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التمهيد

ويشتمل عىل ثالثة مباحث:
•املبحث األول :التعريف بمفردات البحث باعتبار مفرده.
ويشتمل عىل مخسة مطالب:
املطلب األول :تعريف املسامهة ،وتشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف املسامهة لغة:
السني واهلاء وامليم أصالن ،أحدمها :يدل عىل التغري ،يقال :سهم وجه الرجل إذا

تغري من وهج الصيف ،ويقال :إبل سواهم ،إذا غريها السفر.
واآلخر :يدل عىل احلظ والنصيب.
الفرع الثاين :تعريف املسامهة يف النظام:

هو :اشرتاك شخص مع آخر بغرض مساعدته يف ارتكاب جريمة ما مع وجود نية

ارتكاب اجلريمة.

الفرع الثالث :تعريف املسامهة يف الفقه:
"اشرتاك عدد من اجلناة يف فعل حمظور هنى اهلل عنه بحد أو تعزير مع وجود القصد
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منهم إىل إحداث النتيجة املعاقب عليها رشعا".
املطلب الثاين :تعريف اجلريمة ،وتشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف اجلريمة لغة:
الذنب والتعدي ،يقالَ :ج َر َم ُفالن َج ْرماَ :أ ْذنَب.
الفرع الثاين :تعريف اجلريمة يف النظام:
النظام السعودي مل يتطرق إىل تعريف اجلريمة ،وإنام اكتفى يف تعريفها عىل ما ورد

يف الفقه اإلسالمي وقد تقرر هذا يف النظام األسايس للحكم ،الذي يعتمد يف أحكامه

وأنظمته عىل الكتاب والسنة.

ويوجد ثمة اجتاهان يف تعريف اجلريمة:
أحدمها :االجتاه الشكيل.
الثاين :االجتاه املوضوعي.
فأنصار االجتاه الشكيل :يؤسسون تعريفهم للجريمة عىل العالقة الشكلية بني

اجلريمة وقانون العقوبات

أما أنصار االجتاه املوضوعي :فهم يركزون عىل جوهر اجلريمة باعتبارها واقعة,

تؤدي إىل اإلرضار بمصالح املجتمع األساسية.

وخالصة القول :اجلريمة هي« :كل فعل إجيايب أو سلبي صادر عن إرادة إجرامية،

يقرر له املنظم عقوبة أو تدبري احرتازي".

الفرع الثالث :تعريف اجلريمة يف الفقه:
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اجلرائم هي»:حمظورات رشعية زجر اهلل تعاىل عنها بحد أو تعزير.
املطلب الثالث :تعريف املعلوماتية ،وتشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف املعلوماتية لغة:
املعلوماتية مجع معلومة وهي من العلم ،والعلم نقيض اجلهل ،والعلم ،إدراك

اليشء بحقيقته.

الفرع الثاين :تعريف املعلوماتية يف النظام:
هي»:جمموعة من الرموز أو احلقائق أو املفاهيم أو التعليامت ،التي تصلح ألن تكون

حمال للتبادل و االتصال ،أو التفسري أو التأويل ،أو للمعاجلة ،سواء بواسطة األفراد أو

األنظمة االلكرتونية ،وهي تتميز باملرونة بحيث يمكن تغيريها وجتزئتها ومجعها أو نقلها

بوسائل وأشكال خمتلفة".

الفرع الثالث :تعريف املعلوماتية يف الفقه:
ضمنها أصحاهبا الفنون املختلفة ،وما
هي»:الكم اهلائل من املعارف التي َّ

حوته األوراق واجللود وغريها من تلك الفنون ،بمصطلحاهتا وتعريفاهتا ،والتي يتم
استدعاؤها متى ظـهرت احلـاجة إليـها".

املطلب الرابع :تعريف االعتداء الشخيص ،ويشتمل عىل فرعني:
الفرع األول :تعريف االعتداء الشخيص يف النظام:
وهذا يعني :أن جرائم االعتداء عىل األشخاص هي :تلك التي يكون هبا العدوان

عىل حق ذي صفة شخصية أي لصيق بشخص اإلنسان ذاته.
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فالصفة املميزة هلذا النوع من اجلرائم أن العدوان فيه يصيب ذات اإلنسان فينهى

حياته أو يؤذيه يف جسده أو عرضه أو حريته أو رشفه أو اعتباره.
الفرع الثاين :تعريف االعتداء الشخيص يف الفقه:

االعتداء عىل األشخاص بالسب والقذف ،أو بكشف خطاباهتم الرسية

ومراسالهتم اخلاصة ،أو بالتشهري هبم ونرش معايبهم ومثالبهم ،وغري ذلك مما حرمته

الرشيعة اإلسالمية وهنت عنه.

املطلب اخلامس :تعريف العنوان باعتباره مركبا:
"اشرتاك شخص مع آخر يف ارتكاب جريمة معلوماتية من جرائم االعتداء

الشخيص عن طريق استخدام احلاسب اآليل أو الشبكة املعلوماتية".
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•املبحث الثاين :تعريف األلفاظ التي هلا صلة بموضوع البحث ،ويشتمل عىل
مطلبني:

املطلب األول :تعريفاحلاسب اآليل ،ويشتمل عىل فرعني:
الفرع األول :تعريف احلاسب اآليل لغة:
هو اسم الفاعل من الفعل حسب ,مشتق من احلساب وهو علم األعداد.
وأضيفت كلمة آيل :للتمييز بينها وبني من يقوم باحلساب من بني البرش.
الفرع الثاين :تعريف احلاسب اآليل اصطالحا:
»:منظومة رسيعة ودقيقة هلا القابلية عىل التعامل مع املعلومات,ومرتبة بصورة

يمكنها قبول وخزن ومعاجلة البيانات وإخراج النتائج بدون تدخل يذكر من قبل

اإلنسان بموجب أوامر تقدم هلا سابقا».

املطلب الثاين :تعريف االنرتنت ،ويشتمل عىل فرعني:
الفرع األول :تعريف االنرتنت لغة:
اإلنرتنت كلمة إنجليزية مركبة تعرب عن جمموعة من حمطات اإلذاعة املسموعة أو

املرئية التي ترتبط مع بعضها,بحيث يمكن بثها عرب األثري.
الفرع الثاين :تعريف االنرتنت اصطالحا:

هو»:عبارة عن شبكة تتألف من مئات احلاسبات اآللية املرتبطة بعضها ببعض إما

عن طريق خطوط التليفون أو عن طريق األقامر الصناعية,ومتتد عرب العامل لتؤلف يف
النهاية شبكة هائلة بحيث يمكن للمستخدم هلا الدخول إىل أي منها يف أي وقت,ويف أي
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مكان يتواجد فيه عىل الكرة األرضية...بل وحتى لو كان يف الفضاء».
•املبحث الثالث :نشأة وتطور اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص:
كانت اجلريمة املعلوماتية يف بادئ األمر تنحرص بشكل أسايس يف االحتيال

واإلتالف املعلومايت ورسقة املعلومات وخاصة األرسار الصناعية.

ويف ظل التطور اهلائل لإلنرتنت والتوسع يف جماالت استخدامه,األمر الذي حدا

بالبعض من ذوي النزعة اإلجرامية إىل استغالل هذه التكنولوجيا وحتقيق مآرهبم عن
طريقها,حتى أصبح اإلنسان هدفا من بني هذه األهداف وأصبح اإلنرتنت وسيلة من

الوسائل التي قد تستخدم الرتكاب العديد من جرائم االعتداء عىل األشخاص.

وعرف املجتمع السعودي اجلرائم املعلوماتية كغريه من املجتمعاتوأن أكثر اجلرائم

االلكرتونية شيوعا يف املجتمع السعودي هي جرائم االخرتاق والقرصنة ،تليها يف املرتبة

الثانية اجلرائم املالية ،وأخريا وأقل شيوعا اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص
ولكن يف الوقت احلايل انترشت اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص،

فقامت حكومتنا الرشيدة حكومة اململكة العربية السعودية بإصدار نظام مكافحة

جرائم املعلوماتية بقرار من جملس الوزراء رقم  79يف 1428/3/7هـ ،ملكافحة اجلرائم
املعلوماتية بأنواعها والتي منها جرائم االعتداء عىل األشخاص ،حيث هيدف هذا النظام

كام ذكرت املادة الثانية إىل احلد من وقوع جرائم املعلوماتية ،وذلك بتحديد هذه اجلرائم

والعقوبات املقررة لكل منها.
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الفصل األول:
الجرائم المعلوماتية المتعلقة باالعتداء الشخصي
ويشتمل عىل ثالثة مباحث:
• املبحث األول :املقصود بجرائم االعتداء الشخيص ،ويشتمل عىل ثامنية
مطالب:

املطلب األول :السب والشتم ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف السب يف اللغة:
السني والباء حده بعض أهل اللغة :عىل أنه أصل يدل عىل القطع ثم اشتق منه

الشتم ،ومن ذلك قوله سبه يسبه بمعنى :قطعه(وقيل السب الشتم الوجيع..
الفرع الثاين :تعريف السب والشتم يف النظام:

كل تعبري حيط من قدر الشخص ،عرب شبكة االنرتنت ،فيخدش رشفه واعتباره

دون إسناد واقعة معينة شائنة إليه».

