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Abstract 

The phenomenon of cybercrime has recently emerged as a result of the tremendous technical 

progress and dependence on technology in various aspects of life, and its proliferation has 

contributed to the limitations of international conventions on cooperation in dealing with them and 

the absence of deterrent sanctions, which obliges States to develop Mechanisms to combat it 

through the enactment of special laws and public awareness of their dangers, The aim of this 

research is to define cybercrime and define its images and penalties and the methods of 

international cooperation to combat it in Qatari Law No. 14 of 2014 on cybercrime, as well as to 

indicate the position of Islamic Sharia on emerging issues and how to find appropriate solutions to 

them, from During the descriptive study of cybercrime and its comparison with conventional 

crimes, comparing the position of Qatari law with the Islamic approach in confronting 

contemporary issues, One of its main findings was that the promulgation of the special law might 

facilitate the prosecution and prosecution of cybercrime, and that international cooperation on 

combating cybercrime could be achieved only by activating international conventions in order to 

try to unify views on them, and that the purposes The Islamic sharia defines the general framework 

for dealing with the issues that have been developed, and the general rules of Fiqh work together 

with the legitimate purposes of confronting contemporary issues such as cybercrime. 
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 البحث ملخص

نواحي برزت يف الفرتة األخرية ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية، نتيجة للتقدم التقين اهلائل واالعتماد على التكنولوجيا يف خمتلف  
احلياة، وساهم يف انتشارها حمدودية االتفاقيات الدولية اخلاصة ابلتعاون يف جمال مواجهتها، وغياب العقوابت الرادعة، 
األمر الذي يُ ْلزِم الدول تطوير آليات مكافحتها من خالل سن القوانني اخلاصة وتوعية الناس مبخاطرها، هدف هذا 

وحتديد صورها وعقوابهتا وطرق التعاون الدويل ملكافحتها يف القانون القطري رقم  تعريف اجلرائم اإللكرتونية البحث إىل
اخلاص ابجلرائم اإللكرتونية، كما هدف إىل بيان موقف الشريعة اإلسالمية من القضااي املستجدة  2014( لسنة 14)

اإللكرتونية ومقارنتها مع اجلرائم التقليدية، وذلك من خالل الدراسة الوصفية للجرائم  وكيفية إجياد احللول املناسبة هلا،
ومقارنة موقف القانون القطري مع املنهج اإلسالمي يف مواجهة القضااي املعاصرة، وكان من أبرز نتائجه: أن صدور 

ق القانون اخلاص قد يسهل متابعة اجلرائم اإللكرتونية ومعاقبة فاعليها وإقامة احلجة عليهم، وأنه ال يوجد سبيل لتحقي
التعاون الدويل بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية إال بتفعيل االتفاقيات الدولية حملاولة توحيد وجهات النظر بشأهنا، وأن 
مقاصد الشريعة اإلسالمية حتدد اإلطار العام للتعامل مع القضااي املستحدثة فتعمل القواعد الفقهية العامة جنبًا إىل 

 ة القضااي املعاصرة مثل اجلرائم اإللكرتونية.جنب مع املقاصد الشرعية ملواجه
   اإللكرتونية ,القطري ,القانون  ,اجلرائم ,موقف ,الشريعةالكلمات املفتاحية:  
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 مقدمة

 ها، وتدشينمعامالهتاالتِ قنية يف على  اً كبري   اعتماداً مة ول املتقد ِ اعتماد الد  ، و املعاصرة يف عاملنا نتيجة للثورة اإللكرتوني  
وسرعة  اإلجراءاتتسهيل  انحيةمن  ةاحلكومات اإللكرتونية اليت تتناسب مع منط عصران احلاضر أكثر من التقليدي  

مة إلكرتونياً، ول املتقد ِ عن بقية الد  منعزلة  تصبح    الكي    ول سرعة جماراة هذا الركب العاملي ِ ة الد  األداء، كان لزاماً على بقي  
ة إصدار التشريعات القانوني    ات عدة مبا يصاحب هذا التقدم التقين من جرائم، منها:إشكاليهذه الدول وقعت يف    أن    إال  

طرق و د خصائصها، إضافة إىل اإلثبات اجلنائي هلذا النوع من اجلرائم، وحتد ِ  عر ِفهاتة ابجلرائم اإللكرتونية اليت اخلاص  
مع حداثة  ،فكرة احلدود والبعد املكاين معهلغى أالتعاون الدويل يف هذا اجملال الذي جعل من العامل قرية صغرية واحدة 

لتكون ختيار دولة قطر  اب  ةلباحثا  تقام، لذا  يف عصر التشريع   سالمية وهو مامل يكن موجوداً اإلهذا املوضوع يف الشريعة  
بدأ العمل  إذ ؛ووضعه حيز النفاذ فيهاهلذا البحث، حلداثة إصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية  موضوع الدراسة

ما  ؟هاما هو موقف الشريعة اإلسالمية منو  اجلرائم اإللكرتونية؟ ما، والسؤال يثار هنا: 2015به يف دولة قطر يف عام 
  ؟تهامكافحاجلهود الدولية يف   ماو  ؟وحدد صورها املشرع القطري  هافكيف عر  و   ؟هاخصائص

ق إىل خصائصها اليت التطر  و ، تعريف اجلرائم اإللكرتونية يف التشريع القطري ِ اإلجابة عن هذه األسئلة ب بحثالحياول 
طرق مكافحتها دولياً مبا يتناسب و كيفية اكتشافها،  ا و وسائل إثباهتوبيان  ،  صورهازها عن غريها من اجلرائم، وتوضيح  متي ِ 

، هلااملناسبة جياد احللول إ يةوكيفها سالمية مناإلبيان موقف الشريعة مع  ،للقاراتجرمية عابرة  اأهن خاصة مع طبيعتها
موقف   ية، ومقارنةوذلك من خالل الدراسة الوصفية للجرائم اإللكرتونية يف القانون القطري، ومقارنتها مع اجلرائم التقليد 

  القانون الوضعي املتمثل ابلقانون القطري حمل الدراسة ابملنهج اإلسالمي يف مواجهة القضااي املعاصرة.

بدولة قطر   منها، وجماله املكاين يعىن  الشريعة اإلسالميةوموقف  اجلرائم اإللكرتونية،    أما حدود البحث فمجاله املوضوعي
عام من    2014لسنة    (14)قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري رقم    ن وقت نفاذم  يمتدفالزماين    هجمال  ، أمافقط

 . 2018ىل عام  إ  2015

وعليه توزع البحث إىل ثالثة مباحث: أوهلا مفهوم اجلرمية اإللكرتونية يف القانون القطري، واثنيها: صور اجلرائم اإللكرتونية 
سالمية من اجلرائم  موقف الشريعة اإلتها، واثلثها: حلدويل يف جمال مكافالتعاون ايف القانون القطري وطرق إثباهتا و 

 .لكرتونيةاإل
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 يف القانون القطري اإللكرتونية  مفهوم اجلرميةاملبحث األول:  

 املطلب األول: اخللفية العامة للجرمية اإللكرتونية

ساليب التعامل النمطي اليومي أتسهيل يف مبتكرات تكنولوجية حديثة، سامهت  هورهناية القرن املاضي ظ شهدت
 تداوهلا عرب وسائل تقنية، وسيلةً  واليت يتم   ،ت املعامالت اإللكرتونيةءجاف، وتيسريها لألفراد واملؤسسات واحلكومات

هذا النمط يتمثل و ألمناط السائدة قدمياً، إىل اضاف ياملعامالت  منحياتنا املعاصرة منطًا جديداً  أضفت على جديدةً 
ت اخلاصة احملفوظة من املعلومات والبياان  اً ال هنائي  اً اليت قد تضم عدد  هاونظم املعلومات وبراجم  ،لكرتونيةإليف املعامالت ا

اظ عليها لكرتونية تسهم يف احلفإبتشفري خاص يف دعامات احملمية ، أو هميكن الولوج إليها إال عن طريق ال برقم سري
 .(1)نية يف عاملنا اليوموذلك ألمهيتها القانو   ؛سواء كان ذلك بقصد الرتفيه أو بقصد الضرر  ،من العبث أو التالعب هبا

