

)1( حممد أمني الرومي، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، املرجع السابق، ص134.
)٢( املرجع السابق، ص٢٠٢.
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األسهم حيث يستخدم بعض املحتالني اإلنرتنت حاليًا لنرش معلومات خاطئة جلذب املستثمرين 
أو للتالعب باألسهم.

6 ـ الغش املرتبط بوسائل التعريف

تتمثل أحد أبرز االســرتاتيجيات املســتخدمة بشــكل متكرر يف ارتكاب الغش يف خلق 
مستندات خاطئة لتحريف أحد وسائل التعريف. فالتعريف املرسوق يتم إنشاؤه بشكل احتيايل 
وبالتايل فإنه من املمكن أن يستخدم يف رسقة النقود أو بأي شكل آخر غري قانوين ومن ثم جتنب 

املساءلة واالعتقال.

وتكنولوجيــا اإلنرتنت جتعل إخفاء أحد وســائل التعريف عملية أكثر ســهولة. فالربيد 
اإللكرتوين ومواقع اإلنرتنت قد يتــم التالعب هبا من خالل تضمينها تفاصيل خادعة أو تغيري 
مصدر الرسالة التي تبدو أهنا آتية من مستخدم آخر. من هنا فإنه ال يوجد وسيلة ملعرفة املسارات 

التجارية ألولئك األفراد املحتالون عىل اإلنرتنت.

7 ـ االحتيال يف التحصيل)1)

قد تتجه مؤسسات األعامل إىل تنفيذ أنشطة املشرتيات والتحصيل إلكرتونيًا. فقد انترشت 
خالل الفرتة األخرية توجهات الرشكات إلمتام عملية التحصيل وتوثيقها إلكرتونيًا. األمر الذي 
يؤدي إىل مســتويات أعىل من املرونة والثقة والتعاون الذي ينشأ بني أطراف عملية التحصيل. 
وتنتاب عملية التحصيل اإللكــرتوين بعض خماطر االحتيال نتيجة عدم وجود الرقابة الداخلية 

عندما يتم تنفيذ أنظمة التحصيل اإللكرتوين اجلديدة.

8 ـ الغش يف بطاقات االئتامن

إن بطاقات االئتامن هــي البطاقات التي ينحرص دورها يف كوهنا أداة للوفاء بثمن الســلع 
واخلدمــات التي حيصل عليها حاملها من بعض التجــار املقبولني من اجلهة التي أصدرت هذه 
البطاقة، وأيضًا هي عقد يتعهد بموجبه مصدر البطاقة بفتح اعتامد بمبلغ معني ملصلحة شخص 

)1( حممد أمحد عبابنة، املرجع السابق، ص13٢.
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معني وهو حامل البطاقة لكي يســتطيع رشاء ما يريد والوفاء بذلــك، وبناًء عىل ذلك، فإن أي 
استعامل غري نظامي لتلك البطاقات ُيعترب غشًا جتاريًا إلكرتونيًا يستوجب عقوبة.

2 . 5 . 2 التحديات القانونية للتجارة اإللكرتونية، واحلامية اجلنائية هلا
تواجه التجارة اإللكرتونيــة العديد من التحديات وحياول املجتمــع الدويل مواجهة هذة 
التحديات بالتقنني والتطوير يف الربامج واالســتخدام وجماالت احلاســوب ووضع النصوص 
القانونية التي حتمي حقوق مجيع األطراف يف نظام التجارة اإللكرتونية ولتحقيق أكرب قدر ممكن 
من األمن القانوين للمعامالت اإللكرتونية يف جمتمع يتكون من بائعني ومشرتيني دوليني فيجب 
وضع قواعد وأنظمة حمددة من خالل التدخــل الترشيعي لتحرير هذه املعلومات من العقبات 

القانونية التي يمكن أن تعرتض أو تعيق حركتها.

ويمكن يف هذا الصدد اســتخدام الوثائق املســتندية فيها وحتديد مدى جمــال تطبيق مبدأ 
ســلطات اإلدارة كام ال جيوز إغفال قواعد وأعراف التجــارة يف جمال التجارة اإللكرتونية نظرًا 
ألن التجارة تتعلق بنشــاط معني ومهنة متخصصة ومن ثم يمكــن التعرف عىل قواعد قانونية 
متميزة يســري عليها التجار الذين يامرســون هذه التجارة ويطبقوهنا بمثابة عرف سائد ومستقر 

ويشكل نظامًا قانونيًا تلقائيًا ذو طبيعة عاملية)1(.

إن التوعيــة أول طرق احلامية ورغم توافر بعض صور احلامية، كقانون محاية امللكية الفكرية 
وبرامج تكنولوجية للحفاظ عىل رسية املعلومات )التشــفري اإللكرتوين والبصمة اإللكرتونية 
والتوقيع الرقمي( فإن التوعية تظل تلعب الدور الرئييس بحامية املســتهلك، وبذلك يتضح أن 
مصــادر القواعد املادية أو املوضوعية واجبة التطبيق يف جمــال هذه التجارة هي مصادر متعددة 

ومتنوعة.

لقد متت اجلهود يف ســبيل توفري احلامية القانونيــة للتعاقد اإللكرتوين من خالل االعرتاف 
بالقيمة القانونية للتســجيالت املعلوماتية التي تتم وتستخرج منها حيث أنه وحتى وقت قريب 
ما زالت املحاكم الدولية وكذلك التحكيم التجاري الدويل يرتددون كثريًا يف قبول املســتندات 

)1( الصباحني، ســهى حييى، التوقيع اإللكرتوين وحجيته يف اإلثبات، رســالة دكتوراه غري منشورة، كلية احلقوق، 
جامعة القاهرة، ٢٠٠٥م، ص 68.
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الصــادرة عن الكمبيوتــرات كدليل إثبات بحجة أهنا ال تضيف ضامنــات كافية ضد عمليات 
التزويــر أو التقليد أو الغش ولكن بعض الدول أصبح لدهيا قواعد حمددة تتعلق برشوط إعداد 
التســجيالت اإللكرتونية حتى يمكن قبوهلا يف جمال اإلثبات ورغم ذلك فإن حجيتها ما زالت 
قــارصة عىل نطاق الدولة التي اعرتفــت بحجيتها فال يمكن قبوهلا إذا نشــأت منازعة يف دولة 

أخرى)1(.

ونظرًا لعدم وجود اتفاقيــة دولية تنظم التجارة الدولية اإللكرتونيــة فإن توحيد القواعد 
القانونية التي حتكمها يتم من خالل ما يطلق عليه تســمية القانون املرن الذي يعترب مصدرًا هامًا 

يف هذا املجال نظرًا ملا يتمتع به من خصائص قانونية.

وعىل صعيد آخر، ويف ظل عــدم وجود إطار تنظيمي قانوين حمدد حيكم املعامالت القائمة 
عىل التبادل اإللكرتوين، ونتيجة لعدم مالئمة القواعد القانونية املســتقرة والتي ترسخ متطلبات 
الكتابة والتوقيع اخلطي وحفظ املســتندات الورقية األصلية لنفاذ العقود والترصفات والتي ال 
تتامشى مع طبيعة التعامل اإللكرتوين فقد ظهرت احلاجة ماسة إلطار تنظيمي للوضع اجلديد)٢(، 
ومن ذلك برزت اتفاقيات ســميت اتفاقيات التبادل اإللكرتوين أو اتفاقات الرشكاء التجاريني 

وذلك بغية التغلب عىل أوجه عدم التنسيق الناشئة عن تطبيق القوانني والترشيعات القائمة.

إن اتفاقيــات التبــادل اإللكرتوين عبارة عــن ترتيبات تعاقدية هتــدف إىل تناول عدد من 
القضايا القانونية والتقنية املرتبطة باستخدام التبادل اإللكرتوين للبيانات بني الرشكاء التجاريني 

يف مقدمتها دور ومسئوليات األطراف املعنية)3(.

هذا، وقد نشــطت عدة جهات يف إعداد اتفاقات تبادل إلكرتوين نموذجية لتســهيل مهمة 
املتعاقدين إلكرتونيًا ســواء عىل املســتوى الداخيل للدول مثل هيئات تنشيط التجارة ونقابات 
املحامني أو عىل املستوى الدويل واإلقليمي الذي برزت فيه جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
الدويل والفرق املعاملة املنبثقة عنها والتي قامت بإخراج قانون نموذجي بشأن اجلوانب القانونية 

)1( حجازي، عبد الفتاح بيومي، احلكومة اإللكرتونية ونظامها القانوين، ص٢7٠.
)٢( عمر حسن املومني، املرجع السابق ص14٢.

)3( احتاد املصارف العربية، التجــارة اإللكرتونية اعتبارات قانونية اخلدمات املالية واملرصفية عرب اإلنرتنت،)د. ن، 
بريوت، ٢٠٠٠م، ط1(، ص119.
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للتبادل اإللكرتوين للبيانات والذي تم تطويره فيام بعد ليشــمل جوانب أخرى أوسع للتجارة 
اإللكرتونية وباسم جديد هو القانون النموذجي للتجارة اإللكرتونية.

كام متكنــت األطراف التجارية عن طريق هــذه االتفاقيات من التقليــل إىل أدنى حد من 
املخاطر وأوجه عدم التيقن الناشــئة عن هذه العمليات والتي مل يتناوهلا القانون من قبل ولكن 
هذه االتفاقيات تبقى يف هناية املطاف اتفاقيات تعاقدية من حيث طبيعتها ترد عليها بعض القيود 

التي حتد من فاعلية تطبيقها يف الكثري من احلاالت مثل:

أن االلتزامات الناشــئة بموجــب الترشيعات اإللزامية ال يمكــن التغلب عليها برتتيبات 
تعاقدية خصوصًا عندما يشرتط القانون وجود مستند ورقي أو توقيع بخط اليد كام هو احلال يف 

بيوع العقارات.

ومــن القيود أيضًا أن أحــكام العقد أو االتفاق تكون ملزمة فقــط للمتعاقدين أو أطراف 
االتفاق وال يمكن أن تنظم حقوق والتزامات األطراف الثالثة غري الداخلة يف االتفاق.

ولذلك فإنه من الواضح أن الرتتيبات التعاقدية هذه ال حتل إىل األبد املشاكل القانونية الناشئة 
عن استعامل وسائل اإلبالغ اإللكرتونية احلديثة أو نظام تبادل املعلومات والبيانات اإللكرتونية 
وإنام هي ترتيبات أولية لإلتيان هبا داخل احلدود القانونية قدر املســتطاع ومن الواضح أيضًا أن 
احلل النهائي يكون عن طريق اختاذا إجراء ترشيعي يزيل احلواجز الترشيعية القائمة وخيلق إطار 
قانوين مناسب يضمن صحة العقود والصفقات اإللكرتونية وقابليتها لإلنفاذ يف مجيع الظروف 

وبالتايل ينشأ التيقن يف هذا املجال.

وبالنسبة للبطاقات االئتامنية، فإن مراحل العمل عىل تطوير احللول من أجل معاجلة مشكلة 
الغش فيها؛ إذ الشــك أن العمل عىل معاجلة الفريوســات ما زالت قائمة لدى شبكات البنوك 
املرصفيــة بل أهنا عملت عىل وضــع جمموعة من احللول لكي ال ختــرس جهود عمالئها وذلك 
مــن خالل وضع جمموعة من برامج متخصصة، وقد وضعت بعض البنوك أمثال بنك الرياض 
الســعودي عىل بطاقاهتا االئتامنية مثل »فيزاكارد« و »ماســرتكارد«  بوضع برنامج تشغييل يقدم 
عــىل فتح ملفات البطاقــة االئتامنية وذلك من خالل الباركود يقوم بقراءة اســم حامل البطاقة 
ورقــم البطاقة وأهم املعلومــات التي حتتوهيا عىل الباركود ويعمل عــىل مطابقة املعلومات مع 
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املعلومات السابقة، أما بالنســبة ملرحلة املعاجلة فيقوم برنامج البنك اخلاص وبمساعدة برنامج 
خاص بالبنوك وبالبطاقات االئتامنية عىل العمل من التأكد تسلسيل:التأكد من بصمة العميل، ثم 
التأكد من رصيد العميل، ثم التأكد من صالحية البطاقة، وأخريًا، التأكد من منح البطاقة، ويتم 

ذلك من خالل وجود شبكة مرصفية داخل وخارج البنك سواء لفروعه الداخلية واخلارجية.
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الفصل الثالث
التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم الغش التجاري 
اإللكرتوين والعقوبات املقررة هلا يف الفقه والنظام

3 . 1 رشوط الدليــل اإللكرتوين وحجيته يف التحقيــق اجلنائي الفنِّي يف 
جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

3 . 2 مراحل التحقيق اجلنائي الفنِّي وصعوباته يف جرائم الغش التجاري 
اإللكرتوين

3 . 3 إجــراءات املعاينة والتفتيش يف التحقيــق يف جرائم الغش التجاري 
اإللكرتوين

2 . 4 إجراءات االستجواب وأنواع األدلة فيه، وضبطها يف جرائم الغش 
التجاري اإللكرتوين
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الفصل الثالث
التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم الغش التجاري 
اإللكرتوين والعقوبات املقررة هلا يف الفقه والنظام

متهيد وتقسيم

تبني فيام سبق، أن جريمة الغش التجاري اإللكرتوين وكذلك اجلرائم املشاهبة هلا، من أخطر 
ن منها؛ نظرًا العتامدها عىل  اجلرائم التي هتدد التجارة اإللكرتونية، باإلضافة إىل صعوبة التَحصُّ
الدقة والرسعة يف ارتكاهبا، إال أنه مع ذلك ال بد من اكتشــاف مرتكبيها، والوصول إليهم بكل 

الوسائل املرشوعة، ومن ثمَّ التحقيق معهم.

بيد أن ألتحقيق اجلنائي يف جرائم الغش التجاري ال بد وأن ختتلف أسسه وكذلك اإلجراءات 
التــي تتم أثناء التحقيق، عن التحقيق يف اجلرائــم العادية لكثرة الصعوبات التي تعرتض طريق 

التحقيق يف اجلرائم املعلوماتية عمومًا، وجرائم الغش التجاري اإللكرتوين خصوصًا.

وبناًء عىل هذا، سأتعرض يف هذا الفصل عددَاً من األقسام يتم ترتيبها ويف اآليت:

3 . 1 رشوط الدليل اإللكرتوين وحجيته يف التحقيق اجلنائي  الفنِّي 
يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

3 . 1 . 1 رشوط الدليل اإللكــرتوين يف التحقيق اجلنائي  الفنِّي يف جرائم 
الغش التجاري اإللكرتوين

إن التحقيق اجلنائي الفني هو من أوجه وطرق اإلثبات اجلنائي وهو نشــاط إجرائي موجه 
مبارشة للوصــول إىل اليقني القضائي طبًقا ملعيار احلقيقة الواقعية، وذلك بشــأن االهتام أو أي 
تأكيد أو نفي آخر يتوقف عليه إجراء قضائي)1(، وبمعنى آخر هو إقامة الدليل عىل وقوع اجلريمة 

)1(  عثامن، آمال عبد الرحيم،اإلثبات اجلنائي ووســائل التحقيق العلمية، )دار النهضة العربية، القاهرة، 197٥م، 
ط1(، ص4.
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ونسبتها إىل فاعل معني)1(.

واهلدف مــن اإلثبات هو بيان مدى التطابق بني النموذج القانــوين للجريمة وبني الواقعة 
املعروضة، فإنه يف سبيل ذلك يستخدم وسائل معينة هي وسائل اإلثبات، ووسيلة اإلثبات هي 
كل ما يستخدم يف إثبات احلقيقة ـ  فهي نشاط يبذل يف سبيل اكتشاف حالة أو مسألة أو شخص 
أو يشء ما أو ما يفيد يف إظهار عنارص اإلثبات املختلفة ـ  أي األدلة ـ  ونقلها إىل املجال الواقعي 
امللموس)٢(، وتثري مسألة اإلثبات يف نظم احلاســوب واإلنرتنت صعوبات كبرية أمام القائمني 
عىل التحقيــق)3(، نذكر أمثلة منها:التخزين اإللكرتوين للمعطيات الذي جيعلها غري مرئية وغري 
مفهومة بالعني املجردة، ويشكل انعدام الدليل املرئي )املفهوم( عقبة كبرية أمام كشف اجلرائم، 
وقد يشكل تشــفري البيانات املخزنة إلكرتونًيا أو املنقولة عرب شــبكات االتصال عن ُبعد عقبة 
كبرية أمام إثبات اجلريمة املعلوماتية والبحث عن األدلة، كام أن سهولة حمو الدليل يف زمن قصري 
ُتعــد من أهم الصعوبات التي تعرتض العملية اإلثباتية يف جمال جرائم احلاســوب واإلنرتنت، 
ومن األمثلة الواقعية عىل ما تقدم ما حصل يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث قام مشغل 
حاسوب بتهديد املؤسسة التي يعمل لدهيا بتنفيذ جمموعة من مطالبه، وذلك بعد أن حذف كافة 
البيانات املوجودة عىل اجلهاز الرئييس للمؤسسة، وقد رفضت املؤسسة االستجابة ملطالبه فأقدم 

عىل االنتحار، ووجدت املؤسسة صعـــوبة يف

 اسرتجاع البيانات التي كانت قد حذفت)4(، وتتعقد املشكلة عندما يتعلق األمر بمعلومات 
أو بيانات تم ختزينها يف اخلارج بواسطة شبكة االتصال عن ُبعد، والقواعد التقليدية يف اإلثبات 
ال تكفي لضبط مثــل هذه املعلومات بحًثا عن األدلة وحتقيقهــا، فمن الصعب إجراء التفتيش 

)1(  مصطفــى، حممود حممود، رشح قانون اإلجــراءات اجلنائية،)دار النهضة العربيــة، القاهرة، 1976م، ط1(، 
ص414.

)٢(  عثامن، آمال عبد الرحيم، ص٢4.
)3 حســن، ســعيد عبد اللطيف، اجلرائم الواقعة يف جمال تكنولوجيــا املعلومات،)دار النهضــة العربية، القاهرة، 

1999م، ط1(، ص 9٥ وما بعدها.
)4(  وغريها من األمثلة الواقعية انظر: رســتم، هشــام حممد فريد،اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية)دراســة 
مقارنة(،)مكتبة اآلالت احلديثة، مرص، أســيوط، 1994م، ط1(، ص3٥ وما بعدهــا. وحجازي، عبد الفتاح 
بيومــي، الدليــل اجلنائي والتزوير يف جرائــم الكمبيوتر واإلنرتنت )دراســة متعمقة يف جرائم احلاســب اآليل 

واإلنرتنت()دار الكتب القانونية، مرص، القاهرة، ٢٠٠٢م، ط1(، ص 46.
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للحصــول عىل األدلة يف هذه احلالة يف داخل دولة أجنبيــة، حيث أن هذا اإلجراء يتعارض مع 
ســيادة هذه الدولة األخرية، وملا كانت أدلة اإلثبات املتحصلة من التفتيش عىل نظم احلاسوب 

واإلنرتنت حتتاج إىل خربة فنية ودراية فائقة يف هذا املجال)1(.

إن نقص خربة سلطات مجع االستدالالت والتحقيق واملحاكمة قد يؤدي إىل ضياع الدليل 
بــل تدمريه أحياًنا)٢(، ويضــاف إىل ذلك أن كل املعطيات ليس هلا جتســيد دائم عىل أية دعامة، 
بمعنى أهنا ال توجد مســجلة عىل أســطوانة صلبة أو مرنة وال عىل أية دعامــة مادية منقولة أًيا 
كانت فقد توجد هذه املعطيات يف الذاكرة احلية للحاســوب، ويتم حموها يف حالة عدم حفظها 
أو تسجيلها عىل أية أســطوانة، وحتى لو كانت املعطيات قد تم ختزينها عىل دعامة مادية إال أنه 
قد يكون من الصعب الدخول إليها بسبب وجود نظام معلومايت للحامية، وعالوة عىل ذلك قد 
يتقاعس املجني عليه عن التبليغ عن اجلرائم املعلوماتية إىل السلطات املختصة))3((، باإلضافة ملا 

تقدم من صعوبات ومشكالت)4(.

رشوط الدليل اإللكرتوين خصوصًا املستمد من التفتيش

إن األدلــة اإللكرتونية، إما أن تكــون خمرجات ورقية يتم إنتاجها عــن طريق الطابعات، 
أو الراســم، وإما أن تكون خمرجات غري ورقيــة أو أن تكون إلكرتونية : كاألرشطة واألقراص 
املمغنطة وأسطوانات الفيديو وغريها من األشكال اإللكرتونية غري التقليدية، أو تتمثل يف عرض 
خمرجات املعاجلة بواســطة احلاسوب عىل الشاشة اخلاصة به، أو اإلنرتنت بواسطة الشاشات أو 

)1( يرتدد الضحايا يف اجلرائم املعلوماتية عن كشــف املعلومات حول ما يقع عليهم أو مؤسساهتم خوًفا من فقدان 
الثقة هبم أو اإلســاءة لســمعة مؤسســاهتم والتبعات االقتصادية املرتتبة عىل ذلك ، انظر: الكركي، الرائد كامل، 
جرائم احلاســوب ودور مديرية األمن يف مكافحتها)ورقة عمل مقدمة إىل ندوة قانون محاية حق املؤلف نظرة إىل 

املستقبل( املنعقدة يف عامن بتاريخ 1999/7/٥م، ص 1٠ وما بعدها.
)٢( املناعســة، أسامة أمحد، والزعبي، جالل حممد، واهلواوشــة، صايل، جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت ـ  دراسة 

حتليلية مقارنة، )دار وائل، عامن ـ  األردن، ٢٠٠1م، ط1(، ص٢89 ـ٢97.
)3( لقد كشــفت إحصائيات رشكات التأمني يف فرنسا عن أن نسبة اإلبالغ عن جرائم احلاسوب واإلنرتنت ترتاوح 
بــني )٥ ـ1٠%( من جمموع اجلرائم التي ارتكبت يف هذا املجال، انظر: الصغــري، مجيل عبد الباقي، أدلة اإلثبات 
اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة )أجهزة الرادارـ   احلاسبات اآلليةـ   البصمة الوراثية(،  دراسة مقارنة(،)دار النهضة 

العربية، مرص، القاهرة، ٢٠٠1م، ط1(، ص 116.
)4( تعترب اجلريمة املعلوماتية جريمة بيضاء تعتمد عىل ذكاء عاٍل يف ارتكاهبا ، انظر: شــتا، حممد حممد، فكرة احلامية 

اجلنائية لربامج احلاسب اآليل،)دار اجلامعة اجلديدة، مرص، اإلسكندرية، ٢٠٠1م، ط1(، ص 1٠3.
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وحدة العرض املرئي)1(، ويكون الدليــل باطاًل إذا حتصل عليه عن طريق خمالفة القانون، وهلذا 
املوضوع أمهية بالغــة ملا يرتتب عىل بطالن الدليل من آثار،فــإذا كان الدليل الباطل هو الدليل 
الوحيد فال يصح االستناد عليه يف إدانة املتهم، فإذا ما شاب التفتيش الواقع عىل نظم احلاسوب 
عيــب فإنه يبطله، والتفتيش الذي يقوم به املحقق بغري الــرشوط التي نص عليها القانون يعترب 
باطاًل بطالًنا مطلًقا وال جيوز التمسك بام ورد يف حمرض التفتيش كام ال جيوز للمحكمة أن تعتمد 

عليه يف حكمها)٢(. 

يقع عبء إثبات اجلرائم املعلوماتية عىل عاتق النيابة العامة، كام أن املدعي باحلق الشخيص 
يشارك النيابة العامة هذا العبء، ويف أحيان أخرى ينقل القانون عبء اإلثبات من النيابة العامة 
إىل عاتق املشــتكى عليه)3(، وأعطى املرشع األردين النيابة العامة سلطة التحري ومجع األدلة من 

خالل قانون أصول املحاكامت اجلزائية، وقد نصت املادة )17( منه عىل أنه:

1 ـ املدعي العام مكلف باستقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها.

عون العاّمــون املختصون وفًقا ألحكام املــادة )٥( من هذا  ٢ـ  ويقومبذلــك عىل الســواء املدَّ
القانون(، والدليل املتحصل من تفتيش نظم احلاسوب واإلنرتنت ال يكون مرشوًعا، ويعترب 

باطاًل إذا تم احلصول عليه بغري الرشوط التالية:

الرشط األول:جيب احلصول عىل الدليل بصورة مرشوعة غري خمالفة ألحكام القانون)4)

يــرى الباحث إمكانية انطبــاق القواعد التقليدية عىل الشــهود، يف حالة اطالعهم بحكم 
وظائفهم عىل أرسار املواطنني عرب أجهزة احلاســوب من خالل أدائهــم لوظائفهم، لكن يبقى 

)1 أمحد، هاليل عبد الاله،حجيــة املخرجات الكمبيوترية يف اإلثبات اجلنائي، )دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، 
1997م، ط1(، ص 14 ـ٢٢.

)٢( العكيــيل، عبد األمري،أصول اإلجراءات اجلنائية يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية،)مطبعة املعارف، العراق، 
بغداد، 197٥م، ط1(، ج1، ص348.

)3( صالــح، نائل عبد الرمحن،حمــارضات يف قانون أصول املحاكامت اجلزائية،)دار الفكــر العريب، األردن، عامن، 
1997م، ط1(، ص17 وما بعدها.

)4( ويف مرشوعية الدليل املســتمد من التفتيش، انظر: عوض، رمــزي رياض، مرشوعية الدليل اجلنائي يف مرحلة 
املحاكمة وما قبلها ـ دراسة حتليلية تأصيلية مقارنة ـ )دار النهضة العربية،مرص، القاهرة، 1997م، ط1(، ص 8٥ 
وما بعدها.وانظر: بالل، أمحد عوض، قاعدة استبعاد األدلة املتحصلة بطرق غري مرشوعة يف اإلجراءات اجلنائية 

املقارنة،)دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، 1994م، ط1(، ص16 وما بعدها.
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التســاؤل: هل هم ملزمون أن يقوموا بطبع ملفات البيانات املخزنة يف ذاكرة احلاسوب مفشني 
للرس، أو اإلفصاح عن كلامت املرور الرسية، أو الكشف عن الشفرات املدونة هبا األوامر اخلاصة 
بتنفيذ الربامج؟. لقد اختلف الفقه املقارن يف اإلجابة عن هذا التساؤل بني مؤيد ومعارضويمكن 

بلورة هذا اخلالف يف اجتاهني رئيسني مها)1(:

االجتــاه األول: يذهب أصحابه إىل أنه ليس من واجب الشــاهد، وفًقــا لاللتزامات التقليدية 
للشهادةـ  أن يقوم بام تم ذكره سابًقاـ   ففي لوكسمبورغ، الشاهد ليس جمرًبا عىل التعاون 
يف كل ما يعرفه عند سؤاله أمام املحكمة، وبالتايل من الصعب إجباره عىل تقديم بيانات 
جيهلها ومل يقم بإدخاهلا بنفسه يف ذاكرة احلاسوب، وإن كان يستطيع الوصول إليها نظًرا 
ملعرفته بكلامت املرور الرسية)٢(، أما إذا تعاون الشــاهد عىل هذا النحو فإن دوره يكون 
أقرب إىل اخلربة منه إىل الشــهادة، ويف أملانيا، تذهب غالبية الفقه إىل عدم التزام الشاهد 
بطبع البيانات املخزنة يف ذاكرة احلاســوب، عىل أســاس أن االلتزام بأداء الشهادة ال 
يتضمن هذا الواجب، ويف تركيا ال جيوز إكراه الشاهد حلمله عىل اإلفصاح عن كلامت 

املرور الرسية، أو كشف شفرات تشغيل الربامج املختلفة.

االجتاه الثاين: ويرى أنصاره أن من االلتزامات التي جيب أن يقوم هبا الشــاهد، هي طبع ملفات 
البيانات، أو اإلفصاح عن كلامت املرور أو الشــفرات اخلاصة بالربامج املختلفة، ففي 
فرنسا يرى جانب من الفقه يف غياب النص الترشيعي يكون الشاهد مكلًفا بالكشف عن 
كلامت املرور الرسية التي يعرفها وشفرات تشغيل الربامج)3(، ما عدا حاالت املحافظة 
عىل رس املهنــة، فإنه يكون يف حل من االلتزام بأداء الشــهادة، ويف هولندا يتيح قانون 
احلاسوب لســلطات التحقيق إصدار األمر للقائم بتشــغيل النظام بتقديم املعلومات 

)1( أمحد، هاليل عبدالاله، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية ـ دراسة مقارنة ـ )درا النرس الذهبي، مرص، 
القاهرة،٢٠٠٠م، ط1(، ص٥٢ ـ٥6.

(2)Concil of Europe activitesrelaled to Information Technology, Data Protection and computer 
crime, esonka, Peter ـ Information and Communiction Technology Law – Oat 19 96.Vol.5.Issue 
3.P177.

)3( رســتم، هشام حممد فريد،جرائم احلاســوب كصورة من صور اجلرائم االقتصادية املستحدثةـ  جملة الدراسات 
القانونية ـ جامعة أسيوط ـ العدد 17 ـ 199٥م ـ ص 117.
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الالزمة الخرتاقه والولوج إىل داخله، كاإلفصاح عن كلامت املرور الرسية، والشفرات 
اخلاصة بتشغيل الربامج املختلفة، أو حل رموز البيانات املشفرة)1(.

ويف إطار مرشوعية األدلة اإللكرتونية،فإن قانــون اإلجراءات اجلنائية الفرنيس رغم أنه مل 
يتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ األمانة أو النزاهة يف البحث عن احلقيقة، إال أن الفقه والقضاء 
كانا بجانب هذا املبدأ سواء يف جمال التنقيب عن اجلرائم التقليدية، أم يف جمال التنقيب يف جرائم 
احلاسوب واإلنرتنت، كأن يستخدم أعضاء الضابطة العدلية طرًقا معلوماتية يف أعامل التنصت 
عىل املحادثات اهلاتفية، ويشري رأي فقهي فرنيس إىل أن القضاء قد قبل استخدام الوسائل العلمية 
احلديثــة يف البحث والتنقيب عن اجلرائم حتت حتفــظ أن يتم احلصول عىل األدلة اجلنائية، ومن 
بينها األدلة املتحصلة من احلاســوب واإلنرتنت، بطريقة رشعية ونزهية، ونفس اليشء نجده يف 

سويرسا وبلجيكا)٢(.

ويف بريطانيا، قامت الرشطة برتكيب جهاز تنصت عىل خط هاتف إحدى الشــاكيات بناًء 
عىل موافقتها، وقد أجرت الشاكية عدة مكاملات هاتفية مع الشخص الذي كانت الرشطة تشك 
يف ارتكابه اجلريمة، وقد تم تســجيل هــذه املكاملات التي تضمنت موضوعــات تدين املتهم، 
لكن القايض اســتبعد هذه التسجيالت عىل أســاس أهنا متت من خالل رشك خداعي))3((، أما 
يف هولندا، فإذا كانت بيانات احلاســوب املســجلة يف ملفات الرشطة غري قانونية، فذلك يؤدي 
إىل نتيجة مؤداها رضورة حمو هذه البيانات، وعدم إمكانية اســتخدامها كدليل جنائي بســبب 
مبدأ استبعاد األدلة غري القانونية)4(، أما يف اليابان فقد أصدرت حمكمة مقاطعة “KOFV” حكاًم 
أقرت فيه مرشوعية التنصت للبحث عن الدليل، حيث رضورة التحريات، وإمكانية استخدام 
اإلجراءات يف التحريات تكون مأخوذة بعني االعتبار،لكن الفقه الياباين، يرى أن األدلة اجلنائية 

(1)  Jeffrey, Sassinsky – Computer Forensices – Op ـcit – P.9.
)٢( أمحد، هاليل عبدااله، حجية املخرجات الكمبيوترية، ص 1٢1 ـ1٢٢.

)3( املرجع السابق، ص 13٢.
)4( إن البيانات التي جتمعها الرشطة عن األشــخاص من أجل محاية األمن العام جيب أن تبقى حتت ســلطة هؤالء 
املوظفني بسبب وظيفتهم يف محاية األمن العام، وهي أساس عملهم هبذه البيانات ، ومن ثم جيب منع غريهم من 
الوصــول إليها ممن ليس هلم نفس االختصاص يف إطار احلفاظ عىل رسية هذه البيانات وحق اخلصوصية ، انظر: 
قايد، أسامة عبداهلل، احلامية اجلنائية للحياة اخلاصة وبنوك املعلومات ـ دراسة مقارنة،)دار النهضة العربية، مرص،  

القاهرة، 1989م، ط٢(، ص93 ـ94.
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التي يتم احلصول عليها بطرق مرشوعة جيب أن تكون مســتبعدة ســواء كانت تقليدية أم أدلة 
حاسوب أم أدلة إنرتنت)1(.

ومن أمثلة الطرق غري املرشوعة التي يمكن أن تســتخدم يف احلصول عىل األدلة الناجتة عن 
اجلرائم املعلوماتية، اإلكراه املادي واملعنوي يف مواجهة املتهم املعلومايت من أجل فك شفرة نظام 
من النظم املعلوماتية أو الوصول إىل دائرة حل التشفري أو الوصول إىل ملفات البيانات املخزنة، 
أو التحريض عىل ارتكاب اجلريمة املعلوماتية من قبل أعضاء الضابطة العدلية، كالتحريض عىل 
الغش أو التزوير املعلومايت أو التجســس املعلومايت، واالستخدام غري املرصح به للحاسوب، 

والتنصت، واملراقبة اإللكرتونية عن ُبعد)٢(.

ُتعد من الطرق غري املرشوعة أيًضا اســتخدام التدليس أو الغش أو اخلداع يف احلصول عىل 
األدلة اإللكرتونية)3(. وقد صادقت جلنة الوزراء التابعة للمجلس األورويب يف 1981/1/٢8م 
عىل اتفاقية خاصة بحامية األشــخاص يف مواجهة خماطر املعاجلة اآلليــة للبيانات ذات الطبيعة 
الشــخصية، ومن املحاور املهمة التــي تناولتها االتفاقية رضورة أن تكــون البيانات املضبوطة 
صحيحة وكاملة ودقيقة، ومســتمدة بطرق مرشوعة، ومدة حفظها حمددة زمنًيا، وعدم إفشائها 
أو اســتعامهلا يف غري األغراض املخصصة هلا، وحق الشــخص املعني يف التعرف واإلطالع عىل 
البيانات املســجلة املتعلقة به وتصحيحها وتعديلها ومناقضتها وحموها إذا كانت باطلة)4(، ولقد 
تضمن قانون الرشطة واإلثبــات اجلنائي اإلنكليزي لعــام 1984م، حتديد الرشوط الواجب 
توافرها يف خمرجات احلاســوب لكــي تقبل أمام القضاء، وتضمن كذلــك توجيهات يف كيفية 
تقدير قيم أو وزن البيان املســتخرج عن طريق احلاسوب، فأوصت املادة )11( منه)٥(، بمراعاة 
كل الظروف عند تقييم البيانات الصادرة عن احلاســوب املقبولة يف اإلثبات طبًقا للامدة )69( 
من القانون نفســه، وبوجه خاص مراعاة )املعارصة( أي ما إذا كانت املعلومات املتعلقة بأمر قد 
تم تزويد احلاســوب هبا يف وقت معارص هلذا األمر أم ال، وكذلك مسألة ما إذا كان أي شخص 

)1( أمحد، هاليل عبدالاله، حجية املخرجات، ص 137.
)٢( الصغري، مجيل عبد الباقي،  أدلة اإلثبات اجلنائي، ص 111.

)3( املرجع السابق، ص 11٢.
)4( حممد حممد شتا، ص 1٠4 ـ1٠٥.

(5)Police and Criminal Evidence Act 1984 ـ Op – Cit ـP.28.
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من املتصلني عىل أي نحو بإخراج البيانات من احلاسوب لديه دافع إلخفاء الوقائع أو تشوهيها، 
وقد نصت املادة )69( عىل ثالثة رشوط أساسية هي)1(:

1 ـ جيب أال يوجد أســاس معقول لالعتقاد أن البيان اخلاطئ أو غري دقيق، بســبب االستعامل 
اخلاطئ )االستعامل غري املالئم للظروف أو للغرض الذي يستخدم من أجله احلاسوب(.

٢ ـ جيب أن تكون مجيع املكونات املادية للحاســوب كانت تعمــل بدقة وعىل نحو متوافق كام 
ينبغي.

3 ـ إن أًيا مــن الرشوط املحددة )التي تدخل يف متطلبات القبــول( املتعلقة باملوضوع جيب أن 
ختضع لتقدير املحكمة، ولقد قضت حمكمة االستئناف اجلنائي يف إنكلرتا بذلك، حيث بينت 
يف حكمها كيفية التعامل مع األدلة املســتخرجة من احلاســوب، ويتلخص احلكم بام ييل: 
)أنــه يبدو هلذه املحكمة ـ أنه من اخلاطئ رفض أو إنكار أية مزايا أو صالحيات مقررة وفًقا 
لقانون اإلثبات، يمكن بمقتضاها التوصل عن طريق التقنيات اجلديدة والوســائل احلديثة 
التأكد من صحة وصدق التســجيل، حيث يمكن التثبت من ذلك، وكذلك يمكن التعرف 
بوضوح عىل األصوات املســجلة، واملستخلص أيًضا هو أن الدليل وثيق الصلة باملوضوع، 
مــن جهة أخرى، يمكن قبوله، ومن ثم تؤيد املحكمة قبــول هذه األرشطة وجيب أن ينظر 
دائــاًم بعني االعتبار إىل مثل هذا الدليل، وتقدير قيمته يف ضوء مجيع الظروف بالنســبة لكل 

قضية()٢(.

الرشط الثاين: جيب أن تكون األدلة اإللكرتونية غري قابلة للشك أي يقينية

ُيشــرتط يف األدلة املســتخرجة من احلاســوب واإلنرتنت أن تكون غري قابلة للشك حتى 
يمكن احلكم باإلدانة، ذلك أنه ال جمال لدحض قرينة الرباءة وافرتاض عكســها إال عندما يصل 
اقتنــاع القايض إىل حد اجلزم واليقني، ويمكن التوصل إىل ذلك من خالل ما يعرض من األدلة 
اإللكرتونية، واملصغرات الفيلمية، وغريها من األشــكال اإللكرتونيــة التي تتوافر عن طريق 
الوصول املبارش، أم كانت جمرد عرض هلذه املخرجات املعاجلة بواســطة احلاسوب عىل الشاشة 

(1) Police and Criminal Evidence Act 1984 ـ Op – Cit ـP.25..
)٢( سعيد عبد اللطيف حسن، ص 199 ـ٢٠٠.
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اخلاصة به أو عىل الطرفيات، وهكذا يســتطيع القــايض من خالل ما يعرض عليه من خمرجات 
إلكرتونية، وما ينطبع يف ذهنه من تصورات واحتامالت بالنســبة هلا، أن حيدد قوهتا االستداللية 

عىل صدق نسبة اجلريمة املعلوماتية إىل شخص معني من عدمه.

هذا، ويشــرتط قانون البوليــس واإلثبات يف بريطانيا لســنة 1984م، حتى تتحقق يقينية 
األدلة اإللكرتونية أن تكون البيانات دقيقة وناجتة عن احلاســوب بصورة سليمة)1(، أما يف كندا، 
فإن الرأي السائد يف الفقه هو اعتبار خمرجات احلاسوب من أفضل األدلة، لذا فإهنا حتقق اليقني 

املنشود يف األحكام اجلنائية.

وقد نصت بعض قوانني الواليات يف أمريكا، عىل أن النســخ املستخرجة من البيانات التي 
حيتوهيا احلاسوب ُتعد من أفضل األدلة املتاحة إلثبات هذه البيانات، وبالتايل يتحقق مبدأ اليقني 
هلذه األدلة، و تنص القواعد الفيدرالية عىل أن: )الرشط األسايس للتوثيق أو التحقق من صحة 
أو صدق الدليل، كرشط مســبق لقبوله، هو أن يفي بأمارة أو بينة كافية ألن تدعم اكتشاف )أو 

الوصول( إىل األمور التي تتصل باملوضوع بام يؤيد االدعاءات أو املطالبة املدعي هبا()٢(.

ويقرر الفقه الياباين قبول األدلة املســتخرجة من احلاســوب التي تــم حتويلها إىل الصورة 
ا مستخرجة عن هذا األصل، وذلك استناًدا عىل  املرئية سواء كانت هي األصل أم كانت نســخً
االستثناءات الترشيعية املنصوص عليها يف املادة )3٢3( من قانون اإلجراءات اجلنائية الياباين، 
ففي هذه احلالة يتحقق اليقني الذي يبنــى عليه احلكم اجلنائي، كام يمكن أن يتحقق اليقني هلذه 
املخرجات أيًضا من خالل التقارير التي يقدمها اخلرباء، ويف تشــييل ينص أحد القوانني اخلاصة 
باحلاســوب عىل قبول السجالت املمغنطة للحاسوب وكذلك النسخ الناجتة عنها،ومعنى ذلك 
أن هذه الســجالت وصورها حتقق اليقني املنشــود إلصدار األحكام اجلنائية، كام يتحقق هذا 
اليقني أيًضا عن طريق تقارير اخلرباء الصادرة يف عنارص معاجلة البيانات )املادة ٢٢1 من قانون 
أصول املحاكامت اجلزائية التشــييل()3(.واعترب املــرشع األردين نظام املعاجلة اإللكرتوين مؤهاًل 
إلثبات حتويل احلق مما يســهل عىل املحقق ضبط الدليل اإللكرتوين وذلك من خالل نص املادة 

(1)Naughan Bevan and Ken Lidstone – Aguide to the Police and Criminal Evidence Act 1984 ـ 
Bulterworthe – London – 1985 P.497.

)٢( سعيد عبد اللطيف حسن، ص 1٥9.
)3( أمحد، هاليل عبدالاله، حجية املخرجات الكمبيوترية، ص 96.
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)٢1( من قانون املعامالت اإللكرتونية رقم )8٥( لسنة ٢٠٠1م،والتي جاء فيها بأن : )أ ـ يعترب 
نظــام املعاجلة اإللكرتوين مؤهاًل إلثبات حتويل احلق يف الســند تطبيقًا ألحكام املادة )٢٠( من 
هذا القانون إذا كان ذلك النظام يســمح بإنشاء السند اإللكرتوين وحفظه وحتويله وذلك بتوافر 

الرشطني التاليني جمتمعني:

1ـ  إذا كانت النســخة املعتمدة من السند القابل للتحويل حمددة بصورة غري قابلة للتغيري وذلك 
مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه املادة.

٢ ـ إذا كانت النسخة املعتمدة من السند تدل عىل اسم الشخص الذي تم سحب السند ملصلحته 
وأن السند قابل للتحويل وتضمنت اسم املستفيد.

3 ـ ترسل النسخة املعتمدة وحتفظ من قبل الشخص الذي يملك احلق فيها أو الشخص املودعة 
لديه ملصلحة صاحب احلق يف السند.

4ـ  تعتمد النســخ املأخوذة عن النســخة املعتمدة التي حدث عليها تغيري أو إضافة بموافقة من 
الشخص الذي يملك حق الترصف يف السند.

٥ ـ يؤرش عىل كل نسخة مأخوذة من السند بأهنا معتمدة أو غري معتمدة.

6 ـ تعرف كل نســخة مأخوذة من النســخة املعتمدة بأهنا نســخة مطابقة للنسخة املعتمدة.(. 
يتضح من هذا النص إمكانية إثبات احلق مما ُيمكن املحقق من استخدام هذه الوسائل أيًضا 

باإلضافة للوسائل السابق اإلشارة إليها يف تفتيش نظم احلاسوب واإلنرتنت.

الرشط الثالث: إمكانية مناقشة األدلة اإللكرتونية املستخرجة من احلاسوب واإلنرتنت

ويعني مبدأ وجوب مناقشــة الدليل اجلنائــي بصفة عامة أن القايض ال يمكن أن يؤســس 
اقتناعــه إال عىل العنارص اإلثباتية التي طرحت يف جلســات املحاكمة وخضعت حلرية مناقشــة 
أطراف الدعوى)1(، وهذا يعني أن األدلة املتحصلة من جرائم احلاســوب واإلنرتنت سواء كانت 
مطبوعة أم بيانات معروضة عىل شاشة احلاسوب، أم كانت بيانات مدرجة يف حامالت البيانات، 
أم اختذت شــكل أرشطة وأقراص ممغنطة أو ضوئية أو مصغرات فيلمية، كل هذه ســتكون حماًل 

)1( قرار حمكمة النقض املرصية يف 1986/11/٢٠م، رقم 179، املبادئ القانونية، ص943.
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للمناقشــة عند األخذ هبا كأدلة إثبات أمام املحكمة، وعــىل ذلك فإن كل دليل يتم احلصول عليه 
من خالل بيئة تكنولوجيا املعلومات، جيب أن يعرض يف اجللسة ليس من خالل ملف الدعوى يف 
التحقيق االبتدائي، لكن بصفة مبارشة أمام القايض، وهذه األحكام تنطبق عىل كافة األدلة املتولدة 
عن احلواسيب، وأيًضا بالنسبة لشهود اجلرائم املعلوماتية الذين يكون قد سبق أن سمعت أقواهلم 
يف التحقيــق االبتدائي، فإنه جيب أن يعيدوا أقواهلم مرة أخرى من جديد أمام املحكمة)1(، كذلك 
فإن خرباء األنظمة املعلوماتية عىل اختالف ختصصاهتم، ينبغي أن يمثلوا أمام املحاكم ملناقشتهم، 

أو مناقشة تقاريرهم التي خلصوا إليها إلظهار احلقيقة وكشًفا للحق)٢(.

ومن القواعد العامة املســتقرة يف القانون اجلنائي عدم قبول البينة الســامعية أمام املحاكم 
اجلنائيــة، إال يف حاالت اســتثنائية حرصها القانون برشوط مشــددة)3(، وُيعــزى عدم قبول 
البينة الســامعية إىل استحالة اســتجواب ومناقشة الشاهد األصيل بواســطة املحكمة والدفاع، 
والستثناءات البينة السامعية عالقة بمناقشة حجية األدلة اجلنائية اإللكرتونية، عىل سبيل املثال، 
لقد تضمنت القواعــد الفيدرالية األمريكية نًصا يعترب الســجالت والبيانات املنظمة بدقة بينة 

مقبولة أمام املحاكم اجلنائية استثناًء للبينة السامعية، وبناًء عىل تلك القواعد.

تعــد التقارير واملعلومات والبيانات املحفوظة يف أي شــكل، وكذلك الوقائع واألحداث 
واآلراء ونتائج التحاليل املنقولة بواسطة أصحاب املعرفة واخلربة يف نطاق األنشطة واملامرسات 
املنظمة بّينة مقبولة أمام املحاكم اجلنائية لكوهنا بيانات أكثر دقة وحمفوظة بأسلوب علمي خيتلف 
عن غريها من األدلة السامعية، واألدلة اجلنائية اإللكرتونية من هذا القبيل لكوهنا معدة بعمليات 

حسابية دقيقة ال يتطرق إليها الشك ويتم حفظها آلًيا بأسلوب علمي)4(.

)1( والشــاهد املعلومــايت : هو الفني صاحب اخلــربة واملتخصص يف تقنية وعلوم احلاســوب والذي تكون لديه 
معلومات جوهرية الزمة لولوج لنظام املعاجلة اآللية للبيانات إذا كانت مصلحة التحقيق تقتيض التنقيب عن أدلة 

اجلريمة داخله ، أمحد، هاليل عبدااله، التزام الشاهد، ص ٢3 وما بعدها. 
)٢( طلبه، حممد فهمي، وآخرون،دائرة معارف احلاســب اإللكرتوين، )مطابــع املكتب املرصي احلديث، القاهرة، 

1991م، ط1(، ص31 وما بعدها.
)3( وهناك اســتثناءات عىل هــذه القاعدة نص عليها القانون انظر: املــواد )1٥6 ،1٥7 ، 16٢( من قانون أصول 

املحاكامت اجلزائية األردين.
)4( البرشى، حممد األمني، األدلة اجلنائية الرقمية ـ مفهومها ودورها يف اإلثبات، املجلة العربية للدراســات األمنية 

والتدريب، العدد 33، الرياض: أبريل ٢٠٠٢م، ص 1٢8 ـ1٢9.
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ولإلجابة عن التســاؤل الــذي ُطرح يف مقدمة هــذا املطلب حول إمكانيــة ضبط األدلة 
ومرشوعيتهــا إذا كانت النهايــة الطرفية للنظام املعلومايت يف منزل آخر غــري منزل املتهم، فقد 
أجاز قانون جريمة احلاســوب اهلولندي يف املادة )٢٥/أ( منه، إمكانية امتداد تفتيش املسكن إىل 
تفتيش نظام آيل موجود يف مكان آخر بغية التوصل إىل بيانات يمكن أن تفيد بشكل معقول..يف 
كشف احلقيقة وإذا ما وجدت هذه البيانات جيب تسليمها، وبالتايل أجاز املرشع للقائم بالتفتيش 
ســلطة تسجيل البيانات املوجودة يف النهاية الطرفية التي يتصل هبا النظام املعلومايت دون التقيد 
باحلصول عىل إذن مســبق بذلــك من املحقق املختص، إال أن هذه الســلطة غري مطلقة بل هي 

مقيدة بقيود ثالثة هي)1(:

1 ـ أال تكون النهاية الطرفية املتصل هبا احلاســوب موجــودة ضمن إقليم دولة أخرى حتى ال 
يؤدي االتصال هبا إىل انتهاك لسيادة الدولة اإلقليمية.

٢ ـ أن حتتوي النهاية الطرفية املتصل هبا احلاســوب عىل بيانــات رضورية بصورة كافية لظهور 
احلقيقة.

3 ـ أن حيل قايض التحقيق حمل الشخص صاحب املكان الذي ينبغي تفتيشه بصورة مؤقتة.

ويبقى الســؤال، ماذا لو كانت النهاية الطرفية يف إقليم دولــة أخرى، فكيف يمكن ضبط 
الدليــل اإللكرتوين يف هذه احلالة؟ يالحــظ إن املادة )٢٥/أ( من قانون احلاســوب اهلولندي 
اســتثنت هذه احلالة، فيمكن احلصول عىل األدلة حتى لو كانت يف إقليم دولة أخرى بواســطة 
االتفاقيــات الدولية اخلاصة بالتعاون األمنــي والقضائي واخلاصــة بالتفتيش وضبط األدلة، 
وأخــرًيا فإن متحصالت اجلريمة املعلوماتية)٢(، التي يتــم ضبطها جيب أن تعرض عىل القايض 
املختص بكافــة مفرداهتا وعنارصها، وذلك ألن حيادية القايض توجب عليه أن ال يقيم قضاءه 
إال عىل ما طرح أمامه وكان موضوع الفحص والتحقيق واملناقشــة.ويرتتب عىل مناقشــة أدلة 

احلاسوب واإلنرتنت:

)1( عفيفي كامل عفيفــي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية ودور الرشطة والقانون  ـ دراســة 
مقارنة، )د. ن، مرص، القاهرة، د. ت، ط1(، ص347.

