
The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 

 
SIATS Journals 

The Journal of Sharia Fundamentals for 

Specialized Researches 

(JSFSR) 

Journal home page: http://www.siats.co.uk 
 

 

 

 
 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 لألحباث التخصصية أصول الشريعة لة جم   
م.8201  أكتوبر، تشرين األول ،   4عددال ،  4جمللدا    

 

MUKAFAHAT ALTAJASUS AL'IILIKTRUNII FI ALSHRYET AL'IISLAMIAT 

MQARNAAN BIALQANUN ALDUWALII 

  ابلقانون الدول مقارنا  الشريعة اإلسالمية مكافحة التجسس اإللكرتوين يف 

 

 إعداد/ علي بن حممد بن سامل العدوي

 اإلدارية للقضاءجملس الشؤون 

 سلطنة عمان 
omanali426@gmail.com 

 

 م                                                                                                                     2018  -  هـ  1440
 

 

 

e ISSN 2289-9073 

mailto:omanali426@gmail.com


The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 166 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22  /7 / 2018 

Received in revised form 8/8/2018 

Accepted 22/9/2018 
Available online 15/ 01 /2018 

Keywords: 

 

 

            

 
ABSTRACT 

In the light of the tremendous development that the world has experienced in 

Information Technology field (IT), it becomes necessary to protect the electronic 

information particularly that featured with the confidentiality & privacy; Since some 

cybercrimes have surfaced up didn’t exist earlier, cybercrimes might consider as one 

of most dangerous crimes that put the international community in big challenge to 

limit the level of such crime at least, so enormous of international conventions has 

constructed to combat cybercrimes in general and cyber espionage particularly, this 

research paperaimed to shade the light on such danger cybercrimes in perspective of 

Sharia’ law and international law to highlight the aspect of defaults in in the law in so 

far.   

The paper will tackle the problem of to how extent the international law appropriate 

in combating this crime and the legal loopholes that the researcher suggests to close it 

to stop such cybercrimes. This reach paper is divided into five chapters; The first 

chapter discusses the perception of cyber espionage, while second chapter discusses 

the different between the cyber espionage and hacking, third chapter examines actus 

rues and men's rea elements of cyber espionage crime with elaborating in physical 

section, the modern   means & tools of cyber espionage, as well as what is the 

significant fields that cyber criminals focus on it, whereas chapter four examines the 

combating of cyberespionage through applying Sharia’ law and the fifth chapter 

discusses combating of cyberespionage through applying international law, then 

conclusion and recommendations. This research paper will apply inductive, analysis 

and comparative approaches.  
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 لخص امل

املعلومات أصبحت احلاجة ماسة وضرورية إىل محاية املعلومات يف ظل التطور اهلائل الذي يشهده العامل يف جمال تقنية 
( Cyber Crimesاإللكرتونية خاصًة منها ما يتسم بطابع السريَّة؛ حيث برز على السطع أنواعاً من اجلرائم اإللكرتونية )

مل تكن موجودة يف السابق، ولعل التجسس اإللكرتوين أييت يف مقدمة هذه اجلرائم اليت وضعت اجملتمع الدويل يف حتٍد كبري 
عاجلت موضوع التجسس بصفته  -بصالحيتها لكل زمان ومكان -والشريعة اإلسالمية للحد منه على أقل تقدير، 

وأتيت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على ه القواعد الفقهية املناسبة،  التقليدية ووضعت له األحكام املختلفة، وأطَّرت ل
؛ قدر اإلمكان   يف القانون الدويلالشريعة اإلسالمية والقانون الدويل لتقف على مكامن اخللل    هذه اجلرمية اخلطرية من منظور

الثغرات القانونية اليت يرى الباحث  بعضإشكالية مدى مالئمة القانون الدويل يف مكافحة هذه اجلرمية، و حيث ستعاجل 
مطالب؛ تناول األول منها مفهوم التجسس  مخسةتقسيم البحث إىل  ومتضرورة سدَّها ملنع هذا النوع من اإلجرام، 

وتناول الثاين أركان جرمية التجسس اإللكرتوين املادي والفرق بينه وبني القرصنة اإللكرتونية، اإللكرتوين لغًة واصطالحاً، 
التجسس   جمرموعنوي، مع التطرق يف الركن املادي إىل وسائل التجسس اإللكرتوين احلديثة، واجملاالت اليت يركز عليهما  وامل

بينما تناول املطلب الرابع رأي   ،طرق إىل رأي الشريعة اإلسالمية يف التجسس اإللكرتوينتف  الثالثاإللكرتوين، أما املطلب  
اإللكرتوين، واملطلب اخلامس واألخري تطرَّق إىل طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين،   القانون اجلنائي الدويل يف التجسس

 .وستعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي والتحليلي واملقارن مث اخلامتة والتوصيات، 
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 املقدمة
لقد نتج عن التطور املتسارع يف جمال تقنية املعلومات جرائم جديدة مل تكن موجودة يف السابق، فظهر ما يُعرف ابجلرائم 

أو جرائم تقنية املعلومات، واليت وفرت للمجرمني مالذاً آمناً لتنفيذ جرائمهم بعيداً عن   (Cyber Crimes)السيربانية  
أعني السلطات اليت تسعى جاهدًة حلماية أمن معلوماهتا خاصًة السرية منها حىت ال تقع يف أيدي املنظمات اإلرهابية 

اجلرائم احلديثة اليت ابتت هتدد أمن املعلومات  وأجهزة االستخبارات املعادية، ولعل التجسس االلكرتوين أييت ضمن أهم
السرية منها وغريها، واليت وضعت اجملتمع الدويل يف حتٍد كبري لسن القوانني الالزمة للحد من سطوته وانتشاره قدر اإلمكان، 

الباحث لسرب نصوص   بيد أنه يبقى القصور التشريعي والثغرات القانونية مالزمًة هلذه التشريعات البشرية، األمر الذي دفع 
الشريعة اإلسالمية للوقوف على مدى معاجلتها هلذا املوضوع، وللربهنة على عاملية الشريعة اإلسالمية وصالحيتها لكل 
زمان ومكان، ولعل السؤال احملوري يف هذا البحث هل يف الشريعة اإلسالمية ما يعاجل موضوع التجسس االلكرتوين 

جلنائي الدويل لتعديل أو سن قانون مستقل يعاجل موضوع التجسس االلكرتوين؟، وسيفرتض ويكافحه؟ وهل حيتاج القانون ا
ــ ما الفرق بينه وبني القرصنة 2ــ ما مفهوم التجسس االلكرتوين لغًة واصطالحاً؟، 1البحث عدة أسئلة فرعية كالتايل: 

ـ ما هو رأي الشريعة اإلسالمية وموقفها 4هدافه؟،  ـ ما أركان جرمية التجسس االلكرتوين؟ وما هي وسائله وأ3االلكرتونية؟،  
 ــ ما هي النتائج اليت توصل إليها الباحث؟6ــ ما هو رأي القانون اجلنائي الدويل؟،5من التجسس االلكرتوين؟،  

ان والباحث يفرتض من خالل البحث أن الشريعة اإلسالميةـ ـ أبحكامها وتراثها الفقهي الغزير وبصالحيتها لكل زمان ومك
ــ ستعاجل مشكلة التجسس االلكرتوين كما عاجلت مشكلة التجسس التقليدي، وأن القانون اجلنائي الدويل يعاين من 

وستعتمد الدراسة على املنهج االستقرائي والتحليلي  القصور الذي حيول دون القضاء على هذا النوع من اجلرائم احلديثة، 
وسيتم تقسيم يعة اإلسالمية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بقضااي االنرتنت، ، وستكون حدود الدراسة أحكام الشر واملقارن 

والفرق بينه وبني القرصنة مطالب؛ يتناول األول منها مفهوم التجسس اإللكرتوين لغًة واصطالحاً،  مخسةالبحث إىل 
لتطرق يف الركن املادي إىل وسائل ويتناول الثاين أركان جرمية التجسس اإللكرتوين املادي واملعنوي، مع ااإللكرتونية، 

فيتطرق إىل رأي  الثالثالتجسس اإللكرتوين، أما املطلب  جمرموالتجسس اإللكرتوين احلديثة، واجملاالت اليت يركز عليهما 
بينما يتناول املطلب الرابع رأي القانون الدويل يف التجسس اإللكرتوين،  ،الشريعة اإلسالمية يف التجسس اإللكرتوين

