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 دراسة فقهية مقارنة ابلقانون القطري، العقوابتاجلرائم و أثر األجهزة الذكية يف ابب العنوان: 

 د. فضل عبدهللا مرادملشرف على الرسالة: ا

اإلنسانية، وهذه األجهزة  ظهرت األجهزة الذكية وانتشرت يف العقدين املاضيني نتيجة لتطور احلضارة 

يف السابق ع رف  اً كاحلواسيب واهلواتف الذكية وغريها سببت عند ظهورها بظهور نوع جديد من اجلرائم مل يكن معهود

رمحهم هللا، وألن هذه األجهزة تعترب  ونالسابق ؤانابسم اجلرائم اإللكرتونية أو اجلرائم املعلوماتية فلم يتحدث عنها علما

من النوازل املستجدة األمر الذي استدعى دول العامل إىل إصدار القوانني لتنظيم استخدامها واحلد من خماطرها، 

م قانون العقوابت، مث 2004ومعاقبة من يرتكب اجلرائم من خالهلا، ومن هذه الدول دولة قطر اليت أصدرت يف عام 

م قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية، كما أصدرت قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف 2010أصدرت يف عام 

 م وغري ذلك من القوانني لتنظيم استخدام هذه األجهزة واحلد من جرائمها.2014عام 

جملال ومن هنا جاءت هذه الدراسة حماولة متواضعة لبيان أثر تطور األجهزة الذكية يف اجملال اإلجرامي، وا

العقايب، وذلك من خالل دراسة أهم القوانني القطرية اليت صدرت يف هذا الشأن، ومقارنتها مع الفقه اجلنائي 

 اإلسالمي، خصوصا يف ظل غياب الدراسات املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقوانني األخرى يف الساحة اإللكرتونية.

متثل حلواًل يعتقد الباحث أن من شأهنا سد كما حاولت هذه الدراسة أن تقدم مقرتحات وتوصيات 

 القانونية.الشرعية الفجوات يف البناء التشريعي، وتطوير آلية استخدام هذه األجهزة ذات احلدين من الناحية 
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 شكر وتقدير
ال َيْشك ر  هللا من ال َيْشك ر  »: (، وكما قال نبينا 7: )إبراهيم﴾ لَئ ن َشَكْرُت ْ أَلَز يَدنَّك مْ ﴿: تيمنًا بقول هللا  

إىل معلمي وأستاذي املشرف على هذا البحث فضيلة األستاذ خبالص الشكر واالمتنان ، فإين أتقدم (1)«النَّاس

 خر جهداً دما خاضه معي يف عناء إجناز البحث، فلم ي على حبثي وعلى قبوله اإلشرافلالدكتور: فضل عبدهللا مراد، 

 وال وقتاً يف مساعديت وتوجيهي ونصحي وحتملي، فكان نعم األستاذ واملعني، جزاه هللا عين خري اجلزاء.

كما أتقدم ابلشكر واالمتنان ألعضاء جلنة املناقشة األفاضل على قبول مناقشة الرسالة، كما أشكرهم على ما بذلوه 

 ييمها، جزاهم هللا كل خري.من جهد ووقت يف قراءة هذه الدراسة وتصويبها وتنقيحها وتق

كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير إىل جامعيت جامعة قطر وإىل كلييت كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية اليت 

إبراهيم عبدهللا احتضنتين خالل دراسيت ملرحلة البكالوريوس واملاجستري، كما أخص ابلشكر عميد الكلية الدكتور 

سلطان الشمري، والدكتور  انيف بن هنار، والدكتور يوسف حممود الصديقيالدكتور األستاذ ، وكذلك األنصاري

، واألستاذ الدكتور علي حمي الدين القره داغي، وإىل مشاخيي وأساتذيت الدكاترة مراد بوضايه، والدكتور إبراهيم اهلامشي

 هللا عنا وعن األمة اإلسالمية خري اجلزاء. ال يسع اجملال لذكرهم وهم يف القلب والدعاء، فجراهم ناألفاضل الذي

وأشكر مجيع أفراد أسريت الغالية على ما بذلوه يف سبيل تقدمي وجناحي، وأخص ابلذكر والدي الغايل الذي قدم 

 الدعم والتشجيع املادي واملعنوي إلكمال دراسيت، فجزاهم هللا خري اجلزاء ووفقهم ابلدارين.

 األعلى للقضاء الذي قدم يل العون فيما حيتاجه البحث يف جانبه التطبيقي. كما ال يفوتين أن أشكر اجمللس

 وأشكر كل من دعمين ونصحين وقدم يل املشورة والتوجيه وساهم يف مساعديت إلجناز هذا العمل.

 .وأخرياً أشكر كل من علمنا وأخذ أبيدينا وسار معنا على طريق الدعوة إىل هللا 

 علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصلح لنا شأننا كله.ونسأل هللا أن ينفعنا مبا 

 

                                                
ْستاين )1( ج  ، أيب داودسنن ، هـ(275أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي )املتوىف: ، السّ 

ابب يف ، أول كتاب األدب( م 2009 /هـ  1430، 1، طدار الرسالة العاملية) حَممَّد كام ل قره بللي -شَعيب األرنؤوط حتقيق: 
 ، إسناده صحيح.188، ص7، ج4811، حديث رقم ش كر  املعروف
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 اإلهداء
 

 وسائر الرسل واألنبياء عليهم السالم. وقدويت وحبييب رسول هللا  إىل قائدي

اين عليه مث زوجاين يإىل أعز من أنتسب إليهما ومها مثال الوفاء ورمز السخاء والكرم والعطاء إىل من علماين الدين ورب

أن يطيل يف  أسأل هلما املوىل  ن، الذيينفيما حتقق يل من جناح إىل والداي العزيز  وكان هلما الفضل بعد هللا 

 أعمارمها ويوفقهما لكل خري، ودائم دعائي هلما أن رب  ارمحهما كما ربياين صغريا.