)٢( أمحــد، هاليل عبدالاله، تفتيش نظم احلاســب اآليل وضامنات املتهم املعلومايت ـ دراســة مقارنة، )دار النهضة 
العربية، مرص، القاهرة، 1997م، ط1(، ص139 وما بعدها.
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النتيجة األوىل: عدم جواز أن يقيض القايض يف اجلرائم املعلوماتية بناًء عىل معلوماته الشخصية.

والنتيجة الثانية: رضورة التأهيل التقني والفني للقضاة ملواكبة املناقشة العلمية ألدلة احلاسوب 
واإلنرتنت بشــكل يتامشــى مع التقارير التي تم تقديمها يف املؤمترات اخلاصة بجرائم 

احلاسوب واإلنرتنت.

3 . 1 . 2 حجيــة الدليل اإللكرتوين يف التحقيــق اجلنائي الفنِّي يف جرائم 
الغش التجاري اإللكرتوين

إنَّ حجية املخرجات املتحصلة من احلاسوب، هي قوهتا االستداللية عىل صدق نسبة الفعل 
إىل شــخص معني أو كذبه، أو هي قيمة ما يتمتع به املخرج املتحصل مــن الكمبيوتر، بأنواعه 

املختلفة الورقية واإللكرتونية واملصغرات الفيلمية، من قوة استداللية يف كشف احلقيقة)1(.

لقــد اختلفت أنظمة اإلثبــات يف تقديرها حلجية املخرجات ففــي القوانني ذات الصياغة 
الالتينيــة، ومنها القانون األردين والفرنيس واملرصي والســوري واللبنــاين، فإن حجية األدلة 
اإللكرتونية ال تثري صعوبات ملدى حرية تقديم هذه األدلة إلثبات جرائم احلاسوب واإلنرتنت، 
وال ملدى حريــة القايض اجلنائي يف تقدير هذه األدلة ذات الطبيعة اخلاصة باعتبارها أدلة إثبات 
يف املواد اجلنائية، ويف فرنســا مشــكلة حجية املخرجات املتحصلة من احلاســوب عىل مستوى 
القانون اجلنائي ليســت ملحة أو عاجلة يف نظر الفقهاء، فاألســاس هو حرية القايض يف تقدير 

هذه األدلة)٢(.

ويدرس الفقه الفرنيس هذه احلجية حتت نطاق قبول األدلة الناشئة عن اآللة أو األدلة العلمية 
مثل أجهزة التصوير وأرشطة التسجيل وأجهزة التنصت، وقد قضت حمكمة النقض الفرنسية: 
)إن أرشطة التسجيل املمغنطة التي تكون هلا قيمة دالئل اإلثبات يمكن أن تكون صاحلة للتقديم 
أمام القضاء اجلنائي()3(، وكذلك احلال بالنســبة لكل من أملانيا وتركيا ولوكسمبورج واليونان 
والربازيل)4(، وكل هذه الدول ختضع األدلة اإللكرتونية حلرية القايض فياالقتناع الذايت، بحيث 

)1( أمحد، هاليل عبد الاله، حجية املخرجات الكمبيوترية، ص٢٢.
)٢( املرجع السابق، ص 4٢ ـ43.

)3( املرجع السابق، ص 43.
)4( املرجع السابق، ص44 ـ46.
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يكون بمقدوره أن يطرح مثل هذه األدلة ـرغم قطعيتها من الناحية العلمية ـ ذلك عندما جيد أن 
الدليل اإللكرتوين ال يتسق منطقًيا مع ظروف الواقعة ومالبساهتا)1(.

أما يف النظم اإلنجلوسكسونيةالتي حيدد املرشع فيها أدلة اإلثبات ويقدر قيمتها اإلقناعية، 
يف طليعــة هذه الدول التي تتبنى هذا النظام، بريطانيا، التي أصدرت قانون إســاءة اســتخدام 
احلاســوب يف عام 199٠م، الذي مل يتناول األدلة الناجتة عن احلاسوب، وربام كان السبب هو 
وجود قانون البوليس واإلثبات اجلنائي لســنة 1984م، الذي حوى تنظياًم حمدًدا ملســألة قبول 
خمرجات احلاسوب واإلنرتنت، كأدلة إثبات يف املواد اجلنائية)٢(، ويف الواليات املتحدة األمريكية 
تناولت بعض القوانني حجية األدلة اإللكرتونية، ومن ذلك عىل سبيل املثال ما نص عليه قانون 
احلاســوب لســنة 1984م، الصادر يف والية )أيوا(، من أن خمرجات احلاسوب تكون مقبولة 
بوصفها أدلة إثبات بالنسبة للربامج والبيانات املخزنة فيه ) املادة 716/أ/16(، كام يتضح من 
قانون اإلثبات الصادر يف عام 1983م يف والية كاليفورنيا، من أن النسخ املستخرجة من البيانات 
التي حيتوهيا احلاسوب تكون مقبولة بوصفها أفضل األدلة املتاحة إلثبات هذه البيانات)3(، ويف 
كندا، يمكن قبول السجالت النامجة عن احلاسوب، إذا توافرت رشوط معينة، وتنص املادة )٢9( 
من قانون اإلثبات الكندي عىل عدد من الرشوط التي جيب توافرها قبل عمل صورة من السجل 
الــذي يضاف إىل األدلة، ومن هذه الرشوط أن تكون الصورة حقيقية من املدخل األصيل، وقد 
قضت حمكمة استئناف اونتاريو الكندية يف قضية مكميالن MC Mullen بإنه يشرتط لكي تكون 
سجالت احلاسوب مقبولة بوصفها نسًخا حقيقية من السجالت اإللكرتونية، وأن تكون حمتوية 
عىل وصف كامل لنظام حفظ السجالت السائد يف املؤسسات املالية، كام يمكن أن يتضمن ذلك 
وصًفا لإلجراءات والعمليات املتعلقة بإدخال البيانات وختزينها واســرتجاعها، حتى يتبني أن 

املخرج املتحصل من احلاسوب موثوق به بشكل كاٍف)4(.

(1) Welch, Thomas ـ Op ـ cit ـ p55.
)٢( لقد صدر ترشيع اإلثبات باحلاســوب يف إنكلــرتا عام 1983م، وقد ركز بصفة أساســية عىل قبول خمرجات 
احلاســوب كدليل إلثبات أية حقيقة مسجلة فيه والتي تزود بشــهادة شفوية تكون مقبولة والتي يتم تقديرها من 

قبل املحكمة املختصة. سعيد عبد اللطيف حسن، ص194.
(3)Csonka, peter – OP. Cit ـ P177176 ـ.
)4(  للمزيد من املعلومات انظر: هاليل عبد االه امحد، حجية املخرجات الكمبيوتري، مصدر سابق، ص٥٥ ـ٥7.
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وتنص قواعد اإلثبات الفيدرالية األمريكية، عىل أن النسخة املطابقة لألصل هلا ذات حجية 
األصل، أًيا كانت الطريقة أو الوسيلة املســتخدمة يف النسخ، كالطباعة، والتصوير، والتسجيل 
امليكانيكي، والتســجيل اإللكرتوين، بام يسمح بقبول خمرجات احلاسوب يف اإلثبات، والغالب 

األعم يف القضاء األمريكي أنه ُيعول عىل قبول دليل السجالت املحتفظ هبا عىل احلاسوب)1(.

أمــا يف القوانــني ذات االجتــاه املختلــط، وهي التــي جتمع ما بــني النظامــني الالتيني 
واالنجلوسكسوين، فيعتمد النظام املختلط عىل أن حيدد القانون أدلة معينة إلثبات بعض الوقائع 
دون بعضها اآلخر، أو يشرتط يف الدليل رشوًطا يف بعض األحوال، أو يعطي القايض احلرية يف 
تقدير األدلــة القانونية، مثل القانون اإلجرائي الياباين، وقد حرص املرشع الياباين طرق اإلثبات 
املقبولة بام يأيت:) أقوال املتهم، وأقوال الشهود، والقرائن، واخلربة(، أما بالنسبة ألدلة احلاسوب 
واإلنرتنت، فيقرر الفقه الياباين، أن السجالت اإللكرتومغناطيسية تكون غري مرئية يف حد ذاهتا، 
ولذلك ال يمكن أن تستخدم كدليل يف املحكمة، إال إذا تم حتويلها إىل صورة مرئية ومقروءة عن 
طريق خمرجات الطباعة ملثل هذه السجالت، ويف مثل هذه احلالة يتم قبول هذه األدلة الناجتة عن 

احلاسوب واإلنرتنت، سواء كانت هي األصل أم كانت نسخة من هذا األصل)٢(.

وتنص املادة )113( من قانون اإلجراءات اجلنائية الشــييل، عىل إمكانية استخدام األفالم 
الســينامئية، واحلاكي ) الفونوغــراف(، والنظم األخرى اخلاصة بإنتــاج الصورة، والصوت، 
واالختزال، وبصفة عامة أية وســائل أخــرى، قد تكون مالئمة، ووثيقــة الصلة، وتفيض إىل 
اســتخالص املصداقية، يمكن أن تكون مقبولة كدليل إثبات)3(، ويرى الفقه الشييل، أن الدليل 
الناتج عن احلاسوب واإلنرتنت، يمكن أن يكون مقبواًل يف املحكمة، كدليل كتايب أو مستندي، 
مثله مثل النظم احلديثة األخرى جلمع وتســجيل املعلومات، وحجة الفقه الشــييل تســتهدف 
توسيع مظلة الوســائل العلمية احلديثة يف اإلثبات، لتغطي العنارص اإلثباتية الناجتة عن جرائم 

املعلوماتية)4(.

)1( سعيد عبد اللطيف حسن، مصدر سابق، ص 16٥.
)٢( أمحد، هاليل عبد االه، حجية املخرجات الكمبيوترية، ص 6٢.

)3( املرجع السابق، ص 64 ـ66.
)4( عفيفي كامل عفيفي، ص 373 ـ374.
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تعد مراقبة املكاملات السلكية والالسلكيةـ  حتت رقابة القضاءـ  من الوسائل املالئمة لضبط 
ما يفيد يف كشــف احلقيقة أحياًنا، وقد أحاط املرشع إجراء املراقبة اهلاتفية والالسلكية بضامنات 
معينة فال جيوز إجراؤها إال بأمر مســبب من القضاء وبصــورة مرشوعةلكن ما القوة اإلثباتية 

للتسجيالت الصوتية امُلسجلة إلكرتونًيا؟.

إن الصوت عند تسجيله إلكرتونًيا، ال حيتمل اخلطأ، ويصعب التالعب به، ويمكن للخرباء 
أن يكتشفوا أي تالعب أو خداع بوسائل تقنية عالية الكفاءة، ومن ثم يمكن القول بأن التسجيل 

الصويت املمغنط يمكن أن تكون له حجة دامغة يف اإلثبات)1(.

ويمكن باستخدام تكنولوجيا للحواســيب احلديثة واإلنرتنت وطرق االتصال املعلومايت 
الرسيع، أن يستخدم تسجيل الفيديو إلثبات هُتم استعامل القسوة أو إساءة استعامل السلطة من 
قبِل أعضاء الضابطة العدلية ضد املواطنني، كام يمكن اســتخدامها لتســجيل عمليات القبض 
والتفتيش وضبط األدلة واآلثار األخرى النامجة عن اجلريمة تسجياًل دقيًقا، كام يمكن استخدامها 
كتقنيــة عالية الكفاءة لعمل املعاينات الالزمة ملرسح اجلريمة، ويشــرتط الفقه ملرشوعية الدليل 

املستمد من املراقبة والتسجيل توافر الرشوط التالية)٢(:

1ـ  إذا مل يكن التســجيل منطوًيا عىل اعتداء عىل حق حيميه القانون، فيكون الدليل يف هذه احلالة 
مرشوًعا، ويمكن للمحكمة أن تستند إليه يف قضائها باإلدانة أو بالرباءة.

٢ـ  حتديد دقيق لشــخصية الشخص املراد تسجيل أحاديثه أو بريده اإللكرتوين كل ما كان ذلك 
ممكًنا يف حالة اإلنابة للتفتيش.

3 ـ حتديــد نوع احلديث املراد التقاطه، واجلريمة املتعلقة هبــا، واجلهة املرصح هلا بذلك، واملدة 
اجلائز خالهلا التقاط احلديث خالهلا.

ويمكن اســتخدام »حاســوب اجليب« عىل أنه » أداة تربئة« إذ يمكن أن تكون التوقيعات 
املشــفرة من خالله دليل براءة غري قابل للدحض يف مواجهة أية اهتامات باطلة، فلو أن شخًصا 

)1( سعيد عبد اللطيف حسن، ص ٢11.
)٢( بيل جيتس وآخرون، املعلوماتية بعد اإلنرتنت )طريق املســتقبل(، ترمجة أ.عبد الســالم رضوان، سلسلة عامل 

املعرفة، املجلس الوطني للثقافة والفنون اآلداب، العدد ٢31، الكويت: مارس 1988م، ص 4٢٥.
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مــا أهُتم بأمر معني أو جريمة معينة فبإمكانه أن ُيدافع عن نفســه من خالل ما هو ُمســجل من 
أقوال وأفعال يف أي وقت)1(. أما الربيد اإللكرتوين، فعند إرسال رسالة من خالهلفإهنيكون لدى 
الشخص املستقبل توقيًعا رقمًيا ) إلكرتونًيا(، ويكون املستقبل وحده القادر عىل استعامله، وسيتم 
تشفري الرسالة، بحيث لن يتمكن من حل شــفرهتا إال الشخص املقصود إرساهلا إليه، ويمكن 
هلذه الرســالة أن تكون معلومات من أي نوع، مشــتملة عىل الصــوت والفيديو، أو حتويالت 
بنكية، وســيكون بإمكان متلقي الرسالة أن يتأكد من أن الرســالة مرسلة بالفعل من الشخص 
الذي أرســلها، وحتديد وقت إرســاهلا بالضبط، وأهنا مل تتعرض ألي تالعب، وأن اآلخرين ال 

يستطيعون فك شفرهتا، وبالتايل يمكن استخدام هذه املعلومات كحجة يف اإلثبات اجلنائي)٢(.

ويستخدم التوقيع اإللكرتوين يف تأمني املعلومات من خالل إدخال أختام توقيت اإلرسال 
يف الرسائل املشفرة، فإذا ما حاول شخص ما، أن يلفق أو يزور املفرتض كتابة أو إرسال الوثيقة 
فيه فسيكون هذا التلفيق أو التزوير قاباًل للكشــف، وسوف يرد ذلك االعتبار للقيمة اإلثباتية 
للصور الفوتوغرافية وصور الفيديو، ولقد أضاف علم التصوير لإلثبات اجلنائي قيمة علمية بام 
له من أثر يف نقل صورة صادقة لألماكن واألدلة إىل كل من يعنيه األمر، اعتامًدا عىل آلة التصوير 
واألفالم التي ال تعرف الكذب، بيد أنه ال يمكن إنكار اآلثار الســلبية واخلطرية التي تنشأ عن 
استخدام هذه الوسائل، ملا قد حيدثه يف احلياة اخلاصة إذا مل توضع له الضوابط الكافية)3(، وختتلف 
حجيــة التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات املدين عنه يف اإلثبــات اجلنائي، حيث خيضع يف اإلثبات 
املدين لقواعد شــكلية، أمــا يف اإلثبات اجلنائي فيخضع تقديره ملطلق ســلطة قايض املوضوع، 
واقتناعــه بصحته وقوته اإلثباتية)4(، كام أن وجود نظام تســجيل الدخول يف شــبكة اإلنرتنت 

)1(  وهو حاســوب بحجم صغري جًدا يمكن وضعه داخل اجليب، ويمكن ربطه بمونيوتر أكرب وبالشــبكة العامة 
بمكتب العمل اخلاص، ويمكن للمســتخدم أن حيفظ فيه كل ما يريد من أرقام ومواعيد، باإلضافة الســتخدامه 

ككامريا تصوير وخلوي. انظر: بيل جيتس، ص4٢3 ـ4٢4.
)٢( سعيد عبد اللطيف حسن، مصدر سابق، ص ٢3٢ ـ٢33.

)3( عابد، عبد احلافظ عبد اهلادي، اإلثبات اجلنائي بالقرائن، دراســة مقارنة، )دار النهضة العربية، مرص، القاهرة، 
1998م، ط1(،  ص٥63 وما بعدها. 

)4( لقد أصبح التوقيع اإللكرتوين بدياًل عن التوقيع التقليدي ويؤدي ذات الوظيفة فيام يتعلق بالوثائق والرســائل 
اإللكرتونية، وهو مهم من حيث أنه حيدد شــخصية املوقع، ويعرب عن إرادته يف التزامه بمضمون الوثيقة وإقراره 
هلــا، وهو دليل عىل حضور أطراف الترصف وقت التوقيع، أو حضور من يمثلهم قانوًنا أو اتفاًقا. انظر: ســعيد 
عبد اللطيف حســن، ص٢44 وما بعدها، وانظر: قشــقوش، هدى حامد،احلاميــة اجلنائية للتجارة اإللكرتونية
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يسمح بتحديد األشخاص الذين دخلوا أو حاولوا الدخول بعد ارتكاب الفعل اجلرمي، وتعد 
حاالت ضبط مرتكب الفعل متلبًســا نادرة أو أهنا وليدة الصدفة، وحتى لو تم ضبطه متلبًســا، 
فقد يرجع ذلك إىل خطأ يف نظام احلاســوب أو الشــبكة أو األجهزة األخرى)1(، أو عن طريق 
مراقبة الرشطة بعد مالحظة وجود بعض االعتداءات، والفقه الفرنيس يعترب انتهاك نظام األمن 
لبعض املواقع املحمية، دليل حتمي وقرينة قاطعة عىل وجود القصد اجلرمي وسوء نية مرتكب 
الفعل)٢(، ويمكن للامســحات الضوئية، وطابعات اللريز أن تكون أداة ارتكاب اجلريمة، ففي 
عام 1994، قام أحد األشــخاص يف مدينة داالس األمريكية بتزوير أجازات قيادة ســيارات 
التاكيس باستخدام املاسحات الضوئية، وطابعات الليزر، كام جرت حماوالت إلصدار بطاقات 
التأمني، وأوامر رصف مالية، وبعض أنواع الصكوك من خالل اســتخدام برجميات الرســوم 

املتطورة، وأنظمة الطباعة املتخصصة)3(.

وخيلص الباحث إىل تأييد الرأي الفقهي الذي يرى أن املحاكم اجلنائية قد ال تواجه مشاكل 
يف تعاملها مع األدلة اجلنائية اإللكرتونية )الرقمية(، وذلك لألسباب التالية)4(:

1 ـ الثقة التي اكتسبها احلاسوب واإلنرتنت والكفاءة التي حققتها النظم احلديثة للمعلوماتية يف 
خمتلف املجاالت)٥(.

٢ ـ ارتباط األدلة اجلنائية اإللكرتونية وآثارها باجلريمة موضوع املحاكمة.

عرب اإلنرتنت، )دار النهضــة العربية، مرص، القاهرة، ٢٠٠٠م، ط1(، ص71 ومــا بعدها.وانظر: حممد املريس   
زهرة، حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات واجلوانب القانونية النامجة عن استخدام احلاسب اآليل يف املصارف، 

ص14٥ وما بعدها. 
)1(حجازي، عبد الفتاح بيومي، ص 46.

)٢( متام، أمحد حسام طه، اجلرائم الناشئة عن استخدام احلاسوب)احلامية للحاسوب( دراسة مقارنة، )دار النهضة، 
مرص، القاهرة، ٢٠٠٠م، ط1(، ص٢74 ـ٢7٥.

(3) Flusche، Karl J. – Computer Crime and analysis of Computer evidence – Itain’t Just hackers 
and phreakersanynore ـ Information System Security – Spring 1998 ـVol.7. Issue 1. P. 24.

)4( البرشى، حممد األمني، ص1٢7 ـ1٢8.
)٥( وحيقق احلاسوب قدًرا من التأمني، والرسعة يف تبادل املعلومات بني أجهزة وأقسام الرشطة وصواًل إىل املجرم أو 
يمكن التدخل قبل وقوع اجلريمة، ويمكن االستفادة من احلاسوب يف حتليل نتائج البحث اجلنائي الفني والعلمي، 
ومضاهاة البصمة ونقلها لوحدات الرشطة، ويكفل احلاسوب رسية املعلومات الشخصية التي تصل إىل وحدات 
التســجيل اجلنائي. انظر: الرشي، حممد األمني، العدالة اجلنائية ومنع اجلريمة ـ دراســة مقارنة،)أكاديمية نايف 

العربية للعلوم األمنية، الرياض، 1997م، ط1(، ص3٠3 وما بعدها. 
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3ـ  وضــوح األدلة اإللكرتونية، ودقتها يف إثبات العالقة بني اجلاين واملجني عليه، أو بني اجلاين 
والسلوك اإلجرامي.

4 ـ إمكانية تعقب آثار األدلة اإللكرتونية والوصول إىل مصادرها بدقة. 

٥ ـ قيام األدلة اإللكرتونية عىل نظريات حسابية مؤكدة ال يتطرق إليها الشك مما يقوي من تقنية 
األدلة اإللكرتونية. 

6 ـ األدلــة اجلنائية اإللكرتونية يدعمها ـ عادة ـ رأي خبري ـ وللخربة يف املواد اجلنائية دورها يف 
الكشــف عن األدلة وفحصها وتقييمها وعرضها أمام املحاكم وفق رشوط وقواعد نظمها 

القانون وأقرها القضاء.

3 . 2 مراحــل التحقيق اجلنائي الفنِّــي وصعوباته يف حتقيق جرائم 
الغش التجاري اإللكرتوين

3 . 2 . 1 مراحل التحقيق اجلنائي الفني يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

يرى بعض املتخصصــني)1( أن عملية جتميع األدلة الرقمية يف اجلرائم الرقمية التي تتم عرب 
الشبكة العاملية )اإلنرتنت( تتم عرب ثالثة مراحل:

املرحلةاألوىل:جتميع املعلومات املخزنة لــدى الطرف مقدم اخلدمة third ـparty servers حيث 
تتبع احلاسبات اخلوادم التي دخل املجرم منها وحماولة إجياد أي أثر له .

املرحلــة الثانية: مرحلة املراقبــة: فهناك فرضية بأن املجرم البــد أن يعود أو حيوم حول مرسح 
جريمته، ولذلك تتعدد طرق مراقبة هذه احلواسيب نذكر منها

 ـ اســتخدام برامج مراقبة يمكن حتميلها للبحث عن املعلومات املشــتبه فيها وحرص 
وتسجيل بيانات كل دخول وخروج باملوقع.

 ـ استخدام ما يعرف باحلرشات وهي أجزاء توضع يف احلاسب اآليل ملراقبته.

)1( إبراهيم، خالد ممدوح، فن التحقيق اجلنائي يف اجلرائم اإللكرتونية، )دار الفكر اجلامعي، مرص، اإلســكندرية، 
٢٠1٠م، ط1(، ص٢٠6. 
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ـ  اســتخدام كامريات مراقبة لشاشة احلاسب اآليل معدة لالستخدام التجاري، وأبسط 
الطرق ملراقبة احلاسب هي الدخول ملكان وجوده وزرعها.

ـ وهناك وســيلة أخرى وهي أصعب قليال وهي زرع فريوس كمبيوتر أو دودة من نوع 
حصان طروادة وهذه الوسيلة هلا ميزة أهنا تستطيع مراقبة أكثر من جهاز واحد ولكن 
جيب عدم الســامح للفريوس باالنتشار وإال ســوف يصبح هدفًا لربامج الدفاع ضد 

الفريوسات.

املرحلة الثالثة:ضبط األجهزة املشتبه فيها وفحصها فحصًا فنيًا رشعيًا

حيــث يبدأ يف هذه املرحلة عمل اخلبري املعلومايت يف فحص النظام احلاســويب املشــتبه فيه 
بمكوناته املادية ومكوناته الرباجمية، ســعيًا الشــتقاق الدليل املــادي لتقديمه جلهة التحقيق أو 
احلكم، لتقرير مدى وقوع اجلريمة باستخدام النظام املضبوط من عدمه، ولتقرير إدانة املتهم، أو 
تأكيد براءته، وذلك مجيع هو فق األسس والقواعد الفنية املتعارف عليها واملتبعة يف جمال اخلربة 

املعلوماتية، مع مراعاة القواعد القانونية إعالء ملبدأ املرشوعية.

كاموضعت وزارة العــدل األمريكية أيضا إطارًا عمليًا حيددخطوات أساســية عدة جلمع 
األدلة ثم فحصها،  ومن ثم حتليلها وأخريا كتابة النتائج يف تقرير. هذا النموذج يتميز بأنه يوضح 
أنواع األدلة واملعلومات املســتخلصة منها وأماكن وجود هــذه املعلومات يف األجهزة وأنظمة 
املعلومات املختلفة، كام انــه يربط كل جمموعة من املعلومات  بنوع حمدد من جرائم املعلوماتية، 
فمثاًل  حيــدد هذا النموذج قائمة باألماكن املعتادة التي يمكــن العثور فيها عىل امللفات املخفية 
وامللغاة وأيضا حيدد أنواع املعلومات األخرى مثل الصور وكلامت الرس، وأرقام بطاقات اهلوية 
مثل رقم الضــامن االجتامعي، وهي معلومات مفيدة يف عملية التحــري يف بعض األنواع  من 
اجلرائــم املعلوماتية مثل التعدي عىل اهلويــات، ونرشالصورالفاضحــة، فالتعرف عىل أنواعا 
ملعلومات املفيدة وأماكن إخفائها يعتربخطوة اجيابيةتســاعد عىل تقديم أدلة قانونية يعتد هبا عند 

تقديم اجلناة للمحاكمة أمام القضاء)1(.

(1)http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.
aspx?ArticleID=230005
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ويمكن إجياز خطوات اشتقاق الدليل بمعرفة اخلبرياملعلومايت يف ماييل:

أواًل: خطوات ماقبل التشغيل الفحص:

أ ـ التأكد من مطابقة حمتويات أحراز املضبوطات ملا هو مدون عليها.

ب ـ التأكد من صالحيةوحدات النظام للتشغيل.

جـ  تسجيل بيانات الوحدات املكونات املضبوطة، كالنوع والطراز أو املوديل،والرقم املسلسل.

ثانيًا: خطوات التشغيل والفحص:

1 ـ استكامل تسجيل باقي بيانات الوحدات من خالل قراءات اجلهاز.

٢ـ  عمل نسخة أو ُنسٍخ مطابقة لألصل من كل وسائط التخزين املضبوطة، وعىل رأسها القرص 
الصلب “Hard Disk”ويفضل البدء بذلك قبل اخلطوة )أ(، إلجراءعملية الفحص املبدئي 
عىل هذه النســخ حلامية األصل من أي فقد، أوتلف أو تدمري، سواءمن سوء االستخدام، أو 

لوجود فريوسات، أو أفخاخ ورشاك، قنابل براجمية.

3 ـ حتديد أنواع وأســامء املجموعــات الرباجمية، برامــج النظام )برامج التشــغيل(، وبرامج 
التطبيقات، وبرامــج االتصاالت..، وما إذا كان هناك برامــج معينة ذات داللة بموضوع 

اجلريمة، برامج إنشاء ومعاجلةالصور يف جرائم التزييف والتزوير، واملونتاج.

4ـ  حتديد ما إذا كان هناك براجمأ وملفات، أو بيانات، أو معلومات، ذات داللة ترابطية بموضوع 
اجلريمة، كصور للعمالت، وصور للعالمات املائية ورشيط الضامن، واألرقام املسلسلة...
إلــخ يف جرائم تزييف العملة، أوللمســتندات والتوقيعات، وبصــامت األختام وبصامت 
األصابع بجرائم التزوير، ووجود رسائل التهديد يف صندوق الصادر يف الربيد اإللكرتوين، 

يف جريمة القتل أو التهديد بالقتل، وغريذلك.

٥ ـ إظهار امللفات ا ملخبأة، أو النصوص املخفية داخل الصور.

6 ـ حتويل الدليل الرقمي إىل هيئــة ماديةوذلك عن طريق طباعة امللفات، أو تصويرحمتواها إذا 
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كان تصورًا أو نصوصًا، أو وضعها يف أي وعاء أخر حسب نوع البيانات واملعلومات املكونة 
للدليل.

مجيع ماسبق يمكن أن يتم بنجاح عىل النسخ طبق األصل، لكن عند اسرتجاع امللفات التي 
متمحوها من عىل األصل يتم األيت)1(:

1 ـ استخدم أحد برامج اســتعادة البيانات، وكذلك بالنسبة للملفات املعطلة أوالتالفة، وهذه 
الربامج متوافرة، حتى للعامة، ولكن اجلهات املتخصصة دائام حترص عىل استخدام أحدث 

الربامج، وقد تطورلنفسها برامج خمصصة لذلك وغريهم .

٢ ـ ختزين هذه امللفات، أو البيانات، وعمل نسخ طبق األصل أخرى من االسطوانة أوالقرص 
املحتوي هلا لفحصها عن طريق تطبيق اخلطوات ســالفة الذكر التي تم عليها النســخ طبق 

األصل.

ثالثًا: حتديد مدى الرتابط بني الدليل املادي والدليل الرقمي

حيث يتم يف هذه املرحلة فحص كل من الدليل املادي املضبوط، والدليل املادي املستخرج 
من جهاز احلاســب اآليل )والذي أصله هو الدليل الرقمــي( املوجود بملفات النظام املضبوط 
صور نصوص أصوات إلــخ. وبذلك يكون تم الربط بني الدليــل الرقمي والدليل املادي، مما 

يكسب الدليل املوثوقية، واليقينية، اللتان تؤديان إىل قبوله لدى جهة التحقيق وجهة احلكم.

رابعًا: مرحلة تدوين النتائج وإعداد التقرير

حيث يتم إعداد تقرير بجميع خطوات وإجــراءات البحث، ويرفق به يف الغالب املالحق 
اإليضاحية املصورة أو املســجلة، وغريها، العتامدها، ثم تصديرهــا إىل جهة التحقيق أو جهة 

احلكم.

)1( إبراهيم، خالد، فن التحقيق اجلنائي، ص٢18.
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3 . 2 . 2 صعوبات التحقيق اجلنائي الفنِّي يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

تتسم جرائم اإللكرتونيةبصعوبة اكتشافها وإثباهتا، فاجلريمةاملعلوماتية تتم يف بيئة أو إطار 
ال عالقة له باألوراق أو املســتندات بل تتم بواسطة احلاســب اآليل أو الشبكة العاملية ويمكن 
للجاين عن طريق نبضات إليكرتونية التري العبث يف بيانات احلاســب اآليل أو برامج هو ذلك 
يف وقت قيايس قد يكون جزءًا من الثانية، وهذه البيانات أواملعلومات التي يتم العبث هبا يمكن 
حموها كذلك يف زمن قيايس قبل أن تصل يد العدالة إليه، ســيام وأن عملية الضبط ال تتم سويب 

معرفةخبريفني أو متخصص)1(.

وتأسيســًا عىل هذا، يواجه اخلبرياجلنائي صعوبات متعددة يف سبيل مجع األدلة الرقمية من 
أجهزة احلاسب اآليل أو الشبكات الرقمية، أذكرمنها:

1ـ  فقد انجزءكبريمن املعلومات واألوامر التي تشكل األدلة الرقميةحال إغالق جهاز احلاسب 
اآليل بطريقة غريصحيحة، أو يف حالة القطع املفاجئ للتيار الكهربائي عن اجلهاز.

فعند غلق أو قطع التيــار الكهربائي عن جهازالكمبيوتر فإن مثــل هذاالفعل قد يؤدي ايل حمو  
املعلومــات من ذاكرة اجلهاز أو العمل عيل حتريف بيانــات هامه وحدوث رضر يف أجهزة 

الكمبيوتر، أو منع نظام التشغيل من إعادة التحميل وبالتايل فقدان لألدلة اجلوهرية .

٢ ـ قيام اجلاين بتهيئةجهاز الكمبيوترللتفجريأو التدمري بمجرد تشغيله بالضغط عىل زر توصيل الطاقة.

3ـ  طبيعــة مرسح اجلريمة، فقد ال يكون ممكنًا احلصول عيل دليل يف حالة توزيع مرسح اجلريمة 
بني أكثر من دولة بسبب تعقيد اإلجراءات أو وجود مشاكل عملية وترشيعية يف بعض الدول 
مما حيول احلصول عيل دليل رقمي، كام أن رسعة مرورالبيانات الرقمية عرب الشبكات ألقل 
من جزء من الثانية مع مهارة املجرمــني يف تدمرياألدلة أو حتريف أو تعديل البيانات حلامية 
أنفسهم، وكذلك حجم البيانات الضخمة التي متر عربالشبكات مما يكون هلا لتأثريالعكيس 

عند البحث عن دليل إدانة أو الرباءة.

)1( حجازي،عبدالفتاحــب يومي،القانون اجلنائي والتزويريف جرائــم الكمبيوتر اإلنرتنت، )دار الكتب القانونية، 
املحلة الكربى مرص، القاهرة، ٢٠٠٥م، ط1(،ص٢4.
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4 ـ إخفاء اهلوية، فعند تعمد املستخدم إخفاء هويته حال استخدام االنرتنت سواء القيام ببعض 
اإلجراءات أو استخدام بعض الربامج والتطبيقات التي تؤدي لطمس اهلوية ممايشكل عائقا 

أمام املحقق اجلنائي أو اخلبريالفني.

٥ ـ  إخفاءاملعلومــات، حيــث إن بعض الربامج خاصة بإخفاءاملعلومــات أو البيانات املخفية 
وذلك خللق مايعرف بنظام ملفات آمن عرباستخدام الشبكة العاملية االنرتنت مما جتعل عملية 
اســتعادة األدلة أو إعادة تركيبها يف غاية الصعوبة أمام املحقق اجلنائي أو اخلبري ويتضح مما 
تقدم فإن احلصول عىل األدلة اجلنائيــة الرقمية أمر صعب الوصول إليه ملا تتطلبه من خربة 

ومهارة كبرية يف جمال الكمبيوتر.

وتتنوع الوسائل اإللكرتونية واألجهزة التي تستخدم نظم احلاسبات اآللية )الكمبيوترية( 
كام تتنوع شبكات االتصال بينها، وتتاميز خصائصها الفنية فتندرج حتت ختصصات فنية وعلمية 
دقيقة، مما يســتوجب واحلال كذلك أن تدقق جهات التحقيق واملحاكمة عند اختيارها للخبري، 
فيجب أن تتيقن أنه تتوافر لديه اإلمكانيات  والقدرات العلمية والفنية يف جمال التخصص الدقيق 
للحقل الذيي طلب منه بحثه، واليكفي يف ذلك حصول اخلبريعىل درجة علمية معينة وإنام جيب 

أن تتوافر لديه أيضا اخلربة العلمية التي متكنه من اكتساب كفاءة فنية عالية)1(.

وبالنظر إىل الطبيعة الفنية والعلمية للخربة يف جمال اجلرائم املعلوماتية فإنه يمكن حتديد هذه 
اخلربة يف املوضوعات اآلتية)٢(:

1ـ  اإلملام برتكيب احلاسب وصناعته وطرازه ونظم تشغيله الرئيسة والفرعية، واألجهزة الطرفية 
امللحقةبه، وكلامت املرور أوالرس وأكواد التشفري.

٢ـ  طبيعة البيئة التي يعمل يف ظلها احلاسب من حيث تنظيم ومدى تركيز أوتوزيع عمل املعاجلة 
اآللية، وحتديد أماكن التخزين والوسائل املستخدمة يف ذلك.

3ـ  قــدرة اخلبريعىل إتقان مهمته دون أن يرتتب عىل ذلك أعطاب أو تدمري األدلة املتحصلة من 
الوسائل اإللكرتونية.

)1(  رستم، هشام، اجلوانباإلجرائية،ص14٠ـ 141.
)٢(  املرجع السابق ص14٢ـ 143.
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4 ـ التمكن من نقل أدلة اإلثبات غري املرئية وحتويلها إىل أدلة مقروءة، أواملحافظة عىل دعاماهتا 
حلني القيــام بأعامل اخلربة بغريأن يلحقها تدمري أو إتالف، مع إثبات أن املخرجات الورقية 

هلذه األدلة تطابق ما هومسجل عىل دعائمها املمغنطة.

عالوة عىل ما تقدم، يرى الباحثأن اخلبرياملعلومايت جيب أين كون لديه العلم واخلربة واملهارة 
التي متكنه منأداء مهمته عىل الوجه األمثل لذا جيب أن يكون ملاًم بام ييل:

1 ـ نظم احلاسب اآليل بمكوناهتا ملادية والرباجمية.

٢ـ  وسائل وبرامج وطرق فحص نظم احلاسب اآليل كربامج كشف وإزالة الفريوسات،وبرامج

اســرتجاع البيانات واملعلومات، وإصــالح التالف منها، وإظهار املخفــي منها، وبرامج فك 
الشفرات وكلامت الرس.

3 ـ وسائل وبرامج نسخ الربامج وامللفات، وعمل نسخ من القرص الصلب، طبق األصل.

4 ـ كيفيةالربط بني الدليل املادي والدليل الرقمي يف الوقائع حمل البحث.

٥ ـ كيفية تفســرياملالحظات والربط بني األشــياء واســتخالص نتائج ذات داللة علمية فنية 
قضائيــًا، حيث ُتعد عملية احلصول عىل األدلة اجلنائيــة الرقمية أمرًا صعبًا الوصول إليه ملا 
تتطلبه من خربة ومهارة كبرية يف جمال احلاســب اآليل)1(؛ويرجع ذلك لتعدد صور وأشكال 
اجلرائم املعلوماتية، مابني مهامجة املعلومات بغرض تدمريها أو االستيالء عليها أو قديكون 
املقصــود باهلجوم هواألجهزةكنرشفــريوس يعمل عىل إتالف وحداته الرئيســية مثاًل،أو 
قد يكون األمر جمــرد اخرتاق لكلمة رس خاصة ببنك أو مؤسســة كربى بغرض االحتيال 
واحلصول عــىل األموال، وقد تكون ملجــرد إثبات الــذات وإظهاراملقدرةالعالية يف جمال 
احلاسب اآليل، وملا كانتعمليةجتميع األدلة العلمية اجلنائية يف اجلرائم املعلوماتية أو الرقمية، 
تعد من أهم وأصعب األمور التي تواجه عملية اإلثباتاجلنائي، لذا كان لزاما أن يتم اللجوء 
إىل خبريقضائي معلومايت أو رقمي متخصص،الشــتقاق الدليل العلمــي الفني اجلنائي، 

)1( صفوت، حممد،استخالص الدليل اجلنائي الرقمي،جملة العامل الرقمي،عىل املوقع اإللكرتوين:
http://www.al ـjazirah.com/digimag/28032004/wr46.htm.
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ب عىل معاجلة مجيع أنواع األدلةالرقمية  فاخلبري املعلومايت أو الرقمــي هواملتخصص واملدرَّ
وفحصها وحتليلها)1(.

3 . 3  إجــراءات املعاينــة والتفتيش  يف التحقيــق يف جرائم الغش 
التجاري اإللكرتوين

3 . 3 . 1 إجراءات املعاينة يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

يرى البعض أن أمهية املعاينة تتضاءل يف اجلريمة املعلوماتية وذلك لندرة ختلف آثار مادية عند 
ارتكاب اجلريمةاملعلوماتية)٢(،  كام أن طول الفرتة بني وقوع اجلريمة أو ارتكاهبا وبني اكتشــافها 

يكون هلا لتأثري السلبي عىل اآلثار النامجة عنها بسبب العبث أو املحو أو التلف لتلك اآلثار.

ويف كل األحوال، فعند تلقي بالغ عن وقوع إحدياجلرائم املعلوماتية وبعد التأكد من البيانات 
الرضورية يف البالغ يتم االنتقال إىل مرسح اجلريمة ملعاينته، ومرسح اجلريمة املعلوماتية خيتلف عن 
مرسح اجلريمةالتقليدية كالقتل والرسقة، إذ إن اجلريمة املعلوماتية قد تكون جريمةمســتمرة كام يف 
حالة اجلرائم االقتصادية ـ  الرسقة واالحتيالـ  وقد يكون مرسحها كاجلرائم األخرى كام يف التزوير 
وإتالف الربامج وتفجري املباين واملنشــآت، ففي حالة اجلريمة املستمرة ذات األهداف االقتصادية 
تكون املعاينة هدفها املدامهة وضبط األدلة عىل الطبيعة،ويف احلالة الثانية وبعد وقوع اجلريمة فاألمر 
متوقف عىل اعرتافات املتهمني من يتم القبض عليهم وكذلك شهادة الشهود والقرائن، وعند إجراء 

املعاينة بعد وقوع اجلريمة يف املجال اإللكرتوين فيجب مراعاة الضوابط التالية)3(:

)1( البرشى، حممداألمني، التحقيقفياجلرائامملستحدثة، ص٢43 .
)٢(رستم،هشــام أفريد،اجلوانب اإلجرائية للجرائم املعلوماتية،)مكتبةاآلالت احلديثة، مرص، أسيوط، 1994م، 

ط1(، ص٥9 .
(3) Robert Taylor: Computer Crime، ”in Criminal investigation“ edited by Charles Swanson, N. 

Chamelin and L. Territto، Hill inc.5th edition 1992.p.450.
كذلك راجع: حممود، عبداهلل حسني عىل،رسقة املعلومات املخزنة يف احلاسب اآليل،)دار النهضة العربية، القاهرة   
٢٠٠٢م، ط٢(،ص364ومــا بعدها.والبرشى، حممداألمني، التحقيق يف جرائم احلاســب اآليل بحث مقدم إىل 
مؤمتر القانون واحلاسب اآليل واإلنرتنت،يف الفرتة1ـ  3 مايو٢٠٠٠بكليةالرشيعةوالقانون، العني، دولةاإلمارات 

العربية املتحدة، ص٢9 .
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1ـ  تصويراحلاســب واألجهــزة الطرفية املتصلة به،عىل أن يتم تســجيل وقت وتاريخ ومكان 
التقاط الصورة.

٢ ـ إخطارالفريق الذي ســيتوىل املعاينة قبل موعدها بوقت كاف حتى يستعد من الناحية الفنية 
والعملية، وذلك لكي يضع اخلطة املناسبة لضبط أدلة اجلريمةحال معاينتها.

3ـ  إعداد خطة املعاينة، موضحة بالرســومات مع متــام املراجعة التي تكفل تنفيذها عىل الوجه 
األكمل.

4 ـ العنايةبالطريقة التي تم هبا إعداد النظام.

٥ـ   مالحظــة وإثبات حالة التوصيالت والكابــالت املتصلة بكل مكونات النظام حتى يمكن 
إجراء عمليات املقارنة والتحليل حني عرض األمر فيام بعد عىل املحكمة.

6 ـ عدم نقل أي مادة معلوماتية من مرسح اجلريمة قبل إجراء اختبارات للتأكد من خلو املحيط 
اخلارجي ملوقع احلاســب من أي جمال لقوى مغناطيســية يمكن أين تسبب يف حمو البيانات 

املسجلة.

7 ـ التحفظ عىل معلومات ســلة املهمالت مــن األوراق امللقاة أو املمزقــة وأوراق الكربون 
املستعملة والرشائط واألقراص املمغنطة غريالسليمة، وفحصها، وترفع من عليها البصامت 

ذات الصلة باجلريمة.

8 ـ التحفظ عىل مستندات اإلدخال واملخرجات الورقية للحاسب ذات الصلة باجلريمة.

9ـ  قرصمبارشة املعاينة عىل الباحثني واملحققني الذين تتوافر هلم الكفاءة العلمية واخلربة الفنيةيف

جمال احلاسبات.

1٠  ـ أن تتم هذه اإلجراءات وفق مبدأ املرشوعية ويف إطار ما تنص عليه القوانني اجلنائية.

واملعاينــةوإن كانــت واردة يف كل اجلرائم، إال أن أمهيتها تتضــاءل يف بعض اجلرائم مثل 
جريمة التزويراملعنوي وجريمة الســب فإن املعاينة فيهام غريذات جــدوى، أما معاينة اجلرائم 
التقليدية واإلطالع عىل مرسح اجلريمة فيها فيكون ذا أمهية متمثلة يف تصور كيفية وقوع اجلريمة 
وظروف ومالبسات ارتكاهبا وتوفراألدلةاملاديةالتي يمكن جتميعها عن طريق هذه املعاينة، لكن 
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هذه املعاينة التؤدي ذات الدور يف كشــف غموض اجلريمة املعلوماتية وضبط األشياء التي قد 
تفيد يف إثبات وقوعها ونسبتها إىل مرتكبها)1(.

3 . 3 . 2 إجراءات التفتيش يف جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

التفتيش بصفة عامة هو البحث يف مســتودع رساملتهم وهو إجــراء من إجراءات التحقيق 
يتطلب أوامر قضائية ملبارشته)٢(، وجيب عيل املحقق اجلنائي املبادرةإلجراء التفتيش وذلك قبل 
قيام اجلاين بطمس معامل اجلريمة وإخفاء كلام يتعلق هبا وهو يســتطيع ذلك إذا اتســعلها لوقت 

وسنحت له الفرصة)3(.

والتفتيش يف مدلوله القانوين بالنســبة للجرائم اإللكرتونية الخيتلف عن مدلوله الســائد 
يف فقــه اإلجراءات  اجلنائيــة فيقصد به أنه إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به ســلطة خمتصة 
ألجل الدخول إيل نظم املعاجلة اآللية للبيانات بام تشمله من مدخالت وختزين وخمرجات ألجل 
البحث فيها عن أفعال غري مرشوعة تكون مرتكبة وتشكل جناية أو جنحة والتوصل من خالل 

ذلك إيل أدلة تفيد يف إثبات اجلريمة ونسبتها إيل املتهم بارتكاهبا)4(.

لكن توجد بعــض الصعوبات اإلجرائية التي تعيق خضوع البيانــات املخزنة آليا لقواعد 
التفتيش التقليديــة والتي منها تعدد األماكن التي يوجد هبا النظــام املعلومايت داخل أو خارج 
الدولة، وهناك صعوبةيف حتديد األشــياء التي هيدف إيل ضبطها مــن عملية التفتيش، وغريها 
مــن الصعوبات مثل عدم اكتامل املعرفة املعلوماتيةوالتقنيــة لتنفيذ عملية التفتيش كام ينبغي أن 

تكون)٥(.
)1( رستم، هشــام فريدحممد، اجلرائم املعلوماتية ـ  أصول التحقيق اجلنائي الفني واقرتاح بإنشاء آليةعربية موحدة 
للتدريب التخصيص، بحث مقدم إىل مؤمتر القانون واحلاســب اآليل واإلنرتنت يف الفرتة1 ـ 3مايو٢٠٠٠ ـ آلية 

الرشيعة والقانون، العني، دولةاإلمارات العربيةاملتحدة، ص1٠1.
)٢( عوض، رمزي رياض، مرشوعية الدليــل اجلنائي يف مرحلة املحاكمة وما قبلها، ص8٥. عرب، يونس،جرائم 
احلاسب اآليل واالنرتنت، موسوعة القانون وتقنية املعلومات، )منشورات احتاد املصارف العربية، د. م، ٢٠٠٢م، 

ط1(، ص٥13.
)3(جــاد، نبيل عبداملنعم، أســس التحقيق والبحث اجلنائي العمــيل، )مطبعة كلية الرشطــة، القاهرة، ٢٠٠6م، 

ط1(،ص11٢.
)4( هاليل عبد الاله أمحد، تفتيش نظم احلاسب اآليل وضامنات املتهم املعلومايت، ص73.

)٥( عفيفي كامل عفيفي،جرائم احلاسب اآليل وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية،ص344.
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وبناًء عىل ما سبق، فإن إجراءات التفتيش جيب أن تكون حماطة برشوط موضوعية وأخرى 
شكلية.

تتمثل رشوطالتفتيش املوضوعيةيف املحل والسبب:

1 ـ جيب أن يكون للتفتيش حمل قدي كون الشخص أو املكان.

٢ ـ يشرتط يف حمل التفتيش )الشخص أو املكان(أن يكون حمددًا أو قاباًل للتحديد.

3 ـ أن يكــون املحل مرشوعــًا أي يرد  عىل حمل جائــز قانونًا وبناء عىل ذلــك ال جيوزتفتيش 
دورالسفارات ومنازاللسفراء ورجال السلك الســيايس األجنبي وال جيوز تفتيش املدافع 
عن املتهم أواخلبرياالستشــاري لضبط أوراقأ ومســتندات ســلمها له املتهم ألداء مهمته 

الدفاعية)1(.

4ـ  كام جيب أن يكون للتفتيش سبب واليقوم سبب التفتيش إال إذا كان هناك جريمة قد وقعت.

أما الرشوط الشــكلية يف التفتيش، فهي بحسب األصل ال يملكها إالسلطة التحقيق وهي 
النيابــة العامــة، وبالتاليف التفتيش خيضــع للخصائص العامة التي ختضــع هلاكافة إجراءات 
التحقيــق االبتدائي، وهي وجوب التدوين بمعرفة كاتبو الرسيةعن اجلمهور وحضور اخلصوم 
ووكالئهم كلام أمكن ذلك)٢(، كذلك البد أن يكون أمرالتفتيش مســببًا وهذا التســبيب ضامن 
لتوافر العنارصالواقعية التي يتوافر هباسبب التفتيش باملعنى الدقيق وحتى يكون ذلك التسبيب 
حتــت رقابة هيئةاحلكم وكذلــك الدفاع حتى يمكن مراقبة مــاإذا كان إذن التفتيش صدر وفقًا 
للرشوط القانونية من عدمه وحتى يمكن تقدير جدية صدوره وهوأمر يقدره املحقق حتت رقابة 

حمكمة املوضوع ويف مجيع األحوال حيق للدفاع مراقبة ذلك انبعاثًا من كفالة حق الدفاع.

حيســن التنبيه هنا، إىل أن التفتيش من أجل اجلرائم الرقميــة املعلوماتية يكون حمله يف كل 
مكونات احلاســب اآليل ســواء كان متادية أو معنوية، وكذلك شــبكات االتصال اخلاصة به، 

)1( رسور، أمحد فتحي، الوســيط يف قانــون اإلجراءات اجلنائية، )دار النهضة العربيــة، مرص، القاهرة، ٢٠1٢م، 
ط3(، ص4٢3.

