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 املستخلص :
أهـم القاـا ا العرةيـة والعالميـة علـس حـد سـوا  يناقش هذا البحـث واحـدة مـن  

أدي الــي  ،ومــا عبعــ  مــن اســت دام العــباة المعلوماعيــة ،فتنــامس اســت دام الحاســوب
وهو ما دعا العديد من الدول الـي التـد    ،ظهور أنماط جديدة من السلوك اإلجرامي

 .بحزم لمجابهة هذا النوع من الجرائم المستحدثة

ــة  ــة دراسـ ــراه ألهميـ ــإونظـ ــور شـ ــن منظـ ــي" مـ ــاب اإللكترونـ ــرائم اإلرهـ االية " جـ
ــين رئيســ ــد قمــت بدراســة هــذه اإلشــاالية مــن  ــ ل مبحث ــة فق ين يالمنظومــة الجزائي

وقــد عــم االسـتعانة فــي ذلــ   ،ع همـا ال اعمــة والنتـائم وجملــة التواــيار والمقترحـار
كترونـي بالمنهم التأايلي التحليلي لفهم وشرح عناار ومقومار جـرائم االرهـاب االل

واســـته  البحـــث بدراســة التنظـــيم القـــانوني لجـــرائم اإلرهـــاب  ،واالحاــام ال ااـــة بهـــا
اإللكترونـي مــن  ـ ل التعــرج الـي جــرائم اإلرهـاب اإللكترونــي فـي النظــام الســعودي 

وذلــ  فــي  ،وعحليــ  أركانهــا الماد ــة والمعنوســة والســلوك اإلجرامــي الماــون لكــ  منهــا
مبحـــث الثـــاني ا االحاـــام العامـــة لجـــرائم اإلرهـــاب ثـــم نـــاقش ال ،المبحـــث االول منـــ 

والي عقوةة هـذا النـوع مـن  ،اإللكتروني من   ل التعرج لألحاام الموضوعية منها
وحال العـروع فيهـا وعقوةـة العـرس  وحـاالر االعفـا    ،الجرائم في حال عمام الجرسمة

اـام االجرائيـة كما عني البحـث بدراسـة االح  ،من العقاب , وكذا حاالر ععديد العقوةة
 لجرائم اإلرهاب اإللكترونـي مـن  ـ ل الوقـوى علـس سـلبة الاـبه فـي هـذه الجـرائم،

وكذا سـلبة الحاـم فـي هـذا النـوع مـن   ،وسلبة التحقيق فيها  ،وكيفية اثبار الجرسمة
 .الجرائم

ــائم التــي عواــلت اليهــا فــي البحــث الســعودي المــنظم   أحاطــ ومــن أهــم النت
اال انــ  لــم  حــه بــالتجرسم أو نعــره  ،لمنظمــار ارهابيــة اــورة إنعــا  موقــر الكترونــي

 عــم  كمــا انــ  لــم  ،ذا العمــ  منفــردا أو لمصــلحة نفســ قيــام كــ  شــ   بهــاــورة 
او  ،اـورة البقـا  غيـر المصـرح بـ في حالة الد ول غيـر المعـروع للنظـام بالتجرسم  

ــد ول للنظــام بهــدى  ــا أو عــدمير أوال ــاى العــباة المعلوماعيــة أو ععبيله مســ   ا ق
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ــرامم أو البيانــار الموجــودة أو حــذفها أو عســرسبها أو اع فهــا لألجهــزة الســياد ة  الب
وكانــت مــن  ،أو ال ـارجي أو االقتصــاد الــوطني المـرعبه عملهــا بــأمن الدولــة الــدا لي

أهم النتائم التي عوالت اليها في البحث ضرورة ععدي  النظام لمعالجة هـذه الصـور 
 و الحاالر.

 حية :الكلمات املفتا 
 الحاسب االلي.  ،العباة المعلوماعية  ،اإلرهاب اإللكتروني

 
 



 جرائم اإلرهاب اإللكتروني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

497 

 ة :ـــ قدم امل 
كثــر رواجــاه وععقيــداه شــاالية الجــرائم اإلرهابيــة واحــدة مــن القاــا ا اال إأاــبحت 

مـا فـي  ماـانفـي  إرهابيـةن عقر عملية أف   ااد  مر يوم دون  ،في السنوار اال يرة
نظـراه ؛  المتبـورة والسـرسعة  الحديثة و من الصور    مجموعةباإلرهاب    وقد ععا   ،العالم

 ومــن أ بــر هــذه الصــور واالشــاال مــا ،الهائــ التكنولوجيــا  اســت دامعســاع نبــا  أل 
لم ععد هـذه ومن   ل هذا النوع من الجرائم اإلرهابية   " باإلرهاب اإللكتروني "   عرى

رجـا  المعمـورة أيـدها لتعـم     امتـدرالظاهرة المؤلمة قاارة علي منبقـة بعينهـا بـ   
 .بأكملها

ــد  ــة واالســـ ميةوععـ ــدول العرةيـ ــن الـ ــوع مـ ــذا النـ ــي لهـ ــحية االولـ ــرائم ال الاـ جـ
 لـذا قمـت  ؛بعـا  مباشـر  في الماضي والحاضر والمستقب  والتي ُعسـتهدى    يةاإلرهاب

ــة هـــذه الجـــرائم للوقـــوى علـــي ب ــوذ دراسـ لنظـــام جـــرائم  لهـــا وفقـــاه  القـــانوني األنمـ
 ي كفايت  لردع هذا النوع من المجرمين.ومد  ،المعلوماعية السعودي

 مشكلة الدراسة :
نمـاط الجــرائم المرعببــة بتبــور أل التبــور الهائــ  عتمحـور معــالة الدراســة فـي 

 عكنولوجيا المعلومار التي باعت ك  يوم في عقدم مـذه  ؛ ممـا أدي الـي سـرعة عنفيـذ
ــوع مــن الجــرائم ــة ،وععــاباها هــذا الن ــي منبقــة ج را ي  ،محــددة واــعوةة حصــرها ف

 ،وقــدرة الجــاني علــي ا فــا  الــدلي  فيهــا، واــعوةة اثباعهــا واــعوةة ضــبه مرعكبيهــا
ومــن ثــم كــان مــن الاــروري دراســة التعــرسعار التــي ععــالم هــذا النــوع مــن الجــرائم 
للوقــوى علــي مــدي كفا ــة أحاامهــا اإلجرائيــة والموضــوعية للحــد مــن هــذه الظــواهر 

 .اإلجرامية

 أهمية الدراسة :
الدراسة أهميتها من  بورة هذا النوع من الجرائم الذي بـار يـؤثر   عستمد هذه

سـلباه علـي مجتمعاعنـا وسفـو   بـورة الجـرائم اإلرهابيـة التقليد ـة بـالنظر الـي الهـدى 
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لـي  بـث ال ـوى  ،في هـذه الجـرائم الجانيفهدى  ،وال ا ة الرعكاب السلوك اإلجرامي
النفسـي  منالمسـا  بـاألمباشـر ب  هدفـ  ال ،والرعب في مجموعة من االفراد فحسب

وزعزعة الثقـة  يمـا بـين أفـراده وةـين مؤسسـار الدولـة التـي  ،مجتمرألفراد ال  والفكري 
ــراده ينتمــون اليهــا ؛ ــار الســلبية والهدامــة ألف ــث االفك ــة ،مــن  ــ ل ب ــة  ومحاول ععبئ
كمـا يهـدى الـي  ،غيـر معـروعة إرهابيةالي جماعار   ل نامامفراد  وعجنيد هؤال  األ

 .ا  بأمن الدولة ومؤسساعها واجهزعهاالمس

 تساؤالت الدراسة :
 -عبرح الدراسة مجموعة من التساؤالر نجملها في االعي ا

 ما هو المقصود بجرائم اإلرهاب المعلوماعي ؟  -1

للتعـرسر  اور السلوك اإلجرامي في جرائم اإلرهـاب اإللكترونـي وفقـاه   يما ه -2
 السعودي ؟ 

 ائم ؟ ما هي العقوةة المقررة لهذه الجر  -3

 ؟   للجانيه  هذه العقوةار عفي ب رج الردع العام وال اص   -4

 هي االحاام االجرائية لهذا النوع من الجرائم ؟ ما   -5

 لهذا النوع من الجرائم ؟ هي االحاام الموضوعية  ما   -6

 : منهج الدراسة  
عحليليــة عأاــيلية اعبعنــا فــي دراســة بحثنــا " جــرائم اإلرهــاب اإللكترونــي دراســة 

ذل  إن المنهم التأايلي يـرد النقـاط   ؛" المنهم التأايلي التحليلي  للنظام السعودي  
 األركـانفعندما نعالم جرسمة مـن الجـرائم نردهـا الـي   ،التفصيلية الي أاولها النظرسة

ــة للتجــرسم ــا مــن  ــ ل  ،العام ــد قمن ــي بعــرح وعحليــ   االســتعانةوق ــالمنهم التحليل ب
   حاام ال ااة بها.عناار ومقومار جرائم اإلرهاب اإللكتروني واال
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 نطاق الدراسة :
يتحـــدد نبـــا  دراســـتنا " جـــرائم اإلرهـــاب اإللكترونـــي " بدراســـة وعحليـــ  جـــرائم 

 ه.   7/3/1428اإلرهاب الواردة بنظام جرائم المعلوماعية السعودي الصادر في  

 خطة الدراسة :
قمنا بتقسيم دراسـتنا الـي مبحثـين وسقسـم كـ  مبحـث الـي مبلبـين وذلـ  علـي 

 -و التالياالنح

 .لجرائم اإلرهاب اإللكتروني  القانونيا التنظيم    المبحث األول

ــب األول ــباة  المبلــ ــي العــ ــة علــ ــار إرهابيــ ــر لمنظمــ ــا  موقــ ــة إنعــ ا جرسمــ
 المعلوماعية أو نعره.