 طلب اخلامس واألخري سيتطرق إىل طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين، مث اخلامتة والتوصيات، ولعل الصعوابت اليت وامل
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من طريق األعمش  4776من طريق أيب طاووس عن أبيه عن أيب هريرة، ورواه مسلم يف صحيحه برقم  6373البخاري يف صحيحه، برقم احلديث رواه  (1)

 من طريق سليم عن أبيه عن أيب هريرة. 9915بن أيب صاحل عن أيب هريرة، ورواه أمحد يف مسنده برقم 
  www.sonnaonline.comيُنظر: املوقع اإللكرتوين 

 25-23م( ص1985، 2)القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، ط التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةحممد راكان، الدغمي،  (2)
م(، وأبو غليون، عطوة مضعان 1981من كلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية عام بتصرُّف )الكتاب أصله رسالة ماجستري للباحث يف السياسة الشرعية 

، رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي من كلية الدراسات العليا ابجلامعة األردنية عام  اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعيَّةمسلم، 
  64م، ص 2009

 

واجهت الباحث متثلت يف حداثة املوضوع وحداثة الكتابة فيه؛ فندرت املصادر واملراجع يف هذا اجلانب؛ األمر الذي دفع 
عاجلت موضوع اجلرائم االلكرتونية بصفة عامة وبعض املقاالت واألحباث  ابلباحث إىل االعتماد أكثر على الكتب اليت

  املنشورة يف شبكة االنرتنت.

ولعلنا سنمهد البحث مبطلب يتناول مفهوم التجسس اإللكرتوين، نتناول فيه مفهوم التجسس لغًة، ومفهومه اصطالحاً، 
 اإللكرتوين والقرصنة اإللكرتونية.ومفهوم التجسس اإللكرتوين، والفرق بني التجسس  

 املطلب األول: مفهوم التجسس اإللكرتوين  

 أوالا: مفهوم التجسس لغةا: 

التجسس من اجَلّس، ومعناه اللمس ابليد، يُقال: َجسَُّه الطبيب بيده واْجَتسَُّه، أي مسه بلطٍف ليعرف موضع األمل،       
 "النيب صلى هللا عليه وسلَّم قال:وَجسَّ اخلرب حبث عنه وتفحصه، ويف احلديث عن  

والتَّجسس ابجليم: التفتيش عن  (1)إايكم والظن فإن الظن أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا"
 (2)بواطن األمور واألخبار بتلطٍف وختّفي حبيث ال يُفطن له، وأكثر ما يستعمل يف الشر

 اثنياا: مفهوم التجسس اصطالحاا:

َعرّ  
ُ
فة"، املعىن االصطالحي للتجسس أييت يف سياق املعىن اللغوي ومل خيرج عنه، فقد عرَّفه الغزايل بقوله:" طلب األمارات امل

واجلاسوس هو شخٌص يرسله اإلمام ليطلع على عورات العدو ويعلم حاهلم، وقد ورد التجسس صراحًة يف القرآن الكرمي 
  بَـّْعُضُكم  يـاْغتاب  واالا  جتااسَُّسوا واالا   ۖ  ايا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كاِثرياا مِ نا الظَّنِ  ِإنَّ بـاْعضا الظَّنِ  ِإْْثٌ  يف قوله تعاىل: ﴿  

 

http://www.sonnaonline.com/
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 12ية سورة احلجرات، اآل (3)
اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة  ، وأبو غليون عطوة مضعان، 26، مرجع سابق، ص التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالمية الدغمي حممد راكان،  (4)

 65، مرجع سابق، ص اإلسالمية والقوانني الوضعيَّة
 65، ص املرجع نفسه أبو غليون،   (5)
)القاهرة، دار النهضة العربية، ط األوىل،  مي يف القانون البحريين املقارن ابلنظام السعودي والقانون املصرياإلرهاب الرقالعاديل حممود صاحل،  (6)

 بتصرف.  71م(، ص 2016
، 1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط جرائم تكنلوجيا املعلومات احلديثة الواقعة على األشخاص واحلكومة "دراسة مقارنة"علي جعفر،  (7)

 569م(، ص 2013

 

ُكلا   أان  أاحادُُكمْ   أاُيُِبُّ   ۖ    بـاْعضاا تاا  أاِخيهِ   حلْاما   َيْا والنهي وإن كان   (3)﴾،رَِّحيمٌ   تـاوَّابٌ   اّللَّا   ِإنَّ   ۖ    اّللَّا   وااتَـُّقوا  ۖ    فاكارِْهُتُموهُ   مايـْ
موجهاً آلحاد املسلمني عن تتبع عورات املسلمني والبحث عنها دون مسوٍغ شرعي، إال أنه يتناول اجلماعات واملؤسسات 

 والدول أيضاً أبي صورٍة أو سبٍب غري مشروع يهدف إىل كشف أسرار األفراد أو اجلماعات أو الدول

ب إطالق اجلزء وإرادة الكل، فهو مستغرٌق يف الرؤية والتتبع وكأن مجيع ويُطلق الفقهاء على اجلاسوس لقب " العني" من اب
بدنه وسائر حواسه صارت عيناً، واملالحظ أن املعىن اللغوي يشمل املعىن االصطالحي وزايدة؛ فهو أخص من املعىن 

 (4)اللغوي.

 اثلثاا: مفهوم التجسس اإللكرتوين:

ال خيتلف التجسس اإللكرتوين عن التجسس التقليدي إال يف األداة املستخدمة وهي تكنلوجيا املعلومات اليت وفّ رت 
للجاسوس اإللكرتوين احلرية والسهولة يف التجسس بعيدًا عن أعني الرقيب، وقد تباينت تعريفات القانونيني للتجسس 

ات والدول، وبني حصره يف نطاق الدولة وأسرارها فقط دون األفراد،  اإللكرتوين بني جعله عامًا يشمل األفراد واجلماع
لذلك عرَّفه الفريق األول أبنه:" االطالع على معلوماٍت خاصة ابلغري حمفوظة على جهاز إلكرتوين وليس مسموحًا لغري 

كالدول أو املنظمات سواٌء  أو هو " التلصص وسرقة املعلومات من األفراد أو املؤسسات أو  (5)املخولني ابالطالع عليها"  
سة"،  (6)كانت سياسيَّة أم عسكريَّة أم اقتصاديَّة أم شخصيَّة بواسطة تكنلوجيا املعلومات لتوظيفها  ألهداف اجلهة املتجسّ 

ة بينما عرَّفه الفريق الثاين أبنه" استخدام وسائل تقنية املعلومات  احلديثة للدخول بشكل غري مسموح وغري قانوين إىل أنظم
املعلومات اإللكرتونية اخلاصة ابلدول واحلكومات والتنصت عليها بقصد احلصول على ما لديها من معلومات مهمة تتعلق 

 أو هو " (7)بنظامها وأسرارها، تشمل مجيع املعلومات العسكرية واألمنية والسياسيَّة واالقتصاديَّة والعلمية واالجتماعية "،
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  164صم( 2017، 1)عمَّان، دار األايم للنشر والتوزيع، ط  القصد اجلرمي يف اجلرائم اإللكرتونية يُنظر: عنانزة، حممد عبد الرمحن، (8)
القرصنة  ، وحممد احلسن، 97م(، ص 2011، 1بة زين احلقوقية واألدبية، ط)بريوت، مكت اإلجرام اإللكرتوين. دراسة مقارنةالفيل، علي عدانن،   (9)

، مقاالن منشوران يف جملة التقدم العلمي، 12، صأمن املعلومات يف فضاءات انرتنت األشياء، ومأمون حرب، 34، ص اإللكرتونية أتريخ من األخطار
 م، تصدر عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 2017أكتوبر  99العدد 

 

غش للحصول على معلومات سريَّة خمزنة يف ذاكرة النظام اإللكرتوين تتعلق ابألمن القومي السعي بسريَّة أو عن طريق ال  
 (8)والسياسة اخلارجية اليت متارسها الدولة، والدفاع الوطين، واالقتصادي للدولة".

س على ويرى الباحث أنه ال ميكن حصر التجسس اإللكرتوين على نطاق الدول واجلماعات فقط؛ ال سيَّما وأن التجس
سة نتيجًة لألسرار البالغة احلساسية اليت حيتفظون هبا؛ فضاًل عن أن الكثري  األفراد قد ُيشكل أمهيًة قصوى للجهة املتجسّ 
من اجلماعات اإلرهابية قد تُعوّ ل على املعلومات الشخصية لألفراد يف سبيل استقطاهبم وجتنيدهم ضمن تنظيماهتم ومجاعاهتم  

 اإلرهابية.