)٢( حممود، عبداهلل حســني عيل،إجراءات مجع األدلة يف جمال جريمة رسقة املعلومات، بحث مقدم للمؤمتر العلمي 
األول حول اجلوانب القانونية واألمنية للعمليات اإللكرتونية، حمورالقانون اجلنائي، ديب،خالل الفرتة٢6 / ٢8 

أبريل٢٠٠3م،ص61٠.
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باإلضافة إيل األشخاص الذين يســتخدمون احلاسب اآليل حمل التفتيش وتشمل مجيع مكوناته 
املادية، واملكونات املعنوية التي تشــمل برامج النظام وبرامج التطبيقات ســابقة التجهيزطبقًا 
الحتياجات العميل، ويســتلزم تفتيش احلاســب اآليل جمموعةمن األشــخاص لدهيم اخلربة 
ومهارة تقنية يف نظم احلاســب اآليل  كمشغيل احلاســب اآليل  وخرباء الربامج ومديري النظم 
املعلوماتية)1(، كام أن الشــهادة يف جمال اجلريمة املعلوماتيــة الختتلف من حيث ماهيتها عنها يف 
اجلريمة التقليدية، وأمر سامع الشهود مرتوك لفطنة املحقق ومرتبط بظروف التحقيق، واألصل 
أن يطلب اخلصوم سامع من يرون من الشهود، وللمحقق أن يدعو للشهادة من يقدر أن لشهادته 
أمهية، وله أن يســمع شهادة  أي شاهد يتقدم من تلقاء نفسه، فالشاهد يف اجلريمة املعلوماتية هو 
ذلك الشــخص الفني صاحب اخلربة والتخصص يف تقنيةوعلوم احلاسب اآليل،والذي تكون 
لديه معلومات جوهرية أو هامة الزمة للدخول  ـــالولوج ـ يف نظام املعاجلة اآللية للبيانات إذا 
كانت مصلحة التحقيق تقتيض التنقيب عن أدلة اجلريمة داخله،ويطلق عىل هذا الشــاهد اسم 
الشــاهد املعلومايت وذلك متييزًا له عن الشــاهد التقليدي)٢( والشاهد املعلومايت هبذا املفهوم قد 

يكون واحدا من عدة طوائف أمهها:

ِغلو احلاسب اآليل: وهم اخلرباء الذين تكون هلم الدراية التامة بتشغيل جهاز احلاسب اآليل   ـ  مشِّ
واملعدات املتصلة به واستخدام لوحة املفاتيح يف إدخال البيانات وتكون لدهيم معلومات عن 

قواعد كتابة الربامج)3(.

 ـ املحللــون: واملحلل هو الشــخص الذي حيلل اخلطوات ويقوم بتجميــع بيانات نظام معني 
وحتليلها إىل وحدات  منفصلة واستنتاج العالقات الوظيفية منها،كام يقوم كذلك بتتبع البيانات 
داخل النظام عن طريق مايسمى بمخطط تدفق البيانات واستنتاج األماكن التي يمكن ميكنتها 

بواسطة احلاسب.

 ـ املربجمون: وهم األشخاص املتخصصون يف كتابة أوامر الربامج ويمكن تقسيمهم إىل فئتني:

)1( حجازي، عبدالفتاح بيومي، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف جرائم احلاسب اآليل واالنرتنت،ص388وما بعدها.
)٢( أمحد، هاليل عبدالاله، التزام الشاهدباإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية، ص٢3.

)3( فهمــي، حممد،املوســوعة الشــاملة ملصطلحــات احلاســباإللكرتوين،)مطابع املكتــب املــرصي احلديث، 
القاهرة،1991م، ط1(،ص٢3.
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الفئــة األويل: هم خمططو برامج التطبيقات ويقومون باحلصــول عىل خصائص ومواصفات   
النظام املطلوب من حملل النظم ثــم  يقومون بتحويلها إىل برامج دقيقة وموثوقة لتحقيق هذه 
املواصفات. الفئة الثانية: هم خمططو برامج النظم ويقومون باختبار وتعديل وتصحيح برامج 

نظام احلاسب الداخلية وإدخال أية تعديالت أو إضافات هلا)1(.

ـ مهندســو الصيانة واالتصاالت: وهم املسئولون عن أعامل الصيانة اخلاصة بتقنيات احلاسب 
بمكوناته وشبكات االتصال املتعلقة به)٢(.

ـ مديرو النظم: وهم الذين يوكل هلم أعامل اإلدارة يف النظم املعلوماتية)3(.

3. 4  إجراءات االســتجواب وأنواع األدلة فيه وضبطها يف جرائم 
الغش التجاري اإللكرتوين

3 . 4 . 1 االستجواب كأهم إجراءات التحقيق اجلنائي يف الغش التجاري اإللكرتوين

إن إجراءات االستجواب والشهادة وضبط األدلة واإلثبات يف املواد اجلنائية خيضع لقواعد 
ختتلــف عن تلك التي حتكم اإلثبات يف املواد املدنية، وذلــك العتبارات قد ترجع إىل اختالف 
موضــوع اإلثبات بني تلك املواد ومنها ما يرجع إىل أمهية الدعــوى اجلنائية، وأن القواعد التي 
حتكم املسائل اجلنائية تدور كلها حول غاية واحدة وهي الكشف عن حقيقة جريمة متثل اعتداء 

عىل اجلامعة وهتم املجتمع بأرسه.

ومن القواعد التي حتكم اإلثبات يف املســائل اجلنائية ثالث: أوهلا حرية القايض يف تكوين 
عقيدته، بمعنى أن له أن يوجه حتقيقه يف اجللســة بالشكل الذي يراه مناسبا ومالئام للوصول إىل 
احلقيقة والكشف عنها دون أن يتقيد يف ذلك بإتباع وسائل معينة للكشف عن احلقيقة، كام أن له 

)1( هاليل عبداهلل، التزام الشاهد باإلعالم يف اجلرائم املعلوماتية،ص٢4.
)٢( حممود، عبداهلل حســني، إجراءات مجع األدلة يف جمال جريمة رسقة املعلومــات، إجراءات مجع األدلة يف جمال 

جريمة رسقة املعلومات، ص616.
)3( املهــريي، خالد حممد، التحقيــق اجلنائي العميل يف اجلريمــة التقليدية واملعلوماتيــة، )دار الغرير، ديب،د. ت، 
ط1(، ص٥٠8. و طلبــة، حممدفهمي،احلاســبات اإللكرتونية حارضها ومســتقبلها، )مطابع الكتاب املرصي 

احلديث،القاهرة،199٢م، ط1(، ص ٢9ومابعدها.
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مطلق احلريــة يف تقدير أدلة الدعوى، فله أن يأخذ هبا وله أن يطرحها، كل ذلك بناء عىل تقييمه 
هلــا وقناعته بام ينتهي إليه مــن جمموع ما طرح من أدلة يف اجللســة)1(()٢(؛ وأن حيكم يف الدعوى 
حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه عىل بساط البحث يف اجللسة دون 
إلــزام عليه بالتقيد بطريق معني من طرق اإلثبــات، إال إذا أوجب القانون عليه ذلك، أو حظر 
عليه ســلوك طريق معني يف اإلثبات يستمد قناعته من أي ورقة ســواء كانت رسمية أو عرفية 
يســتخلص منها ما يطمئن إليه ضمريه ووجدانه ويطرح ما ال يطمئن إليه، شــأنه يف ذلك شأن 
ســائر األدلة األخرى التي قد تطرح أمامه؛ وثاين القواعد التي حتكم اإلثبات يف املسائل اجلنائية 
الــدور اإلجيايب للقايض اجلنائي يف البحث عن احلقيقة، فإن دوره ليس جمرد موازنة لألدلة املثبتة 
لإلدانــة أو الرباءة ، وإنام عليه التحري عن احلقيقة والكشــف عنهــا، وهو يف ذلك خيتلف عن 
القايض املدين الذي يكون دوره يف الدعوى املدنية املنظورة أمامه سلبيًا ومقترصًا عىل املوازنة بني 
أدلة اخلصوم؛ وآخر القواعد التي حتكم اإلثبات يف املســائل اجلنائية قاعدة أن عبء اإلثبات يف 
املواد اجلنائية يقع عىل ســلطة اإلدعاء من منطلق أن األصل يف اإلنسان الرباءة ، وعىل من يدعي 

عكس ذلك إثباته. 

يتبــني يل من هذا، أن جمموع هذه القواعد ال اختالف فيها بــني اجلرائم التقليدية واجلرائم 
اإللكرتونية، إال أن الطابع اخلاص الذي تتميز به اجلرائم اإللكرتونية أن حمل أو موضوع بعضها 
يكــون غري مادي، إضافة إىل أن إثبات هذه اجلرائــم حييط به كثري من الصعوبات التي تتمثل يف 
صعوبة اكتشاف هذه اجلرائم بحسب أهنا جرائم فنية تتطلب تقنية معينة يف جمال احلاسبات اآللية 
واإلنرتنت، وهي عىل الرغم من أهناـ  غالبا ـ   ما تكون جريمة هادئة ال عنف فيها وال ترتك أشياء 
مادية تدرك باحلواس، لكوهنا عبارة عن أرقام وبيانات تتغري أو متحى من السجالت املخزنة يف 
ذاكرة احلاســبات، إال أن البعض يشــبهها بجرائم العنف مثل ما ذهب إليه مكتب التحقيقات 
)1(  قد حيدث أن يفرتض املرشع بعض عنارص اجلريمة وذلك لصعوبة اإلثبات وبالتايل يضع قيدا عىل حرية القايض 
يف تكوين عقيدته ، وأحيانا أخرى يقيد املرشع القايض اجلنائي بأدلة معينة يلتزم هبا يف تكوين رأيه ، كتقييد القايض 
اجلنائــي بطرق اإلثبــات اخلاصة باملواد غري اجلنائيــة ؛ وحجية بعض املحارض يف إثبات مــا ورد هبا من وقائع ؛ 

وكذلك قد يقيد اإلثبات يف نوع معني من اجلرائم بأدلة معينة ، كام يف جرائم احلدود.
)٢(  من الرشوط اخلاصة ملامرســة القايض حريته يف االقتناع: أن تكون عقيدته واقتناعه قد استمدا من أدلة طرحت 
باجللسة ، وأن يكون اقتناعه مبنيا عىل دليل مستمد من إجراء صحيح ، ومبنيا عىل أدلة مستساغة عقال وعىل اليقني 

الذي ينفي األصل وهو الرباءة ، وأن ال يؤسسه عىل قرينة واحدة.
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الفيدرايل بالواليات املتحدة األمريكية “FBI” نظرا لتامثل دوافع املعتدين عىل نظم احلاسب اآليل 
مع مرتكبي العنف)1(. 

وإىل جانب إمكانية ارتكاهبا عرب القنوات الوطنية باستخدام شبكات االتصال، فإن املجني 
عليه الذي عادة ما يكون مؤسســة مالية أو مرشوعًا صناعيًا ضخــاًم حياول  ـ يف الغالب  ـ كتم 
حصول اجلريمة واإلحجام عن البالغ عنها أو مســاعدة السلطات املختصة يف إثباهتا والكشف 
عنها حتى ال يتم تقليدها من قبل اآلخرين، وخشــية من أن يرتتب عىل شــيوع العلم بوقوعها 

إساءة واهتزاز لسمعته وثقة املسامهني والعمالء. 

دليل اإلثبات هو »الواقعة التي يستمد منها القايض الربهان عىل إثبات اقتناعه باحلكم الذي 
ينتهي إليه«)٢(، بينام الدليل اجلنائي ُيدرك من مضمون واقعة تؤدي إىل ثبوت اإلدانة أو اســتقرار 
الرباءة، ويتم باستخدام األسلوب العقيل وإعامل املنطق يف وزن تقدير تلك الواقعة ليصبح املعنى 

املستمد منها أكثر دقة يف الداللة عىل اإلدانة أو الرباءة. 

وقد تعارف الفقه والقضــاء عىل األدلة التي يمكن للقايض االســتناد إليها دون أن حيول 
ذلك عن االســتناد إىل أدلة أخرى، وهذه األدلة هي االعرتاف واملعاينة واملحررات وشــهادة 
الشهود واخلربة والقرائن، غري أن هذه األدلة تبدو يف األعم قارصة إزاء مالحقة مرتكب اجلريمة 
اإللكرتونية الذي يســتطيع بنبضات اليكرتونية غري مرئية العبــث بالدليل أو حموه بالكامل يف 

وقت قصري جدا، يتعذر معه كشفها إال بطريق الصدفة.

ومما جتدر اإلشــارة يف هذا الصدد أن اخلربة هلا دوٌر مهم يف االستجواب وأساليبه املختلفة، 
واخلربة هي إجراء يتعلق بموضوع يتطلب إملامًا بعلم أو فن معني إلمكان اســتخالص الدليل 
منه، لذلك فإن اخلربة تفرتض وجود يشء مادي أو واقعة يســتظهر منه اخلبري رأيه، وللمحكمة 
أثناء حتقيقها النهائي أن تنتدب اخلرباء وذلك إذا ما عرضت أثناء املناقشة مسألة حتتاج لرأي فني 

أو تقني. 

.٥4 )1( انظر: العربان، حممد عىل، اجلرائم املعلوماتية،)دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، ٢٠٠4م، ط1(، ص٥3ـ 
)٢(  ســالمة، مأمــون حممد، اإلجراءات اجلنائيــة يف الترشيع الليبي، اجلــزء الثاين، )منشــورات املكتبة الوطنية، 

بنغازي،٢٠٠٠، ط٢(،  ص176.
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ويعترب تقرير اخلبري من األدلة، أما إجراء ندب اخلبري فهو من إجراءات مجع األدلة، ولذلك 
إذا ما بورش بمعرفة ســلطة التحقيق حتركت به الدعوى العمومية باعتباره إجراء من إجراءات 

التحقيق.

واخلــربة كدليل يف اإلثبات تنرصف إىل رأي اخلبري الذي يثبته يف تقريره، ولذلك فإن اخلبري 
يأخذ حكم الشاهد وجيوز اســتدعاؤه لسامع شهادته ومناقشته يف التقرير الذي أعده وتقدم به، 
غري أن اخلبري خيتلف عن الشــهود من حيث الوقائع التي يشــهد هبا، فالشاهد يديل بأقواله عن 
الواقعة كام حدثت يف مادياهتا أما اخلبري فشــهادته فنية أي تنرصف إىل تقييمه الفني للواقعة حمل 

اخلربة ويرتتب عىل ذلك أنه ال جيوز سامع اخلبري كشاهد إذا كان إجراء اخلربة قد وقع باطاًل)1(.

هذا، والتفتيش وفقــًا للقواعد قانون اإلجراءات اجلنائية التقليدية ينقســم من حيث حمله 
قسمني:

األول: تفتيش ينصب عىل املنازل، وتفتيش يقع عىل األشخاص، وتفتيش املنازل هو إجراء من 
إجراءات التحقيــق بمقتضاه يقوم املحقق أو من يأذن له مــن رجال الضبطية القضائية 
بالبحث يف منزل شــخص معني عىل أشياء تتعلق بجناية أو جنحة قامت قرائن قوية عىل 

حيازته هلا.

والثاين: هو إجراء من إجراءات التحقيق أيضا يقصد به ضبط ما حيوزه الشخص من أشياء تفيد 
كشف احلقيقة. 

وتفتيش املنازل بمعرفة ســلطة التحقيق خيتلف من حيث رشوطه عن التفتيش الذي جيريه 
مأمور الضبط القضائي اســتثناء يف أحوال معينة، وهي تفتيش منــازل املراقبني وتفتيش منزل 
املتهم يف أحوال التلبس، ونظرا للصفة االســتثنائية فقد اســتلزم فيه املرشع رشوطا ختتلف عن 

الرشوط املطلوبة لصحة التفتيش الذي جتريه سلطة التحقيق.

ويف األحــوال التي جيوز فيها القبض عىل املتهم ملأمور الضبط القضائي أن يفتشــه، ومفاد 
ذلك أن صحة التفتيش تتوقف عىل توافر حالة من حاالت القبض وليس عىل القبض الفعيل.

)1(  ســالمة، مأمون حممد، اإلجراءات اجلنائية يف الترشيع الليبي، )اجلزء األول(، )منشورات اجلامعة الليبية، كلية 
احلقوق، بنغازي، د. ت، ط1(، ص6٠3  ـ6٠٥.
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وأجاز املرشع تفتيش شــخص غري املتهم وذلك إذا كان قــايض التحقيق هو الذي يبارش 
التحقيق، واملقصود بذلك حاالت تفتيش غري املتهم استقالال، وإذا كانت النيابة العامة هي التي 
تبارش التحقيق فال جيوز هلا تفتيش شــخص غري املتهم إال بعد استئذان القايض اجلزئي، ويف كال 
احلالتني ال جيوز التفتيش إال برشط قيام إمارات قوية عىل أن الشخص املراد تفتيشه خيفي أشياء 

تفيد يف كشف احلقيقة  

وبخصوصية موضوع الدراســة احلالية، فــإّن التفتيش ينصب عىل جهاز احلاســب اآليل 
الذي يعمل طبقا لتعليامت حمددة ســلفا يســتقبل البيانات وخيزهنا ويقوم بمعاجلة واستخراج 
النتائج املطلوبة، وهو متصل بالشــبكة للحصول عىل املعلومات وتبادهلا عرب الشبكات والربيد 
اإللكــرتوين، وهلذا فإن التفتيش يف اجلرائم اإللكرتونية له طبيعــة خاصة ومتميزة عن التفتيش 
التقليــدي لألشــخاص واملنازل، إال أنــه خيضع يف إجراءاتــه للضوابط التــي حددها قانون 
اإلجراءات اجلنائية وما يستلزمه من وقوع اجلريمة واهتام شخص أو أشخاص معينني بارتكاب 
جريمة، وأن تكون هناك دالئل أو قرائن عىل ما يفيد يف كشــف احلقيقة يف أجهزة احلاسب اآليل 
واإلنرتنت خاصة باملتهم أو غريه من األشــخاص، وإذا ما توافــرت تلك الرشوط، فإنه جيوز 
لســلطة التحقيق تفتيش جهاز احلاســب اآليل وملحقاته املكونة له املادية واملعنوية، وذلك من 
أجل ضبط أدلــة اجلريمة، وما حيتمل أن يكون قد اســتعمل يف ارتكاهبا أو نتج عنها أو وقعت 

عليه، وكل ما من شانه أن يكشف عن اجلريمة.

وقد ثار جدٌل فقهيُّ بني فقهاء القانون اجلنائي، حول مدى إمكانية تفتيش وضبط البيانات 
املخزنة أو املعاجلة إلكرتونيًا بصورها وأشــكاهلا املختلفة كاألقراص واألرشطة املمغنطة بام يف 

دلك ذاكرة جهاز احلاسب اآليل وانقسموا يف ذلك الجتاهني:

االجتــاه األول: ذهــب أنصاره إىل القول بعــدم صالحية إجراء التفتيــش والضبط عىل برامج 
وبيانات احلاســب اآليل باعتباره وسيلة لإلثبات املادي، هيدف لضبط أدلة مادية تتعلق 
باجلريمة وتفيد يف كشــف احلقيقة، وهذا يتناىف مع الطبيعة غري املادية لربامج وبيانات 
احلاســب اآليل، ويمثل هذا الرأي جانب من الفقه الفرنيس الذي يرى أن النبضات أو 
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اإلشــارات اإللكرتونية املمغنطة ال تعد من قبيل األشياء املادية املحسوسة التي يمكن 
تفتيشها وضبطها)1(.

االجتاه الثاين: يرى أنصاره أن املعلومات التي ال تعد شيئا ماديا وإنام ذات طبيعة معنوية، األصل 
جمرد ذبذبات ونبضات إلكرتونية أو إشــارات أو موجات كهرومغناطيســية، إال أهنا 
ن يف أوعية ووســائط مادية كاألقراص واألرشطة املمغنطة، وبالتايل فهي  قابلة ألن خُتزَّ
ليســت شيئا معنويا كاحلقوق واآلراء واألفكار، بل هي أشياء مادية حمسوسة هلا وجود 

ملموس يف العامل اخلارجي، ومن ثم يصح أن يرد عليها التفتيش والضبط)٢(.

وأعتقد أن الرتكيز يف التفتيش عىل املكونــات املعنوية باعتبارها حمتوى ملعلومات وبيانات 
وحوار وكلامت رس يمكن تصفحها وحتليلها الســتظهار الدليل املعلومايت، وال ينال من صحة 
التفتيش وجود احلاســب اآليل املراد تفتيشه يف منزل غري املتهم أو اتصاله بشبكة معلومات حملية 
طاملا توافرت رشوطه، غري أنه إذا كان متصال بشــبكات معلومــات دولية، كأن يقوم مرتكب 
اجلريمة املعلوماتية بتخزين املعلومات والبيانات املتعلقة بجرائمهم يف أنظمة تقنية خارج إقليم 
الدولة املتواجدين عىل إقليمها، فال جيوز يف هذه احلالة لسلطات التحقيق يف الدولة التي ارتكبت 
اجلريمة عىل إقليمها، أو أرضت بأحد رعاياها أو بمصاحلها األساسية أن تبارش التفتيش أو غريه 
من إجراءات التحقيق خارج حدودها اإلقليمية، وىف هذا الشأن قضت إحدى املحاكم األملانية يف 
جريمة غش ارتكبت يف أملانيا بأن احلصول عىل البيانات اخلاصة هبذه اجلريمة واملخزنة بشبكات 
اتصال موجودة يف ســويرسا ال يتحقق إال بطلب املساعدة من احلكومة السويرسية، وىف واقعة 
نرش فريوس)Love bug( عام ٢٠٠٠ الذي تسبب يف إتالف املعلومات يف أجهزة احلاسب اآليل، 
فعندما اكتشف اخلرباء األمريكيون بان هذا الفريوس أرسل من الفلبني فإن تفتيش منزل املشتبه 

فيه تقتيض تعاون السلطات الفلبينية واحلصول عىل إذن من قايض التحقيق بالفلبني.

ويفرتض أن ال يكون األمــر بالتفتيش أمرًا عامًا، وإنام يكون اهلدف منه حمددًا حتديدًا دقيقًا 
وأن يتم وصف األشياء املطلوب ضبطها بصورة تفصيلية، بحيث ال يرتك ذلك للسلطة التقديرية 

)1(  حجازي، عبد الفتاح بيومى، مبادئ اإلجراءات اجلنائية يف جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، ص38٠.
)٢(  رستم، هشام حممد فريد، اجلوانب اإلجرامية للجرائم املعلوماتية، ص 66 ـ67.
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لرجل الرشطة الذي ســيقوم بتنفيذ األمــر، وأن ال يكون األمر بالتفتيــش كأمر عام بالتفتيش 
لضبط األشياء املتعلقة باحلياة اخلاصة أو بالتعبري عن الرأي، ومنها أجهزة احلاسب اآليل  ـ التي 
حتتوي بيانات شــخصية أو بيانات ال تتعلق باجلريمة  ـ  فهذه األجهزة جيب أن تكون موصوفة 
يف أمــر التفتيش بصورة دقيقة فال يصدر أمر بالتفتيش مثــال ملجرد ظنون أو معتقدات توافرت 
لدى أحد رجال الرشطة بوجود صور فاضحة عىل األســطوانة الصلبة ألحد أجهزة احلاســب 
اآليل، وهذا ما أقتىض أن يكون عضو جهة التحقيق ملاّمً ببعض اجلوانب الفنية باحلاســب اآليل 
واســتخداماته حتى ال تكون القرارات القضائية وسيلة الصطناع األدلة أو التسلط واالستبداد 
يف يد البعض، حيث إنه ال توجد وســيلة للتأكد من أن البيانات املوجودة عىل األجهزة هي تلك 
التي تم ضبطها، إذ يمكن عن طريق الوسائل العلمية والتقنية احلديثة العبث بالبيانات املوجودة 

عىل احلاسب اآليل وحموها .

3. 4 . 2 أنواع األدلة يف إجراءات التفتيش ووسائلها

سيتم تناوله هنا يف الفروع التالية:

الفرع األول 

ســأذكر نوعني من األدلة يف إجراءات التفتيش بحثًا عن دليل ما يف جرائم الغش التجاري 
اإللكرتوين، وهذه األدلة كام ييل:

ل: املحررات أو الدليل الكتايب الدليل األوَّ

الكتابة ال تعدو كوهنا رموزًا تعرب عن الفكر والقول، وقد ظلت العالقة بني الكتابة والدعامة 
الورقية املدونة عليها عالقة وثيقة لفرتة طويلة من الزمن، حيث كان يســود االعتقاد بأن الكتابة 
تساوي الورق، كل ذلك عيل الرغم من أنه ال يف اللغة وال يف القانون ما يتطلب أن تكون الكتابة 
عيل الورق فقط، بل من اجلائز أن تكون عيل الورق أو اجللد أو القامش أو احلجر أو اخلشب أو عيل 
دعامة أخري مادية كانت أو رقمية، والدليل الكتايب هو املحرر، ويمكن تعريفه بأنه »جمموعة من 
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العالمات والرمــوز التي تعرب اصطالحًا عن جمموعة مرتابطة من األفكار واملعاين«)1(، وهكذا، 
قد يكون الدليل اجلريمَة نفســها كالورقة املزورة، وقــد يكون أداة إثباهتا، وقد جتمع الورقة بني 

الدورين كالورقة التي حتمل عبارات القذف والسب)٢(.

واملحرر كدليل أو وســيلة إثبات خيضع ملبدأ االقتناع القضائي، فكل قيمته مســتمدة من 
اقتنــاع القايض بصحة ما يتضمنه من البيانات، ويتعني أن يســتمد القــايض هذا االقتناع وفقًا 
للقواعد العامة يف اإلثبات اجلنائي، فاألصل أنه ال وجود ألوراق ذات حجية مطلقة بحتة يمتنع 
عىل املحكمة أن تأخذ بام خيالفها، أو يمتنع عىل أطراف الدعوى إثبات عكسها، ذلك أنه ال جيوز 

إلزام املحكمة أن تقيض بام خيالف اقتناعها الذي كونته من جمموع األدلة املقدمة يف الدعوى.

فالقاعــدة العامة يف اإلثبات اجلنائــي هو عدم تقيد القايض يف قناعتــه بأدلة إثبات معينة، 
كل ذلك ما مل تكن املحكمة تفصل يف مســألة غري جنائية ورضورية للفصل يف الدعوى اجلنائية 
وكانت هذه املحررات هلا حجيتها يف القانون اخلاص بتلك املســائل، فاملحكمة يف هذه احلالة ال 
تستطيع أن تطرح ما ورد بتلك املحررات، إال إذا مل تطمئن إىل صحة املحرر ذاته، أما إذا اقتنعت 
بصحته فليس هلا أن تقيض بخالف ما ورد به طاملا أهنا هي وسيلة اإلثبات يف املواد غري اجلنائية.

واملحررات رســمية كانت أو عرفية التي تثبت وقوع اجلريمة سواء أكانت هذه املحررات 
موضوع الســلوك اإلجرامي ذاته كام يف جريمة التزوير أو التهديد كتابة، أم كانت تتضمن دليال 
عىل ارتكاب اجلريمة، فهذه بطبيعتها ختضع ملطلق تقدير املحكمة التي هلا أن تأخذ هبا أو تطرحها 

دون أن تكون ملزمة بتسبيب طرحها هلا)3(.

)1(  حســني، حممود نجيب،رشح قانون اإلجراءات اجلنائيــة، )دار النهضة العربية، القاهرة 1988م، ط٢(، ج٢، 
ص483.

)٢(  الترشيعات العربية ليســت متفقة يف حتديد مسمى الدليل الكتايب ، فهناك من يستخدم مصطلح املحرر كاملرشع 
املرصي واإلمارايت ، وهناك من يستخدم مصطلح السند كاملرشع األردين والسوري ،و يستخدم املرشع الكويتي 
مصطلح الورقة ، أما املرشع الليبي فقد استخدم مصطلح الورقة يف القانون املدين وقانون اإلجراءات اجلنائية ) م 
44 ( ، واســتخدم يف قانون العقوبات كلمة وثيقة كام هوا يف جرائم التزوير وإتالف الوثائق الرسمية املواد 341 

و34٢ و346 و347 و348 ، أما املرشع الفرنيس فقد اعتمد مصطلح ) احلجج املكتوبة (.
)3(  سالمة، مأمون حممد، اجلزء الثاين، ص 193.
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هناك ما يســمي بالدليل الرقمي، وهو ما يعرف بأنه » الدليل الذي جيد له أساســًا يف العامل 
االفرتايض إيل اجلريمة«)1(.

 وعرف أيضا بأنه »الدليل املأخوذ من أجهزة احلاســب اآليل يف شــكل جماالت ونبضات 
مغناطيســية أو كهربائية ممكــن جتميعها وحتليلها باســتخدام برامج وتطبيقــات وتكنولوجية 

خاصة«)٢(.

والدليل الرقميمكوٌن رقمي لتقديم معلومات يف أشــكال متنوعة مثل الرموز والنصوص 
املكتوبة أو الصور أو األصوات واألشــكال والرســوم يعرب عن فكر وقول يطلق عليه الكتابة 
الرقمية باملعني الواســع، التي ال تشمل الكتابة التقليدية عيل الورق فحسب، وإنام تشمل أيضا 
الكتابة التي تتم عن طريق وســائل االتصال احلديثة )شبكة املعلومات الدولية وما يف حكمها( 
مهام كانت الدعامة املســتخدمة يف تثبيتها،  وهلذا نجد بعض االتفاقيات الدولية)3( قد تبنت هذا 

املفهوم الواسع للكتابة، وكذلك بعض الترشيعات املقارنة. 

ولقد ســايرت بعض القوانني العربية هذا التطور احلاصل يف الوسائل املستحدثة وحددت 
للكتابة الرقمية معنى متأثرًا إيل حد كبري بقانون األونسرتال النموذجي الذي بني املراد من رسالة 
البيانات بأهنا: » املعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرساهلا أو استالمها أو ختزينها بوسائل إلكرتونية 
أو ضوئية أو بوسائل مشاهبة بام يف ذلك عيل سبيل املثال ال احلرص تبادل البيانات اإللكرتونية أو 
الربق أو التلكس أو النســخ الربقي«، فجاء مدلول الكتابة يف قوانني هذه الدول موسعا ليشمل 

)1(  يونــس، عمر حممد أبوبكر،اجلرائم الناشــئة عن اســتخدام اإلنرتنت، )دار النهضة العربيــة، مرص، القاهرة، 
٢٠٠4م، ط1(، ص969.

)٢(  ممدوح عبد املجيد عبد املطلب ، استخدام بروتوكول TCP/IP يف بحث وحتقيق اجلرائم عيل الكمبيوتر،  بحث 
.Dpolice.Maktoobblogمنشور عيل اإلنرتنت ، املوقع اإللكرتوين

)3(  نذكر منها عيل ســبيل املثال: أ ـ اتفاقية نيويورك بشــأن التقادم يف البيوع الدولية للبضائع 197٢: تشــري هذه 
االتفاقية يف مادهتا التاســعة إيل أن مصطلح الكتابة ينرصف أيضا إيل املراســالت التي توجه يف شــكل برقية أو 
تلكس.ب ـ اتفاقية األمم املتحدة بشأن النقل متعدد الوسائل للبضائع 198٠: حيث اعتربت يف الفقرة الثانية من 
املادة اخلامســة منها السندات الرقمية املستخرجة من وسائل االتصال احلديثة من ضمن السندات الكتابية برشط 
أن تكون هذه السندات واضحة العبارة ومفهومة. جـ  اتفاقية هامبورج 1987 اخلاصة بنقل البضائع بحرًا: وجاء 

يف الفقرة الثامنة من مادهتا األويل أن مصطلح الكتابة يشمل الربقية والتلكس.
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الكتابة بمفهومها احلديث)1(.

 وللدليل الرقمي ثالث خصائص، األوىل أنه دليال غري ملموس، والثانية أنه دليل من قبيل 
األدلة الفنية أو العلمية ) األدلة املستمدة من اآللة (، واخلصيصة الثالثة أن فهم مضمون الدليل 

الرقمي يعتمد عىل استخدام أجهزة جتميع وحتليل فحواه ليكون دليل إثباهتا. 

واألصل أن الدليل الرقمي غري مادي، يتكون من بيانات ومعلومات ذات هيئة رقمية غري 
ملموســة وإخراجه يف شكل مادي ملموس يتطلب االســتعانة بأجهزة احلاسب اآليل وأدواته 

)1(  ومن هذه القوانني قانون اإلثبات السوداين لعام 1973 م يف مادته 37 وقانون أصول املحاكامت املدنية اللبناين 
الصادر يف 16 ســبتمرب 1983 املعدل بالقانون الصادر يف 1٢ يوليــو ٢٠٠٠ ، وقانون أصول املحاكامت املدنية 
األردين رقم ٢4 لســنة 1988 يف مادته ) 8٠ /1 ( املعدل بالقانون رقم 14 لســنة ٢٠٠1 ، وكام جاء يف القانون 
املدين التونيس ٥7 لسنة ٢٠٠٠ يف الفصل 4٥3 مكرر ، وديب يف دولة اإلمارات العربية قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ 
يف 1٢ فرباير ٢٠٠٢ قانونا خاصا بالتعامالت اإللكرتونية ، والقانون رقم 1٥ لســنة ٢٠٠4 املرصي بشان تنظيم 
التوقيع اإللكرتوين وإنشاء هيئة صناعة تكنولوجيا املعلومات يف مادته 1 / ا م ، وأما القانون الليبي ، فإنه رغم ما 
يفهم من بعض النصوص الواردة يف املواد مــن 377 وحتى 386 من القانون املدين بان هناك تالزما بني الكتابة 
والورق ، إال أنه من املســلم به أن الورق ليس هو الدعامة الوحيدة للكتابة وليس هناك ما يمنع ـ  قانونا ـ  من أن 
تكون دعامة يف الكتابة من أية دعامة أخرى ، ومما يدل عىل ذلك نص املادة 97 من القانون رقم 1 لســنة ٢٠٠٥ 
بشــان املصارف ،و التي جاء يف فقرتيها الثانية والثالثة » يعتد باملســتندات والتوقيعات اإللكرتونية ، التي تتم يف 
إطار املعامالت املرصفيــة وما يتصل هبا من معامالت أخري ، وتكون هلا احلجية يف إثبات ما تتضمنه من بيانات 
، ويف مرص صــدر يف ٢٢ ابريل ٢٠٠4 إعداد مرشوع التجارة اإللكرتونية. وتعترب خمرجات احلاســوب املتعلقة 
باملعامالت املرصفية وفقًا للمنصوص عليه يف الفقرة الســابقة بمثابة الدفاتر القانونية املنصوص عليها يف القانون 
التجاري والقوانني املكملة له.وللمصارف أن حتتفظ للمدة املقررة يف القانون بنســخ مصغره عيل أقراص صلبة 
أو مرنــة أو مضغوطة أو عيل غري ذلك مــن األدوات التقنية احلديثة يف جمال حفظ البيانــات أو املعلومات بداًل 
من أصول الدفاتر والســجالت والكشافات والوثائق واملراسالت والربقيات واإلشعارات وغريها من األوراق 
املتصلة بأعامهلا ، وتكون هلذه النسخ املصغرة حجية األصل فـــي اإلثبات ».ومن نافلة القول أن هذا النص رغم 
تعلقه باملعامالت املرصفية والتجارية إال أنه يشــكل أول خطوة خيطوها املــرشع الليبي يف طريق األخذ بالكتابة 
احلديثــة أو الكتابة الرقميــة ، كام أنه يعترب دلياًل قاطعًا عيل انعدام االرتباط القانــوين بني الكتابة والورق ، ولعل 
األمل حيدونا يف أن يساير املرشع الليبي هذا التطور احلاصل يف تقنيات االتصال احلديثة فيام يصدره من ترشيعات 
يف املستقبل ســواء تعلقت بالقوانني املدنية والتجارية وكذلك اجلنائية. رشيطة أن تتوفر فيه رشوط األمان والثقة 
من خالل التقنيات املســتخدمة.وعيل صعيد الترشيعات املنظمة للمعامــالت الرقمية ، نالحظ أن أكثر القوانني 
تطــورًا ووضوحًا يف حتديد معني الكتابة الرقمية هو التقنني املدين الفرنــيس وفقًا ألخر تعديالته حيث يفهم من 
مادتــه )1316( أن الكتابة الرقمية هي: » كل تدوين للحروف أو العالمات أو األرقام أو أي إشــارة ذات دالله 
تعبريية واضحة ومفهومة أيا كانت الدعامة التي تســتخدم يف إنشــائها أو الوسيط الذي تنتقل عربه ». ونستشف 
مــن النص أن املرشع الفرنيس أطلق مصطلح الكتابة دون حتديد فيام إذا كانت يدوية أو رقمية ودون التفات لنوع 
الدعامة املســتخدمة يف تثبيتها ، فاملهم هو ما حتققه الكتابة من التعبري الدال الواضح واملفهوم ، وال عربة بالتقنية 

املستخدمة يف إنشاء الكتابة أو حفظها أو نقلها.
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واســتخدام نظم برجمية حاســبية، ويتميز بالرسعة والســهولة وصعوبة حمــوه أو حتطيمه وإن 
حــاول اجلاين حمو الدليل الرقمي، فإن هذه املحاولة بذاهتا تســجل عليه كدليل، كام أن الطبيعة 
الفنيــة للدليل الرقمي تكمن يف إخضاعه لبعض الربامــج والتطبيقات للتعرف عىل ما إذا كان 
قد تعــرض للغش والتحريف، هذا من ناحية اجلانب االجيايب، أما من حيث اجلانب الســلبي، 
فإن ذلك يتمثل يف االســتخدام غري املرشوع أو غري املرصح به للحاســب اآليل واالنرتنت وما 
عرف باجلرائم اإللكرتونية أو املعلوماتية وما يكتنف ذلك من مشكالت عيل املستوى التنظيمي 
والقانوين والتقني، األمر الذي يتطلب وسائل تقنية وقواعد قانونية حتيطه بسياج من احلامية وهو 
ما أدي إيل صــدور العديد من الترشيعات كمحاولة لوضع ضوابط وتنظيم قانوين بقصد توفري 

احلامية الالزمة للمستخدمني والقائمني عىل تقديم خدمة اإلنرتنت. 

هذا، وللدليل الرقمي ثالثة أنواع: 

النوع األول: خمرجات)1(ذات طبيعة ورقية، تســجل فيها املعلومات عىل الورق، ويستخدم يف 
ذلك الطابعات والراسم يف طباعة الرسومات بدرجات وضوح خمتلفة عىل الورق.

النوع الثاين: خمرجات ذات طبيعة اليكرتونية، تستخدم يف ختزين املعلومات بدل الوثائق الورقية 
كاألرشطة املغناطيسية واألوراق املغناطيسية.

النوع الثالث: خمرجات مرئية معروضة بواسطة شاشة احلاسب اآليل ذاته، ويتمثل هذا النوع يف 
عرض البيانات املعاجلة آليًا بواسطة احلاسب اآليل عىل الشاشة اخلاصة به)٢(.

)1(  عرفت خمرجات احلاســب اآليل أو كمأ اسامها البعض الوثيقة املعلوماتية أو املعاجلة معلوماتيًا بأهنا » كل جسم 
منفصل أو يمكن فصله عن نظام املعاجلة اآللية للمعلومات ، وقد سجلت عليه معلومات معينة سواء أكان معدا 
لالســتخدام بواســطة نظام املعاجلة اآللية للمعلومات أم يكون مشــتقا من هذا النوع« راجع د. عىل عبد القادر 

القهوجي، تطور احلامية اجلنائية لربامج احلاسب اآليل واملعلوماتية بوجه عام ص 38 وما بعدها
)٢(  وقســمت وزارة العدل األمريكية عام ٢٠٠٢ الدليل الرقمي إيل ثالث جمموعات هي: السجالت املحفوظة يف 
احلاســب اآليل ؛ والسجالت التي يتم إنشاؤها بواسطة احلاسب اآليل وخمرجات براجمه التي مل يساهم اإلنسان يف 
إنشائها كســجالت اهلاتف وفواتري أجهزة احلاسب اآليل ؛ والنوع الثالث هو السجالت التي تم حفظ جزء منها 
باإلدخال واجلزء األخر تم إنشــاؤه بواسطة احلاســب اآليل ومن أمثلة ذلك البيانات التي يتم إدخاهلا إيل اجلهاز 

وتتم معاجلتها من خالل برنامج خاص كإجراء العمليات احلسابية عيل تلك البيانات.
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أما أنواع الدليل الرقمي كدليل إثبات من عدمه يمكن تقسيمه لنوعني رئيسني:

1 ـ أدلة أعدت لتكون وســيلة إثبات كالسجالت التي تم إنشاؤها بواسطة اآللة تلقائيًا كذلك 
السجالت التي جزء منها تم حفظه باإلدخال وجزء تم إنشاؤه بواسطة اآللة.

٢ ـ وأدلة مل تعد لتكون وسيلة إثبات وهذا النوع من األدلة الرقمية ينشا دون إرادة الشخص أي 
أنه اثر يرتكه اجلاين دون أن يكون راغبا يف وجوده.

وتبدو أمهية التمييز بني هذين النوعني أن النــوع األول من األدلة الرقمية هو األكثر أمهية 
من النوع الثاين لكونه أعد أصال ليكون وســيلة إثبات لبعض الوقائع، وعادة ما يعمد إىل حفظه 
لالحتجاج به الحقا، بينام النوع الثاين من األدلة الرقمية مل يعد أصال ليكون أثرًا ملن صدر ضده.

أماإشــكال الدليل الرقمي فيمكن إجيازها يف ثالث إشــكال رئيســية: الصــور الرقمية، 
التســجيالت، النصوص املكتوبة، والقيمة القانونية للدليل الرقمــي يف جمال اإلثبات اجلنائي 
تتمثــل يف مرشوعية الدليل الرقمي وحجيته بحيث يمكن القــول إن النظم القانونية ختتلف يف 
موقفهــا من األدلة التي تقبل كأســاس للحكم باإلدانة، فهناك اجتاهان رئيســيني: األول نظام 
األدلــة القانونية بمعنى أن املرشع حيدد األدلة التي جيوز للقــايض اللجوء إليها يف اإلثبات، كام 
حيدد القيمة اإلقناعية لكل دليل، فال ســبيل لالستناد إىل أي دليل مل ينص القانون عليه رصاحة 
ضمن أدلة اإلثبات، كام أنه ال دور للقايض يف تقدير القيمة اإلقناعية للدليل، ولذا يســمى هذا 
النظام بنظام اإلثبات القانوين أو املقيد، ويســود هذا النظام يف األنظمة االنجلوسكســونية؛ أما 
عــن الثاين )نظام اإلثبات احلر( فهو يســود يف ظل األنظمة الالتينية، ووفقــا هلذا النظام يتمتع 
القايض اجلنائي بحرية مطلقة يف إثبات الوقائع املعروضة عليه، فال يلزمه القانون االستناد إليها 
يف تكوين قناعتــه، أي أن األصل يف هذا النظام مرشوعية وجودها، فالدليل الرقمي ســيكون 

مرشوعا من حيث الوجود استصحابا لألصل.

أما عن مرشوعية احلصول عىل الدليل فقد تركز بشكل أسايس يف إجراءات التفتيش للبحث 
عن هدا الدليل والتــي يمكن حرصه يف مدى مرشوعية التفتيش عن الدليل الرقمي وضبطه يف 
الوسط االفرتايض، بالرغم من عدم النص رصاحة عىل جواز تفتيش الوسط االفرتايض وضبط 
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حمتوياته، إال أن هناك اجتهادات باخلصوص عىل اعتبار إن التفتيش عن الدليل الرقمي يف الوسط 
االفــرتايض وضبط حمتوياته مرشوعا، حيث إن متتع األدلة الرقمية بحجية قاطعة يف الداللة عىل 
الوقائع التي يتضمنها، ويمكن التغلب عىل مشــكلة الشك يف مصداقيتها من خالل إخضاعها 
الختبارات متكن من التأكد من صحتها ، ويرى البعض أنه ال يمكن اعتبار هذه القيمة املدعى هبا 
للدليل الرقمي بمثابة خروج مســتحدث عن القواعد العامة لإلثبات اجلناين يف القانون الليبي، 
حيث إن هناك من األدلة ما ال يســتطيع القايض اجلنائي تقديرها وفقًا لســلطته املقررة، ويرى 
أصحاب هذا الرأي عدم اخللط بني الشــك الذي يشوب الدليل الرقمي بسبب إمكانية العبث 
به أو لوجود خطأ يف احلصول عليه وبني القيمــة اإلقناعية هلذا الدليل، فاحلالة األوىل ال يملك 
القايض الفصل فيها ألهنا مسألة فنية، فالقول فيها هو قول أهل اخلربة، فإن سلم الدليل الرقمي 
من العبث واخلـــطأ، فإنه لن يكون للقايض ســوى القبول هبذا الدليل وال يمكنه التشكيك يف 
قيمتــه التدليلية لكونه وبحكم طبيعته الفنية يمثل إخبارًا صادقًا عن الواقع ما مل يثبت عدم صلة 

الدليل اجلريمة املراد إثباهتا)1(.

ونتيجــة تردد الفقه والقضاء حيــال مرشوعية األدلة املتحصلة من الوســائل اإللكرتونية 
كمخرجات احلاســب اآليل بأنواعها املختلفة، خشــية أن تكون قد تعرضت للتغيري يف فحواها 
أو لطمــس احلقيقة فيها، خاصة أن معظمها يمس مساســًا مبارشًا بحقوق األفراد األساســية 
وحرياهتم، وهلذا وضعــت رشوط ينبغي توافرها يف كل دليل مقدم أمــام القضاء اجلنائي كأن 
يكــون الدليل مرشوعا أي أن يكون وليد إجراءات صحيحة، وأن يكون قد طرح يف اجللســة، 

وأن يكون مبنيا عىل اجلزم واليقني. 
هــذا، وقد نصت بعــض الترشيعات املقارنــة عىل بعض الــرشوط والضوابط التي جيب 
مراعاهتا يف خمرجات احلاسب اآليل لكي يمكن قبوهلا كأدلة إثبات من أمهها: أن يتم حتديد هوية 
الشخص أو اجلهة املنسوب إليه املخرجات بصورة قاطعة؛ وأن يتم أيضًا استخالص املعلومات 
املخزنة إليكرتونيا وحفظها بصورهتا األصلية التي أنشئت عليها وبصورة تضمن عدم تعرضها 

)1( اجلميل، طارق حممد، الدليل الرقمي يف اإلثبات اجلنائي ، منشور عيل مواقع اإلنرتنت ، بدون ترقيم للصفحات.
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ألي شكل من أشكال العبث أو التلف)1( وهذا الرشط يتطلب اختاذ بعض اإلجراءات التي من 
أمهها: التحقق من سالمة احلاســب اآليل ودقته يف عرض املعلومات املخزنة، وحفظ خمرجات 

احلاسب اآليل وختزينها يف بيئة مناسبة، وكفاءة ونزاهة القائمني عىل مجع األدلة وختزينها.
كام اعرتفت بعض الترشيعات بالدليل الكتايب الرقمي، فنجد قانون األمم املتحدة النموذجي 
للتجارة اإللكرتونية يعرتف بالدليل الكتايب الرقمي موضحًا أنه يف حالة ما إذا اشــرتط القانون 
أن تكون املعلومات مكتوبة فإهنا تســتوىف مثل هذه الرشوط متى أمكن ختزينها واالطالع عليها 
عند احلاجــة لذلك، كام اعرتفت بعض ترشيعات الدول بالدليل الكتايب الرقمي)٢(، واشــرتط 
الفقــه أن تتوافر جمموعة رشوط حتى يضطلع الدليل الكتــايب الرقمي بدوره يف اإلثبات، ومن 
هذه الرشوط رضورة أن يكون الدليل الكتايب مقروءًا ومتصفًا باالستمرار وغري قابل للتعديل.

وإذا كان التطور التقني يف الوقت احلارض أدي إيل تردد جانب من الفقه والقضاء حيال األخذ 
بالكتابة الرقمية واستخدامها يف املجال اجلنائي كدليل شأهنا يف ذلك شأن املحررات الورقية يف 
اإلثبــات، عيل اعتبار أن هذا النوع من اجلرائم له طبيعة خاصــة نظرًا ملا تتميز به من تقنية عالية 
وخفاء يف ارتكاهبا حيث يســتطيع اجلاين أن يرتكبها برسعة دون أن يرتك وراءه أي أثر خارجي 
ملموس لكونه يتميز عادة بالذكاء والدهاء واخلربة واملهارة التقنية العالية، كام أن هذا النوع من 
الكتابة له نتائج غري مؤكد وأن معظمها يمس مساسًا مبارشًا بحقوق وحريات األفراد األساسية 
التي أقرها القانون يف مراحل الدعوى اجلنائية، لكن هذا الرتدد وما قد يثار من صعوبات ينبغي 
أن ال يقف حاجزا يمنع اســتفادة األجهزة الضبطية والقضائية من التقنية اإللكرتونية التي يقوم 
اجلناة بتوظيفهــا يف ارتكاب جرائمهم، والتعامل معهم باســتخدام التقنية ذاهتا يف مالحقتهم، 
بمعنى أن تقبل مســتخرجات احلاســب اآليل كدليل من ضمن األدلة اخلاصة)3( إذا ما توافرت 

فيها رشوط وضوابط معينة.

)1(  وقد أكدت ذلك املادة الثامنة من قانون األونستريال النموذجي اخلاص بالتجارة اإللكرتونية ، واملادة 1/1316 
مــن القانون املدين الفرنيس ، واملادة 3/1٠٠1 من قانون اإلثبــات األمريكي ، وتضمنت املادة الثامنة من قانون 

إمارة ديب للمعامالت التجارية اإللكرتونية عدة رشوط يف هذا اخلصوص.
)٢(  مثل املادة ٢ من قانون املعامالت اإللكرتونية إلمارة ديب واملادة 1 فقرة ب من قانون التوقيع اإللكرتوين املرصي 
واملادة 4٥3 من القانون املدين التونيس رقم ٥7 لسنة ٢٠٠٠ وكذلك الفصل الرابع من القانون التونيس رقم 83 

لسنة ٢٠٠٠ بشأن املعامالت اإللكرتونية وأيضا نص املادة 9٢ من قانون البنوك األردين رقم ٢8 لسنة ٢٠٠٠.
)3(  نصت املادة 1316 / 1 من القانون املدين الفرنيس  »تقبل الكتابة يف شكل إلكرتوين كدليل يف اإلثبات مثلها يف 
ذلك مثل الكتابة عيل دعامة ورقية ، ما دام أن الشخص املنسوب إليه هذه الكتابة قد تم حتديده عيل وجه صحيح ، 
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الدليل الثاين: الدليل العلمي يف مسألة اإلثبات اجلنائي

ويقصد به النتيجة التي تســفر عنها التجارب العلمية واملعملية لتعزيز دليل ســبق تقديمه 
ســواء إلثبات أو لنفي الواقعة التي يثار الشك بشــأهنا)1( وغني عن البيان أن ما يقدمه املعمل 
اجلنائي من خدمات، وما يقوم به من دور فعال يف جمال اإلثبات اجلنائي يف هذا العرص ويف غالبية 
دول العامل السيام يف املسائل التي تكتيس طبيعة فنية بحتة تتطلب معرفة ودراية خاصة ال يملكها 

القايض بحكم تكوينه القانوين املحض. 