الفرع الثالث :تعريف السب والشتم يف الفقه:
هو»:إيذاء بالقول مما ينطوي عىل معنى التسفيه ،والذم ،والتحقري للمجني عليه؛عرب

شبكة االنرتنت ،ومتثل خدشا لرشفه واعتباره».
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املطلب الثاين :التشهري ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
جريمة التشهري من اجلرائم املشتهرة يف االنرتنت ،وللتشهري نوعان:
 -1مذموم :كأن يشهر بشخص ما من خالل نرش أرسار حياته وأدق األمور املتعلقة

بسمعته ورشفه وكرامته ،إما عىل صفحات الصحف ،أو عىل مواقع شبكة االنرتنت.

 -2حممود :ويتمثل يف التشهري بأصحاب اآلراء املنحرفة والسلوك السيئة؛وذلك

لكشف حقيقتهم وحتذير الناس منهم عىل صفحات الصحف أو عىل مواقع شبكة
االنرتنت.

الفرع األول :تعريف التشهري يف اللغة:
الشهرة ظهور اليشء يف شنعة حتى يشهره الناس ،والشهرة وضوح األمر.
الفرع الثاين :تعريف التشهري يف النظام:
هو»:نرش أقوال عرب االنرتنت ،تساهم يف هتديد سمعة شخص له مركز قانوين حيميه

النظام».

الفرع الثالث :تعريف التشهري يف الفقه:
هو :فضح أحد أو بعض األشخاص عىل املأل ،مما يسبب هلم منقصة ،وجيعل الناس

ينفضون من حول من يتم التشهري به ،وعدم الثقة فيه ،فتشيع لدى الطرف اآلخر شهوة
التشفي ورغبة االنتقام ،وذلك كله بسبب السعي إىل احلصول عىل مصالح ،أو حتقيق

مغانم ،وغالبا ما تكون هذه املغانم وتلك املصالح دنيوية.
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املطلب الثالث :التعرض للحياة اخلاصة ،ويشتمل عىل متهيد وفرعني:
يكون التعرض للحياة اخلاصة للفرد ،كقيام شخص بمساعدة صديقه عن طريق

موقعه االلكرتوين بإفشاء بيانات بصورة غري نظامية وإساءة استعامهلا ،أو التفتيش غري

القانوين حلسابات بعض األفراد املوجودة يف اخلارج من قبل سلطات بالدهم.
الفرع األول :تعريف التعرض للحياة اخلاصة يف النظام:

هو»:كل شخص ينتهك بصورة جدية ،وبدون وجه حق ،حق شخص آخر ،يكون

مسئوال أمام املعتدى عليه».

الفرع الثاين :تعريف التعرض للحياة اخلاصة يف الفقه:
هي :اجلرائم التي تكون باالعتداء عىل احلياة اخلاصة ،من معلومات وأرسار

ومراسالت عن طريق االنرتنت ،بالتصنت ،أو التسجيل ،أو نقل حلديث صدر عن
شخص ،أو مراسلة دون رضاه بواسطة جهاز معني ،أو التقاط أو نقل صورة شخص

تواجد يف مكان معني دون رضاه.

املطلب الرابع :التهديد ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
مل يعتد املنظم السعودي بوسيلة معينة الرتكاب جريمة التهديد يف نظام مكافحة

اجلرائم املعلوماتية ،بل أي فعل يدل عىل االبتزاز والتوعد يعد هتديدا.
الفرع األول :تعريف التهديد يف اللغة:

أصله هدد ،والتهدد و التهديد و التهداد :من الوعيد والتخوف.
الفرع الثاين :تعريف التهديد يف النظام:
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قيل :هو ذلك الفعل الذي يقوم به شخص بإنذار آخر عرب االنرتنت بخطر يريد

إيقاعه بشخصه أو بامله أو بشخص أو مال غريه ،شفهيا كان اإلنذار أو كتابيا.
الفرع الثالث :تعريف التهديد يف الفقه:

هو :توعد شخص قادر لشخص آخر بام يرضه رضرا كثريا ،كقتل ،وقطع طرف،

ورضب شديد ،وحبس ،وقيد طويلني ،وأخذ مال كثري ،وإخراج من ديار ،أو بتعذيب

ولده ونحوه.

املطلب اخلامس :الربيد االلكرتوين ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
يعد الربيد اإللكرتوين أحد أهم الوسائل املستحدثة يف تكنولوجيا االتصاالت؛إذ

أنه يربط األفراد واجلامعات املنترشة يف مجيع أرجاء العامل يف حلظات معدودة,ودون مراعاة

للزمان أو للمكان ،ومع ذلك فإن تبادل االتصال مع الغري,يفرتض بطبيعة احلالة تعيينه؛
ويتم حتديد اهلوية عىل شبكة اإلنرتنت عن طريق احلصول عىل عنوان بريد إلكرتوين

لدى مورد خدمة الدخول لإلنرتنت.

وبمجرد متلك الشخص عنوان بريد إلكرتوين يمكنه أن يتبادل الرسائل اإللكرتونية

مع الغري.

ويتم االعتداء عىل الربيد االلكرتوين للشخص :عن طريق قيام شخص من

األشخاص اخرتاق بريد واالستيالء عليه؛إلحلاق الرضر بالضحية.
الفرع األول :تعريف الربيد االلكرتوين يف اللغة:

الربيد :الرسل عىل دواب الربيد ،واجلمع برد ،و برد بريدا :أرسله ،والربيد:

الرسول وإبراده إرساله ،وقيل لدابة الربيد :بريد ،لسريه يف الربيد.
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وإضافة لفظ (االلكرتوين)؛للتمييز بني»الربيد االلكرتوين»الذي يستخدم عن

طريق االنرتنت ،وبني»الربيد العادي»الذي يوصل باليد إىل الشخص املطلوب.
الفرع الثاين :تعريف الربيد االلكرتوين يف النظام:

عبارة عن خط مفتوح عىل كل أنحاء العامل ،يستطيع الفرد من خالله إرسال

واستقبال كل ما يريده من رسائل ،سواء كانت رسائل مكتوبة أو مصورة أو صوتية».
الفرع الثالث :تعريف الربيد االلكرتوين يف الفقه:

هو :أن يكون لدى شخص صندوق بريدي عىل شبكة االنرتنت يستقبل فيه

الرسائل.

املطلب السادس :التصوير ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
يف العقود األخرية من هذا العرص ،أتاح التقدم التقني استخدام الصور عىل نطاق

واسع ،ولكن س ّببب هذا التطور يف جمال الكامريات للدول العديد من املشاكل القانونية،
التي تتعلق بحامية حرمة اإلنسان وخصوصياته من التهديدات واملخاطر النامجة عن

إساءة استخدام هذه األجهزة ،التي قد تستخدم يف اخلري كام يمكن استخدامها يف الرش.
الفرع األول :تعريف التصوير يف اللغة:
والصورة بالضم»:اهليئة»و»الشكل»و»احلقيقة» و»الصفة».
الفرع الثاين :تعريف التصوير يف النظام:

أن يقوم شخص بإنتاج صورة بالوسائل الفنية التقليدية ،كالرسم بأنواعه املختلفة،

عىل الورق أو القامش أو اخلشب والنحت والنقش وغريه ،أو كان بالوسائل امليكانيكية

احلديثة ،كالتصوير بأجهزة التصوير املختلفة فوتوغرافية كانت أو سينامئية.
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الفرع الثالث :تعريف التصوير يف الفقه:
»:الشكل الذي يتشكل به اجلسم أو اهليئة التي يعرف هبا اليشء,ويتميز هبا عن

غريه».

ونوع الصورة املقصودة هنا.:الصورة اآللية:
ويندرج حتتها كثري من األنواع تبعا لآللة التي تلتقط هذه الصور وتنقلها وحتتفظ

هبا ،والذي هيمنا هنا هو الصورة الفوتوغرافية»الضوئية»,وتعد من أكثر األنواع انتشارا
واستعامال يف كثري من املجاالت يف هذا العرص.

املطلب السابع :القذف ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
جريمة القذف تعترب من أكثر اجلرائم التي ترتكب بواسطة االنرتنت ،إما لتشويه

سمعة زمالئهم أو رؤسائهم ونحو ذلك.

الفرع األول :تعريف القذف يف اللغة:
الرمي مطلقا ،وذلك يشمل احلق والباطل والصدق والكذب ،فالقاف والذال

والفاء أصل يدل عىل الرمي والطرح.

الفرع الثاين :تعريف القذف يف النظام:
هو»:إسناد علني عرب مواقع االنرتنت عمدي لواقعة حمددة ،تستوجب عقاب أو

احتقار من أسند إليه».