 أن يوفقهم يف الدارين. ة، وأسأل هللا إىل أسريت الذين صربوا على ضيق وقيت وانشغايل هبذه الدراس

إىل من محلوا على عاتقهم تعلم الدين وتعليمه، إىل الذين شجعوا وما خذَّلوا، وأعطوا وما خبلوا، وقدموا وما أخروا، إىل 

 اجلزاء. ن، وورثة األنبياء، إىل أساتذيت ومشاخيي األعالم، جزاهم هللا عنا خريآمنارة األمة، ومنابع العطاء، ومحلة القر 

 والتفقه يف الدين. إىل كل من علمنا وأخذ أبيدينا يف سبيل الدعوة إىل هللا 

 إىل وطين الغايل قطر حفظه هللا وسائر بالد املسلمني.

 وتقدست أمساؤه أن يكتب لنا أجره. إىل هؤالء مجيعاً أهدي هذا البحث املتواضع الذي أسأل هللا 
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 املقدمة
األرض وما بينهما وما  يف احلمد هلل الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، له ما يف السماوات وما

وإما كفورا، فسبحانه شرع حتت الثرى، خلق اإلنسان وعلمه وأبصره مامل يكن يعلم ويرى، وهداه السبيل إما شاكرًا 

األحكام حبكمته، وحرم الظلم بعدله، وأوجب احلقوق برمحته، فبني الواجبات واملظامل، وحد احلدود، وشرع القصاص، 

وجرَّم العدوان على احملارم، وأنزل الكتاب تبياانً لكل شيء، فسبحانه خالق اخللق ومالكهم، إذا أراد شيء يقول له كن 

 رب العاملني. فيكون، فتبارك هللا

عبده ورسوله، أرسله رمحة للعاملني هاداي ومبشرا ونذيرا،  اوأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد

وداعيًا إىل هللا إبذنه وسراجا منريا، فقام صلوات هللا وسالمه عليه بتطبيق احلدود والقصاص، واحلكم مبا أنزل هللا، ورد 

وعلى آله وصحبه ومن  املظامل، وعاقب اجملرمني لزجر الناس وأصحاب الذنوب واملآمث، فصلى هللا وسلم على نبينا حممد

 سار على هنجه إىل يوم التناد والتغابن.

 أما بعد

إن اإلنسانية يف تطور مستمر، فال يكاد مير عام إال ونسمع عن أشياء جديدة ظهرت مل تكن موجودة فيما سبق، ف

جديدة من املصنوعات   اومن أهم معامل ازدهار احلضارة اإلنسانية وتطورها ثورة االتصاالت والتقنية، اليت أنتجت أنواع

ة يف يكأجهزة احلاسب اآليل واهلاتف احملمول وغريها من األجهزة التقنية ذات القدرات العالية اليت مل تعرفها البشر 

 العصور السابقة.

إن األجهزة التقنية يف تطور مستمر حىت أصبحت أجهزة ذكية تتمتع بنسبة ذكاء متكنها من إجناز بعض املهام 

حدين، فقد تستخدم يف اخلري كما قد تستخدم يف الشر، ونتيجة هلذا التطور تطورت  اسالحا ذلوحدها، فأصبحت 

وظهرت علوم وجماالت أخرى، كعلوم االقتصاد والسياسة واالجتماع والطب، ومن العلوم احلديثة اليت ظهرت بسبب 

جارة اإللكرتونية وغري ذلك، ومن أهم ظهور هذه األجهزة هو األمن املعلومايت، ونظم املعلومات، وعلوم احلاسوب، والت

وأخطر اجملاالت اليت تطورت بتطور هذه األجهزة الذكية اجملال اإلجرامي، حيث أدى تطور األجهزة الذكية إىل تطور 

 اجلرمية واجلرمية املنظمة، حيث ظهر ما يعرف ابجلرائم اإللكرتونية، واليت تعترب من أخطر نوازل هذا العصر.
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ول العامل إبصدار القوانني ملواجهة خطر اجلرائم اإللكرتونية، ومن هذه الدول دولة قطر اليت أصدرت لقد قامت معظم د

 جمموعة من القوانني هبدف مواجهة خطورة هذه األجهزة وتنظيم استخدامها.

مل يتكلم عنها بقة، وابلتايل اومبا أن اجلرائم اإللكرتونية تعترب من نوازل هذا العصر، فلم تكن حاضرة يف العصور الس

، وعلماء األمة إىل وقت قريب، حيث إن هذه األجهزة مل تتطور وتنتشر وتعظم أخطارها السابقون رمحهم هللا فقهاؤان

للميالد، ومبا أن  2004للهجرة املوافق لعام  1425يف الربع الثاين من القرن اخلامس عشر اهلجري أي بعد العام  إال

فال شك أن للفقه اإلسالمي مبا يتمتع به من ثوابت (، 38)األنعام:  اْلك َتاب  م ن َشْيء ﴾ ﴿ما فـَرَّْطَنا يف  قال:  هللا 

ومتغريات القدرة على مواكبة كل جديد مبا يف ذلك مواجهة اجلرائم املرتكبة من خالل األجهزة الذكية أو أحد 

 ملحقاهتا.