ا جرسمة الـد ول غيـر المعـروع الـي موقـر الكترونـي أو نظـام   الثانيالمبلب  
 .معلوماعي

 .ة لجرائم اإلرهاب اإللكترونيا االحاام العام  الثانيالمبحث  

   .ا االحاام الموضوعية لجرائم اإلرهاب اإللكتروني  المبلب األول

 جرائية لجرائم اإلرهاب اإللكتروني  االحاام اإل  ا  الثانيالمبلب  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 املبحث األول 
 جلرائم اإلرهاب اإللكرتوني   القانوني التنظيم  

 -متهيد وتقسيم :
ــي بأ ــر اإلرهــاب اإللكترون ــن ععرس ــ   ما ــر أو التهديــد  "ا ن ــدوان أو الت وس الع

ا باسـت دام الوسـائ  اإللكترونيـة الصـادر مـن الـدول أو الجماعـار أو  ماد ها أو معنوسـه
ــ ، أو نفســ  ــس اإلنســان دين ــ ، ب ي ،األفــراد عل ــ ، أو مال ـــأو عرضــ ، أو عقل ق ـر حـــ

 . )1 ("  بعتس انوف  واور اإلفساد في األرج

المواقـر   كاقتحـام  إلجرامي مجموعة مـن النمـاذ ست ذ هذا النوع من السلوك او 
أو   ،والعبـث بمحتوساعهـا بازالتهـا  ،وع ير محتوساعها والد ول علـس العـباار  ،وعدميرها

أو شـباار المعلومـار بهـدى  ،أو الد ول علس شباار االعصاالر  ،عليها  باالستي  
لوب اإلرهـاب ععبيلها عن العم  أطول فترة ممانة أو عـدميرها نهائيـا ه أاـب  هـو أسـ

  )2 (الواول الي أغراضهم  محاولةحاليا ه في  

حاطـة اـور اإلرهـاب المعلومـاعي بـالتجرسم المعـرع السـعودي إل  عـد    لذا فقد
 هـــ , وحــدد 1428نظــام ماافحــة الجــرائم المعلوماعيــة الصــادر فــي وذلــ  مــن  ــ ل 

ن  ــ ل وســنعرج لهــا مــ ،لجــرائم اإلرهــاب اإللكترونيــة القــانوني األنمــوذ النظــام 
 -مبلبين علس النحو التاليا

ــب األول ــباة  المبلــ ــس العــ ــة علــ ــار إرهابيــ ــر لمنظمــ ــا  موقــ ــة إنعــ ا جرسمــ
 

حرمهنئ ين  ارسنوط و نر    وسنئل  اررانئا ارلرترودن ،  د. عبد الرحمن بن عبد هللا السندد  (1)

 ، " بحث مدشور "، عل  شبرة االدتردت بئلراب  :مرئيحتهئ

http:// www.murajaat.com/researches_files/231.doc 

ارراننئا  –المقنندطأ سيسننر محمنند ع يننة، " دور االليننئت الحدياننة مننن الةننرالط المسننتحداة  ( 2

ارلرترود  و ر  مواةهته "، " ورقة علمية " مدشورة بئلملتق  العلم  للةرالط المستحداة 

-2ان المواين     1435أ11أ9-7ي  ظ  المتغيرات والتحوالت االقليمية والدولية، الفترة من  

 . 9ط، رلية العلوط االستراتيةية، عمئن، المملرة االرددية الهئشمية، ص  2014أ9أ4
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 .المعلوماعية أو نعره

ا جرسمة الد ول غيـر المعـروع الـي موقـر إلكترونـي أو نظـام   الثانيالمبلب  
 .معلوماعي

 املطلب األول 
 ية أو نشره موقع ملنظمات إرهابية على الشبكة املعلومات   جرمية إنشاء 

ا أن  نصت المادة السابعة من نظام ماافحة جرائم المعلوماعية السـعودي علـس
 عاقب بالسجن مدة ال عزسد علس ععر سنوار وة رامة ال عزسد علـس  مسـة م يـين   "

ــة  ــا مــن الجــرائم المعلوماعي ــب أ  ــ  شــ   يرعك ــوةتين ك ــال أو باحــدت هــاعين العق  رس
 -األعية ا

رهابيــة علــس العــباة المعلوماعيــة أو أحــد أجهــزة إنعــا  موقــر لمنظمــار إ (1
ــ  المنظمــار , أو أي مــن  ــادار عل ــي أو نعــره , لتســهي  االعصــال ل ي الحاســب االل
أعاائها أو عروسم أفكارها أو عموسلها , أو نعر كيفية عصنير األجهـزة الحارقـة , أو 

 ..... "..المتفجرار , أو أي أداه عست دم في األعمال اإلرهابية

 : الركن املادي  أوال  
ــر لمنظمــار  ــين ا إنعــا  موق ــركن المــادي لهــذه الجرسمــة بأحــد فعل يتحقــق ال

أو نعره وسافـس عحقـق أي منهمـا لتقـوم الجرسمـة ,   ،إرهابية علس العباة المعلوماعية
 ونتنـاولأو النعـر وحـده ,    ،ف   عترط اجتماعهما فالجرسمـة عقـوم باإلنعـا  مسـتق ه 

 . يما يلس دراسة هذه الصور

, وهـــو  للجـــانيهـــو ســـلوك مـــادت  عبـــر عـــن ماـــمون نفســـس (اإلنعـــا  ا 1
ــة  ــين ني ــي ب ــ  حــدق نفســس هــو الت ق اإلفصــاح عــن فكــرة وشــعور ويرادة , ينعــأ من



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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وهـــو فـــي هـــذه  ،( 1)اـــاحب الســـلوك ونوا ـــا أشـــ اص أ ـــرسن علـــس هـــدى معـــترك 
 إنعا  موقر إلكتروني لمنظمة إرهابية.  الصورة

لموقر اإللكتروني بالمادة األولـس مـن هـذا النظـام وقد عرى المنظم السعودي ا
 .محدد  عنوانعلس العباة المعلوماعية من   ل   البيانار  إعاحة  ماانا    بأن 

ارة عـن معلومـار ا عبـ بأنـ  الموقـر اإللكترونـي كما عـرى  بـرا  المعلوماعيـة
, وكـ  اـفحة ععـتم  علـس معلومـار معينـة ععـالت بواسـبة م زن  بعـا  اـفحار

ــ ــمم الصــ ــن المصــ ــة مــ ــتعمال مجموعــ ــن  فحة باســ ــد الــ ــة عحديــ ــمس ل ــ ــوز عســ رمــ
وألجـ  رؤسـة هـذه الصـفحار  ، ( Hypertext markup language))2(األفاـ 

(, وسقـوم بحـ  WWW Browserيتم طلب استعراج شـباة المعلومـار العالميـة )
 (, ويادار التعليمار إلظهار الصفحار الماتوةة.HTMLرموز )

موقـر لمنظمـار إرهابيـة  أنعـ الـن  بقولـ  "  انسـرسوقد حدد المعرع نبا   
  ر  من دائرة عجـرسم هـذا الـن  كـ  شـ    قـوم بهـذا العمـ  منفـردا   ؛  "، ومن ثم

ــ   ،أو لمصــلحة نفســ  ــتم عنفيــذه لمصــلحة أذل ــاه مــا ي ن هــذا النــوع مــن الجــرائم غالب
   .منظمة إرهابية أو عنظيم ارهابي

  مجموعــة مــن األفــراد أو الزمــر كــ ا بأنــ التنظــيم  القــانونيوقــد عــرى الفقــ  
يلتفــــون حــــول أهــــداى معينــــة , وسســــعون لتح يقهــــا مــــن  ــــ ل نســــق الحقــــو  

، وسنببق هذا التعرسر علـس أي عنظـيم ) 3(أو الواجبار التي عرةه بينهم   ،وااللتزامار

 
عبد التواا معوض الشوربة ، تعريف الةريمة اررائبية، األامية وارشرئلية بين عمومية دأ(    1

 .221ص ،ط2004الدهضة العربية، القئارة، الخ ر وخصوصية القصد، دار 

دأ رمسيس بهدئط، القسط الخئص ي  قنئدون العقوبنئت، العندوان علن  سمنن الدولنة النداخل ،   2) 

، 1982أة المعننئرف، االسننرددرية، وامننوالهط، مدشننالعنندوان علنن  الدننئس ينن  اشخئصننهط 

 .143ص

سئيمون رولن، التةئرة عبر اردتردت، ترةمة ال  العربية االسنتئ/أيح  مصنل ، بينت االيرنئر   (3

 .26ط، ص  1999الدولية، امريرئ، 
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 .عسميت   كان  أو منظمة أ اه 

 بأنهـاا  ن ناـر ععرسفـاه للمنظمـة اإلرهابيـةأوسمان لنا من   ل هذا التعرسـر 
أو  ،ال عتفـق مـر المصـال  العليـا للمجتمـر  أنعـبةك  مجموعة من األفراد  مارسـون  

ععرسض عل  المصال  لل بر حتـس لـو لـم عتعـرج لـذل  ال بـر فعـ ه , أو   شأنهامن  
 .عهدد وحدة المجتمر أو افو الع قار االجتماعية بين ماوناع   األنعبةعل     كانت

غيـر المعـروع قـد عأسـ  بالفعـ  مـن   كيـانالولفظ منظمـة يـدل علـس إن ذلـ   
قبــ  وأاــب  لــ  أعاــا  , وعــوافر لـــ  مقوماعــ  التــي  مــار  مــن   لهــا نعـــاط  

 .قب  العروع في إنعا  الموقر اإللكتروني ،) 1(  اإلرهابي

هنــــاك فــــرو  جوهرســــة بــــين هــــذه التنظيمــــار غيــــر ن حــــظ أن وعلـــس ذلــــ  
 اـون مقتصـراه علـس الجرسمـة المتفـق ن  أالذت ال  عدو  االشتراك باالعفا   المعروعة و 

ــة ــورعها التامـ ــا فـــي اـ ــروع وأ ،علـــس ارعكابهـ ــورة العـ ــي اـ ــذل  ، (2) فـ ــتراك لـ فاالشـ
ن جرائم التنظيمار غيـر المعـروعة عتعـدد أفي حين    ،ال يتعدد بتعدد الجرائمباالعفا   

فــي نــ   افـس إألغــراج التنظـيم ععــدداه ماد ـاه , كمـا  مـر ععـدد الجــرائم المرعكبـة عنفيـذاه 
نــ   عــترط فــي التنظيمــار غيــر المعــروعة أاالعفــا  عقابــ  إرادعــين فقــه , فــي حــين 

 . )3)عوافر أكثر من إرادعين  

التقــا  اإلرهـــابيين  كــاننــ  إذا أوعتجلــس  بــورة هــذا النــوع مــن الجــرائم فــي 
ــار  ماـــانوالمجـــرمين فـــي  ــتعلم طـــر  اإلرهـــاب واإلجـــرام , وعبـــادل ا را  واألفكـ مـــا لـ
فانـ  فـي ضـو  مزا ـا اإلنترنـت كعـباة مفتوحـة ويطـار   ،اه فـي الواقـروالمعلومار اعب

 
ط، ص  1993محمننود صننئل  العننئدل ، ارراننئا والعقننئا، دار الدهضننة العربيننة، القننئارة،  ( 1

101. 