الفرع الثالث :تعريف القذف يف الفقه:
»:نسبة آدمي مكلف غريه حرا عفيفا مسلام بالغا أو صغرية تطيق الوطء بالزنا أو
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اللواط ومل تكمل البينة سواء كان ذلك عىل وجه احلقيقة أو جمرد التعيري».
املطلب الثامن :التنصت ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:
حياول بعض الناس التعدي عىل أرسار اآلخرين ،ويقومون بوسائل معينة بالتنصت

عىل حمادثات تتم عن طريق االنرتنت ،ويقومون بتسجيل ذلك ثم نرشه عىل العامة من
الناس الذي يتعاملون باالنرتنت.

دون علم املجني عليه ،ويصعب عليه يف كثري من األحوال معرفة اجلاين والوصول

إليه؛ألنه غالبا ما يدخل باسم مستعار ،وعن طريق مقاهي االنرتنت.
الفرع األول :تعريف التنصت يف اللغة:

النون والصاد والتاء كلمة واحدة تدل عىل السكوت ,واإلنصات :االستامع إىل

الصوت مع ترك الكالم.

الفرع الثاين :تعريف التنصت يف النظام:
نص املنظم السعودي عىل لفظ»التنصت»رصاحة يف نظام مكافحة اجلرائم

املعلوماتية يف مادته الثالثة حيث قال :التنصت عىل ما هو مرسل عن طريق الشبكة
املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب اآليل – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو

اعرتاضه.

الفرع الثالث :تعريف التنصت يف الفقه:
االستامع رسا بوسيلة أيا كان نوعها إىل كالم له صفة اخلصوصية ،صادر من

شخص ما ،أو متبادل بني شخصني أو أكثر دون رضا أي من هؤالء.والتنصت أعم من
التجسس؛ألن التنصت يكون رسا وعالنية ،والتجسس ال يكون إال رسا.
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•املبحث الثاين :موقف الفقه اإلسالمي من صور االعتداء الشخيص املعلومايت:
القذف والسب والتهديد والتشهري من اجلرائم االلكرتونية التي عرفتها اململكة،

وهي حمرمة رشعا ونظاما.

فالرشيعة اإلسالمية هنت عن السب والقذف و التهديد والتشهري ،ومن ذلك:

 .1أما ما يتعلق بالسب واللعن ،فعن َأن ِ
َس بن َمالِ ٍك ريض اهلل عنه قال :مل َي ُك ْن
النبي صىل اهلل عليه وسلمَ :س َّبا ًبا وال َف َّح ً
اشا وال َل َّعانًا ،كان يقول لأِ َ َح ِدنَا ِعنْدَ المَْ ْعتِ َب ِة ماله
ت َِر َب َجبِينُ ُه( .البخاري ،رقم احلديث.)5684 :

 .2وكذلك هنت الرشيعة عن القذف ومن ذلك قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َي ْر ُم َ
ون
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ﴾ [النور.]23:
ا ُمل ْح َصنَات ال َغافالت ا ُمل ْؤمنَات ُلعنُوا فيِ الدُّ ْن َيا َواآلخ َرة َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
-3وكذلك هنت الرشيعة عن التهديد واالبتزاز والتصوير الذي فيه هتك

لألرسار .أما بالنسبة لنهي الرشيعة عن التهديد؛ملا يف ذلك من إكراه الناس عىل فعل
ما ال يريدون ،واالمتناع عن ما يريدون ،كقيام جمموعة من املجرمني بتهديد شخص

بنرش صوره وصور زوجته يف االنرتنت ،فأعطاهم ما يريدون ،فهذا ال جيوز وأكل ملال
السلاَ َح َف َل ْي َس ِمنَّا)
الناس بالباطل ،وهلذا قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :من حمَ َ َل َع َل ْينَا ِّ
(البخاري ،رقم احلديث6480 :
وكذلك هنت الرشيعة اإلسالمية عىل الشخص أن يطلع عىل صور اآلخرين بدون

إذن أو حتى نرشها؛ ملا يف هذا هتكا لألرسار ،إال إذا كان هناك إذن من صاحب الصورة

يف نرشها.

وكذلك هنت الرشيعة اإلسالمية عن التشهري؛ملا فيه إشاعة الفاحشة بني الناس.

والتشهري يدخل يف أبواب عدة ،باب الغيبة ،والنميمة ،والبهتان ،وكلها حمرمة ،فإذا كان
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الذي ذكره من الكالم صحيحا فهذه غيبة ،وإذا كان وشاية فهذه نميمة ،وإذا كان ما

ذكره باطال فهذا هبتان.

ِ
ِ
ِ
 .3قال اهلل عز وجل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن يحُ ِ ُّب َ
اب
ون َأن تَش َ
يع ال َفاح َش ُة فيِ ا َّلذي َن آ َمنُوا لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
َألِيم فيِ الدُّ ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة َواللهَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم الَ َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [ النور.]19 :
َ َ
ٌ
والنظام السعودي جيرم هذه اجلرائم اآلنفة الذكر ،انطالقا من هذه األدلة ،فصدر

نظام مؤخرا يف اململكة العربية ملكافحة اجلرائم املعلوماتية والتي منها السب والقذف

والتصوير والتهديد والتشهري و التنصت االلكرتوين ،ورتب عىل ذلك جزاءات خمتلفة
كام جاء يف املادة السادسة من نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية.

كام نصت اللوائح األمنية لضبط استخدام شبكة االنرتنت يف املادة (األوىل)

الفقرةاألوىل ،واملادة(الثالثة) الفقرة (اخلامسة) ،ما ييل»:عدم استخدام الربيد االلكرتوين

لتبادل أي معلومات تتعارض مع الدين احلنيف واألنظمة الوطنية».
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•املبحث الثالث :االختصاص القضائي للمسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة
باالعتداء الشخيص:

صدر مؤخرا نظام»مكافحة جرائم املعلوماتية» ،ومل حيدد النظام اجلهة املختصة

بالفصل يف منازعات اجلرائم املعلوماتية ،فنص املنظم يف املادة»احلادية عرشة»»:للمحكمة
املختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة بإبالغ السلطة املختصة
باجلريمة قبل العلم هبا وقبل وقوع الرضر ،»...وهي بذلك من اختصاص املحكمة

اجلزائية( ،املندرجة ضمن القضاء العام يف مجيع اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء

الشخيص واملسامهة فيها؛ ألن املنظم السعودي جرى عرفه عند إطالق لفظ حمكمة أن
املراد هو القضاء العام ال القضاء اإلداري- ،وإنام حدد اجلهة املختصة بالتحقيق يف هذه
اجلرائم املعلوماتية وهي»:هيئة التحقيق واالدعاء العام».

وبناء عليه يسند الفصل يف منازعات اجلرائم املعلوماتية إىل»املحاكم الرشعية»،

كمبدأ عام معروف أن القضايا اجلنائية تنظر يف املحاكم الرشعية ،كالقضايا اجلنائية

األخرى»،كالرسقة والقتل واإلرهاب» ،فينظرها»القضاء الرشعي»باعتبارها اختصاصه
األصيل ،ومل يتغري إال أسلوب اجلريمة.

وأما اجلرائم املنصوص عليها يف نظام»هيئة االتصاالت»فللجنة املشكلة يف هيئة

االتصاالت توقيع العقوبات املنصوص عليها باملخالفني ،فالرجوع للقضاء اإلداري ال
يكون ابتداء ،وإنام يكون عند التظلم من قرارات هذه اللجنة.

وإذا كان ستشكل»حماكم خاصة للجرائم املعلوماتية» ،فال بد من القضاة أن يكونوا

ملمني بثالثة جوانب رئيسية هي:

1.1العلم الرشعي؛ باعتبار الرشيعة اإلسالمية هي دستور البالد.
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2.2والتخصص النظامي؛ ألنه يدرس آلية تطبيق األنظمة عىل أرض الواقع.
3.3وكذلك اجلانب الفني؛ لكي يكون تصور اجلرائم مستمدا من طبيعة العمل.
وهبذا تكون هذه املحاكم مستوفية جلميع املتطلبات التي يمكن بواسطتها احلكم

يف أي قضية من قضايا اجلرائم املعلوماتية ،ال سيام إذا قرر للمتقاضني إمكان الطعن يف

القرار الصادر إىل جهة قضائية أعىل من هذه اجلهة املقرتحة وهبذا تكون هناك ضامنات
كافية إلقرار العدل وضامن احلقوق جلميع األطراف املعينة.
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الفصل الثاني :أنواع المساهمة في الجرائم
المعلوماتية المتعلقة باالعتداءالشخصي
ويشتمل عىل متهيد و ثالثة مباحث:
•املبحث األول :املسامهة األصلية ،ويشتمل عىل مطلبني:
املطلب األول :الفاعل األصيل.
هو :كل من يساهم يف ارتكاب جريمة من جرائم االعتداء الشخيص عرب االنرتنت

بعمل تنفيذي ،ال يكفي بذاته لتحقيق ركن اجلريمة املادي.