تسببها األجهزة الذكية أو ملحقاهتا يف اجملال اإلجرامي ومن هنا جاءت هذه الدراسة للوقوف على أهم اآلاثر اليت قد 

وابلتايل انعكاسات هذه اآلاثر على اجملال العقايب، وذلك من خالل املقارنة بني القانون القطري والفقه اإلسالمي، 

اإلجرامي،  حيث يذكر الباحث حملة عن اتريخ هذه األجهزة وبيان ماهيتها، مث يذكر ما يتعلق هبذه األجهزة يف اجملال

وكذلك يف اجملال العقايب، وذلك بذكر النصوص القانونية القطرية هبذا اخلصوص، ومقارنتها مع الفقه اجلنائي 

 اإلسالمي.

وقد قدمت هذه الدراسة مجلة من أهم النتائج اليت توصل الباحث إليها، كما قدمت مجلة من املقرتحات والتوصيات 

َية الفقه اإلسالمي مبا يواكب هذا  ذات الصلة للحد من االستخدام السيء هلذه األجهزة، وللمسامهة يف تعزيز بـ نـْ

 العصر، ولسد الفراغ التشريعي القانوين إن وجد.
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 بحثخطة ال
 :يتويعرض الباحث خطة هذه الدراسة وهي على النحو اآل

 عنوان الرسالة: .1

 العقوابتاجلرائم و أثر األجهزة الذكية يف ابب 

 فقهية مقارنة ابلقانون القطري () دراسة 

 فكرة البحث: .2

استعمال األجهزة الذكية على اختالفها كاهلاتف والتابلت والفابلت واحلاسوب والكامريات والساعات الذكية وأجهزة 

ألعاب الفيديو وملحقاهتا والطابعات الذكية وحنوها يرتتب عليه آاثر فقهية تدخل يف كثري من األبواب كاملعامالت 

وحنو ذلك، وهلذه األجهزة آاثر قانونية أيضاً، وابلتايل سيتكلم واإلعالم واجلرائم والرتفيه والثقافة واجملتمع  والتجارة اليةامل

، كما واخلاصة العقوابت ملا له من أتثري كبري على احلياة العامةاجلرائم و هذا البحث عن أثر األجهزة الذكية يف ابب 

 ديثة الظهور يف عاملنا املعاصر.يعترب هذا الباب من األبواب ح

وفكرة البحث مبنية على دراسة وبيان أهم اآلاثر الفقهية والقانونية لألجهزة الذكية وأتصيل مسائلها ومقارنة ذلك مع 

، للوصول إىل قواعد حاكمة وضوابط تضبط استعمال هذه التقنيات يف اجملال اإلجرامي والعقايب القانون القطري

 ا وذكر أهم املقرتحات املتعلقة هبذا الشأن. احلديثة وملحقاهت

 إشكالية البحث: .3

نظرًا لتطور األجهزة الذكية وسرعة انتشارها وسهولة استخدامها وقوة أتثريها على احلياة العامة يف شىت اجملاالت، فإن 

حدين، فقد تستخدم ابخلري كما تستخدم يف الشر،  اهذه األسباب وغريها جعلت من األجهزة الذكية سالحًا ذ

ما هو أثر تطور األجهزة الذكية على تطور ظاهرة اجلرمية وابلتايل يتبادر إىل الذهن سؤال ميثل إشكالية البحث وهو: 

 ؟واجلرمية املنظمة وابلتايل تطور العقوابت الرادعة هلا من خالل املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري

 أسئلة البحث: .4

 ويف ضوء ما تقدم وبناًء على سؤال البحث املركزي السابق فإنه ينبغي اإلجابة على األسئلة التالية:
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 ما أمهية األجهزة الذكية؟ وما قوة انتشارها؟ وما أهم ضوابط استخدامها؟ -1

ه اإلسالمي من جرائم ما أهم اجلرائم املتعلقة ابألجهزة الذكية اليت ذكرها القانون القطري؟ وما موقف الفق -2

 األجهزة الذكية؟

هل وضع القانون القطري عقوابت مناسبة للجرائم املتعلقة ابألجهزة الذكية؟ وما موقف الفقه اإلسالمي من  -3

 هذه العقوابت؟

 أمهية البحث: .5

، ومبا أنه ال العامة واخلاصة تكمن أمهية املوضوع يف أنه يعترب من النوازل املستجدة اليت هلا أثر كبري يف احلياة اليومية

ميكن عزل الفقه عن تقنيات العصر احلديثة فمن املهم إبراز وأتصيل أهم املسائل اخلاصة يف األجهزة الذكية وملحقاهتا 

 ةتعني املسلمني على التعامل معها، ألن الواقع يشهد على خمالفات كثري  هلا العقوابت قواعد وضوابطاجلرائم و يف ابب 

مل يغفل عن هذا األمر حيث أصدر تشريعات يف  القوانني القطريةللمسلمني يف هذا الشأن، وكثري من القوانني ومنها 

ذلك، وهذا ما يزيد من أمهية املوضوع ويف معرفة مدى توافق هذه القوانني مع الشريعة ومقاصدها، وقليل جدا من 

لذين دخلوا هذا العامل مث درسوا الفقه اإلسالمي مث كتبوا عن ا -وخصوصا من اجليل الصاعد  -هواة األجهزة الذكية 

 هذا األمر.