وجيــرى التقرير بمعرفة خمتص فنيا وهو هبذه املثابة ال يعــدو أن يكون رأيًا فنيًا طلبه يكون 
بنــاء عىل أمر القايض أو طلب أحد اخلصوم يف الدعوى، واخلبري يف ســبيل أداء مهمته مقيدًا يف 
اللجوء إىل األساليب والوســائل املرشوعة التي يمكن من خالهلا احلصول عىل الدليل العلمي 

دون إخالل بام حيفظ لإلنسان حقوقه األساسية ويكفل له عدم إهدار كرامته.

وإذا كان للقايض يف الدليل سلطة تقديرية واسعة يف اللجوء إىل اخلربة وتقدير قيمتها اإلثباتية 
انطالقا من مبدأ حرية اإلثبات يف املواد اجلنائية والذي تولد عنه مبدأ القايض خبري اخلرباء، فإن 
ذلك مقترص عىل ما يمكن للقايض أن يبت فيه لوحده، أما املســائل ذات الصبغة الفنية البّحتة، 
فال جيوز للقايض أن حيل نفسه فيها حمل اخلبري، بل عليه الرجوع بشأهنا إىل اخلرباء املتخصصني، 
وال يمكنه طرح رأهيم إال ألســباب ســائغة ومقبولة، وهناك من يرى أن الدليل العلمي أصبح 
يقيد حرية القايض يف تقدير الدليل وجيربه عىل احلكم بمقتضاه ولو مل يكن مقتنعا بصحة الواقعة 
املطروحة أمامه، أي مل يعد القايض حرا يف وزن الدليل العلمي الذي بات يأخذ دور الصدارة يف 
اإلثبات اجلنائي خاصة بعد ظهور األدلة الرقمية وإنشاء املعامل اجلنائية الرقمية لفحص األدلة 
وتقييــم عمليات اإلثبات اجلنائي، وثمة رأى آخر يرى أن الوســائل العلمية يف أغلب حاالهتا 
ليست دلياًل مستقاًل يف ذاته، إنام هي قرائن يتم دراستها واستخالص داللتها، وهي غري مستقلة 

عن القرائن، ومؤدى ذلك أهنا ال تصلح يف ذاهتا كدليل وحيد يف اإلثبات اجلنائي. 

وقد تم إثبات هذه الكتابة واالحتفاظ هبا يف ظروف من شأهنا أن تضمن سالمتها«؛ وقد ساوى املرشعان الفرنيس   =
والكندي بني الدعامات اإللكرتونيــة والدعامات الورقية من حيث القبول واحلجية يف اإلثبات برشط أن تكون 

تلك الدعامات مفهومة ومقروءة وخالية من العيوب.
)1(  حجازي، مبادئ اإلجراءات، ص٥٠.
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 وأعتقد أنه إذ كان يتعني عىل القايض االســتعانة بأهل اخلربة يف املسائل الفنية البحتة، وأن 
يعتمد عىل رأهيم فيام يتعلق هبذه املســائل، إال أنه من غري املقبول أن يتخىل القايض عن حقه إذا 

رأى ألي سبب من األسباب أن ال يأخذ بتقرير اخلبري.

واملتتبع ألحكام القضاء اجلنائي يلمس توســعا يف االعتــامد عىل اخلربة ورأي اخلرباء، فقد 
قضت املحكمة العليا الليبية يف الطعن اجلنائي رقم 66/ 18 ق » ليس ملحكمة االســتئناف أن 
ختوض يف صميم املســائل الفنية التي أبدي فيها اخلبري رأيه الفني، ألن اســتعانة القايض بأهل 
اخلربة يف املسائل الفنية التي يتعذر عليه إدراكها يتطلب منه أن يضع يف االعتبار رأي اخلرباء فيام 

يتعلق باملسائل الفنية وأال يطرح رأهيم إال ألسباب سائغة مقبولة«.

الفرع الثاين: وسائل مجع األدلة

ُيقصد بالوسائل هنا، جمموعة من األعامل التي يرى املحقق مالئمة القيام هبا لكشف احلقيقة 
بالنســبة لواقعة معينة هيتم هبا قانون العقوبات، إال أن وسائل أو إجراءات مجع األدلة مل ترد يف 
القانون عىل سبيل احلرص، لذلك جيوز للمحقق أن يبارش أي إجراء آخر يرى فيه فائدة لإلثبات 

طاملا أنه ال يرتتب عىل اختاذه تقييد حلريات األفراد أو مساس بحرمة مساكنهم.

وقســم الفقه هذه الوســائل أو اإلجراءات إىل نوعني األول هيدف إىل مجع وفحص األدلة 
املثبتة لوقوع اجلريمة ونســبتها إىل فاعلها كاملعاينة واخلربة والتفتيش وضبط األشــياء املتعلقة 
باجلريمة وسامع الشــهود واالســتجواب؛ والثاين هو اختاذ الوســائل الالزمة قبل املتهم ملنعه 
مــن التأثري يف التحقيق أو يف العبث أو إزالة اآلثار املســتفادة من األدلــة، وهي ما يطلق عليها 

اإلجراءات االحتياطية قبل املتهم، كاألمر باحلضور واألمر بالقبض واحلبس االحتياطي. 

وحيــث إن االســتخدام غري املرشوع لتقنية احلاســب اآليل واالنرتنت رتــب العديد من 
اإلشــكاليات اإلجرائية يف جمال إجراءات املالحقة اجلنائية التي تتبع من أجل كشــف اجلريمة 
وإقامة الدليل عىل وقوعها ونســبتها إىل مرتكبيها الذين يتوســلون بالتقنية املتطورة يف ارتكاهبا 
ويف إخفــاء معاملها وعدم ترك أية آثار مادية دالــة عليها، وهذه صعوبة مع الصعوبات األخرى 
التي تواجه احلصول عىل الدليل والتي ســيأيت تفصيلها الحقا؛ مجيعها أدت إىل تدخل مرشعي 
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بعض الدول ملواجهة هذا النوع من اجلرائــم، وذلك بإصدار قوانني خاصة بمالحقتها وتنظيم 
اإلجراءات التي تناسبها دون مساس بحقوق األفراد وحرياهتم األساسية.

ولعل أهم وسائل مجع األدلة يف هذا الصدد هي املعاينة والتفتيش ـ وقد سبق احلديث عنهام 
سلفًا ـ وضبط األشياء وندب اخلرباء، وسيأيت احلديث عنهام الحقًا.

3 . 4 . 3 ضبط األدلة يف حتقيق جرائم الغش التجاري اإللكرتوين

يقصد بالضبط وضع اليد عىل يشء يتصل بجريمة وقعت ويفيد يف كشف اجلريمة)1(، وسائله 
متعددة منها التفتيش واملعاينة وتكليف احلائز لليشء بتقديمه للمحقق، فإذا ما أســفر التفتيش 
الذي جيريه مأمور الضبط عن آثار أو أشــياء تفيد يف كشــف اجلريمة أو تكون قد استعملت يف 
ارتكاهبا، وجب عىل مأمور الضبط القضائي ضبط هذه األشياء، ومن باب أوىل لسلطة التحقيق 
أن تضبط مجيع األشــياء املتعلقة باجلريمة، ومن أجل ذلك، أجاز املرشع التفتيش لتتمكن سلطة 

التحقيق من إجراء الضبط الذي يعد يف هذه احلالة إجراء من إجراءات التحقيق.

ويمكن أن يكون موضوعا للضبط من قبل سلطة التحقيق مجيع األشياء التي تفيد يف كشف 
احلقيقة املتعلقة باجلريمة، وجيب أن تكون هذه األشياء مادية، فسلطة التحقيق هلا ضبط اخلطابات 
والرســائل واجلرائد واملطبوعات والطرود والربقيات لدى مكاتب الربيد كافة والتلغراف، كام 
جيــوز هلا أيضًا مراقبة املحادثــات التليفونية متى كان لذلك فائدة يف ظهــور احلقيقة، وإذا كان 
القائم بالتحقيق أحد أعضاء النيابة العامة، فيلزم للقيام هبذا اإلجراء استصدار أذن من القايض 
اجلزئي، وقياسًا عىل ذلك جيوز لسلطة التحقيق أن تضبط أيضًا لدى البنوك واملؤسسات املختلفة 
األوراق واألشــياء املتعلقة باجلريمة أو التي تفيد يف كشــف احلقيقة، وحظر املرشع عىل سلطة 
التحقيق أن تضبط لدى املدافع عن املتهم أو اخلبري االستشاري األوراق واملستندات التي سلمها 

املتهم هلام ألداء املهمة التي عهدت إليهام هبا، وكذلك املراسالت املتبادلة بينهام يف القضية.

)1(  وقد نصت عليه املادة ٢/7٥ من قانون اإلجراءات اجلنائية الليبي »...للمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه 
األوراق واألسلحة واآلالت وكل ما يتحمل انه استعمل يف ارتكاب اجلريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما 

يفيد يف كشف اجلريمة«.
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أواًل: ضبط املكونات املادية للحاسب اآليل

األصل يف الضبط أنه يرد عىل األشــياء املادية التي تصلــح لوضع اليد عليها، وهلذا ال يثري 
ضبط املكونات املادية للحاسب اآليل وملحقاته أية

 إشكالية باعتبارها أشــياء مادية، وبالتايل جيوز ضبط األســالك ومفاتيح التشغيل وحدة 
اإلدخال واملودم ووحدة الذاكرة ووحدة التحكم، وبام يف ذلك خمرجات احلاســوب املوجودة 
يف صورة خمرجات ورقية أو وسائط وأوعية التخزين املادية كاألقراص واألرشطة املغناطيسية، 

حيث يتم ضبط األداة أو الوسيط الذي يتم فيه التخزين.

ثانيًا: ضبط املكونات املعنوية للحاسب اآليل

يستخلص من صياغة الترشيعات اجلنائية ملفهوم الضبط أنه يقترص عىل األشياء املادية، وكان 
ذلــك مثار اجلدل حول ما إذا كان جيوز ضبط املكونات املعنوية للحاســب اآليل من معلومات 
وبرامج، وما حتتويه صناديق الربيد اإللكرتونية من رســائل وصور وبيانات...فاجلدل ال يزال 
حمتدما إىل يومنا هذا بني املؤيد والرافض إلمكانية ضبط البيانات املعاجلة إليكرتونيًا منفصلة عن 
دعامتها املادية، كتلك التي يتم عرضها عىل شاشــة احلاســب اآليل، فذهب اجتاه إىل أنه من غري 
املمكن ضبط البيانات إلكرتونيا النتفاء الطابع املادي هلده البيانات، ذلك أن بيانات احلاســب 
اآليل ليست كمثل األشياء املحسوسة، وبالتايل ال تصلح ألن يرد عليها الضبط، وأخذت بعض 

ترشيعات الدول هبذا االجتاه منه كأملانيا ورومانيا واليابان وجانب من الفقه الفرنيس.

وذهــب اجتاه ثان إىل أنه وإن كانت الغاية من التفتيش هــو ضبط األدلة املادية، إال أن هذا 
املفهوم يمكن أن يمتد ليشــمل البيانات املعاجلة اإللكرتونية جمردة. وجيد هذا االجتاه جتســيده 
الترشيعي يف قوانني بعض الدول مثــل كندا واليونان والواليات املتحدة األمريكية التي قضت 
بإعطاء سلطات التحقيق مكنة القيام بأي يشء يكون رضوريا جلمع األدلة ومحايتها، بام يف ذلك 
املكونات املعنوية للحاســب اآليل، وإن كان ال يتصور ضبطها باعتبارها أشــياء غري حمسوسة، 
فإنــه من املمكن ضبطها إذا أصبح هلا كيان مادي، كضبــط القطعة الصلبة كأداة ختزينية للدليل 
واملعلومات والبيانات املراد ضبطها عىل ورق أو تســجيلها يف أرشطة أو أقراص أو نســخها يف 
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ملفــات، إذ يف هذه احلالة تتحول املكونات املعنوية للحاســب اآليل إىل أشــياء مرئية ومقروءة 
وتكتســب كيانا ماديا يمكن بواسطته ضبطها ونقلها من مكان ألخر، والقول نفسه يطبق بشان 
الرسائل اإللكرتونية، فللمحقق أن يضبط الرسائل املخزنة بالربيد اإللكرتوين عن طريق طباعة 

الرسالة التي يريد ضبطها، أو تسجيلها يف ملف أو قرص.

وهنــاك اجتاه ثالث وأخري يرى أنصاره، بأنه ال فائدة من تطبيق نصوص اإلجراءات احلالية 
املتعلقة بالضبط عىل البيانات املعاجلــة إليكرتونيا بصورهتا املجردة عن دعامتها املادية، بل البد 
ع لتوسيع دائرة األشياء التي يمكن أن يرد عليها الضبط، ليشمل البيانات املعاجلة  من تدخل املرشِّ

بصورهتا غري امللموسة )1(.

األمر بتقديم األشياء املراد ضبطها أو االطالع عليها

لســلطة التحقيق أن تأمر احلائز ليشء تري ضبطه أو االطالع عليه بتقديمه، والفرض هنا 
َف مكتب الربيد أو التلغراف، كام قد يكون شــخصًا آخر، ويستوي أن  أن احلائز قد يكون موظَّ
يكون فردا عاديًا أو موظفًا حكوميًا حيوز شــيئًا متعلقًا باجلريمة أو يفيد يف كشــفها بمناسبة أو 
بســبب وظيفته، واملفروض أن اليشء موضوع احليازة ال يكّون جريمــة يف حد ذاته وإال جاز 
تفتيشــه، وقد خول القانون لســلطة التحقيق هذا احلق بدال من أن تلجأ إىل إجراء تفتيش منزل 

غري املتهم بعد احلصول عىل إذن القايض اجلزئي إذا كان التحقيق تبارشه النيابة العامة. 

كام راعى املرشع أيضًا أنه قد ال يمكن ضبط هذه األشــياء بسبب إخفاء احلائز لألوراق أو 
األشياء يف مكان ما مل يتم التوصل إىل اكتشافه، فجعل املرشع من االمتناع عن تقديم األشياء التي 
يف حيازة الشــخص الذي يؤمر بتقديمها من قبل ســلطة التحقيق جريمة معاقبا عليها يف قانون 
العقوبات، اللهم إذا توافر بالنسبة للحائز حالة من احلاالت التي خيوله القانون فيها االمتناع عن 

أداء الشهادة. 

ندب اخلرباء يف ضبط األشياء كأدلة للجريمة

أجــاز املرشع جلهات التحقيق ندب اخلرباء إذا كانت طبيعــة اجلريمة حمل التحقيق تقتيض 

)1(  فريد، هشام حممد، ص96.
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االستعانة بذوي اخلربة حلسم مسألة فنية معينة أو للبحث عن أدلة اجلريمة وضبطها، وللمحكمة 
أن تتخذ ما تراه من وسائل  ـ بام يف ذلك ندب اخلرباء  ـ لبحث وفهم أية واقعة فنية اعرتضتها.

والقاعدة أن املحكمة هي اخلبري األعىل، ولذلك فتقارير اخلرباء ختضع دائام لتقديرها، فلها 
أن تطرحها كلية وهلا أن تأخذ برأي خبري دون اآلخر، كام أن للمحكمة ســلطة اجلزم يف املسائل 
التي تتسق ووقائع الدعوى حتى ولو كان تقرير اخلبري مل جيزم فيها برأي، وإذا اختلف خبريان يف 
الرأي فليســت املحكمة ملزمة بمواجهتهام وإنام متلك ترجيح أحدمها عيل اآلخر وفقا القتناعها 
وما تراه مؤيدًا بوقائع الدعوى، وهي يف ذلك غري ملزمة ببيان أسباب الرتجيح كام أهنا غري ملزمة 
بمناقشــة التقارير األخرى طاملا مل تر حماًل ومل يطلب اخلصوم منها شــيئًا من ذلك، وللمحكمة 
الســلطة التقديرية أيضــًا أن تأخذ ببعض ما ورد بتقرير اخلبري وتطــرح اجلزء اآلخر دون إبداء 

أسباب لذلك اللهم إال يف املسائل الفنية فال جيوز تفنيدها إال بأسانيد فنية.

وإذا كان لنــدب اخلرباء أمهية يف اجلرائــم التقليدية، فإن أمهيتها أكثر ورضورهتا أشــد يف 
إجراءات مجع أدلة املكونات املعنّوية يف كل وحدات التخزين وحتليلها وكشــف أي تالعب يف 
الربامج واملعلومات، غري أن ذلك ال يعني عدم االكرتاث بمسألة تأهيل سلطات املالحقة وتزويد 
أفرادها باملعرفة العلمية والتقنية ليكونوا عىل دراية فيام يستلزم ندب اخلرباء وفهم ما يقدمونه من 
آراء، ولذلك نجد الكثري من الدول املتقدمة قد اهتمت بتدريب املحققني يف اجلرائم اإللكرتونية، 
كام دعا املجلس األورويب يف إحدى توصياته ســنة 1999 إىل رضورة تدريب الرشطة وأجهزة 
العدالة بام يواكب التطور املتالحق لتقنية املعلومات واســتخدامها لتحقيق التوازن بني وسائل 
ارتكاب اجلريمة وبني سبل مواجهتها، وعقدت كذلك املنظمة الدولية للرشطة الدولية العديد 

من الدورات التدريبية ملحققي جرائم احلاسب اآليل. 

اإلجراءات احلديثة جلمع األدلة يف اتفاقية بودابست

استشعارًا بصعوبة احلصول عىل أدلة اجلرائم اإللكرتونية وضبطها بالوسائل التقليدية تضمنت 
اتفاقية بودابست بشأن جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت جمموعتني من اإلجراءات اجلديدة إحدامها 

تتعلق باإلجراءات املمهدة جلمع األدلة، والثانية اإلجراءات اخلاصة بجمع األدلة.
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اإلجراءات املمهدة جلمع األدلة

وهي نوع من املراقبة واملتابعة الســتخدام تقنية االتصاالت )احلاســب اآليل واإلنرتنت(، 
ويتوىل القيام هبذه اإلجراءات مقدمو خدمات احلاســب اآليل واإلنرتنت بتكليف من الســلطة 

املختصة، ومبارشة هذه اإلجراءات ال يعد حتريكا للدعوى.  

وتنقسم اإلجراءات املمهدة إىل نوعني: النوع األول إجراءات التحفظ الرسيع عىل مضمون 
البيانــات املخزنة)1(، وهذا النوع يتمثــل يف أمرين: األمر األول هو إصــدار أوامر إىل مقدمي 
اخلدمات من أفراد ورشكات باحلفاظ عىل البيانات املخزنة بمنظومة احلاســب اآليل واإلنرتنت 
لفرتة زمنية معينة)٢(؛ واألمر الثاين هو متكني السلطة املختصة بالتحقيق ملعرفة مضمون البيانات 
التي أرســلها أو استقبلها املشرتك ، ســواء عن طريق مقدمي اخلدمة أو من خالل ما أسفر عنه 
التفتيش؛ أمــا النوع الثاين من اإلجراءات املمهدة جلمع األدلــة فهو إجراءات التحفظ الرسيع 
عىل البيانات املتعلقة بخط سري البيانات)3(، وقصد هبا إلزام مقدمي اخلدمات أفرادا أو رشكات 
باحلفاظ عىل البيانات واملعلومات املخزنة ووقت إرســاهلا ووقت اســتقباهلا، ومن قام بنقلها، 
وذلك يســاعد عىل التعرف عىل مرتكب اجلريمة اإللكرتونية واملسامهني معه يف ارتكاهبا، وقد 

استجاب بعض املرشعني ملا قررته اتفاقية بودابست يف مادهتا 1/17و٢. 

إجراءات مجع األدلة ومن أمهها

أواًل: إصــدار أمر بتقديم بيانات حمددة)4(: ويقصد به أن تصدر الســلطة املخولة أمرا إىل مقدم 
اخلدمة أو أي شــخص يف حيازته أو حتت سيطرته بيانات معينة أن يقوم بتقديمها، سواء 

أكانت هذه البيانات تتعلق باملحتوى أم بخط السري. 
ثانيًا: تفتيــش وضبط البيانات املخزنة)٥(: ويقصد به البحث عــن طريق التفتيش والضبط عن 
البيانات املخزنة يف النظام املعلومايت للحاسب اآليل أو يف دعامة ختزين املعلومات، سواء 

)1(  املادة 16 من اتفاقية بودابست.
)٢(  حددت اتفاقية بودابست هذه املدة بام ال يتجاوز 9٠ يوما.

)3(  املادة 17 من اتفاقية بودابست.

)4(  املادة 18 من اتفاقية بودابست.

)٥(  املادة 19 من اتفاقية بودابست.
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كانت هذه البيانات خمزنة يف جهاز واحد أو يف منظومة اتصاالت. 

وقد حرصت املادة 19 من اتفاقية بودابست اإلجراءات اخلاصة بجمع األدلة يف: التفتيش 
أو الدخول املشابه)1(، الضبط أو احلصول عىل البيانات، وأيضا التحقق والتحفظ عىل نسخة من 
البيانات، وكذلك املحافظة عىل سالمة البيانات، وأخريا منع الوصول إىل هذه البيانات أو رفعها 

من النظام املعلومايت.

ويمكن تقسيم هذه اإلجراءات إىل نوعني من اإلجراءات:

أـ  إجــراءات حتفظية: هتدف إىل احلفاظ عىل البيانات املخزنة التي ترى اجلهة املختصة أمهيتها يف 
التحقيق ببقائها يف أمكنتها يف النظام املعلومايت للحاســب اآليل أو يف دعامة التخزين ومنع 

الوصول إليها أو إلغائها أو الترصف فيها.

بـ   إجــراءات ضبط: وهي إجــراءات الحقة للتفتيش والدخول، ويقصــد هبا مجع البيانات 
ســواء بأخذ دعامة ختزين املعلومات ذاهتا أو بعمل نسخة من البيانات املخزنة هبا أو بالنظام 

املعلومايت للحاسب اآليل يف ورق أو أقراص.

ثالثًا: التجميع يف الوقت الفعيل لبيانات خط سري البيانات)2)

يقصد به جتميع أو تسجيل  ـ عن طريق وسائل معينة موجودة عىل أرض الدولة  ـ البيانات 
املتعلقة بخط ســري البيانات يف الوقت الصحيح؛وكذلك إلزام مقــدم اخلدمة يف حدود قدرته 
الفنية بجمع وتســجيل البيانات املتعلقة بخط ســري البيانات يف الوقت الصحيح، وهيدف هذا 
اإلجراء اخلاص بالتجميع يف الوقت الفعيل للبيانات املتعلقة بخط ســري البيانات الذي قد تقوم 
به السلطة املختصة يف الدولة أو ينفذه مقدمو اخلدمة بناء عىل أوامر صادرة من السلطة املختصة 

هبذا اإلجراء إىل تسهيل مهمة اجلهات القائمة بجمع األدلة.

)1(  الدخول مصطلح خاص بنظــم التكنولوجيا واالتصال حيقق الوصول إيل البيانــات املخزنة ويقتضيه بطبيعة 
احلــال إجراء التفتيش واحلصول عىل األدلة.وهلذا ثمة فرق بــني الدخول والتفتيش ، فالدخول إجراء للتفتيش ، 
أما التفتيش فهو وسيلة جلمع األدلة. ورغم هذه التفرقة فإهنام يعتربان من اإلجراءات املاسة بحقوق األفراد ، لذا 

جيب أن يستند اختاذها إىل نص قانوين.
)٢(  املادة ٢٠ من اتفاقية بودابست.



121

وخيتلف إجراء التجميع يف الوقت الفعيل للبيانات املتعلقة بخط سري البيانات الذي نصت 
عليه املــادة )16( من اتفاقية بودابســت يف أن البيانات يف حالة التحفــظ موجودة لدى مقدم 
اخلدمة أي خمزنة بالنظام املعلومايت للحاســب اآليل أو يف دعامة التخزين، بينام يف حالة التجميع 
أو التســجيل فالبيانات ليســت خمزنة، وهتدف هذه اإلجراءات إىل جتميعها أو تسجيلها وقت 

مبارشة االتصال.

رابعا: اعرتاض مضمون البيانات

واملقصــود باعرتاض مضمون البيانات هو مجع أو تســجيل مضمــون البيانات التي تنقل 
عرب وســائل االتصاالت يف حينها حتى تتمكن الســلطات املختصة يف الدولة من التعرف عىل 

االستخدامات غري املرشوعة ألنظمة االتصاالت بام يكفل منع ارتكاب العديد من اجلرائم.

واألصل أن إجراء اعرتاض مضمون البيانات تبارشه ســلطة معينة بالدولة، إال أن اتفاقية 
بودابســت أجازت إلزام مقدم اخلدمة للقيام به عىل أساس أنه قد تتوافر لديه اإلمكانيات الفنية 
الالزمة لذلك، ويالحظ بأن هذا اإلجراء خيتلف عن إجراء التحفظ الرسيع عيل مضمون البيانات 
الــذي نصت عليه املادة 16 من االتفاقية يف أن البيانــات املطلوب التعرف عيل مضموهنا خمّزنة 
ويلتزم مقدم اخلدمة بالتحفظ عليها، بينام يعد االعرتاض عيل مضمون البيانات نوعا من املراقبة 

املعارصة لالتصال ، وجتميع وتسجيل مضمون أية اتصاالت تتعلق بمسائل غري مرشوعة.
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الفصل الرابع 
محاية مقومات التجارة من جريمة الغش التجاري 

اإللكرتوين يف الفقه والنظام
4 .1 أساليب محاية العقود التجارية اإللكرتونية من الغش التجاري 

          اإللكرتوين 
4 .2 أساليب محاية العقود التجارية اإللكرتونية من الغش التجاري 

          اإللكرتوين
4 . 3 محاية املستهلك من الغش التجاري االلكرتوين يف الفقه اإلسالمي 

           وأنظمة اململكة العربية السعودية 
4 . 4 محاية التوقيع اإللكرتوين من الغش التجاري االلكرتوين 
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الفصل الرابع
محاية مقومات التجارة من جريمة الغش التجاري 

اإللكرتوين يف الفقه والنظام
متهيد وتقسيم

تبـني يف الفصلـني السـابقني أن جريمـة الغـش التجـاري اإللكـروين وكذلـك اجلرائـم 
املشـاهبة هلـا مـن أخطـر اجلرائم املسـتحدثة التـي تقع ضـد املصالـح التجاريـة اإللكرونية،كام 
تبـني أن التحقيـق اجلنائـي الفنـي يف جرائـم الغـش اإللكـروين يعتمـد عـى مبـادئ أساسـية 
علميـة، ورغـم ذلـك يكتنفـه كثـر مـن الصعوبـات، غـر أنه ال بـد من مجلـة من اإلجـراءات 
للتغلـب عـى تلك الصعوبـات، وبالتـايل التصدي جلرائم الغـش التجاري اإللكـروين؛ لذلك 
فـا بـدَّ من محايـة تلـك املصالـح التجارية مـن خماطـر اجلرائـم اإللكرونيـة عمومـًا، وجرائم 
الغـش اإللكـروين بصفـة خاصـة، إال أن تلـك احلاميـة تأخذ أشـكااًل عديـدة، كام أن وسـائل 
احلاميـة ختتلـف أيضـًا، فهنـاك محايـة لوسـائل الدفـع والسـداد اإللكـروين، ومحايـة العقـود 
اإللكرونيـة، إضافـة إىل محاية املسـتهلك مـن الغش التجـاري اإللكروين املتمثـل يف الغش يف 
التوقيـع اإللكـروين، وغـر ذلك مـن أنواع احلاميـات، وبنًا عى هـذا، فإنني سـأتعرض يف هذا 

الفصـل إىل عـدد مـن العوانـني وفق الرتيـب اآليت:

4 .1 محايـة وسـائل الدفـع والسـداد اإللكرونيـة املسـتهدفة مـن جرائـم الغش 
اإللكروين. التجـاري 

4 . 2 أساليب محاية العقود التجارية اإللكرونية من الغش التجاري اإللكروين.

4 . 3 محايـة املسـتهلك مـن الغـش التجـاري اإللكـروين يف الفقه اإلسـامي وأنظمـة اململكة 
السـعودية. العربية 

4 . 4 محاية التوقيع اإللكروين من الغش التجاري اإللكروين.
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4 . 1 محايـة وسـائل الدفـع والسـداد اإللكرتونيـة املسـتهدفة  مـن 
جرائـم الغـش التجـاري اإللكـرتوين 

4 . 1 . 1  أنواع الدفع والسداد اإللكرتوين يف التجارة اإللكرتونية

بـام أن الدفـع اإللكـروين يتم مـن خال فضـاء معلومايت مفتـوح، فان فرصة السـطو عى 
رقـم البطاقـة أثناء الدفـع اإللكروين تكون قائمـة، وهذا اخلطر متواجد عنـد الدفع اإللكروين 
بغـر االنرنيـت وأكثـر حدوثا عى شـبكة االنرنيت باعتبارهـا فضاء مفتوح لكل األشـخاص 
مـن كل البلـدان، ويكـون ذلك باخـراق البيانـات املتواجدة يف الشـبكة واسـتخدامها إرضارًا 
بصاحـب البطاقـة، ومـن أجـل تفـادي هذا اخلطـر، فـان الدفـع اإللكـروين يكـون مصحوبًا 
بوسـائل أمـان فنيـة من شـأهنا أن حتـدد املدين الـذي يقـوم بالدفع والدائـن الذي يسـتفيد منه، 
فيتـم بطريقـة مشفرةباسـتعامل برنامـج معـد هلـذا الغرض بحيـث ال يظهـر الرقـم البنكي عى 
شـبكة الويـب، كـام يتم عمـل أرشـيف للمبالغ التـي يتم السـحب عليهـا، مما يسـهل الرجوع 
إليـه، ولتفـادي تـداول البيانـات عى الشـبكة تم ابتـكار نظام للوفـاء يقوم عى فكـرة األجهزة 
الوسـيطة بـإدارة عمليـات الدفع حلسـاب املتعاقدين، وذلك بتسـوية الديون واحلقوق الناشـئة 
عـن الترصفـات املختلفـة التـي تـرم بينهـام، وهذا من شـأنه توفـر الثقة بـني أطـراف التعامل 

ويضمـن فعاليتهـا األكيدة كوسـيلة من وسـائل الدفـع التي تيـر التجـارة اإللكرونية)1).

هـذا، ويمكـن للمتعاقـد من خـال شـبكة اإلنرنـت أن يقومبالوفـاء بمقابل ما قـد تلقاه 
مـن املـورد مسـتخدمًاأما الطـرق التقليديـة للوفـاء يف العقـود التـي تتم بـني غائبـني، أو طرق 
الوفـاء املبـارشة وذلـك من خال شـبكة اتصال السـلكية متحدة عـر الكمبيوتـر )2)، وهذا ما 

يعـرف بالدفـع اإللكـروين، وهلذا األخـر عدة طـرق أمهها:

)1(األباصري،فاروق حممد أمحد،املرجع السابق، ص 102.
)2( أشــار العقد النموذجي الفرنيس للتجارة اإللكرونية يف بنده العارش بعنوان الوفاء إىل جواز الوفاء بطرق ثاثة: 
فإما أن يتم الوفاء فورا ببطاقة مرصفية، وإما أن يتم الوفاء فورا بواســطة حافظة نقود إلكرونية، وإما أن يؤجل 

الوفاء حلني التسليم. 
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أواًل: الدفع عن طريق التحويل اإللكرتوين

هـذه الطريقـة تتـم بتحويـل مبلـغ معـني مـن حسـاب املديـن إىل حسـاب الدائـن، دون 
اللجـوء إىل اسـتعامل بطاقـات الدفعفالعمليـة تتـم بطريقـة مبـارشة عـر الشـبكة اإللكرونية، 
حيـث أن أمـر الدفـع متلكه اجلهـة التي تقوم عـى إدارة عمليـة الدفع اإللكروين، ومـن أمثلتها 
اسـتعامل الوسـائط اإللكرونيـة املرصفية، التي يسـتطيع بموجبهـا الزبون أن يطلـب من البنك 
حتويـل مبلـغ من املـال إىل رصيـد البائع مقابل اخلدمة أو السـلعة التي اشـراها عـر االنرنت، 

حيـث يتـم االتصال بالبنـك بواسـطة اهلاتف)اهلاتف املـرصيف( )1).

ثانيًا: الدفع بالبطاقات املرصفية

تعـرف البطاقـة املرصفيـة بأهنـا »عبـارة عـن بطاقـات باسـتيكية« Plastic money  »ممغنطـة 
تصدرهـا البنـوك لصالـح زبائنهـا بـدال مـن محـل النقـود، ويسـتطيع حاملهـا أن حيصـل عـى ما 
حيتاجـه من سـلع وخدمـات دون أن يضطر إىل الوفـاء بثمنها فورا نقدا أو بشـيكات« )2)، فبإمكانه 
إرسـال رقـم البطاقـة البنكية عن طريق الريد اإللكـروين أو من خال فاكس أو إرسـال البيانات 
د من اقتطـاع الثمن من حسـاب العميل البنكيـة، غر أن  ن املـورِّ املتعلقـة بحسـابه البنكـي مما يمكِّ
هـذه الوسـائل ال ختلـوا مـن خماطر تتمثـل خاصة يف تسـليم رقم البطاقة عى الشـبكة دون تشـفر 

أو اختـاذ االحتياطـات التـي تضمـن رسيته، وأهم هـذه البطاقـات ما ييل:

1 ـ بطاقات الوفاء

ختـول هـذه البطاقة حلاملها سـداد مقابل مشـرياته من سـلع وخدمات، حيـث يتم حتويل 
ذلـك املقابـل من حسـابه إىل حسـاب التاجر، وال تعد هـذه البطاقـات ائتامنية إنـام حتمل تعهدا 

)1( هناك خدمة ظهرت حديثا وهي رشاء الســلع واخلدمات وإضافة ثمنهــا عى فاتورة اهلاتف النقال. حممد أمني 
الرومي، املرجع الســابق، ص 142، يونس عرب، البنوك اخللوية، التجــارة اخللوية، املعطيات اخللوية، ثورة 

جديدة تنبئ بانطاق عرص ما بعد املعلومات.
www.arablaw.org- www.droit-technologie.org.

)2( الرومي، حممد أمني، املرجع السابق، ص 130.
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مـن البنـك مصـدر البطاقة بتسـوية الدين بـني حامـل البطاقة والتاجـر، وإن كان هنـاك رصيد 
البطاقة)1). دائن حلامـل 

2 ـ بطاقة االئتامن

ختـول هـذه البطاقـة حلاملهـا احلق يف احلصـول عى تسـهيل ائتامين مـن مصدر هـذه البطاقة 
حلاملهـا، حيـث يقدمهـا للتاجـر وحيصـل بموجبها عـى السـلع واخلدمـات، تسـدد قيمتها من 
اجلهـة مصـدرة البطاقـة، وجيب عـى حاملها سـداد القيمة للجهـة املصدرة خـال األجل املتفق 
عليـه، وبذلـك متنـح حاملهـا أجـا حقيقيًا وهـو ذلـك األجل الـذي اتفق عـى السـداد خاله 
مـع اجلهـة مصـدرة البطاقـة، واجلهـات املصدرة هلـذه البطاقـة حتصل عـى الفوائد مقابـل توفر 
اعتـامد حلاملهـا، ولذلك هـذه البطاقـات أداة ائتـامن حقيقية، فضا عـن كوهنا أداة للوفـاء، غرا 
أن البنـوك ال متنـح هـذه البطاقـة إال بعـد التأكد من مـاءة الزبـون أو احلصول منـه عى ضامنات 

عينيـة أو شـخصية كافية )2).

3 ـ بطاقات الشيكات

تصـدر البنـوك هـذا النـوع مـن البطاقـات لزبائنها مـن حاميل الشـيكات ويضمـن البنك 

)1( ويتم ذلك بطريقتني، إحدامها مبارشة واألخرى غر مبارشة. ففي الطريقة غر املبارشة يقدم الزبون بطاقته التي 
حتتوي عى بياناته وبيانات البنك املصدر هلا إىل التاجر الذي يدون بيانات مفصلة عن املشري وبطاقته، ويوقع 
األخر عى فاتورة من عدة نســخ ترسل نسخة منها إىل البنك اخلاص بالزبون أو اجلهة املصدرة للبطاقة لسداد 
قيمة املشــريات، ثم الرجوع عى حامل البطاقة بعد ذلك.أما الطريقة املبارشة فتتم بقيام الزبون بتسليم بطاقته 
إىل مورد الســلعة أو اخلدمة الذي يمررها عى جهاز للتأكد من وجود رصيد كاف هلذا الزبون يف البنك اخلاص 
بــه، وال يتم ذلك إال بعد إدخال رقمه الري يف اجلهاز، فإن قــام الزبون هبذه العملية فيكون قد فوض البنك 
حتويل املبلغ من حســابه إىل حساب التاجر عند طريق عمليات حسابية بني بنك كل منهام، وتعد هذه البطاقات 
ضامنا وافيا للتجار للحصول عى مســتحقاهتم ســواء عن طريق الدفع املبارش أو املؤجل، ومن أمثلة بطاقات 
الوفاء يف فرنسا بطريقة الدفع غر املبارش بطاقة La carte bleue.أنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع 

السابق، ص 113 و114.
)2( ذهــب جانب من فقهاء القانون املدين إىل أن هذه البطاقة تشــبه ذات النظم القانونية التي حتكم حوالة الدين أو 
احلق، أو تلك التي حتكم االشــراط ملصلحة الغر، وهي نوع من الكفالة أو الوكالة، وانتهى هذا الرأي إىل أهنا 
ليست نظاما من هذه األنظمة لكن هلا الطبيعة اخلاصة هبا والتي جيب البحث عليها وتأهيلها يف ضوء النصوص 
 carte passe chez carrefour، Visa، Master املتاحــة والترشيعات املقرحة. ومن أمثلة هذه البطاقــات
card، Access.ملزيد من املعلومات راجع: عبد الفتاح بيومي حجازي، املرجع الســابق، ص 114 و115. 

وحممد أمني الرومي، املرجع السابق، ص 138 و139.
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بمقتـى هـذه البطاقـات الوفـاء يف حـدود معينة بقيمة الشـيك الـذي يصدره حاملهـا، وعليه 
يتعـني عـى حامـل البطاقـة عنـد سـحب الشـيك ألحـد التجـار مـن إبـراز البطاقـة وتدويـن 
رقمهـا عـى ظهر الشـيك وعـى التاجـر أن يتحقق مـن طبيعـة والبيانـات املدونة عـى البطاقة 

مـع البيانـات املدونـة عى الشـيك)1).

ثالثًا: الدفع بالنقود اإللكرتونية

يصطلـح عـى تسـميتها أيضـا بالنقـود الرقمية أو الرمزيـة أو النقـود القيمية وتعـرف بأهنا  
»سلسـلة األرقـام التـي تعـر عن قيـم معينة تصدرهـا البنـوك التقليديـة أو البنـوك االفراضية 
ملودعيهـا وحيصـل هـؤالء عليها يف صـورة نبضـات bits كهرومغناطيسـية عى بطاقـة ذكية أو 
عـى اهلـارد درايف ويسـتخدمها هـؤالء لتسـوية معاماهتم التي تتم عـن طريقـه« )2)، ولقد تم 
ابتـكار هـذه الطريقة يف الوفـاء نتيجة للعيوب التي ظهرت عى طريقة الدفع بواسـطة البطاقات 
املرصفيـة، وترتكـز هـذه التقنيـة عـى جتميـع وحـدات قيميـة يف أداة مسـتقلة عـن احلسـابات 
املرصفيـة، وتتمثـل يف فكـريت حافظـة النقـود اإللكرونية وحافظـة النقود االفراضيــة، إذ يتم 
شـحنهام مسـبقًا بوحـدات هلـا قيمـة مالية عن طريـق البنـك، ويتم تسـجيل هذا الرصيـد املايل 
يف بطاقـة خاصـة يف حالة حافظـة النقود اإللكرونيـة أو عى القرص الصلب جلهاز احلاسـوب 
اخلـاص بمسـتعمل الشـبكة يف حالة النقـود االفراضية )3)، وهبـذه الطريقة يسـتطيع الزبون أن 

)1( وبذلك ختتلف عن الشــيك اإللكروين أو الشــيك االفرايض Chèque virtuel،الذي هو عبارة » عن بيانات 
يرســلها املشري إىل البائع عن طريق الريد اإللكروين املؤمن، تتضمن البيانات التي حيتوهيا الشيك البنكي من 
حتديد مبلغ الشيك واسم املستفيد واســم من أصدر الشيك وتوقيع مصدره«، ويعتمد هذا النوع من الشيكات 
عى وجود وسيط بني املتعاملني )ويطلق عليه جهة التخليص(، ويتم استخدام هذا الشيك يف عمليات الوفاء بأن 
يقوم كل من البائع واملشــري بفتح حساب لدى بنك حمدد، ويقوم املشري بتحرير الشيك اإللكروين وتوقيعه 

إلكرونيا، وهبذه العملية يندمج التوقيع يف الشيك ويصبح كل منهام شيئا واحدا ال يمكن الفصل بينهام. 
)2(األباصري،فاروق حممد أمحد،املرجع السابق، ص 105.

)3( رغــم ما تقدمه فكرة النقود اإللكرونية أو االفراضية من تيســر للتجارة عــر االنرنيت، فان هذه التقنية ال 
ختلو من املخاطر، فمن ناحية فان حائز هذه النقود اإللكرونية ليس يف مأمن من حادث فني يرتب عليه مســح 
ذاكرة جهازه وهنا سوف يفقد كل نقوده التي بحافظة النقود اإللكرونية دون رجعة، ومن ناحية أخرى فانه يف 
حالة إفاس من أصدر هذه النقود اإللكرونية، فان العميل يتعرض خلطر عدم اسرداد قيمة الوحدات التي مل 
يستعملها بعد، كام يتعرض التاجر خلطر عدم استيفاء الوحدات التي حوهلا له العميل. أسامة أبو احلسن جماهد، 

املرجع السابق، ص100 و101.
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يشـري أيـة سـلعة أو خدمة عى شـبكة اإلنرنت عن طريق إصـدار أمـر إىل الكمبيوتر اخلاص 
بـه بدفع قيمة مشـرياته بالنقود اإللكرونية املسـجلة عـى القرص الصلـب للكمبيوتر اخلاص 
بـه، وذلـك دون أن يعلـم البائع أو البنك شـخصية الزبـون، وبمجرد إصدار األمـر للكمبيوتر 
بدفـع ثمـن املشـريات بالنقـود اإللكرونيـة للبائع يتـم نقل العمـات اإللكرونيـة من خال 
البنـك املصدر هلـا ويقومبتحميلهـا عى الكمبيوتـر اخلاص بالبائع، ويسـتطيع البائـع بعد ذلك 

أن حيـول النقـود اإللكرونيـة التـي أضيفت إىل حسـابه إىل نقـود حقيقية عن طريـق البنك.

4 . 1 . 2  نظم الدفع والسداد اإللكرتوين يف التجارة اإللكرتونية

يتـم عادة اسـتخدام طـرق كثرة ومتنوعـة إلبرام الصفقـات التجارية وتنفيـذ العقود ذات 
الطابـع التجـاري عى الشـبكات اإللكرونيـة، ويذكر الباحث منهـا األكثر اسـتخدامًا كام ييل:

أواًل: الشيكات اإللكرتونية

حاولـت وحتـاول بعض املؤسسـات املاليـة تطويع كافـة وسـائل الدفع املعروفة لتتناسـب 
مـع مقتضيات التجـارة اإللكرونيـة، وقد جرى تطوير اسـتخدام الشـيكات الورقيـة إىل نظام 
الشـيكات اإللكرونية،ويعتمـد حتويـل الشـيكات الورقيـة إىل شـيكات رقميـة عـى أسـاس 
الدراسـات التـي متـت يف الواليات املتحـدة والتي أوضحـت أن البنوك تسـتخدم سـنويًا أكثر 
مـن 500 مليـون شـيك ورقي تتكلف إجراءات تشـغيلها حوايل 79 سـنتًا لكل شـيك وتتزايد 
أعـداد الشـيكات بنسـبة 3% سـنويًا وعندمـا أجريت دراسـة عن إمكانية اسـتخدام الشـبكات 
اإللكرونيـة أتضـح أن تكلفـة التشـغيل للشـيك يمكن أن ينخفض إىل 25 سـنتًا بـداًل من 79 
سـنتًا وهـو ما حيقق وفـرًا يزيد عـن 250 مليون دوالر سـنويًا يف الواليات املتحـدة فقط تعتمد 

فكـرة الشـيك اإللكروين عـى وجود وسـيط يقوم بإجـراء عمليـة التخليص.)1)

ثانيًا: البطاقات املرصفية

تشـبه مـن حيـث العمـل البطاقـات املرصفيـة املعروفـة ولكنهـا ختتلـف هـذه البطاقـات 

األباصري،فاروق حممد أمحد، املرجع السابق، ص 105.  (1(
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عـن بطاقـات االئتـامن يف طريقـة السـداد حيـث يتوجب عـى العميـل تقديـم املبالـغ بالكامل 
للبنـك خـال الشـهر الـذي تم فيه السـحب وعـى الرغـم من املزايـا التـي تقدمهـا البطاقات 
الباسـتيكية حلاملهـا، إال أهنـا ال تـزال غـر منتـرشة بالقـدر الـكايف يف الوطن العـريب ويمكن 
إرجـاع ذلـك لعدة أسـباب من بينها انخفاض املسـتوى الثقايف أو مسـتوى الدخـول أو كليهام، 

باإلضافـة إىل عـدم الثقـة يف اجلهـات التـي تصدرها.

هـذا، وجتـد اإلشـارة يف هذا املقـام إىل أهم وسـائل حتقيق التأمـني والرية ألنواع السـداد 
السـابقة، وكذلـك البطاقـات اإللكرونية، ومن أبـرز تلك الوسـائل ما ييل:

1 ـ  تشـفر البيانـات، وتعتمـد هـذه الوسـيلة عـى حتويـل البيانـات إىل رمـوز، حلاميتهـا مـن 
اإلطـاع الغـر مرخـص بـه.

2ـ   تقنيـة طبقـة الفتحـات اآلمنة، وهـو برنامج به بروتوكول تشـفر متخصص لنقـل البيانات 
واملعلومـات املشـفرة بـني جهازيـن عـر شـبكة االنرنـت بطريقـة آمنة، كـام تقـوم املواقع 
بخطـوات إضافيـة حلاميـة عماءهـا بعـد فـك التشـفر، كوضـع بيانـات العميـل يف بنك 
معلومـات خـاص، وحفـظ أرقـام بطاقات االئتـامن مشـفرة بأجهزة غـر مرتبطـة باالنرنت.

3ـ   التوقيـع اإللكـروين، وهـو –كـام سـيأيت- ملـف رقمي )شـهادة رقميـة( تصدر عـن هيئة 
متخصصـة مسـتقلة معـرف هبـا مثـل مكاتـب التوثيـق القانونية، ويوفـر درجـة عالية من 

التأمـني واخلصوصيـة والتأكد من شـخصية املرسـل.

4ـ   نظـام املعامـات اإللكرونيـة اآلمنـة، تـم تطويره بالتعـاون بني رشكات بطاقـات االئتامن 
)فيـزا كارد وماسـر كارد( بغـرض تأمني املعامات املالية عى شـبكة االنرنت باسـتخدام 

بطاقـات االئتـامن بتوفره لدرجة تشـفر عالية يصعـب فكها.

5 ـ  هيئـة االعتـامد، تقوم بإصدار شـهادة حتقيق الشـخصية اإللكرونية، مع كل معاملة رسـالة 
تتضمـن بيانـات عناملرسـل منه ونسـخة من مفتاحـه العام وتاريـخ انتهاء صاحية شـهادة 

حتقيق الشـخصية اإللكرونية.
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4 . 2  أسـاليب محايـة العقـود التجاريـة اإللكرتونيـة مـن  الغـش  
التجـاري اإللكـرتوين واجلهـات القضائيـة املختصـة

4 . 2 . 1  األسلوب األول: حتديد طريقة  انعقاد العقود اإللكرتونية بدقة

ُيعتـر حتديـد طرق انعقـاد العقـود اإللكرونيـة من أهم أسـاليب محايـة العقـود التجارية 
اإللكرونيـة بغيـة الوصف العمـيل للتعاقد بطريـق اإلنرنت، حيـث تتعدد طـرق التعاقد التي 
تتـم عـر اإلنرنـت، ومـن أمههـا وأكثرهـا انتشـارًا: التعاقد عـر مواقـع الشـبكات، والتعاقد 

عـر الريد اإللكـروين، والتعاقـد بطريـق املحادثة أواملشـاهدة )1) .

أواًل: التعاقد عرب مواقع شبكة االنرتنت

تعمـد كثـر مـن الـرشكات إىل عـرض سـلعها وخدماهتا عـى شـبكة املواقـع web وتقوم 
بتصويـر السـلعة بطريقـة ثاثيـة األبعـاد مـع تسـجيل سـعرها ومواصفاهتـا، ويكـون ذلك يف 
موقـع خـاص بالرشكـة، ويف املقابل يقـوم الراغـب يف التعاقد بالبحـث عن السـلعة أو اخلدمة 
التـي يريدهـا عن طريق اسـتخدام الرمـز الذي يسـاعد يف الوصول إىل هذه السـلعة أو اخلدمة، 
وعنـد اقتناعـه هبـا وبالرشكـة العارضـة هلـا ومعرفـة سـعرها ومواصفاهتـا يقـوم بالتعاقد عى 
الـرشاء بعـد التأكد من السـعر الفـردي واإلمجـايل )يف حال رشاء جمموعة سـلع( وذلـك بالنقر 
عـى مفتـاح املوافقـة فيظهـر العقـد املتعلـق بالـرشاء واملعـد من قبـل الرشكـة العارضـة الذي 
يتضمـن آليـة الدفـع ورشوط التعاقـد ومكانـه وكيفيـة التسـليم والقانـون الـذي حيكـم العقد 
وغـر ذلـك مـن الـرشوط واملعلومات التـي ختتلف كثـرة وقلة بحسـب كل رشكـة أو عقد)2).