سمنن الدولنة منن ةهنة الخنئر  ومنن ةهنة   طمأمون محمد سومة، االحرئط العئمة ي  ةرال  أد  (  2

 .53ط، ص  1997الداخ ، دار الدهضة العربية، القئارة، 

دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، االشتراك بئلتحريض، ووضعه ي  الدظرية العئمنة للمسنئامة (    3

 .172، ص 1958 الةدئلية، " رسئلة درتوراه " ةئمعة االسرددرية،
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مجمـــر لســـائر التببيقـــار الرقميـــة واإلطـــار األوســـر للمحتـــوت الرقمـــي للمعلومـــار , 
واعوةار وععقيد عمليار الرقابة هـو مـا  ماـن ألفـراد  الماانيةوغياب قيود الج را يا 

احـــد , وعبـــادل األحاديـــث هـــذه التنظيمـــار االلتقـــا  مـــن أمـــاكن متعـــددة فـــي وقـــت و 
 وانصـاراه واالستماع لبعاهم البعض عبر اإلنترنت , ب   ماـن لهـم إن  جمعـوا أعباعـاه 

, وفـس الواقـر نجـد لكـ  منظمـة العديـد  ( 1)ن ينفذوا  ببـاه  أن ينعروا أفكاراه وأرا ه و أو 
 .أوسر لهم  انتعارمن المواقر التي عص  الي حد األالى منها حتس  امنوا سرعة 

سـباب إنعـا  المنظمـة اإلرهابيـة للموقـر اإللكترونـي  ـيمان أعدد المـنظم   وقد
كتسـهي  التوااـ  والعمـ   يمـا بـين   ،األنعـبةلها من   ل  ممارسـة مجموعـة مـن  

 ،ونعـر أفكارهـا ،قيادار عل  المنظمة أو أعاـائها وهـو مـا  سـمس " الـرةه العـباي "
الفـرص   واسـت  لعـاط اإلرهـابي  جمـر األمـوال لتموسـ  الن(2)  األنعبةكما ععم  عل   

 .الكبرت التي أعاحتها شباة اإلنترنت في حق  االستثمار الرقمي

ــر أو نعــره اســت  ل ضــعاى أكمــا  ماــن  ــون ال ــرج مــن إنعــا  الموق ن  ا
بقصد عجنيـد أعاـا  مـنهم ؛  النفو  أو المتعاطفين مر هذه المنظمة وععبئة األفراد  

الـذت عقـوم بـ    ،للنعـاط اإلرهـابي  مسـاندة  أنعبةأو عوجيههم لدعم    ،ضمن الجماعة
الجماعــة أو ب ــرج نعــر كيفيــة عصــنير األجهــزة الحارقــة أو المتفجــرار أو أي أداة 

 .عست دم في األعمال اإلرهابية

الرقمــي  اال تــزانوالنعــر عــن طرســق العــباة المعلوماعيــة  عنــس )  ا( النعـر2
عبــر شــباار  أو رقميــاه  يــاه للمعلومــار مــر عبوسرهــا وةثهــا وعواــيلها وعرضــها الكترون

االعصال , وهذه المعلومار قد عكون في شـا  نصـوص أو اـور , أو رسـومار عـتم 

 
دأابراايط عيد دئي ، السيئسة الةدئلية ين  مواةهنة ةنرالط اررانئا " دراسنة مقئردنة " دار (    1

 .63ط، ص  1995الدهضة العربية، القئارة، 

 .120ابة سحمد خميس بسيود ، اررائا الدول ، مدشأة المعئرف، االسرددرية، ص (  2
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وألج  رؤسة هذه الصفحار يتم طلب اسـتعراج شـباة المعلومـار   ،(  1)معالجتها ألياه  
وياــدار  ( HTML )وسقــوم بحــ  رمــوز  ( WWW Browser)العنكبوعيــة 

 .( 2) ة  التعليمار إلظهار الصفحار المتكون

فالجرسمة عقوم في حق من ينعـأ الموقـر للمنظمـة اإلرهابيـة , ؛    وعببيقا لذل 
ن العـ   الـذت  قـوم بجمـر أوهـو مـا  عنـس  ، قـوم بنعـره وعقوم أ ااه في حق مـن

, أمــا العـ   الــذت  أ ــذ (3)المعلومـار وع زسنهــا وعصـميمها هــو مــن ينعـأ الموقــر
هــو مــن ينعــر هــذا  ،لبثهــا ونعــرهاهــذه المعلومــار والتصــميمار جــاهزة مــن أ ــر 

, وعليــ  فــان جرسمــة اإلنعــا  جرسمــة مســتقلة عــن جرسمــة النعــر , وقــد (4)الموقــر 
ــ  " إنعــا  ــ  الســلوكين بقول ــي عجــرسم ك .. أو نعــره " .أفصــ  المــنظم عــن إرادعــ  ف

أن  قـوم  مـنوال يوجد مـا  منـر    ،ليحيه ك  اور السلوك اإلجرامي بالتجرسم والعقاب
فاذا اعحدر الجرسمتين في فاع  واحد وجـب عقابـ   ،أو منعئ  بنعره  ،مصمم الموقر

 .(5)بعقوةة معددة وفقاه لحاالر ععديد العقاب الواردة بالنظام  

ــم  عــترط أوس حــظ   ــي ل ن هــذا النــوع مــن الجــرائم هــو مــن جــرائم ال بــر الت
العقـاب عليهـا فهـو ضـرر مسـتقب  , وفـس عبـارة   إلماـانالمنظم فيهـا عحقـق الاـرر  

 .( 6)بعد  أ رت فهو ضرر في دور التكوسن ولم يتم عكوسن 

 : الركن املعنوي للجرمية    ثانيا  
 

لط اررائبينة ين  القنئدون الةدنئل ، " دراسنة دأسعد صئل  دةط شر   دةنط الةبنوري، الةنرا(  1

 .226ط، ص  2013مقئردة ي  االحرئط الموضوعية "، دار الةئمعة الةديدة، االسرددرية، 

  www.yahoo.comموقع : (  2

 ويريبيديئ " الموسوعة الحرة " بعدوان دشر الرترود  عل  الراب  " (  3

http://ar.wikipedia.org// 

 . 228دأسعد الةبوري، مرةع سئب ، ص (  4

 من دظئط مرئيحة الةرالط المعلومئتية السعودي. الائمدةالمئدة (  5

دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، االحرئط العئمنة للدظنئط الةدنئل  ين  الشنريعة االسنومية، دار (    6

 .195، ص 2010الم بوعئت الةئمعية، االسرددرية، 

http://www.yahoo.com/
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ععد جرسمة إنعا  موقر لمنظمار إرهابية علـس العـباة المعلوماعيـة , أو أحـد 
لـي أو نعـره مـن الجـرائم العمد ـة التـي يلـزم ل يامهـا عـوافر القصـد أجهزة الحاسـب األ 

 .(1)  واإلرادة , وال عتبلب قصداه جنائياه  اااه   الجنائي العام بعنصرسة العلم

حاطـة علـم الفاعـ  بصـفة هـذه المنظمـة وأعمالهـا , بمعنـس إيتعـين ؛  ومن ثم  
ن النظام  جرم وجود هذه المنظمة اإلرهابية في حد ذاع  , كما يتعين عليـ  أن  علم  أ

  ن  ســت دم فــي عســهي  االعصــال ب يــادار علــأ شــأن ن هــذا الموقــر مــن أمعرفــة 
ــا ــروسم ألفكارهـ ــائها , أو عـ ــة أو أعاـ ــوال أأو  ،المنظمـ ــر األمـ ــيلة لجمـ ــون وسـ ن  اـ

أو أي أداة عسـت دم فـي  ،أو كيفية عصـنير األجهـزة الحارقـة أو المتفجـرار  ،لصالحها
 .األعمال اإلرهابية

بنــوع هــذه  الجـانيعلــم  اعصــالن عنصـر العلــم  قــوم بمجـرد أوفـس نظرنــا نــرت 
ــاطها أي مجـــر  ،المنظمـــة ــم أو نعـ ــة أ الجـــانيد علـ ــ   قـــوم بتأســـي  موقـــر لمنظمـ نـ
 .(2)إرهابية

, نحــو ارعكــاب الفعــ  المــؤثم نظامــاه  الجــانيإرادة  باعجــاهأمــا اإلرادة فتتحقــق 
 ،(3)عتج  إرادع  الي عحقيـق النتيجـة اإلجراميـة كمـا حـددها الـن  النظـامي  بأنوذل   

معتــد بهــا  ،عيـةواقـد باشــر نعــاط  عـن إرادة اــحيحة  الجــانين  اـون أكمـا يتعــين 
 .(4)أي إرادة حره م تارة  قانوناه 

 
دأدور الدين ادداوي، السيئسة الةدئلية للمشرع المصري ي  مواةهة اررائا، دار الدهضنة   (  1

 .36ط، ص  1993العربية، القئارة، 

العسيري وآخرون، اررائا ارلرترود  وبعض وسئلله وال ر  الحديانة   دأمحمد بن عبد هللا(    2

ه،  1436 –ط  2015ة "، لمرئيحته، " بحث علم  محرط مدشور بةئمعة دئيف للعلوط االمدي

 .225-224ص 

 .204دأمحمود صئل  العدل ، مرةع سئب ، ص  ( 3

دأمحمد الغدئط، ةرالط التدظيمئت غير المشروعة واررائبية ي  التشنريع المصنري والقنئدون (   4

المقئرن، " بحث مدشور "، مةلنة مصنر المعئصنرة، الةمعينة المصنرية لوقتصنئد السيئسن  

 .118ص ط،  2010واالحصئء، 
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 الثاني املطلب  
 جرمية الدخول غري املشروع ايل موقع إلكرتوني أو نظام 

 معلوماتي أو عن طريق الشبكة املعلوماتية 
ا نأنصت المادة السابعة من نظام ماافحة جرائم المعلوماعية السـعودي علـي 

ــس ععــر ــد عل ــس  مســة  " )  عاقــب بالســجن مــدة ال عزس ســنوار وة رامــة ال عزســد عل
ــب أ ـــا مـــن الجـــرائم  ــاعين العقـــوةتين كـــ  شـــ   يرعكـ ــين رســـال أو باحـــدت هـ م يـ

 ..........-المعلوماعية األعية ا

( الد ول غير المعروع الي موقر الكتروني , أو نظـام معلومـاعي مباشـرة , 2
لحصــول علــس أو عــن طرســق العــباة المعلوماعيــة , أو أحــد أجهــزة الحاســب االلــي ل

 .عم  األمن الدا لي وال ارجي للدولة , أو اقتصادها الوطني  بيانار

 أوال  : الركن املادي 
ن أ قوم الركن المادي لهذه الجرسمة بالد ول غير المعروع للنظـام , وس حـظ 

النظــام الســعودي قــد أحــاط كــ  اــور الــد ول غيــر المعــروع بــالتجرسم فــن  علــس 
ع الي موقر إلكتروني , أو نظـام معلومـاعي مباشـرة , الد ول غير المعرو -2....  .)