  أهداف البحث: .6

 ا:هيهدف البحث لتحقيق جمموعة من الغاايت أمه

 بيان أمهية األجهزة الذكية ومعرفة أهم ضوابط استخدامها. -1

القطري من ذلك، وإبراز أهم معرفة مدى ارتباط األجهزة الذكية يف اجلرائم وما موقف الفقه اإلسالمي والقانون  -2

 ما ميكن أن يرتتب على استعمال هذه األجهزة من الناحية اإلجرامية.

من أهم أهداف البحث هو إبراز مدى تفاعل الفقه اإلسالمي وكذلك القانون القطري مع تطور اجلرائم املتعلقة  -3

اخلاصة جبرائم وعقوابت األجهزة الذكية يف األجهزة الذكية من الناحية العقابية، وعرض أهم مواد القانون القطري 

 مع بيان أثرها على الواقع.
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يهدف البحث إىل تقدمي مقرتحات وتوصيات من شأهنا تطوير بنية الفقه اإلسالمي والقانون القطري يف  -4

 تعاملهما مع تقنيات العصر.

 ابراز نقاط االتفاق واالختالف بني الفقه والقانون هبذا الصدد. -5

  فرضيات البحث: .7

سب خربة الباحث واطالعه على مجلة من املصادر واملعلومات ذات الصلة مبوضوع البحث، فإن أهم الفرضيات اليت حب

 يراها هي:

 األجهزة الذكية مهمة يف احلياة العامة وهي سالح ذو حدين، وهلا انشار كبري يف العامل. -1

 ال ميكن فصل الفقه اإلسالمي عن تقنيات العصر، وهو مواكب هلا. -2

ن هذا النوع من اجلرائم إميكن للمجرمني استخدام األجهزة الذكية يف ارتكاب عدد كبري من اجلرائم، حيث  -3

يكون عادة أصعب وأعقد من حيث طريقة ارتكاهبا ومن حيث معرفة مرتكبيها من اجلرائم األخرى بل إن جرائم 

ار األجهزة الذكية كلما زادت األمهية إىل هذه األجهزة قد تكون أشد من اجلرائم املباشرة، ولذلك كلما زاد انتش

 إصدار قوانني منظمة هلا.

ن العقوابت اليت يقرها الفقه إالقانون القطري وضع العقوابت املناسبة ألهم جرائم األجهزة الذكية، حيث  -4

ما يراه اإلسالمي والقانون القطري رادعة ملن يستخدم هذه األجهزة كأداة للجرمية، كما أنه يوجد اختالف بني 

 الفقه اإلسالمي والقانون القطري بشأن هذه األجهزة.

 حدود البحث: .8

 :اآليتحدود البحث ترجع لطبيعة املوضوع حمل الدراسة الذي يعترب من النوازل املستجدة، وابلتايل فإن حدود البحث 

قوابت املتعلقة هبا، وذلك من الناحية املوضوعية: سيقتصر البحث على بيان ماهية األجهزة الذكية واجلرائم والع -1

 من خالل املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري.

 ةمن الناحية الزمانية: فإن نطاق البحث يبدأ مع بداية انتشار األجهزة الذكية إال أنه يركز على األعوام األربع -2

 م.2018ه املوافق 1439م إىل عام 2014ه املوافق 1435املاضية أي منذ العام 
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الفقهي فيتسع اجلانب يف جانبه القانوين أما  من الناحية املكانية: فإن البحث بشكل عام لن خيرج عن دولة قطر -3

 .لكل مكان

 الدراسات السابقة: .9

مل جيد الباحث دارسة تتعلق ابألجهزة الذكية من الناحية اإلجرامية أو العقابية أو كليهما تقارن بني الفقه اإلسالمي 

والقانون القطري، وإن جل ما وجده الباحث من دراسات وأحباث إما يتحدث عن اجلانب اإلجرامي لألجهزة الذكية 

 أو اجلانب العقايب أو اجلانب الفقهي.

 وأقرب هذه الدارسات ملوضوع البحث هي:

امللتقى املوسوم ، أ.د. ذايب موسى البدادنة، ورقة علمية مقدمة يف اجلرائم اإللكرتونية: املفهوم واألسباب -1

ه 9/11/1435-7)اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية(، خالل الفرتة من 

 األردن. -عمان  -م 4/9/2014-2املوافق 

 ملخص الدراسة:

اإللكرتونية، كما ذكر أهم حتدث البدادنة عن اجلرمية اإللكرتونية وذكر أن هلا مقطعني أحدمها اجلرمية واآلخر 

أسباب اجلرائم اإللكرتونية واإلرهاب اإللكرتوين، وذكر أن اجلرائم اإللكرتونية أسهل يف فعلها وأقوى أتثريًا من 

 اجلرائم املباشرة.

 أهم ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة:

أنه يربط اجلرائم ابلعقوابت، ويقارن البحث يربط جرائم األجهزة الذكية ابلفقه اإلسالمي والقانون القطري، كما 

 بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري يف ذلك، وكل هذه املسائل مل تتطرق إليها هذه الدراسة.

 م.2005، حممد حجازي، مارس جرائم احلاسبات واإلنرتنت )اجلرائم املعلوماتية( -2

 ملخص الدراسة:

وذكر أن هناك جرائم الكرتونية منها ما هو موجه الستهداف على أنواع اجلرائم اإللكرتونية  حجازي يف حبثه ركز

حواسيب آليه ونظم معلومات مثل جرائم اإلضرار ابلبياانت وجرائم تطوير ونشر الفريوسات اإللكرتونية، ومنها 

ما هو موجه ضد اإلنسان مثل جرائم التشهري والسب والقذف واالعتداء على األموال، كما حتدث عن املسئولية 
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ائية يف اجلرائم املرتكبة عرب اإلنرتنت، ويف هناية حبثه ذكر جمموعة من التوصيات مثل: )العمل على تنمية اجلن

 الكوادر البشرية العاملة يف جماالت مكافحة اجلرائم املعلوماتية(.