اجها وإجيادها واالستفادة منها، اليت يعتمد اجملتمع على إنت نتاجساسية لإلات والبياانت املادة اخلام األاملعلومتعد هذه 
، ويسرته  ا وسهلت الكثرينسانية وطورت وسائل تعامالهتنظم املعلومات، واليت ارتقت ابإل  املعلومات املخزنة علىإال أن   

صحاب النفوس الضعيفة والشريرة بيئة خصبة لتنفيذ جرائمهم بكل يسر وسهولة، أوجد فيها جمرمو التقنية احلديثة و 
قد يوازي يف طياته  مظلم   جانب   -اليت حتتوي البياانت واملعلومات-هذه املعامالت اإللكرتونية  ب  اح  ص  وبذلك فقد 

فكانت هذه   اجلانب املشرق هلا، فربزت ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية ومتثلت يف عدة صور مل تعهدها النظم البشرية من قبل،
لكرتونيات وخاصة جمال التقنية واإل  ،العلمية  السريع يف شىت اجملاالت  الصور السلبية هلذا التقدم  إحدىاجلرائم والتعدايت  

ر تزوياقع واألنظمة اإللكرتونية، و جرمية اخرتاق املو يل املثال ال احلصر،  على سبمنها  نذكر  عصران احلاضر،  الذي يتميز به  
العبث ابلشبكة املعلوماتية املعلومات، و ملتعلقة بتقنية إعاقة الوصول إىل الربامج أو الشبكات ااملستندات اإللكرتونية، و 

قنية املعلومات، والتصنت أو ت الشبكة املعلوماتيةستخدام العبث ابلفحوص الطبية ابأو وسائل تقنية املعلومات، و 
بتزاز والسب حتيال واالوالتهديد والسرقة واال ،ستيالء على البطاقات اإللكرتونية، واالالشبكة املعلوماتيةستخدام اب

 . (2)وغريها الكثري ،ف والتشهري اليت تتم عرب الوسائل اإللكرتونية احلديثةوالقذ 

أهنا: الفعل غري املشروع الذي يساهم يف ارتكابه احلاسب إىل ء يف تعريف اجلرمية اإللكرتونية ذهبت آراء الفقهاوقد 
ور السلوك ارتكابه، أو هي خمتلف صاآليل، أو هي الفعل غري املشروع الذي يكون احلاسب اآليل أداة رئيسية يف 

 
 .11، ص2015، 1، طعباش أمني، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، طاإللكرتونيةاحلماية اجلنائية للمعامالت ( 1)
ارة إىل جهود مكافحتها جرائم املعلوماتية واإلنرتنت )اجلرائم اإللكرتونية( دراسة مقارنة يف النظام القانوين ملكافحة جرائم املعلوماتية واإلنرتنت مع اإلش(  2)

 .66، ص2007، 1 عبد الكري عبد هللا، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، طعبد هللاحملياً وعربياً ودولياً، 
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ضراراً مبكوانت احلاسب ستخدام املعاجلة اآللية للبياانت، أو هي عمل أو امتناع أيتيه اإلنسان إاإلجرامي اليت ترتكب اب
 .(3)تصال اخلاصة به، اليت حيميها قانون العقوابت ويفرض هلا عقاابً وشبكات اال

يف مجلة قوانينه    ساسيةة مبقتضى التعديالت اجلوهرية واألف اجلرمية اإللكرتونيتعري  حولسنعرض ما قننه املشرع القطري  و 
لذي كان يف قانون العقوابت رقم قانوانً خاصاً ملعاجلة هذا النوع من اجلرائم، واستدراكاً للنقص ا اأفرد هل يت، والالعقابية

لكرتونية وهو قانون مكافحة اجلرائم اإل  ،2015سنة    ون اجلديد حيز النفاذ والتطبيقدخل القان  إذ  ،1971  ( لسنة14)
عن  هاخرياً سوف نعرج على خصائص اجلرمية اإللكرتونية، مث سنذكر أهم الفروق اليت متيز أ، و 2014( لسنة 14رقم )

 هذه اجلرائم.  حولكامالً   وضوحاً اجلرمية مبفهومها التقليدي، لتتضح بعدها الصورة  

 اإللكرتونية يف القانون القطرياملطلب الثاين: تعريف اجلرمية  

أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية املعلومات، أو نظام معلومايت، ري اجلرمية اإللكرتونية أبهنا: "عرف املشرع القط
 .  (4)أو الشبكة املعلوماتية، بطريقة غري مشروعة، مبا خيالف أحكام القانون"

ستخدام ثالثة عناصر، إما أن تكون ابتوافر ب اإللكرتونية وقوع اجلرمية يف هذا التعريفوهكذا حدد املشرع القطري 
املقصود هبذه  وضح الشبكة املعلوماتية، كما أن تكون عرب ، أو أن تكون عرب نظام معلومايت، أووسائل التقنية ىحدإ

 : يتالعناصر الثالثة على النحو اآل

أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة، تستعمل لتخزين   ،أوالً: تقنية املعلومات، وهي أي وسيلة مادية أو غري مادية"
زنة هبا، ويشمل ذلك املعلومات وترتيبها وتنظيمها واسرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها وتبادهلا وفقاً لألوامر والتعليمات املخ
 مجيع املدخالت واملخرجات املرتبطة هبا سلكياً أو السلكياً يف نظام معلومايت أو شبكة معلوماتية.

اثنيا: نظام معلومايت، وهو جمموعة برامج وأجهزة، تستخدم إلنشاء أو استخراج املعلومات، أو إرساهلا، أو استالمها، 
 أو عرضها، أو معاجلتها، أو ختزينها. 

لثا: الشبكة املعلوماتية وهي ارتباط بني أكثر من وسيلة لتقنية املعلومات، للحصول على املعلومات وتبادهلا، مبا يف اث
 .(5)("اإلنرتنت)خلاصة والعامة والشبكة العاملية  ذلك الشبكات ا

 
اإلمارات،   –أكادميية شرطة ديب  -، علي حممود علي محيدة، جملة األمن والقانون  أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي(  3)

 .16، ص 2009، 1ع -17مج 
 . 2014( لسنة 14من الباب األول للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 1املادة  (4)
 . 2014( لسنة 14من الباب األول للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 1املادة  (5)
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 .من غري توافر هذه العناصر الثالث ري بوجود جرمية إلكرتونيةاملشرع القطوهكذا ال يقر  

 لب الثالث: خصائص اجلرائم اإللكرتونيةاملط

مل يكن هلا وجود سابق يف املاضي  جرمية حديثة ؛ كوهناها من اجلرائمللجرمية اإللكرتونية عدة خصائص متيزها عن غري 
يف املخاطر املرتتبة عليها، ، فهي ختتلف يف حمل اجلرمية ونطاق وقوعها، و قبل تداول التقنية التكنولوجية احلديثة بني الناس

ة من مبجموع  ا انفردتتقليدية، لذ ال  رميةاجلالرتكاب    ةتخذ عن الوسائل التقليدية امل  كما أن وسيلة ارتكاهبا ختتلف متاماً 
 :ابآليتهذه اخلصائص  ميكن إمجال  عن غريها من اجلرائم التقليدية، و   ميزهتااخلصائص 

تستهدف مادايت ملموسة كما   الفجرمية تستهدف ابلدرجة األوىل معلومات متواجدة على النطاق اإللكرتوين،    أهنا  -
 يف اجلرمية التقليدية وإمنا تستهدف معنوايت.