ثانيًا: التعاقد عرب الربيد اإللكرتوين

يقصـد بالريـد اإللكروين: اسـتخدام شـبكات احلاسـب اآليل يف نقـل الرسـائل بداًل من 

اجلنبيهي، منر حممد، واجلنبيهي، ممدوح حممد، الطبيعة القانونية للعقد اإللكروين، )دار الفكر اجلامعي، مرص،   )1(
اإلسكندرية، 2010م، ط1(، ص261.

انظر: التعاقد عن طريق اإلنرنت - أمحد العجلوين. ص16، وتطبيقات اإلنرنت يف التســويق - بشر العاق   (2(
ص20، كام متت املقابلة مع بعض الرشكات واملؤسسات التي هلا مواقع تسويقية يف الشبكة العنكبوتية.
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الوسـائل التقليديـة، حيـث خيصـص لكل شـخص صنـدوق بريد إلكـروين خاص بـه، وهذا 
الصنـدوق عبـارة عن ملـف وحدة األقـراص املمغنطة التي تسـتخدم يف اسـتقبال الرسـائل.

وللتعاقـد عـر الريـد اإللكروين أنـواع متعـددة منها: أن بعـض الرشكات تقوم بإرسـال 
رسـائل دعائيـة لنـوع معني من السـلع أو اخلدمـات يف الريـد اإللكروين اخلاص بالشـخص، 
فـإذا نظـر صاحـب الريـد هـذه الرسـالة ورغـب يف السـلعة أو اخلدمة قـام بمراسـلة الرشكة 
حـول التعاقـد معهم عى هـذه السـلعة أو اخلدمة ثم تتـم املبايعـة كالطريقة السـابقة يف التعاقد 

املواقع)1). شـبكة  عر 

ثالثًا: التعاقد باملحادثة عرب اإلنرتنت

توجـد برامـج تتيـح للشـخص تبـادل احلديـث صوتيًا مـع الطـرف اآلخر بشـكل مبارش 
سـواًء كان طرفـًا أو أكثـر، كـام يوجـد أيضـًا برنامـج يمكـن مـن خالـه إرسـال صـور فيديو 

للتعبـر عن احلركـة)2).

هـذا، يتـم سـداد ثمن العقـد املرم عر الشـبكة بعدة طرق من أسـهلها اسـتخدام بطاقات 
اإلئتـامن )الفيزا كارد واملاسـر كارد ونحوها( ويكـون إعطاء معلومات البطاقـة عر اهلاتف أو 
الفاكـس وذلـك جتنبًا إلرسـاهلا عر اإلنرنـت مما يؤدي إىل رسقـة املعلومات املتعلقـة بالبطاقة.

وقـد يكـون الدفـع عـن طريـق النقـود اإللكرونيـة )البينـز( حيـث يتـم حتويـل النقـود 
العاديـة إىل وحـدات نقديـة إلكرونيـة يكـون مـن املمكـن التعامل هبا بشـكل آمن عر شـبكة 
اإلنرنـت، كـام يمكـن الدفع عـر الشـيك املصـدق واملـرصيف أو الشـبكات اإللكرونية وغر 

ذلـك من الطـرق املتعـددة.)1).

)1( أنظر املراجع السابقة.

)2( أنظر املراجع السابقة.
)3( انظــر تفصيل هذه الطرق التجارة اإللكرونية يف الوطن العريب. حســن احلفنــي ص 13-17 والتعاقد بالبيع 

بواسطة اإلنرنت. حممد أبو اهليحاء ص54.
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4 . 2 . 2  األسلوب الثاين: مطابقة طرق  التعاقد للوصف الفقهي 

                  الصحيح للتعاقد
مـن خـال العـرض السـابق للطريقـة التـي يتم هبـا التعاقد عـر اإلنرنـت يتبني أهنـا تتم 
يف غالـب احلـاالت بطريقـة الكتابـة، وقد تكـون باملحادثـة ، أو اإلشـارات والرمـوز، والعقد 
يف الرشيعـة اإلسـامية ينعقـد – عـى القـول الصحيح - بـكل ما يـدل عليه من دون اشـراط 
صيغـة معينـة أو شـكل حمدد ، جـاء يف بدائـع الصنائع:) وكـذا إذا قـال البائع: خذ هـذا اليشء 
بكـذا أو أعطيتكـه بكـذا ، أو هو لـك بكذا ، أو بذلتكـه بكذا ، وقال املشـري: قبلت أو أخذت 
أو رضيـت أو هويـت ونحـو ذلك ، فإنه يتـم الركـن ألن كل واحد من هذه األلفـاظ يؤدي إىل 

معنـى البيع وهـو املبادلة ، والعـرة للمعنـى ال للصورة(.

جـاء يف حاشـية الدسـوقي عـى الـرشح الكبـر )وينعقـد العقـد بكل مـا يدل عـى الرضا 
مـن قـول أو كتابة أو إشـارة منهـام أو من أحدمهـا( )1).

وجـاء يف الـكايف البـن قدامة) الثـاين: املعاطاة ، مثل أن يقـول: أعطني هبذا خبـزًا ، فيعطيه 
مـا يرضيـه ، أو يقـول: خـذ هـذا الثـوب بدينـار ، فيأخـذه ، فيصـح ، ألن الـرشع ورد بالبيـع 
هم إىل ما تعارفـوه بينهم بيعـًا ، والناس  ـق عليـه أحكامـًا ، ومل يعـني له لفظـًا ، فعلم أنـه ردَّ وعلَّ

يف أسـواقهم وبياعاهتم عـى ذلك()2).

وقـد توسـع يف بيان هذه القاعدة شـيخ اإلسـام ابن تيمية رمحـه اهلل وبني األدلـة واألمثلة 
عليهـا وتعقـب القائلـني بـأن العقـد ال يتم إال بلفـظ خمصوص أو شـكل حمدد، يقـول رمحه اهلل 
)فأمـا التـزام لفـظ خمصـوص فليس له أثـر وال نظر، وهـذه القاعـدة اجلامعة التـي ذكرناها من 
أن العقـود تنعقـد بـكل مـا يدل عـى مقصودها مـن قـول أو فعل هي التـي تدل عليهـا أصول 

الرشيعة()3).

الدسوقي، حاشية الدسوقي عى الرشح الكبر، ج2، ض123.  )1(
)2( ابن قدامة، املغني، ج6، ص9. والشاطبني املوافقات، ج2، ص87.

)3( انظر: ابن تيمية، أمحدبنعبداحلليامحلراين، جمموعالفتاوى، مجع: عبدالرمحنبنمحمدبنقاسم، )جممعامللكفهدلطباع
ةاملصحفالرشيف،املدينةالنبوية، 1416هـ/1995م، ط1(، ج29، ص13. 
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هـو  ذلـك  ألن  غائبـني  بـني  كانـت  إذا  بالكتابـة  التعاقـد  صحـة  عـى  العلـامء  ويتفـق 
الوسـيلة املسـتطاعةالمتام العقـد)1) ولـذا أتـت القاعـدة الفقهيـة املشـهورة مـن أن »الكتـاب 
كاخلطـاب«)1)أي: أن الكتابـة بـني الغائبـني كالنطـق بـني احلارضيـن، واإلنرنـت مـا هـو إال 
وسـيلة لتوصيـل الكتابـة، وهذه الوسـيلة معترة رشعـًا لعدم تضمنهـا حمذورًا رشعيـًا، وألهنا 
شـبيهة يف حقيقـة األمـر بالتعاقـد عـن طريـق الرسـول أو الريـد العـادي التـي أجـاز العلـامء 

بواسـطتهام)2))3). التعاقـد 

وحيـث أن الركـن األسـايس يف العقـد هـو صـدور اإلجيـاب والقبـول مـن طـريف العقـد 
ووصـول كل منهـام إىل علـم اآلخـر بصـورة معتـرة رشعـًا، وفهـم كا الطرفـني مـا قصـده 
اآلخـر، وهـذا كله متحقـق يف التعاقـد بطريق اإلنرنت سـواًء عر شـبكة املواقعأو عـر الريد 
اإللكـروين أو املحادثـة واملشـاهدة، فيكون التعاقد صحيحـًا ترتب عليه آثـاره املعترة رشعًا.

وقـد بحـث جممـع الفقه اإلسـامي التابـع ملنظمة املؤمتـر اإلسـامي حكم إجـراء العقود 
بـآالت االتصـال احلديثة يف دورته السادسـة.)4) وصـدر بذلك القرار رقـم )6/3/52( ونص 
عـى صحـة إجراء العقـود بآالت االتصـال احلديثة ومنها احلاسـب اآليل وبَّـني بعض األحكام 

املتعلقـة به. ونظـرًا ألمهية القـرار وتعلقـه بموضوع البحث أذكـره بنصه: 

)إن جممـع الفقه اإلسـامي يف دورته..... وباسـتحضار مـا تعرض له الفقهاء بشـأن إبرام 
العقـود باخلطـاب وبالكتابـة وباإلشـارة وبالرسـول، ومـا تقرر مـن أن التعاقد بـني احلارضين 
يشـرط لـه احتـاد املجلـس ـ عـدا الوصيـة واإليصـاء والوكالـة ـ وتطابـق اإلجيـاب والقبول، 
وعـدم صـدور مـا يـدل عـى إعـراض أحـد العاقديـن عـن التعاقـد، واملـوالة بـني اإلجيـاب 

والقبـول بحسـب العرف.
)1( ابن تيمية، جمموع الفتاوى،ج29، ص13. 

)2( انظــر: الدســوقي، حممدبنأمحدبنعرفةاملالكي،حاشيةالدســوقيعليالرشحالكبر للدرديــر،  )دارالفكر، د. م، 
روضةالطالبينوعمدةاملفتني،حتقيــق:  أبوزكريا،حمييالدين،حيييبنــرشف،  ص3.النــووي،  ج3،  ط1(،  ت، 

زهرالشاويش، )املكتباإلسامي،بروت، 1412هـ/ 1991م، ط3(، ج3، ص340.
)3( نظر هذه القاعدة: حيدر، عيل، رشح جملة األحكام العدلية،حتقيق: رامي بن حممد جرين، )دار الســام، مرص، 

القاهر، 1432هـ/2011م، ط1(، املادة 69 1، 61.
)4( انظر ضوابط العقد يف الفقه اإلسامي. عدنان الركامين ص74.

)5( املنعقدة بمدينة جدة من 17-1410/8/23هـ املوافق 14-1990/3/10م.
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قرر ماييل:

1 ـ  إذا تـم التعاقـد بـني غائبـني ال جيمعهـام مـكان واحـد وال يرى أحدمهـا اآلخـر معاينة وال 
يسـمع كامـه وكانت وسـيلة االتصـال بينهـام الكتابة أو الرسـالة أو السـفارة »الرسـول« 
وينطبـق ذلـك عى الرق والتلكس والفاكس وشاشـات احلاسـب اآليل )احلاسـوب( ففي 

هـذه احلالـة ينعقـد العقـد عند وصـول اإلجيـاب إىل املوجه إليـه وقبوله.
2ـ   إذا تـم التعاقـد بـني طرفـني يف وقـت واحـد ومهـا يف مكانـني متباعديـن وينطبـق هذا عى 
اهلاتـف والاسـلكي فـإن التعاقـد بينهـام يعتـر تعاقـدًا بـني حارضيـن وتطبـق عـى هـذه 

احلالـة األحـكام األصليـة املقـررة لـدى الفقهـاء املشـار إليهـا يف الديباجة.
3 ـ  إذا أصـدر العـارض هبذه الوسـائل إجيابـًا حمدد املدة يكـون ملزمًا بالبقاء عـى إجيابه خال 

تلـك املـدة وليس له الرجـوع عنه.
4 ـ  إن القواعـد السـابقة ال تشـمل النـكاح الشـراط اإلشـهاد فيـه وال الـرصف الشـراط 

التقابـض وال السـلم الشـراط تعجيـل رأس املـال.
5 ـ  ما يتعلق باحتامل التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إىل القواعد العامة لاثبات)1).

يتبـني مـن النـص الـوارد يف قرار جممـع الفقه اإلسـامي السـابق ذكره،أنـه اعُتـر التعاقد 
بطريـق احلاسـب اآليل بـني غائبـني وذلـك ألن كا طـريف العقـد غائـب عن اآلخـر من حيث 
املـكان، كـام أنـه يوجـد فاصـل زمنـي بـني اإلجيـاب والقبـول فالتعاقد بـني غائبني مـن حيث 

الزمـان أيضـًا، وذلـك قياسـًا عى التعاقـد بطريـق املراسـلة أو الريـد العادي.

ولعـل هـذا يكـون صحيحًا يف فـرة صدور القـرار من املجمع )سـنة 1400هـــ  1990م( 
حيـث كان التعاقـد عـر احلاسـب اآليل خيتلف عـن التعاقد عن طريقـه يف هذا الزمـن إذ مل توجد 
الـرشكات العارضة عر شـبكة املواقع وإنـام كان الطرف الراغب يف التعاقد يرسـل بطريق الريد 
اإللكـروين رسـالة يبـني فيهـا رغبتـه يف التعاقد ثـم حيصل الرد مـن الطـرف املقابـل باملوافقة أو 
الـرد، وال شـك أن ذلك يسـتغرق شـيئًا من الوقـت الذي جيعل التعاقـد بينهام أشـبه بالتعاقد عن 

طريـق الريـد العـادي فيكون له حكـم التعاقد بـني الغائبني مـن حيث املـكان والزمان.

)1( جملة جممع الفقه اإلسامي، العدد السادس، 785/2.



135

أمـا يف الوقـت احلـايل فقـد تغـرت طريقـة العـرض والتسـوق، وأصبحـت الـرشكات 
تعـرض بضاعتهـا عر شـبكة املواقـع )web( ومـا عى العميـل إال أن يبـدي رغبتـه يف املوافقة 
عـى التعاقـد فيتـم فـورًا ويبـدأ رسيـان آثـار العقـد من تسـليم الثمـن والسـلعة ونحـو ذلك.
وعـى ذلـك فالـذي أراه أن التعاقد بطريـق اإلنرنت يعتـر يف األصل) تعاقـدًا بني غائبني 
مـن حيـث املـكان وحارضين مـن حيـث الزمـان(، وبيان ذلـك: أن مـكان املتعاقديـن خمتلف 
سـواًء كانـا يف بلـدة واحدة أو دولـة واحدة أو دول خمتلفـة، فهام ال جيتمعان يف مـكان واحد كام 

هـو احلاصل يف التعاقـد العادي.
أمـا زمـان التعاقـد فهو واحد حيـث أن صفحة العقد تكون معدة سـلفًا مـن قبل العارض 
ومـا عـى املتعاقـد سـوى القبـول أو الرفـض، فـا توجـد فـرة زمنية تفصـل ما بـني اإلجياب 
والقبـول، ويسـتثنى مـن هـذا األصـل بعـض احلـاالت التي يكـون فيهـا انقطاع بـني اإلجياب 

والقبـول ومـن ذلـك عى سـبيل املثال:
1ـ  إذا كان العـرض عـن طريق الريد اإللكروين سـواًء كان موجهًا إىل موقـع أو جمموعة مواقع وكان 

هـذا العرض بشـكل غر متصل مـع الطرف املقابـل أي ال توجد كتابة مبـارشة بني الطرفني.
2 ـ إذا كان العارض يف شبكة املواقع قد حتفظ بحقه يف قبول التعاقد أو رفضه.

ونخلـص يف ذلـك إىل أن األصـل يف التعاقـد عـر اإلنرنـت أنـه بـني غائبـني مـن حيـث 
املـكان حارضيـن مـن حيـث الزمـان، إال إذا وجـدت فـرة زمنيـة طويلـة نسـبيًا تفصـل بـني 

اإلجيـاب والقبـول فـإن التعاقـد قـد يكـون بـني غائبـني مكانـًا وزمانًا.

4 . 2 . 3  األسلوب الثالث: حتديد اإلجياب والقبول يف التعاقد اإللكرتوين

أبـني يف البدايـة أن العلـامءـ  رمحهـم اهللـ  اختلفوا يف حتديد اإلجياب من القبـول يف التعاقد، 
فذهـب اجلمهـور منهـم )املالكيـة، والشـافعية، واحلنابلـة()1) إىل أن اإلجيـاب هو مـا صدر من 

ـك والقبـول ما صدر مـن املتملِّك سـواًء صـدر أواًل أم ثانيًا. اململِّ

)1)  انظر: الدسوقي،حاشــية الدســوقي عى الرشح الكبر، ج 3، ص3. والنووي، حميي الدين بن رشف، كتاب 
املجموع )رشح املهذب للشــرازي(،  تكملة: حممد نجيب املطيعي، )دار إحياء الراث العريب، بروت، د. ت، 
ط1(،ج9، ص165. والبهويت، منصوربنيونس، كشافالقناععنمتناإلقناع، )دارالكتبالعلمية، لبنان، بروت، د. 

ت، ط1(، ج3، ص165.
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وذهـب احلنفيـة)1)، إىل أن اإلجيـاب هـو مـا صـدر أواًل مـن أحـد املتعاقديـن والقبـول ما 
صـدر ثانيـًا مـن املتعاقـد اآلخـر وذلك ألنـه قبول ورضـًا بـام أثبتـه األول)2)، واالجتـاه األخر 
)احلنفيـة( هـو الـذي أخـذت بـه أكثـر األنظمـة يف الـدول العربيـة ألنـه األيـر واألسـهل يف 

حتديـد املوجـب مـن القابل.

وبنـاًء عـى هـذا االجتـاه )احلنفيـة( كيـف نحـدد اإلجيـاب والقبـول يف التعاقد عـن طريق 
اإلنرنـت؟ وبعبـارة أخـرى هـل يعتر عـرض السـلعة أو اخلدمـة من قبـل الرشكـة املنتجة أو 
املسـوقة إجيابـًا، وموافقـة العميـل عـى التعاقد قبـواًل؟ أم أن هذا العـرض جمرد دعـوة من قبل 
الرشكـة للتعاقـد، وأن اإلجيـاب يكون مـن قبل العميل ألنه هـو املبتدئ والقبول هـو يف موافقة 

الرشكـة عى العقـد إمـا موافقة رصحيـة أو ضمنية؟

ويمكـن اإلجابـة عـن ذلك: حينـام تتأمـل الطرق التـي يتم هبـا التعاقد عـر اإلنرنت جتد 
أهنـا متعـددة، ولـذا فـإن اإلجيـاب والقبـول خيتلـف بحسـب الطريقـة التي تـم هبـا التعاقد كام 

سـبق، وفيام يـيل أبني اإلجيـاب والقبـول يف هـذه الطرق.

أوال: اإلجياب والقبول عرب مواقع الشبكات
يعتـر اإلعـان عـن السـلعة أو اخلدمـة يف شـبكة املواقعإجيابـًا مـن العارض وذلـك ألنه 
إجيـاب مسـتمر عى مـدار السـاعة، والغالب أنه موجـه إىل اجلمهـور وليس إىل فـرد بعينه، فهو 

ال خيتلـف يف حقيقتـه عـن اإلجياب الصـادر مبـارشة بني طـريف التعاقد. 

ويف حـاالت مسـتثناة يكـون العرض جمرد دعـوة للتعاقـد وليس إجيابًا وذلـك يف احلاالت 
التـي تكـون فيهـا شـخصية املتعاقـد اآلخر حمـل اعتبار عنـد من صـدر منه العـرض كاإلعان 
عـن وظائـف، أو طلـب مسـتأجرين ونحـو ذلـك، ويف حالـة حـدوث تزاحـم بـني الراغبـني 
بالـرشاء فاالعتبـار يكـون بأولويـة الوصول إىل علـم املوجب، حيـث ارتبط القبـول باإلجياب 
عـى وجـه مـرشوع فيكـون القبـول الذي أتـى بعد نفـاذ الكميـة واردًا عـى حمل غـر موجود.

)1) انظر: الكاســاين،أبوبكر بن مســعود بن أمحد، بدائعالصنائعفيرتيبالرشائع،)دارالكتبالعلمية، لبنان، بروت، 
1406هـ/1986م، ط2(،ج3، ص196.

)2)  ملزيد من التفصيل يف هذه املســألة انظر: ضوابط العقود. عبد احلميد اليعيل. ص87.، وضوابط العقد يف الفقه 
اإلساميعدنان الركامين ص41.
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ثانيًا: اإلجياب والقبول عرب الربيد اإللكرتوين

إذا كان العـرض للسـلعة أو اخلدمـة قد تـم عر الريـد اإللكروين وكانت حالـة االتصال 
بالكتابـة مبـارشة، فـإن اإلجيـاب هو مـا صـدر أواًل والذي هـو من العـارض ، وعـى الراغب 
يف التعاقـد القبـول أو الرفـض، أمـا إذا كانـت حالـة االتصـال ليسـت مبـارشة بحيـث توجـد 
فـرة زمنيـة تفصـل ما بـني اإلجيـاب والقبـول، كـام إذا كان العـرض موجهًا إىل شـخص حمدد 
أو لعـدة أشـخاص يف آن واحـد فـإن اإلجيـاب هو ما صـدر أواًل ، وعـى املوجـب )العارض( 
أن يبقـى عـى إجيابـه إذا كانـت املـدة حمـددة وليـس لـه الرجـوع عنـه )1)، وإذا كانـت املدة غر 
حمـددة فإنه يمكن اسـتخاص املدة بحسـب طبيعـة اإلجيـاب وموضوعه واألعـراف املتداولة 

هلـذا اإلجياب.

ثالثًا: اإلجياب والقبول عرب املحادثة أو املشاهدة

إذا كان التعاقـد بطريقـة اإلنرنـت تـم عر املحادثـة أو املشـاهدة فإن املوجب هـو من بدأ 
أواًل بالعـرض ولـه أن يسـتمر يف إجيابـه خـال جملـس التعاقـد ولـه أن يراجع عـن إجيابه قبل 
اقرانـه بالقبـول، كـام أن لـكا الطرفـني أن يراجعـا عن العقـد مادامـت املحادثة أو املشـاهدة 

ئمة. قا

أمـا رشوط اإلجيـاب والقبول )الصيغـة( وتطبيقهـا يف التعاقد بطريقة اإلنرنت، فيشـرط 
يف صيغـة العقد )اإلجيـاب والقبول( الـرشوط التالية:

الرشط األول: وضوح داللة اإلجياب والقبول

يلـزم لصحـة التعاقـد أن يكـون كل مـن اإلجيـاب والقبـول واضحـي الداللـة عـى مراد 
املتعاقديـن، بـأن تكـون الوسـيلة املسـتخدمة للتعبـر عـن اإلرادة واضحـة إمـا لغـًة أو عرفًا، 
سـواء كانـت بطريقة الداللـة احلقيقيـة أو املجازيةفـإذا مل يعرف بيقـني أن املتعاقديـن قد قصدا 

عقـدًا بعينـه فإنـه ال يمكـن إلزامهـام أو إلـزام أحدمهـا بأحكامه وآثـاره)2).

)1(  املادة الثالثة من قرار املجمع السابق عرضه.
)2(  ضوابط العقد يف الفقه اإلسامي ـ عدنان الركامين ص42.
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والصيغـة املسـتخدمة يف التعاقـد بطريقـة اإلنرنـت إمـا أن تكـون اللفظ. كـام يف املحادثة 
وهـذه يـري عليها ما يـري عى التعاقـد اللفظي املبـارش فالعلـامء يتفقون عى انعقـاد العقد 
بصيغـة الفعـل املـايض )اشـريت، بعت( وكذلـك املضـارع إذا دلـت قرائن احلال عـى الرغبة 

يف التعاقـد، أمـا فعـل األمر واالسـتفهام ففـي ذلك خـاف وتفصيل يرجـع إليه يف حملـه )1) .

وقـد يكـون التعاقـد عـر اإلنرنـت بطريـق الكتابـة، فمجـرد عـرض السـلعة مـن قبـل 
الـرشكات املنتجـة واملسـوقة وكتابـة سـعرها عليهـا دليـل عـى إرادة التعاقـد بشـأهنا، وقـد 
تسـتعمل اإلشـارات والرمـوز يف الصيغـة كعامة ) > ( عـى املوافقة و )< ( عى عـدم املوافقة 

واإلشـارة معتـرة رشعـًا إذا جـرى هبـا العـرف.

الرشط الثاين: توافق اإلجياب والقبول

يشـرط لصحـة التعاقـد أن يتَّحـد موضـوع اإلجيـاب والقبـول ويكونـا دالني عـى توافق 
اإلرادتـني، فـإن مل يتفقـا بـأن كان اإلجيـاب واردًا عـى يشء والقبـول عى يشء آخر فـإن العقد 

ال ينعقـد، وكـذا إذا كان اإلجيـاب واردًا عـى يشء والقبـول عـى بعضه )2).

الرشط الثالث: اتصال القبول باإلجياب

يقصـد هبذا الـرشط أن يتصل القبول باإلجياب يف حمل التعاقـد إذا كان املتعاقدان حارضين 
أو يف جملـس علم القابـل إذا كانا غائبني)3)، ويتضمن هـذا الرشط ما ييل:

1 ـ عدم رجوع املوجب عن إجيابه قبل قبول اآلخر.

2 ـ أن ال يصدر من القابل ما يدل عى إعراضه عن التعاقد.

3ـ  احتــاد جملس التعاقد، وهــو الوقت الذي يكون فيه املتعاقدين مشــتغلني بالعقد، أي الفرة 
الزمنيــة التي تفصل بني اإلجياب والقبول يف حال انشــغال املتعاقدين بالعقد، وليس املراد 

عيَّةواآلراءاملذهبيَّةوأمّهالنَّظريَّاتالفقه امللألدّلةالرشَّ )1(  انظر: الزحييل، وهبة مصطفى،الفقه اإلسامي وأدلته، )الشَّ
يَّةوحتقيقاألحاديثالنَّبويَّةوخترجيها(، )ط4، دار الفكر، دمشق، 1422هـ/2002م(، ج4، ص94. 

)2(  انظر: ضوابط العقد يف الفقه اإلسامي- عدنان الركامين ص42.
)3(  انظر ضوابط العقد يف الفقه اإلسامي عدنان الركامين ص48.
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باحتاد املجلس كون املتعاقدين يف مكان واحد إذ قد يكون أحدمها يف مكان غر مكان اآلخر.

هـذا، وخيتلـف اتصـال اإلجيـاب بالقبـول يف العقـد بـني احلارضيـن عنـه يف العقـد بـني 
الغائبـني، ففـي العقد بـني احلارضين يكـون اإلجيـاب مرتبطًا بمجلـس صدوره بحيـث أنه إذا 

انقـى املجلـس انعـدم اإلجيـاب ومل يبـق لـه وجود.

أمـا بـني الغائبني فـإن اإلجياب يكون مسـتمرًا إىل حني وصولـه إىل القابل، ويبقى مسـتمرًا 
طـوال بقائـه يف جملـس الوصـول إال إذا صـدر ما يـدل عى إعـراض القابـل عنـه أو إلغائه من 

ِقبـل املوجب.

بقـي التنويـه هنـا يف اخليـارات يف جملـس العقـد، حيـث يرتـب العلـامء يف حـال انشـغال 
املتعاقديـن بالعقـد )جملـس العقـد( وحتـى االنتهـاء منـه بالتفـرق ثاثـة خيـارات هـي:

1ـ   خيار الرجوع: فيحق للموجب أن يرجع عن إجيابه قبل أن يتصل به القبول وهذا عند مجهور 
العلامء)1)، غر أن املالكية يســتثنون من خيار الرجــوع حالتني يكون اإلجياب فيهام باتًا غر 
قابل للرجوع ما دام جملس العقد باقيًا مل ينتــه وهاتان احلالتان مها: إذا كان اإلجياب بصيغة 

املايض، أو كان العقد متعلقًا بالترعات)2).

2 ـ  خيار القبول: وهو أن يكون للقابل احلق يف الرفض أو القبول ما داما مجيعًا يف جملس العقد، 
إال إذا رجع املوجب عن إجيابه قبل القبول، وخيالف يف هذا اخليار الشافعية حيث يشرطون 

الفورية بني اإلجياب والقبول وعدم وجود فاصل زمني أو لفظي بينهام)3).

3- خيار املجلــس: وهو أن يكون لكل من املوجب والقابل احلق يف فســخ العقد بعد صدور 
اإلجياب والقبول منهام ما داما يف جملس العقد.

وهـذا مـا ذهب إليـه مجهـور العلامء)4)رمحهم اهلل مسـتدلني بحديث عبـد اهلل بن عمر ريض 
اهلل عنهـام أن رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قـال:»إذا تبايـع الرجـان فـكل واحـد منهـام باخليـار مـا مل يتفرقا 

)1(  ابن اهلامم، ابناهلامم، كاماللدينمحمدبنعبدالواحدالسيوايس، فتحالقدير، )د: ط،دارالفكر، بروت، د: ت(، ج6، 
ص253. والنووي، املجموع، ج9، ص169. وابن قدامة، املغني، ج6، ص10.

)2(  الدسوقي، حاشية الدسوقي عى الرشح الكبر، ج4، ص3.
)3(  املراجع السابقة ومغني املحتاج، ج2، ص 6.

)4(  املراجع السابقة.
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وكانـا مجيعـًا أو خيـر أحدمهـا اآلخـر ، فـإن خـر أحدمها اآلخـر فتبايعـا عى ذلـك فقد وجب 
البيـع ، وإن تفرقـا بعـد أن تبايعـا ومل يـرك واحـد منهام البيـع فقد وجب البيـع«)1) .

وذهـب احلنفيـة واملالكيـة )2)  إىل عـدم القـول بخيـار املجلـس وأن العقـد يكـون الزمـًا 
بمجـرد اإلجيـاب والقبـول إذا توفـرت رشوطه وليـس ألحد العاقدين الفسـخ إال إذا اشـرط 

اخليار ومحلوا التفرق الوارد يف احلديث عى التفرق باألقوال دون األبدان.

والـذي يظهـر للباحـث هـو قول مجهـور الفقهـاء رمحهم اهلل لوضـوح النص مـن احلديث 
الـدال عـى ثبـوت خيار املجلـس مـا دام املتعاقدان مل يتفرقـا »مـا مل يتفرقا وكانا مجيعـًا«، ولكن 

هـذا التفـرق مل يـرد تفسـره يف الرشع وليـس له حد معـني يف اللغـة فُرجع فيـه إىل العرف.

جـاء يف املغنـي البـن قدامـة »املرجـع يف التفـرق إىل عـرف النـاس وعاداهتـم فيـام يعدون 
تفرقـًا، ألن الشـارع علـق عليـه حكـاًم ومل يبينـه فـدل عـى أنـه أراد ما يعرفـه النـاس كالقبض 

واإلحـراز. فاملفارقـة أن يفـارق مـن بيـت إىل بيـت أو إىل جملـس أو صفـٍة« )3) .

أمـا جملـس العقـد يف التعاقـد بطريـق اإلنرنـت، فإنـه خيتلـف جملـس العقـد يف التعاقد عر 
اإلنرنـت ومـن ثـم اخليارات الواردة فيه حسـب الطريقـة التي تم هبا هـذا التعاقد، ففـي التعاقد 
عـر شـبكة املواقـع يبـدأ جملـس العقـد مـن دخـول الراغـب يف التعاقـد إىل املوقـع الصـادر فيه 
اإلجيـاب وبدايتـه يف التفـاوض واالختيار ويسـتمر جملس العقـد حتى خروج القابـل من املوقع، 
ويف التعاقـد عـر الريـد اإللكـروين إذا كان التعاقد يتـم بالكتابة مبارشة بـني الطرفني فإن جملس 

العقـد يبـدأ مـن حني صـدور اإلجياب ويسـتمر حتى خـروج أحـد الطرفني مـن املوقع.

أمـا إذا كان التعاقـد مل يتـم مبـارشة فـإن جملـس العقـد يبتـدئ مـن حـني إطـاع القابـل 
عـى املعـروض عليـه ويسـتمر حتـى تنتهي املـدة املحـددة إذا وجـدت، وإال رجـع يف ذلك إىل 

األعراف.

)1(  متفــق عليه، أخرجــه البخاري يف صحيحه يف كتاب البيوع، باب إذا مل يوقــت يف اخليار هل جيوز البيع- برقم 
1967. وأخرجه مسلم واللفظ له يف كتاب البيوع، باب ثبوت خيار املجلس للمتبايعني برقم 2822.

)2(  ابن اهلامم، فتح القدير، ج5، ص78.والكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص134. والدسوقي، الرشح الكبر عى 
خمترص خليل، ج3، ص81

)3( ابن قدامة، املغني، ج6، ص12. والنووي، املجموع رشح املهذب، ج9، ص180.
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ويف حـال التعاقـد عـر املحادثـة واملشـاهدة فـإن جملـس العقـد يبتـدئ مـن حـني صدور 
اإلجيـاب ويسـتمر حتـى االنتهـاء مـن املحادثـة، وتكـون اخليـارات يف جملـس العقـد حسـب 

لتايل: ا

1 ـ يكون من حق الطرف املوجب أن يراجع عن إجيابه قبل اقرانه بالقبول )خيار الرجوع عن 
اإلجياب( إال يف حالة حتديده بمدة فإنه يكون ملزمًا بالبقاء عليها.

2 ـ مــن حق الطرف الراغب يف التعاقد أن يتأمل األمر املعــروض عليه وليس ملزمًا بأن خيتار 
العقد مبارشة )خيار القبول(.

3 ـ بعد التعاقد من ِقبل الطرفني يكون من حقهام مجيعًا أن يراجع أحدمها عن العقد بدون رضا 
اآلخر وذلك مادام االتصال باملوقع املخصص للتعاقــد الزال قائاًم )خيار املجلس( إال يف 
حالــة وجود رشط عدم اخليار فإن العقد يكون باتــًا وليس من حق أحدمها الراجع إال يف 

حال رضا الطرف اآلخر )اإلقالة(.

وهـذا عنـد مجهـور العلـامء القائلـني بخيـار املجلـس، أمـا عـى قـول احلنفيـة واملالكيـة 
فـإن العقـد يكـون الزمًا بعـد توافق اإلجيـاب والقبـول وال يشـرط االنتهاء مـن املحادثة أو 

اخلـروج مـن املوقع.

4 . 2 . 4 النظام الواجب تطبيقه، واملحكمة املختصة

أواًل: أمهية حتديد النظام الواجب تطبيقه

تعتـر األعـامل والعقـود التي تتـم عـر شـبكات اإلنرنـت ذات طابـع دويل ألن أطرافها 
يف الغالـب ينتمـون إىل دول خمتلفـة، فقـد وضعـت شـبكة اإلنرنـت أكثـر دول العـامل يف حالة 
اتصـال مسـتمر حيـث أن املعلومـات التـي يتـم حتميلها عى الشـبكة تنتـرش يف أنحـاء العامل يف 
حلظـات وجيـزة، وهنـا يأيت السـؤال عـن النظام الذي جيـب تطبيقـه يف هذه العقـود واألعامل، 
هـل هو نظام املشـري )املسـتهلك( أم نظـام البائع، أم نظام الوسـيط يف حالة وجـوده، أم نظام 

رد خدمـة اإلنرنت؟. مـوِّ
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لقـد ناقشـت االتفاقيـات الدوليـة والفقـه القانـوين هـذه املسـألة وتوصلـوا إىل أن النظام 
الـذي جيـب تطبيقـه هـو نظـام إرادة املتعاقديـن الـذي اتفقا عليـه عند العقـد )قانـون اإلرادة( 
رشيطـة أن ال يتبـع ذلـك حرمـان املسـتهلك يف عقـود االسـتهاك )1) مـن احلامية التـي توفرها 
األحـكام اآلمـرة لنظـام الدولـة التـي هبا حمـل إقامتـه العاديـة، ولعل السـبب يف ذلـك واضح 
وهـو محاية املسـتهلك بصفـة أنه الطرف األضعـف أمـام رشكات اإلنتاج والتسـويق العاملية )2) 
وملـا تسـتخدمه هذه الـرشكات من أسـاليب دعائية قد تتسـبب يف إيقاع الغرر لـدى املتعاقد)3).

ثانيًا: النظام الواجب تطبيقه يف الفقه اإلسالمي

حيـدد ـ يف الغالـب ـ أطـراف التعاقد النظام الذي جيـب تطبيقه عى العقد، بـأن يكونا اتفقا 
عليـه يف بدايـة العقـد، أو أن الرشكـة قد نصت عليـه يف نمـوذج العقد، وهـذا االتفاق صحيح 

ويعمـل به لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )املسـلمون عـى رشوطهم إال رشطًا حـرم حااًل أو أحـل حرامًا( )4) .

ويسـتوي أن يكـون هذا النظـام لدولة معينة أو جلهة من اجلهات أو املؤسسـات التحكيمية، 
ولكـن هـذا االتفاق حمكـوم بقاعدة رشعية أساسـية هـي أن يكون هـذا النظام الـذي اتفق عليه 
املتعاقـدان راجعـًا إىل الرشيعـة اإلسـامية ومسـتمدًا منهـا. وهـذه املسـألة مقـررة يف كتاب اهلل 
وسـنة رسـوله ملسو هيلع هللا ىلص ، واتفـق عليهـا أئمة اهلـدى يف مجيع األعصـار واألمصـار، قـال تعاىل:﴿َفإِْن 
ِ َواْلَيْوِم اآْلِخِر  ﴿59﴾ )النسـاء(  ُسـوِل إِْن ُكْنُتـمْ ُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ ِ َوالرَّ وُه إىَِل اهللَّ ٍء َفـُردُّ َتَناَزْعُتـْم يِف يَشْ

ِ ﴿10﴾ )الشـورى(. ٍء َفُحْكُمُه إىَِل اهللَّ وقـال سـبحانه:﴿َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمـْن يَشْ

ويسـتوي يف ذلـك أن يكـون مجيـع اخلصـوم مـن املسـلمني، أو مـن املسـلمني وغرهـم 
بِـْع  ُ َواَل َتتَّ أو كانـوا مجيعـًا مـن غـر املسـلمني. قـال تعـاىل: ﴿ َوَأِن اْحُكـْم َبْيَنُهـْم بِـاَم َأْنـَزَل اهللَّ
 ُ ـْوا َفاْعَلْم َأنَّـاَم ُيِريُد اهللَّ ُ إَِلْيـَك  َفإِْن َتَولَّ َأْهَواَءُهـْم َواْحَذْرُهـْم َأْن َيْفتُِنـوَك َعـْن َبْعـِض َما َأْنـَزَل اهللَّ
)1(  وهي البيع واإلجيار والقرض ونحوها من العقود التي يكون موضوعها تقديم سلع وخدمات ملن هو يف حاجة 

إليها.
)2(  حجازي، عبد الفتاح، النظام القانوين حلامية التجارة اإللكرونية، ج1، ص168.

)3(  املرجع السابق، ج1، ص176.
)4(  أخرجه الرمذي، انظر: الرمذي، أبوعيسى،حممدبنعيسيالســلمي، ســننالرمذي، )اجلامعالصحيح( حتقيق: 
أمحدحممدشاكروآخرون،  )دارإحياءالراثالعريب،بروت، د. ت، ط1(، كتاب األحكام، باب ما ذكر عن رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف الصلح، رقم 1272 وقال: حسن صحيح.
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ـِة َيْبُغوَن   اِهِليَّ َأْن ُيِصيَبُهـْم بَِبْعـِض ُذُنوهِبِـْم َوإِنَّ َكثِـًرا ِمَن النَّـاِس َلَفاِسـُقوَن ﴿49﴾ َأَفُحْكَم اجْلَ
ِ ُحْكـاًم لَِقـْوٍم ُيوِقُنـوَن ﴿50﴾)املائـدة( فالضمـر يف قوله »بينهـم« راجع  َوَمـْن َأْحَسـُن ِمـَن اهللَّ
إىل اليهـود، وذلـك حينـام أتـى كبارهـم إىل النبـي ملسو هيلع هللا ىلص يريـدون حتكيمـه بينهم وبـني غرهم من 
عامتهـم وتعهـدوا لـه إن حكـم هلم ضدهـم أن يؤمنوا بـه فتتبعهم بقيـة اليهود. فأنـزل اهلل هذه 
اآليـات)1)، وحكـم اجلاهليـة: كل ما سـوى حكم اهلل سـواًء كان قبل دين اإلسـام أو بعده)2).

ووصـف املـوىل جـّل وعـا مـن مل حيكـم بـام أنـزل بالكفـر والظلـم والفسـوق )3)، وبـنيَّ 
سـبحانه وتعـاىل أن مـن شـأن املنافقـني أهنـم إذا ُدعـوا إىل مـن حيكم بينهـم وكان احلـق عليهم 

مـون ديـن اهلل )4). مـون غـر ديـن اهلل، وإن يكـن احلق هلـم حيكِّ حيكِّ

ومـن خال هـذه النصـوص القرآنيـة الكريمة يتبـني لنا بوضـوح وجاء وجـوب حتكيم 
رشع اهلل، وحرمـة حتكيـم غـره، وعـى ذلـك فإنـه ال جيـوز االتفـاق عـى حتكيـم نظـام ليـس 
مسـتمدًا مـن الرشيعة اإلسـامية مهـام كان هذا النظـام ، واالتفـاق عى ذلك اتفـاق باطل غر 
صحيـح ، وال يعمـل بـه ألنه رشط »أحـل حرامًا«، أمـا إذا كان االتفاق عى نظـام دولة أو جهة 
ـم الرشيعـة اإلسـامية يف تعاماهتـا وحتكـم وفـق مـا رشع اهلل فـإنَّ هـذا االتفـاق صحيح  حتكِّ

ويعمـل به بـني األطراف.

ثالثًا: املحكمة املختصة

عقـود التجـارة اإللكرونيـة تتـم يف الغالـب بـني أطـراف مقيمـني يف أماكن خمتلفـة إما يف 
دولـة واحـدة أو دول متعـددة، وهنـا يـأيت السـؤال بعـد حتديـد النظام الـذي حيكـم العقد عن 

)1(  الطري، أبو جعفر،م محد بن جرير بن يزيد،جامع البيان يف تأويل القرآن، املشــهور بـ)تفسر الطري(، حتقيق: 
أمحد حممد شاكر، )مؤسسةالرسالة، دمشق، 1420 هـ/2000 م، ط1(، ج4، ص614.والبغوي، احلسني بن 
مســعود بن حممد، معامل التنزيل يف تفســرالقرآن، حتقيق:عبدالرزاق املهدي، )دار إحياء الراث العريب، لبنان، 

بروت، 1420هـ، ط1(، ج2، ص35.
)2(  انظر: ابن كثر، أبو الفداء، إسامعيل، تفسر القرآن العظيم، )دار الفيحاء، دمشق، 1418هـ/1998م، ط2(، 

ج2، ص64.
)3(  اآليات: 47-50 من سورة النور.

)4(  يف اآليات 44-47 من سورة املائدة.



144

املحكمـة املختصـة بالنظـر فيـه؟، ولذلـك ختتلف األنظمـة الدوليـة يف االختصـاص القضائي 
لقضايـا التجـارة والعقـود اإللكرونيـة عى اجتاهـات خمتلفـة منها)1):

1ـ أن االختصـاص القضائـي يكـون للمحكمـة التـي اتفق عليهـا املتعاقدان، وذلـك من أجل 
التيسـر عـى املدعي حتـى يتمكن من احلصـول عى احلاميـة القضائيـة املطلوبة.

2ـ  أن االختصـاص القضائـي يكـون ملحكمـة إبـرام العقـد أو تنفيـذه وهـذا االجتـاه تأخـذ به 
بعـض األنظمـة العربية.

3 ـ أن االختصاص القضائي يكون للمحكمة التي فيها إقامة املدعي عليه.)2)

املحكمة املختصة يف الفقه اإلسالمي

»القـايض  مسـمى  حتـت  التنـازع  عنـد  املختصـة  املحكمـة  اهلل  رمحهـم  الفقهـاء  بحـث 
املختـص«، وقـد اختلفـوا يف حتديـد القـايض املختـص بالنظـر يف النزاع بـني املدعـي واملدعى 
عليـه عنـد االختـاف املـكاين بينهم، مـع اتفاقهم عـى أنـه إذا كان اخلصوم وحمـل الدعوى يف 
مـكان واحـد )أي مدينـة واحدة( فـإن الدعوى تقام عند قـايض املدينة، أمـا إذا اختلفوا يف حمل 
اإلقامـة أو كان حمـل الدعـوى يف مدينة أخرى فإن العلـامء خيتلفون يف القـايض املختص يف نظر 

اخلصومـة ، وذلـك عـى أربعة أقـوال هي)3):

القـول األول: أن القـايض املختـص هـو قايض املدعـي ، وهذا ما ذهـب إليه مجهـور العلامء من 
املالكيـة والشـافعية واحلنابلـة وبعـض احلنفيـة)4) ووجـه مـا ذهبـوا إليـه: أن املدعي هو 

إبراهيم، خالد ممــدوح، التقايض اإللكروين )الدعــوى اإللكرونية وإجراءاهتا أمــام املحاكم(، )دار الفكر   )1(
اجلامعي، مرص، اإلسكندرية، 2006م، ط1(، ص236.

وهو ما تأخذ به اململكة العربية الســعودية انظر: التعميم رقم )2/2394( ويرد عى ذلك بعض االستثناءات   (2(
أنظرها يف التعميم املشار إليه.

)3)  الغامدي، نارص بن حممد،االختصاص القضائي يف الفقه اإلسامي،رسالة ماجستر قدمها الباحث إىل جامعة 
أم القرى، مكة املكرمة، د. ت، ص418.

)4)  ابــن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، البحر الرائــق رشح كنز الدقائق، )ويف آخره: تكملة البحر الرائق 
ملحمد بن حســني بن عيل، ويف حلاشــية: منحة اخلالق البن عابدين(،)دار الكتاب اإلســامي، د. م، د. ت، 
ط2(،ج7، ص192. والدســوقي، حاشية الدســوقي عى الرشح الكبر، ج4، ص129. والرشبيني، مغني 

املحتاج، ج6، ص269. والبهويت، كشاف القناع، ج6، ص292.
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املنشـئ للخصومـة وهـو صاحـب احلق فيهـا فله احلـق أن يقيـم الدعوى عنـد قاضيه أو 
قـايض خصمه )1).

القـول الثـاين: أن القـايض املختـص هـو قـايض املدعـي إال إذا تعلق احلـق بعقار فـإن القايض 
املختـص هـو قـايض املكان الـذي فيه حمـل الدعوى وهـذا ما ذهـب إليه بعـض احلنفية 

وبعـض املالكية)2)

القـول الثالـث: أنـه ال يوجـد قـاٍض خمتص وإنـام تقام الدعـوى أمـام أي قاٍض بـرصف النظر 
عـن حمـات املتداعـني، وهذا ما ذهب إليـه بعض احلنفيـة واملالكية )3)، ووجـه ما ذهبوا 
إليـه: أنـه ال يوجـد دليل حيـدد ذلك فيبقى األمـر عى إطاقـه بدون حتديد قـاٍض معني 

به. واإللزام 

القـول الرابـع: أن القـايض املختـص هو قـايض املدعـى عليه، وهـذا هـو املعتمد عنـد احلنفية 
وقـول لبعـض املالكيـة )4)، ووجـه مـا ذهبـوا إليـه: أنَّ األصـل بـراءه ذمة املدعـي عليه 
فـكان أوىل بعـدم الكلفـة عليه باالنتقـال إىل حمل اخلصـوم وتعطيل مصاحلـه حتى يثبت 

شـغل ذمته.

الرأي املختار للعقود اإللكرتونية

بعـد عـرض األقـوال تبـني أن لـكل قـول وجاهته وحظه مـن النظـر ، وأنـه ال يوجد نص 
رصيـح يف حتديـد جهـة التقايض، ولـذا فاملسـألة حتكمهـا القواعد العامـة للرشيعة اإلسـامية 
التـي تعـود إىل حتقيق العـدل واإلنصاف للمظلـوم، ولعل من املناسـب يف العقـود اإللكرونية 
العمـل بـام ذهـب إليـه أصحـاب القـول الثـاين مـن أن القـايض املختـص هـو قـايض املدعـي 

)4(  انظر: املراجع السابقة.
)1(  انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص280. والدســوقي، الرشح الكبر وحاشــية الدســوقي عليه، ج4، 

ص164.
)3)  انظر: ابن نجيم، البحر الرائق، ج6، ص280. والدســوقي، حاشــية الدســوقي عــى الرشح الكبر، ج4، 
ص164. وهــذا القول راجع يف غالب احلاالت إىل القول األول حيث أن القايض إذا مل يكن حمددًا فأن املدعي 

سيقيم الدعوى أينام يريد وهذا هو مؤدي القول األول.
)4) انظــر: ابن نجيــم، البحر الرائق، ج7، ص192. واملواق، حممد بن يوســف بن أيب القاســم، التاج واإلكليل 

ملخترصخليل، )دار الكتب العلمية، لبنان، بروت، 1416هـ/1994م، ط1(،ج9، ص146.
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بصفتـه صاحـب احلـق يف اخلصومـة وذلـك ملـا عليـه احلـال يف التعاقـد عـر اإلنرنـت حيث 
أن املسـتهلك هـو الطـرف األضعـف يف العقـد فـإذا تـرر منـه بسـبب عـدم مطابقة السـلعة 
لإلعـان أو الوصـف أو عـدم تنفيـذ العقـد كـام تـم االتفـاق عليـه ونحو ذلـك فيكـون غالبًا 
هـو املدعـي، وهـذا حيقـق محاية املسـتهلك مـن تاعـب الـرشكات العامليـة التي قد تسـتخدم 
وسـائل تسـويقية فيهـا يشء مـن اإلغراء فكان من املناسـب محاية املسـتهلك يف هـذا احلال، مع 
مراعـاة مـا اتفـق عليه أطـراف التعاقد واملـكان الذي فيـه حمل الدعـوى وذلك حسـب ما يراه 
قـايض املوضـوع املختـص ،أمـا إذا تعلقـت الدعـوى بعقار فـإن القـايض املختص هـو قايض 
حمـل املدعـى بـه، ألنه أقـرب إىل حمل الدعـوى وأقدر عـى معرفة األعـراف واألنظمـة املتعلقة 
بـه، وهـذا القـول قريـب من قـول مجهـور العلامء الذيـن يـرون أن القـايض املختص هـو قول 

مطلقًا. املدعـي 

 ويف مجيـع احلـاالت يلـزم التقيد بقاعـدة الرشعية بأن تكـون املحكمة التي تنفـذ املوضوع 
حمكمة رشعيـة. واهلل أعلم.