 أهم ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة:

التعامل مع اجلرائم اإللكرتونية، وذكر العقوابت  ذكر البحث املقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري يف

 املتعلقة يف هذا النوع من اجلرائم سواء من الناحية الفقهية أو القانونية.

 وكل هذه املسائل مل يذكرها حجازي يف دراسته.

سيناء عبدهللا حمسن،  املواجهة التشريعية للجرائم املتصلة ابلكمبيوتر يف ضوء التشريعات الدولية والوطنية، -3

 م يف اململكة املغربية.2007وهو حبث مقدم إىل الندوة اإلقليمية حول: )اجلرائم املتصلة ابلكمبيوتر( يف يونيو 

 ملخص الدراسة:

أهم ما تناولته هذه الدراسة هي الوقوف على التشريعات والقوانني الدولية بشكل عام والقوانني اليمنية بشكل 

ت لدرة هذه التشريعات على الوقوف بوجه اجلرائم اإللكرتونية، وكذلك بيان اجلهود اليت بذخاص، وبيان مدى ق

 يف سبيل وضع حل هلذه اجلرائم.

 أهم ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة:

هذه الدراسة أغفلت احلديث عن القانون القطري وهذا ما يتميز به البحث، كما أن الدراسة مل تتحدث هنائيا 

 ب الفقهي، أما البحث فيتحدث عنه بل ويقارن القانون القطري به.عن اجلان

(، مروان بن مرزوق القصد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية )دراسة أتصيلية مقارنةرسالة ماجستري بعنوان:  -4

 جامعة انيف للعلوم األمنية. م.2011ه / 1432إبشراف: د. مروان شريف القحف، عام  -الدوقي 

 ملخص الدراسة:

تتلخص مشكلة الدراسة يف السؤال التايل: ما القصد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية، حيث حتدثت الدراسة عن 

القصد اجلنائي وعن أركان اجلرمية وابلذات عن الركن املعنوي، كما حتدثت الدراسة عن تقسيم اجلرمية يف الفقه 

صد اجلنائي يف اجلرائم املعلوماتية كما قارنت اإلسالمي من حيث الركن املعنوي، وحتدث كذلك عن عناصر الق

الدراسة بني القانون السعودي والقانون اإلمارايت يف ذلك، وذكرت آاثر القصد اجلنائي يف اجلرمية املعلوماتية، 
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القصد اجلنائي يف اجلرمية  -1ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة على سبيل املثال ال احلصر: 

إذا سكت املشرع عن بيان صورة الركن املعنوي يف جرمية ما فمعىن  -2ية خيتلف من جرمية ألخرى. املعلومات

 ذلك أن املشرع يتطلب القصد اجلنائي يف هذه اجلرمية.

 أهم ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة:

الدراسة مل تركز على البحث يتميز بكونه ذكر القانون القطري أما هذه الدراسة فلم تتطرق إليه، كما أن هذه 

جانب العقوابت بل ركزت فقط على جانب اجلرائم، فجانب العقوابت ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة، 

 ومن مميزات البحث كذلك أنه قارن بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري.

، إايد حممد عارف عطا مقارنة(مدى حجية احملررات اإللكرتونية يف اإلثبات )دراسة رسالة ماجستري بعنوان:  -5

إبشراف د. حسني مشاقي، )فلسطني: انبلس، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،  –سده 

 م(.2009

 ملخص الدراسة:

تناولت هذه الدراسة احلديث عن مدى حجية احملرر اإللكرتوين ابعتباره أحد مستخرجات التقنيات احلديثة يف 

يعات الفلسطينية وبدراسة مقارنة مع التشريعات العربية واألجنبية، وركزت الدراسة على اإلثبات يف ضوء التشر 

 موضوع املستندات الرمسية والعرفية واإللكرتونية وشروطها وحجيتها.

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة هي أن الوسائل اإللكرتونية كغريها من الوسائل اليت أوجدها 

اإلنسان خلدمته واليت أصبحت ذات فاعلية وآاثر واضحة يف احلياة اليومية، وأصبحت هذه الوسائل حتل كبديل 

عن الوسائل التقليدية يف اإلثبات يف كثري من القطاعات، وهذا ال يغري من حقيقة أن هلا بعض السلبيات اليت 

التدخل لسد الفراغ التشريعي يف هذا  نقنيسعى اإلنسان بشكل مستمر للتغلب عليها، مما يستوجب على امل

 الصدد وملواكبة التطورات يف هذا اجملال.
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 أهم ما يتميز به البحث عن هذه الدراسة:

يتميز البحث أبنه تناول جمموعة من املستحداثت اإللكرتونية بنطاق أوسع بينما تناولت الدراسة موضوع 

ىن للباحث الربط بني جرائم هذه املستحداثت والعقوابت احملررات اإللكرتونية فقط، وكان هذا التوسع ليتس

 املقررة هلا.

كما أن الدراسة مل تتطرق للقانون القطري حىت فيما خيص احملررات اإللكرتونية بينما تطرق البحث هلذه اجلزئية 

 فيما خيص التجرمي والعقاب.