قام جمرم إلكرتوين من اجلنسية   حدث حنيهذا ما سائر يف اجلرمية التقليدية، و حجم اخلحجم اخلسائر فيها يفوق  أن  -
(، وقد انتشر هذا الفايروس يف خمتلف دول العامل عن طريق الربيد I Love Youالفلبينية بصنع فايروس يسمى )

 مليارات دوالر. 7اإللكرتوين، وقدرت اخلسائر النامجة عنه حبوايل  

إظهار يف  قد يكون جمرد الرغبة    فيها  الدافع اجلرمية التقليدية، ف  ختتلف عن دوافع ارتكاب  ب اجلرمية فيهادوافع ارتكاأن    -
أو قد يكون بغرض اللهو والتسلية، أو حتقيق انتصارات  ارتكاب اجلرمية، على تقنية والقدرة احلرفية العاليةالقدرات ال

 السرقة أو اإلتالف وغريها.ما يف  تقنية بدون توافر سوء النية يف ارتكاهبا، ك

اجملرم اإللكرتوين يعد من أذكى أنواع اجملرمني وأكثرهم حرفية، وذلك ملا يتطلبه هذا النوع من اجلرائم من دقة عالية أن    -
 إذ أهنا جرمية حتدث عرب نظام تقين حديث.  ؛وفهم حمكم هلذه التقنية احلديثة

تصنف اجلرمية اإللكرتونية على أهنا   إذاإلثبات يف اجلرائم التقليدية،  ن  مصعوبة    ثريعد أك  هااإلثبات فيها واكتشافأن    -
 جرمية حتدث يف اخلفاء، مما يصعب معها ضبط اجلاين. 

لكرتونياً بعدة نظم، سواء  إلتقنيات احلديثة، واملرتابطة  ل  البيئة اإللكرتونية احلاضنة  أما ابلنسبة حملل اجلرمية اإللكرتونية، فهي
جرمية عابرة للحدود   وعليه فهيظلها غري مرئية وغري ملموسة،    أصبحت احلدود اجلغرافية يف  إذخارجها،    داخل الدولة أو

ادة الوطنية ومالحقتهم، ومبدأ السي إجراءات التحقيق، وضبط املتهمنيمثل حتدايت أخرى  يرتتب عليهاوالقارات، 
خاصة  ،لواجب التطبيق، كما أن طول اإلجراءاتختصاص القضائي، وإشكالية حتديد القانون اللدولة، وإشكالية اال
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مع طبيعة اجلرمية اإللكرتونية اليت قد تزول أدلتها قبل إمتام  عارضمية وقعت يف أكثر من دولة، يتإذا كانت اجلر 
 .  (6)التحقيقات

 أن اجلرمية اإللكرتونية جرمية مستحدثة قائمة بذاهتا، سواء يف املفهوم أو يف اخلصائص، أو حمل اجلرمية، واضح مما سبق
لزم مواجهتها بتشريع متفرد خاص هبا قادر على حل حتدايهتا املتجددة بقدر يتناسب  اأو يف اإلثبات اجلنائي هلا، لذ 

 . (7)مع تطور تقنيتها

 جلرائم التقليدية وبني اجلرائم اإللكرتونية املطلب الرابع: التفرقة بني ا

 (جرم)  فاجلرمية لغة من  لغًة واصطالحاً،ف اجلرمية  يبني هذين النوعني من اجلرائم البد لنا من تعر   يقالتفر الشروع يف  قبل  
 . (8): مقطوعة: قطعه. وشجرة جرمية أيجرمه جيرمه جرماً  . يقال:: قطع أي

   .(9)هي اعتداء على املصاحل والقيم اليت حيميها املشرع بنصوص التجري والعقاب  العام ِ واجلرمية وفقاً لتعبريها  

انون عقوبة فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القهنا "أبود جنيب حسين  الدكتور حمم  هاأما اصطالحاً، فيعرف
 ". أو تدبرياً احرتازايً 

  عموماً عناصر اجلرمية  تقومف السابق، وبناًء على التعري
ُ
 القانون، وهو السلوك الذي م بنص ِ ر  ج  على الفعل املادي امل

النتيجة للفعل اإلجرامي، وإن مل تكن  أيآاثره يف االعتداء،  ترتب هيشمل النشاط اإلجرامي واالمتناع، كما يشرتط في
 غم من عدم ترتب آاثره.الر  ى  عل اجلرمية معاقباً عليه قانوانً  عنصراً يف كل جرمية، إذ أن الشروع يف

 أن تكون للجرمية أصول    ميكن معاقبة اجلاين دون  هي من عمل اإلنسان نفسه، فالو اإلرادة اجلنائية،  ها أيضاً  من عناصر و 
 . (10)حرتازيل اإلجرامي، أو حتديد التدبري االميكن للقانون مسائلته عنها، لتحديد العقوبة املناسبة للفع  يف نفسيته

للعقوبة   هي اجلناايت، واجلنح، واملخالفات، وحيدد نوع اجلرمية وفقاً للحد األقصى  ،نواعأتقسم إىل ثالثة    عموماً ة  جلرميوا
نجد أن املشرع قد قام ، س2004( لسنة 11) رقم لعامنظران يف قانون العقوابت القطري افإذا  ،املقررة هلا يف القانون 

هي اإلعدام،  ،قوابتثالث عيف حدد اجلناايت  إذ، (25-21)من املادة  نواع اجلرائم يف الفصل األولأابلنص على 
قل أنون على خالف ذلك ابلنسبة للحبس بد، أو احلبس الذي يزيد على ثالث سنوات، مامل ينص القاؤ أو احلبس امل

 
 .17، ص2015وقي، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، املنصورة، ، حممد كمال الدس احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (6)
 . 21املرجع السابق، ص (7)
 ، مادة )جرم(، جمموعة من احملققني. 604، ص 7، ابن منظور، دار املعارف، القاهرة، جلسان العرب( 8)
 .19حممود علي محيدة، ص علي أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي، ( 9)
 . 40، ص 1988، حممود جنيب حسين، دار النهضة العربية، القاهرة، شرح قانون العقوابت، القسم العام( 10)
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لف أسنوات، وابلغرامة اليت تزيد على يزيد احلبس فيها على ثالث  ائم اليت الفهي اجلر  سنوات، أما اجلنحمن ثالث 
اقب فهي اجلرائم املع نون على خالف ذلك، أما املخالفاتقطري، أو إبحدى هاتني العقوبتني، مامل ينص القا ايلر 

 لف رايل قطري.أتزيد على    الو عليها بعقوبة مالية فقط 

ل اجلرمية يف ن حمإالوسيلة، إذ و  حمل اجلرميةاجلرائم التقليدية عن اجلرائم اإللكرتونية من حيث  وقد بينا سابقًا اختالف
املعلومات   ملموسة على أرض الواقع، بينما حمل اجلرائم اإللكرتونيةموال، أو حمررات مادية  أشخاص، أو  أاجلرائم التقليدية  

لكرتونية جلرائم اإللكرتونية فهي النظم اإلأما وسيلة ا ،افرتاضي نية يف عامل إلكرتويناملوجودة على الدعامات اإللكرتو 
 احلديثة.  

شروعة املري غ مية اإللكرتونية أبهنا: األفعالأنه ميكن تعريف اجلر  ةى الباحثرت ى اختالف الوسيلة وحمل اجلرمية فوبناًء عل
، والشبكة املعلوماتيةام التقنية اإللكرتونية  ابستخد   على دعامات إلكرتونية  الواقعة على املعلومات احملفوظة  ،بنص القانون 

 .  اقانوني    اً واليت ترتب أثر 

التقليدية، أن األوىل ترتكب عن طريق وسيلة تقنية املعلومات، أو نظام ي بني اجلرميتني اإللكرتونية و ختالف اجلوهر فاال
أن   ختالف اآلخرالقانون السائدة يف كل دولة، واالحكام  أمشروعة ختالف  وماتية بطريقة غري  معلومايت، أو الشبكة املعل

 حمل اجلرمية يف اجلرائم التقليدية هو مادايت، بينما يف اجلرائم اإللكرتونية هي الدعامات اإللكرتونية.