كما حـرص النظـام ، أو عن طرسق العباة المعلوماعية , أو أحد أجهزة الحاسب االلي
ن الـد ول أمنـ  بقولـ   7علس ععرسر الد ول غير المعروع في المـادة األولـس فقـرة 

 أو موقـــر ،غيــر المعــروع ا هــو د ـــول شــ   ببرسقــة متعمــدة الـــي حاســب ألــي
إلكترونــي أو نظــام معلومــاعي , أو شــباة حاســبار صليــ  غيــر مصــرح لــذل  العــ   

 .بالد ول إليها

 فان األش اص الم ـاطبين بهـذا الـن  هـم فئـة المتسـللين للنظـام ومن ثم ؛

HACKERS” “ أو العابسـين بقصـد التسـلية , وهنـاك المحتـرفين  ،ومـنهم الهـواه
تلفـــــون النظـــــام أو  ســـــرقون أو يالـــــذين يتســـــللون الـــــي مواقـــــر بعينهـــــا وسعبثـــــون 



 جرائم اإلرهاب اإللكتروني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .(1)محتوساع 

وسعتبر الهجوم علس المواقـر الم تلفـة فـي شـباة اإلنترنـت والتسـل  اليهـا مـن 
وسســت دم المتســللين الــي المواقــر اإللكترونيــة بــرامم  ،(2)الجــرائم العــائعة فــي العــالم

ن النظـام أوس حـظ  ،(3)عمانهم من الد ول الي النظام المعلوماعي المـراد التسـل  اليـ 
حــدد نبــا  التجــرسم بالــد ول غيــر المعــروع وهــو  عــم  كــ  اســتعمال للحاســب قــد 

اورة هذا االستعمال كما لـو عماـن   كانتااللي دون رضا  ااحب الحق علي  , أ اه  
 .(4)الفاع  من عع يل  مباشرة أو عن بعد

حـــذو المعـــرع الفرنســــي  فـــي هـــذا الماــــمار وقـــد حـــذا المعـــرع الســــعودي
ن الـد ول أن  اـون النظـام محميـاه بالمـة سـر , بـ  أوالكندي فلم  عترط  واإلنجليزي  

 
1   )  James Richards :Transnational criminal organizations ‘ Cybercrime, 

CRC , press , New York ,Washington D.C. 1999 , p. 69 . 

 بنئء راينرة عنن االختراقنئت االمدينةوةدير بئل/رر إن الصحف والندوريئت العئلمينة تتنداو  إد(    2

هنةة الحئسنا االلن  ين  البدتنئةون ر مدهنئ اختنرا  اةالمتعددة ي  امئرن رايرة من العئلط د/ر

(، ايضئً اخترا  مواقنع وةارة العند  والمخنئبرات المررةينة والقنوات )وةارة الديئع االمرير 

الةوية االمريرية، رمئ تعرض لوخترا  حةا العمئ  البري ئد ، ولمةيد من المعلومنئت حنو  

ن المعلومئت، " بحث مدشور " بمعهند ا/ا الموضوع راةع دأحسن  ئار داود، الحئسا وسم

، وايضننئً راةننع لنن/ات المرلننف، ةننرالط دظننط 99ه ن، ص  1421االدارة العئمننة بئلريننئض، 

 .83، ص نا1420بية للعلوط االمدية، الريئض المعلومئت، بحث مدشور ارئديمية دئيف العر

شنغيله داخن  ومن اشهر برامج التةسس مئ يعرف بحصئن  روادة واو بردئمج صغير ينتط ت(    3

ةهئة الحئسا لرن  يقنوط بنأغراض التةسنس علن  اعمنئ  الشنخص سو المرسسنة سو الهيلنة 

الم لوا التةسس عليهئ، ويقوط البردئمج بتسةي  ر   رقنه قنئط بهنئ مسنتخدط الةهنئة علن  

لوحنة المفننئتي  مدنن/ لحظنة التشننغي  ويشننم  /لنك رنن  بيئدئتننه السنرية ورلمننئت المننرور التنن  

دتردت والت  يستخدمهئ الةئد  بعند /لنك للوصنو  للمعلومنئت والبيئدنئت يستخدمهئ لدخو  ار

السرية الموةودة بنئلموقع، ولمةيند منن المعلومنئت راةنع ين  /لنك ينئية عبند هللا الشنهري، 

استخدامئت شبرة اردتردت ين  مةنئ  االعنوط االمدن  العربن ، بحنث مدشنور بمةلنة البحنوث 

 .214- 165(،  19) 10ه،  1422االمدية، 

دأغدننئط محمنند غدننئط، عنندط مولمننة القواعنند التقليديننة ينن  قننئدون العقوبننئت لمرئيحننة ةننرالط (  4

الرمبيوتر، " بحث مقدط ال  مرتمر القئدون والرمبيوتر واردتردنت، ةئمعنة االمنئرات العربينة 

 .20، ص 2004المتحدة، رلية الشريعة والقئدون، المةلد الائد ، 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حتــس ولــو لــم  اــر اــاحب  ،غيــر المعــروع محــ  التجــرسم فــي الــن  معاقــب عليــ 
لحمايتــ  مــن المتبفلــين , مــا دام هــذا الــد ول  (1)النظــام أو مســت دم  كلمــة مــرور

للنظـام مـن  انيالجـن  اـون د ـول  أوسماـن    ،ب ير موافقة ااحب الحق علـس النظـام
بتعـ ي  جهـاز م لـق واالطـ ع علـس مـا بـ    الجـانين  قـوم  أ  ل عدة أشاال منهـا  

, أو اسـت دام بــرامم للــد ول للنظـام بــدون إذن اــاحب   يبلـر علــس مــا  بيانــارمـن 
 قوم ب  ااحب الجهاز أو يتنق  بين أجـزا  الجهـاز وةرامجـ  ليبلـر علـس مـا  حوسـ  

 .من أقسام ومعلومار

 بيانـار... للحصـول علـس .الـد ول غيـر المعـروع  م المـنظم ععبيـر "وةاست دا
حاطة اورة الد ول الـي النظـام بنيـة إيؤكد إرادة الن  في    ..".عم  األمن الدا لي

أو  أو ال ـــارجي للدولـــة، ،عمـــ  األمـــن الـــدا لي وةيانـــارالحصـــول علـــس معلومـــار 
ر مــر عــدم قــدرة وةمعنــس أ ــ ؛مــر عــدم االطــ ع علــس الملفــار  ،اقتصــادها الــوطني

ومن ثم ؛ افس لوقوع النعـاط اإلجرامـي ، المبلوةة البيانارعلس االط ع علس   الجاني
بفت  الجهـاز أو الـد ول عـن بعـد للنظـام , حتـس ولـو  الجانين  قوم  أالمعاقب علي   

 .(2)ة بالمة مرور ولم يتمان من فتحهاالملفار محمي  كانت

لبقـا  غيـر المصـرح بـ  بـالتجرسم ن المنظم السعودي لم  حه اورة اأوس حظ  
وهـذه الصـورة عسـرت فـي   ،(3)في هـذا الـن  ب ـ ى العديـد مـن التعـرسعار المقارنـة

حق المصرح ل  بد ول النظام لمدة معينة ولكن   سـتمر بعـد المـدة المصـرح لـ  بهـا 
, وهو ما  حـدق مـن بعـض المـوظفين الـذين  عملـون فـي جهـار معينـة ومـن حقهـم 

يـوعر علـ  الجهـار فـي فتـرار معينـة ولكـنهم  سـيئون اسـت دامها است دام أجهزة كمب

 
 .32ع السئب ، ص دأغدئط محمد غدئط، المرة(  1

دأيودس محمد عنرا، اال نئر القنئدود  لارانئا ارلرترودن  واسنتخداط اردتردنت ل غنراض (    2

 . 178- 162ه، ص 1433اررائبية، بحث مدشور بمةلة ةئمعة دئيف للعلوط االمدية، 

محمند عبند المحسنن سننعدون، مفهنوط اررانئا وتةريمنه ينن  التشنريعئت الةدئلينة الو ديننة  ( 3

 .142-136مررة دار الروية، العرا ، ص  الدةف، –لية، بحث مدشور بئلمعهد التقد  والدو



 جرائم اإلرهاب اإللكتروني 
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   .(1)من غير عل  األوقار

 اــون  كــانكمــا ال  عــد د ــواله غيــر معــروع إذا عــوافر رضــا  اــاحب النظــام 
 فالجهـازانالـي شـباة واحـدة وةالتـالي    ينتميـان  الجهـازان  كـانأو    ،هناك اعفا  بينهما

ــد الرضــا  متصــ ن ــا  في ــس العــباة  بالعــباة ذاعهــا مم الاــمني لصــاحب الحــق عل
ــة للعـــباة  ــزة المنتميـ ــباة(الي األجهـ ــادم للعـ ــاز ) ال ـ ــس الجهـ ــاملين علـ ــد ول العـ بـ

 .(2)اــــــذاعه

ــس  الجــانيســلوك  وسهــدى ــي الحصــول عل ــر المعــروع للنظــام ال ــد ول غي بال
ــة  ــار اإللكترونيـ ــبالالمعلومـ ــزة الحاسـ ــس أجهـ ــة علـ ــام ،محفوظـ ــرامم  ،أو النظـ أو البـ

بأمن الدولة الـدا لي وال ـارجي أو اقتصـادها   بها والتي  مان لها أن عم   المرعببة
 .الوطني

ن المعــرع الســعودي لــم  حــه اــورة الــد ول غيــر المعــروع أومــن الم حــظ 
 البيانـاربهدى ا قاى العباة المعلوماعية أو ععبيلها أو عـدمير أو مسـ  البـرامم أو 

جهــزة الســياد ة المــرعبه عملهــا بــأمن الموجــودة أو حــذفها أو عســرسبها أو اع فهــا لأل
نــ  لــم  عــر لهــذا أوةمعنــس أ ــر  ؛الدولــة الــدا لي أو ال ــارجي أو االقتصــاد الــوطني 

النوع من الجرائم ضمن زمرة الجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بالمادة السـابعة مـن 
رة مـن ن هـذه الزمـأالنظام واكتفس باإلشارة لها في المـادة ال امسـة منـ  , وفـس رأينـا 

للتأثير السـلبس والاـرر الواقـر منهـا علـس المصـال    الجرائم لها ذاعيتها ال ااة نظراه 
ن األحرت بالمعرع إدرا  هذه الصـور ضـمن اـور السـلوك لجـرائم االعليا للدولة , فك

ــي نظــراه  ــي عمــ   اإلرهــاب اإللكترون ــدا لي أل صواــية المعلومــار الت ــة ال مــن الدول
 .وال ارجي

 
 .158دأيودس محمد عرا، مرةع سئب ، ص (  1

دأشيمئء عبد الغد  ع ئ هللا، الحمئية الةدئلية للتعنئموت ارلرترودينة، دار الدهضنة العربينة، (    2

 .139، القئارة، ص 2005



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 للجرمية :الركن املعنوي  -2
نــار اللحصــول علــس بي ،جرسمــة الــد ول غيــر المعــروع الــي موقــر الكترونــي

أو االقتصادي للدولة من الجـرائم العمد ـة , التـي   ،أو ال ارجي  ،عم  األمن الدا لي
ني بماهيــة األفعــال ايت ـذ ركنهــا المعنـوي اــورة القصـد الجنــائي , وستحقـق بعلــم الجـ

نــ   قــوم بالتســل  غيــر المعــروع الــي أني االجــن  علــم أبمعنــي أ ــر  ،التــي  قــوم بهــا
نـار عمـ  أمـن الدولـة اأو موقر إلكترونـي بهـدى الحصـول علـس بي  ،نظام معلوماعي

هـــذا الفعـــ  اإلضـــرار  شـــأنن مـــن أو  ،أو اقتصـــادها الـــوطني ،أو ال ـــارجي ،الـــدا لي
 ؛والاـرر فـي هـذه الجرسمـة مفتـرج حتـي ولـو لـم  قـر فعـ ه  ،بمصال  الدولة العليـا