 يز به البحث عن الدراسة.كما أن الدراسة مل تقارن بني القانون والفقه اإلسالمي، وهذا ما مت

 منهج البحث: .10

إن من أهم عناصر البحث منهجه، ونظرا لطبيعة املوضوع حمل الدراسة، فإن املناهج اليت استخدمها الباحث 

 متنوعة ليكمل بعضها بعضا وهي:

 املقارن:واملنهج املنهج الوصفي  -1

واجلرمية املنظمة اليت تتم ابستخدام األجهزة املقارن لوصف ظاهرة اجلرمية و يستخدم الباحث املنهج الوصفي 

الذكية، حيث يتم وصف الظاهرة اجلديدة واخلطرية للوقوف على أبعادها ومدى انتشارها وأتثريها على الفرد 

 واألسرة واجملتمع والدولة.

يف ابب  ويقوم الباحث إببراز أهم القواسم املشرتكة واملختلف عليها بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري

 العقوابت، ويغطي هذا املنهج جزء كبريا من الدراسة نظرا لطبيعة املوضوع حمل الدراسة.اجلرائم و 

 :يواملنهج االستقرائ املنهج التحليلي -2

إن للمنهج التحليلي أمهية كبرية يف هذا البحث، حيث يقوم الباحث بتفسري النصوص الشرعية وأقوال 

 واالستنباط منها، كما يقوم بنقد وتفسري النصوص القانونية.العلماء وحتليلها 

استخدامات كما يستخدم الباحث املنهج االستقرائي للوصول إىل قواعد وضوابط ونظرة كلية فيما خيص 

 .بعد حتليلها من خالل استقراء االحداث والنصوص األجهزة الذكية
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 التطبيقي:التارخيي واملنهج املنهج  -3

الباحث املنهج التارخيي للوقوف على األحداث املاضية اليت سبقت ظهور األجهزة الذكية وابلتايل يستخدم 

للتطورات الفرصة إلعادة تقييم البياانت ابلنسبة يتيح  ظهور اجلرائم والقوانني اخلاصة هبا، كما أن هذا املنهج

 .ظهرت يف الزمن احلاضر دون املاضي اليت

نب العملي التطبيقي وابلذات يف الدعاوى القضائية اليت سببها جرائم األجهزة ال خيلو البحث من اجلاكما 

 .خالل األعوام الثالثة املاضية يف دولة قطرهذه القضااي وحدثت  الذكية

كما ال يعتمد الباحث على األحاديث الضعيفة وال يذكرها يف حبثه أبداً، بل يعتمد على ما هو صحيح 

 .صحيح البخاري ومسلممصدر واحد للحديث مع ذكر حكمه إذا مل يكن من ، فيكتفي بذكر واثبت فقط

 صعوابت البحث .11

 صعوابت واجهت الباحث يف حبثه:

 من خالل قيام الباحث هبذه الدراسة واجه جمموعة من الصعوابت أبرزها يتلخص فيما يلي:

املراجع هو صعوبة الباحث أثناء القراءات واالطالع على املصادر و  من أهم الصعوابت اليت واجهت -1

االستفادة من بعض املراجع الفقهية القدمية، وذلك لعدم وجود حتقيق سهل هلذه املراجع، فيضطر الباحث 

أو جمموعة من الكتب من أجل الوصول إىل رأي املصنف أو ملعرفة رأي  أو ابب   كامل    إىل قراءة فصل  

 املذهب يف جزئية معينة أو للوصول إىل معلومة.

ور على بعض املصادر واملراجع وذلك لعدم توفرها يف مكتبات الدولة، كما أهنا غري متاحة يف صعوبة العث -2

 الشبكة العاملية.

قلة املادة العلمية والدراسات السابقة ملوضوع البحث، حيث مل جيد الباحث أي مصدر تكلم عن موضوع  -3

 تتكلم عن موضوعات مقاربة ملوضوع البحث. البحث بشكل مباشر، بل جيد أحبااث

مما زاد من صعوبة البحث واالنشغال عنه هو حدوث األزمة اخلليجية واالخرتاق اإللكرتوين لوكالة األنباء   -4

القطرية وتال ذلك محلة إعالمية قبيحة مث تالها حصار بالدي قطر من قبل السعودية واإلمارات والبحرين 

 .م إىل اآلن2017يونيو  5املوافق  ه1438رمضان  10منذ اتريخ 
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من ضمن الصعوابت اليت واجهت الباحث هي عدم تعاون بعض اجلهات ذات العالقة مبوضوع البحث،  -5

ابستثناء حمكمة االستئناف القطرية مشكورة حيث ساعدت وساندت الباحث من خالل تزويده ببعض 

 القضااي ذات العالقة ابملوضوع حمل الدراسة.

 ولكن رغم هذه الصعوابت وغريها اليت ال يسع اجملال لذكرها مل تضعف عزمية الباحث، وبعون هللا 

وتوفيقه استمر الباحث يف أداء الواجب وإكمال الرسالة خلدمة دينه ووطنه، فسار على طريقه ابحثا، 

 ومنقبا، وسائاًل، حىت استطاع إخراج الرسالة هبذه الصورة.

