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 eسي) بـ  تعر�  جر�ئم  ظاهر�  �إلنترنت  عا�  يشهد 
كر�مي- a�  (Cyber Crime جر�ئم �لتقنية �لعالية. (oا ظاهر� 
(جر�مية مستجد� نسبيا تقر� �جر�� �خلطر لتنبه Çتمعا. 
�لعصر �لر�هن Õجم �ملخاطر #هو_ �خلسائر �لنا3ة عنها، 
�لنظر  �ملعطيا. بغض  �العتد�| على  (oا تستهد�  حيث 
عن 7اللتها �لتقنية �لو�سعة، (بيانا. #معلوما. #بر�مج). 
Çرمو'  عليها  يشر�  �خلفا|   ~ تنشأ  تقنية  جرمية  فهي 
�لتقنية #يسيئو' �ستعما�ا  �ملعرفة   .�#7� �^كيا| ميتلكو' 
�ملنقولة  �ملخزنة #�ملعلوما.  �لكمبيوتر  للنيل من معطيا. 
�إلنترنت.  مقدمتها   ~# �ملعلوما.  #شبكا.  نظم   eع
�لقومي #تشيع  فتمس �حليا� �خلاصة لألفر�7 #ִדد7 �ألمن 
فقد�' �لثقة بالتقنية #ִדد7 (بد�� �لعقل �لبشرa. لذ� فإ' 
(b�H7 ماهية جر�ئم �لكمبيوتر #�إلنترنت #�ستظهاH حجم 
يتخذ  مرتكبيها #7#�فعهم   �لنا3ة عنها #Óا.  �خلسائر 
 Oنطا# �لظاهر�  هذ�  مع  �لتعامل  لسالمة  �ستثنائية  ��ية 

¢اطرها �القتصا7ية #�ألمنية #�الجتماعية #�لثقافية.
 �#(^� كانت Çتمعاتنا �لعربية � تتأثر بعد بشكل ملمو
مبخاطر هذ� �لنمط �ملستجد من �إلجر�>، فإ' خطر جر�ئم 
 '� ميكن  �لعربية  �لبيئة   ~ �ملحتمل  #�إلنترنت  �لكمبيوتر 
�لتقنية �a �ستر�تيجيا.  يكو' كب�� باعتباH �' �جلاهزية 

اية �ملعلوما. ليست باملستوJ �ملطلو� (' � تكن غائبة 
#�إلنترنت  �لكمبيوتر  جر�ئم  �مست  فقد  #باملقابل  متاما. 
من �خطر �جلر�ئم �لw تقتر� ~ �لد#_ �ملتقدمة #حتديد� 
تز�يد.  #�ذ�  #�#H#با  �ألمريكية  �ملتحد�  �لواليا.   ~
خطط مكافحتها #�نصبت �جلهو7 على �H7ستها �ملتعمقة 
 ~ .Aبر# �خطاHها.  من  للحماية  قانونية  �ليا.  #خلق 
قو�نينها   Hبقصو #�إلقليمية  �لد#لية  �ملنظما.  �ملجا_  هذ� 
�جلنائية ملا تتضمنه من نصوÆ �لتجرمي �لتقليدية. فكا' ال 
بد للعديد من �لد#_ من #ضع قو�نني #تشريعا. خاصة، 
�جل ضما'  من  �لد�خلية  قو�نينها  تعديل  على  �لعمل   #�

توف� �حلماية �لقانونية �لفاعلة ضد هذ� �جلر�ئم.
(' �كثر مسألة ֲדذ� �لصد7 مث�� للجد_ هي بد#' شك 
 bلسلو� àمسألة حتديد قائمة جر�ئم �لكمبيوتر #حتديد �منا
�إلجر�مي #�ألفعا_ �ملترتبة عليه #تبيني �لقو�> �لقانوÈ �ذ� 
�جلر�ئم. #لقد �فرA. هذ� �ملسألة خالفا #تباينا موضوعيا 
 Jلقانونية حو_ مد� �لنظم  �لفقه �جلنائي ~ ¢تلف   Jلد
�نطباO نصوÆ �لقو�نني �جلنائية �لتقليدية على هذ� �جلر�ئم 
#قبل  �لظاهر�   A#eل �أل#&  �لسنو�.   ~ �ألقل  على   -
�' تتجه �آل�H| للحسم جلهة عد> قابلية �لنصوÆ �لقائمة 
 àألمنا� هذ�  على   Oلالنطبا كفايتها  #عد>  عجزها   #�
�جلديد� من �جلر�ئم  �ألمر �لذJ يستدعي åريج باحثني 
~ �لقانو' �جلنائي �إلنترنw �# باألحرJ فقها| قانو' �من 

�ملعلوما.!!

فقه �إلنترنت

(عد�7: عال| عثما'

 (خب� تصميم مو�قع) 