ويتضح من خالل هذا التعريف وجود ثالث صور للفاعل األصيل:
الصورة األوىل :من يرتكب اجلريمة وحده:
يعترب فاعال يف هذه احلالة إذا ارتكب اجلريمة لوحده ،بحيث يتوىل بمفرده اقرتاف

كل الفعل الذي يقوم عليه ركنها املادي ،فتتحقق النتيجة عىل النحو الذي حيدده النظام،
سواء كان هذا الركن مكونا من عمل واحد أو من عدة أعامل ،وسواء قام باجلريمة تامة

أو جمرد رشوع ،وسواء كان هو اجلاين الوحيد أو كان معه عدد من اجلناة غريه ،ولكنهم

مجيعا رشكاء أيا كانت صورة اشرتاكهم.

الصورة الثانية :أن يرتكب اجلريمة مع غريه:
يف هذه الصورة يقوم كل جاين بارتكاب اجلريمة بحيث يتوىل تنفيذ العمل املكون

للجريمة سواء تامة أو رشوعا ولكن يرتكبها معه عىل الوجه ذاته واحد أو أكثر من
اجلناة ،بحيث لو نظرنا إىل نشاط كل جاين منفردا لكان ما قام به كايف لقيام تلك اجلريمة
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بأكملها.
ولكن انرصاف القصد إىل املسامهة هو الذي جعل العمل الذي ارتكب واحدا رغم

تعدد فاعليه.

الصورة الثالثة :املسامهة بعمل تنفيذي ال يكفي بذاته لتحقيق الركن املادي:
ويف هذه الصورة تثور صعوبة يف اعتبار الشخص فاعال يف اجلريمة أو جمرد رشيك.
واملعيار السائد يف التمييز بني الفاعل يف اجلريمة والرشيك فيها هو معيار البدء يف

تنفيذ اجلريمة ،أو بعبارة أخرى معيار»الرشوع» ،فيعد اجلاين فاعال أصليا إذا صدر منه

أفعال يصح وصفها رشوعا يف حالة قيامه هبا بمفرده.

أما األعامل التي ال يصح وصفه بالرشوع إذا قام هبا لوحده ،فإهنا تعد أعامال

حتضريية ،ويوصف يف هذه احلالة بكونه رشيكا يف اجلريمة.
املطلب الثاين :الفاعل املعنوي:

هو :كل من يسخر غريه للقيام بتنفيذ اجلريمة ،بحيث يستعمله كأداة أو آلة من أجل

حتقيق غرضه ،فتفرتض هذه احلالة وجود فاعلينْ يف اجلريمة:

أحدمها :فاعل مادي غري مسئول غالبا جنائيا يقوم بتنفيذ اجلريمة.
وثانيهام :فاعل معنوي يقوم بتنفيذ اجلريمة ولكن عن طريق األول بحيث يستعمله

كأداة لتحقيق اجلريمة.

ويتمثل النشاط الذي يصدر من الفاعل املعنوي يف اآليت.
 .1أحدمها :دفع الشخص الغري مسئول إىل ارتكاب الفعل املكون للجريمة.
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 .2أو أن يكون حسن النية فلم يتوافر لديه قصد تنفيذ اجلريمة.
 .3ثانيهام :قد يتمثل نشاط الفاعل املعنوي عن طريق مساعدة غري املسئول عىل

تنفيذ الفعل الذي تقوم به اجلريمة ،مثال ذلك :تصميم شخص جمنون عىل تصوير فتاة،

فيقوم الفاعل املعنوي بإحضار الكامريا له لكي يستعمله يف تصوير املجني عليها.
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•املبحث الثاين :املسامهة التبعية ،وتشتمل عىل متهيد ثالثة مطالب:
املسامهة التبعية»:نشاط يرتبط بالفعل اإلجرامي ونتيجته برابطة السببية ،دون أن

يتضمن تنفيذ للجريمة أو قياما بدور رئييس يف ارتكاهبا».

املطلب األول :التحريض ،ويشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف التحريض يف اللغة:
أن التحريض عىل اليشء معناه :احلث واحلض عليه ،سواء قصد به اخلري أو الرش.
الفرع الثاين :تعريف التحريض يف النظام:
أو هو»:دفع الغري عىل ارتكاب اجلريمة املعلوماتية من جرائم االعتداء الشخيص»،

ويستوي يف ذلك أن يكون التحريض خالقا لفكرة اجلريمة لدى الغري ،والتي مل تكن

موجودة من قبل ،أو كان التحريض متمثال يف تشجيع الغري عىل حتقيق فكرة اجلريمة

والتي كانت موجودة لديه قبل التحريض.

كقيام شخص بتحريض آخر عىل اخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليه ،ووعده

بإعطائه مائة ألف ريال ،وبناء عليه قام الفاعل باخرتاق الربيد االلكرتوين للمجني عليه،

وتم إفشاء أرساره عىل مواقع االنرتنت.

والعربة يف التحريض بطبيعته ال هبيئته وشكله ،فيستوي أن يكون التحريض رصحيا

أو ضمنيا عن طريق اإلحياء واإلشارة ذات الداللة ،وللقايض السلطة يف تقدير قيام

التحريض من عدمه ،ويمكن أن يعتمد يف استخالصه عىل مالبسات الواقعة وظروفها.
 .1ويشرتط يف التحريض أن يوجه جلريمة بعينها ،كمن حيرض شخصا عىل تصوير

فتاة معينة؛ لكي ينرشها املحرض.
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 .2ويشرتط يف التحريض أن يكون مبارشا ،بحيث ينصب عىل دفع اجلاين عىل

ارتكاب اجلريمة ،وعىل ذلك فال يعد حتريض ًا معاقبا عليه من يثري فردا عىل كراهية آخر،
فتؤدي هذه الكراهية عىل التشهري به عرب مواقع االنرتنت؛ وقذفه بكالم فاحش؛ نظرا

لكون التحريض كان عىل الكراهية وليس عىل التشهري به.

وال يكفى جمرد التحريض العتبار املحرض رشيكا ،وإنام جيب أن تكون اجلريمة

وقعت بسبب هذا التحريض ،فإذا أثبت أن اجلريمة كانت سوف تقع ولو مل حيصل

حتريض فإن املحرض يف هذه احلالة ال يعد رشيكا ،ويستلزم ذلك حصول التحريض

قبل متام اجلريمة.

الفرع الثالث :تعريف التحريض يف الفقه:
مل يعرف الفقهاء املتقدمني التحريض تعريفا اصطالحيا حمددا ،ولكن بعض من

كتب يف الدراسات الفقهية عرفه بأنه»:التأثري عىل الغري ،ودفعه نحو إتيان اجلريمة ،سواء

كان ذلك بوعد ،أو وعيد ،أو إغراء ،أو غري ذلك ،من كل ما يعترب من قبيل املنكر،
ويدخل حتت عنوان املعصية».

213

ملخصـات األبحـات القضــائية ـ العــدد الثــالــث

املطلب الثاين :االتفاق ،ويشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف االتفاق يف اللغة:
الواو والفاء والقاف كلمة تدل عىل مالئمة الشيئني ،واتفق الشيئان :تقاربا وتالءما،

ووافقت فالنا :صادقته كأهنام اجتمعا متوافقني.
الفرع الثاين :تعريف االتفاق يف النظام:

«انعقاد إرادتني أو أكثر عىل ارتكاب جريمة ما من جرائم االعتداء الشخيص

املعلومايت».

وال يتحقق االتفاق إال بإجياب من أحد طرفيه واقرتانه بقبول من الطرف اآلخر.
وقد اعترب النظام السعودي االتفاق وسيلة من وسائل االشرتاك يف اجلريمة يف عدد

من األنظمة التعزيرية ،كنظام»مكافحة جرائم املعلوماتية».

وخيتلف االتفاق عن التحريض نظرا لكون إرادة املحرض تغلب إرادة من حيرض؛

ألن املحرض هو صاحب الفكرة اإلجرامية ،وهو الذي يبذل اجلهد يف اإلقناع هبا.

بينام نجد يف االتفاق أن إرادة املتفقني تتعادل يف األمهية؛ لكون كل منهام مقتنع

بفكرة اجلريمة.

والبد لقيام االتفاق كصورة من الصور املسامهة اجلنائية التبعية يف جرائم االعتداء

الشخيص املعلومايت أن يتوافر رشطان ومها:

 -1أن يقوم االتفاق عىل ارتكاب جريمة ،وهنا يعترب منفذ اجلريمة فاعال أصليا،

أما الباقون فرشكاء باالتفاق.
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 -2أن تقع اجلريمة بناء عىل ذلك االتفاق ،بحيث يكون من األسباب التي أدت إىل

ارتكاب اجلريمة.

الفرع الثالث :تعريف االتفاق يف الفقه:
االتفاق :االشرتاك بالتاملؤ :أي االشرتاك بالتواطؤ أو باالتفاق ،واالشرتاك بالتوافق

أي :دون أن يكون بني املشرتكني نية تفاهم أو اتفاق سابق.