رها اليت متيزها عن هلا عناص إذقانون العقوابت، لقسم اخلاص وتعد دراسة اجلرمية اإللكرتونية يف القانون من مواضيع ال
 أصدر املشرع قانوانً إذ  ،، كما هو احلال يف التشريع القطري(11)يتبعها أيضًا عقوابت خاصة هبا ما اجلرمية التقليدية،

من مجيع اجلرائم   رتونية، والذي جعلكافحة اجلرائم اإللكاخلاص مب  2014لسنة    (14)هو القانون رقم    مستقال   اخاص  
لف رايل أمئة  100.000ترتاوح الغرامة من إذ  ،العقوبة ظوذلك من حيث تغلي املنصوص عليها يف تصنيف اجلنح

 .(12)قطري  لف رايلأمخسمئة    500.000ىل إقطري  

 

 

 

 
 . 11، ص 2015، فؤاد حسني العزيزي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، اجلرائم املعلوماتية دراسة مقارنة (11)
 .2014( لسنة 14ة اجلرائم اإللكرتونية رقم )الباب الثاين للقانون القطري ملكافح (12)
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 تهاالتعاون الدويل يف جمال مكافحصور اجلرائم اإللكرتونية يف القانون القطري وطرق إثباهتا و   املبحث الثاين:

 ول: صور اجلرائم اإللكرتونية اليت نص عليها القانون القطرياملطلب األ

، ثاين منهيف الباب ال كافحة اجلرائم اإللكرتونيةمب اخلاص ِ  2014( لسنة 14وفقًا للقانون رقم )قس م املشرع القطري 
حتيال االلكرتوين، عدي على النظام اإللكرتوين، وجرائم احملتوى، وجرائم التزوير واالاجلرائم اإللكرتونية إىل جرائم الت  صور  

 .(13)وجرائم بطاقة التعامل اإللكرتوين، وجرمية التعدي على حقوق امللكية الفكرية

 املعلومات واملواقع اإللكرتونية:أوالً: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات  

 نص ا عليها د العقاب يف حاالت نص  وشد  به،  نوع بعقاب خاص    كل    ها املشرع القطري إىل ثالثة أنواع، وخص  م  قس  
 :يتكاآل  ، وهييف القانون   اً وصرحي ادً حمد  

مؤسساهتا أو هيئاهتا أو جهزة الدولة أو النوع األول: جرمية الدخول إىل موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت اتبع ألحد أ
 الشركات التابعة هلا.و   اجلهات

لها فص  و لغائها أو إحلاق الضرر، إالدخول احلصول على البياانت أو  ب على هذاورأى املشرع تشديد العقوبة إذا ترت  
 :يتنحو اآلعلى ال

 احلصول على بياانت أو معلومات إلكرتونية.  •

 قتصاد الوطين.أو اال  ،الداخلي أو اخلارجي للدولةاألمن    بياانت أو معلومات متس  احلصول على    •

 ة بطبيعتها أو مبقتضى تعليمات صادرة بذلك.ي  احلصول على بياانت حكومية سر ِ   •

 ة.احلصول على أموال أو خدمات أو مزااي غري مستحق    •

 إحلاق الضرر ابملستفيدين أو املستخدمني.  •

 اانت أو املعلومات اإللكرتونية أو إتالفها أو تدمريها أو نشرها.إلغاء البي  •

ملوقع إلكرتوين أو نظام معلومايت أو شبكة معلوماتية  ،وسيلة أبي ِ  جرمية الدخول العمدي بدون وجه حق   النوع الثاين: 
 بذلك.  العلم  بعد  اهبالتواجد    اراستمر و ، أو جتاوز الدخول املصرح به،  أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها

 
 . 2014( لسنة 14من الباب الثاين للقانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم ) 13 - 2املواد  (13)
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 :يتب على هذا الدخول ما أيإذا ما ترت  ورأى املشرع تشديد العقوبة 

 هاأو تغيري   هاأو إتالف  ئهااأو إفش  تهاأو إضاف  هاأو حذف،  نة يف النظام املعلومايتخمز    إلغاء بياانت أو معلومات إلكرتونية  •
  ها.أو إعادة نشر   هاأو نشر   هاأو نسخ هالتقاط اأو    هاأو نقل

 إحلاق ضرر ابملستخدمني أو املستفيدين.  •

 .هاأو تعطيل  هاأو إيقاف  تدمري املوقع اإللكرتوين أو النظام املعلومايت أو الشبكة املعلوماتية  •

ه أو كنتحال شخصية مالاتصميماته أو طريقه استخدامه أو  تعديل حمتوايته أو تغيري املوقع اإللكرتوين أو إلغائه أو •
 القائم على إدارته.

رسلة عرب الشبكة بياانت م ، على أي ِ عرتاض أو التنصت عمدًا ودون وجه حق   لتقاط أو االالنوع الثالث: جرمية اال
 على بياانت املرور.  حدى وسائل تقنية املعلومات أوإاملعلوماتية أو 

 حملتوى:اثنياً: جرائم ا

 :كاآليتوالً: اجلرائم املتعلقة ابلتنظيمات اإلرهابية وهي  أ

جلماعة أو تنظيم إرهايب على الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، أو  إلكرتوين أو إدارته موقع  إنشاء
من أعضائها، أو الرتويج ألفكارها، أو متويلها، أو نشر كيفية تصنيع  ل االتصال بقيادات تلك اجلماعات أو أي   يسهت

 أداة تستخدم يف األعمال اإلرهابية. األجهزة احلارقة أو املتفجرة أو أي ِ 

أو إحدى وسائل التقنية، هبدف نشر األخبار  عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إدارته موقع إلكرتوين اثنياً: جرمية إنشاء
 بقصد إحلاق الضرر.  اخلي أو اخلارجي أو نظامها العامأمن الدولة الد   اليت متس  وتروجيها و ة  صحيحالغري  

للبيع أو  هاأو عرض هاأو بيع هاأو استرياد - سنة 18ن يقل  عمره ع - مادة إابحية عن طفل اثلثاً: جرمية إنتاج
وال يعتد مبوافقة الطفل على هذه  ها،أو بث تهااتحأو إ هاأو نشر  اأو إرساهل هاأو توزيع هاأو نقل اأو تداوهل هااستخدام

 اجلرمية.

رابعاً: جرائم التعدي عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، وذكر املشرع يف هذه املادة ثالث 
 أنواع للتعدي وهي:

 جرمية التعدي على املبادئ والقيم األخالقية.  •
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 خلاصة. جرمية التعدي على احلياة ا  •

 جرمية التعدي على الغري ابلسب أو القذف.   •

 خامساً: جرمية التهديد واالبتزاز لشخص حلمله على القيام بعمل أو االمتناع عنه.

 اثلثاً: جرمية التزوير واالحتيال اإللكرتوين:

أو غري رمسي مع علمه بذلك، إال أن املشرع قد شدد العقوبة يف احملرر الرمسي  ،وال: جرمية تزوير حمرر إلكرتوين رمسيأ
 بضعف العقوبة، لتعلق املوضوع ابلثقة يف النظام العام.

 شخص طبيعي أو معنوي.نتحال هوية  التقنية املعلومات  اثنيا: جرمية استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل  

ختاذ وقيع عليه، بطريق االحتيال، أو ابسه أو لغريه على مال منقول، أو على سند أو التمن االستيالء لنف  جرمية التمكن
 .ة أو إحدى وسائل تقنية املعلوماتسم كاذب، أو ابنتحال صفة غري صحيحة عن طريق الشبكة املعلوماتيا

 رابعاً: جرائم بطاقة التعامل اإللكرتوين:

دون وجه حق  عليها صولاحلأو تسهيل  على أرقامها أو بياانهتا حلصولجرمية استخدام بطاقة تعامل إلكرتوين أو ا .1
 عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

 جرمية تزوير بطاقة تعامل إلكرتوين أبي وسيلة كانت.  .2

أو  هادم يف إصدار مواد تستخو  أجهزةعلى بدون ترخيص  ةياز احلبطاقات التعامل اإللكرتوين أو  جرمية صناعة .3
 ها.تزوير 

 مع العلم بذلك. هابطاقة تعامل إلكرتوين مزورة أو تسهيل استخدام  جرمية استخدم  .4  

 ل بطاقات تعامل إلكرتوين غري سارية أو مزورة أو مسروقة مع العلم بذلك.و ق ب  .5

 خامساً: جرمية التعدي على حقوق امللكية الفكرية:

ويف أي   التعدي، أبي وسيلة  املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف التعدي أو تسهيلاستخدم الشبكة  وهي  
صورة، على حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة، أو براءات االخرتاع، أو األسرار التجارية، أو العالمات التجارية، أو 

، أو الرسوم والنماذج الصناعية أو تصاميم الدوائر املتكاملة، البياانت التجارية، أو األمساء التجارية، أو املؤشرات اجلغرافية
 احملمية وفقاً للقانون.
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 املطلب الثاين: اإلثبات اجلنائي للجرمية اإللكرتونية

 رتقاء العقل والفكرحني يزكي نفسه ابو لكرتونية،  إن االنسان مبا حباه هللا من علم وقدرة عقلية، هو صانع هذه الثورة اإل
مناط أإجرامية مبكره السيء، فتظهر لنا ساليب أا دس نفسه عن اخلري فإنه يبتكر فإنه حيصد مثارها اإلجيابية، أما إذ

اسوب يف جديدة من اجلرائم هلا طرق خاصة للكشف واالستدالل عليها وعلى فاعلها، وكلما زاد االعتماد على احل
ما يزيد من خطر هذه خطر حدوث اجلرائم اإللكرتونية، و زاد  والسياسية داخل الدولةدارية اجملاالت االقتصادية واإل

ثبات هذه إهذا النوع اجلديد من اجلرائم، ما يزيد معه صعوبة النصوص العقابية يف بعض الدول  عدم استيعاباجلرائم 
 . (14)دلة املتحصلة من الوسائل اإللكرتونيةاجلرائم عن طريق األ

 منها:  ،سبابأت يف اجلرمية اإللكرتونية ترجع إىل عدة  وصعوبة اإلثبا

اسويب ملدة ألن البياانت ختزن يف ذاكرة النظام احل ؛ وذلكغري ملموسة وقابلة للزوال بسرعة اإللكرتونية دلة اجلرميةأ •
 .ادائمقصرية وال ختزن  

دلة على االعرتاف هبذه األ  عنتشريعات  ال  دلة يف حالة العثور عليها من قبل اجلناة، مع قصور بعضإتالف األسهولة    •
 دلة معرتف هبا قانوانً.أأهنا 

 ساليب متجددة تتميز ابلطابع التقين والفين املعقد.أاستخدام وسائل و   •

 يستلزم الوصول له فحص كميات هائلة من املعلومات.  ، إذصعوبة الوصول للدليل  •

اإلبالغ خوفًا على مصلحته، اليت قد تتمثل يف اخلشية من فقدان ثقة إحجام اجملين عليه يف بعض احلاالت عن  •
 عمالئه به، مثل اجلرائم اليت تستهدف البنوك أو الشركات.

ا جرمية تتعدى التحدايت والصعوابت القانونية اليت تواجه اجلهات املختصة يف تتبع اجلناة يف اجلرمية اإللكرتونية، كوهن  •
 لقارات.حياانً اأاحلدود الوطنية و 

كافحة مب  اخلاص ِ   2014لسنة    (14)رقم    القانون   الباب الثالث من  املشرع القطري قد أفرد  جند فإننا  يف دولة قطر،  أما 
اشتمل هذا الباب على ثالثة فصول، تضمن الفصل األول األدلة وإجراءات التحقيق   إذاجلرائم اإللكرتونية لإلجراءات،  

 
 .3، علي حممود علي محيدة، ص أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي( 14)
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، أما الفصل (21)التزامات مزودي اخلدمة يف املادة  فنص علىما الفصل الثاين ، أ(20( إىل املادة )14)من املادة 
 .(22)املادة  يف  الثالث فهو خاص ابلتزامات أجهزة الدولة 

 أوالً: األدلة وإجراءات التحقيق:

هم  أو من تندبه من مأموري الضبط القضائي أبن النيابة العامة ( يف هذا الفصل،20-14تقضي املواد القانونية )
 .دلةتصاص يف مباشرة التفتيش، ومجع األخاال  أصحاب

علومات تختص النيابة العامة، أو من تندبه من مأمور الضبط القضائي، أبمر تفتيش األشخاص، واألماكن، وأنظمة املف
الزمة ملصلحة معلومات إلكرتونية، أو بياانت مرور، أو معلومات حمتوى    أي بياانت، أو  ك مجعكذل،  ذات الصلة ابجلرمية

، أو التحفظ عليها، أو األدوات أو البياانت أو املعلومات اإللكرتونيةاألجهزة  وأمر تسليم  الفوري،    هاتسجيلو   التحقيقات
  ابحلفاظ عليها حلني صدور قرار اجلهات القضائية.  ختاذ التدابري واإلجراءات الكفيلةوا

 اثلثاً: التزامات مزودي اخلدمة: 

لى أن يلتزم مزود اخلدمة، بتزويد جهات التحقيق ابلبياانت واملعلومات الالزمة يف القضية، واختاذ ( ع21تنص املادة )
مبعلومات املشرتك ملدة سنة،  حتفاظب روابط الشبكة املعلوماتية، واالعدة تدابري احرتازية منصوصة ابلقانون، كحج

املرور، أو معلومات احملتوى، ملدة تسعني يومًا قابلة  حتفاظ املؤقت والعاجل ببياانت تقنية املعلومات، أو بياانتواال
 للتجديد.

 رابعاً: التزامات أجهزة الدولة:

ختاذ التدابري األمنية الوقائية، مع سرعة إبالغ اجلهة املختصة عن أي تلتزم أجهزة الدولة ابعلى أن  (22تنص املادة )
 .يوم  120حتفاظ ابلبياانت ملدة  اال  جرمية حال اكتشافها، مع 

 املطلب الثالث: التعاون الدويل يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونية

مل رقمي افرتاضي ممتد ومتشعب يف يف عا تقع  إذ ن اجلرائم بصورهتا التقليدية،للجرمية اإللكرتونية طبيعة خاصة ختتلف ع
كة اإللكرتونية اليت تتيح هلا ابلشبعرف للحدود اجلغرافية أو السياسية أي معىن، فهي مرتبطة يحناء الكرة األرضية ال أ

لوصول ملكان ارتكاب اجملرم اإللكرتوين مشقة العناء واال يتكبد ، فةزر واحد  ةخمتلف دول العامل بضغطنتشار يف اال
 ألن مكان وقوعها يقع خلف شاشة جهازه اإللكرتوين وهو قابع يف منزله.اجلرمية،  
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 يعودختالف  وهذا اال  قم معدل اجلرائم اإللكرتونية،يف زايدة خطر تفا  دولشريعات القانونية بني الاختالف الت  وقد أسهم
ينتج ما  اثت الثقافية يف تلك الدول،  ختالف البيئات والثقافات اليت سنت من أجلها، فهي مل تشرع إال حلماية املورو ال

من عدمه تبعًا لقانون كل  ةمجمر  كوهنا يف  ارب املصاحل واألفعال تتض إذالدويل املطلوب،  ق التعاون يعنه صعوبة يف حتق
  هذا النوع من اجلرائم رتونية يزيد من خطر تفاقم عدم وجود تشريع موحد جيمع الدول ملواجهة اجلرائم اإللكفدولة، 

 .  وانتشارها

ملبدأ إقليمية  اً وصرحي اً واضح حتدايً  ما يشكلجرمية ذات طبيعة متعدية للحدود، أهنا  رتونيةاجلرمية اإللكومن خصائص 
 . (15)الذي يعين احرتام سيادة الدول يف إجراءات التحقيق، وإجراءات التفتيش، وتعقب اجملرمنيالقانون،  

ونية، يف جمال اجلرمية اإللكرت   وضوحتتجلى باليت  ختصاص اإلجرائي والقضائي  يمية القانون، فكرة تنازع االملبدأ إقلويضاف  
 . (16)دولخرى أو عدة  أإذا ما جتاوزت دولة 