  فرق بني التجسس اإللكرتوين والقرصنة اإللكرتونيةرابعاا: ال

البعض ال يرى مثة فرق بني التجسس اإللكرتوين وبني القرصنة اإللكرتونية فكالمها عبارة عن ممارسات غري مشروعة تتم 
القانون يتجهون عرب شبكة االنرتنت وتستهدف املعلومات املوجودة يف أجهزة احلاسب اآليل، غري أن الكثري من فقهاء 

إىل التفريق بينهما من حيث اجلهة املنفذة لكٍل منهما يف الغالب ومقدار اخلطر املرتتب بواسطتهما؛ فالقرصنة عادًة ما 
ينفذها  اهلواة العابثون من حمرتيف األنظمة املعلوماتية الذين يبحثون عن التسلية أو إثبات قدراهتم أو العبث وإتالف 

ن التغلب عليها من خالل استعادة نسخة أخرى من الربانمج خمزنة يف ماكن آمن، بينما يقتصر احملتوايت، اليت ميك
التجسس اإللكرتوين يف الغالب على التنظيمات اإلرهابية وأجهزة االستخبارات اليت تسعى للحصول املعلومات واألسرار 

الدولة أو بيعها لدولٍة معادية هلا، وعليه فإن مقدار املتعلقة بدولٍة ما بشىت الطرق من أجل استغالهلا مبا يضر مصلحة تلك  
اخلطر يكون فيها أشد وحجم الضرر فيها أكرب وابلتايل ال توصف القرصنة اإللكرتونية إرهاابً كما يوصف هبا التجسس 

لق على من اإللكرتوين، على أن القرصنة عندما بدأت مل تكن أتخذ الطابع السليب ) الشرير( يف بداية األمر بل كانت تط
لديه عبقرية يف ابتكار برامج سريعة ومدهشة يف أنظمة احلواسيب مث تدرج هبا األمر إىل أن طغى عليها اجلانب السليب ) 

 (9)الشرير ( يف وقتنا احلايل.
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 : أركان جرمية التجسس اإللكرتوينالثايناملطلب  

التطرق يف الشق املادي إىل وسائل التجسس اإللكرتوين وجماالته سيتناول الباحث ركين هذه اجلرمية املادي واملعنوي، مع   
 والفرق بينه وبني القرصنة اإللكرتونيَّة.

 أوالا: الركن املادي جلرمية التجسس اإللكرتوين 

قة غري الركن املادي يف هذه اجلرمية عبارة عن السلوك اجلرمي الذي يتَّبعه اجملرم يف مجعه للمعلومات املهمة واحلسَّاسة بطري
مشروعة وابستخدام وسائل تقنية املعلومات لتحقيق النتيجة اليت يصبو إليها واملتمثلة يف استخدام هذه املعلومات ألغراض 
إرهابية ضد الدول أو املؤسسات أو األفراد، وال يُتصور السلوك اجلرمي يف هذه اجلرمية إال ابلتطرق إىل الوسائل اليت ينتهجها 

 للتجسس واحلصول على املعلومات واألسرار، واجملاالت اليت يركز عليها جمرمو التقنية يف جتسسهم. ويستخدمها اجملرمون 

 وسائل التجسس اإللكرتوين: .1
يتبع اإلرهابيون واجملرمون عدة وسائل يف سبيل احلصول على املعلومات وهتريبها والتجسس عليها، وهي آخذٌة يف التقدم 

 التقنية بشكل مساير هلا أو غالب عليها، ومن هذه الوسائل:والتطور كلما تطورت  

 الربيد اإللكرتوين -أ
( عن طريق قيام اجلماعة اإلرهابية إبرسال ملفات e-mailكثرياً ما حيدث التجسس اإللكرتوين بواسطة الربيد اإللكرتوين )

وعند فتح هذه املرفقات )واليت يف الغالب   مرفقة ضمن رسالة عادية واليت تكون يف الغالب جمهولة املصدر ابلنسبة للضحية،
تكون ملفات جتسس وتتبع( يتم الدخول على مجيع امللفات املوجودة يف جهاز الكمبيوتر وتتبع حركة صاحب احلساب 

قامت به شركة عالقات عامة من عملية جتسس بواسطة برانمج يقوم بتتبع الرسائل اإللكرتونية ونشاطه، ومن أمثلة ذلك ما  
، حيث يقوم هذا الربانمج (deep packet inspectionرسلها الشخص املتاَبع يُدعى: فحص الكتل العميقة )اليت ي

بكشف كل ما يطبعه الضحية أو خيزنه يف جهازه الكمبيوتر، وابلتايل يستطيع االطالع على مجيع أسراره اليت ميكن أن 
تستغلها أية جهة إرهابية يف ابتزازه والضغط عليه يف سبيل جتنيده أو هتديده من أجل تنفيذ بعض خمططاهتا اإلرهابيَّة، أو 

 هذه املعلومات يف تنفيذ عملياهتا اإلرهابيَّة،  وتبقى اخلطورة أكرب فيما لو كان الربيد اإللكرتوين خاصاً  االستفادة من
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، مقال منشور على الرابط اإللكرتوين  التجسس على الربيد اإللكرتوين، وموقع مين برس اإللكرتوين،  97، صاإلجرام اإللكرتوينيُنظر: الفيل علي عدانن،    (10)

https://yemen-press.com  ،ورقة حبثية منشورة على املوقع اإللكرتوين  اإلرهاب اإللكرتوين يف عصر املعلومات  ، والعجالن عبد هللا بن عبد العزيز(  
http://www.shaimaaatalla.com اب اإللكرتوين  دور اآلليات احلديثة للحد من اجلرائم املستحدثة "اإلره، والقيسي أيسر حممد، 25، ص

نية عمَّان ، ورقة حبثية مقدمة يف امللتقى العلمي " اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية" املنعقد ابلعاصمة األردوطرق مواجهته" 
 .  15ص ، https://repository.nauss.edu.saم، واملنشور على الرابط اإللكرتوين: 4/9/2014-2خالل الفرتة من 

 بتصرف.   323ص  م(2017،  1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط  جرائم احلاسوب واإلنرتنت ـ اجلرائم املعلوماتيةاحلسيين عمار عباس،    (11)

 

مبسؤول ُعهد إليه حبفظ أسرار مهمة يف الدولة، أو كان متعهداً على برانمج عسكري خطري أو اقتصادي مهم، أو كان 
 على اإلرهابيني االستيالء على املعلومات املهمة واحلسَّاسة خصوصاً  الربيد اتبعاً ملؤسسة أو جهة حكومية  مما ُيسهّ ل

السياسية والعسكرية واالقتصادية منها، وال ميكن التعويل دائماً على برامج احلماية اليت تُنتجها الشركات األجنبيَّة؛ حيث 
 (10)تظل غري آمنة وال ميكن الوثوق هبا.

 لكمبيوتر دون علم الشخصدس وحدات نقلة للبيانت داخل جهاز ا -ب
تُعترب هذه الطريقة أقرب إىل الطريقة التقليدية يف التجسس، وهي تقوم على دس وحدات انقلة للبياانت داخل جهاز 
الكمبيوتر عند توصيله )بكابل( شحن خارجي وذلك لنقل البياانت املوجودة يف جهاز الكمبيوتر املستهدف، وهذه 

ُتستخدم يف األماكن العامة لبعض الدول )كاملطارات وحمطات النقل والقطارات ومباين بعض املؤسسات(، الطريقة عادًة ما  
وبعض املطاعم واحملالت التابعة لبعض مافيا املعلومات، حيث يقوم الشخص بوصل جهازه ) كمبيوتر أو هاتف( بنقطة 

ت داخل جهازه تقوم بنقل كافة البياانت املوجودة شحن كهرابئي موجودة يف تلك األماكن فيتم دس وحدات انقلة للملفا
، وقد تطورت العملية يف وقتنا احلايل ليتم التجسس بواسطة خدمة الواي فاي (11)فيه وليسهل بعدها تتبع حركته ونشاطه

  (WI FI( املوجودة بصورة جمانية يف األماكن العامة لبعض الدول ) كاملطارات أو حمطات القطارات أو النقل ال ،)عامة
أو املوجودة يف بعض املطاعم وأماكن التسوق العامة أو الفنادق، حيث يتم التجسس على اهلواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر  
مبجرد االتصال هبذه اخلدمة مما مُيَكّ نهم من االطالع على حمتوايت اهلاتف وقوائم االتصال املخزنة فيه والرسائل سواٌء كانت 