الحصـول عليهـا مـن  الجـاني  حـاولالتـي  والبيانـاراه ل بـورة وأهميـة المعلومـار نظر 
 .(1)  ل الد ول غير المعروع

لل يــام  الجــانين عتــوافر إرادة أوةاإلضــافة الــي العلــم بعنااــر الجرسمــة ينب ــي 
وةــدون إذن  ،وهــو الــد ول الــي النظــام ببرســق غيــر معــروع ،بالســلوك المــؤثم نظامــاه 

 ., وةما يترعب علس هذا الد ول  ااحب الحق علي 

ــام هــذه الجرسمــة , وينمــا  جــب  ــائي العــام وحــده ل ي ن أوال  افــس القصــد الجن
ــافة إليـــ  قصـــد  ـــاص , يتمثـــ  فـــي الـــد ول غيـــر المعـــروع ب ـــرج  يتـــوافر باإلضـ

 (2).عم  األمن الدا لي أو ال ارجي أو االقتصاد الوطني  بيانارالحصول علس  

ــس ذلــ   ــس مجــرد ا؛ وعل ــد ول غيــر المعــروع وينمــا  جــب ال  اف ن يهــدى أل
عمـ   بيانـارمن هذا السلوك الـي عحقيـق غـرج  ـاص هـو الحصـول علـس   الجاني

 قصـد مـن ذلـ    كـانفاذا    ؛أمن الدولة الدا لي أو ال ارجي أو االقتصاد الوطني لها  
الد ول أي سبب أ ر ف  عقوم الجرسمة التـي نحـن بصـددها فـي المـادة السـابعة مـن 

 
ةرالط الدئشلة عن استخداط الحئسا االل ، رسئلة درتوراه، ةئمعة دأاحمد حسئط  ه تمئط، ال(    1 

 . 510ط، ص  2001 د ئ، 

 .205دأشيمئء ع ئ هللا، مرةع سئب ، ص (  2



 جرائم اإلرهاب اإللكتروني 
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عحت طائلة النظـام وفقـاه ل ـرج الـد ول كمـا ورد   الجانين  قر فع   أوسمان    ،النظام
 (1)بالنظام.

 
 .110دأمحمد الغدئط، مرةع سئب ، ص (  1



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

514 

 الثاني املبحث  
 األحكام العامة جلرائم اإلرهاب اإللكرتوني 

 -متهيد وتقسيم :
علي وجـ   لتنامي  بورة الجرائم اإللكترونية عموماه واإلرهاب اإللكتروني  نظراه 
بعـض األحاـام العامـة والقواعـد التـي ععـترك فقد وضر المنظم السعودي   ،ال صوص

فيهـا الجـرائم التـي يـتم عنفيـذها مـن  ـ ل العـباة المعلوماعيـة والتـي عـادة مـا عكـون 
 وسنقوم بدراسة هذه األحاام من   ل مبلبين علس النحو التالي ا  ،أداة لها

   .المبلب األول ا األحاام الموضوعية لجرائم اإلرهاب اإللكتروني 

 .ا األحاام اإلجرائية لجرائم اإلرهاب اإللكتروني  ثانيالالمبلب  

 املطلب األول 
 األحكام املوضوعية جلرائم اإلرهاب اإللكرتوني 

 العقوبة   -أوال   
 أ : العقوبة األصلية    

ن ا "  عاقــب بالســجن مــدة ال عزســد علــس ععــر أنصــت المــادة الســابعة علــس 
و باحـدت هـاعين العقـوةتين كـ  سنوار وة رامـة ال عزسـد علـس  مسـة م يـين رسـال , أ

 ..... "..من الجرائم المعلوماعية األعية  ش   يرعكب أ اه 

العقوةة األالية لهذه الجرسمـة هـي السـجن مـدة ال عزسـد عـن النظام  قد جع   و 
ــال ــين رس ــس  مســة م ي ــد عل أو باحــدت هــاعين  ،ععــر ســنوار وال رامــة التــي ال عزس

أو  ،ن  حاـــم بالســـجن وال رامـــة معـــاه أفـــان قاضـــس الموضـــوع لـــ   وعليـــ  ،العقـــوةتين
ــوةتين ,  ــاعين العقـ ــدت هـ ــم باحـ ــس الحاـ ــر علـ ــر  قتصـ ــام الجمـ ــب النظـ ــم يوجـ ــث لـ حيـ



 جرائم اإلرهاب اإللكتروني 
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ــا ــدد  (1),بينهمـ ــدد بتعـ ــي عتعـ ــة التـ ــار العاد ـ ــن ال رامـ ــا مـ ــوص عليهـ ــة المنصـ وال رامـ
ن  اونــوا متاــامنين فيهــا ,  ــيحام علــس كــ  مــنهم بال رامــة التــي أالمتهمــين , دون 

  ستحقها.

 24الحد األدنس لعقوةة السـجن هـو الحـد األدنـس العـام للعقوةـار وهـو وساون  
ن عقوةــة أأ ــذاه فــي االعتبــار  ،ســاعة , وساــون الحــد األدنــس لل رامــة رســال ســعودي

, م المعلوماعية , وهـس غرامـة عاد ـةال رامة في النظام السعودي عقوةة أالية للجرائ
 .(2)وجوةية  نون المصري فال رامة عقوةة عكميلية  اأما في الق

 ب : العقوبة التكميلية  
ن  النظام في المادة الثالثة ععر منـ  علـس ا " ومـر عـدم اإل ـ ل بحقـو  
حسن النية ,  جوز الحاـم بمصـادرة األجهـزة , أو البـرامم , أو الوسـائ  المسـت دمة 
فــي ارعكــاب أي مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذا النظــام أو األمــوال المحصــلة 

 ن عقـد م ال دمـة إغ قـاه اا  جوز الحام باغ   الموقر اإللكترونـي , أو ماـفيها , كم
نـت الجرسمـة قـد ان مصـدراه الرعكـاب أي مـن هـذه الجـرائم , وكامتس ك  أو مؤقتاه   نهائياه 

 ."  ارعكبت بعلم مالك 

ن اأو ماــ أو عقوةــة إغــ   الموقــر ،ن عقوةــة المصــادرةأوستاــ  مــن الــن  
ــة عكميل ــة كعقوةـ ــد م ال دمـ ــة لعقـ ــييـ ــاب اإللكترونـ ــرائم اإلرهـ ــ  جـ ــة جوازسـ ــي عقوةـ  هـ

نونيـاه لـذل  , ان  حاـم بهـا متـس وجـد مسـوغاه قأنـ   جـوز للقاضـي  أبمعنـس    ؛للقاضي
بـ   متـد ليعـم  كـ   ،وموضوع المصادرة ال  قتصر فحسـب علـس األجهـزة أو البـرامم

كــذل  و  ( 3) الوســائ  المســت دمة فــي ارعكــاب الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
 

دأعبد القئدر عودة، التشريع الةدئل  االسوم  مقئردئً بئلقئدون الوضع ، الةةء الائد ، القسط   (  1

 .304ط، ص  2010، مرتبة دار العروبة، القئارة، 2ص،  الخئ

م ، مرتبنة األدةلنو مصنري، )ا. الشيخ محمد ابو ةارة، الةريمة والعقوبة ي  الفقه االسنو(    2

 .102(، ص ت

 .228دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، مرةع سئب ، ص (  3



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ن ااألمــوال المتحصــلة منهــا , كمــا  عــم  الحاــم بــاإلغ   للموقــر اإللكترونــي أو ماــ
ن  حام بـاإلغ   النهـائي أو اإلغـ   المؤقـت لمـدة معينـة أعقد م ال دمة وللقاضي  

 .( 1)  عينها القاضي من ظروى وم بسار وقائر الدعوت المبروحة علية  

ــس حالـــة  ــاه علـــس أدو اثبـــار أوفـ أو متحصـــ عها  ،ار الجرسمـــةن هنـــاك حقوقـ
 اــون جهــاز الكمبيــوعر مســتأجر مــن شــركة أو شــ    كــأن ؛ لعــ   حســن النيــة

 ،فانــ  يــتم رد العــي  لصــاحبة حســن النيــة ،(2)حســن النيــة  عمــ  فــي هــذا المجــال
 .بعرط اثبار حسن النية

 ح : حاالت تشديد العقاب يف اجلرائم اإلرهابية  
ــ   ــة من ــس نــ  النظــام فــي المــادة الثامن ــة الســجن أو أعل ن ا " ال عقــ  عقوة

 ...".ال رامة عن نصف حدها األعلس إذا اقترنت الجرسمة بأي من الحاالر األعية

وقــد أورد النظــام حــاالر محــددة  قيــد فيهــا القاضــي فــي إنــزال العقوةــة بحيــث 
وينمــا نصــف الحــد  ،دنــس للعقوةــار اــون الحــد األدنــس للعقوةــة المقــررة لــي  الحــد األ

 أو أحدي هـاعين العقـوةتين ؛  " السجن و ال رامة "  المتامنة  عقوةة األاليةاألدنس لل
لتوافر الظرى المعدد وهذه الحاالر أوردها المعرع علس سبي  الحصـر ال االسـتدالل 

 -وهس ا

 .الجرسمة من   ل عصابة منظمة  الجانيارعكاب  -1

كابــ  وظيفــة عامــة واعصــال الجرسمــة بهــذه الوظيفــة , أو ارع الجــانيشــ   -2
سلباع  أو نفوذه  .الجرسمة مست   ه

 .الت رسر بالقصر ومن في حامهم , واست  لهم-3

فــي جــرائم  الجــانيبحــق  باإلدانــةاــدور أحاــام محليــة أو أجنبيــة ســابقة -4
 

 .187الشيخ محمد ابو ةارة، مرةع سئب ، ص (  1

 .203سئب ، ص المرةع الةارة،  الشيخ محمد ابو(  2
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 .أو ما  سمس في النظام الجزائي العام " حالة جرائم االعتياد "  ،مماثلة

 د : حاالت االعفاء من العقاب  
ن ععفـس مـن هـذه أن " للمحامـة الم تصـة أحاد ـة ععـر علـي  عن  المادة ال

الم تصة بالجرسمـة قبـ  العلـم بهـا,  العقوةار ك  من يبادر من الجناة باب غ السلبة
ن  اـون مـن أاإلب غ بعد العلم بالجرسمة ععـين لععفـا     كانن  ي, و وقب  وقوع الارر

اإلبـــ غ ضـــبه بـــاقي الجنـــاة فـــي حـــال ععـــددهم , أو األدوار المســـت دمة فـــي  شـــأن
 الجرسمة ".