وهي :احلالة التي يتفق فيها اجلناة عىل ارتكاب جريمة معينه ،وتتجه إرادة الرشيك

املتسبب واملبارش إىل ارتكاب اجلريمة املتفق عليها ،ويلزم لقيام االشرتاك وقوع اجلريمة

املتفق عىل ارتكاهبا ،فإن مل يكن وقوع اجلريمة نتيجة لالتفاق السابق فال وجود لالشرتاك.
املطلب الثالث :املساعدة ،ويشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف املساعدة يف اللغة:
املعاونة يف كل يشء.
الفرع الثاين :تعريف املساعدة يف النظام:
بذل العون للفاعل األصيل أيا كانت صورته ليتمكن من تنفيذ جريمته املعلوماتية،

دون االشرتاك يف تنفيذ الركن املادي للجريمة.

وجاء يف»املادة التاسعة»من نظام» مكافحة اجلرائم املعلوماتية» السعودي ذكر

املساعدة كوسيلة من وسائل االشرتاك يف اجلريمة فقال املنظم»:يعاقب كل من حرض

غريه ،أو ساعده ،أو اتفق معه عىل ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا
النظام؛ إذا وقعت اجلريمة بناء عىل هذا التحريض ،أو املساعدة ،أو االتفاق».

وال يمكن حرص صور املساعدة التي يمكن أن تقدم للجاين يف تسهيل ارتكابه
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للجريمة ،ولذلك نجد أن املنظم السعودي يف نظام مكافحة اجلرائم املعلوماتية أطلق
النص ومل يذكر صورا حمددة للمساعدة.

الفرع الثالث :تعريف املساعدة يف الفقه:
ميز الفقهاء بني املبارش واملعني – املساعد :-
فاملبارش :هو الذي يأيت الفعل املجرم.
أما املعني :فيكون دوره إعانة املبارش بأفعال ليس هلا صله بذات الفعل املجرم ،وال

يعترب تنفيذا له ،فمن يقوم بموجب املساعدة بمسك املجني عليها ومتكني رشيكه من

تصويرها وكان املمسك يعلم أن املبارش سيصور املجني عليه.
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•املبحث الثالث :موقف الفقه اإلسالمي من املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية
املتعلقة باالعتداء الشخيص:

لقد تعرض علامء الرشيعة اإلسالمية لفكرة الفاعل املعنوي وفصلوها ،وهلذا نجد

هلا أحكاما خاصة هبا من خالل استقراء ما كتبه فقهاء املسلمني عن صور املسامهة.

فنجد أنه يف حالة قيام شخص بأمر فاقد األهلية مثل :الصبي غري املميز أو املجنون أو

حسن النية كاألعجمي الذي ال يعلم خطر اخرتاق الربيد االلكرتوين مثال ،هل يعترب املتسبب
اآلمر باالخرتاق يف حكم املبارش له أي فاعل معنويا؛ نظرا لكونه مل يبارش التنفيذ بيده ،ويمثل

له الفقهاء بام :لو أمر شخصا غري مميز كصبي بقتل شخص آخر فقتله فمن يتحمل الدية،
اختلف الفقهاء يف هذه املسألةوالراجح هو ما ذهب إليه احلنابلة وهو :قتل اآلمر ويؤدب

املأمور بحسب ما يراه اإلمام من حبس أو رضب أو كليهام ،وذلك لعدة أسباب منها:
 .1املأمور أصبح كاآللة يف يد اآلمر.

 .2سد للذريعة؛ حتى ال يلجأ أحد إىل استخدام هذا األسلوب يف استعامل من ال

يميز أو ال يعقل يف التوصل إىل ما يصبو إليه ويفلت هو من العقاب.
وأما موقف الفقه اإلسالمي بالنسبة للمسامهة التبعية ،فأقول:

املساهم التبعي :هو ما أحدث اجلريمة ال بذاته بل بواسطة وكان علة للجريمة.
واألصل يف الرشيعة اإلسالمية أن كال من املبارش واملتسبب يعد مسئوال عن فعله

جنائيا ،ولكن املساواة يف املسئولية ال تستوجب املساواة يف العقوبة.

و للقايض احلرية يف اختيار العقوبة ،فله سلطة تقديرية وهي ليست مطلقة ،بل

حمدودة بضوابط ومعايري.
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الفصل الثالث :أركان االشتراك في الجرائم المعلوماتية
المتعلقة باالعتداء الشخصي ،في النظام والفقه

ويشتمل عىل متهيد وثالثة مباحث:
متهيد:
الركن يف اللغة :ركن اليشء :جانبه األقوى ،وهو يأوي إىل ركن شديد :أي عز

ومنعة.

والركن يف االصطالح :ركن اليشء :ما يتم به وهو داخل فيه بخالف رشطه فهو

خارج عنه.

ويقصد بأركان اجلريمة :كل جريمة-مقوماهتا األساسية ،والتي تكون موجودة

وجودا قانونيا.

وتقوم اجلريمة عىل نوعني من األركان :أركان عامة ،وأركان خاصة.
فاألركان العامة :هي التي ينبغي توافرها يف كل اجلرائم ،فتقوم اجلريمة هبذه

األركان بغض النظر عن نوعها.

أما األركان اخلاصة :فهي التي تتعلق بكل جريمة عىل حده.
•املبحث األول :ركن تعدد املسامهني:
صيغة املسامهة اجلنائية تستلزم وجود اثنني فام فوق ،ولكن األدوار التي يقوم هبا

املسامهون قد ختتلف ،فهناك من تكون مسامهته مقترصة عىل القيام بأعامل ليست هلا صفة
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األعامل التنفيذية يف اجلريمة فتكون مسامهته ثانوية ،ويعرف هذا»بالرشيك» ،وهناك من

يساهم بأعامل تنفيذية يف اجلريمة ويعرف هذا»بالفاعل األصيل» ،ومن املتصور أن يكون

مجيع املسامهون يف اجلريمة فاعلني أصليني ،ويمكن أن يكون بعضهم فاعال والبعض
اآلخر رشيك ،وال يتصور أن يكون املسامهون مجيعهم رشكاء ،فال بد لقيام اجلريمة من

فاعل أصيل.
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•املبحث الثاين :ركن وحدة اجلريمة ،ويشتمل عىل متهيد ومطلبني:
ويقصد هبا وحدة الركنني املادي واملعنوي ،وحتقيق الوحدة املادية للجريمة يكون

بإسهام فعل كل مساهم بالتسبب يف حتقيق نتيجة واحدة تتم هبا اجلريمة.

وتتحقق»الوحدة املعنوية»للجريمة ،بقيام رابطة جتمع املسامهني يف اجلريمة حتت

لواء مرشوع إجرامي واحد ،ويراد به القصد اجلنائي بتوفر عنرصية العلم واإلرادة.
املطلب األول :الركن املادي ،ويشتمل عىل متهيد وثالثة فروع:

من املبادئ األساسية يف النظام اجلنائي إن املسؤولية اجلنائية ال تقوم إال إذا صدر من

اجلناة نشاط مادي يشتمل عىل إثارة ملموسة ،يرتتب عليها اإلخالل باحلقوق واملصالح

التي حيميها النظام ،وينشأ عن هذا النشاط املادي نتيجة إجرامية ،ويكون هناك عالقة
سببية بني النشاط املادي وبني النتيجة اإلجرامية.

فالركن املادي يعد من أهم عنارص اجلريمة ،حيث يشكل الفعل اخلارجي امللموس

الرتكاب اجلريمة.
الفرع األول:

السلوك اإلجرامي - ،الفعل اإلجرامي :-
وهو عبارة عن فعل التعدي ،وهو السلوك الذي ينسب للفاعل املساهم يف اجلريمة

املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص

وقد ذكر املنظم يف نظام»مكافحة جرائم املعلوماتية»أنواعا من السلوك اإلجرامية

للجريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص ،من ذلك:

•أن يقوم املساهم باالشرتاك مع الفاعل يف إحداث اجلريمة.
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•أن يقوم املساهم باستغالل القرص ومن يف حكمهم وتغريرهم للقيام بجريمة
االعتداء الشخيص.

•أن يقوم املساهم بتحريض شخص ما عىل سب عامل من العلامء أو رئيس من
الرؤساء؛ لزعزعة األمن يف البالد ،وقيام الفتنة بني الناس.

•أو أن يقوم املساهم بمساعدة شخص ،كإعطاء الرشيك كامريا لتصوير
الضحية ليتم نرشها يف االنرتنت..

•أو أن يقوم املساهم باالتفاق مع شخص ،كقيام شخصني باالعتداء عىل الربيد
االلكرتوين لشخص آخر.