وجودة على بعض برامج التواصل االجتماعي كالواتس أب أو الفيسبوك أو السناب شات، واالطالع النصيَّة منها أم امل
أيضًا على الصور ومقاطع الفيديو ورسائل الربيد اإللكرتوين ابإلضافة إىل الكلمات السريَّة املخزنة يف اهلاتف أو جهاز 

 الكمبيوتر.

https://yemen-press.com/
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=3937
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العالقة بني اإلرهاب املعلومايت واجلرائم ، والعراين عبد احلميد ابراهيم، 324، مرجع سابق، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتاحلسيين عمار عباس،   (12)

 .97، مرجع سابق، ص اإلجرام اإللكرتوينبتصرف، والفيل علي عدانن،  61-59، مرجع سابق، ص املنظمة 

 

 ج ـــ زرع حصان طروادة

( الربيد اإللكرتوين؛ حيث يتم إرسال هذا امللف عرب 1يف جهاز  الضحية بعدة طرق أمهها: )  مجهذا الربان  وتتم عملية زرع
( الذي أنتجته إحدى الشركات ICQ( بعض برامج احملادثة مثل برانمج )2الربيد اإللكرتوين للشخص املطلوب، )

( عند اتصال جهاز اهلاتف 4( اخلاص بنقل امللفات، )Telnet( أو ) FTP( نقل امللف عرب برانمج )3اإلسرائلية، )
( على code number( عند كتابة الرقم التسلسلي للربانمج )  5أو احلاسب اآليل بشبكة أنرتنت داخلية أو دولية، )

 ( عند حتميل بعض الربامج من املواقع غري املوثوق هبا.6اجلهاز حيث يعمل بعدها مباشرًة خالل دقائق معدودة، )

خرتاق هذا الفريوس كثريًا ما يعتمد على سذاجة الضحية الذي حياول معرفة الرسالة املرسلة إليه مباشرًة مبجرد رؤيتها وا
فيقوم بفتحها معتقداً أن هبا برانجمًا مفيداً بينما هو يف األساس فريوس جتسس، وعندما يرى الضحية أن امللف املرفق ال 

أنه ختلص منه بينما هو يف حقيقة األمر قد أخذ موقعه يف حاسوب الضحيَّة وابشر  يعمل يقوم إبمهاله أو حذفه ظناً منه
مهام التجسس، ولعل خطورة هذا الربانمج تكمن يف عدم قدرة برامج مكافحة الفريوسات على اكتشافه، ويف قدرته 

اب يكون مفتوحاً لكل شخص احلصول على كلمات املرور املخزنة يف اجلهاز، فضاًل عن أنه مبجرد زرع الفريوس فإن الب
( مما جيعل من حاسوب الضحيَّة وكأنه Port scanningليتمكن من الدخول على اجلهاز مبجرد قيامه مبسح للمنافذ )  

   (12)مركزاً عاماً متاحاً للجميع.

 د ــ التجسس بواسطة األقمار الصناعية 

حيث يتم اعرتاض االتصاالت سواٌء كانت هاتفية أو فضائية؛ فيتم اعرتاض البياانت اليت تنقل عرب االتصاالت اهلاتفية من 
خالل قيام املتجسس بزرع جهاز التجسس بصورة خفية يف صناديق التوزيع اليت متر عربها وسائل االتصال السلكية 

َبث من حمطات االتصال األرضية ابجتاه األقمار الصناعية عرب أجهزة تقوم والالسلكية، كما يتم اعرتاض االتصاالت اليت تُـ 
 ابستغالل ثغرات تقنية يف النتوءات اجلانبية واخللفية، كما ميكن التقاط املعلومات والبياانت املرسلة من األقمار الصناعية 
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،  178راه فلسفة يف القانون العام من كلية القانون، جامعة عمَّان العربية، ص، رسالة دكتو دراسة مقارنة   اإلرهاب يف الفضاء اإللكرتوينبدرة هوميل،  الزبن،    (13)

 .336م( ص 2017، 1)بريوت، لبنان، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، ط جرائم احلاسوب واإلنرتنت ـ اجلرائم املعلوماتيةواحلسيين، عمار عباس، 
 ، منشور على الرابط اإللكرتوين:تعرف على علم االختزالتكناوي اإللكرتوين، ، وموقع 97، ص االجرام اإللكرتوينالفيل علي عدانن،   (14)

https://www.technawi.net  

 

الشاسعة اليت يغطيها الشعاع املرسل من القمر إىل احملطات األرضية  بواسطة أجهزة خاصة تقوم ابستغالل املساحة 
الصناعي إىل األرض العرتاض املعلومات والتنصت عليها، وأقرب مثال على ذلك أن البياانت املرسلة من القمر الصناعي 

 (13)يف كاليفورنيا إىل نيويورك ميكن ألي شخص  يف فلوريدا اعرتاضها والتقاطها.

 لومات داخل املعلومات ه ــ التجسس عن طريق إخفاء املع

( وهو من الطرق احلديثة يف التجسس اإللكرتوين؛ حيث steganographyوهو ما يطلق عليه بعلم االختزال )
س اإلرهايب بتهريب ونقل املعلومات الرقمية احلساسة عن طريق إخفاءها  تجسّ 

ُ
يف وسيط  –يف بداية األمر  –يقوم امل

ويه يف الرسالة املرسلة حبيث ال ميكن اكتشافها والتفطن هلا حىت لو مت ضبط الشخص إلكرتوين دون إحداث أية تغيري أو تش
متلبسًا ابجلرمية، وهو خيتلف عن علم التشفري، فاألخري يكون فيه املستخدم على علٍم ودراية بوجود معلومات ولكنَّها 

عادي دون علم املستخدم بوجود بياانت سرية  مشفرة، بينما االختزال يتم نقل املعلومات السرية يف الوسيط اإللكرتوين ال
خمفية، فضاًل عن أن التشفري يرتك أثراً واضحاً على الرسالة املرسلة وال يتطلب وسطاً انقاًل يتم إخفاء البياانت فيه، بينما 

أنسب طريقة لبناء نظام ولذلك فإن  ،  ال يرتك االختزال أثراً على الرسالة املرسلة ويتطلب وسطاً انقالً إلخفاء البياانت فيه
محاية إلكرتوين قوي مينع االخرتاق والتجسس من قبل املنظمات اإلرهابية هي اجلمع بني طريقة التشفري وطريقة 

  (14)االختزال.

 

 

 

https://www.technawi.net/
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بتصرف، والنوايسة عبد اإلله، ،  135-133، مرجع سابق، ص التجسس التكنولوجي. سرقة األسرار االقتصادية والتقنيَّةممدوح الشيخ، يٌنظر:   (15)

، 361ص  م(،  2017،  1)عمَّان، األردن، دار وائل للنشر والتوزيع، ط  جرائم تكنلوجيا املعلومات ـ شرح األحكام املوضوعية يف قانون اجلرائم اإللكرتونية
العالقة بني اإلرهاب املعلومايت واجلرائم  ا بعدها، والعراين عبد احلميد إبراهيم،  وم  320، مرجع سابق، ص  جرائم احلاسوب واالنرتنتاحلسيين عمار عباس،  و 

، مقال منشور على املوقع اإللكرتوين: التجسس االقتصادي هدف استخبارايت جديد، وإلياس جرول، 36، مرجع سابق، ص املنظمة 
http://www.alittihad.ae  . 

 جماالت التجسس اإللكرتوين .2

هابية أو األجهزة تتنوع جماالت التجسس اإللكرتوين يف وقتنا احلايل حسب املعلومات اليت تستهدفها التنظيمات اإلر 
املخابراتيَّة للدول، فقد تكون هذه املعلومات اقتصادية، وقد تكون عسكرية وأمنية، وقد تكون سياسية، وقد تكون 

 اجتماعية ومدنية.