ــي ععــجير الفاعــ  أو العــرس  علــس  ــن  عتمثــ  ف ــا  فــي هــذا ال ــة اإلعف وعل
ن الجــرائم اإلرهابيــة الســيما اإللكترونيــة منهــا عتصــف أذلــ   ؛الكعــف عــن الجرسمــة 

ن اكتعـاى السـلبار العامـة لهـا  اـو  , ومـن ثـم ؛  بالكتمـانبالسرسة وسحـاط ارعكابهـا  
لــذل  فمــن   بــر الســلبار بهــذه الجرسمــة  قــدم  ؛قامــة الــدلي  عليهــا أمــراه عســيراه يو 

 دمــة للمجتمــر  اافــأ عليهــا باإلعفــا  مــن العقــاب وقــد أورد الــن  حــالتين لععفــا  
 .من اإلعفا  المقرر بموجب ن  النظام  االستفادةمن المحامة   الجانيحتس  بلب  

ألولـس ا حالـة إبـ غ أو أ بـار السـلبة الم تصـة بالجرسمـة قبـ  العلـم الحالة ا
 .وقب  وقوع الارر منها  ،بها

إذا  ،بهـا ا حالـة إبـ غ السـلبة الم تصـة بالجرسمـة بعـد علمهـا  الثانيةالحالة  
ن  ســاعد فــي ضــبه بــاقي الجنــاة فــي حالــة ععــددهم أو أ شــأن هــذا اإلبــ غ مــن  كــان

 .مةاألدوار المست دمة في الجرس

 : حكم االشرتاك يف جرائم اإلرهاب اإللكرتوني    ثانيا  
نصــــت المــــادة التاســــعة علــــس عقــــاب العــــرس  فــــي إحــــدت جــــرائم اإلرهــــاب 

علـس للعقوةـة المقـررة للجرسمـة األاـلية , وةنصـف الحد اال  يتجاوزاإللكتروني بما ال  
كـ  مـن  ن "  عاقـبأفنصـت علـس    ،العقوةة المقررة لهـا إذا لـم عقـر الجرسمـة األاـلية

ــس ارعك ــ  علــ ــق معــ ــاعده , أو اعفــ ــره , أو ســ ــرج غيــ ـــحــ ــن الجرائــــــ ـــاب أي مــ م ــــــــ



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 ."وص عليها  ـــالمنص

الجنائيــة فهــو  عــدد  للمســاهمةعببيقــاه للقواعــد العامــة  إالوهــذا الــن  لــي  
, افرها لمسا لة العـرس  عـن الجرسمـة, والعروط الواجب عو (1)اور االشتراك الجنائي

ــس االعفــا  أو التحــرسض أو المســاعدة وأهمهــا وقــوع الج أي عــوافر  ؛رسمــة بنــا  عل
راببــة الســببية بـــين االشــتراك وةــين الجرسمـــة التــي وقعــت بالفعـــ  , وعــوافر القصـــد 

 .(2)الجنائي لدت العرس  أي العلم مر اعجاه ارادة العرس  الي ارعكاب الجرسمة

الجنائيـة  همةللمسـان المعرع السعودي قد  ر  عن القواعد العامـة أوس حظ  
ــو لــم  ــس ول ــا  أو المســاعدة حت ــس مجــرد التحــرسض أو االعف ــاب عل ــرر العق ــدما ق عن

عتبــار االشــتراك ان القواعــد العامــة عقاــي بأيرعكــب الفاعــ  األاــلي الجرسمــة , رغــم 
عبعيـــة فـــي الجرسمـــة ال  عاقـــب عليهـــا اال عنـــدما يرعكـــب الفاعـــ  األاـــلي  مســـاهمة

 .(3)قصةالجرسمة في اورعها التامة أو النا

ن المنظم السعودي قد حذا حذو التعـرسعار الجزائيـة أوفي ذل  المامار نرت  
 المقارنة التي عقرر عقاب العرس  في الجـرائم ال بيـرة الماسـة بـأمن الدولـة حتـس لـو

 .(4)لم عقر الجرسمة

ن الفقـ  الجنـائي اإلسـ مي قـد أعبـس لـولس االمـر الحـق فـي أعـن    هذا فاـ ه 
رن بالســلوك مــادام هنــاك حاجــة ئم التعزســر علــس االثــم المقتــعوقيــر العقــاب فــي جــرا

 .(5)لذل 

 
سو التحنريض سو المسنئعدة سنواء ين  االعمنئ  المةهنةة للةريمنة سو االعمنئ   االتفنئ وا   (    1

المسهلة سو المتممة لهئ، وا  صور االشنتراك، ويضنئف اليهنئ قصند االشنتراك ين  الةريمنة 

 بئعتبئره الررن المعدوي لهئ.

 .373دأعبد القئدر عودة، مرةع سئب ، ص (  2

 .322دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، مرةع سئب ، (  3

 .415دأ عبد القئدر عوده، مرةع سئب ، ص (  4

 .433سئب ، ص المرةع الدأعبد القئدر عوده، (  5
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 ثالثا  : حكم الشروع يف ارتكاب اجلرمية  
"  عاقــب كــ  مـن شــرع فــي ال يــام  نـ أنصـت المــادة العاشــرة مـن النظــام علــس 

نصـف الحـد األعلـس  يتجـاوزبأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما ال 
 .للعقوةة المقررة "

وقد أ ذ النظام في هذا الن  بالقاعدة المقررة فـي العـرسعة االسـ مية والتـي 
نين الوضعية , ومؤداها عدم التسـوسة فـي العقـاب بـين الجرسمـة اعأ ذ بها بعض القو 
ن العـروع ال ينـال أن عكون عقوةت  أ ف , علس أسا   أيب س    تالتامة والعروع الذ

, ما  قتصر علس مجرد عهديـده بـال بر, وين باالعتدا  علي الحق الذت  حمي  النظام
وسترعـب علـس ذلــ   ،ضـراراه بــالمجتمر مـن الجرسمـة التامــةإقـ  أن العــروع أممـا  عنـس 

, التامـة ومجـرد العـروع فـي الجرسمـة  ضرورة عدم التسوسة في العقوةـة بـين الجرسمـة
عـروع وهذا ما أ ذ بـ  النظـام الجزائـي فـي جـرائم اإلرهـاب اإللكترونـي , حيـث قـرر لل

ة في الجرائم المنصوص عليها  ي  عقوةة ععادل نصف العقوةـة المقـررة لتلـ  الجرسمـ
 .(1)إذا ما عحققت في اورعها التامة

 الثاني املطلب  
 األحكام اإلجرائية جلرائم اإلرهاب اإللكرتوني 

 أوال  : سلطة ضبط جرائم اإلرهاب اإللكرتوني 
اســـتثنا  عمـــا ورد فـــي نظـــام    لـــم  عـــر نظـــام الجـــرائم اإللكترونيـــة الســـعودي ألت 

نـ  جعـ  هيئـة االعصـاالر وعقنيـة المعلومـار  أ إال    ، ضبه الجرائم   بعأن اإلجرا ار الجزائية  
وهــو    ، للجهــار األمنيـة ســوا  فـي مرحلــة الاـبه أو التحقيــق أو المحاكمـة   مسـاندة هيئـة  

ــولس هيئـــة االعصـــاالر وعقنيـــة   ــادة الرابعـــة ععـــر بقولهـــا ا " وعتـ ــا نصـــت عليـــ  المـ مـ
الفنيـة للجهـار االمنيـة الم تصـة    والمسـاندة عقـد م الـدعم    ال تصااـاعها   لومار وفقـاه المع 

 .   ل مراح  ضبه هذه الجرائم والتحقيق فيها واثنا  المحاكمة " 
 

 .352دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، مرةع سئ ، ص (  1



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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اــي  فــي ضــبه جــرائم األ اال تصــاصن الســلبة اــاحبة أ ؛ وهــو مــا  عنــس
الرابعـة والععـرون وفقاه لـن  المـادة  (1)إللكتروني هم رجال الابه الجنائياإلرهاب ا

ن " رجال الاـبه الجنـائي أوالذت ين  علس  ،من نظام اإلجرا ار الجزائية السعودي
ــرائم ــي الجـ ــن مرعكبـ ــث عـ ــون بالبحـ ــذين  قومـ ــ اص الـ ــم االشـ ــر  ،هـ ــببهم وجمـ وضـ

وقــد نصــت المــادة السادســة  ،المعلومــار واألدلــة ال زمــة للتحقيــق وعوجيــ  االعهــام"
ن  قومـون بأعمـال الاـبه الجنـائي حسـب المهـام ن " مأوالععرون من النظام علس  

ااــار وواجبــار كمــا نصــت المــواد التاليــة مــن النظــام علــس ا تص ،" الموكولــة الــيهم
 .(2)رجال الابه الجنائي

فان الجهـة المنـوط بهـا ضـبه جـرائم اإلرهـاب اإللكترونـي هـم رجـال   ومن ثم ؛
كونهـا الهيئـة الفنيـة  ،ارالابه الجنائي مستعينين بهيئة االعصاالر وعقنيـة المعلومـ

 .في المعلومار المبلوةة لجمر االدلة  ومساندعهمالمنوط بها دعمهم  

وجــدير بالــذكر إن المملكــة قــد قامــت بانعــا  إدارة  ااــة مــن رجــال الاــبه 
سـة لمتابعـة هـذا جهـزة مركز أوكذل    ،الجنائي مت صصة في ضبه الجرائم المعلوماعية

 .(3)النوع من الجرائم

ــبه ال ــد ضـ ــة وةعـ ــول التهمـ ــتهم حـ ــؤال المـ ــبه بسـ ــأموري الاـ ــوم مـ ــة  قـ جرسمـ
ــاذا عــوافرر  ــ  ووقــائر ضــبب  , ف ــي إن القاــية مــن جــرائم االمنســوةة الي ــارار عل م

المعلوماعية  قوم باحالة األورا  الي الجهة ااحبة الوال ة عمهيداه لتح يقهـا بواسـبة 

 
وتنئريخ  39دصوص دظئط ارةراءات الةةالينة السنعودي الصنئدر بئلمرسنوط الملرن  رقنط طأ(    1

 ه. 1422أ7أ28ه وتئريخ  1422أ7أ28

من دظئط ارةراءات الةةالية علن  اختصئصنئت رةنئ  الضنب  الةدنئل   27وقد دصت المئدة (    2

ال/ي يةا عليهط ةمع المعلومئت المتعلقة بئلةرالط وتسةيلهئ ي  محضر موقنع علينه مندهط، 

تحقين  واالدعنئء العنئط بن/لك وتسةي  ملخصهئ وتئريخهئ ي  سة  يعد ل/لك مع ابوغ ايلنة ال

 يوراً.