أصبحت االتفاقيات فقد  يواجه الدول يف جمال مكافحة اجلرمية اإللكرتونية،    اً صعب  وملا كان توحيد التشريعات ميثل حتدايً 
للفعل  اً موحد  اً تعتمد تفسري "تفاقيات واملعاهدات فاال ،الدولية واملصادقة عليها البديل األنسب لتوحيد التشريعات

إضافة إىل حتقيق السرعة والفعالية يف إجراءات مالحقة   ،كثر من دولةأوتوقع عليه  ،أو إجراء تسليم اجملرمني ،اإلجرامي
مواجهة دولية فعالة   أن يوجد  كله  ن ذلكمن شأ،  وتعديل اآلليات التقليدية للتعاون الدويل  م،وعقاهب  مرتكيب هذه اجلرائم

مجيع ما سبق ضمن  ضعحبيث ت "،الختصاص القضائي بني الدولىل حل مشاكل اإضافة ، إهلذا النوع من اجلرائم
تفاقية، ملتزمة نضمام هلذه االعند االاإلطار القانوين التشريعي الفعال، وحتدد اآلليات الالزمة للتنفيذ، وتصبح الدولة 

حة اجلرائم اإللكرتونية تفاقيات الدولية اليت صادقت عليها دولة قطر يف جمال مكافمن االو دولياً مبا جاء فيها من بنود، 
، 2001  تفاقية بودابست سنةعلى سبيل املثال ال احلصر، اتفاقية اجمللس األورويب حول اجلرمية اإللكرتونية، واملعروفة اب

مكافحة اجلرمية اإللكرتونية، وسبل التعاون الدويل يف اإلثبات وتعقب  يف تفاقيات العامليةتفاقية من أهم االوهذه اال
 تفاقية.هبذه املصادقة أصبحت دولة قطر ملتزمة مبا جاء هبذه االاجملرمني، و 

صادقت  إذ، 2010 تفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، لسنةتفاقية األخرى، فهي االأما اال
دود الوطنية اجلرمية املنظمة عرب احلاتفاقية لتعزيز التعاون العريب يف جمال منع  ، وهي  28/05/2012ليها دولة قطر يف  ع

وإجراءات مكافحتها  ، وجتري األفعال املكونة هلذه اجلرمية، واختاذ تدابري منعهاتهاومكافح واألمين يف اجملالني القضائي
ظام الن  ، وفق أحكام الشريعة اإلسالمية السمحة، أو القوانني الوطنية، مع مراعاةتهمومعاقب  ومالحقة مرتكبيها وشركائهم

 
 .126، حممد كمال الدسوقي، ص احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (15)
 . 650، ص 2010، فتحي حممد أنور عزت، دار الفكر والقانون، املنصورة، الطبعة األوىل، جرائم العصر احلديث (16)
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تفاقية مع دساتري عتبار عدم تعارض أحكام اال الدول الطالبة، مع األخذ يف االإىل املطلوبني العام لكل دولة، وتسليم
 . (17)الدول األطراف، أو أنظمتها األساسية

 عد على احلدتعاون، ما يساالتقارب بني األنظمة العقابية يف خمتلف دول العامل املصادقة على هذا ال  التعاون الدويل يزيد ف
 قدر اإلمكان من اجلرائم العابرة للحدود مثل اجلرائم اإللكرتونية.

كافحة اجلرائم اإللكرتونية مب  اخلاص ِ   2014لسنة    (14)  القانون رقم  الباب الرابع منالقانون القطري، فقد أفرد املشرع  أما  
تحديد اجلهات املختصة لالقواعد العامة    ولالثة فصول، تضمن الفصل األاشتمل هذا الباب على ث  إذللتعاون الدويل،  

تقدي املساعدة القانونية املتبادلة، وتسليم اجملرمني يف التحقيقات، واإلجراءات اجلنائية املرتبطة ابجلرائم املنصوص يف 
الثنائية أو متعددة يات  ليه، واالتفاقإاجلنائية املشار    عليها يف القانون القطري، وفقاً للقواعد اليت يقررها قانون اإلجراءات

ازدواجية جتري الفعل  كون القانونية  يف طلب املساعدة  االشرتاطواليت تكون دولة قطر طرفًا فيها، كذلك  األطراف
عن تلقي أساسياً  مسؤوالً حتديد النائب العام و ها، ومتحققة لدى الدولتني بغض النظر عن تصنيفها أو تسميت ةمستوفا

املنظمة الدولية واستثنائه يف احلاالت املستعجلة املرسلة من قبل رمني، ملتبادلة، أو تسليم اجملطلبات املساعدة القانونية ا
املختصة يف الدولة مباشرة، على أن يتم   ات األجنبية املختصة إىل اجلهةاجلهاملرسلة من قبل للشرطة )اإلنرتبول( أو 

تركها مفتوحة، حتدد بناء على أسرع وسيلة متوفرة، وهذا   ابلطلب، ويف حالة الطلب مل حيدد القانون الوسيلة، بل  هبالغإ
 من إجيابيات القانون لكون الوسائل قابلة للتغيري والتطور.

 جيب أن تتضمنه طلبات املساعدة القانونية، أو طلبات تسليم اجملرمني كما حدد القانون يف فصل القواعد العامة، ما
جلهة املختصة طلب معلومات إضافية إذا ما رأوا أمهيتها، لتنفيذ الطلب مور، وأجاز للنائب العام أو اأعدة وذلك يف 

 أو تسهيل تنفيذه.

 يف املادة األوىل كما نص ابب التعاون الدويل يف الفصل الثاين منه، على املساعدة القانونية املتبادلة يف تسعة مواد، بني  
د فيها احلاالت اليت جيوز رفض طلب املساعدة القانونية ثانية فقد حد  ا يف املادة المنه صور املساعدة القانونية املتبادلة، أم  

( من ذات الفصل، 32املتبادلة، مستتبعًا احلاالت اليت ال جيوز رفض طلب املساعدة القانونية املتبادلة فيها يف املادة )
( فقد 36-35أما يف املادتني ) ،(34-33ملؤقتة يف املادتني )كما نص على التدابري سواء كانت تدابري التحقيق أو ا

تفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف للجهة املختصة يف انص على جواز إبرام  كما  جراءات،  نص املشرع القطري على اإل
 الدولة، بغرض التحقيق واإلجراءات املشرتكة.

 
 نشورة على موقع امليزان اإللكرتوين، البوابة القانونية القطرية.االتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية، امل (17)

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar 

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar
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نص  إذ، 43-39ملادة يف مخس مواد من اأما الفصل الثالث من ابب التعاون الدويل، فقد تضمن تسليم اجملرمني 
 جيوز فيها املوافقة على طلب التسليم أو رفض طلب التسليم. املشرع على حاالت حمددة ال

 ،واليت تتطلب مهارات تقنية عالية تفوق قدرة مرتكبيها  صاً يف جمال اجلرائم اإللكرتونيةللتعاون الدويل أمهية ابرزة، خصو و 
قاليم أيف عدة   منتشرين الذين قد يكونون و   وتتبعهم  جملرمنيا دلة، ومالحقةاخلاصة يف اإلثبات، وكشف األ  نظراً لطبيعتها

غري متوفر يف   قد يكون هذا ما  متفرقة، األمر الذي يتطلب معه وجود كوادر مؤهلة تقنياً للتعامل مع النظم اإللكرتونية، و 
 ،(18)هبا هذه الكفاءات املتقدمة تقنياً   تتوفر  الدول اليت ال  نقص يفضرورة تسد هذا ال  الدول، فيصبح التعاون الدويل  بعض
م النظام اإللكرتوين اخلاص بوكالة األنباء القطرية )قنا(، يف يو  خرتاقُ ا ت   حصل يف قضية دولة قطر، حنيما  وهذا
ت التعاون   إذر الشيخ متيم بن محد آل اثين،  قطدولة  تصرحيات منسوبة ألمري    حولأخبار كاذبة    وبث    ،23/5/2017

وضحت أو  ،خرتاقااللكشف عن مرتكيب هذا ل، FBIبني النيابة العامة يف دولة قطر ووكالة االستخبارات األمريكية 
دواًل من املنطقة اخرتقت موقع وكالة األنباء القطرية وصفحات اتبعة للوكالة على مواقع التواصل   التحقيقات وأكدت أن  

 .(19)االجتماعي

ومن املثال السابق يتبني لنا ضرورة التعاون الدويل مبا يتفق مع طبيعة اجلرائم اإللكرتونية، واليت تتميز بطابع خاص خيتلف 
 عن اجلرائم يف صورهتا التقليدية، حيث تقتضي اجلرائم اإللكرتونية أن تكون هناك ردود فعل سريعة.