 أ ــ املعلومات االقتصاديَّة

ت االقتصادية ومصادرها مع التطور التقين وربط التجارة يف وقتنا احلايل بشبكة االنرتنت فقد حتولت الكثري من املعلوما  
م إىل 1994% عام 36إىل أهداف للتجسس اإللكرتوين، فعلى سبيل املثال زادت نسبة التجسس على الشركات من 

م حسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الربيطانية، ولعل أكثر الدول ممارسًة للتجسس 1999% عام 45
ت املتحدة وفرنسا والصني والياابن وإسرائيل وروسيا، مما يثبت أن التجسس السياسي االقتصادي يف وقتنا الراهن هي الوالاي

والعسكري تنازل عن عرشه يف مقابل التجسس االقتصادي، وسهَّل ذلك التطور التقين الذي أزاح عن كاهل اجلواسيس  
 (15)كلفة وخماطر االنتقال إىل األماكن املراد التجسس عليها.

املستقبل سيشهد تسابقاً حثيثاً حول حرب املعلومات االقتصادية؛ فاالقتصاد يشكل عصبة األمم وقوهتا ويرى الباحث أن  
سيشل كيان األمم  -ال سيما املنظمات اإلرهابية منها -وهنضتها وأمنها، وتعرضه ألي اخرتاق من قبل جواسيس التقنية 

 ويعرضها لالهنيار رويداً رويداً.

 

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=79337
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م، منشورة  2015، رسالة ماجستري نوقشت يف جامعة الشرق األوسط عام  دور القانون الدول يف مواجهة التجسس الدبلوماسي حممد عدانن عثمان،    (16)

وما بعدها، واحلسيين،    55، مرجع سابق، ص  اإلنرتنت اخلطر القادم  إرهاب، وبوادي، حسنني احملمدي،  https://meu.edu.joعلى الرابط اإللكرتوين:  
جرائم ، وعلي جعفر، 360، مرجع سابق، ص جرائم تكنلوجيا املعلومات، والنوايسة، عبد اإلله، 319، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتعمار عباس، 

جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت" إجياز يف املفهوم والنطاق واخلصائص والصور والقواعد  ، ويونس عرب،  570ص  ، مرجع سابق،  تكنلوجيا املعلومات احلديثة
م ومنشورة على موقع املركز الوطين للتوثيق 12/2/2002-10، ورقة حبثية مقدمة ملؤمتر األمن العريب أببوظيب خالل الفرتة من  اإلجرائية للمالحقة واإلثبات"

 بتصرف.  39و37، ص//:doc.abhatoo.net httpsاإللكرتوين:

 والعسكريةب ــ املعلومات األمنية  

إذا كان للمعلومات االقتصادية أمهيٌة قصوى يف جمال التجسس اإللكرتوين فإن للمعلومات العسكرية واألمنية أمهيًة ال تقل 
عنها ملا حتويه من معلوماٍت حسَّاسة تتعلق ابألمن القومي للدول؛ ولعل أبرز ما يستهدفه التجسس العسكري واألمين ما 

تها ومعداهتا احلربية من صواريخ وذخائر وجتهيزات ومواقع عسكرية، كما يستهدف اخلطط يتعلق منها ابجليوش وأسلح
احلربية وأسرار الدفاع ومقدرة األلوية العسكرية وعدد أفرادها وأمساء الضباط النافذين وبياانهتم العائلية، ومراكز أجهزة 

وة والضعف فيها، يضاف إىل ذلك الربامج العسكرية االتصاالت وأماكن متركز القوة العسكرية ومدى جاهزيتها ومكامن الق
والنووية وأماكن تواجدها وطرق الوصول إليها، وطرق خلخلة االستقرار واألمن يف الدول مبعرفة نقاط الضعف األمنية 

 .(16)فيها،

ن اجلواسيس واملخرتقني ويرى الباحث أن األسرار العسكرية واألمنية احملفوظة إلكرتونياً ينبغي وضع كافة السبل حلمايتها م
خمافة وقوعها يف أيدي منظمات إرهابية تستغلها يف زعزعة استقرار الدول وابتزاز احلكومات خاصًة ما يتعلق منها ابلتسلح 
النووي الذي تسعى كثرٌي من املنظمات اإلرهابية للوصول إليه لتفرض سيطرهتا ووجودها على أرض الواقع، وال أجنع من 

لعسكرية عن الشبكة العاملية )االنرتنت( ووضع نظام صارم للمخولني ابالطالع عليها مينعهم من تسريبها، عزل املعلومات ا
وحصر طبيعة املعلومات العسكرية واألمنية املطلع عليها بشكل دقيق جداً مع وضع كافة االحتياطات الالزمة ملنع نسخها 

 أو سرقتها.  

 

  

https://meu.edu.jo/
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وما   106، مرجع سابق، ص إرهاب االنرتنت اخلطر القادم، وبوادي، حسنني احملمدي، 361، ص جرائم تكنلوجيا املعلوماتالنواسية، عبد اإلله،  (17)

جرائم تقنية نظم  ة أمحد والزعيب، جالل حممد، ، واملناعسة ، أسام178، مرجع سابق، ص اإلرهاب يف الفضاء اإللكرتوين بعدها، والزبن، بدرة هوميل، 
 .302، مرجع سابق، ص املعلومات اإللكرتونية

 ج ــ املعلومات السياسية

املعلوم أن التجسس السياسي ال يقل خطورًة عن بقية أنواع التجسس االقتصادي والعسكري؛ ألنه يستهدف املعلومات من  
املتعلقة ابحلركة السياسية يف الدولة من نشاط سياسي داخلي وخارجي، ومن مواقف سياسية تنتهجها الدولة على الصعيد 

طات القادة والرؤساء واألحزاب السياسية يف الدولة يف حماولٍة منها الداخلي واخلارجي، ابإلضافة إىل رصد حتركات ونشا
للتكهن ابخلطوات املستقبلية اليت ستتبعها الدولة يف املستقبل، كما قد يستهدف هذا النوع من التجسس املعلومات املتعلقة 

فة مواطن القوة والضعف السياسي يف بقيم اجملتمع وثقافته وعوامل الوحدة والتفرقة فيه والشخصيات الفاعلة فيه وذلك ملعر 
الدولة، األمر الذي تنتهجه أغلب الدول الكربى يف حماولٍة منها لفرض سيطرهتا على الدول سياسياً، ولعل أغلب السفارات 
يف الدول متارس هذا الدور مبا تقوم به من رصٍد للحالة السياسية يف الدول املوجودة فيها عن طريق ممارسة التجسس بكافة 
الطرق ومنها التجسس اإللكرتوين عن طريق زرع أجهزة تنصت عالية الكفاءة يصعب اكتشافها للتنصت على بعض 

 (17)مؤسسات الدولة ومسؤوليها.

 د ــ املعلومات السكانيَّة االجتماعية

جمتمٍع من تعد املعلومات السكانية واالجتماعية من أهم املعلومات اليت تعكس الوضع االجتماعي واملعيشي يف أي 
اجملتمعات، وهي حتظى ابهتمام الكثري من أجهزة االستخبارات العاملية واملنظمات اإلرهابية ملا تشكله هلا من معلومات 
قيّ مة ميكن الولوج من خالهلا إىل الثغرات اجملتمعية املوجودة يف الدول واملتعلقة بعدد السكان األصليني والوافدين والتجار 

علمية واخلربات العملية، ابإلضافة إىل أماكن التوزيع اجلغرايف للسكان ومستوى معيشتهم ودايانهتم وأصحاب املؤهالت ال
ونسبة الذكور إىل اإلانث ومستوى البطالة واملتقاعدين، واملشاكل االجتماعية اليت يعانون منها، والتنوع القبلي والطائفي 

ائف، ونسبة الشباب من الطاعنني، ورصد رضا اجملتمع من احلكومة من املوجود يف الدولة وأمساء النافذين من القبائل والطو 
 عدمه، وهي معلومات يتم ختزينها يف الغالب يف أجهزة إلكرتونية يسهل تصيدها والتجسس عليها، ولعل من أبرز أمثلة 
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، والنواسية، عبد  108، ص إرهاب االنرتنت اخلطر القادم، وبوادي، حسنني احملمدي، 322، ص جرائم احلاسوب واإلنرتنتاحلسيين، عمار عباس،  (18)

 .361، ص  جرائم تكنلوجيا املعلوماتاإلله، 
 168-166، مرجع سابق، ص القصد اجلرمي يف اجلرائم اإللكرتونية، وعنانزة، حممد عبد الرمحن، 334، ص املرجع نفسهاحلسيين، عمار عباس،   (19)

 بتصرف. 