 .248دأعبد الفتئح مص ف  الصيف ، مرةع سئب ، ص (  3
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 .(1)الهيئة الم تصة بذل 

 رهاب اإللكرتوني : وسائل االثبات يف جرائم اإل   ثانيا  
ع تلف الجرائم المعلوماعية السيما اإلرهابية منها عـن الجـرائم التقليد ـة سـوا  

فــالجرائم المعلوماعيــة  ،(2) مــن حيــث وســيلة االثبــار أو مــن حيــث موضــوع الجرسمــة
ن المجــرم المعلومــاعي أســرعتها الفائقــة كمــا  جانــبعتســم باونهــا عــابرة للحــدود الــي 

جهــــزة الحاســــب والعــــباة أنيــــة عاليــــة فـــي التعامــــ  مــــر يتمتـــر بــــذكا   ــــار  وعق
ن   سه  علس المجرم المعلومـاعي فـي أغلـب الحـاالر الـت ل  مـن أكما    ،العنكبوعية

دلــة الماد ــة ويع فهــا بســرعة فائقــة , ممــا  صــعب فــي أغلــب االحــوال إثبــار هــذا األ
لكترونــي النــوع مــن الجــرائم , وس اــر إثبــار القصــد الجنــائي فــي جــرائم اإلرهــاب اإل 

للقواعد العامة فـي االثبـار , فعـب  اإلثبـار عتحملـ  سـلبة االدعـا  باعتبـار القصـد 
 .البرا ة  اإلنسانن االا  في  أالجنائي أحد أركان الجرسمة , ذل   

ورغــم ذلــ  فــان ســلبة االدعــا  عملــ  التــدلي  علــس عــوافر القصــد باــ  وســائ  
ــة والقــرائ ــة ومنهــا البين ــة والحديث ــة  ،ناالثبــار التقليد  ــة االعصــاالر وعقني وعقــوم هيئ

ــة لجهــار ا ــد م العــون والمســاعدة الفني ــي المعلومــار بتق ــق والحاــم ف لاــبه والتحقي
 .(3)الجرسمة

 
وي  /لك يقد ح/ت المملرة ح/و يردسئ ورددا، يف  يردسئ تنط اعنداد مرتنا مررنةي لمرئيحنة (    1

الةرالط المرتب ة بئلمعلومئت واالتصئالت بوةارة الداخلية ويدخ  ضمن اختصئص /لك الدوع 

الضنب  القضننئل  إن يقننوط بنئلتفتي  وضننب  المسنتددات ارلرتروديننة والبننرامج  منن مننأموري

 . 236المقلدة، ولمةيد من المعلومئت راةع ي  /لك دأشيمئء ع ئ هللا، مرةع سئب ، ص 

راةننع ينن  /لننك دأيتننوح عبنند هللا الشننئ/ل ، ةننرالط التعننئةير المدظمننة ينن  المملرننة العربيننة (  2

 ط.2013 –ه 1433ئمعية، مصر، السعودية، دار الم بوعئت الة

البئحثأعبد الصبور عبد القوي عل ، الةريمة ارلرترودية والةهود الدولية للحد مدهئ، بحنث   (  3

 .14مدشور برلية الحقو ، ةئمعة بد  سويف، ص 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 ثالثا  : سلطة التحقيق يف جرائم اإلرهاب اإللكرتوني 
 نأعـن  المــادة ال امسـة ععــر مــن نظـام ماافحــة الجـرائم المعلوماعيــة علــس 

ا  العـام التحقيـق واالدعـا  فـي الجـرائم الـواردة فـي هـذا عتولس هيئة التحقيـق واالدعـ"
اـي  فـي وهيئة التحقيق واالدعا  العام هي الجهة اـاحبة اال تصـاص األ  ،النظام "

التحقيق في جـرائم اإلرهـاب اإللكترونـي , ك يرهـا مـن الجـرائم التـي ع ـت  بـالتحقيق 
ــاعها  ــر ا تصااــ ــام وعباشــ ــا  العــ ــق واالدعــ ــة التحقيــ ــا هيئــ ــفيهــ ــة  تعانةباالســ بهيئــ

 .لها  مساندةاالعصاالر وعقنية المعلومار كجهة فني   

ــس " لهيئــة  ــة عل ــادة السادســة ععــر مــن نظــام اإلجــرا ار الجزائي ــن  الم وع
ــاه  ــام وفقــ ــا  العــ ــة  التحقيــــق واالدعــ ــدعوت الجزائيــ ــة الــ ــاص باقامــ ــا اال تصــ لنظامهــ

 مام المحاكم الم تصة".أومباشرعها  

دعــا  العــام هــي الم تصــة بــالتحقيق فــي فــان هيئــة التحقيــق واال؛ ومــن ثــم 
ــذكر بــ ،الــدعوت , ويقامتهــا , ومباشــرعها أمــام المحــاكم الم تصــة ن هــذا أوجــدير بال

قامتـــ  اال مـــن الجهـــة اـــاحبة اال تصـــاص يالنـــوع مـــن الجـــرائم ال  جـــوز عحرساـــ  و 
 ." هيئة التحقيق واالدعا  العام"  اي  في النظام وهساأل

 ائم اإلرهاب اإللكرتوني رابعا  : سلطة احملاكمة يف جر 
ن " عتـولس المحـاكم أعن  المادة السادسة من نظام اإلجرا ار الجزائيـة علـس  
لعجـرا ار  وطبقـاه  ،محاكمة المتهمين  يما  سند اليهم مـن عهـم وفقـاه للوجـ  العـرعي

 .المنصوص عليها في هذا النظام "

حامــة ن " عؤلــف المأونصـت المــادة ععــرون مــن نظــام القاـا  الجديــد علــس 
رســة وععــا  كــ  دائــرة دوائــر مت صصــة , منهــا دوائــر القاــا ا التعزس 9الجزائيــة مــن 
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 .(1)"من ث ق قااه

فــان اال تصــاص القاــائي بنظــر جــرائم اإلرهــاب اإللكترونــي ينعقــد  ؛ومــن ثــم
ن نظـام ماافحـة الجـرائم المعلوماعيـة أذل   –وفقا لألحوال العاد ة -للمحاكم الجزائية  

جهــار أو هيئــار المحــاكم فــي هــذا النــوع مـــن  بعــأنتثنا ار اســأي قــد  ــ  مــن 
ــار واإلجــرا ار عو  ،الجــرائم ــار العــر أ اــر قواعــد المرافع عية مامهــا لقواعــد المرافع

 .(2)المعمول بها في جمير المحاكم

 
دأعبد الفتئح بيوم  حةئةي، الدلي  الةدئل  والتةوينر ين  ةنرالط الرمبينوتر واردتردنت، دار (    1

 .48، ص 2001ودية، المحلة الربرى، مصر، الرتا القئد

 .224دأيتوح عبد الشئ/ل ، مرةع سئب ، (  2



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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 اخلامتة 
والصـ ة والسـ م علـي اشـرى ال لـق  ،الحمد هلل الـذي بنعمتـ  عـتم الصـالحار

... ؛ فقـد انتهينـا بحمـد   .بعـدامـا  ،صلة واـحب  وسـلماجمعين سيدنا محمد وعلي 
جــرائم اإلرهــاب اإللكترونــي " دراســة عأاــيلية عحليليــة دراســتنا إلشــاالية " ومنتــ  مــن 

جميـر البوائـف المهتمـة بـالعلوم والدراســار  أذهــانعـ   عوالتـي  ،للتعـرسر السـعودي
معظــم ماــامين هــذه ولنــا مــن  ــ ل الدراســة القــا  الاــو  علــي اوقــد ح ،القانونيــة
ولها با جاز علي النحـو اوقد عوالنا الي جملة من النتائم والتوايار نتن  ،اإلشاالية

 ا  التالي

   النتائج 

ــرائم اإلرهــــاب اإللكترونــــي ضــــمن المنظومــــة 1 .نظــــم المعــــرع الســــعودي جــ
 .التعرسعية لماافحة الجرائم المعلوماعية

أو نعــره  ،ر ارهابيــة. أحــاط المــنظم اــورة إنعــا  موقــر الكترونــي لمنظمــا2
عســهي  االعصــال ل يــادار علــ  المنظمــار , أو أي مــن أعاــائها أو وذلــ  ب ــرج 

عروسم أفكارها أو عموسلها , أو نعر كيفية عصنير األجهزة الحارقـة , أو المتفجـرار , 
 أو أي أداه عست دم في األعمال اإلرهابية.

" ؛ إرهابيــة بقولــ  " أنعــ  موقــر لمنظمــار  موضــوع الــن حــدد المعــرع  .3
 .ك  ش   بهذا العم  منفردا أو لمصلحة نفس ومن ثم فلم  جرم الن  قيام  

الـي النظـام بنيـة الحصـول علـس .احاط المنظم اورة الد ول غير المعروع  4
 ،أو اقتصـادها الـوطني أو ال ـارجي للدولـة،  ،عمـ  األمـن الـدا لي  وةيانارمعلومار  

علـس االطـ ع  الجـانير مـر عـدم قـدرة وةمعنـس أ ـ ؛مر عـدم االطـ ع علـس الملفـار  
 .المبلوةة  البيانارعلس  

المــنظم الســعودي اــورة البقــا  غيــر المصــرح بــ  بــالتجرسم فــي   عــم لــم  .5
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 .هذا الن  ب  ى العديد من التعرسعار المقارنة

ضمن زمرة الجرائم اإلرهابية المنصـوص المنظم السعودي بالتجرسم  م  حه  .ل6
ــ  عليهــا بالمــادة الســابعة مــ ن النظــام واكتفــس باإلشــارة لهــا فــي المــادة ال امســة من

اورة الد ول غير المعروع بهدى ا قاى العباة المعلوماعيـة أو ععبيلهـا أو عـدمير 
أو مســ  البــرامم أو البيانــار الموجــودة أو حــذفها أو عســرسبها أو اع فهــا لألجهــزة 

 .االقتصاد الوطني  السياد ة المرعبه عملها بأمن الدولة الدا لي أو ال ارجي أو

وضــر المعــرع الســعودي عنظيمــاه إجرائــي لكافــة الجــرائم المعلوماعيــة والتــي  .7
من ضمنها جرائم اإلرهاب اإللكتروني ولم  فرد لهذا النـوع مـن الجـرائم عنظيمـاه  ااـاه 

 .رغم  بورع  واهميت 

 التوصيات 
ــعس الـــ-1 ــبوهة التـــي عسـ ــة المعـ ــر اإللكترونيـ ــاب حجـــب المواقـ ــر اإلرهـ ي نعـ

ن واالعتـدا  علـس ا, وعل  المواقر التي عـدعو وععلـم اإلرهـاب والعـدو واالفكار المتبرفة
 .اال رسن

, وذلـ  مـن  ـ ل عفعيـ   للمجتمـر المـدني والتوعـوي   عفعي  الدور الوقائي-2
مــن دور المؤسسـار التوعوســة ) المسـجد , االســرة , دور التعلـيم , أجهــزة االعـ م ( 

ورة هذه الجرائم علس االسـرة والمجتمـر , والسـعي فـي ب ب    ل نعر الوعي الثقافي
 .عقوسة الوازع الديني

ضرورة عد   المعرع بتعدي  الن  التجرسمي في جرسمـة " انعـا  مواقـر   -3
؛ وذلــ  بتوســير مرمــي التجــرسم فــي الــن  التعــرسعي  لمنظمــار ارهابيــة او نعــرها "

لحة نفســ  أو بحيــث  عــم  كــ  شــ    قــوم بهــذا الســلوك اإلجرامــي ســوا  لمصــ
وكذا ليعم  عجرسم سلوك مزودي ال دمة الذين  قومون باعاحة هـذه   ،لمصلحة ال ير

مر الزام هذه العركار با قاى هذه المواقر واالبـ غ   ،المواقر علي العباة العنكبوعية
 .عنها فوراه 



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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ــروع  -4 ــر المعـ ــد ول غيـ ــة الـ ــي جرسمـ ــي فـ ــن  التجرسمـ ــدي  الـ ــرورة ععـ ضـ
ــ ليعــم  اــورة الب ،للعــباة ــر المصــرح ب ــد ول مــن  ،قــا  غي واــورة التلصــ  وال

 .جهاز ينتمي لذار العباة

اــورة الــد ول غيــر المعــروع ضــرورة عــد   المعــرع اــراحة إلحاطــة  -5
 البيانـاربهدى ا قاى العباة المعلوماعية أو ععبيلها أو عـدمير أو مسـ  البـرامم أو 

 ة المــرعبه عملهــا بــأمن الموجــودة أو حــذفها أو عســرسبها أو اع فهــا لألجهــزة الســياد
ضــــمن زمـــرة جــــرائم اإلرهــــاب  ،الدولـــة الــــدا لي أو ال ــــارجي أو االقتصـــاد الــــوطني

 ..اإللكتروني كنوع مستق  عن الجرائم الواردة بنظام ماافحة الجرائم المعلوماعية

علـس أن اإلرهـاب لـي  لـ  ديـن أو جـن  أو جنسـية للتأكيـد  بذل الجهـود  -6
وفــي هــذا الســيا  ينب ــي التأكيــد علــس أن أ ــة محاولــة ,  أو منبقــة ج را يــة محــددة

الحاجـة إلـس  لرةه اإلرهاب بأي دين سيساعد في ح يقة األمر اإلرهـابيين, ومـن ثـم ؛
منر التسـام  حيـال اعهـام أي ديـن، ويلـس عهيئـة جـو مـن التفـاهم والتعـاون المعـترك 

  ستند إلس ال يم المعتركة بين الدول المنتمية إلس عقائد م تلفة.