 هيكل البحث: .12

ابستثناء الفصل األول الذي يف كل فصل ثالثة مباحث  فصول ثالثةبحث بشكل عام إىل مقدمة و ينقسم ال

 :يتعلى النحو اآل حيث يكون هيكل البحثخامتة، مث  حيتوي على أربعة مطالب

 غالف البحث -1
 جلنة املناقشة -2
 امللخص -3
 وتقدير شكر -4
 اإلهداء -5
 فهرس احملتوايت -6
 املقدمة -7
 األجهزة الذكية يفمقدمة الفصل األول:  -8
 املبحث األول: تعريف األجهزة الذكية -

 املطلب األول: تعريف مفردات مصطلح األجهزة الذكية-        
 املطلب الثاين: تعريف مصطلح األجهزة الذكية املركب-          

 املبحث الثاين: اتريخ األجهزة الذكية -
 املطلب األول: احلاسوب واهلاتف-          
 املطلب الثاين: الصوَّارة وجهاز حتديد املواقع والشبكة العاملية-          

 املبحث الثالث: أنواع األجهزة الذكية -
 املطلب األول: أهم أنظمة التشغيل اخلاصة ابألجهزة الذكية-        

 املطلب الثاين: أهم أنواع األجهزة الذكية-          
 وضوابطهااملبحث الرابع: أمهية األجهزة الذكية  -

 املطلب األول: أمهية األجهزة الذكية-          
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 املطلب الثاين: الضوابط الفقهية لألجهزة الذكية-          
 

 الفقه اإلسالميو : اجلرائم املتعلقة ابألجهزة الذكية يف القانون القطري ينالفصل الثا -9
 طرياملبحث األول: اجلرمية وأقسامها بني الفقه اإلسالمي والقانون الق -

 تعريف اجلرمية وبيان ماهيتهااملطلب األول: -          
 املطلب الثاين: اجملرم وجرائم األجهزة الذكية-           

 املطلب الثالث: أقسام اجلرمية بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري-           
 املبحث الثاين: جرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري -

 اجلرائم الواقعة على األجهزة وملحقاهتااملطلب األول: -          
 اجلرائم الواقعة على األفراداملطلب الثاين: -          

 املبحث الثالث: جرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي ومقارنتها مع القانون القطري -
 اإلسالمي اجلنائي الفقهجرائم األجهزة الذكية يف املطلب األول: -          
 مقارنة التجرمي بني الفقه والقانوناملطلب الثاين: -          

 : العقوابت املتعلقة ابألجهزة الذكية يف القانون القطري والفقه اإلسالميثالثالفصل ال -10
 تعريف العقوبة وبيان خصائصها وأهدافهااملبحث األول:  -

 املطلب األول: تعريف العقوبة-          
 املطلب الثاين: خصائص العقوبة-          

 املطلب الثالث: أهداف العقوبة-          
 املبحث الثاين: العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري -

 املطلب األول: أنواع العقوابت يف القانون-          
 وملحقاهتاجهزة اجلرائم الواقعة على األاملطلب الثاين: عقوابت -          
 األفرادرائم الواقعة على اجلعقوابت املطلب الثالث: -          

 العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي مقارانً ابلقانون القطرياملبحث الثالث:  -
 اإلسالمياجلنائي عقوابت جرائم األجهزة الذكية يف الفقه املطلب األول: -          

 املطلب الثاين: مقارنة العقاب بني الفقه والقانون-          
 التوصياتو واملقرتحات وفيها أهم النتائج  اخلامتة: -11
 املصادر واملراجع -12
 املالحق -13
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 مقدمة يف األجهزة الذكية: الفصل األول
مصطلح األجهزة الذكية وحملة عن مقدمة عامة عن األجهزة الذكية حيث يتناول احلديث عن  فصلهذا ال يعرض

ويشمل كذلك احلديث عن أمهية األجهزة  احلاضر، اترخيها، كما يذكر أهم أنواع األجهزة الذكية ومراحل تطورها إىل وقتنا

 كالتايل:  باحثم أربعةوذلك من خالل الذكية، وأهم ضوابط استخدامها من الناحية الفقهية، 

 األول: تعريف األجهزة الذكية بحثامل

 الثاين: اتريخ األجهزة الذكية بحثامل

 الثالث: أنواع األجهزة الذكية بحثامل

 املبحث الرابع: أمهية األجهزة الذكية وضوابطها

 ألجهزة الذكيةاألول: تعريف ا بحثامل

إن مصطلح األجهزة الذكية من املصطلحات املركبة اليت ظهرت حديثا ومل تكن موجودة يف السنوات السابقة، بل مل 

املاضية وبشكل اندر، ولكن مصطلح األجهزة الذكية بدأ  ةيسمع الباحث عن هذا املصطلح إال يف األعوام العشر 

يعّرف  بحثم بشكل قليل وازداد انتشارا يف األعوام اخلمسة املاضية، ويف هذا امل2007ابالنتشار من أواخر العام 

الل ، وذلك من خالباحث مصطلح األجهزة الذكية، ويبني ما املقصود منه مع أتصيله وإرجاعه إىل أصله اللغوي العريب

مطلبني، حيث يتناول املطلب األول احلديث عن املفردات اليت تكون املصطلح، بينما يتناول املطلب الثاين احلديث 

 عن املصطلح ككل.