ى ليبيا قبل ثورة التجسس ما مارسته بعض أجهزة االستخبارات احملسوبة على بعض الدول من عملية جتسس معلومايت عل
الربيع العريب حيث متكنت تلك األجهزة من رصد معلومات مهمة تتعلق ابجملتمع اللييب من حيث عدد السكان والتنوع 
الطائفي واألشخاص املؤثرين يف اجملتمع واملشاكل اجملتمعية املوجودة املتعلقة بنقاط الضعف والقوة يف اجملتمع، واليت استغلتها 

األجهزة االستخبارية يف إشعال الثورة الليبية والنزاعات الطائفية بني أبناء اجملتمع الواحد، ومنها أيضاً تلك  -بعد ذلك –
قيام بعض العاملني يف مركز حاسوب ابلسويد بنسخ برامج خمزن عليها إحصاءات وبياانت سكانية مهمة وبيعها لبعض 

هذه املعلومات يف أيدي املنظمات اإلرهابية حيث ميكنها  املكاتب اخلاصة بثمٍن زهيد ، ولعل مكمن اخلطورة يف وقوع
من الوقوف على املعلومات الشخصية لبعض األفراد النافذين مما ميكنها من االتصال هبم وبث أفكارهم اإلرهابية يف 

تخبارات وجداهنم أو هتديدهم حلملهم على ارتكاب جرائم معينة وفق خططهم، أو بيع هذه املعلومات احلساسة ألجهزة اس
    (18)معينة.

 اثنياا: الركن املعنوي جلرمية التجسس اإللكرتوين

تعترب جرمية التجسس االلكرتوين من اجلرائم العمدية اليت تتطلب قصداً عاماً يتمثل يف العلم واإلرادة، علم اجلاين أبنه أييت 
مصرح هبا واطالعه على معلوماٍت سريَّة تتعلق ابالقتصاد فعالً خمالفاً للقانون؛ وذلك بولوجه إىل نظام إلكرتوين بطريقة غري  

أو األمن والدفاع أو السياسة أو السكان لبلٍد ما، فاجلاين يعلم أبنه يعتدي على حٍق محاه القانون وعاقب على انتهاكه 
ة اجلرمية املقصودة يتمثَّل يف معلومات وواثئق سرية ال حيق خله االطالع عليها، وتكون إرادته متجهة إىل إحداث النتيج

املتمثلة يف دخول النظام االلكرتوين بغري حق واالطالع على معلومات سرية محاها القانون وغري متاحة للجمهور، كما 
تتطلب هذه اجلرمية قصدًا خاصًا يتمثل يف قصد اجلاين من دخوله إىل النظام اإللكرتوين احملمي االطالع على معلومات 

 (19)ع عليها .سرية ال جيوز له االطال
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(، 4321)احلديث رواه البخاري يف صحيحه من طريق أيب سلمة عن أيب سعيد اخلدري، كتاب األحكام، ابب طاعة اإلمام وأهل مشورته برقم      (20)

كل والرتمذي يف سننه من طريق سلمة بن عبد الرمحن، كتاب الذابئح، أبواب الزهد، وابن حبان يف صحيحه، كتاب التأريخ، ابب ذكر البيان أبن  
 نيب له بطانتان معلومتان.

  http://www.sonnaonline.comينظر يف ختريج احلديث موقع اجلامع للحديث النبوي: 

ويرى الباحث أن طبيعة هذه املعلومات وما تفتضيه من سريٍة اتمة كوهنا متس كيان الدولة وأمنها االسرتاتيجي فإن القصد 
العام يعدُّ كافياً إلدانة الشخص أو اجلهة اليت تورطت يف عملية التجسس طاملا كان على علٍم أبنه أييت فعالً خمالفاً للقانون 

حٍق محاه املشرعّ  وأحاطه ابلسرية التامة؛ ألنه من الصعوبة مبكان إثبات قصد ونية اجلاين من الدخول إىل  ويعتدي على
 .النظام اإللكرتوين خاصًة إذا كان من املصرَّح هلم بذلك

  التجسس اإللكرتوين: رأي الشريعة اإلسالمية يف  الثالثاملطلب  

َكوّ ن أيخذ التجسس اإللكرتوين حكم التجسس 
ُ
التقليدي يف الشريعة اإلسالمية ألنه يشتمل على ذات الفعل املادي امل

 جلرمية التجسس التقليدي مع اختالف الوسيلة فقط، ولذا يرى كثرٌي من فقهاء الشريعة اإلسالمية أن التجسس نوعان:

 النوع األول: التجسس املباح 

خارج حدودها ونطاقها املكاين،  يكون أوونطاقها املكاين داخل حدود الدولة وهذا النوع من التجسس إما أن يكون 
فاألول مثل التجسس على األفراد واجلماعات ملعرفة طاقاهتم وقدراهتم لالستفادة منها يف تصريف شؤون الدولة وتعيني 

من تفقد أحواهلم الرجل املناسب يف املكان املناسب، فعالقة رئيس الدولة مبواطنيه كعالقة رب األسرة أببنائه ولن يتمكن 
ومعرفة القادر منهم على املسامهة يف إدارة الدولة إال عرب أجهزٍة يستعني هبا يف رفع التقارير والتوصيات عنهم ليكونوا البطانة 
الصاحلة واملعينة له يف إدارة شؤون البالد، ففي احلديث عن النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ أنه قال:" ما بعث هللا من نيب 

استخلف من خليفٍة إال كانت له بطانتان، بطانٌة أتمره ابملعروف وحتضه عليه، وبطانٌة أتمره ابلشر وحتضه عليه،  وال
وال شك أن تعيني البطانة الصاحلة لن يتأتى إال بعد البحث عن أحواهلم بواسطة أجهزٍة (20)واملعصوم من عصم هللا تعاىل"،

خمتصة ترفع له التقارير والتوصيات عنهم، ولو كان ذلك ال يتأتى إال ابالطالع على بعض املعلومات اإللكرتونية عن هؤالء 
 ص فإهنا تربر الوسيلة املستخدمة يف األشخاص، فإذا كانت الغاية شريفًة وال يرتتب عليها ضرٌر على األشخا

 

http://www.sonnaonline.com/
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 .49، ص8م( ج1984)لبنان، دار الفكر، ط األخرية،  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج الرملي، حممد شهاب الدين،   (21)
 . 58، ص9م، حتقيق: حممد عبد القادر عطا( ج1994)مكة املكرمة، مكتبة دار الباز، ط  السنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علي،  (22)
 12سورة احلجرات، اآلية   (23)
من طريق األعمش   4776من طريق أيب طاووس عن أبيه عن أيب هريرة، ورواه مسلم يف صحيحه برقم    6373احلديث رواه البخاري يف صحيحه، برقم      (24)

 من طريق سليم عن أبيه عن أيب هريرة. 9915هريرة، ورواه أمحد يف مسنده برقم  بن أيب صاحل عن أيب
 . www.sonnaonline.comيُنظر: املوقع اإللكرتوين 

احلصول على هذه املعلومات، ومنه أيضًا التجسس على اجملرمني وأهل الريب وتعقبهم درًأ لشرهم وخطرهم عن الناس 
ولتنتشر الطمأنينة والراحة يف اجملتمع، وال شك أن ذلك لن يكون إال من خالل املراقبة الدقيقة هلم وتتبعهم ابستمرار، وقد 

ذ النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ األعوان واملساعدين حلماية اجملتمع من من خطر املنافقني وأهل الريب والسوء، وجاء يف اخت
كتاب هناية احملتاج إىل شرح املنهاج:" وليس ألحٍد البحث والتجسس واقتحام الدور ابلظنون، نعم إذا غلب على ظنه 

 (21)ثقٍة جاز له بل وجب عليه التجسس إن فات تداركها كقتٍل وزان وإال فال.."،وقوع معصية ولو بقرينٍة ظاهرة كإخبار 
والثاين مثل التجسس على األعداء اتقاًء لشرهم خاصًة عند نشوب احلروب، فاالنتصار يف املعارك يتوقف على حجم 

ته فيها وحجم قواته ومعداته العسكرية، املعلومات اليت ميكن احلصول عليها من العدو واليت تظهر خمططاته احلربية واسرتاتيجي
وقد استعمل النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ اجلواسيس وقت احلرب، ومن ضمن الصحابة الذين استخدمهم هلذا الغرض 
حذيفة ونعيم بن مسعود وعبدهللا بن أنيس وخوات بن جبري وعمرو بن أمية وسامل بن عمري وعبدهللا بن جحش، فعن 

قال: بعث رسول هللا ــ صلى هللا عليه وسم ــ عبدهللا بن جحش إىل خنلة فقال له: " كن هبا حىت أتتينا خبرٍب   عروة بن الزبري
وال شك أن وسائل التجسس تتطور بتطور األمم حىت ظهرت التقنية اليت سهلت الوصول إىل  (22)من أخبار قريش"،

 املعلومة أبقل اخلسائر. 