ظـ  ضرورة نعر الوعي بثقافة المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي ففـي   -7
المعلومــار ســتظ  العــباار  للــدول العرةيــة فــي مجــال عكنولوجيــاشــب  كامــ   غيــاب

نا عحــت رحمـة مـن  عــرى أسـرارها وسحــيه فـي بلـدا ،وال ااــة ،المعلوماعيـة الحاوميـة
مسـتق  أو عمـي  يتبـر حاومـار بنقاط الاعف في بنائها سوا  كان الم ّرب إرهابيا 

 وأجهزة معاد ة.
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 قائمة املراجع 
 املراجع العربية  

رسـالة  ،احمـد حسـام طـ  عمـام/د  ،الجرائم الناشئة عن است دام الحاسب االلـي -1
  .م 2001  ،جامعة طنبا  ،دكتوراه

  /د  ،أمن الدولة من جهة اخلارج ومن جهةةة الةةدا    ماالحكام العامة يف جرائ -2
 م. 1997  ،القاهرة ،دار النهضة العربية  ،مةمأمون حممد سال

عبةةةةةد ال  ةةةةةا   /د  ،االحكةةةةةام العامةةةةةة لئن ةةةةةام ا نةةةةةائ  يف ال ةةةةةر عة االسةةةةةالمية -3
 .م  2010 ،االسكندر ة ،دار املطبوعات ا امعية  ،مصط   الصي  

حممةةد بةةن  /د  ،اإلرهةةاا اإللكةةووع وبعةةل وسةةائئ  والطةةرك احد  ةةة ملكا   ةة  -4
عئمةةة  حمكةةم من ةةور يامعةةة م ةة  لئعئةةةوم  " حبةة     ،عبةةد العيةةآخ ون ةةرون

 ه. 1436 –م   2015 ،االمنية "

  ،االسةةكندر ة  ،من ةةأة املعةةار ،  هبةةة أ ةةد بةةين بيةةيوع،  اإلرهةةاا الةةدوي -5
 .م 2015

  ،القةةةاهرة  ،دار النهضةةةة العربيةةةة،  حممةةةود  ةةةاد العةةةادي،  اإلرهةةةاا والعقةةةاا -6
 م. 1993

 ةةا ع عبةةد    ،  العةةري  اسةة ادامات كةةبكة اإل و ةةل يف عةةاا االعةةالم االمةةي -7
  ،جامعةةة م ةة  لئعئةةوم االمنيةةة ،حب  من ور مبجئة الب وث االمنيةةة، ال هرخ
 .ه 1422 ،الرايض

عبةةد  /د،  مهة ا نائيةةةاووضةةع  يف الن ر ةةة العامةةة لئميةة   ،االكةةوااب تل  ةةر ل -8
 .م1958، " جامعة االسكندر ة " رسالة دك وراه، ال  ا  مصط   الصي  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
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رهةةةةةةاا اإللكةةةةةةووع واسةةةةةة ادام اإل و ةةةةةةل ل  ةةةةةةراض   وع لإلااالطةةةةةةار القةةةةةة  -9
  الب ةةوث االمنيةةة "،  " حبةة  من ةةور مبجئةةة  ، ةةو ن حممةةد عةةرا/د  ،اإلرهابيةةة

  ه.1433 ،الرايض  ،جامعة م   لئعئوم االمنية
  ،حي  مصةةئ /ترمجةةة اي العربيةةة االسةة ا   ،ساميون كولن   ،ال جارة عرب اإل و ل -10

 .م  1999  ،امر كا ،بيل اال كار الدولية
القيةةةم    ،عاا ةةةعل ال ةةة   ، ون الوضةةةع اال  ةةةر جل ا نةةةائ  االسةةةالم  مقةةةارم  تلقةةة  -11

 م.  2010  ،القاهرة ،مك بة دار العروبة ،2ط  ،عبد القادر عودة/د  ،اخلاص

األمهيةةة واإلكةةكالية بةةي عموميةةة اخلطةةر و صو ةةية   ،تعر   ا رميةةة اإلرهابيةةة -12
  ،القةةةاهرة  ،ربيةةةةدار النهضةةةة الع  ،عبةةةد ال ةةةواا معةةةوض ال ةةةوري /د  ،القصةةةد
 .م2004

اسةةةةةةةة مقار ةةةةةةةة يف االحكةةةةةةةام  " در   ، ون ا نةةةةةةةائ اا ةةةةةةةرائم اإلرهابيةةةةةةةة يف القةةةةةةة  -13
  ،دار ا امعةةة ا د ةةدة ،سعد  اد جنةةم كةةكط  جنةةم ا بةةورخ/د  ،"املوضوعية
 م.2013 ،االسكندر ة

عبةةد الصةةبور عبةةد  /الباح   ،ا رميةةة اإللكوو يةةة وا هةةود الدوليةةة لئ ةةد منهةةا -14
 ت (.–جامعة بي سو   ) ا  ،ن ور بكئية احقوكحب  م  ،القوخ عئ 

  األجنئةةومك بةةة  ،  ال ةةيحم حممةةد ابةةو  هةةرة،  ا رميةةة والعقوبةةة يف ال قةة  االسةةالم  -15
 .) ا.ت(  ،مصرخ

دار    ،د كةةيمال عبةةد الطةةي عطةةا    ،احما ةةة ا نائيةةة لئ عةةامالت اإللكوو يةةة -16
 .م 2005القاهرة،    ،النهضة العربية
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عبةةد ال  ةةا  بيةةوم   /د  ،ر يف جرائم الكمبيوتر واإل و لالدلي  ا نائ  وال عو  -17
 .م 2001  ،مصر  ،احملئة الكربى  ، و يةادار الك ب الق  ،حجا خ

ابةةراهيم  /د  ،اليياسةةة ا نائيةةة يف مواجهةةة جةةرائم اإلرهةةاا " دراسةةة مقار ةةة " -18
 م. 1995  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية، عيد م  

 ةةةةور الةةةةد ن  /د  ،مواجهةةةةة اإلرهةةةةاا  اليياسةةةةة ا نائيةةةةة لئم ةةةةر  املصةةةةرخ يف -19
 م. 1993 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،وخاهند

  ،ن عئةةة  أمةةةن الدولةةةة الةةةدا ئ االعةةةدو   ، ون العقةةةوتتاالقيةةةم اخلةةةاص يف  ةةة  -20
رميةةةةين  نةةةةام من ةةةةأة    /د  ،ن عئةةةة  النةةةةاص يف اكاا ةةةةهم وامةةةةوا ماالعةةةةدو 
 .م  1982، االسكندر ة  ،املعار 

  ةةةةةو  عبةةةةةد    /د،  كةةةةةة العربيةةةةةة اليةةةةةعود ةاملن مةةةةةة يف املمئ   ال عع ةةةةةرجةةةةةرائم   -21
 .م2013  –ه 1433  ،مصر ،دار املطبوعات ا امعية،  ال ا ي

 ون  اجةةةرائم ال ن يمةةةات  ةةةآ امل ةةةروعة واإلرهابيةةةة يف ال  ةةةر جل املصةةةرخ والقةةة  -22
ا معيةةةة    ،عئةةةة مصةةةر املعا ةةةرة  ،" حبةةة  من ةةةور "  ،حممةةةد الطنةةةام/د  ،املقةةةارن

 م.   2010 ،املصر ة لال  صاد اليياس  واالحصال
اإلرهةةاا اإللكةةووع وطةةرك    –دور االليةةات احد  ةةة مةةن ا ةةرائم امليةة  د ة   -23

تملئ قةة     من ةةورة  " ور ةةة عئميةةة "  "  ،أ يةةر حممةةد عطيةةة  /املقةةدم،  مواجه ةة  "
  ،العئم  لئجرائم املي  د ة يف ظ  امل طآات وال  والت اال ئيميةةة والدوليةةة

كئيةةة العئةةوم    ،م  4/9/2014-2هةةة املوا ةة     9/11/1435-7ال ةةوة مةةن  
   .املمئكة االرد ية ا امشية  ،ناعم   ،االسواتيجية

 ون العقةةةةةةوتت ملكا  ةةةةةةة جةةةةةةرائم  اعةةةةةةدم مالئمةةةةةةة القواعةةةةةةد ال قئيد ةةةةةةة يف  ةةةةةة  -24



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ون والكمبيةةوتر  احبةة  مقةةدم اي مةةق ر القةة   ، نةةام حممةةد  نةةام/" د  ،الكمبيةةوتر
اجملئةةد    ، ونالقةة كئيةةة ال ةةر عة وا  ،جامعةةة االمةةارات العربيةةة امل  ةةدة ،واإل و ل

 .م 2004  ،عاال 
حممةةد عبةةد  ،  م هوم اإلرهةةاا وميرميةة  يف ال  ةةر عات ا نائيةةة الوطنيةةة والدوليةةة -25

  ،مركةةع دار الكو ةةة ،النجةة  –حبةة  من ةةور تملعهةةد ال قةةي ، احملين سةةعدون
 .( ت -) االعراك 

 املراجع االجنبية  
- James Richards :Transnational criminal organizations, 

Cybercrime, CRC, press, New York,Washington D.C. 1999,  
 املواقع اإللكرتونية  

   www.yahoo.comموقر ا   -1

ــو  -2 ــرة " بعنـــ ــوعة الحـــ ــد ا " الموســـ ــرابه " اوسايبيـــ ــي الـــ ــي علـــ ــر الكترونـــ ن نعـــ
http://ar.wikipedia.org// 
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