رابعًا: الواقع واحللول املقرتحة

ـم راجعـًا إىل الرشيعة اإلسـامية  مـا سـبق أن قررنـاه مـن وجـوب أن يكـون النظـام املحكَّ
ومسـتمدًا منهـا حمـل اتفاق ال نـزاع فيه، ولكـن الوضع العمـيل للتعاقـد بطريق اإلنرنـت حاليًا 
قد ال يسـاعد عـى تطبيق هذه القاعدة الرئيسـة من قواعد الدين اإلسـامي، ذلـك أن الرشكات 
املتواجـدة عر شاشـات العـرض مـن دول أجنبية غر إسـامية، أومـن دول إسـامية ولكن ال 
حتكـم بالرشيعـة اإلسـامية، وغالبـًا ما يكـون العقـد املعدُّ مـن قبل الرشكـة العارضـة موجودًا 
بـه اسـم النظـام الذي حيكـم العقـد، فكيف نوفق بـني هـذا األسـاس يف الدين اإلسـامي وهو 
حتكيـم رشع اهلل وبـني الوضـع العميل املنترش حاليـًا؟ وما هي احللول املناسـبة هلـذا األمر؟، مهام 

يكـن األمـر، فإننـا نجد أنفسـنا بـني خيارين مها:

اخليـار األول: أن نـرىض باألمـر الواقـع ونسـلم بـه وهـو التحاكـم إىل تلـك األنظمـة والقوانني 
بدعـوى الـرورة واحلاجـة، وهذا اخليار غـر معتـر ألن حتكيم الرشيعة اإلسـامية أمر 
ال خيـار فيـه وليس مـروكًا لرغبـات املتعاقديـن وإرادهتم، وقـد نفى اهلل سـبحانه وتعاىل 
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ون ويعرضـون عن حتكيم رشعـه، فقد أخرج ابـن جرير الطري  اإليـامن عن الذيـن يصدُّ
يف تفسـره)1): أن رجـًا يزعـم أنه مسـلم كان بينه وبني رجـل من اليهـود خصومة، فقال 
اليهـودي: أحاكمـك إىل أهـل دينـك، ألنـه قد علـم أن رسـول اهلل < ال يأخذ رشـوة يف 
ـمْ آَمُنوا بِـامَ ُأْنِزَل  ُ ِذيـنَ َيْزُعُموَن َأهنَّ احلكـم، وأبـى املسـلم، فنزل قوله تعـاىل: ﴿َأمَلْ َتـَر إىَِل الَّ
اُغـوِت َوَقْد ُأِمـُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه  إَِلْيـَك َوَمـا ُأْنـِزَل ِمْن َقْبِلـَك ُيِريـُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إىَِل الطَّ
ُ َوإىَِل  ْم َتَعاَلْوا إىَِلٰ َمـا َأْنَزَل اهللَّ ا ﴿60﴾َوإَِذا ِقيَل هَلُ ُهـْم َضَااًل َبِعيـدً ـْيَطاُن َأْن ُيِضلَّ َوُيِريـُد الشَّ

وَن َعْنَك ُصُدوًدا ﴿61﴾ )النسـاء(. ُسـوِل َرَأْيـَت امْلَُناِفِقنَي َيُصـدُّ الرَّ

أمـا قاعـدة الـرورة واحلاجـة فإهنا غـر متوفرة يف هـذه احلالـة إال يف حاالت مسـتثناه   
اإلنرنـت. بطريـق  التعاقـد  أكثـر حـاالت  تنطبـق عـى  ال 

اخليار الثاين: البحث عن حلول مناسبة تتفق مع هذا األساس يف الدين اإلسامي.

 ومن احللول املقرحة التي أراها مناسبة للتطبيق ما ييل:

أواًل: اعتامد نص رصيح بتحكيم الرشيعة اإلسالمية

عندمـا يتعاقـد املسـلم مـع الـرشكات األجنبيـة والعامليـة فـإن عليـه أن ال يـرىض بالعقـد 
الـذي ينـص عـى حتكيم نظـام معـني لدولة أجنبيـة ال حتكم بـام أنـزل اهلل، بل عليه أن يشـرط 
أنَّ الـذي حيكـم العقـد هـو الرشيعـة اإلسـامية، أو يذكـر نظـام دولـة معينـة تطبـق الرشيعـة 
اإلسـامية يف معاماهتـا، ومـن عوامـل نجاح هـذا االقراح اإلحلـاح يف إيراد هـذا الرشط من 
قبـل املتعاقدين املسـلمني، فـإذا رأت رشكات التسـويق واإلنتـاج العاملية هذا اإلحلاح املسـتمر 

والرغبـة العامـة فإهنا ال شـك سـريض هبـذا الـرشط وتضمنـه عقودها مع املسـلمني.

ثانيًا: إنشاء مؤسسات حتكيم رشعية عاملية

يكـون هلـا مواقـع عـر اإلنرنت ممـا يتيـح املجـال لتحكيـم الرشيعـة اإلسـامية، وتايف 
الوقـوع يف املخالفـات الرشعيـة التي نصت عليهـا القوانـني الوضعية وتكون هذه املؤسسـات 

متميـزة بـام ييل:

)1( انظر: الطري، تفسر الطري، ج4، ص155.والبغوي، تفسر البغوي، ج3، ص299.
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1ـ  النظـام الواضـح: ينبغـي أن يكـون هلـذه املؤسسـات نظام واضـح ورصيح تعتمـد فيه عى 
األقـوال الراجحـة يف الفقـه اإلسـامي مـع االسـتفادة ممـا توصلت إليـه املجامـع الفقهية 
وهيئـات الرقابـة الرشعية لبعـض الدول اإلسـامية كهيئة كبـار العلامء يف اململكـة العربية 
السـعودية، وجممـع البحـوث اإلسـامية التابـع جلامعـة األزهـر، واللجنـة العليـا لتطبيق 

الرشيعـة اإلسـامية يف الكويـت وغرهـا من اهليئـات العلميـة الرشعية.

2ـ  اإلرشاف املبـارش: يلـزم أن يكـون هلـذه املؤسسـات ارتباط مبـارش بأهل العلـم والتقى بأن 
يكـون عـى كل مؤسسـة حتكيم هيئـة رقابة رشعيـة متتاز بالعلـم واألمانة والعـدل والقدرة 

عـى فهم املسـائل املسـتجدة وتكييفها حسـب األحكام واملقاصـد الرشعية.

3ـ  التأهيـل الرشعـي: وذلـك بـأن يكـون القائمون عـى التحكيـم مؤهلني هلذا األمـر ولدهيم 
اإلملـام الـكايف باألحـكام الرشعيـة يف مسـائل التحكيم التـي خيتصون هبا.

ومما يؤيد جدوى هذا احلل ونجاح هذه الفكرة ما ييل:

م والنظام الذي جيب تطبيقه. 1 ـ أن التحكيم يمتاز بالبساطة واحلرية يف اختيار املحكِّ

2ـ  مـا يمتـاز بـه التحكيم من الرعـة يف فصل اخلصومـة، والرية، وقلة التكاليف والرسـوم 
املحامني. وأتعاب 

3ـ  أن التحكيـم أصبـح يف العـرص احلـايل الوسـيلة الرديفة للقضـاء وخاصة تسـوية املنازعات 
الناشـئة عـن تنفيذ أو تفسـر األنظمة.

م  4 ـ أن أكثـر األنظمـة تعتـر بالتحكيـم املطلـق الـذي جييـز للطرفـني املتحاكمـني توليـة حمكِّ
يفصـل بينهام بمقتـى العدالـة واإلنصـاف)1).

)1)انظر: املؤمتر اإلسامي الثاين للرشيعة والقانون بعنوان:)التحكيم املطلق يف ضوء الرشيعة والقانون(، 1421- 
2000م- معهد طرابلس اجلامعي للدراسات اإلسامية، وانظر : آل خنني، عبد اهلل بن حممد بن سعد، التحكيم 

يف الرشيعة اإلسامية، )دار ابن فرحون، الرياض، 1425هـ، ط1(،  ص39 وما بعدها.
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4 . 3  محاية املستهلك من الغش التجاري اإللكرتوين يف الفقه  
                اإلسالمي والنظام السعودي

4 . 3 . 1  املفهـوم العـام حلامية املسـتهلك اإللكرتوين مـن الغش التجاري 
اإللكرتوين

تكمـن أمهيـة توفـر احلامية للمسـتهلك ألنـه الطـرف الضعيـف يف التعاقـد بينـام املهنيون يف 
مركـز القـوة يف مواجهـة املسـتهلكني، وأيضا ألنـه يف املعامـات اإللكرونيـة يكـون التعاقد عن 
بعـد وال يكـون املنتـج حمـل التعاقد بني يـدي املسـتهلك، ونظـرًا للمخاطـر الكبرة التـي تنطوي 
عليهـا العمليـة االسـتهاكية يف مجيـع مراحلهـا ولوقايـة املسـتهلك من خماطـر ما يقتنيه من سـلع 
وخدمـات ولوقايتـه مـن رش الوقـوع ضحيـة لنزعتـه االسـتهاكية، لذلـك وجـب عـى القانون 
أن يتعـرض حلاميـة املسـتهلك يف املعامـات اإللكرونيـة السـتخراج اآلليـات الازمـة إلعـادة 
التـوازن يف العاقـات االسـتهاكية بـام يرفـع رضر واخلطـر عـن املسـتهلك، وليـس ذلـك عـى 
املسـتوي الوطنـي فقـط بـل أن املعامـات اإللكرونية وألهنـا يف الغالـب تكون معامـات دولية 
تتـم عـن طريـق شـبكة املعلومات الدوليـة اإلنرنـت ال تعرف احلـدود ومن ثم فهي متتد لتشـمل 
كافـة أرجـاء املعمـورة ممـا يسـتدعي توحيـد النظـام القانـوين الدويل هبـدف التنسـيق بـني املراكز 
القانونيـة للمتعاقدين واتسـاع نطاق احلاميـة القانونية للمسـتهلك، ومن هنا تظهـر أمهية التعريف 

باملسـتهلك والعمليـة االسـتهاكية قبـل أن نبـني مـا هـي الضامنات الواجـب توفرها لـه )1). 

مفهوم املستهلك يف التجارة اإللكرتونية

املسـتهلك اإللكـروين: هـو ذلك الشـخص الذي يـرم العقـود اإللكرونيـة املختلفة من 
رشاءوإجيـار وقـرض وانتفـاع وغرهـا مـن أجـل توفـر كل مـا حيتاجـه مـن سـلع وخدمـات 
إلشـباع حاجاتـه الشـخصية أو العائليـة دون أن يقصـد مـن ذلـك إعـادة تسـويقها ودون أن 
تتوافـر لـه اخلـرة الفنيـة ملعاجلـة هذه األشـياء وإصاحهـا، وتعـّد العقـود اإللكرونيـة عقوًدا 
دوليـة، عابـرة للحـدود، وال تدخـل ضمن حـدود دولة معينـة، وتكـون جتاريـة، أو مدنية، أو 

)1)  خالد ممدوح، محاية املستهلك يف عقود التجارة اإللكرونية، موقع د. خالد ممدوح عى كنانة أون الين 2010م.
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خمتلطـة وفـق طبيعـة كل عقـد، والعاقـة التي تربـط أطـراف العقد.

العنـارص  فيـه  العقـد اإللكـروين جيـب أن يكـون اإلجيـاب واضحـًا مبينـًا  انعقـاد  ويف 
األساسـية كافـة حتـى يكـون القابل عـى بينة مـن أمره، هلـذا حرص املـرشع عى توفـر القدر 
الـكايف مـن محايـة املعامـات اإللكرونية، بسـبب جهل كل طرف بمـن يتعامل معـه فالصورة 
املعروضـة عى شاشـة الكمبيوتر جيـب أن تعكس الوضـع احلقيقي للبضائـع دون غموض، أو 
نقـص، وجيـب أن يكـون القبـول اإللكـروين واضحـا، ورصحيًا، وال يعـد السـكوت قبواًل يف 

اإللكروين. التعاقـد 

والقانـون الواجـب تطبيقـه عى العقـد اإللكروين هـو قانـون اإلرادة، أي القانـون الذي 
اختارتـه األطـراف. ويف حال عدم وجـود اتفاق بني األطراف حول القانـون الواجب التطبيق، 
يلجـأ القـايض إىل اسـتخاص اإلرادة الضمنيـة هلم عـن طريق القرائـن، وعليه أن يسـتعرض 
القوانـني املتزامحـة حلل النـزاع؛ للوصول إىل القانـون األكثر ارتباطـًا بالعقد، كمـكان إبرامه أو 

اجلنسية املشـركة للمتعاقدين.

وبـام أن الكتابـة بحاجـة إىل توقيـع أطرافهـا للداللـة عـى موافقتهـم عى مضموهنـا، فإن 
التوقيـع عـى املحـررات اإللكرونيـة ذو أشـكال عـدة، ترجـع إىل طبيعتـه، وكونـه يتـم عـر 
وسـائل إلكرونيـة، ومـن هـذه األشـكال التوقيـع البيومـري، والرقمـي، والتوقيـع بالقلـم 

وغرذلـك. اإللكـروين، 

ومنـح احلجيـة للتوقيع اإللكـروين ذو ارتبـاط وثيق بدرجـة األمان املتوفرة فيـه بني ذوي 
الشـأن؛ هلـذا سـعي كثـر مـن الترشيعـات إىل فـرض رشوط معينـة عـى التوقيـع اإللكروين، 

ملنحـه احلجيـة يف اإلثبـات وكان هنـاك تقـارب بني هـذه القوانـني يف رشوطها.

هـذا، وأن هنـاك مـررات محايـة املسـتهلك اإللكرونيتتلخـص يف افتقـار املسـتهلك إىل التنويـر 
املعلومايت التقني، وحاجة املسـتهلك إىل اخلدمات اإللكرونية، يف وسـائل التسـوق واالتصال، أضف 

إىل ذلـك مـدى تأثـر التطـور احلديث يف شـبكة اإلنرنـت عى املسـتهلك وهو ما سـنبينه فيـام ييل)1):

)1( إبراهيم، خالد ممدوح، محاية املستهلك يف العقد اإللكروين، )دار الفكر اجلامعي، مرص، اإلسكندرية، 2008م، 
ط1(، ص48.  
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1 ـ التطور احلديث يف شبكة اإلنرتنت

اسـتخدام  زاد  الثامنينيـات  أواخـر  يف  قـوة  أكثـرة  احلاسـوب  أجهـزة  أصبحـت  عندمـا 
الـرشكات التجاريـة هلـا إلنشـاء شـبكاهتا الداخليـة اخلاصـة، وبالرغم مـن أن هذه الشـبكات 
كانـت تتضمـن برامـج الريد اإللكـروين الذي يسـتطيع املسـتخدمون اسـتخدامه يف إرسـال 
رسـائل كل منهـم لآلخـر إال أن هـذه الـرشكات عملت عـى أن يكـون موظفيهـا قادرين عى 
االتصـال مـع النـاس خـارج نطاق شـبكة رشكتهـا، ففـي أوائـل التسـعينيات ظهر ما يسـمى 
بشـبكة اإلنرنـت، وظهـرت العديـد مـن التقنيـات، واألدوات والوسـائل التـي أسـهمت يف 

تطوير هـذه الشـبكة )1).
ولذلـك فـإن شـبكة اإلنرنـت تعد مـن أحـدث خدمات التقـدم التقنـي التـي تعتمد عى 
تفاعـل املسـتهلك مـع جهاز احلاسـوب، وتتألـف مـن اآلالف من أجهـزة احلاسـوب املتصلة 
مًعـا بشـبكة اإلنرنت، فمـن خاهلا يمكن الوصـول إىل العديد من السـلع واخلدمـات بطريقة 
سـهلة، ويمثـل التطـور التقنـي يف هذا اجلانـب واقًعا علمًيـا يأيت كل حلظـة باجلديد، ممـا ينبغي 
أن يقـود إىل حتسـني الروابـط التجاريـة بني املزود واملسـتهلك هبـدف احلصول عـى أفضل أداء 
للمامرسـات التجاريـة اإللكرونيـة )2)، غـر أن اجلانب السـلبي هلـذا التطور التقني يتجسـد يف 
قهـر املسـتهلك بطريقـة تبدو عدائيـة، مما ينبغـي أن يؤثر عى الوصـف القانوين لعقـد التجارة، 
اإللكرونيـة عـر شـبكة اإلنرنـت مقارنـة بالبيـع الذي يتـم يف موطن وحمـل إقامة املسـتهلك 
ويتمثـل ذلـك يف عدم قدرة املسـتهلك عـى معاينة املبيع بطريقـة حقيقية، أو االلتقـاء مع املزود 

يف جملس عقـدي تقليدي.

2 ـ افتقار املستهلك إىل التنوير املعلومايت التقني

تعتـر شـبكة اإلنرنت املنتـرشة حول العامل نافـذة مفتوحة أمـام املايني من النـاس، فهذه 
الشـبكة متثـل صالة عرض لكافـة املنتجات واخلدمـات، فالريد اإللكـروين ومواقع اإلنرنت 

)1) عبد العال، طارق، التجارة اإللكرونية: املفاهيم التجارب التحديات األبعاد التكنولوجية واملالية والتســويقية 
والقانونية، الدار اجلامعية، مرص، القاهرة، 2003م، ط1(، ص 36.

مومني، بشــار طال، مشــكات التعاقد عر اإلنرنت، )دار عامل الكتب احلديــث، عامن، األردن، 2004م،   (2(
ط1(،  ص10 وما بعدها.
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والتفاعـل املبـارش تتلخص مجعيهـا يف هدف واحد أال وهـو عرض أنواًعا متباينـة من املنتجات 
واخلدمـات للمسـتهلك، والتعاقد معه من خاهلا )1) ، فقدرة املسـتهلك عـى التعامل مع جهاز 
احلاسـوب وشـبكة اإلنرنـت تسـهل عليـه الوصـول إىل املنتجـات واخلدمـات التـي يريدها، 
وهنـا جيـب أن نفـرق بني ما يسـمى إعـام املسـتهلك والـذي هو من حقـوق املسـتهلك وهو 
مـا سـأتناوله يف الفصـول القادمة وبـني معرفة املسـتهلك املعلوماتية بشـبكة اإلنرنـت، والتي 
متثـل حـد أدنـى من أجـل وصـول املسـتهلك إىل معلومات عـن اخلدمـات واملنتجـات، فاحلد 

األدنـى يعـر عن قدرة املسـتهلك عـن التعامـل مع جهاز احلاسـوب وشـبكة اإلنرنت.

فافتقـار املسـتهلك للتقنيـة واملعلومـات قـد يمثـل عـدم معرفـة كبـرة بشـبكة اإلنرنت، 
باإلضافـة إىل املشـاكل التـي قـد تواجـه املسـتهلك عنـد التعمـق يف هـذه الشـبكة )2)، ويتمثـل 
ذلـك مـن خال مـا يواجـه املسـتهلك منعـدم معرفته ملـا حيصـل أمامـه يف الشاشـة الصغرة، 
باإلضافـة ملـا سـبق فـإن عـدم معرفتـه بشـبكةاإلنرنت قـد يـؤدي إىل وقـوع املسـتهلك بحيل 

وخـداع قراصنـة اإلنرنـت مـن خـال املواقـع الومهيـة أو التعاقـد الومهي.

لقـد حدثت خال الفـرة األخرة العديـد من التطـورات اهلامة الكبـرة يف تكنولوجيات 
املعلومـات واالتصـاالت، أدت إىل تغيـر طبيعـة ونمـط احليـاة االقتصادية لكافة املسـتهلكني 
سـواء يف الـدول املتقدمـة أو الناميـة عـى حـد سـواء، فقد أصبـح بإمـكان املسـتهلك اليوم أن 
يتسـوق ويتـم كافـة تعاماته التجاريـة واملرصفية من املنـزل، وأصبح بإمكانـه أن يعمل ويدفع 
إلكرونيـا عن طريق احلاسـب بـدون جهد،فقد كان للتقـدم اإللكروين الكبـر والريع األثر 
عـى عملية ربـط العامل بشـبكات إلكرونية جعلـت منه خلية مرابطة بشـكل قـوي. لكن هذه 
الشـبكة فـور ظهورهـا رافقتهـا موجـات كبـرة مـن اخلروقـات واالعتـداءات الغـر متوقعة، 
األمـر الـذي تسـبب يف بـروز العديد من األشـكال اجلديـدة من اجلريمـة واالحتيـال والغش، 
ممـا أدى إىل نشـوء حماوالت نشـطة للبحـث عن الوسـائل واألسـاليب الكفيلة باحلـد من تلك 
اخلروقـات واالعتـداءات، ومـن ثـم مكافحـة الغش واالحتيـال املرافـق هلا، ورغـم أن بعض 

)1) انظر: بدر،أســامة أمحد،محاية املســتهلك يف التعاقد اإللكروين،)دار اجلامعة اجلديــدة للنرش،مرص، القاهرة، 
2005م، ط1(، ص108.

)2)  انظر: مومني،بشار طال، مشكات التعاقد عر اإلنرنت، ص16 وما بعدها.
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املسـتهلكني قـد يرفضـون التعامـل بالتكنولوجيـات احلديثـة ملخاوفهـم مـن التعـرض للغش 
واالحتيـال، فـإن اتسـاع حجـم التجـارة اإللكرونية أصبـح ليس باإلمـكان إيقافـه، وبخاصة 

لألنشـطة التجاريـة واحلكومية )1).

لقـد بـات واضحـا اآلن أن الصناعـة اإللكرونيـة تلعب دور املحـرك الرئيـيس لاقتصاد 
العاملـي اجلديـد، متمثلة يف صناعات احلاسـبات، واالتصاالت، واإللكرونيات االسـتهاكية. 
وتعـد هـذه الصناعـات الثاث مـن أكر الصناعـات العامليـة اآلن وأكثرهـا ديناميكيـة ونموا، 
حيـث بلـغ رأس ماهلـا يف عـام 1995 أكثـر مـن 3 تريليـون دوالر، ومـن املتوقـع أن حيـرز 
عـرص اإللكرونيـات أعظـم انطاقـة وأضخـم تعزيز لاقتصـاد العاملـي خارج نطـاق املجال 
العسـكري عـى مـدار التاريخ، بل مـن املحتمـل أن يمثل حمرك التقـدم للتكتـات االقتصادية 

التجاريـة العظمـى ـ آسـيا وأوروبا وأمريـكا - يف القـرن املقبل.

هـذا، وتقـدر دراسـة Forrester حجـم التجـارة اإللكرونيـة بـني الـرشكات بنحو 2.7 
تريليـون دوالر يف عـام 2004، يف حني تتوقع جمموعة بأهنا سـوف تصـل إىل 7 تريليون دوالر.

ومـن أبـرز املنتجـات التي يتـم رشاؤها عـن طريـق اإلنرنت حاليـا، الكتـب واملجات، 
وبراجمومعـدات الكمبيوتـر. ومـع ذلـك، يوجـد احتـامل كبـر أن يكـون باإلمـكان رشاء أي 
منتـج يف املسـتقبل مـن خـال اإلنرنـت. وحديثا بدأ يتـم رشاء منتجـات ذات قيمـة عالية من 
خـال اإلنرنـت، حيث بـرزت حاالت كثيفـة لقيام العديد من املسـتهلكني بـرشاء اإلجازات 

والسـيارات وحتـى املنـازل من خـال االتصـال املبارش.

كـام أنـه مـن املاحـظ إنشـاء العديـد مـن مراكـز املـزادات العلنية، والسـعي السـتخدام 
خاصيـة االتصـال املبارش لتمكـني العماء من املشـاركة يف التجـارة واملضاربة بشـكل مبارش، 
وذلـك حتـى بالنسـبة لتلك الصفقـات التي تعقـد باملايني أو املليـارات من النقـود. إال إنه مع 
ذلـك، فـإن احتامالت اخلسـارة أو ضياع النقـود تعتر كبرة ورئيسـية، نتيجة وجـود إمكانيات 

واسـعة للغـش أو االحتيـال يف التعامل من خـال اإلنرنت.
)1)  الغش التجاريفي املجتمع اإللكــروين، ورقة عمل مقدمة إىل الندوة الرابعة ملكافحة الغش التجاري والتقليد 
يف دول جملــس التعاون اخلليجي، من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خال الفرة 20-21 ســبتمر عام 

2005م.
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لذلـك، فقـد أصبـح العديد مـن املسـتهلكني واملؤسسـات التجاريـة واحلكوميـة يف العامل 
أكثـر عرضـة لصـور الغـش التجـاري املعتـاد، وأيضـا ألشـكال جديدة مـن الغـش التجاري 
اإللكـروين. وتشـر اإلحصـاءات احلديثـة خـال الفـرة منـذ عـام 2000 إىل تزايـد أعـداد 
املتعرضني للغش يف كافة أشـكال الصناعات –مثل املؤسسـات املالية، والصناعية، واجلامعات 
واحلكوميـة- مـع تزايـد حاد يف قيمة اخلسـائر. لذلـك، فقد تسـبب ظهور اإلنرنـت والتجارة 
اإللكرونيـة يف تفاقـم حـاالت وأشـكال اهلجـوم عـى البنيـة التحتيـة، والتي تعـرف باهلجوم 

اإللكـروين والتـي تعـرف يف األدب الـدويل بحـروب الكمبيوتـر، أو اإلنرنت.

مـن هنـا، فإنـه مـن األمهيـة بمـكان السـعي للوقـوف عـى األنـواع واألشـكال املحتملة 
للغـش واالحتيـال يف التعامـات التجاريـة التـي تتم يف سـياق التقنيـات احلديثـة للمعلومات 

واالتصـاالت، أو بـاألدق مـا يعـرف بالغـش التجـاري اإللكروين.

إن قصـور النظريـة التقليدية لالتزامات يف محاية املسـتهلك، والتطـور التقني احلديث أديا 
إىل صـدور العديد مـن القوانني والترشيعات اخلاصة بحامية املسـتهلك، فالتطـور التكنولوجي 
احلديـث يف جمـال االتصـاالت واملعلومـات، وخصوًصا يف السـنوات القليلة املاضية أسـهم يف 
دخـول األجهـزة اإللكرونيـة يف جمـاالت احليـاة اليوميـة لألفراد والـرشكات عى حد سـواء، 
وهـو مـا أثـر أيضـا عـى الطريقـة التـي تتـم هبـا املعامـات والصفقـات التجارية، سـواء من 

حيـث االتفـاق املنشـئ هلا، أو مـن حيث طريقـة الوفـاء بااللتزامـات القانونية املرتبـة عليها.

فظهـور التجـارة اإللكرونيـة ومـا رافقهـا مـن تطـور بحيـث أصبحـت تتـم عـر شـبكة 
اإلنرنـت، أثـرت تأثـًرا كبـًرا عـى النظـام القانـوين للعقـود التقليديـة، فظهـر مـا يسـمى 
بالتسـوق اإللكـروين عر احلـدود، ومـا تبعه من إجـراءات للوصـول إىل التعاقـد اإللكروين 

الـذي يشـكل املسـتهلك أحـد أطرافـه األساسـية يف كثـر مـن األحيـان.

ومـن هنـا بـدأت احلاجـة حلاميـة املسـتهلك يف السـوق اإللكرونيـة، فالثقـة يف السـوق 
اإللكرونيـة مـن أبـرز مـا حيتـاج إليه املسـتهلك يف سـبيل تلبيـة احتياجاتـه الشـخصية، حيث 
أن احلاميـة القانونيـة للمسـتهلك سـواء يف مرحلـة مـا قبـل التعاقـد، أو يف مرحلـة إبـرام العقد 
ا بسـبب أن املسـتهلك  اإللكـروين، أو يف مرحلـة تنفيـذ العقـد اإللكـروين تعتـر مهمـة جـدً
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يمكـن أن يكـون طرفـا ضعيَفـا، ففـي تلـك احلالة قـد حيتاج لسـلعة معينـة بصـورة رضورية، 
وبالتـايل خيضـع لرشوط غرعاديـة وجمحفة بحقـه، فالرشكة البائعـة تكون هي الطـرف القوي 

يف هـذا العقـد يف مقابـل املسـتهلك )1).

باإلضافـة ملـا سـبق حيتـاج املسـتهلك للحاميـة القانونيـة بسـبب املخاطـر، وقلـة األمـان، 
وكثـرة املشـاكل عـر الشـبكة اإللكرونيـة، فحامية املسـتهلك يف التعاقـد اإللكـروين من أهم 
وأكثـر املواضيـع التي حتتـاج إىل البحـث والتفصيل، بسـبب حداثة هذا املوضـوع، وما يواكب 
التعاقـد اإللكـروين من تطـور علمي بحيث أصبح العامل سـوق كبرة داخل شاشـة حاسـوب 
صغـرة، يمكـن مـن خاهلا املـرور إىل املوقـع املـراد واإلطاع عـى رشوط الـرشاء، والتعاقد، 
والوصـول إىل السـلعة، أو اخلدمـة املعينـة، ومـن جهـة أخـرى فقـد أدى ظهـور التكتـات 
االقتصاديـة الكبـرة يف السـوق اإللكرونيـة إىل تنبـه العديـد مـن الـدول لـإلرساع يف وضـع 

ترشيعـات تقوم عـى محايـة املسـتهلك يف التعاقـد اإللكروين.

هنـاك خمـاوف كبرة مـن الرشاء عر اإلنرنت عى مسـتوى العـامل« وفقا ملا يقوله جاسـون 
فرمـان مـن منظمـة التجـارة العادلـة باململكـة املتحـدة وهو مـا دعـا احلكومـة االنجليزية إىل 
االهتـامم هبـذه القضيـة هبـدف جعـل املسـتهلك أكثـر ثقـة وأمانـًا عندمـا يشـرى مـن خـال 
اإلنرنـت، ووفقـا ملـا يؤكـده فريامن فـإن احلكومـة اإلنجليزيـة خصصـت متويا جلهـاز محاية 
املسـتهلك هبـا يقدر بنحـو 4.5 مليـون جنيه اسـرلينى لوضع إسـراتيجية حلامية مسـتهلكيها 
عنـد تعاملهـم مـع بائعـي اإلنرنـت وقـال فريامن انـه جيـرى التفكر حاليـا يف إنشـاء صندوق 

لتعويـض املسـتهلكني من ضحايـا جرائـم اإلنرنت.

لقـد أصبـح املسـتهلك يف ظـل االقتصاد احلـر وحتكم آليات السـوق فيه عرضـة للتاعب 
بمصاحلـه وحماولـة غشـه وخداعه، فقـد يلجأ املنتـج إىل التغايض عن سـامة وأمن املسـتهلك 
بإهيامـه بمزايـا غـر حقيقيـة يف إنتاجـه ولذلك وجـب محاية املسـتهلك والبحث عن الوسـائل 
الازمـة لذلـك، فاخلطـر الـذي يتعـرض له املسـتهلك يف إطـار التجـارة اإللكرونيـة أكر من 

اخلطـر يف التجـارة التقليديـة ألن نطاق التجارة اإللكرونية أوسـع وأشـمل.

)1)  انظر: بدر، أسامة أمحد، محاية املستهلك يف التعاقد اإللكروين، ص 21.
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وهلـذا جيـب مراعـاة جانـب اإلعـام، لتمكني املسـتهلك مـن معرفـة نوعيـة املنتـج ومزاياه 
احلقيقيـة وحتـى مسـاوئه أو بعـض عيوبـه، كذلـك جيـب مراعـاة اجلانب النفـيس والثقـايف لدى 
املسـتهلك وطبيعتـه بصفـة عامة وبالنسـبة إىل املسـتهلك العريب وبام أنه يشـغل مسـاحة ضئيلة يف 
التعامـل عـر الشـبكة، جيب االهتـامم بتنميتها عـن طريق االهتـامم بالتجـارة اإللكرونيـة العربية 
وتنميـة الوعـي املعلومـايت لـدى املسـتهلك العـريب، كام أنـه من املهـم تقديـم املواقع التـي يمكن 
التسـوق مـن خاهلـا وتقديـم النصائـح للمسـتهلك وتبصـره حتـى ال يتضايـق مـن تعامله عى 
الشـبكة ويشـعر بصعوبته وعـدم أمهيته بالنسـبة له، وحق املسـتهلك يف اإلعـام رضوري حلاميته 
وملسـاعدته يف اختـاذ قرار بالتعاقـد أو عدمه، وهو رشط يندرج ضمن عمليـة التجارة اإللكرونية.

4 . 3 . 2  محايـة املسـتهلك اإللكـرتوين يف اإلسـالم والنظـام مـن الغـش 
اإللكرتوين التجـاري 

لقـد أسـس الفكـر االقتصادي اإلسـامي عى مسـتوى أصولـه النصيـة الثابتـة، وفروعه 
االجتهاديـة املتغـرة، ملفهوِم محاية املسـتهلك مـن خال العديد مـن املفاهيـم والقواعد، والتي 

تشـكل فلسـفه واليات محاية املسـتهلك، يف إطـار الفكـر االقتصادي اإلسـامي ومنها:

ِفنَي  األمـر بالوفـاء يف الكيـل والنهـى عـن التاعـب باملوازيـن، قـال تعاىل:﴿َوْيـٌل لِْلُمَطفِّ
وَن ﴿3﴾  ِرُ ِذيـنَ إَِذا اْكَتاُلـوا َعـَى النَّاِس َيْسـَتْوُفوَن ﴿2﴾ َوإَِذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهـْم خُيْ ﴿1﴾ الَّ
َء َرَفَعَهـا َوَوَضـعَ امْلِيـَزاَن ﴿7﴾ َأالَّ َتْطَغـْوا يِف امْلِيـَزاِن ﴿8﴾  ـامَ )املطففـني(. وقـال تعاىل:﴿َوالسَّ

وا امْلِيـَزاَن ﴿9﴾ )الرمحن(. ـِرُ َوَأِقيُمـوا اْلَوْزَن بِاْلِقْسـِط َواَل خُتْ

نظام احلسبة ومحاية املستهلك

إن كثـر مـن مهـام  نظـام احلسـبة تنـدرج حتـت إطـار محايـة املسـتهلك كمنـع االحتـكار 
والغـش ومراقبـة اجلـودة واألسـعار )1) ، وإجيـاب تقديـم البائـع للبيانـات الكافية عـن املبيع، 
بحيـث يبـني نوعـه وصفاتـه املميـزة وكميته، بـام خيرجه مـن اجلهالة، وجيعـل التعاقـد بناء عى 

تـراٍض وبينـٍة تامة.

)1)  العاميدة، حممد عوده، محاية املســتهلك يف الرشيعة اإلســامية، )املركز العريب للدراسات واألبحاث، مرص، 
القاهرة، د. ت، ط1(، ص28.
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ـ تسعري السلع الرضورية واإلسرتاتيجية )1) 

هنـاك ثاثة مذاهـب يف الفكر االقتصادي االسـامى حـول حكم التسـعر، املذهب األول 
هـو مذهـب املنـع  الـذي يرى انـه  ال جيـوز للحاكـم أن يسـعر عى النـاس مطلقـًا )املنـع(، وإن 
فعـل ذلـك يكـون فعلـه هـذا إكراهًا يكـره معـه البيـع والـرشاء )الكراهـة(، ويمنع صحـة البيع 
عنـد بعضهـم )التحريـم(، وقـد اسـتدل  أنصـار هـذا املذهب بأدلـة، منهـا قولـه ملسو هيلع هللا ىلص )إن اهلل هو 
ر، القابض الباسـط الـرازق، وإين ألرجو أن ألقـى اهلل عز وجل، وليس أحـد منكم يطلبني  املسـعِّ
بمظلمـة يف دم وال مـال(. غـر أن هـذا احلديثـ  وغره مـن النصوص املامثلةـ  ال يـدل عى املنع 
املطلـق للتسـعر، ولكنه يدل عـى املنع من التسـعر يف األحوال التـي يكون التسـعر فيها جمحفًا 
بحـق البائـع أو العامـل الـذي يقـوم بام جيب عليـه من امتنـاع عـن االحتـكار أو التواطؤ إلغاء 
األسـعار ورفعهـا، يقـول ابـن تيميه )من احتج عـى منع التسـعر مطلقًا بقول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص » إن اهلل 
هـو املسـعر... « قيـل له: هـذه قضية معينة، وليسـت لفظـًا عامًا، وليـس فيها أن أحـدًا امتنع من 
بيـع مـا الناس حيتاجـون إليـه، ومعلوم أن الـيشء إذا قل رغـب النـاس يف املزايدة فيه، فـإذا بذله 

صاحبـه، كـام جرت بـه العادة، ولكـن النـاس تزايدوا فيـه - فهنا ال يسـعر عليهم.

وبنـاًء عـى مـا سـبق فـان الـرأي القائـل بعـدم تدخـل الدولـة يف التسـعر مطلقـا، وترك 
األسـعار طبقـا لقانـون العـرض والطلـب، ال يتسـق مـع هـذا املذهـب، وال مـع التصـور 
االسـامى للـامل، بـل يعـر عـن التصـور االقتصـادي الرأسـاميل الليـرايل والقائـم عـى عدم 

تدخـل الدولـة كممثـل للمجتمـع، اسـتنادا إىل مفهـوم القانـون الطبيعـي.

أما املذهب الثاين فهو مذهب اإلجياب

فقـد ذهـب بعـض العلـامء، كسـعيد بـن املسـيب، وربيعـة بـن عبـد الرمحـن: إىل جـواز 
التسـعر مطلقـًا )الوجـوب(، وذهـب املالكيـة إىل جـواز التسـعر يف األقـوات مع الغـاء أما 
املذهـب الثالـث فهـو مذهـب اجلمـع بـني املنـع واإلجيـاب: فقـد ذهـب كثـر مـن متأخـري 
احلنفيـة وبعـض احلنابلـة، كابـن تيمية وابـن القيم إىل منـع التسـعر يف أحوال و إجيابـه )جوازا 
)1( املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، أعامل املؤمترات، محاية املســتهلك من الغش التجاري يف الدول العربية، ندون 

عقدت يف رشم الشيخ، مرص، يناير، 2008م، ص168.
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أو وجوبـا( أحيانـًا أخـرى، يقـول ابـن تيمية:)التسـعر منـه مـا هـو ظلـم ، ومنـه ما هـو عدل 
جائـز بـل واجـب( ويقـول )إذا تضمن العـدل بني النـاس، مثـل إكراههم عى ما جيـب عليهم 
مـن املعاوضـة بثمـن املثـل، ومنعهـم ممـا حيـرم عليهم مـن أخذ زيـادة عى عـوض املثـل، فهو 
جائـز بـل واجـب(،و يقـول ابـن القيم ) فـإذا تضمـن ظلـم النـاس وإكراههم  بغـر حق عى 
البيـع بثمـن ال يرضونـه، أو منعهم ممـا أباح اهلل هلـم فهو حـرام، وإذا تضمن العـدل بني الناس 
مثـل إكراههـم عـى مـا جيـب عليهم مـن املعاوضة بثمـن املثـل، ومنعهم ممـا حيـرم عليهم، من 

أخـذ الزيـادة عـى عـوض املثـل، فهو جائـز، بـل واجب( .

واملذهـب الـذي نرجحه، والذي يتسـق مـع مضمون مذهـب اجلمع بني املنـع واإلجياب، 
ان التسـعر خيتلـف احلكـم عليـة طبقـا ملصلحـة اجلامعـة، يقـول ابـن القيـم )ومجـاع األمر أن 
مصلحـة النـاس، إذا مل تتـم إال بالتسـعر، سـعر عليهم تسـعر عـدل ال وكس فيه وال شـطط، 
وإذا اندفعـت حاجتهـم بدونـه، مل يفعـل(، فان كان التسـعر يف سـلعة معينة يف ظـرف معني ال 
حيقـق مصاحلهـا ويلحـق هبا الـرر كان املنع، أمـا إذا كان التسـعر حيقق مصلحـة اجلامعة كان 

اإلجيـاب بـرشط أن ال يتضمـن السـعر الذي تضعـه الدولة الـرر للبائع واملشـري.

وللجامعـة مصلحـه دائمـة يف وجـوب  تسـعر السـلع الروريـة واإلسـراتيجية، دفعـا 
لـرر دائـم يتمثـل يف وقـوع  النـاس يف عبوديـة فئـة حتتكـر أرزاقهـم، وهـو مـا يناقـض مـع 

جوهـر التصـور اإلسـامي للـامل.

الغش التجاري يف النظام السعودي

لقـد حـددت الكثـر مـن الترشيعـات واألنظمة اخلاصة صـورًا متعـددة للغـش التجاري 
الغـش يف  والكمبيالـة وكذلـك  كالشـيك  التجاريـة  األوراق  الغـش يف  الصـور  هـذه  ومـن 
العامـات التجاريـة وهـي كل إشـارة ماديـة يتخذهـا شـخص أو مـرشوع اقتصـادي ليميـز 
منتجاتـه أو بضائعـه أو خدماتـه وتكون صاحلـة بذاهتا لاسـتغال التجاري فتكـون املنتجات 
املطروحـة يف السـوق تقليديـة غـر أصليـة لتسـويقها وتغريـر اجلمهـور هبـا )1)، وكذلـك مـن 

)1( عبد التواب، معرض، الوســيط يف رشح جرائم الغش والتدليــس وتقليد العامات التجارية،)دار املطبوعات 
اجلامعية، مرص، اإلسكندرية، 1998م، ط1(، ص345.
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صـور الغـش: الغـش يف الدعايـة اإلعاميـة بحيث يتـم اإلعـان عن السـلعة بصـورة منافية 
وخمالفـة ملحتواهـا وبشـكل عـام ومـن خـال النظـام الـذي يدعـو ملكافحـة الغـش التجاري 
بكافـة أنواعـه وصـواًل إىل الغـش يف التجـارة اإللكرونيـة فـإن هذا اجلـرم وكتصنيـف قانوين 
يصنـف يف إطـار املخالفـات املعاقـب عليهـا بقوانني خاصـة تقلل مـن ارتكابه وحتافـظ بذات 

الوقـت عـى مصداقيـة املنتجات.

لذلـك فـإن جرائـم الغـش تعتر من أقـدم اجلرائـم يف تاريـخ البرشيـة إذ أهنا ترتبـط بظهور 
نظاماملقايضـة وتـداول السـلع بـني النـاس وعليـه فقـد اهتمـت الترشيعـات املقارنـة منـذ أمـد 
بعيـد بتجريـم أفعـال الغش والتدليـس يف املعامات بـني الناس ومـن التعريفـات القانونية هلذه 
اجلريمـة )كل مـن غـش أرشبـة أو جواهـر وغـااًل أو غرهـا مـن أصنـاف املأكـوالت أو أدوية 
معـدة للبيـع بواسـطة خلطها بشـئ مـر بالصحـة أو باع أو عـرض للبيـع أرشبـة أو جواهر أو 
أصنـاف مأكـوالت أو أدوية مع علمه بأهنا مغشوشـة بواسـطة خلطها بشـئ مـر بالصحة ولو 

كان املشـري عاملًا بذلـك )1) .

ويف اململكـة العربية السـعودية عنيـت اململكة بالصحـة العامة للمجتمع وسـامة وجودة 
السـلع واملنتجـات كـام حرصـت عى محايـة املواطنـني من أسـاليب الغـش واخلـداع ومن هذا 
املنطلـق فـإن النظـام التجـاري للمملكـة العربية السـعودية الصـادر بموجب املرسـوم امللكي 
رقـم )32( وتاريـخ 1350/1/15هــ نـص يف مادته رقـم )5( عى إنه: )جيب عـى كل تاجر 
أن يسـلك يف كل أعاملـه التجاريـة بديـن ورشف فا يرتكب غشـًا وال تدليسـًا وال احتيااًل وال 

غبنـًا والغررًا.

بمهـام  1374/4/6هــ  وتاريـخ   )66( رقـم  الـوزراء  جملـس  قـرار  صـدر  وعندمـا 
واختصاصـات وزارة التجـارة فـإن مكافحة الغـش التجاري بكافـة أنواعه وصوره وأشـكاله 
مـن املهـام الرئيسـية لـوزارة التجـارة، ويكون الغـش التجاري بأي صـورة من الصـور اآلتية: 

1 ـ الغـش يف ذاتيـة السـلعة أو طبيعتها أو جنسـها أو نوعها أو عنارصهـا أو صفاهتا اجلوهرية. 
وذلـك بإدخـال عنرص أو عنـارص خمتلفة عن التكويـن الطبيعي هلا أو خلطهـا بمواد أخرى 

)2( انظر: حافظ،جمدي حممود،موسوعة ترشيعات الغش والتدليس،)حممود للنرش، مرص، القاهرة، د. ت، ط1(، ص8.
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مغايـرة أو مـن نفـس طبيعتهـا عى أن تكـون من نوع أو صنـف أقل جودة وأقـل ثمنًا.

2ـ  الغـش يف قـدر السـلعة سـواء يف الوزن أو الكيل أو املقـاس أو العدد أو الطاقـة أو املعيار أو 
اسـتعامل طرق أو وسـائل من شـأهنا جعل ذلك غـر صحيح.

3 ـ سلب أو إنقاص أو انتزاع عنرص من عنارص السلعة األصلية.

4 ـ تغير وتعديل شكل السلعة ومظهرها لتامثل مادة أخرى مغايرة هلا يف احلقيقة.

5 ـ وصف السلعة أو اإلعان عنها أو عرضها بأسلوب حيوي بيانات كاذبة أو خادعة.

وتبعـًا لذلـك فقد صـدر أول نظام ملكافحـة الغش التجـاري يف اململكة العربية السـعودية 
بموجـب املرسـوم امللكي الكريـم رقـم )45( وتاريـخ 1381/8/14هـ مشـتمًا عى )13) 

مـادة ومتضمنـًا العقوبات التـي توقع عـى املخالفني لذلـك النظام.

موضحـًا  التجـاري  الغـش  مكافحـة  يف  السـعودية  العربيـة  اململكـة  نظـام  جـاء  ولقـد 
العقوبـات التـي مـن خاهلا يتم ضبـط مجيع عمليـات البيع والـرشاء واملحافظة عـى املنتجات 
االسـتهاكية واملعروضـة للجمهـور من خطر التعـرض جلريمة الغش التجاري فجـاء يف املادة 
الثالثـة عـرش مـن هـذا النظام )يكـون البائـع أو مـن يتم ترصيـف البضاعـة حلسـابه أو مديرو 
الـرشكات أو اجلمعيـات أو املؤسسـات مسـؤولني عـن كل مـا يقع مـن خمالفات ألحـكام هذا 

النظـام وتوقـع عـى كل منهم العقوبـات املقـررة ملرتكـب املخالفة )1).

واهتمـت وزارة التجـارة بالعمـل عـى تطويـر ومراجعـة نظـام مكافحة الغـش التجاري 
وقامـت الـوزارة بإجـراء الدراسـات واملناقشـات املسـتفيضة التي انتهـت إىل إعـداد وصياغة 
املسـتقرة  باملبـادئ  فيـه االسـتعانة  نظـام جديـد متكامـل هبـذا اخلصـوص روعـي  مـرشوع 
واملعمـول هبـا يف مكافحة الغش التجاري مـع تكملة النقص القائم يف النصـوص احلالية وأخذ 
املخالفـني بالشـدة برفـع احلديـن األدنى واألقـى للعقوبـات واسـتحداث بعـض العقوبات 
الرادعـة فضـًا عن توفـر املرونـة الكافيـة يف التطبيق وسـهولة اإلجـراءات ورسعتهـا لكفالة 
محايـة املسـتهلك بفعاليـة وذلـك كلـه يف ضـوء مقتضيـات املصلحة العامـة وبمراعـاة ظروف 

وطبيعـة املعامـات التجارية.

)1( نظام اململكة العربية السعودية ملكافحة الغش التجاري لسنة 1422هـ.
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لـذا فقد صدر املرسـوم امللكـي رقم م/11 وتاريـخ 1404/5/29هــ باملوافقة عى نظام 
مكافحـة الغـش التجـاري، كـام صـدرت الائحـة التنفيذية للنظـام بقـرار وزير التجـارة رقم 

1327/ 1/3 وتاريـخ 1405/6/1هـ.

وقـد أسـند نظـام مكافحة الغـش التجاري ضبـط ما يقع مـن خمالفات ألحكامـه والئحته 
التنفيذيـة والتحقيـق فيهـا ملوظفني عـن وزارة التجـارة ووزارة الشـئون البلديـة والقروية وأية 
جهـة حكوميـة أخـرى تـرى وزارة التجـارة االسـتعانة بموظفيهـا ويصـدر بتعيينهم قـرار من 

وزيـر التجـارة بعد موافقـة جهاهتم.

كـام أوكل ذلـك النظـام إىل موظفي وزارة الشـئون البلديـة والقروية مراقبة املـواد الغذائية 
رسيعـة الفسـاد يف األسـواق وضبـط الفاسـد منهـا وحددت تلـك املـواد وإجـراءات ضبطها 
والترصف فيها بقرار وزير الشـئون البلدية والقرويـة رقم 6/1102 وتاريخ 1405/6/4هـ.

وتنفيـذًا ألحـكام نظـام مكافحة الغش التجاري فقد أنشـأت الوزارة سـت جلـان للفصل 
يف قضايـا الغـش التجاري موزعـة عى مناطـق اململكة عى النحـو التايل: 

1ـ  جلنـة الفصـل يف قضايـا الغـش التجاري بمنطقـة الرياض جرى تشـكيلها بموجـب القرار 
رقـم 33/2/4/677 وتاريخ 1405/3/16هـ.

2ـ  جلنـة الفصـل يف قضايـا الغـش التجـاري بمنطقـة مكـة املكرمـة جـرى تشـكيلها بموجب 
القـرار رقـم 33/2/4/678 وتاريـخ 1405/3/16هـ.

3 ـ جلنـة الفصـل يف قضايـا الغـش التجاري باملنطقـة الرشقية جرى تشـكيلها بموجـب القرار 
رقـم 33/2/4/679 وتاريخ 1405/3/16هـ.

4 ـ جلنـة الفصـل يف قضايـا الغش التجـاري بمنطقـة القصيم جرى تشـكيلها بموجـب القرار 
رقم 33/2/4/681 وتاريـخ 1405/3/16هـ.

5 ـ جلنـة الفصـل يف قضايـا الغـش التجـاري بمنطقة عسـر جـرى تشـكيلها بموجـب القرار 
رقـم 33/2/4/680 وتاريـخ 1405/3/16هـ.

6ـ  جلنـة الفصـل يف قضايـا الغـش التجـاري بمنطقـة املدينـة املنورة جـرى تشـكيلها بموجب 
القـرار رقـم 33/13/10/3193 وتاريـخ 1417/9/20هـ.