 النوع الثاين: التجسس احملظور 

ايا أايُـّهاا الَِّذينا آماُنوا اْجتاِنُبوا كاِثرياا ﴿عنه مبوجب اآلية الكرمية    حمرم ومنهيٌ إىل فضح العورات، فهو    يؤديجتسس  وهو كل  
تاا  أان أاحادُُكمْ  أاُيُِبُّ  ۖ   بـاْعضاا بَـّْعُضُكم يـاْغتاب واالا  جتااسَُّسوا واالا  ۖ  مِ نا الظَّنِ  ِإنَّ بـاْعضا الظَّنِ  ِإْثٌْ  ُكلا حلْاما أاِخيِه مايـْ َيْا

إايكم والظن فإن الظن  وحبديث النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ " (23)﴾،رَِّحيمٌ  تـاوَّابٌ  اّللَّا  ِإنَّ  ۖ   اّللَّا  وااتَـُّقوا ۖ  فاكارِْهُتُموُه 
 وقد عدَّ كثرٌي من الفقهاء االستماع إىل حديث القوم وهم   (24)أكذب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا وال تباغضوا"،

http://www.sonnaonline.com/
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 بتصرُّف. وما بعدها  152ص ، التجسس وأحكامه يف الشريعة اإلسالميةالدغمي، حممد راكان،   (25)
 . 92ص، املرجع نفسهالدغمي، حممد راكان،   (26)

 

له كارهون من التجسس احملرم، ويشمل عورات الناس مساكنهم وأسرارهم اليت يكرهون أن يطلع عليها غريهم، كما أن من 
التجسس احملرم التجسس لصاحل األعداء ألنه يقوي شوكة العدو ويوهن قوة الوطن، بل عدَّه بعضهم من خيانة هللا ورسوله، 

دوج حلساب دولتني خمتلفتني، بل عدَّه بعضهم من أشد أنواع التجسس التجسس املز ويدخل يف التجسس احملرم أيضًا 
ضرراً  ألنه يتعامل مع األسرار مبقدار الثمن الذي يُدفع له، وقد حذَّر عبد احلميد الكاتب يف رسالته إىل أحد قواد مروان 

انوا لك وعليك، فنصحوا بن حممد من هذا فقال له: " اعلم أن جواسيسك وعيونك رمبا صدقوك ورمبا غشوك، ورمبا ك
 (25)لك وغشوا عدوك أو غشوك ونصحوا عدوك، وكثرياً ما يصدقونك ويصدقونه".

وابلتايل فإن أي جتسٍس إلكرتوين ينطبق عليه نفس احلكم الشرعي املطبق يف التجسس التقليدي؛ فالعربة ابلغاية واهلدف   
عليه ضرر للغري، وهو مباٌح إن كانت الغاية منه حسنة ومل  من هذا التجسس، فهو حمرٌم إن كانت الغاية منه سيئة وترتب

، وال شك أن الشريعة اإلسالمية كانت سباَّقة يف معاجلة موضوع التجسس عامًة من مجيع النواحي، يرتتب عليه أية ضرر
عشى حىت تطرقت بعض كتب الفقه القدمية إىل موضوع اجلاسوس ومواصفاته وطريقة إعداده، كما يف كتاب صبح األ

األمر الذي يشري إىل مدى صالحية الشريعة اإلسالمية لكل زمان (26)للقلقشندي وكتاب خمتصر سياسة احلروب للهرمثي،
 ومكان.

 يف التجسس اإللكرتوين  رأي القانون الدول  :املطلب الرابع

املعلومات من أن تطاهلا يد اجملرمني من مع ظهور أنظمة املعلومات اإللكرتونية أصبحت احلاجة ماسة إىل محاية هذه 
العابثني واإلرهابيني وأجهزة االستخبارات املعادية األمر الذي دفع ابلكثري من الدول إىل تعديل قوانينها وخاصًة تلك اليت 

احلديثة، ومن   تتعلق ابلتجسس والدفاع عن أمن الدولة، واالنضمام إىل االتفاقيات الدولية اليت تعاجل جرائم تقنية املعلومات
 هذه االتفاقيات:
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اجلرائم اإللكرتونية بني الشريعة اإلسالمية والقوانني  ، وأبو غليون، عطوة مضعان، 574، ص جرائم تكنلوجيا املعلومات احلديثةعلي جعفر،   (27)

م،  2017لسنة  5634، جملة احلوار املتمدن، العدد فحة اجلرائم السيربانية فعالية القوانني الوطنية والدولية يف مكا، وليلى احلنايب، 133، ص الوضعية
 .http://www.ahewar.orgوما بعدها بتصرف، منشور على املوقع اإللكرتوين:  44ص

 م( 2001االتفاقيَّة األوربية ملكافحة جرائم اإلنرتنت )اتفاقية بودابست  أوالا:  
( منها على أن " يقوم كل طرٍف من الدول األطراف يف االتفاقية إبقرار هذه 3فقد نصَّت هذه االتفاقية يف املادة )

اإلجراءات األخرى كلما كان ذلك ضرورايً إلصدار نص قانوي أو تشريعي أبهنا تشكل اإلجراءات التشريعية وغريها من 
جرائم مبوجب القانون الوطين احمللي اخلاص هبا، وذلك من حيث اعرتاض خط سري البياانت دون وجه حق ويتم ذلك 

ن أو داخل منظومة الكمبيوتر، مبا ابلوسائل الفنية لقطع عمليات البث واإلرسال الغري عمومية لبياانت الكمبيوتر إىل أو م
يف ذلك ما ينبعث من منظومة الكمبيوتر من موجات كهرومغناطيسيَّة حتمل معها البياانت ..."، كما أن االتفاقية عاجلت 

 illegal( واالعرتاض غري القانوين )illegal access( جرائم منها: الدخول غري القانوين املتعمد )9عدد )
interceptionأوجبت االتفاقية على الدول األعضاء اختاذ التدابري التشريعية الالزمة لتضمني قوانينها موضوع  (، كما

املسئولية عن الشروع والتحريض والتدخل يف ارتكاب هذه اجلرائم من قبل األشخاص الطبيعية أو املعنوية، وال شك أن 
إليها خاصًة منها ما يتعلق ابلدخول واالعرتاض غري جرمية التجسس اإللكرتوين تدخل ضمن نصوص مواد االتفاقية املشار  

املصرَّح هبما لالطالع على بياانٍت أحاطها املشرع ابلسرية التامة سواٌء تلك اليت تتعلق ابألشخاص أم احلكومات 
 (27)والدول.

 م. 1999االتفاقية األمريكية املتعلقة جبرائم احلاسب اآلل واالنرتنت  اثنياا:  

وقد متخضت هذه االتفاقية عن اجتماع العديد من اهليئات واملنظمات الدولية يف جامعة ستانفورد يف والية كاليفورنيا 
م هبدف تعزيز احلماية من اإلرهاب، حيث أوجبت هذه االتفاقية على األعضاء  1999ديسمرب  7-6خالل الفرتة من 

( من االتفاقية جرائم 3احلاسب اآليل واالنرتنت، فقد بيَّنت املادة )تبين معايري موحدة يف سبيل احلماية واحلد من جرائم 
احلاسب اآليل واالنرتنت املتمثلة يف التوصيل غري املصرَّح به، و تعديل وحذف البياانت هبدف اإلضرار ابملؤسسات اليت 

( من 4ادية، أما املادة )متلك هذه اخلدمات، و حذف البياانت بتغيريها إلعطاء معلومات كاذبة هبدف إيقاع أضرار م
 االتفاقية فقد أشارت إىل األحكام املتعلقة ابحملاولة أو املساعدة والتحريض واإلغراء والتآمر هبدف ارتكاب جرائم احلاسب 
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، واحلنايب ليلى، املرجع نفسه، 21، ص  https://www.iasj.net، ورقة حبثية منشورة على الرابط:  اجلرمية املعلوماتيَّةيُنظر: حمروس نصَّار غايب،      (28)

 47ص 
 م. 12/4/2000( بتأريخ 63/55االتفاقية صادرة عن منظمة األمم املتحدة مبوجب القرار رقم ) (29)