الفرع الثاين :النتيجة اإلجرامية عن السلوك اإلجرامي:
•النتيجة اإلجرامية احلاصلة من وقوع املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة
باالعتداء الشخيص يمكن معرفتها بالرجوع إىل نظام»مكافحة جرائم

املعلوماتية» ،من ذلك مثال:

•فالغرض من جريمة التهديد ،محل الشخص عىل القيام بفعل أو االمتناع عنه،
ولو كان القيام هبذا الفعل أو االمتناع عنه مرشوعا.

•والغرض من الدخول غري املرشوع عىل الربيد االلكرتوين ،أو املوقع
االلكرتوين؛ إللغاء بيانات خاصة ،أو حذفها ،أو تدمريها ،أو ترسيبها ،أو

إتالفها أو تغيريها ،أو إعادة نرشها.

•والغرض من إنشاء املواد والبيانات املتعلقة بالشبكة اإلباحية ،لإلخالل
باآلداب العامة.
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وأما عن موقف الرشيعة اإلسالمية جتاه السلوك اإلجرامي والنتيجة اإلجرامية:
الرشيعة اإلسالمية محلت الفرد املسؤولية يف كل ما يصدر عنه من سلوك خارجي

يرض بغريه من الناس ،و عدم حماسبة اإلنسان عىل التفكري يف ارتكاب اجلرائم وإحلاق
الرضر بالناس إال إذا حتول هذا التفكري والتدبري إىل تطبيق يف العامل اخلارجي ،فقال
او َز عن ُأ َّمتِي ما َحدَّ َث ْت بِ ِه َأ ْن ُف َس َها ما مل َت ْع َم ْل أو َت َت َك َّل ْم)،
صىل اهلل عليه وسلم( :إِ َّن اللهََّ تجَ َ َ

(البخاريرقم احلديث.6287 :

الفرع الثالث :عالقة السببية:
وهي :الرابطة التي تصل بني الفعل والنتيجة بحيث يثبت أن حدوث النتيجة يرجع

إىل وقوع الفعل.

ويستدل عىل الرابطة السببية :إما:
.1بإقرار اجلاين.
.2أو األدلة القطعية التي ال تقبل الطعن ،كالشهود.
املطلب الثاين :الركن املعنوي ،ويشتمل عىل متهيد وفرعني:
يمثل الركن املعنوي للجريمة جانب النية عند اجلناة يف أفعاهلم التي يقومون هبا.
الفرع األول :القصد العام ( -العلم باجلريمة) :-
ويقتيض ذلك أن يكون املساهم يف اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص

عىل علم بالنتيجة اإلجرامية التي يرغب الفاعل يف ارتكاهبا.

وال توجد صعوبة يف إثبات االشرتاك بالنسبة للتحريض واالتفاق؛ ألنه من ما
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تقتضيه طبيعتهام.
وإنام يصعب األمر يف صورة املساعدة ويف هذه الصور من صور الرشيك يكون

إثبات العلم حمكوما بالقواعد العامة لإلثبات فريجع يف ذلك لقايض املوضوع..
الفرع الثاين :القصد اخلاص  -إرادة املسامهة :-

فيلزم لتوفر قصد االشرتاك مع العلم باجلريمة أن تتوجه إرادة املساهم ونيته إىل

املسامهة يف ارتكاب اجلريمة ،بحيث تكون هذه املسامهة مقصودة بذاهتا.
وموقف الفقه اإلسالمي من الركن املعنوي:

قال النبي صىل اهلل عليه وسلم( :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى)

(البخاري ، ،رقم احلديث).1 :

وبعد احلديث عن الركنني املادي واملعنوي ،حيسن يب أن أذكر فيام ييل أركان اجلرائم

املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص:

 .1الركن املادي يف جريمة السب والتشهري:
حدد الركن املادي جلريمة السب والتشهري بأنه :إسناد أمور من شأهنا خدش

الرشف أو االعتبار بأي وجه من الوجوه عن طريق العالنية.

ويتحقق الركن املادي يف السب والتشهري سواء نسب املتهم ألمور خادشة للرشف

أو االعتبار عىل سبيل القطع و التأكيد ،أو عىل سبيل الظن واالحتامل ،متى كان شأن
العبارات املستعملة أن تلقى يف أذهان الناس ظنا أو احتامال بصحة األمور املنسوبة

للمجني عليه.
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 .2الركن املادي يف جريمة التعرض للحياة اخلاصة:
يتحقق الركن املادي يف هذه اجلرائم بتوفر ثالثة عنارص:
-1اسرتاق السمع أو التسجيل أو النقل.
-2أن يتم املساس باملحادثة عن طريق جهاز من األجهزة.
 -3أن يتم ذلك بدون رضاء املجني عليه.
 .3الركن املادي يف جريمة التنصت:
يتحقق الركن املادي يف جريمة التنصت عرب االنرتنت عن طريق وسيط الكرتوين.
 .4الركن املادي يف جريمة االعتداء عىل الربيد االلكرتوين:
يتحقق الركن املادي يف جريمة االعتداء عىل الربيد االلكرتوين عن طريق قيام

جمموعة من األفراد باخرتاق الربيد االلكرتوين وإتالف املعلومات املوجودة بداخله،
أو إساءة استخدامها.

 .5الركن املادي يف جريمة التهديد:
يتحقق الركن املادي باستعامل القوة املادية أو التهديد.
 .6الركن املادي يف جريمة التصوير:
ويتحقق الركن املادي هلذه اجلريمة بتوافر أربعة عنارص هي:
-1التقاط الصورة أو نقلها ،ويتم ذلك بالتمكن من أخذ صورة اإلنسان وحيازهتا.
-2أن يتم ذلك بجهاز من األجهزة.
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-3أن يتم ذلك يف مكان خاص.
 _4أن يتم ذلك بغري رضاء املجني عليه
 .7الركن املادي يف جريمة القذف:
يتكون الركن املادي يف جريمة القذف من ثالثة عنارص ،هي:
 -1فعل اإلسناد:
يقصد به نسبة األمر إىل شخص املقذوف عىل سبيل التأكيد ،أو عن طريق الرواية

عن اآلخر ،أو ترديد القول عىل أنه إشاعة.
 -2موضوع اإلسناد:

البد أن يكون موضوع اإلسناد واقعة معينة وحمددة- ،إن صحت -عقاب من

أسندت إليه ،أو احتقاره عند أهل وطنه.
رشوط الواقعة:
أ-أن تكون حمددة أو معينة.:

ب-أن تكون من شأن الواقعة املحددة عقاب من أسندت إليه ،أو حتقريه عند أهل

وطنه.

ج _وال يستلزم أن تكون الواقعة جريمة معاقب عليها ،بل يكفي أن يكون من

شأهنا أن حتقره عند أهل وطنه.
-3العالنية:
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هي العنرص الثالث من عنارص الركن املادي للقذف ،وال يتحقق إال إذا توافر هذا

العنرص.

وبعد احلديث عن الركنني املادي واملعنوي يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء

الشخيص ،نذكر فيام ييل أركان املسامهة يف اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص:
•املسامهة األصلية:
•أن يكون املساهم والفاعل قد ارتكبا اجلريمة باالتفاق؛ بحيث لو انفرد كل
واحد منهام بفعله لكان مسئوال عن اجلريمة مسؤولية كاملة.

•املسامهة بالتحريض:
•ركن مادي قوامه نشاط املحرض املتجه إىل نفسية الفاعل ،وا ُملنَصب عىل
اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص ،وركن معنوي يتخذ صورة

القصد اجلنائي املتجه إىل تنفيذ اجلريمة أو اجلرائم موضوع التحريض عن

طريق شخص آخر.
•املسامهة باالتفاق:

أ .اتفاق شخصني أو أكثر عىل ارتكاب جريمة القذف عرب االنرتنت ،أو التشهري
بشخص من األشخاص عرب موقع من املواقع االلكرتونية ،أو االعتداء عىل بريد
الكرتوين لشخص وأخذ منه بعض امللفات الرسية ليتم فضحه ،وعزم عىل إتياهنا.
ب .وقوع اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص بناء عىل هذا االتفاق.
ج .الركن املعنوي»القصد اجلنائي» ،أن يعلم كل عضو يف االتفاق بامهية الفعل أو
األفعال موضوع االتفاق
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•املسامهة باملساعدة:
ويتمثل الركن املادي يف بذل العون للفاعل األصيل أيا كانت صورته؛ ليتمكن من

تنفيذ.

ويتمثل الركن املعنوي بوجود العلم واإلرادة لدى من يساعد الفاعل األصيل عىل

ارتكاب جريمته.
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•املبحث الثالث :ركن وقوع اجلريمة حمل املسامهة اجلنائية:
ومعنى ذلك :أن تقع هذه اجلريمة وفقا للتسمية التي حددها القانون هلا سواء

كانت تامة أو رشوعا.