162

وتتـوىل هـذه اللجـان إصـدار األحـكام يف املخالفـات التـي يتم ضبطهـا من قبـل أعضاء 
هيئـات ضبـط الغـش التجاري بجهـاز الـوزارة وفروعهـا بمدن وحمافظـات اململكـة وكذلك 
املخالفـات املضبوطـة مـن قبـل األمانـات والبلديـات واملجمعـات القرويـة، أما عـى اجلانب 
التطبيقـي يف مكافحـة الغـش التجـاري ويف مرحلـة أوىل مـن مكافحـة الغـش التجـاري فقـد 
اهتمـت وزارة التجـارة بتطويـر وجتهيـز خمتـرات اجلـودة النوعيـة بأحـدث األجهـزة الفنيـة 
والكـوادر والكفـاءات السـعودية املؤهلـة للكشـف عن أيـة حماولة للغـش يف السـلع املصدرة 

للمملكـة قبـل دخوهلا لألسـواق.

كـام سـعت الـوزارة إىل تدريـب املوظفـني العاملـني يف ضبـط الغـش التجـاري يف مراقبـة 
األغذيـة يف اململكـة بام يسـهم يف تطويـر خراهتم وزيـادة فاعليتهم يف ضبط املخالفـات التي تقع 
ضـد نظـام مكافحـة الغش التجـاري، ويف سـبيل تأدية أعضاء هيئـات ضبط الغـش التجاري يف 
وزارة التجـارة وفروعهـا بمـدن وحمافظـات اململكة للمهـام املنوطة هبم فهم يقومـون بجوالت 
مسـتمرة عـى األسـواق وعـى مصانـع املـواد الغذائيـة واالسـتهاكية للتحقق من عـدم وجود 
خمالفـات لنظام مكافحة الغشـالتجاري وللتأكد من مطابقة منتجات تلـك املصانع للمواصفات 

القياسـية السعودية.

وقـد حرصـت وزارة التجـارة عـى اختـاذ التدابـر الازمـة ملكافحـة الغـش التجـاري 
واقراح األسـاليب والوسـائل الفعالـة لإلرشاف والرقابة عى األسـواق ومكافحة املامرسـات 

غـر املرشوعـة التـي تلحـق الـرر بمصالـح وصحة وسـامة املسـتهلك.

ومـن هـذا املنطلـق فقد بـادرت الـوزارة إىل وضع مـرشوع تنظيـم )اللجنة الوطنيـة لرعاية 
شـئون املسـتهلك( وجرى الرفع عنـه ملقام خادم احلرمـني الرشيفني حفظه اهلل بخطـاب الوزارة 

رقـم 254/م.و وتاريـخ 1421/3/16هــ ومن األهداف األساسـية هلـذه اللجنة ما يأيت: 

1 ـ توحيـد جهـود األجهـزة واللجـان واهليئـات املعنيـة بمكافحـة املامرسـات الضـارة بصحة 
وسـامة املسـتهلك عـى مسـتوى اململكة.

2 ـ وضع سياسات وقواعد وبرامج مشركة خلدمة املستهلك ورعاية مصاحله.

3 ـ التخطيط الشامل للرامج املتعلقة بتوعية املستهلك ومحايته ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
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4 ـ دعـم وتقويـة برامـج محايـة وتوعيـة املسـتهلك عـن طريـق اإلسـهام الفعـال مـن قبـل 
العاقـة. ذات  القطاعـات 

ورغبـة مـن الـوزارة يف توحيد مرجعيـة الوحـدات املكلفة بتنفيـذ األنظمة املعنيـة بالرقابة 
عـى األسـواق وحتقيـق الرعايـة للمسـتهلك فقد ظهـر القـرار الـوزاري رقـم 2059 وتاريخ 
1421/12/19هــ بتعديـل مسـمى )اإلدارة العامـة للجودة النوعيـة والرقابـة( إىل )اإلدارة 
العامـة ملكافحـة الغـش التجـاري( وأنيطـت هبـذه اإلدارة كافـة أعـامل الرقابـة عى األسـواق 
وتنفيـذ األنظمـة ذات الصلـة بمكافحـة الغـش التجـاري. ويتـم تنفيذ هـذا الـدور من خال 
أعضـاء هيئـات ضبـط الغـش التجـاري بـاإلدارة العامـة ملكافحـة الغش التجـاري بالـوزارة 
وفروعهـا املنتـرشة يف )20( مدينـة وحمافظـة باململكـة حيـث تقـوم تلـك اهليئـات بجـوالت 
رقابيـة عـى األسـواق واملنشـآت التجاريـة ومصانـع املـواد الغذائيـة والسـلع االسـتهاكية 

األخـرى والعمـل عـى تطبيـق ما تقـي بـه األنظمـة التالية: 

وتاريـخ  )م/11(  رقـم  امللكـي  باملرسـوم  الصـادر  التجـاري  الغـش  مكافحـة  نظـام  ـ   1
1404/5/29هــ والئحتـه التنفيذية الصادرة بقـرار وزير التجارة رقـم )1/3/1327) 

وتاريـخ 1405/6/1هــ.

ـ تلقي شكاوي املواطنني واملقيمني مما قد يتعرضون له من حماوالت الغش والتدليس أو ما 
يشاهدون يف األسواق من ممارســات ضارة وخمالفة لألنظمة املرعية ومن ثم التحقق من 

توفر أركان املخالفة.

ـ القيام بجوالت تفتيشــية عى األســواق واملحات واملســتودعات للتحقق من ســامة 
املعروض من املواد التموينية والسلع االستهاكية األخرى من حيث جودهتا وصاحيتها 

لاستهاك اآلدمي وضبط املخالفات وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

ـ القيــام بزيارات دورية مفاجئة للمصانع وســحب عينات من مواد خام وخطوط اإلنتاج 
إلخضاعها للفحص املخري للتأكد من املطابقة للمواصفات القياسية السعودية املعتمدة.

ـ متابعــة املحات املعلنة عن ختفيضات جتارية يف األســعار للتأكــد منالتزامها بالقرارات 
والتعليامت املنظمة لذلك.
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ـ متابعة املحات املعلنة عن مسابقات جتارية والتحقق من حصوهلا عى الرخيص الازم.

ـ متابعة االلتزام بوضع بطاقة األسعار.

ـ اســتكامل إجراءات التحقيق واملصادرة واحلجز وســحب العينــات للفحص والتحليل 
وإحالة املخالفني بعد اســتكامل اإلجــراءات النظامية إىل جلنة الفصــل يف قضايا الغش 

التجاري لتطبيق ما يقي به النظام بحق املخالفني.

2 ـ نظـام العامـات التجارية الصادر باملرسـوم امللكـي رقم )م/5( وتاريـخ 1404/5/4هـ 
والئحتـه التنفيذية الصـادرة بالقرار الـوزاري رقم )94( وتاريـخ 1404/8/5هـ.

ـ تلقي ومتابعة الشكاوى املتعلقة بتقليد العامات التجارية.

ـ ضبط ما يقع من خمالفات لنظام العامات التجارية.

ـ اســتكامل إجراءات ضبط املخالفات بــام يف ذلك التحقيق مــع املخالفني والتحفظ عى 
العينات متهيدًا للرفع عن ذلك لديوان املظامل.

ـ يف حالة عدم املطابقة للمواصفات القياسية السعودية املعتمدة فإنه يتم إحالة املخالفني بعد 
استكامل اإلجراءات النظامية إىل جلنة الفصل يف قضايا الغش التجاري.

3 ـ نظام الوكاالت التجارية الصادر باملرسـوم امللكي رقم )م/11( وتاريخ 1382/2/20هـ 
وتعدياتـه فيـام خيـص التـزام الـوكاء واملورديـن بتأمني قطـع الغيـار والصيانـة ورشوط 

الضامن.

ـ تلقي شــكاوى عدم تأمني قطع الغيار والصيانة والعمــل عى حلها وإهنائها وفق مقتى 
النظام.

ـ النظر يف شكاوى الضامن وعدم جودة الصيانة واإلصاح.

ـ التحقيق يف ما يقع من خمالفات لنظام الوكاالت التجارية ومعاجلتها وفق النظام.

ـ النظر يف شكاوى العقود والعمل عى حلها وفق النظام.

4 ـ نظام املعايرة واملقاييس الصادر باألمر السـامي الكريم رقم )م/29( وتاريخ 1383/9/13هـ 
ورقم )م/5( وتاريخ 6/11/ 1389هـ.
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ـ تلقي الشكاوى املتعلقة باملوازين وحمطات الوقود.

ـ معايرة موازين املحات التجارية وموازين الشاحنات لدى املصانع.

ـ معايرة طلمبات حمطات الوقود.

ـ سحب عينات من حمطات الوقود وإحالتها للمخترات املتخصصة للتأكد من جودهتا.

ـ إحالــة املخالفني لنظام املعايرة واملقاييس إىل اللجان املختصــة لتطبيق العقوبات الواردة 
بالنظام بحق املخالفني.

امللكـي رقـم )م/42)  باملرسـوم  الصـادرة  الكريمـة  الثمينـة واألحجـار  املعـادن  نظـام  ـ   5
رقـم  التجـارة  وزيـر  بقـرار  الصـادرة  التنفيذيـة  والئحتـه  1403هــ   /7/10 وتاريـخ 

1406/3/28هــ. وتاريـخ   )33/1/14/1000(

ـ تلقي الشكاوى والتحقيق فيها.

ـ معايرة موازين حمات ومشاغل املعادن الثمينة واألحجار الكريمة.

ـ إصدار تراخيص مزاولة مهنة بيع وصياغة املعادن الثمينة واألحجار الكريمة.

ـ التأكد من وجود عيارات ودمغة املشغوالت الذهبية املعروضة للبيع.

ـ سحب عينات إلخضاعها للفحص املخري للتأكد من جودهتا.

ـ التحقق يف ما يقع من خمالفات للنظام.

ـ اســتكامل إجراءات التحقيق وإحالة املخالفــني إىل جلنة الفصل لتطبيق ما يقي به النظام 
بحق املخالفني.

6 ـ قرارات جملس الوزراء اخلاصة بالسياسة التموينية.

ـ رصد أسعار الســلع بصفة عامة وأســعار املواد الغذائية بصفة خاصة والتحقق من عدم 
وجود مغاالة أو زيادات غر حقيقية.

ـ متابعة االلتزام بوضع بطاقة األسعار عى السلع املعروضة باملحات التجارية.

ـ النظر يف شكاوى املغاالة يف األسعار.

يضاف إىل املهــام واالختصاصات املحددة بموجب األنظمة التجارية املشــار إليها والتي 
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تنفذها الوزارة يف جمال محاية املستهلك فإن الوزارة تقوم ببعض املهام األخرى ومن ذلك: 

ـ املسامهة يف مصادرة السلع املنافية للعقيدة اإلسامية.

ـ مصادرة السلع التي تشكل خطورة عى مستخدميها وخاصًة من األطفال.

ويف جمـال محايـة احلقـوق املعنويـة ـ كالتأليـف أو االسـم التجـاري أو العامـة التجاريـة 
ونحوهـا مـن املخالفـاتـ  نصـت املـادة احلاديـة والعـرشون مـن نظـام محايـة حقـوق املؤلف 

السـعودي: عـى عـدم الترصفـات اآلتيـة تعديـًا عـى احلقـوق التـي حيميهـا النظام:
ـ إزالة أي معلومة كتابية وإلكرونية قد تتسبب يف إسقاط حقوق أصحاب املصنف.

ـ إزالة وفك أي معلومات احرازية إلكرونية تضمن اســتخدام النسخ األصلية للمصنف مثل 
التشفر أو املعلومات املدونة بالليزر وغره.

ـ االستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل.
ـ االحتفاظ بمصنفات غر أصلية يف النشأة التجارية أو املستودع.

ـ االعتداء عى أي حق من احلقوق املحمية.

ثـم نصـت العقوبات عـى اإلنذار وغرامـة تصل إىل مائتني ومخسـني ألف ريـال أو إغاق 
املحل التجاري أو السـجن)1).

ويف مـرشوع نظـام املبـادالت اإللكرونيـة والتجـارة اإللكرونيـة نصت املـادة )20( من 
مـرشوع النظـام عـى أنـه يعـد مرتكبـًا جناية أي شـخص يدخـل عن عمـد منظومة حاسـوب 
أو جـزءًا منهـا دون وجـه حـق وذلـك بالتعدي عى إجـراءات األمـن من أجل ارتـكاب عمل 

ُيعـد جنايـة بحسـب األنظمة املرعية وبحسـب مـا حتدثه الائحـة التنفيذيـة )2) .

التحويـر  أو  باملسـح  احلاسـوبية  بالبيانـات  الـرر  إحلـاق  التجريـم:   )23( املـادة  ويف 
أو الكتـامن، وأن يف هـذه املـادة داللـة واضحـة عـى محايـة التجـارة اإللكرونيـة مـن الغـش 

احلاصـل. اإللكـروين 

)1)  نظــام محاية حقوق املؤلف الصادر بالقرار رقم 85 يف 1424/4/9هـ الصادر باملرســوم امللكي رقم م/ ك يف 
1424/7/21هـ.

)1( مرشوع نظام املبادالت اإللكرونية والتجارة اإللكرونية يف اململكة العربية السعودية 1423/3/17هـ، إعداد 
التجارة اإللكرونية بوزارة التجارة.
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ويف قـرار جملـس الوزراء السـعودي رقـم 163 يف 1417/10/24هـ والـذي ينص عى 
إصـدار الضوابط املنظمة السـتخدام شـبكة اإلنرنت واالشـراك فيهـا ومنها:

1ـ  االمتنـاع عـن اسـتخدام الشـبكة ألغـراض غـر مرشوعـة ومـن ذلـك عـى سـبيل املثـال 
ال احلـرص: الرذيلـة والقـامر أو القيـام بـأي نشـاطات ختالـف القيـم االجتامعيـة والثقافيـة 

والسياسـية واإلعاميـة واالقتصاديـة والدينيـة للمملكـة العربيـة السـعودية.

2 ـ االمتناع عن الدخول إىل حسابات الغر أو حماولة استخدامها من دون ترصيح.

3 ـ االمتنـاع عـن اشـراك الغـر يف حسـابات االسـتخدام أو إطاعـه عـى الرقـم الـري 
.(1 للمسـتخدم)

4 . 4 محاية التوقيع اإللكرتوين من الغش التجاري اإللكرتوين
4 . 4 . 1  ماهية التوقيع اإللكرتوين، خصوصيته، وصوره

يعتـر التوقيـع مـن العنـارص املهمـة والرورية للكتابـة حتى يكـون هلا قـوة يف اإلثبات، 
والتوقيـع عبـارة عـن عامة أو إشـارة أو بيان ظاهـر خمطوط اعتاد الشـخص اسـتعامله للتعبر 
عـن موافقتـه عـى املكتوب يف املسـتند، ويتـم التوقيع عـادة باإلمضـاء وذلك بكتابة االسـم أو 
ـون التوقيع مـن األحـرف األوىل لاسـم واللقب، وقد  اللقـب، أو بعامـة رمزيـة بحيـث يتكَّ

يكون التوقيـع باخلتـم أو ببصمةاألصبع)2).

وقـد كان التوقيـع العـادي هـو املسـتخدم يف مجيـع املسـتندات وغالبـًا مـا يوضـع يف آخر 
املسـتند ألمهيتـه وحرصـًا عـى وضوحـه، وبعـد اسـتخدام بطاقـات االئتـامن واحلاسـب اآليل 
ظهـرت احلاجـة إىل توقيـع آخـر يقـوم مقـام التوقيـع العـادي عـى املسـتندات الورقيـة فظهر 
التوقيـع اإللكـروين)3)، والتوقيـع اإللكـروين عبـارة عـن ملـف رقمـي صغـر يصـدر عـن 
إحـدى اهليئـات املتخصصـة واملسـتقلة، واملعـرف هبـا من قبـل احلكومـة، ويف هـذا امللف يتم 

)2( عبد الرمحن السند، األحكام الفقهية للتعامل اإللكرونية ن ص407.
)3( قاسم، حممد حسن، أصول اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية، ص158.

)1( مدى حجية التوقيع اإللكروين يف اإلثبات بحث مقدم املؤمتر الكويت األول للقانون واحلاسب اآليل املنعقد من 
4-1989/11/7 – منشور يف كتاب جمموعة أبحاث املؤمتر.
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ختزيـن االسـم وبعـض املعلومـات اهلامة كرقـم التسلسـل وتاريخ انتهـاء الشـهادة ومصدرها 
ذلك)1). ونحو 

سـواء  اإللكـروين  للتوقيـع  تعريـف  تقديـم  الدوليـة  املنظـامت  مـن  جمموعـة  حاولـت 
مـن خـال قوانـني مرتبطـة بالتجـارة اإللكرونيـة، أو مـن خـال قوانـني خاصـة بالتوقيـع 
اإللكـروين، وتعتـر منظمـة اإلحتـاد األوريب ومنظمة األمم املتحـدة للتجارة الدوليـة املعروفة 
باألونسـيرال، أهـم املنظمتني اللتـني قدمتا تعريفـا للتوقيع اإللكروين، لكـون معظم املنظامت 

التـي   حاولـت تعريفـه  قـد تأثـرت بتعريف األونسـيرال.

أواًل: منظمة األمم املتحدة للتجارة الدولية »األونسيرتال«

وضعـت منظمـة األونسـيرال اللبنـات األساسـية لتعريـف التوقيـع اإللكـروين حيـث 
عرفتـه بكونـه: »بيانات يف شـكل إلكروين مدرجة يف رسـالة بيانات أو مضافـة إليها أو مرتبطة 
هبـا منطقيـا، وجيوز أن تسـتخدم بتعيـني هوية املوقع بالنسـبة إىل رسـالة البيانات وبيـان موافقة 

املوقـع عـى املعلومات الواردة يف رسـالة البيانـات« )2).

وهبـذا يظهـر إذا مـن خـال هـذا التعريـف أن منظمـة األمـم املتحـدة للتجـارة الدولية مل 
تقـم بتحديـد الطريقـة التي يتـم اعتامدهـا يف التوقيـع اإللكـروين، تاركـة بذلك حريـة اختيار 
الطريقـة للفـرد أو الدولـة، ما دامـت تلك الطريقة تسـمح بتعيني هويـة املوقـع وبموافقته عى 

املعلومـات الواردة يف الرسـالة.

وأمـا خصوصيـة التوقيـع اإللكروين عـن التوقيع العـادي والتمييـز بينهام، فلعـل أهم ما 
يميـز التوقيـع العـادي عـن التوقيـع اإللكـروين، هو أن هـذا األخر يتـم عر اعتـامد دعامات 
إلكرونيـة، فـا يمكـن تصـوره يف غيـاب هـذه الدعامـات، يف حـني أن التوقيـع العـادي يتـم 
عـر اعتـامد دعامـات ورقيـة تذيـل بتوقيع كتـايب تقليـدي أو يـدوي، كذلك مـا يميـز التوقيع 
اإللكـروين عـن التوقيـع العـادي يتمثـل يف أن هـذا األخـر غالبـا مـا يتمثـل يف اإلمضـاء 

)1) حجازي، عبد الفتاح، النظام القانوين حلاميته التجارية اإللكرونية، ج1، ص182.
)3( أبو عرايب، غازي، القضاة، فياض،حجية التوقيع اإللكروين، دراســة يف الترشيع األردين، جملة جامعة دمشــق 

للعلوم االقتصادية والقانونية، املجلد20، العدد األول، دمشق، 2003م، ص169.
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عنـد بعـض الترشيعـات أو يف البصمـة ختـام أو إصبعـا بالنسـبة للبعـض اآلخـر، يف حـني أن 
الترشيعـات التـي تناولـت التوقيـع اإللكروين مل حتـرصه يف صورة معينـة، إذ يمكـن أن يكون 
حروفـا أو أرقامـا أو رمـوزا أو إشـارات أو غرهـا، مادامت هذه الوسـيلة التي يتـم من خاهلا 
تسـمح بتحديـد هويـة املوقـع ومتيـزه عـن غـره، وهنـا ال يمكـن تصـور التوقيـع بالبصمة أو 

اخلتـم يف هـذا التوقيع.

وبنـاًء عـى مـا سـبق، يتميـز التوقيـع اإللكـروين عـن التوقيـع الكتـايب بأنـه يمكـن مـن 
خالـه اسـتنباط مضمـون املحـرر اإللكـروين وتأمينـه مـن التعديـل باإلضافـة أو احلـذف، 
وذلـك بالربـط بينـه وبني التوقيـع اإللكـروين، بحيث يقتـي أي تعديل الحـق توقيع جديد، 
كـام يتميـز التوقيـع اإللكـروين بأنـه يمنـح للمسـتند صفة املحـرر األصـيل وبالتايل جيعـل منه 
دليـًا معـدًا مسـبقًا لإلثبـات قبل أن يثـور النزاع بـني األطراف، كـام أن التوقيـع الكتايب يتصل 
بمـدى حريـة الشـخص يف اختيـار توقيعـه وصيغتـه حيث جيـوز لـه أن يعتمد اإلمضـاء طريقا 
إلقـرار املحـررات، أو يعتمـد البصمـة إمـا ختـاًم أو إصبعـًا وذلك حسـب بعـض الترشيعات 
التـي أتاحـت إمكانيـة التوقيـع باليـد أو باخلتـم أو ببصمـة األصبـع وذلـك دون مـا حاجة إىل 
احلصـول عـى ترخيـص مـن أي جهة كانـت واألمر هـذا خيتلـف بالنسـبة للتوقيع يف الشـكل 
اإللكـروين، إذ جيـب أن تسـتخدم يف إجرائـه تقنيـة آمنة بحيث تسـمح بالتعرف عى شـخصية 
املوقـع وضـامن سـامة املحرر مـن العبـث أو التحريـف، وهو ما يسـتلزم تدخل طـرف ثالث 
يضمـن توثيـق التوقيع ويعمـل –وقت احلاجة- عـى حتديد هويـة صاحبه، ويقوم هبـذه املهمة 
كل شـخص معنـوي، مرخـص لـه مـن  اجلهة املختصـة باعتـامد التوقيـع اإللكـروين يصطلح 
عليهـم مقدمـوا خدمـات املصادقـة اإللكرونية املعتمـدون هم وحدهـم دون غرهـم، الذين 
يمكنهـم إصـدار شـهادات إلكرونيـة مؤمنـة وتسـليمها وتدبـر اخلدمـات املتعلقـة هبـا وفق 

الـرشوط املحـددة يف هذا القانـون والنصـوص املتخـذة لتطبيقه.

الكتـايب والتوقيـع  التوقيـع  بـني كل مـن  لنـا مـدى االختـاف احلاصـل  وهبـذا يظهـر 
اإللكـروين، وذلـك لكـون هذا األخـر عبارة عـن مصطلح تقني عـام، يتعلق بجميـع الطرق 
التـي تسـمح للشـخص بالتوقيـع عـى الوثيقـة اإللكرونية، ومـرد هـذا التعـدد يف الطرق هو 
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اإلجـراءات املتبعـة لوضعـه، خصوصـًا الرتباطـه بالتطـورات احلاصلة عى مسـتوى وسـائل 
االتصـال، وهلـذا السـبب فـإن التوقيـع اإللكـروين ليـس صـورة واحدة بـل صـور متعددة.

وأما صور كل من التوقيع العادي واإللكروين، فيمكنه إجيازه فيام ييل:

أواًل: صور التوقيع العادي

بالنسـبة للتوقيـع اليـدوي فأننـا نميـز بـني التوقيـع العـريف وهـو املضمـن باملحـرر العريف 
ثـم هنـاك التوقيـع الرسـمي وهو املضمـن باملحرر الرسـمي ويف إطـار املحـررات العادية نميز 
بـني العرفيـة والرسـمية منهـا األوىل يتـم إعدادها من قبـل أطراف املحـرر أنفسـهم أو من قبل 
الغـر رشيطـة توقيعهـا مـن قبلهـم الن التوقيـع بالنسـبة للمحـرر العـريف يعتـر أهـم عنـرص 
وغيابـه جيعـل املحـرر باطا ثم تأيت مسـالة املصادقـة أو تصحيح اإلمضـاء والتي يتم إسـنادها 
جلهـات معينـة واسـتثناء لبعـض رجـال السـلطة أما بالنسـبة للمحـرر العـادي الرسـمي فهو 
ال يكتـيس هـذه الصفـة إال بتدخـل موظـف عمومـي يف إعداد هـذا املحـرر بطبيعـة احلال من 
خـال تضمـني توقيعـه باملحرر هـذا املوظـف العمومي إمـا أن يكـون موثقا عرصيـا أو عدليا 
وان كان توقيـع هـذا األخـر ال يضفـي عـى املحـرر الصبغـة الرسـمية إال بعـد خماطبـة قايض 
التوثيـق عـى املحـرر بعد توقيـع العدالن أمـا بالنسـبة للتوقيع اإللكـروين فهو كذلـك يتحدد 
بحسـب نوعيـة املحـرر اإللكروين هـل هو حمرر إلكـروين رسـمي أم حمرر إلكـروين عريف؟.

فالتوقيـع اإللكـروين الرسـمي هـو الذي ثـم من قبـل موظفـني عموميني يتلقونـه بحكم 
صاحياهتـم للتوثيـق أمـا التوقيـع اإللكـروين العـريف فهـو الـذي يعـرف بالشـخص الـذي 
صـدرت عنـه ويكـون معـدا وحمفوظـا ضمـن رشوط تضمـن متاميتـه ويكـون مؤمنـا وحيمـل 
تارخيـا ثابتـا ناجتـا عـن هـذا التوقيع املؤمـن هكـذا يظهر الفـرق بني التوقيـع اليدوي الرسـمي 
والرسـمي اإللكـروين مـن حيـث أن األول يتـم بطريقـة يدويـة من قبـل موظـف عمومي أما 
الثـاين فابـد أن يكـون التوقيـع وفـق دعامـات إلكرونيـة وان يكـون مؤمنـا أمـا الفـرق بـني 
التوقيـع العـريف اليـدوي واإللكـروين فيكـون مـن حيـث الدعامـة املعتمـدة إضافـة إىل جهة 

املصادقة.



171

ثانيًا: صور التوقيع اإللكرتوين

إن احلديـث عـن التوقيـع اإللكـروين يسـتدعي احلديـث عـن صـوره، فكـام أن التوقيـع 
العـادي يمكـن أن يتخـذ عـدة صـور، فـإن للتوقيـع اإللكـروين صـورا كذلـك إال أن الفارق 
اجلوهـري بـني كا التوقيعـني، يتمثل يف أن هذا األخـر يعتمد عى وسـائط إلكرونية وتقنيات 
حديثـة يف االتصـال ومـن هـذه األنـواع جتـد أن التوقيـع البيومـري ويعتمـد هـذا النـوع عى 
اسـتخدام الصفـات واملميـزات اجلسـامنية والفيزيائيـة التـي متيزه عن غـره من األفـراد وهذه 
اخلصائـص الذاتية للشـخص متعـددة منها :بصـامت األصابع واألوردة الدموية وشـبكة العني 

والصـوت وحركـة اليد عنـد وضـع التوقيع.

ثالثًا: التوقيع اليدوي املرقم

إن إعـامل هـذه الصــورة – التوقيـع اليــدوي املرقـم- مـن صـور التوقيع اإللكتــروين، 
يتمثـل يف أخـذ نسـخة مـن التوقيـع املحـرر بخط اليـد عن طريـق التصويـر باملاسـح الضوئي 
)Scanner(، ثـم نقـل هـذه الصـورة إىل امللـف الذي يـراد إضافة التوقيـع إليه، وهكـذا يمكن 
نقـل ذلـك التوقيـع وطبعـه عـى أي وثيقـة كلـام دعـت احلاجـة إىل ذلـك، وإن كانـت الطابعة 
ونـوع الـورق مـن الصنـف اجليد، فـإن النتيجـة هـي أن التوقيـع املحصل عليــه، يطابـق متاما 

التوقيـع األصيل املحفـوظ يف الذاكـرة )1).

إال أن اسـتعامل هـذه الصـورة حتيطه عدة مشـاكل، حيث يمكن احلصول عـى نفس التوقيع 
بـكل سـهولة، إذ يكفـي التوفر عى نمـوذج ورقي من ذلك التوقيـع وإعادة إنتاج نفـس التوقيع، 
كذلـك يثـار مشـكل إثبات الصلة بـني التوقيع ورسـالة البيانـات أو املحرر، فليسـت هناك تقنية 
تتيـح االسـتيثاق مـن قيـام هـذه الرابطـة، إذ بإمكان املرسـل إليـه االحتفاظ بنسـخة مـن صورة 
التوقيـع، التـي وصلتـه عى أحـد املحـررات، ثم يعيـد وضعها عـى أي وثيقة حمررة عر وسـيط 
إلكـروين، ويدعـي أن واضعهـا هـو صاحـب التوقيع الفعـيل، وهو مـا خيل بـرشوط االعراف 

باحلجيـة للتوقيع يف الشـكل اإللكروين)2).

)1(  جنان، العريب، التبادل اإللكروين للمعطيات اإللكرونية، )د. ن، د. م، 2008م، ط1(، ص37.
)2( عبد احلميد، ثروت، ص55.
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رابعًا: االستعامل املركب من البطاقة والكود الرسي
لعـل هـذه الصـورة للتوقيـع يف الشـكل اإللكتــروين هـي املعروفة لـدى عموم النــاس، 
حيـث ال يتطلـب العمـل هبا خـرة أو عنـاء كبريـن، إذ يمكن لكل شـخص اسـتخدامها دون 
مـا حاجـة إىل توفـره عى جهـاز حاسـوب ودون ما حاجـة كذلـك إىل ربطه بشـبكة االنرنت.
وتظهر اسـتعامالت هـذه الصورة غالبـا لدى البنوك ومؤسسـات االئتامن، كام تسـهل أداء 
ثمـن السـلع واخلدمـات يف خمتلف نقط البيع كام هو الشـأن بالنسـبة لبعض املحـات التجارية 
التـي تقبـل التعامـل هبذا النوع مـن األداء بموجـب اتفاق مسـبق حيث يتم حتويل ثمن السـلع 
واخلدمـات مـن حسـاب املشـري إىل حسـاب التاجـر البائـع، وسـواء اعـرف البعـض هبـذه 
الصـورة أو مل يعـرف هبـا البعـض اآلخـر، فـإن مـا يميزهـا كوهنـا تتمتع بقـدر كبر مـن الثقة 
واألمـان، حيـث أن العمليـة –عملية السـحب- ال تتم عـادة إال إذا تم إدخـال البطاقة واقرن 

إدخاهلـا بإدخال الرقـم الري.
غـر أن هـذا التوقيـع ورغـم إجيابياتـه، فإنـه ال خيلـو مـن سـلبيات، اذ هـذا التوقيـع ليس 
ذي فائـدة يف حتديـد هويـة الشـخص أو حتديـد الشـخص القائـم بالعمليـة، ومن تـم، فإنه من 
الصعـب تشـبيه البطاقـة والكـود بالتوقيـع، ولـو أن البنـوك جتـاوزت هـذه الصعوبة بواسـطة 

االتفاقـات املرمـة فيـام بينهـا وفيام بينهـا وبـني عمائها.

خامسًا: التوقيع الرقمي

وفقـا للمواصفات القياسـية العاملية رقـم )iso 7498-2(، الصادرة عـن املنظمة الدولية 
للمواصفـات واملقاييـس يف عـام 1988، فإنـه يقصـد بالتوقيـع الرقمي بيـان أو معلومة يتصل 
بمنظومـة بيانـات أخرى، أو صياغة منظومة يف صورة شـفرة )كود(، والذي يسـمح للمرسـل 
إليـه إثبـات مصدرها، واالسـتيثاق من سـامة مضموهنا وتأمينهـا ضد أي تعديـل أو حتريف.

ويتم تشـفر الرسـائل سـواء تعلقت بالتجارة اإللكرونيـة أو غرها بطريقتـني: األوىل هي 
مـا يطلـق عليها النظـام السـيمري، والثانية هي التشـفر بطريقة املفتـاح العام، وتعنـي الطريقة 
األوىل، أن مصـدر الرسـالة واملرسـل إليـه يسـتعمان مفتاح تشـفر واحـد لفك رموز الرسـالة 
التـي مل ترسـل بعد، حيث يرسـل املفتاح أوال بطريقة آمنة، ثم ترسـل الرسـالة بعـد ذلك، وهذه 



173

التقنيـة تسـتخدم جمموعة مـن األرقام العديـدة واملعقدة التـي جتعل من املسـتحيل تزويرها.

وأمـا الطريقة الثانية للتشـفر، فهي طريقة )اهلندسـة العكسـية( ويسـتخدم فيهـا مفتاحان 
أحدمهـا عـام واآلخـر خـاص، وكامهـا لـه عامـات رياضيـة معقـدة ال يعرفهـا إال صاحب 
املفتـاح ذاتـه، واملفتـاح اخلـاص ال يعرفه سـوى صاحبـه وال يمكن آلخـر معرفته، أمـا املفتاح 

العـام فقـد يكـون معلومـا لبعض اجلهـات ومع ذلـك يبقـى رسا بالنسـبة للجمهور.

ومـن األكيـد أنـه يمكن العمـل بالطريقتني معـا يف إرسـال خطاب رسي وموقـع يف نفس 
الوقـت، حيث خيتـص مقدمو خدمات املصادقـة اإللكرونية املعتمدون هلذا الغــرض، باعتامد 
تقنيـة التشـفر من خـال التأكيـد عى نسـبة املعلومـات لصاحبها وبالتـايل ضامن رسيـة تبادل 
املعطيـات، وإن تعـذر ذلـك تعـني أن يكون األشـخاص الراغبـون يف تقديم خدمات التشـفر 

اخلاضعـة للرخيـص معتمدين هلـذا الغرض من لـدن اإلدارة.

وهبـذا يتضـح من خـال ما سـبق أن أهم صـور التوقيـع اإللكـروين هي صـورة التوقيع 
الرقمـي، لكونـه يعتمـد كـام سـبق، وأن ذكرنـا عـى تقنيـة التشـفر، ممـا جيعلـه حيقـق نوعا من 
الثقـة واألمـان يف إجراءاتـه، ولكـن رغـم ضامن رسيـة التعامـات واملعطيـات القانونيـة التي 
يتمتـع هبـا هـذا التوقيـع، إال أنـه قـد تعـرض ملجموعـة انتقـادات، شـأنه يف ذلـك شـأن باقي 

صـور التوقيـع اإللكـروين األخرى.

اعتـرت معظـم الترشيعـات الدليـل الكتـايب أهـم أدلـة اإلثبـات، ملـا يوفره مـن ضامنات 
لألطـراف، وحتـى حيظـى هـذا الدليـل هبـذه القيمة بـني خمتلـف وسـائل اإلثبات، ال بـد وأن 
تتوفـر فيـه عـدة رشوط حتى يسـتمد قوتـه القانونية، ولعـل أهـم رشوط الدليـل الكتايب حتى 
يتـم قبولـه يف اإلثبـات، يتمثـل يف أن يكـون السـند مكتوبـا، وأن يكـون موقعـا، كـام سـبقت 
اإلشـارة لذلـك، مـع العلم أنه سـواء كان اإلثبـات بالكتابـة التقليدية أو اإللكرونيـة، فا تعد 
دليـا كامـا إال إذا كانـت موقعـة بـل إن التوقيـع هـو الـرشط األسـايس واجلوهـري لصحـة 
الورقـة العاديـة وحتـى الوثيقـة اإللكرونيـة)1)، هـذه األخـرة التـي تعتمـد نوعـا خاصـا من 

)1(  الوزاين، عبد الغفور،حمارضات يف التجارة اإللكرونية والتحديات القانونية، السنة اجلامعية 2006/2005، 
ص14.
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التوقيـع نظـرا خلصوصيـة الوثيقـة نفسـها وهـو التوقيع اإللكـروين، هـذا التوقيـع وحتى يعد 
دليـا لإلثبـات، ال بد مـن توفره عى جمموعـة من الضوابـط والرشوط )املطلـب األول( حتى 

يسـتطيع حتقيق وظائـف التوقيع.

4 . 4 . 2  احلامية اجلنائية للتوقيع اإللكرتوين ورشوطه، وحجيته
تأكيـد  يتـم  طريقـه  فعـن  اإللكرونيـة،  التجـارة  يف  رئيسـة  أمهيـة  اإللكـروين  للتوقيـع 
صحـة  مـن  والتأكـد  واملسـتقبل،  املرسـل  هويـة  وحتديـد  التجاريـة،  واالتفاقيـات  العقـود 
وصـدق البيانات..الـخ ونظـرًا هلـذه األمهية فـإن من الـروري وجود محايـة جنائيـة للتوقيع 
اإللكـروين إذ إن االعتـداء عليـه يعتر اعتـداًء عى مضمون التجـارة اإللكرونيـة وليس فقط 
عـى البيانـات املتعلقـة هبـا، وقـد قامـت بعـض الـدول العربيـة )1) بالنـص عـى جتريـم بعض 
األعـامل املتعلقـة باالعتـداء عـى التوقيع اإللكـروين ووضع العقوبات املناسـبة هلـذه اجلرائم، 

ومـن هـذه اجلرائم ما يـيل)2):

1 ـ  الدخول بطريق الغش عى قاعدة بيانات تتعلق بالتوقيع اإللكروين.

2 ـ  جريمة صنع أو حيازة برنامج إلعداد توقيع إلكروين.

3 ـ  جريمة تزوير وتقليد املحررات اإللكرونية والتوقيع اإللكروين )3) .

أمـا احلاميـة اجلنائيـة للتوقيع اإللكـروين يف الفقه اإلسـامي، اهتمت الرشيعة اإلسـامية 
عت العقوبـات الرادعة ملن  بحفـظ األمـوال، وأمرت باختاذ الوسـائل الكفيلـة بحفظهـا ، ورشَّ
يتجـرأ أو حيـاول االعتـداء عليهـا بالتزييـف أو التزويـر أو غر ذلك مـن طرق االعتـداء، وقد 
م اهلل عـز وجـل أكل األمـوال باحليـل املاكـرة والطـرق امللتويـة، قـال تعـاىل: ﴿َواَل َتْأُكُلوا  حـرَّ
اِم لَِتْأُكُلـوا َفِريًقا ِمْن َأْمـَواِل النَّاِس بِاإْلِْثـِم َوَأْنُتْم  ـكَّ ا إىَِل احْلُ َأْمَواَلُكـْم َبْيَنُكـْم بِاْلَباِطـِل َوُتْدُلـوا هِبَ
َتْعَلُمـوَن ﴿188﴾ )البقـرة ( وأباحـت الرشيعـة اإلسـامية لإلنسـان املدافعـة عـن مالـه إذا 

اعتـدى عليـه ولو باسـتعامل القـوة وأنَّ »مـن قتـل دون ماله فهو شـهيد«)4).
من الدول العربية مرص، أنظر املواد 26و27و28 من مرشوع التجارة اإللكرونية يف مرص.  (1(

)2)  حجازي، عبد الفتاح، القانوين حلامية التجارة اإللكرونية، ج2، ص294.
)3)  حجازي، عبد الفتاح، القانوين حلامية التجارة اإللكرونية، ج2، ص304-296.

)4)  متفق عليه: أخرجه البخاري يف كتاب املظامل باب من قتل دون ماله برقم 2300، ومسلم يف كتاب اإليامن برقم 202.
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ومـن القواعـد املقـررة يف الفقـه اإلسـامي أن كل من تسـبب يف إتـاف مال متقـوم بغر 
حـق فإنـه يضمنه حتى لـو كان ذلك بطريـق اخلطأ، وهـذه األحكام وغرها تبـني مدى حرص 
الرشيعـة اإلسـامية عـى إجياد احلاميـة اجلنائية لألمـوال ذاهتا وعى وسـائل حفظهـا أيضًا، وبام 
أن االعتـداء عـى التوقيـع اإللكـروين أو حماولـة القيـام بذلـك يرتـب عليه خماطـر كبرة عى 
املجنـي عليـه خاصة، وعى التجـارة اإللكرونية عامة ،حيث يؤدي إىل اسـتخدام هـذا التوقيع 
يف املعامـات واحلقـوق املاليـة ممـا يسـبب رسقة األمـوال وضياعها فـإن وضع احلاميـة اجلنائية 
للتوقيـع اإللكـروين يتفق مع مقاصـد الرشيعة اإلسـامية يف حفظ األمـوال واحلقوق اخلاصة 

وحرمـة االعتـداء عليها بـأي وجه كان.

رشوط التوقيع اإللكرتوين يف مخسة رشوط وهي:

1ـ  أن يكـون خاصـا باملوقـع: هـو الشـخص الطبيعي الذي يعمل حلسـابه اخلاص أو حلسـاب 
الشـخص الطبيعـي أو املعنوي الـذي يمثله والذي يسـتخدم آلية إنشـاء التوقيـع اإللكروين

التوقيـع بوسـائل يمكـن للموقـع االحتفـاظ هبـا حتـت مراقبتـه اخلاصـة بصفـة  2 ـ إنشـاء 
حرصيـة: إن وسـائل إنشـاء التوقيـع عبـارة عـن معطيـات يف شـكل حـروف أو أرقـام أو 
رمـوز أو إشـارات تتضمـن عنارص مميـزة خاصة بصاحـب التوقيع، سـيام وأن املرشع أورد 
مفتـاح الشـفرة الـذي جيـب أن حيتفظ بـه صاحب التوقيـع حتت عهدتـه ومسـؤوليته مثاال 
هلـا، ومـن تم فـإن وسـائل أو معطيات إنشـاء التوقيع هـي غر آليـات إنشـاء التوقيع التي 

يستخدمها املوقــع)1).

3ـ  أن يضمـن وجـود ارتبـاط بالوثيقـة املتصلـة بـه بكيفيـة تـؤدي إىل كشـف أي تغيـر الحق 
أدخـل عليهـا: ومعنـى هـذا الـرشط أن يـؤدي التوقيـع اإللكـروين إىل إمكانيـة معرفة أي 
تعديـل من شـأنه تغير مضمـون الوثيقـة اإللكرونية، وبالتـايل فهدف املـرشع إذن هنا هو 

محاية طرفـا التعاقـد اإللكروين.

4ـ  جيـب أن يوضـع التوقيـع بواسـطة آلية إلنشـاء التوقيع اإللكـروين تكـون صاحيتها مثبتة 

)1( جنان، العريب، التبادل اإللكروين، ص51.
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بشـهادة املطابقـة: لقـد حتـدث املشــرع عـن آليـة إنشـاء التوقيـع اإللكتــروين، وذلك من 
خـال املـادة الثامنـة، والتـي تتمثل إمـا يف معـدات أو برجميـات أو مهـا معا، عندمـا تثبت 

صاحيتهـا بشـهادة املطابقة. 

يتبني من هذا، أن إنشاء التوقيع اإللكروين خيضع للمتطلبات التالية:

1 ـ  أن تضمن بوسائل تقنية أو إجراءات مائمة،فأن معطيات إنشاء التوقيع اإللكروين: 

أ ـ ال يمكن إعدادها أكثر من مرة واحدة وتكون رسيتها مضمونة.

ب ـ ال يمكـن الوصـول إليها عن طريق االسـتنباط ويكـون التوقيع اإللكـروين حمميًا من 
تزوير. أي 

ج ـ أن يكـون باإلمـكان محايتهـا مـن قبل املوقع بشـكل كاف حيـول دون أي اسـتعامل من 
لـدن الغر.

2 ـ أن حتـول دون أي تغيـر أو تبديـل ملحتـوى الوثيقـة املـراد توقيعها وأال تشـكل عائقًا حيول 
دون إملـام املوقـع بالوثيقة قبـل توقيعها إملامـًا تامًا”.

5 ـ اإلشـارة إىل معطيـات التحقـق مـن التوقيـع اإللكـروين املؤمـن يف الشـهادة اإللكرونيـة 
املؤمنـة: إن التحقـق مـن التوقيـع اإللكـروين املؤمـن واإلشـارة إىل معطياتـه يف الشـهادة 
اإللكرونيـة املؤمنـة، لن يتسـنى إال من خال إثبـات العاقة بني املعطيـات التي متكن من 
التحقـق مـن التوقيع اإللكـروين واملوقع بشـهادة إلكرونية، حيث تتمثل هذه الشـهادة يف 

سـند يتم إعـداده بشـكل إلكروين.

أ ـ اإلشارة إىل أن هذه الشهادة مسلمة باعتبارها شهادة إلكرونية مؤمنة.

ب ـ هوية مقدم خدمات املصادقة اإللكرونية وكذا اسم الدولة التي يوجد مقره هبا.

ج ـ اسـم املوقع صاحب الشـهادة اإللكرونية املؤمنة أو إسـمه املسـتعار عند وجوده، ويف 
هـذه احلالـة األخرة يتعـني التعريف به هبـذه الصفة.

د ـ اإلشـارة عنـد االقتضاء إىل صفة املوقع حسـب االسـتعامل الذي خصصت له الشـهادة 
اإللكرونية.
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هـ ـ املعطيات التي متكن من التحقق من التوقيع اإللكروين املؤمن.

و ـ حتديد بداية وهناية مدة صاحية الشهادة اإللكرونية.

ز ـ الرقم الري للشهادة اإللكرونية.

ن ـ التوقيـع اإللكـروين املؤمن ملقـدم خدمات املصادقة اإللكرونية الذي يسـلم الشـهادة 
اإللكرونية.

األقـى  املبلـغ  والسـيام  اإللكرونيـة  الشـهادة  اسـتخدام  رشوط  االقتضـاء  عنـد  ـ  ح 
املذكـورة. الشـهادة  فيهـا  تسـتخدم  أن  يمكـن  التـي  للمعامـات 

وهبـذا يمكـن القـول بـأن التوقيع اإللكتــروين قادر عـى حتديد هوية الشـخص املوقــع، 
وهـذا يتضـح مـن خال صوره التي سـبق احلديـث عنهاـ  فالتوقيـع البيومري مثـا يقوم عى 
أسـاس اسـتخدام الصفات واملميزات اجلسـامنية واخلصائص الفيزيائيـة والطبيعية التي خيتلف 
هبـا الفـرد عـن اآلخـر، ممـا جيعلها قـادرة عى حتديـد هوية الشـخص املوقـع، حتديدا قـد يفوق 
قـدرة التوقيـع العـادي، أما التوقيـع اإللكروين بالرقم الـري أو ما يسـمى بالتوقيع الكودي، 
فإنـه بـدوره قـادر عـى حتديد هوية الشـخص املوقـع، حيث مثـا وبالنسـبة لبطائق السـحب، 
فاجلهـاز ال يسـتجيب للطلـب ـ  طلـب السـحب ـ  بمجرد إدخـال بطاقة السـحب، ولكن بعد 
إدخـال صاحـب البطاقـة للرقـم الري، هـذا األخر الـذي يتميز عن غيــره، والـذي حيصل 

عليـه بطريقـة رسيـة، جتعله قـادرا عى القيـام بوظيفة حتديـد هوية الشـخص املوقع.

ولعـل الغايـة مـن حتقيـق التوقيـع اإللكـروين لوظيفـة التوقيـع، واملتمثلة يف حتديـد هوية 
الشـخص املوقع، تكمن يف نسـب الوثيقة للشـخص املوقع وبالتايل حتمل مسـؤوليته جتــاهها، 
لكـن مـاذا لو متكن شـخص من احلصول عـى هذا التوقيع ونسـبه إليـه كام يف حالـة التزوير؟.

إن التزويـر يف التوقيـع اإللكـروين خيتلف متامًا عن التزويــر يف التوقيع العــادي، ذلك أن 
التزويـر يف هـذا األخـر يكون من خال تقليـد التوقيع بطريقة تشـبه التوقيـع األصيل، يف حني 
أن تزويـر التوقيـع اإللكـروين، يكـون مـن خـال اعتـامد التوقيـع نفسـه عن طريـق احلصول 

عليـه، وبالتـايل فإثبـات التزوير يف التوقيـع اإللكروين خيتلـف عنه يف التوقيـع اليدوي.
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وعليـه، فـإن التوقيـع اإللكروين من خـال صوره قادر عـى حتديد هوية الشـخص املوقع 
وهـي الوظيفـة األوىل، وهبـذا يتضـح أن التوقيع اإللكروين يقـوم بوظائف التوقيع عامة، شـأنه 
يف ذلـك شـأن التوقيـع الكتايب، الـيشء الذي يـؤدي إىل املعادلة بينـه وبني التوقيـع العادي، هذه 

املسـاواة هي مـا جتعله يتمتـع بنفس القـوة واحلجية التـي يتمتع هبا الدليـل الكتايب.

حجية التوقيع اإللكرتوين يف اإلثبات يف الفقه اإلسالمي

يعـدُّ أول ظهـور للتوقيـع )1) يف اسـتخدامه يف املحـررات الرسـمية يف اإلسـام يف السـنة 
السادسـة للهجـرة النبويـة بعد غـزوة احلديبية حيـث أراد رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يكاتـب امللوك يف 
الـدول املجـاورة ويدعوهـم إىل اإلسـام قيامـًا بالواجـب مـن تبليـغ رسـاالت اهلل إىل الناس 
كافـة، فعـن أنـس �أن نبـي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن يكتـب إىل رهط أو أناس مـن األعاجم، فقيل 
لـه: إهنـم ال يقبلـون كتابـًا إال عليـه خاتـم، فاختـذ النبي  ملسو هيلع هللا ىلص خامتـًا من فضـة..)2)، وهكـذا بدأ 
اختـاذ النبـي  ملسو هيلع هللا ىلص خامتـًا مـن فضة ونقشـت فيـه »حممد رسـول اهلل« فـا ينقش أحد عى نقشـه، 
واسـتمر اسـتخدام التوقيـع باخلتـم بعـد عـرص النبـي  ملسو هيلع هللا ىلص يف القـرون اإلسـامية األوىل، فعن 

اإلمـام مالـك بن أنـس رمحـه اهلل أنه قـال: »كان األمـر القديم إجـازة اخلواتيـم« )3).

وقـد بحـث العلـامء رمحهـم اهلل تأكيـد املحـررات بالتوقيـع وأوردوا هلـا أسـامء متعـددة 
حسـب اجلهـة التـي تصـدر منهـا )السـلطان أو القـايض أو األفـراد( ومـن تسـمياهتا: الصك 
واحلجـة والسـجل والوثيقـة، كـام بينوا تأكيدهـا باالشـهاد عليها خاصـة إذا خيـف التزوير)4)، 
وملـا كان املقصـود مـن التوقيع حتديد الشـخص الـذي صدر منـه ومتييزه عن غـره وداللة عى 
رضـاه بمضمونـه والتزامه به فقـد تطورت صوره وأنواعـه وخاصة يف العصـور املتأخرة وكان 

مـن آخرها التوقيـع اإللكـروين بأنواعـه املختلفة.

)1)  جاء يف معجم مقاييس اللغة يف لفظ وقع » ومنه التوقيع: ما يلحق بالكتاب بعد الفراغ منه« ص1026 وانظر: 
الفروزآبادي، القاموس املحيط ص998.