د متفق وذج موح  وجود منعدم  ومن أبرزهاجملال، حىت تكتمل الصورة يف هذا ا التعاون الدويلبد من ذكر صعوابت  الو 
هذه إذ ما زالت إىل اآلن حمل جدل يف حتديد إطارها العام، فتعريف ، اط اإلجرامي للجرائم اإللكرتونيةالنشحول  عليه  

، هومنهم من ضيقالتعريف هلذا النوع من اجلرائم،  منهم من وس ع نطاق  يُنظر إليها،    حسب مايف كل دولة  خيتلف  اجلرائم  
نصوص قانون العقوابت العام بل ال تزال تنزل  انني خاصة ابجلرائم اإللكرتونية،قو مل تشرع بعض الدول أن إضافة إىل 

 .(20)اإللكرتونيةلديها يف صورته التقليدية على اجلرائم  

 اجلرائم اإللكرتونية:: موقف الشريعة اإلسالمية من  بحث الثالثامل

ختتلف الشريعة اإلسالمية عن القانون الوضعي من حيث النشأة، فالقانون بدأ ضئياًل حمدود القواعد، مث تطور بتطور 
يواكب  هو عليه يف يومنا احلاضر، فهو اجلماعة اليت نشأ هبا، إذ قام على نظرايت خمتلفة وعديدة حىت أصبح على ما

 
 .130، حممد كمال الدسوقي، ص احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة (18)
 .2017/  7/  17ينظر هذا اخلرب على موقع اجلزيرة اإلخباري املنشور يف اتريخ  (19)

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/17/ 
، عبد الفتاح بيومي حجازي، دار الكتب قانونية متعمقة يف القانون املعلومايتمكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون العريب النموذجي دراسة    (20)

 .35، ص 2007القانونية، مصر، 

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/7/17/
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 القانون نشأةمغايرة متامًا عن الشريعة اإلسالمية  نشأة حسب حاجتها وتطورها، إال أن تطور اجلماعة اليت صاغته 
 . (21)ومكان ، فهي شريعة منزلة من عند هللا تعاىل، كاملة شاملة جامعة مانعة لكل زمان الوضعي

الشريعة اإلسالمية على مبادئ عامة، تضمن هلا صالحية التطبيق على خمتلف القضااي وعلى مر العصور،  لذا احتوت
من كتاب هللا ، ومثال ذلك وقدرة على مواجهة مستجدات العصر وذلك ملا حيتويه العموم من سعة ومرونة يف التطبيق

 لِيُ ْفِسد    اأْل ْرضِ   يف   س ع ىى   ت  و ىل ى   و ِإذ ا  :قوله تعاىل  وكذلك  ،(22)ْلف اِحش ةُ ا  ت ِشيع    أ ن  حيُِب ون    ال ِذين    ِإن    :قوله تعاىلعز وجل  
 من  لديهم  يستجد   ما  على  ا هذه النصوص  ملو حي  أن   عصر  كل  أهل  إبمكان وهكذا    ،  (23)و الن ْسل    احلْ ْرث    و يُ ْهِلك    ِفيه ا

 .(24)وقائع 

حكام أأي مل تشرع هلا    – عصر التشريع  قضااي مستحدثة مل تكن موجودة يف  احلاضرتواجه الشريعة اإلسالمية يف عصران  
على الفقهاء  لزاماً نية، واليت مع وجودها أصبح ومن هذه القضااي اجلرائم اإللكرتو  –خاصة هبا وقت نزول الوحي 

 .عام هلا  طارإيف أحكام الشريعة ومقاصدها لوضع تكي  يف حقل أحكام الشريعة اإلسالمية  واجملتهدين

من حيث إطار القواعد و سالمية، إطار القواعد الفقهية العامة، وإطار املقاصد الشرعية،  من األطر العامة يف الشريعة اإلو 
خذ هبا أتوهي نفس القاعدة القانونية اليت   (،ال بنصإعقوبة  جرمية وال ال)القاعدة الفقهية نقف عند لفقهية العامة ا

م هذه القاعدة على إطارين، اإلطار األول احملدد يف جرائم قس     ي اإلسالمياملعاصرة، إال أن النظام اجلنائالنظم القانونية  
يف  عليهمنصوص احلدود والقصاص اليت قد تقررت كلها يف زمن التشريع بنصوص خاصة بكل جرمية وحمددة بعقاب 

األصل فحد أو كفارة، مل ينص عليها عزير، وهي اجلرائم اليت القرآن والسنة، واإلطار الثاين هو اإلطار املرن يف جرائم الت
حبسب ظروف الزمان واملكان  هاديللسلطة املختصة يف الدولة حتد  واليت ترتك ،فيها أن ينص على اجلرمية دون العقوبة

يدل على وشخص اجلاين، فنصوص الشريعة العامة تنهى عن الظلم والعدوان والباطل، وعدم النص على اجلزئيات إمنا 
 .  (25)عموم الشريعة وصالحيتها ومالئمتها لكل زمان ومكان 

سالمية، فهو إطار املقاصد الشرعية الكلية اليت تسهم يف رعاية املصاحل ودرء املفاسد، خر للشريعة اإلطار العام اآلأما اإل
يف فقه  محايتها، كما حدد الفقهاءفهي ترى أن كل مصلحة تكون معتربة شرعاً، مبعىن أن هلا قيمة يتوجب على الشرع  

م م على املصلحة املظنونة، واملصلحة الكبرية تقد  ن املصلحة املتيقنة تقد  أزنة بني املصاحل إذا تعارضت، أي  املوااملصلحة  

 
 .24، ص 1997، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية (21)
 . 19سورة النور، اآلية  (22)
 .205سورة البقرة، اآلية  (23)
 .317، ص 2007، 4ج، سامل بن محزة بن أمني مدين، فكر وإبداع، مصر، مدى إمكانية تطبيق احلدود على اجلرائم اإللكرتونية (24)
 .58ص  ،1983، 2، حممد سليم العوا، دار املعارف، القاهرة، طيف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي (25)
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ة ة، واملصلحم على مصلحة القل  م على مصلحة الفرد، ومصلحة الكثرة تقد  على املصلحة الصغرية، ومصلحة اجلماعة تقد  
 . (26)م على املصلحة العارضة وهكذاالدائمة تقد  

ليس له  يفسد على الناس حياهتم كل مافرتى أن  درء املفاسد،  فهو اجلانب اآلخر من مقاصد الشريعة اإلسالميةأما 
املفاسد  وبناًء عليه فإن كل مفسدة غري معتربة شرعاً، ومن أمثلة ،جعلته حمرماً  وال تتوجب محايته، بل قيمة يف الشريعة

 .    (27)اجلرائم بشكل عام، وخنتص ابلذكر هنا اجلرائم اإللكرتونية حمل الدراسة

 الطاهر بن عاشور املقاصد االجتماعية اهتمامًا خاصاً ظهر يف النسق الذي اقرتحه، فجعل املقصد العام منوقد أوىل 
املفاسد اليت جتلب لألمة عن طريق اجلرائم  حفظ نظام األمة هو دليل إرشادي يف درء التشريع هو حفظ نظام األمة، و 

اإللكرتونية، واعترب من املقاصد األساسية للشريعة مراعاة الفطرة والسماحة واحلرية وغريها من األهداف العامة، وقسم 
 .   (28)كالً من هذه املقاصد إىل جانب خاص ابلفرد وآخر خاص ابألمة