والرشيعة اإلسالمية واألنظمة اجلنائية السعودية تنص عىل أنه :ال يمكن إيقاع

عقوبة بشخص ،ما مل يكن قد ارتكب أمرا حمرما أو غري مرشوع ،وورد به نص سابق عىل

حتريمه ،بناء عىل قاعدة»:ال جريمة وال عقوبة إال بنص».
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الفصل الرابع :العقوبات المترتبة على المساهمة في
الجرائم المعلوماتية المتعلقة باالعتداء الشخصي

ويشتمل عىل متهيد ومبحثني:
أن الرشيعة اإلسالمية هبا من املرونة ما جيعلها صاحلة لكل زمان ومكان ،ولكل

ما هو مستحدث من أفعال شاذة تنايف تعاليمها السمحة ،وينظر إىل هذا الفعل الشاذ
املنايف لتعاليم الدين احلنيف هل يعد من قبيل جرائم»احلدود»السبع كالقذف...فتكون
العقوبة حدية وهي معلومة ومقدرة ،أو أهنا من قبيل جرائم»القصاص والدية»اخلمس

فتكون العقوبة املقررة جلرائم القصاص والدية وهي معلومة مقدرة ،أو من قبيل

جرائم»التعازير»فتكون مرتوكة لويل األمر بام يراه مناسبا ورادعا استنادا إىل القواعد
الفقهية العامة ،كقاعدة»:ال رضر وال رضار» ،وقاعدة»سد الذرائع» ،وقاعدة»دفع

املفاسد مقدم عىل جلب املصالح».
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•املبحث األول :العقوبة األصلية ،وتشتمل عىل متهيد ومطلبني:
العقوبة األصلية:
هي :العقوبات األساسية التي دلت عليها النصوص الرشعية أوالقانونية ،والتي

يتحقق هبا معنى اجلزاء املقابل للجريمة.

املطلب األول :العقوبة األصلية املنصوص عليها يف النظام ،وتشتمل عىل ثالثة فروع:
الفرع األول :السجن والغرامة:
أوال :تعريف السجن:
السجن لغة :هو احلبس ، ،والسجن :املكان الذي يسجن فيه اإلنسان.
السجن اصطالحا :السجن مؤسسة هتذيبية سامية.
واملنظم السعودي يف نظام»مكافحة جرائم املعلوماتية»اعترب السجن كعقوبة

أصلية ،كباقي دول العامل.

ثانيا :تعريف الغرامة:
الغرامة لغة :وغرم املال ،جيب عليه أداءه.
الغرامة اصطالح ًا :إلزام اجلاين بدفع مقدار من املال إىل بيت مال املسلمني؛ عقوبة له.
ونص نظام»مكافحة جرائم املعلوماتية»عىل عقوبتي السجن والغرامة لبعض

اجلرائم املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص:

أ -فنص يف املادة»الثالثة»عىل عقوبة»التنصت» ،و»التهديد» ،و»التعرض للحياة
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اخلاصة» ،و»التشهري» ،فنص املنظم عىل أنه»:يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة،

وبغرامة ال تزيد عىل مخسامئة ألف ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل شخص
يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية:

 -1التنصت عىل ما هو مرسل عن طريق الشبكة املعلوماتية أو أحد أجهزة احلاسب

اآليل -دون مسوغ نظامي صحيح -أو التقاطه أو اعرتاضه.

 -2الدخول غري املرشوع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ حلمله عىل القيام بفعل أو

االمتناع عنه ،ولو كان القيام هبذا الفعل أو االمتناع عنه مرشوعا.

 -3املساس باحلياة اخلاصة عن طريق إساءة استخدام اهلواتف النقالة املزودة

بالكامريا ،أو ما يف حكمها.

ويدخل يف ذلك :من يقوم بالتصوير والسب والقذف؛ ألن يف ذلك مساس حلياة

اإلنسان اخلاصة وتشويه سمعته عند الناس.

-4التشهري باآلخرين ،وإحلاق الرضر هبم ،عرب وسائل تقنيات املعلومات املختلفة.
ب .ونص املنظم يف املادة»اخلامسة»من النظام املختص عىل جريمة الدخول غري

املرشوع ،ويشمل ذلك الدخول عىل الربيد االلكرتوين والعبث به ،فنص املنظم عىل أنه:
«يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل أربع سنوات ،وبغرامة ال تزيد عىل ثالثة ماليني

ريال ،أو بإحدى هاتني العقوبتني؛ كل شخص يرتكب أيا من اجلرائم املعلوماتية اآلتية»،

ومنها»:الدخول غري املرشوع إللغاء بيانات خاصة ،أو حذفها ،أو تدمريها ،أو ترسيبها،

أو إتالفها أو تغيريها ،أو إعادة نرشها».

ج .ونص املنظم يف املادة»التاسعة»من هذا النظام عىل عقوبة التحريض واالتفاق
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واملساعدة ،فنص املنظم عىل أنه»:يعاقب كل من حرض غريه ،أو ساعده ،أو اتفق معه
عىل ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام؛ إذا وقعت اجلريمة بناء عىل
هذا التحريض ،أو املساعدة ،أو االتفاق ،بام ال يتجاوز احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا،

ويعاقب بام ال يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة هلا إذا مل تقع اجلريمة األصلية»،

ويتضح من هذه املادة أن العقوبة املخصصة لكل جريمة يشرتك فيها من قام باجلريمة
املعلوماتية لوحده ،أو عن طريق املسامهة إذا وقعت هذه اجلريمة املعلوماتية كاملة.

د.ونص املنظم يف املادة»العارشة»من هذا النظام عىل عقوبة الرشوع يف جرائم

االعتداء الشخيص ،فنص املنظم عىل أنه« :يعاقب كل من رشع يف القيام بأي من اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا النظام بام ال يتجاوز نصف احلد األعىل للعقوبة املقررة».
الفرع الثاين :الظروف املخففة للعقوبة ،ويشتمل عىل متهيد ومسألتني:
الظروف هي عنارص ثانوية أو تبعية ال تدخل يف التكوين القانوين للجريمة ،وإنام

تؤثر فقط عىل جسامتها أو عىل مقدار املقررة هلا.

والظروف»املخففة للعقوبة» هي :أن يأخذ القايض باحلد األدنى للعقوبة املقررة أو

خيتار أحد العقوبتني..

املسألة األوىل :اإلبالغ عن اجلريمة:
تعريف اإلبالغ لغة :اإلبالغ و التبليغ اإليصال.
تعريف اإلبالغ اصطالحا :قيام اجلاين أو أحد املسامهني بإخبار السلطات املختصة،

عن وقوع اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص ،أو أهنا عىل وشك الوقوع ،أو
أن هناك اتفاقا جنائيا عىل ارتكاهبا.
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وحتدث املنظم يف نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية» يف املادة»احلادية عرش»:
«للمحكمة املختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من اجلناة بإبالغ

السلطة املختصة باجلريمة قبل العلم هبا وقبل وقوع الرضر ،وإن كان اإلبالغ بعد العلم
باجلريمة تعني لإلعفاء أن يكون من شأن اإلبالغ ضبط باقي اجلناة يف حال تعددهم ،أو
األدوات املستخدمة يف اجلريمة».

املسألة الثانية :موقف الفقه اإلسالمي من الظروف املخففة للعقوبة:
إبالغ املساهم عن اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص يعترب يف الرشيعة

اإلسالمية من الظروف املخففة للعقوبة ،إذا كان اإلبالغ عن اجلريمة قبل القبض عليه
أو بعد القبض عليه ،وأخرب بمعلومات مفيدة للكشف عن اجلريمة وهذا من باب

السياسة الرشعية ،فنص بعض الفقهاء عىل أنه :جيوز يف التعزير العفو عنه ،وتسوغ
الشفاعة فيه ،...ولويل األمر أن يراعي األصلح يف العفو أو التعزير.

الفرع الثالث :الظروف املشددة للعقوبة ،ويشتمل عىل متهيد وأربعة مسائل:
هي :أن يأخذ القايض باحلد األعىل للعقوبة املقررة أو خيتار كال العقوبتني.
املسألة األوىل :استغالل الوظيفة العامة:
حظر نظام اخلدمة املدنية عىل املوظف العام عدة أمور منها:
أ .إساءة استعامل السلطة الوظيفية.
ب .استغالل النفوذ.
ويتم استغالل املوظف العام نفوذه عن طريق التحكم يف أفراد الرعية ،كقيامه

بتحريض موظف أقل منه رتبة يف العمل عىل قذف أحد املوظفني عن طريق االنرتنت،
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فيقوم هذا املوظف باالستجابة لذلك املحرض.
وقد نص نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية»يف املادة»الثامنة»عىل عقوبة استغالل

املوظف العام لسلطته ،فنص املنظم عىل أنه»:ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف
حدها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية...:شغل اجلاين وظيفة عامة،

واتصال اجلريمة هبذه الوظيفة ،أو ارتكابه اجلريمة مستغال سلطاته أو نفوذه».