أخرجه البخاري يف صحيحه،كتاب اللباس، باب نقش اخلاتم ، برقم 5423. وانظر: املباركفوري، عبد الرمحن،   (2(
الرحيق املختوم، )دار الفيحاء، سوريا، دمشق، 1418م، ط1(، ص466.

الدسوقي، حاشية الدسوقي عى الرشح الكبر، ج4، ص160.  (3(
انظر: الزحييل، حممد مصطفى، وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسامية،)مكتبة املؤيد، عامن، األردن، 1415هـ،   (4(

ط1(، ص474.
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والـذي يظهـر للباحـث صحـة اسـتخدام التوقيـع اإللكـروين وخاصـة التوقيـع الرقمي 
إلثبـات العقـود اإللكرونيـة يف الفقـه اإلسـامي، وأن هـذا يتفـق مـع مبـادئ اإلثبـات يف 

الرشيعـة اإلسـامية وذلـك ملـا يـيل:
1 ـ أن وسـائل اإلثبـات يف الرشيعـة اإلسـامية غر حمصـورة يف عدد معني أو شـكل حمدد عى 

القـول الراجح بل تشـمل كل وسـيلة يبنيَّ فيهـا احلق وتوصـل إىل العدل)1).
ـع عليها،  2ـ  أن القصـد مـن التوقيـع داللتـه عـى صاحبـه وعلمـه بمضمـون الكتابـة التي وقَّ
وهـذا متحقـق يف التوقيـع اإللكـروين كـام هـو متحقـق يف التوقيع العـادي إن مل يكـن أكثر.
3 ـ أن الكتابـة ليسـت حمصـورة بـيشء معـني كالـورق بـل تصـح عـى األشـجار واألحجـار 
واجللـود وغرهـا، وكان هـذا مسـتخدمًا يف زمـن الرسـول  <، فكذلـك التوقيـع ليـس 
حمصـورًا بالطريقـة العاديـة من اإلمضـاء باليد أو اخلتـم أو بصمة األصبع بـل يصح بالرقم 
مـن خـال معـادالت رياضيـة ال يمكـن إعادهتـا لصيغتها املقـروءة إال من قبل الشـخص 
الـذي لـه املعادلـة، خاصـة وأن هـذا التوقيـع منسـجم مـع الكتابـة املسـتخدمة فيـه وهـو 
املحـرر اإللكـروين حيـث يتـم وضـع املعلومـات يف صـورة رقميـة وختزينها عـى رشائط 
ممغنطـة أو أقـراص)CD( وهـذا يتحقـق يف التوقيـع اإللكـروين فهـو يـدل عى شـخصية 

ـع وعاقتـه بالواقعـة املنسـوبة إليـه إىل أن يثبـت خـاف ذلك.  املوقِّ
ولإلمـام ابـن القيـم كام نفيس يف القرائن الكتابيـة وحجتها يف اإلثبـات حيث يقول رمحه 
اهلل: »فـإن القصـد حصـول العلـم بنسـبة اخلـط إىل كاتبه فـإذا عرف ذلـك وتيقـن كان كالعلم 
بنسـبة اللفـظ إليـه، فـإن اخلـط دال عـى اللفـظ، واللفـظ دال عـى القصـد واإلرادة، وغاية ما 

ر اشـتباه اخلطوط وذلـك كام يفرض مـن اشـتباه الصور واألصـوات« )2). يقـدَّ
إن التوقيـع اإللكـروين الرقمـي حيـدد هويـة املرسـل واملسـتقبل ، وحيافـظ عـى مسـتوى 
األمـن واخلصوصيـة لـدى املتعاملـني عـى الشـبكة مـن حيـث رسيـة املعلومـات والرسـائل 
بشـكل ال يسـتطيع معـه األجنبـي اإلطـاع عليها وهـذه املزايا وغرهـا تؤكد صحة اسـتخدام 

التوقيـع اإللكـروين يف اإلثبـات عـى املحـررات اإللكرونيـة.
)1)  وهــذا هو قول ابن قيم اجلوزيــة وقد أقاض القول يف بيان هذه القاعدة واالســتدالل عى صحتها. انظر:ابن 
قيــم اجلوزية، الطــرق احلكمية يف السياســة الرشعية، حتقيق: ســيد عمران، )دار احلديث، مــرص، القاهرة، 

1423هـ/2002م، ط1(، ص10.
)2)  انظر: ابن القيم، الطرق احلكمية يف السياسة الرشعية، ص203.
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الفصل اخلامس
اخلالصة، والنتائج، والتوصيات

5 . 1 خالصة الدراسة
احلمـد الـذي أتمَّ علينـا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشـهد أن ال إله إال اهلل امللك الكريم، وأشـهد 
أن حممـدًا عبـد اهلل ورسـوله، صـى اهلل عليـه وعـى آلـه وصحبه وسـلم أمجعني، وسـلم تسـلياًم 

أمـا بعد: كثرًا، 

فـإن مـن فضـل اهلل ومنِّه عـيلَّ أن يـرَّ يل إمتام هـذا البحـث، فله احلمـد أواًل وآخـرًا، وله 
الشـكر ابتـداًء وانتهـاًء، وإليه ُترجـع األمور.

هـذا، وقـد تضمـن هذا البحث فصـواًل مخسـة، تضمن كل فصـل منها عددًا مـن املباحث 
ينـدرج حتـت كل مبحـث منها مجلة مـن املطالـب، وفروع حتت بعـض املطالب.

كان الفصل األول متضمنًا مشـكلة الدراسـة وأبعادها، وفيه مقدمة الدراسـة، ومشـكلتها 
وتسـاؤالت الدراسـة وأهدافهـا، وأمهيـة الدراسـة ومنهجهـا، وحدودهـا، ومفاهيم الدراسـة 

ومصطلحاهتا، والدراسـات السـابقة هلا.

وكان الفصـل الثـاين يف ماهيـة الغـش التجـاري اإللكـروين خصائصـه، صـوره، ونطاق 
انتشـاره وقـد وقـع عـى مخسـة مباحـث: أمـا املبحـث األول فقـد تضمـن عـى ماهيـة الغـش 
التجـاري اإللكرونيواجلرائـم اإللكرونيـة األخـرى املشـاهبة لـه، بينـام املبحث الثـاين كان يف 
صوروأنـوع جرائم الغـشِّ التجاري اإللكروين ونطاق انتشـارها يف املجتمـع اإللكروين، ويف 
املبحـث الثالـث أتـت ماهيـة التجارةاإللكرونيـة وأنواعها، بينـام املبحث الرابـع كان خمصصًا 
خلصائـص التجـارة اإللكرونيـة ومبادئها األساسـية، وأمـا املبحث اخلامـس واألخرفقد كان 

يف اجلرائـم املرتبطـة بالتجـارة اإللكرونيـة والتحديـات القانونيـة فيهـا، واحلاميـة اجلنائية هلا.

وأمـا الفصـل الثالـث فقـد كان يف التحقيـق اجلنائـي الفنـي يف جرائـم الغـش التجـاري 
الدليـل  رشوط  يف  األول  املبحـث  كان  مباجـث،  أربعـة  عـى  اشـتمل  وقـد  اإللكـروين، 
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اإللكـروين وحجيته يف التحقيق اجلنائـي الفنِّي يف جرائم الغشـالتجاري اإللكروين، واملبحث 
الثـاين تناولـو مراحـل التحقيـق اجلنائـي الفنِّـي وصعوباتـه يف حتقيـق جرائـم الغـش التجاري 
اإللكـروين، كـام تنـاول املبحـث الثالث إجـراءات املعاينـة والتفتيـش يف حتقيق جرائـم الغش 
التجـاري اإللكـروين، ويف ختـام هـذا الفصـل كان املبحث الرابـع يف إجراءات االسـتجواب 

وأنـواع األدلـة فيـه وضبطهـا يف جرائـم الغـش التجـاري اإللكروين.

ويف الفصـل الرابـع مـن هذه الدراسـة كانـت محاية مقومـات التجـارة من جريمـة الغش 
التجارياإللكـروين يف الفقـه والنظـام، وقـد تضمـن الفصـل عـى أربعـة مباحـث، كان األول 
منهـا يف محايـة وسـائل الدفـع والسـداد اإللكرونيـة املسـتهدفة مـن جرائـم الغـش التجـاري 
اإللكـروين، بينـام كان الثـاين مـن املباحث يف  أسـاليب محاية العقـود التجاريـة اإللكرونية من 
الغـش التجـاري اإللكـروين واجلهات القضائيـة املختصـة، ويف املبحث الثالثحامية املسـتهلك 
مـن الغـش التجارياإللكروين يف الفقه اإلسـامي والنظام السـعودي، ويف ختـام هذا الفصل، 
كان املبحـث الرابـع يف احلاميـة اجلنائيـة للتوقيـع اإللكروين من الغـش التجـاري اإللكروين.

ويف هذا الفصل األخر من هذه الدراسة كانت خاصة البحث، ونتائجه، وتوصياته.  

5 . 2 نتائج الدراسة:
1 ـ  ُتعتـر التجـارة اإللكرونيـة مـن املسـتجدات املعـارصة التـي تتطلـب محايـة جنائيـة مـن 
اجلرائـم اإللكرونيـة عمومـًا، ومن الغـش التجاري خصوصـًا، لكونه األكثـر وقوعًا ضد 

هـذه  التجـارة وبصـور متعـددة يصعـب حرصها.
2 ـ  أن اجلرائـم اإللكرونيـة املشـاهبة للغـش التجـاري اإللكـروين متعـددة ممـا يتطلـب مـن 
املنظـم أن يفـرق بينهـا يف عنـد تنظيـم احلاميـة اخلاصة واملناسـبة ضـد كل منها، مـع مراعاة 

إمكانيـة التداخـل بـني تلـك اجلرائم.
3 ـ  أن جلرائـم الغـش التجاري اإللكروين يف ذاهتا صورًا وأشـكااًل متعددة، كام أن هلا انتشـارًا 

واسـعًا يف نطاق املجتمع اإللكروين )الشـبكة املعلوماتية(.
4 ـ ُتعـد جريمـة الغش التجـاري من أخطـر اجلرائم التي هتـدد التجارة اإللكرونيـة، لصعوبة 

التحصـن منها، والعتامدهـا عى الدقـة والرعة والتخفي عنـد ارتكاهبا.
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5 ـ  أن التحقيـق اجلنائـي يف جرائـم الغـش التجـاري اإللكـروين مبني عى أسـس وإجراءات 
خمتلفـة عن إجـراءات التحقيـق يف اجلرائم العادية؛ لكثـرة الصعوبات التـي تعرض طريق 

التحقيـق يف اجلرائـم املعلوماتيـة عمومًا، وجرائـم الغش التجاري اإللكـروين خصوصًا.
6 ـ  مـن أهـم مراحـل التحقيق وإسـناد اجلريمة يف جرائـم الغش التجاري اإللكـروين مرحلة 

التحقيـق الفني، إال أنـه يعرضها العديد مـن الصعوبات.
7ـ   أن احلاميـة مـن جرائـم الغـش التجـاري اإللكـروين تأخذ أشـكااًل عديدة، كام أن وسـائل 
احلاميـة ختتلـف أيضـًا، فهنـاك محايـة لوسـائل الدفـع والسـداد اإللكـروين، كـام أن هنـاك 
محايـة للعقـود اإللكرونيـة، إضافـة إىل محاية املسـتهلك من الغـش التجـاري اإللكروين، 

املتمثـل يف الغـش مـن خـال التوقيـع اإللكروين، وغـر ذلك مـن أنـواع احلامية.
8 ـ   أن اململكـة العربيـة السـعودية قـد وضعـت أنظمـة حلامية املسـتهلك من الغـش التجاري 
واجلرائـم املعلوماتيـة، مسـتندة يف ذلـك عـى الفقـه اإلسـامي، والسياسـة الرشعيـة، كام 

حـددت طـرق التقـايض واجلهـات املختصـة بالنظر قضائيـة يف تلـك اجلرائم.
9 ـ  مـن أهـم وسـائل محايـة التجـارة اإللكرونيـة من جرائـم الغش التجـاري، تأمـني ومحاية 

التوقيـع اإللكـروين، بوصفتـه أهم ركائـز وأركان العقـود التجاريـة اإللكرونية.

5 . 3  توصيات الدراسة:
1 ـ  يـويص الباحـث الباحثـني مـن بعده بـرورة أجـراء مزيد مـن البحوث يف جمـال التجارة 
اإللكرونيـة؛ لسـعة نطاقهـا، وكثـرة انتشـارها، ولتوقـع أن تصبـح أهـم أسـاليب التجارة 

األكثـر شـيوعًا يف الزمـن القادم.
2ـ    يـويص الباحـث أن تراَجع مجيـع األنظمة التي هلا عاقة بالتجـارة اإللكرونية، وإصدارها 
يف نظـام موحـد يضمـن حتقيـق احلاميـة اجلنائية هلـا، مـن ناحية، ويسـهل الرجـوع إليه عند 

احلاجـة من ناحيـة ثانية.
3 ـ  يـويص الباحـث باسـتحداث دوائـر للتحقيـق يف اجلرائـم املعلوماتيـة، وحماكـم للنظـر يف 
قضايـا تلـك اجلرائـم؛ لكوهنـا ذات خصوصيـات معينـة، مـن حيـث طـرق اإلثبـات، 

والتحقيـق، وإسـناد املسـئولية اجلنائيـة فيهـا.
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4 ـ  يـويص الباحـث وزارة التجـارة واجلمعيـة الوطنيـة حلاميـة املسـتهلك بـأن تقـوم بتوعيـة 
املسـتهلكني، وحتذيرهـم من خماطر الغـش التجاري اإللكـروين، إضافة إىل إصـدار قوائم 

باملواقـع التجاريـة اإللكرونيـة املوثوقـة، وكذلـك قوائـم للمواقع غـر املوثوقة.
5 ـ  أن تتـم صفقـات التجـارة اإللكرونية عر شـبكات موحـدة وآمنة، مرتبطة بشـكل مبارش 
بـوزارة التجـارة بالتعـاون اجلامرك وهيئـة املواصفـات واملقاييس؛ ضامنًا حلامية املسـتهلك، 

وسـائر أطراف الصفقات التجاريـة اإللكرونية.



185

قائمة املصادر واملراجع

إبراهيـم، خالـد ممـدوح، فـنُّ التحقيـق اجلنائي يف اجلرائـم اإللكرونيـة، )دار الفكـر اجلامعي، 
مـرص، اإلسـكندرية، 2010م، ط1).

ــــــــــــــ محاية املسـتهلك يف العقد اإللكروين، )دار الفكر اجلامعي، مرص، اإلسـكندرية، 
2008م، ط1).

ـــــــــــــــ  أمـن اجلريمـة اإللكرونيـة، )الـدار اجلامعيـة، مـرص، اإلسـكندرية، 2008م، 
ط1).

ـــــــــــــــ  التقـايض اإللكـروين )الدعـوى اإللكرونيـة وإجراءاهتا أمام املحاكـم(، )دار 
الفكـر اجلامعي، مـرص، اإلسـكندرية، 2006م، ط1).

احتـاد املصـارف العربيـة، التجـارة اإللكرونيـة اعتبـارات قانونية اخلدمـات املاليـة واملرصفية 
عـر اإلنرنـت،)د. ن، بـروت، 2000م، ط1).

النهايةفيغريباحلديثواألثـر، حتقيـق: طاهرأمحدالـزاوى،   ، ابـن األثـر، مباركبنمحمداجلـزري 
ط1). 1399هــ/1979م،  بـروت،  املكتبالعلمية،لبنـان  )دار  وحممودحممدالطناحـي، 

أمحـد، هـايل عبـد الاه،حجيـة املخرجـات الكمبيوتريـة يف اإلثبـات اجلنائـي، )دار النهضـة 
العربيـة، مـرص، القاهـرة، 1997م، ط1).

ـــــــــــــــ  التـزام الشـاهد باإلعـام يف اجلرائـم املعلوماتيـة، دراسـة مقارنـة،)درا النـر 
الذهبـي، مـرص، القاهـرة،2000م، ط1).

ـــــــــــــــ  تفتيـش نظـم احلاسـب اآليل وضامنـات املتهم املعلومـايت، دراسـة مقارنة، )دار 
النهضـة العربية، مـرص، القاهـرة، 1997م، ط1).

أسـامة، أمحـد، والزعبي، جـال حممد، واهلواوشـة، صايـل، جرائم احلاسـب اآليل واإلنرنت 
ـ دراسـة حتليلية مقارنـة، )دار وائل، عـامن ـ األردن، 2001م، ط1).

آل خنـني، عبـد اهلل بـن حممـد بن سـعد، التحكيـم يف الرشيعـة اإلسـامية، )دار ابـن فرحون، 
الريـاض، 1425هـ، ط1).



186

بـروت،  العلميـة،  الكتـب  )دار  البخـاري،  صحيـح  إسـامعيل،  بـن  حممـد  البخـاري، 
.(5 2007م،ط 1428هــ/

بدر،أسـامة أمحد،محايـة املسـتهلك يف التعاقـد اإللكـروين،)دار اجلامعة اجلديـدة للنرش،مرص، 
القاهـرة، 2005م، ط1).

البسـطوييس، إبراهيم أمحد، املسـئولية عن الغش يف السـلع دراسـة مقارنة بني الفقه اإلسـامي 
والقانـون التجاري، )دار الكتب القانونيـة، مرص  القاهرة، 2011م، ط1).

بسـيوين، عبداحلميـد، التجـارة اإللكرونيـة، )دار الكتـب العلميـة للنـرش، مـرص- القاهـرة، 
ط1). 2003م، 

البـرشي، حممـد األمـني، األدلـة اجلنائيـة الرقميـة – مفهومهـا ودورهـا يف اإلثبـات، املجلـة 
العربيـة للدراسـات األمنيـة والتدريـب، العـدد 33، الريـاض: أبريـل 2002م.

ـــــــــــــــ التحقيـق فيج رائم احلاسـباآليل، بحث مقـدم إىل مؤمترالقانون واحلاسـب اآليل 
واإلنرنت،يف الفـرة1-3 مايو2000م، بكليةالرشيعةوالقانون، العني،دولةاإلمارات 

. العربيةاملتحدة 

ـــــــــــــــ  العدالة اجلنائية ومنع اجلريمة – دراسـة مقارنة،)أكاديميـة نايف العربية للعلوم 
األمنية، الرياض، 1997م، ط1).

البغـوي، احلسـني بـن مسـعود بـن حممـد، معـامل التنزيـل يف تفسـرالقرآن، حتقيق:عبدالـرزاق 
املهـدي، )دارإحياءالـراث العريب،لبنـان، بـروت، 1420هــ، ط1).

بـال، أمحـد عـوض، قاعـدة اسـتبعاد األدلـة املتحصلـة بطـرق غر مرشوعـة يف اإلجـراءات 
اجلنائيـة املقارنـة،)دار النهضـة العربيـة، مـرص، القاهـرة، 1994م، ط1).

البهـويت، منصـور بـن يونـس، كشـاف القناع عـن متـن اإلقنـاع، )دارالكتـب العلميـة، لبنان، 
بـروت، د. ت، ط1).

بيـل، جيتـس وآخـرون، املعلوماتيـة بعـد اإلنرنـت )طريـق املسـتقبل(، ترمجـة أ.عبد السـام 
رضـوان، سلسـلة عـامل املعرفـة، املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون اآلداب، العـدد 

231، الكويـت: مـارس 1988م.



187

الرمـذي، أبوعيسـى،حممد بـن عيسـى السـلمي، سـنن الرمذي،)اجلامعالصحيـح( حتقيـق: 
أمحـد حممـد شـاكروآخرون،  )دارإحيـاء الـراث العريب،بـروت، د. ت، ط1).

متـام، أمحد حسـام طه، اجلرائم الناشـئة عن اسـتخدام احلاسـوب)احلامية للحاسـوب( دراسـة 
مقارنـة، )دار النهضـة، مرص، القاهـرة، 2000م، ط1).

ابـن تيميـة، أمحد بـن عبداحلليم احلراين، جمموع الفتـاوى، مجع: عبدالرمحن بن حممد بن قاسـم، 
)جممـع امللـك فهـد لطباعةاملصحـف الرشيف،املدينـة النبويـة، 1416هــ/1995م، 

ط1).

جـاد، نبيل عبداملنعم،أسـس التحقيـق والبحـث اجلنائـي العميل،)مطبعةكليةالرشطة،القاهرة، 
2006م، ط1).

جنان، العريب، التبادل اإللكروين للمعطيات اإللكرونية،)د. ن، د. م، 2008م، ط1).

اجلنبيهـي، منـر حممـد، واجلنبيهـي، ممدوح حممـد، الطبيعـة القانونيـة للعقد اإللكـروين، )دار 
الفكـر اجلامعي، مـرص، اإلسـكندرية، 2010م، ط1).

اجلوهـري، إسـامعيل بـن محـاد، الصحاح؛تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، حتقيق:حممـد زكريـا 
يوسـف،)ط4، دارالعلـم للمايني،لبنـان، بـروت، 1990م(.

حافظ،جمـدي حممود،موسـوعة ترشيعـات الغـش والتدليس،)حممـود للنرش، مـرص، القاهرة، 
د. ت، ط1).

حجازي،سـهر،التهديدات اإلجراميـة للتجـارة اإللكرونية، جملة رشطـة ديب، دولة اإلمارات 
العربية، مركـز البحوث والدراسـات، العدد 91، د.ت.

حجـازي، عبـد الفتـاح بيومـي، الدليـل اجلنائـي والتزويـر يف جرائـم الكمبيوتـر واإلنرنـت 
)دراسـة متعمقـة يف جرائـم احلاسـب اآليل واإلنرنـت()دار الكتـب القانونية، مرص، 

القاهـرة، 2002م، ط1).

اإلنرنت،)دارالكتـب  الكمبيوتـر  جرائـم  يف  والتزويـر  اجلنائـي  القانـون  ـــــــــــــــ   
ط1). 2005م،  القاهـرة،  مـرص،  الكـرى  القانونية،املحلـة 



188

مـرص،  اجلامعـي،  الفكـر  )دار  اجلنائيـة،  ومحايتهـا  اإللكرونيـة  التجـارة  ـــــــــــــــ  
ط(. د.  2001م،  اإلسـكندرية، 

حسـن، سـعيد عبـد اللطيـف، اجلرائـم الواقعـة يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات،)دار النهضة 
العربيـة، القاهـرة، 1999م، ط1).

حسـني، حممـود نجيـب،رشح قانـون اإلجـراءات اجلنائيـة، )دار النهضـة العربيـة، القاهـرة 
ط2). 1988م، 

احلفنـاوي، حممـد إبراهيم، معجم غريـب الفقه واألصـول، )ومعه إعراب الكلـامت الغريبة(، 
)دار احلديث، القاهـرة، مرص، 1430هـ/20090م، ط1).

محـد اهلل، حممـد محد اهلل، محايـة املسـتهلك يف مواجهة الرشوط التعسـفية يف عقود االسـتهاك، 
)دار الكتـب القانونية، مرص  القاهـرة، 2011م، ط1).

احلوشـاين، فهد إبراهيـم بن عيل،الغـش يف املعامات التجاريـة اإللكرونية بـني الفقه والنظام 
السـعودي، دراسـة  غر منشـورة مقدمـة لنيل درجـة املاجسـتر من كلية الدراسـات 

العليـا باجلامعة األردنية )عـام 2006م(.

حيـدر، عـيل، رشح جملـة األحـكام العدليـة، حتقيـق: رامـي بـن حممـد جريـن، )دار السـام، 
مـرص، القاهـر، 1432هــ/2011م، ط1).

خـاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، )دار احلديث، مـرص، القاهرة،  1423هـ/2003م، 
ط7).

ــــــــــــــ  مصادر الترشيع اإلسامي، )دار احلديث، مرص، القاهرة، د. ت، ط1). 

ابـن خلـدون، عبدالرمحن بن حممـد، املقدمـة، )دار الكتب العلميـة، لبنان ـ بـروت،1992م، 
ط1).

الدسـوقي، حممـد بـن أمحد بـن عرفة املالكي، حاشـية الدسـوقي عى الـرشح الكبـر للدردير،  
)دارالفكـر، د. م، ت، ط1).

الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء، جملة البحـوث اإلسـامية، العدد التاسـع عرش، 
عـام 1407هـ. الرياض، 



189

الـرازي، الطاهـر، أمحـد، ترتيب القامـوس املحيط عى طريقـة املصباح املنر وأسـاس الباغة، 
)دار عـامل الكتـب، الرياض، املمبكة العربية السـعودية، 1417هـ/1996م، ط4).

الـرازي، حممـد ابـن أيب بكـر بن عبـد القادر، خمتـار الصحـاح، )مكتبـة لبنـان، بروت-لبنان، 
ط1). 2009م، 

راشـد، سـامية، التحكيم يف العاقـات الدولية، )دار النهضة العربية، مـرص  القاهرة، 1984م، 
ط1).

العزيـز بـن عبـد الرمحن،أدلـة الترشيـع املختلـف يف االحتجـاج هبـا،)د. ن،  الربيعـة، عبـد 
ط1). 1432هــ،  الريـاض، 

الربيعـي، حيـدر غازي،جريمة االحتيـال يف جمال التجـارة اإللكرونية(أطروحة غر منشـورة 
مقدمـة لنيـل درجـة الدكتـوراه مـن كليـة الدراسـات العليـا باجلامعـة املسـتنرصية 

بالعـراق )عـام 2007م(.

رسـتم، هشـام حممد فريـد، اجلوانب اإلجرائيـة للجرائـم املعلوماتية، )مكتبـة اآلالت احلديثة، 
مرص، أسـيوط، 1994م، ط1).

ـــــــــــــــ   اجلرائـم املعلوماتيـة ـ أصـول التحقيـق اجلنائـي الفنـي واقـراح بإنشـاء آليـة 
عربيـة موحـدة للتدريـب التخصـي، بحـث مقـدم إىل مؤمتـر القانـون واحلاسـب 
اآليل واإلنرنـت يف الفـرة 1-3 مايـو2000م، آليـة الرشيعـة والقانـون، العني، دولة 

اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

ـــــــــــــــ  اجلوانـب اإلجرائيـة للجرائـم املعلوماتيـة )دراسـة مقارنة(،)مكتبـة اآلالت 
أسـيوط، 1994م، ط1). احلديثـة، مـرص، 

ـــــــــــــــ  جرائـم احلاسـوب كصـورة مـن صـور اجلرائـم االقتصاديـة املسـتحدثة، جملة 
الدراسـات القانونيـة، جامعـة أسـيوط، العـدد 17، 1995م.

الرمـيل، شـمس الديـن، حممـد بن أيب العبـاس، هنايـة املحتـاج إىل رشح املنهاج  )ومعه حاشـية 
الشـرامليس(، )دار الفكـر، لبنان، بروت، 1404هــ/1984م/ ط2).



190

الزحيـيل، حممـد مصطفـى، وسـائل اإلثبـات يف الرشيعـة اإلسـامية، )مكتبـة املؤيـد، عـامن، 
األردن، 1415هــ، ط1).

عيَّـة واآلراء املذهبيَّة  ـامل لألدّلة الرشَّ الزحيـيل، وهبة مصطفـى، الفقه اإلسـامي وأدلته، )الشَّ
وأهـّم النَّظريَّـات الفقهيَّـة وحتقيـق األحاديـث النَّبويَّـة وخترجيهـا(، )ط4، دار الفكر، 

دمشـق، 1422هـ/2002م(.

الزعبـي، جـال حممد، املناعسـة، أسـامة أمحد، جرائـم تقنية املعلومـات اإللكرونية –دراسـة 
مقارنـة، )دار الثقافة، األردن، عـامن، 2010م، ط1).

أبـو زهـرة، حممـد، اجلريمـة والعقوبـة يف الفقـه اإلسـامي ) اجلريمـة(، )دار الفكـر العـريب، 
القاهـرة، مـرص، 1998م، ط1). 

زينو، حممد بن مجيل، الدرر السنية يف األجوبة النجدية،)د. م، د. ن، 1414هـ، ط5).

رسور، أمحـد فتحـي، الوسـيط يف قانـون اإلجـراءات اجلنائيـة، )دار النهضـة العربيـة، مـرص، 
ص423. ط3(،  2012م،  القاهـرة، 

سـامة، مأمـون حممـد، اإلجـراءات اجلنائيـة يف الترشيـع الليبي،)اجلـزء األول(، )منشـورات 
اجلامعـة الليبيـة، كليـة احلقـوق، بنغـازي، د. ت، ط1).

ـــــــــــــــ  اإلجـراءات اجلنائيـة يف الترشيـع الليبـي، اجلـزء الثـاين، )منشـورات املكتبـة 
ط2). بنغـازي،2000،  الوطنيـة، 

السـيوطي، جـال الديـن، عبـد الرمحـن ابـن أيب بكـر، األشـباه والنظائـر يف قواعـد وفـروع 
الشـافعية، حتقيـق: حممد حممد تامـر، وحافظ عاشـور حافظ، )دار السـام، الرياض، 

ط1). 1424هـ/2004م، 

الشـاطبي، إبراهيـم بـن موسـى بن حممـد، االعتصـام، حتقيـق: حممد بـن عبد الرمحن الشـقر، 
سـعد بـن عبد اهلل آل محيد، هاشـم بن إسـامعيل الصيني، )دار ابن اجلـوزي، الرياض، 

1429هـ2008م، ط1).



191

ـــــــــــــــ  املوافقـات، حتقـق: أبـو عبيـدة، مشـهور بن حسـن آل سـلامن، تقديـم: بكر بن 
عبـد اهلل أبو زيـد، )وزارة الشـئون اإلسـامية، اململكـة العربية السـعودية، ط1).

شـتا، حممـد حممد، فكـرة احلاميـة اجلنائية لرامـج احلاسـب اآليل،)دار اجلامعة اجلديـدة، مرص، 
ط1). 2001م،  اإلسكندرية، 

الشـحات، إبراهيـم حممـد منصـور، اجلرائـم اإللكرونيـة يف الرشيعـة اإلسـامية والقوانـني 
اإلسـكندرية،  مـرص،  اجلامعـي،  الفكـر  )دار  مقـارن(،  فقهـي  )بحـث  الوضعيـة، 

ط1). 2011م، 

شلبي، حممد مصطفى،الفقه اإلسامي بني املثالية والواقعية،)دون معلومات(.

الشـنقيطي، أمحـد بـن أمحـد املختـار اجلكنـي، مواهـب اجلليل مـن أدلة خليـل، مراجعـة: عبد 
اهلل إبراهيـم األنصـاري، )دار الكتـب العلمية، بـروت، 1426هــ/2005م، ط1).

الشـوكاين، حممـد بـن عيل بن حممد، إرشـاد الفحـول إىل حتقيق احلق من علـم األصول، حتقيق: 
أمحـد عزو عناية، )دار الكتاب العريب، لبنـان، بروت، 1421هـ/2001م، ط2).

صـادق، مرفـت عبداملنعـم، احلاميـة اجلنائيـة للمسـتهلك، )رسـالة دكتوراه،-غر منشـورة- 
جامعـة القاهـرة، 1996م(.

صالـح، نائـل عبد الرمحن،حمـارضات يف قانون أصول املحاكـامت اجلزائيـة،)دار الفكر العريب، 
األردن، عامن، 1997م، ط1).

الصاوي، أمحد بن حممد،بلغة السالك ألقرب املسالك،)د. ن، د. م، 1952م، ط3).

دكتـوراه غـر  اإلثبـات، رسـالة  اإللكـروين وحجيتـه يف  الصباحـني، سـهى حييى،التوقيـع 
2005م(. القاهـرة،  جامعـة  احلقـوق،  كليـة  منشـورة، 

الصغـر، مجيـل عبـد الباقـي، أدلـة اإلثبـات اجلنائـي والتكنولوجيا احلديثـة )أجهزة الـرادار– 
احلاسـبات اآلليـة – البصمة الوراثية( – دراسـة مقارنة(،)دار النهضـة العربية، مرص، 

ط1). 2001م،  القاهرة، 



192

ـــــــــــــــ  اإلنرنـت والقانـون اجلنائـي،)دار النهضة العربيـة، مرص، القاهـرة، 2001م، 
ط1).

الطـري،  أبـو جعفـر، حممـد بـن جرير بـن يزيـد، جامـع البيـان يف تأويل القـرآن، املشـهور بـ 
)تفسـر الطـري(، حتقيـق: أمحـد حممـد شـاكر، )مؤسسـة الرسـالة، دمشـق،1420 

هــ/2000م، ط1).

الطحـاوي، أمحـد بن حممد، حاشـية الطحاوي عى الـدر املختار، )دار املعرفـة للطباعة والنرش، 
لبنان  بروت، 1957م، ط1).

الطراونة، مصلح أمحد، التحكيم اإللكروين، )جملة احلقوق، عدد1، جملد2، 2003م(.

الطريقـي، عبـد اهلل بن عبـد املحسـن، جريمة الرشـوة يف الرشيعـة اإلسـامية، )د. ن، اململكة 
العربية السـعودية، 1403هــ/1982م، ط3).

طلبـة، حممـد فهمـي، وآخرون،دائـرة معارف احلاسـب اإللكـروين، )مطابـع املكتب املرصي 
احلديث، القاهـرة، 1991م، ط1).

عابـد، عبـد احلافـظ عبـد اهلادي،اإلثبـات اجلنائـي بالقرائـن – دراسـة مقارنـة، )دار النهضـة 
العربيـة، مـرص، القاهـرة، 1998م، ط1). 

ابـن عابديـن، حممـد أمـني بـن عمـر احلنفي،منحـة اخلالـق عـى البحـر الرائـق،)دار الكتـب 
ط1). 1990م،  بـروت،  لبنـان،  العلميـة، 

عبـد التواب،معرض،الوسـيط يف رشح جرائـم الغش والتدليـس وتقليد العامـات التجارية، 
)دار املطبوعـات اجلامعية، مرص، اإلسـكندرية، 1998م، ط1).

عبـد العال،طارق،التجـارة اإللكرونيـة: املفاهيـم التجارب التحديـات األبعـاد التكنولوجية 
واملاليـة والتسـويقية والقانونيـة،  الـدار اجلامعية، مـرص، القاهـرة، 2003م، ط1).

العبـودي، عباس،التعاقـد عـن طريق وسـائل االتصـال الفـوري وحجيتها يف اإلثبـات املدين، 
دراسـة مقارنـة، )د. ن، د. م، د. ت(.



193

العبيـدي، خالـد عبـداهلل، احلاميـة اجلنائيـة للتعامـات اإللكرونيـة يف نظـام اململكـة العربيـة 
السـعودية دراسـة حتليليـة مقارنة، قدمـت للحصول عـى درجة املاجسـتر يف العدالة 
اجلنائيـة، ختصـص السياسـة اجلنائيـة إىل جامعـة نايـف العربيـة للعلوم األمنيـة، )عام 

2008م(.

العتيبـي، ماجـد نارص،)1428هــ(، اجلرائـم املعلوماتيـة وعقوبتهـا يف الفقـه والنظام دراسـة 
تأصيليـة مقارنـة مقدمـة لنيـل درجة املاجسـتر يف العدالـة اجلنائية، ختصـص الترشيع 

اجلنائـي اإلسـامي مـن جامعة نايـف العربيـة للعلـوم األمنية، عـام 1428هـ(.

عثـامن، آمـال عبد الرحيم،اإلثبـات اجلنائي ووسـائل التحقيـق العلمية، )دار النهضـة العربية، 
القاهرة، 1975م، ط1).

عثـامن، آمال،علـم اإلجرام وعلم العقوبـات، )دار النهضة العربية،مـرص – القاهرة، 1980م، 
ط1).

أبـو عرايب، غـازي، القضـاة، فياض،حجيـة التوقيع اإللكروين- دراسـة يف الترشيـع األردين، 
جملـة جامعة دمشـق للعلوم االقتصاديـة والقانونية، املجلد20، العدد األول، دمشـق، 

2003م.

املعلومـات،  وتقنيـة  القانـون  موسـوعة  واالنرنـت،  اآليل  احلاسـب  عرب،يونس،جرائـم 
ط1). م،2002م،  د.  العربيـة،  املصـارف  احتـاد  )منشـورات 

العربان، حممد عيل، اجلرائم املعلوماتية،)دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2004م، ط1).

عفيفـي كامـل عفيفـي، جرائـم الكمبيوتـر وحقوق املؤلـف واملصنفـات الفنيـة ودور الرشطة 
والقانـونـ  دراسـة مقارنـة، )د. مـرص، القاهـرة، د. ت، ط1).

عقيـدة، حممـد أبـو العا،احلاميـة اجلنائيـة للتجـارة اإللكرونيـة )بحـث مقـدم ملؤمتـر جرائـم 
بـدون طبعـة، 2006م(. والقانـون،  الرشيعـة  الشـارقة،كلية  املعلومات،جامعـة 

العكيـيل، عبد األمر،أصـول اإلجراءات اجلنائيـة يف قانون أصول املحاكـامت اجلزائية،)مطبعة 
املعارف، العراق، بغـداد، 1975م، ط1).



194

للدراسـات  العـريب  اإلسـامية،)املركز  الرشيعـة  يف  املسـتهلك  عوده،محايـة  العاميدة،حممـد 
ط1). ت،  د.  القاهـرة،  مـرص،  واألبحـاث، 

عـوض، رمـزي ريـاض، مرشوعيـة الدليـل اجلنائـي يف مرحلـة املحاكمـة ومـا قبلها –دراسـة 
حتليليـة تأصيليـة مقارنـة–)دار النهضـة العربية،مـرص، القاهـرة، 1997م، ط1).

عياض، القايض، مشارق األنوار، )د. ن، املغرب، 1333هـ، ط1).

الغامـدي، نارص بـن حممد،االختصـاص القضائي يف الفقه اإلسامي،رسـالة ماجسـتر قدمها 
الباحـث إىل جامعـة أم القرى، مكـة املكرمة، د. ت(.

الغـش التجاريفـي املجتمع اإللكـروين، ورقة عمـل مقدمة إىل النـدوة الرابعـة ملكافحة الغش 
التجـاري والتقليـد يف دول جملـس التعـاون اخلليجي، مـن الغرفة التجاريـة الصناعية 

بالريـاض خال الفرة 20-21 سـبتمر عـام 2005م.

ابـن فـارس، أمحـد بن فـارس بـن زكريـا، معجـم مقاييـس اللغـة، حتقيـق: عبد السـام حممد 
هـارون، )دار اجليـل، بـروت- لبنـان، 1420هــ/ 1999م، ط1).

الفـايس، عال، مقاصـد الرشيعة اإلسـامية ومكارمها، )ط5، مؤسسـة عال الفـايس، الدار 
1429هـ/2008م(. االبيضاء، 

الفتوحـي، حممـد بن أمحـد، منتهـى اإلرادات يف مجع املقنع وزيـادات، حتقيق: عبـد اهلل الركي، 
)مؤسسة الرسـالة، بروت، 1427هـ/2008م، ط2).

الفـراء، أبـو يعـى، حممـد بـن احلسـني، األحـكام السـلطانية، تصحيـح وتعليـق: حممـد حامد 
الفقـي، )دار الكتـب العلميـة، بـروت ـ لبنـان، 1403هــ، ط1).

فهمـي، حممد، املوسـوعة الشـاملة ملصطلحات احلاسـب اإللكروين، )مطابـع املكتب املرصي 
احلديـث، القاهرة،199 1م، ط1).

الفـروز آبادي، جمـد الدين، القاموس املحيط،)مؤسسـة الرسـالة، لبنان ـ بـروت، 1407هـ، 
ط2).



195

قايد، أسـامة عبـداهلل، احلاميـة اجلنائية للحيـاة اخلاصة وبنـوك املعلومات ـ دراسـة مقارنة،)دار 
النهضـة العربية، مرص،  القاهـرة، 1989م، ط2).

ابـن قدامـة، عبـداهلل بـن أمحـد بـن حممـد، روضـة الناظـر وجنـة املناظـر يف أصـول الفقـه عى 
مذهـب اإلمـام أمحد  بـن حنبـل،  )مؤسسـة الرّيـان، بـروت، 1423هــ/2002م، 

ط2).

قشـقوش، هـدى حامـد، احلاميـة اجلنائيـة للتجـارة اإللكرونيـة عـر اإلنرنـت، )دار النهضة 
العربيـة، مـرص، القاهـرة، 2000م، ط1).

القشري، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، )دار الفيصلية، مكة املكرمة، د. ت، ط1).

قـورة، نائلـة عـادل حممـد فريـد، جرائـم احلاسـب االقتصاديـة، )دار النهضـة العربيـة، مرص، 
القاهـرة، 2004م، ط1).

ابـن قيـم اجلوزية، الطـرق احلكمية يف السياسـة الرشعية، حتقيق: سـيد عمـران، )دار احلديث، 
مرص، القاهـرة، 1423هـ/2002م، ط1).

الكاسـاين، أبوبكـر بـن مسـعود بـن أمحـد، بدائـع الصنائـع يف ترتيـب الرشائع،)دارالكتـب 
ط2). 1406هــ/1986م،  بـروت،  لبنـان،  العلميـة، 

ابـن كثـر، أبـو الفـداء، إسـامعيل، تفسـر القـرآن العظيـم، )دار الفيحـاء، دمشـق، 1418هـ 
ط2). /1998م، 

الكركـي، الرائـد كـامل، جرائـم احلاسـوب ودور مديريـة األمـن يف مكافحتها)ورقـة عمـل 
مقدمـة إىل نـدوة قانون محاية حـق املؤلف نظرة إىل املسـتقبل( املنعقـدة يف عامن بتاريخ 

1999/7/5م.

الكعبـي، حممـد عبيد،اجلرائـم الناشـئة عن االسـتخدام غـر املرشوع لشـبكة االنرنـت، )دار 
النهضـة العربية،مرص-القاهـرة،2005م، د. ط(.

اللهيبـي، مطيع اهلل دخيـل اهلل، العقوبات التفويضيـة وأهدافها يف الكتاب والسـنة، )دار هتامة، 
جدة، د. ط، 1404هـ(.



196

الرشيعـة  املطلـق يف ضـوء  بعنوان:)التحكيـم  والقانـون  للرشيعـة  الثـاين  املؤمتـر اإلسـامي 
اإلسـامية. للدراسـات  اجلامعـي  طرابلـس  معهـد  2000م-   -1421 والقانـون(، 

املـاوردي، عـيل بـن حممـد بـن حبيـب، األحـكام السـلطانية، )دار الفكـر، بروت-لبنـان، 
ط1).  1422هــ/2002م، 

املباركفوري، عبد الرمحن، الرحيق املختوم، )دار الفيحاء، سوريا، دمشق، 1418م، ط1).

باريـس  أبـو احلسن،اسـتخدام اهلاتـف اآليل يف املجـال القضائـي بمحكمـة  جماهـد، أسـامة 
االبتدائيـة، جملـة القضـاء- عـدد10، ينايـر يونيـو سـنة 1990م.

جممع الفقه اإلسامي بجدة، جملة جممع الفقه اإلسامي، العدد الثاين، جدة، 1423.

قلعه جي،حممد رواس،املعامات املالية املعارصة يف ضوء الفقه والرشيعة، )دون معلومات(.

املوقـع  الرقمـي، عـى  العـامل  الرقمـي، جملـة  اجلنائـي  الدليـل  اسـتخاص  حممـد صفـوت، 
.http://www.al-jazirah.com/digimag/28032004/wr46.htm:اإللكـروين

حممـود، أمحـد حممـد، احلاميـة اجلنائية للمسـتهلك، )رسـالة دكتـوراه، كليـة احلقـوق - جامعة 
املنصـورة، املنصـورة، 2002م(.

املعلومـات،  جريمةرسقـة  جمـال  يف  األدلـة  مجـع  عيل،إجـراءات  حسـني  عبـداهلل  حممـود، 
بحـث مقـدم للمؤمتـر العلمـي األول حـول اجلوانـب القانونيـة واألمنيـة للعمليـات 
28ابريـل2003م.  / الفـرة26  خـال  ديب،  اجلنائـي،  حمورالقانـون  اإللكرونيـة، 
حممـود، عبداهلل حسـني عـى، رسقة املعلومـات املخزنـة يف احلاسـب اآليل،)دارالنهضةالعربية،

القاهرة،2002م، ط2).
حممـود، عبـداهلل ذيب،محايـة املسـتهلك يف التعاقـد اإللكـروين، دراسـة مقدمـة لنيـل درجـة 
املاجسـتر  مـن كليـة الدراسـات العليـا بجامعـة النجـاح الوطنيـة، فلسـطني، )عـام 

.(2009
اح، أمحد،التجـارة اإللكرونيـة مـن منظـور إسـامي،أطروحة غـر منشـورة مقدمـة لنيل  مـدَّ
درجـة الدكتـوراه مـن كليـة الفقـه وأصولـه بجامعـة احلـاج اخلـر باجلزائـر، )عـام 

2005م(.



197

مـدى حجيـة التوقيـع اإللكـروين يف اإلثبـات بحـث مقـدم ملؤمتـر الكويـت األول للقانـون 
واحلاسـب اآليل املنعقـد مـن 4-1989/11/7 – منشـور يف كتـاب جمموعة أبحاث 

املؤمتر.

مـراد، عبدالفتـاح، التجـارة اإللكرونيـة والبيع والـرشاء عن طريـق االنرنت، )رشكـة البهاء 
للنرش، مـرص- االسـكندرية، 2003م، ط1).

املرصفاوي، حسن، قانون العقوبات اخلاص، )د. ن، مرص  القاهرة،1975م، د. ط(.

مصطفـى، حممـود حممـود، رشح قانـون اإلجـراءات اجلنائيـة،)دار النهضـة العربيـة، القاهرة، 
ط1). 1976م، 

مصطفـى، معـوان، التجارة اإللكرونيـة ومكافحة اجلريمـة املعلوماتية )قواعـد اإلثبات املدين 
والتجـاري(، )دار الكتاب احلديث، مرص، القاهـرة، 2008م، ط1).

مليكـة، حنـان، النظـام القانوين للتوقيـع اإللكروين،أطروحة غر منشـورة مقدمـة لنيل درجة 
الدكتـوراه مـن كلية احلقوق بجامعة دمشـق )عـام 2009م(.

املنظمـة العربيـة للتنميـة اإلداريـة، أعـامل املؤمتـرات، محاية املسـتهلك مـن الغـش التجاري يف 
الـدول العربيـة، نـدون عقـدت يف رشم الشـيخ، مرص، ينايـر، 2008م.

ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، )دار املعارف، بروت- لبنان، د. ت، ط1).

املهـري، خالد حممـد، التحقيق اجلنائي العمـيل يف اجلريمة التقليدية واملعلوماتيـة، )دار الغرير، 
ديب، د. ت، ط1(، ص508. و طلبـة، حممـد فهمي،احلاسـبات اإللكرونيـة حارضها 

ومسـتقبلها، )مطابع الكتـاب املرصي احلديث، القاهـرة،1992م، ط1).

املـواق، حممد بن يوسـف بن أيب القاسـم،التاج واإلكليـل ملخترصخليل، )دارالكتـب العلمية، 
لبنان، بـروت، 1416هـ/1994م، ط1).

مومني،بشـار طال،مشـكات التعاقـد عـر اإلنرنـت، )دار عـامل الكتـب احلديـث، عـامن، 
ط1). 2004م،  األردن، 



198

نجـم، حممـد صبحـي، رشح قانـون العقوبـات األردين )القسـم العـام(، )منشـورات اجلامعة 
األردنيـة، عـامن، 1988م، ط1).

ابـن نجيـم، زيـن الدين بـن إبراهيم بـن حممـد ،  البحرالرائق رشح كنـز الدقائـق، )ويف آخره: 
تكملـة البحرالرائـق ملحمـد بـن حسـني بـن عـيل،  ويف حلاشـية: منحةاخلالـق البـن 

ط2). ت،  د.  م،  د.  عابدين(،)دارالكتاباإلسـامي، 

مـرشوع نظـام املبـادالت اإللكرونيـة والتجـارة اإللكرونيـة يف اململكـة العربيـة السـعودية 
1423/3/17هــ، إعـداد التجـارة اإللكرونيـة بـوزارة التجـارة.

النـووي، أبوزكريـا، حميـي الديـن، حييـى بـن رشف، روضةالطالبـني وعمـدة املفتـني، حتقيق: 
زهرالشـاويش، )املكتباإلسـامي،بروت، 1412هــ/ 1991م، ط3).

ـــــــــــــــ كتـاب املجمـوع )رشح املهـذب للشـرازي(،  تكملـة: حممـد نجيـب املطيعي، 
)دار إحيـاء الـراث العـريب، بـروت، د. ت، ط1).

ابن اهلامم، حممد بن عبدالواحد السيوايس، فتح القدير، )د: ط،دارالفكر، بروت، د: ت(.

السـنة  القانونيـة،  والتحديـات  اإللكرونيـة  التجـارة  يف  الغفور،حمـارضات  عبـد  الـوزاين، 
2006/2005م. األردنيـة،  اجلامعـة  اجلامعيـة، 

أبـو الوفـا، أمحـد، التحكيـم االختيـاري واإلجبـاري، )منشـأة املعـارف، مرص، اإلسـكندرية، 
ط1). 1993م، 

يوسـف، أمر فـرج، الغش التجاري اإللكـروين وأسـاليب مكافحته، )دار الكتـاب احلديث، 
مرص - القاهـرة، 2011م، ط1).

ـــــــــــــــ عامليـة التجـارة اإللكرونيـة وأسـاليب مكافحة الغـش التجـاري اإللكروين، 
)املكتـب اجلامعـي احلديـث، مـرص، القاهـرة، 2009م، ط1).

يونس،عمـر حممـد أبوبكر،اجلرائـم الناشـئة عـن اسـتخدام اإلنرنـت، )دار النهضـة العربيـة، 
مـرص، القاهـرة، 2004م، ط1).



199

األنظمة والقوانني

قانـون األونيسـرال النموذجـي بشـأن التجـارة اإللكرونيـة، اجلمعيـة العامة لألمـم املتحدة، 
جلنـة القانـون التجاري الـدويل، قـرار رقـم )85( يف 1996/12/16م.

نظام اململكة العربية السعودية ملكافحة الغش التجاري لسنة 1422هـ.

نظـام محايـة حقـوق املؤلـف الصـادر بالقـرار رقـم 85 يف 1424/4/9هــ الصادر باملرسـوم 
امللكـي رقـم م/ ك يف 1424/7/21هــ.

مواقع شبكات اإلنرتنت

.www.neelwafurat.com :موقع مكتبة النيل والفرات عى الشبكة العنكبوتية

.Dpolice.Maktoobblog املوقع اإللكروين
.www.arablaw.org- www.droit-technologie.org.

www.FTC.gov/bcp/menu-internet.htm.