 330، صاإلجرام اإللكرتوينيُنظر: علي الفيل،     
ملتحدة على الرابط يُنظر: نص اتفاقية مكافحة إساءة استعمال تكنلوجيا املعلومات ألغراض إجرامية، الواردة يف املوقع اإللكرتوين للجمعية العامة لألمم ا  (30)

    http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf اإللكرتوين: 

ومن املعلوم أن التجسس االلكرتوين ما هو إال توصيل ووصوٌل للبياانت غري مصرح به، لكوهنا معلومات اآليل واالنرتنت،  
   (28)احة للجمهور حلساسيتها وتعلقها أبمن الدول أو املنظمات أو األشخاص.غري مت

 (29)اتفاقية األمم املتحدة حول مكافحة إساءة استعمال تكنلوجيا املعلومات ألغراض إجراميةاثلثاا:  

ومكافحة استعمال تكنلوجيا هذه االتفاقية عبارة عن تدابري موجهة للدول األعضاء يف األمم املتحدة ترمي إىل منع و 
املعلومات ألغراض إجرامية، وقد ورد يف املادة األوىل من االتفاقية فقرة )ه( ما َنصُّه " ينبغي للُنظم القانونية أن حتمي سرية 
البياانت ونظم احلواسيب وسالمتها وتوافرها من أي عرقلة غري مأذون هبا، وأن تضمن معاقبة من يقوم إبساءة استعماهلا 

، وال شك أن جرمية التجسس اإللكرتوين ما هي إال اعتداٌء على سرية املعلومات واستعماٌل هلا يف (30)غراض إجرامّية "أل
 .أغراٍض إجرامية، وابلتايل فهي داخلٌة يف عموميات هذه التدابري اليت حوهتا االتفاقية

قانون مفصل يغطي جانب القصور الذي يعرتي واملالحظ من خالل هذه االتفاقيات أن احلاجة ال زالت ماسة إىل وضع  
بعض هذه االتفاقيات اليت يغلب عليها طابع اإلمجال واالطالق، األمر الذي يفتح اجملال للتأويل وفقاً لالعتبارات السياسية 

 واملصاحل اخلاصة لبعض الدول األعضاء يف االتفاقية.

 املطلب اخلامس: طرق احلماية من التجسس اإللكرتوين

 عدة طرق للحماية من التجسس اإللكرتوين والتقليل من املخاطر املرتتبة عليه أمهها:هناك  

( حلماية الشبكات الالسلكية الداخلية؛ ألنه  Ip Address( عوضًا عن )Mac Addressاستخدام تقنية )ــ 1
حتديد عدد األجهزة املصرَّح هلا يصعب اخرتاقها، فهي حتمل أرقامًا ال تتكرر أبدًا ويستطيع مدير الشبكة من خالهلا 

 ابالتصال واستخدام الشبكة.

 

https://www.iasj.net/
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_063.pdf
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 .  http://alqabas.com، ورقة حبثية منشورة على موقع القبس اإللكرتوين: التجسس اإللكرتوين وطرق مكافحتهأسامة الكسواين،   (31)

( وابستخدام مفتاح كبري للتشفري يصعب Wired Equivalent Privacyتشفري البياانت ابستخدام تقنية )ــ 2
 كسره واخرتاقه، على أن يتم تغيريه بشكل دوري.

من الشركات املصنّ عة بكلمات سرية وصعبة جتمع بني  ةتغيري الكلمات السرية لنقاط الوصول يف املنتجات املشرتاــ 3
 احلروف الكبرية والصغرية واألشكال حبيث يصعب اخرتاق الشبكة مستقباًل.

الذي ال يقتصر دوره فقط   spyware blasterاستخدام بعض برامج مكافحة التجسس اإللكرتوين الشهرية مثل:  ــ  4
يقوم بدور املراقب ملنع أية ملفات جتسس من اقتحام اجلهاز أو الشبكة، على القضاء على برامج التجسس اإللكرتوين بل  

( الذي يُعدُّ من أشهر برامج مكافحة التجسس، حيث يقوم إبزالة ملفات التجسس غري Ad Awareومثل برانمج )
 ( وهو من أقوى الربامج املكافحة للتجسسWebroot Spy Sweeperاملرغوب فيها مباشرًة، وأيضًا برانمج )

اإللكرتوين حيث يقوم مبراقبة وإزالة ملفات التجسس، كما يقوم إبعطائك شرحًا موجزاً عن خطورة وامللف املضبوط قبل 
 مسحه هنائياً.

ابإلضافة إىل اتباع كافة االحتياطات األمنية املعهودة حلماية سريَّة البياانت مثل: تثبيت برامج احلوائط النارية على أجهزة ــ  5
عدم االتصال ابلنقاط اجملانية قدر اإلمكان، واالبتعاد عن مشاركة امللفات قدر اإلمكان، وضغط امللفات الكمبيوتر، و 

السريَّة وإحاطتها بكلمة مرور قوية، قطع االتصال ابلشبكة الالسلكية قبل غلق أجهزة الكمبيوتر، واحلرص على عمل 
 .(31)حتديثات األمان ابستمرار

 النتائج 

مفهوم التجسس االصطالحي عن مفهومه اللغوي؛ فكالمها يهدف للكشف عن أموٍر حماطة ابخلفاء، ال خيتلف   (1
كما ال خيتلف مفهوم التجسس اإللكرتوين عن التجسس التقليدي إال من حيث األداة املستخدمة فقط وهي 

 تكنلوجيا املعلومات.
وراً يف نطاق الدولة وأسرارها فقط، وبني يوجد تباين واضح يف حتديد نطاق التجسس اإللكرتوين بني جعله حمص (2

 جعله عاماً يشمل األفراد واجلماعات والدول.
 
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) VOL: 4, NO 4, 2018 

 
 186 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

خيتلف التجسس اإللكرتوين عن القرصنة اإللكرتونية من حيث اجلهة املنفذة لكٍل منهما ومقدار اخلطر املرتتب  (3
 عليهما.

يتَّبعه اجملرم يف مجعه للمعلومات السريَّة  يتمثل الركن املادي جلرمية التجسس اإللكرتوين يف السلوك اجلرمي الذي (4
واحلسَّاسة عن طريق الربيد اإللكرتوين، أو بواسطة دس وحدات انقلة للبياانت داخل جهاز الكمبيوتر، أو بزرعه 
حصان طروادة يف جهاز الضحية، أو عن طريق األقمار الصناعية، أو ابستخدام طريقة االختزال اإللكرتوين 

 لومات املتعلقة ابالقتصاد أو الدفاع واألمن أو السياسة أو اإلسكان واجملتمع.ومستهدفاً   املع
القصد العام إلدانة الشخص أو اجلهة اليت تورطت يف عملية التجسس طاملا كان  -يف الركن املعنوي -يكفي  (5

ابلسرية التامة؛ إذ من الصعوبة على علٍم أبنه أييت فعاًل خمالفًا للقانون ويعتدي على حٍق محاه املشرعّ  وأحاطه 
إثبات القصد اخلاص املتمثل يف استظهار نية اجلاين من الدخول إىل النظام اإللكرتوين خاصًة إذا كان من ن  مبكا

 .املصرَّح هلم بذلك
جاءت الشريعة اإلسالمية أكثر تفصيالً يف موضوع التجسس وعاجلته من مجيع جوانبه، وهي الوحيدة اليت قامت  (6

التجسس إىل مباح وحمظور، ومواصفات اجلاسوس وطريقة إعداده، األمر الذي يربهن على صالحية  بتقسيم
 الشريعة اإلسالمية لكل زماٍن ومكان.

، وهو قصور مل يفرد القانون الدويل جرمية التجسس بنص خاص بل أوردها ضمن عموم جرائم احلاسب اآليل (7
 للمصاحل السياسية وغريها لبعض الدول.يفتح اجملال واسعاً للتأويل وفقاً  

ال ميكن احلفاظ على سريَّة املعلومات واحلماية من التجسس اإللكرتوين إال ابتباع كافة االحتياطات األمنية  (8
وعدم االتصال ابلنقاط املعهودة حلماية سريَّة البياانت، وأقلها تثبت برامج احلوائط النارية على أجهزة الكمبيوتر،  

در اإلمكان، واالبتعاد عن مشاركة امللفات قدر اإلمكان، وضغط امللفات السريَّة وإحاطتها بكلمة مرور اجملانية ق
قوية، وقطع االتصال ابلشبكة الالسلكية قبل غلق أجهزة الكمبيوتر، واحلرص على عمل حتديثات األمان 

 .ابستمرار
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