الدين والعقل والنفس والعرض واملال، أي تسهم يف جعل املسلمني واعني فاملقاصد الشرعية هي اليت تسهم يف حفظ 
ومقدرين ألمهية حتقيق املصلحة العامة يف الفضاء املعلومايت، األمر الذي سيؤدي إىل أتطري التعامل مع هذه اجلرائم ضمن  

م، فهي تضع أولوايت سياسة إطار املقاصد الشرعية العامة اليت حتفظ عليهم دينهم وأنفسهم ونسبهم وعقوهلم وأمواهل
مكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف نصاهبا الصحيح، وإضفاء مرونة الشريعة اإلسالمية يف حتديد املصلحة املقدمة حبسب 

 .   (29)ستغناء عنها يكون حبسب أولوايت اجملتمع ا، أو كوهنا جمرد كمالية ميكن االضرورايهتا، أو حاجيته

كرتونية جيب عليها حني تبين سياساهتا القانونية يف جمال مكافحة اجلرائم اإلل –املنظور الشرعي من  –فالدول وهكذا 
 عتبار األولوايت اليت تستلزمها جمتمعاهتا من وضع هذه السياسة واليت حتدد ابملقاصد الشرعية.األخذ بعني اال

للسياسة الوقائية والعالجية  ةسس علمية ومنهجييعة اإلسالمية أبأما فيما يتعلق ابلوقاية من اجلرمية، فقد جاءت الشر 
للجرمية بتطبيق املنهج األخالقي واملنهج التكافلي للوقاية من اجلرمية قبل وقوعها، واملنهج العقايب واإلصالحي على اجلاين 

 
 .25، ص 2005، 7يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، طيف فقه األولوايت دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة،   (26)
، 1، عطا عبد العاطي حممد السنباطي، دار النهضة العربية، القاهرة، طموقف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت دراسة مقارنة( 27)

 .2، ص2002
 .26، ص 2008، 3، جاسر عودة، املعهد العلمي للفكر اإلسالمي، الوالايت املتحدة األمريكية، طاملقاصد إانطة األحكام الشرعية مبقاصدها  فقه( 28)
- 4ملنعقدة يف ، جاسر عودة، ندوة تطور العلوم الفقهية، الفقه اإلسالمي واملستقبل، األصول املقاصدية وفقه التوقع ااالقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة ( 29)

 .917، ص 2010، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان، 2009إبريل  7
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والثانية  ،قائيةاألوىل سياسة إمنائية وو  ،بعد وقوعها، فالشريعة اإلسالمية جاءت متوازنة بسياستني يف مواجهة اجلرائم
 لكرتونية. كن تطبيقه على مكافحة اجلرائم اإلمي  ، وهو ما(30)سياسة عقابية وإصالحية

 

 نتائج البحث:

املشرع القطري التطور التشريعي لقوانني دول العامل بشأن مكافحة اجلرائم اإللكرتونية كقضية عصرية حتتاج  واكب .1
 أن يفرد هلا حلول خاصة بطبيعتها.

للجرائم اإللكرتونية خصائص متفردة متيزها عن اجلرائم التقليدية، وذلك من حيث حمل اجلرمية، ووسيلة ارتكاهبا،  .2
 وقواعد إثباهتا.

كافحة مب اخلاص 2014لسنة  (14)نص املشرع القطري على صور اجلرائم اإللكرتونية صراحًة يف القانون رقم  .3
 اجلرائم اإللكرتونية.

 ، لسهولة ضياع األدلة.هاختاذاوسرعة    إجراءات التحقيقجلرائم اإللكرتونية تكثيف  يتطلب موضوع اإلثبات يف ا  .4

تفاقيات الدولية حملاولة توحيد وجهات فحة اجلرائم اإللكرتونية إال ابالبشأن مكايوجد سبيل لتحقيق تعاون دويل    ال  .5
 النظر الدولية بشأن هذه اجلرمية.

البشرية عرب العصور ويف طار العام للتعامل مع القضااي املستحدثة اليت تواجه سالمية حتدد اإلمقاصد الشريعة اإل .6
 ماكن.خمتلف األ

طار عام للتعامل مع القضااي املعاصرة مثل إىل جنب مع املقاصد الشرعية كإ الفقهية العامة جنباً مل القواعد تع .7
 اجلرائم االلكرتونية.

 

 

 

 

 
 .146، ص 2005، حممد شالل العاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عوملة اجلرمية: رؤية إسالمية يف الوقاية  (30)
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 املصادر واملراجع
 :واجملالت  الكتب  :أوالً 

 .القرآن الكرمي
جملة األمن محيدة، ، علي حممود علي أدلة إثبات اجلرائم اإللكرتونية وتقديرها يف إطار نظرية اإلثبات اجلنائي-1

 .2009، 1ع  -17اإلمارات، مج   –أكادميية شرطة ديب -والقانون  
ندوة تطور العلوم الفقهية، الفقه اإلسالمي واملستقبل، األصول   ،عودة  ، جاسراالقتصاد املعريف ومقاصد الشريعة-2

 .2010ة األوقاف والشؤون الدينية، سلطنة عمان،  ، وزار 2009إبريل    (7-4)  ما بنياملقاصدية وفقه التوقع املنعقدة  
 .2015دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،   العزيزي،  فؤاد حسني  ،اجلرائم املعلوماتية دراسة مقارنة-3
جرائم املعلوماتية واإلنرتنت )اجلرائم اإللكرتونية( دراسة مقارنة يف النظام القانوين ملكافحة جرائم املعلوماتية -4

منشورات احلليب  عبد هللا، عبد هللا عبد الكري مع اإلشارة إىل جهود مكافحتها حمليًا وعربيًا ودولياً، واإلنرتنت
 .2007،  1احلقوقية، لبنان، ط

دار الفكر والقانون للنشر الدسوقي، ، حممد كمال احلماية اجلنائية لسرية املعلومات اإللكرتونية دراسة مقارنة-5
 .2015 ،املنصورةوالتوزيع،  

 .2015،  1مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، ططعباش أمني،  ،  احلماية اجلنائية للمعامالت اإللكرتونية-6
 .1988  ،دار النهضة العربية، القاهرةحسين،   حممود جنيب، شرح قانون العقوابت القسم العام-7
 .2005  ،األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر  وزارةالعاين، ، حممد شالل  عوملة اجلرمية: رؤية إسالمية يف الوقاية-8
ايت املتحدة املعهد العلمي للفكر اإلسالمي، الوال  ،عودة  ، جاسرفقه املقاصد إانطة األحكام الشرعية مبقاصدها-9

 .2008،  3األمريكية، ط
 .1983، 2دار املعارف، القاهرة، ط ،العوا  حممد سليم ،يف أصول النظام اجلنائي اإلسالمي-10
، 7مكتبة وهبة، القاهرة، ط ،يوسف القرضاوييف فقه األولوايت دراسة جديدة يف ضوء القرآن والسنة، -11

2005. 
 .جمموعة من احملققني، د.ت،  ، القاهرةدار املعارف  ،، ابن منظورلسان العرب-12
 .1997  ،مكتبة وهبة، القاهرة  ،يوسف القرضاوي،  مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية-13
، 4جفكر وإبداع، مصر،  مدين، سامل بن محزة بن أمني ،مدى إمكانية تطبيق احلدود على اجلرائم اإللكرتونية-14

2007. 
 ،مكافحة جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت يف القانون العريب النموذجي دراسة قانونية متعمقة يف القانون املعلومايت-15
 .2007  ،دار الكتب القانونية، مصر  حجازي، الفتاح بيوميعبد  
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السنباطي، ، عطا عبد العاطي حممد  موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم احلاسب اآليل واإلنرتنت دراسة مقارنة-16
 .2002،  1ط دار النهضة العربية، القاهرة،

 القوانني:
 .2014( لسنة 14)القانون القطري ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم  

 املواقع اإللكرتونية:
 .ظمة عرب احلدود الوطنيةاالتفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املن،  وين، البوابة القانونية القطريةلكرت امليزان اإل  موقع-1

http://www.almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1718&language=ar 
 .يموقع اجلزيرة اإلخبار -2

ws/arabic/2017/7/17/http://www.aljazeera.net/ne 
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