املسألة الثانية :التغرير بالقرص ومن يف حكمهم ،واستغالهلم -الفاعل املعنوي :-
وقد نص نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية»يف املادة»الثامنة»عىل عقوبة التغرير

بالقرص ومن يف حكمهم ،واستغالهلم ،فنص املنظم عىل أنه»:ال تقل عقوبة السجن أو
الغرامة عن نصف حدها األعىل إذا اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية..:التغرير

بالقرص ومن يف حكمهم ،واستغالهلم».

املسألة الثالثة :عود املساهم للجريمة:
تعريف العود لغة :املعاودة ،والتعود ،والعادة الدربة والتامدي يف يشء حتى يصري

له سجية.

تعريف العود اصطالحا :الشخص الذي يرتكب جريمة معلوماتية متعلقة

باالعتداء الشخيص بعد أخرى حكم فيها هنائيا.
مها:

ورشوط العود :حيصل العود برشطني أساسيني إلدانة اجلاين وإثبات اجلرم عليه،
 .1وجود حكم باإلدانة يف جريمة سابقة:
 .2ارتكاب جريمة جديدة:
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صور العود:
للعود صور كثرية ترجع كلها إىل أحد نوعني رئيسني ،بسيط ومتكرر.
 .1العود البسيط:
الرجوع إىل ميدان اجلريمة بعد سبق احلكم عىل املتهم أو املتهمني هنائيا باإلدانة ولو

ملرة واحدة فحسب.

 .2العود املتكرر:
الرجوع إىل ميدان اجلريمة بعد سبق احلكم عىل املتهم أو املتهمني هنائيا باإلدانة

مرات متكررة.

وقد نص نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية» يف املادة»الثامنة»عىل عقوبة العود،

فنص املنظم عىل أنه»:ال تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها األعىل إذا

اقرتنت اجلريمة بأي من احلاالت اآلتية...:صدور أحكام حملية أو أجنبية سابقة باإلدانة
بحق اجلاين يف جرائم مماثلة».

املسألة الرابعة :موقف الفقه اإلسالمي من الظروف املشددة للعقوبة:
.1موقف الفقه اإلسالمي من استغالل املوظف لوظيفته العامة:
ويقصد باملوظف يف الدولة اإلسالمية»عامل الدولة» ،فنص بعض الفقهاء عىل أنه:

يعاقب عامل الدولة تعزيرا ،وتنكيال ،وتأديبا ،بقدر ما يراه اإلمام عىل حسب كثرة ذلك
الذنب يف الناس وقلته ،فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه واإلغالظ عليه ،وقد يعزر

هبجره وترك السالم عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو املصلحة.

واملوظف الذي يساهم يف اجلريمة املعلوماتية املتعلقة باالعتداء الشخيص من
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خالل أدوات وظيفته وسلطاته املخولة له من قبل ويل األمر ،هو خائن لألمانة وفاعل

ألمر حمرم.

.2موقف الفقه اإلسالمي من العود إىل اجلريمة:
ذكر كثري من فقهاء الرشيعة اإلسالمية عىل أن العقوبة تشدد عىل املجرم العائد إىل
اجلريمة بعد عقوبته عىل اجلريمة السابقة تعزيرا له ونكاية به؛ ع ّله يرتدع هبذه العقوبة،

فنص الفقهاء عىل أنه :إذا كان من املدمنني عىل الفجور ،زيد يف عقوبته ،بخالف املقل.
املطلب الثاين :موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة األصلية ،ويشتمل عىل متهيد
وفرعني:

العقوبات األصلية الواردة يف نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية»هي عقوبتي

السجن والغرامة ،وهي من عقوبات التعزير ،وسواء كان اجلاين موظفا عاما أم غري

موظف عام.

والتعزير يف اللغة :جنس من الرضب ،وقيل :التعزير :التأديب.
والتعزير يف االصطالح :هو :التأديب يف كل معصية ال حد فيها وال كفارة.
الفرع األول :عقوبة السجن:
السجن يف الرشيعة اإلسالمية عىل نوعني:
 -1حمدد املدة .2غري حمدد املدة.
 .1السجن املحدد املدة :تعاقب الرشيعة باحلبس املحدد املدة عىل جرائم التعزير

العادية وتعاقب به املجرمني العاديني.
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.2السجن غري املحدد املدة :من املتفق عليه أن السجن غري املحدد املدة يعاقب به

املجرمون اخلطرون ومعتادوا اإلجرام ،أو تكرر منهم ارتكاب اجلرائم اخلطرية ،ومن ال

تردعهم العقوبات العادية.

وموقف الرشيعة من عقوبة السجن خيتلف اختالفا بينا عن موقف القوانني

الوضعية ،ذلك أن عقوبة احلبس يف»القوانني الوضعية»هي العقوبة األوىل أو هي العقوبة
األساسية التي يعاقب هبا يف كل اجلرائم تقريبا سواء كانت اجلرائم خطرية أو بسيطة.

أما يف»الرشيعة اإلسالمية»فعقوبة السجن ليست إال عقوبة ثانوية ال يعاقب هبا إال

عىل اجلرائم البسيطة ،وهي عقوبة اختيارية للقايض أن يعاقب هبا أو يرتكها ،وليس له أن

يعاقب هبا إال إذا غلب عىل ظنه أهنا مفيدة للجاين.
الفرع الثاين :عقوبة الغرامة:

حصل خالف بني الفقهاء رمحهم اهلل تعاىل حول مرشوعية العقوبة بالغرامة املالية

عىل قولني:

القول األول :مجهور أهل ِ
العلم عىل بقاء العقوبات املالية ومرشوعيتها ،وأهنا مل

ُتن َْسخ.

أدلة القول األول :ألصحاب القول األول أدلة كثرية نأخذ منها أبرزها:
 .1ومن ذلك أن الرشيعة اإلسالمية تعاقب عىل رسقة الثمر املعلق بغرامة تساوي

ثمن ما رسق مرتني فوق العقوبة التي تالئم الرسقة ،وذلك قول الرسول صىل اهلل عليه

وسلم( :ومن خرج بشئ فعليه غرامة مثليه وجلدات نكال)( .احلاكم ،وقال :حديث
صحيح ومل خيرجاه ،حديث رقم.8151 :
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 -2القول الثاين :عدم مرشوعية العقوبة بالغرامة املالية.قال هبذا غري واحد من أهل

العلم.

الراجح:
هو القول األول جواز العقوبة باملال  -الغرامـة -تعزيرا؛ لقوة ما استدل هبا
أصحاب القول األول ،ول َع ِمل الصحابة ريض اهلل عنهم هبا ،و َمن بعدهم من التابعني
واخللفاء.
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•املبحث الثاين :العقوبة التكميلية ،وتشتمل عىل متهيد ومطلبني:
العقوبة التكميلية :وهي تلك العقوبة التي ال تلحق املتهم إال إذا نص القايض عليها

يف حكمه.

املطلب األول :العقوبة التكميلية املنصوص عليها يف النظام ،وتشتمل عىل فرعني:
الفرع األول :مصادرة وسائل اجلريمة:
•	 تعريف املصادرة لغة :املصادرة املطالبة ،يقال صادره عىل كذا ،أي :طالبه به،

بيد أهنا تنطوي عىل احلرمان ،وماله صادر ال وارد ،أي :ماله يشء.

•	 تعريف املصادرة اصطالحا :متليك الدولة بموجب حكم قضائي كل أو بعض

أموال املحكوم عليه ،أو متليكها أصال.

وقد نص نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية»يف املادة»الثالثة عرشة» عىل هذه العقوبة

التكميلية ،فنص املنظم عىل أنه»:مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ،جيوز احلكم

بمصادرة األجهزة ،أو الربامج ،أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم
املنصوص عليها يف هذا النظام ،أو األموال املحصلة منها».

واحلكم باملصادرة حكم جوازي ،جيوز للقايض أو غريه كاملحقق اجلنائي احلكم به

كعقوبة تكميلية أم ال.

الفرع الثاين :إغالق مكان اجلريمة:
هو احلكم عىل اجلاين بإغالق مكان اجلريمة.
وقد نص نظام»مكافحة اجلرائم املعلوماتية» يف املادة»الثالثة عرشة» عىل هذه العقوبة

التكميلية ،فنص املنظم عىل أنه:
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«مع عدم اإلخالل بحقوق حسني النية ،...جيوز احلكم بإغالق املوقع اإللكرتوين،

أو مكان تقديم اخلدمة إغالقا هنائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا الرتكاب أي من هذه

اجلرائم ،وكانت اجلريمة قد ارتكبت بعلم مالكه».

املطلب الثاين :موقف الفقه اإلسالمي من العقوبة التكميلية- ،املصادرة ،وإغالق مكان
اجلريمة:-

املصادرة عقوبة تكميلية للقايض تطبيقها أو عدم تطبيقها حسب مالبسات

الدعوى ،مادامت خاصة بالشئ الذي يقام به املنكر-أي بأدوات اجلريمة -وليست

خاصة بدفع املنكر ذاته.

تم التلخيص بحمد اهلل تعاىل
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وصحبه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
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