 تعريف مفردات مصطلح األجهزة الذكية: املطلب األول:

ف العبارات املركبة جيب وعند تعري، من كلمتني ومها األجهزة والذكية (1)إن عبارة األجهزة الذكية هي عبارة مركبة

الوقوف على معىن كل كلمة ملعرفة حدود الكلمة املعرَّفة وما تصدق عليه من الكالم أو من صفات املعرَّف، ألنه 

مبعرفة معىن كل كلمة على حده وشرحها وما حتويه من معاين يتضح معىن العبارة ككل، علما أن معىن الكلمة يف 

                                                
 عترب عبارة مركبة.مقصود الباحث ابلعبارات املركبة أن كل كلمة مضافة إليها كلمة أو كلمات أخرى ت )1(
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ة من أية إضافة، بل قد خيتلف معناها من عبارة مركبة إىل عبارة مركبة دما تكون جمر العبارة قد خيتلف عن معناها عند

ة من اإلضافات أم كانت مركبة يساهم دأخرى مع أن الكلمة هي ذاهتا، ومعرفة معىن الكلمة سواء كانت مفردة وجمر 

الصحيح دون معرفة معاين  يف عملية التصور اليت تسبق التصديق، فال ميكن تصور أي أمر ابلشكل -بشكل كبري  -

مفرداته، هذا من حيث التفسري اللغوي مع حسبان التفسري الع ريف وما تعارف عليه الناس من مصطلحات يف وقتنا 

احلاضر خصوصا بعد ظهور هذه األجهزة الذكية والتطور التكنولوجي الذي مل تواكبه اللغة العربية بنفس السرعة والوترية 

ت ذات األصل العريب، لذلك ظهرت وانتشرت مصطلحات عربية حديثة ذات أصول من حيث إجياد املصطلحا

أجنبية، ورمبا يرجع هذا التأخر إىل أن هذه الثورة التكنولوجية مل تنبع من العامل العريب وإمنا هي دخيلة عليه، ولكن هذا 

حات الدخيلة ابالنتشار االحتمال ضعيف ألن بعض األمم تضع مصطلحاهتا من أصلها اللغوي، وال تسمح للمصطل

إال يف حدود ضيقة، وذلك ألن قضية املصطلحات من القضااي املهمة اليت تعرب عن قوة األمة ولغتها وحضارهتا 

وثقافتها ورقيها، وحىت على الصعيد الشخصي فإنه يعرف توجه اإلنسان من خالل املصطلحات اليت يستخدمها، وقد 

ينتبه إليها إال القليل، ويرى الباحث أن من أهم عالمات الرتاجع ألي أمة ظهر ما يعرف حبرب املصطلحات اليت ال 

هي هيمنة املصطلحات الدخيلة عليها وعدم تواكب مصطلحاهتا مع التطور املستمر، وقضية صناعة املصطلحات 

وة اللغة من القضااي املهمة اليت ختدم قاعدة التصورات وتزيد من ق (1)والتعبريات أو ما يعرف بصناعة احلدود

ومفاهيمها، ولذلك يقوم الباحث بتعريف كل كلمة من عبارة األجهزة الذكية مع بيان أصلها اللغوي العريب للوصول 

 ابلشكل الصحيح إىل معىن العبارة املركبة كاملة وللمسامهة يف ب نية املصطلحات العربية األصيلة لكل جديد.

 أوال: األجهزة:

ٌد، َوه َو َشْيٌء يـ ْعتَـَقد   هـ(: "395فارس )املتوىف: جاء يف مقاييس اللغة البن  االعتقاد هنا -اجلْ يم  َواهْلَاء  َوالزَّاء  َأْصٌل َواح 

َهاَز َسَفر ه   -مبعىن الشراء واالقتناء  . َوَجهَّْزت  ف اَلاًن َتَكلَّْفت  ج   .(2)"َوحي َْوى، حَنَْو اجْلََهاز  أو اجلْ َهاز ، َوه َو َمَتاع  اْلبَـْيت 

                                                
، قدم له: مقدمة يف صنع احلدود والتعريفات دراسة أصولية تعرض أسس وضع املصطلحاتالسنوسي، عبدالرمحن بن م َعمَّر،  )1(

 .93م( ص2004ه / 1424، 1الشيخ حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي )بريوت: دار ابن حزم، ط
، حتقيق: عبد السالم حممد هارون )دار الفكر، د. ط، معجم مقاييس اللغةالرازي، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي،  )2(

 .488ص 1ج مادة: جهز،-ما يثلثهماابب اجليم واهلاء و -كتاب اجليم  م(،1979هـ / 1399
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هازمها: َما حَيَْتاَجان  إ ليه، وََكَذل َك 711وجاء يف لسان العرب البن منظور )املتوىف:  هـ(: "َجهاز الَعر وس َواْلَميّ ت  وج 

يزاً، وََكَذل َك َجهَّزت اجلَْ  ؛ َوَقْد َجهََّزه فـََتَجهَّز وَجهَّْزت  العروَس ََتْه  َهاز  اْلم َساف ر ، يـ ْفَتح  َوي ْكَسر  َش، وََتْه يز  اْلَغاز ي: يْ ج 

يله وإ عداد َما حَيَْتاج  إ ليه يف  َغْزو ه ، قَاَل ع َمَر ْبن  َعْبد  اْلَعز يز :  حَتْم 

، قـَْبَل الرََّدى، ملَْ خت َْلقي َعَبثا" هاز  تـَبـْل غ نَي ب ه  ... اَي نـَْفس   .(1)ََتَهَّزي جب 

 .(2)اج إ لَْيه "وجاء يف املعجم الوسيط: "جهاز كل َشْيء َما حْيتَ 

يه  مث َّ أَذََّن م َؤذّ ٌن أَيَـّتـ َها اْلع ري  إ نَّك  : وقال هللا  َقايََة يف  َرْحل  َأخ  ََهاز ه ْم َجَعَل السّ  ْم َلَسار ق وَن﴾ ﴿فـََلمَّا َجهََّزه م جب 

لى اجلريح أي هـ(: "والتجهيز التسريح وتنجيز األمر، ومنه جهز ع671(، يقول القرطيب )املتوىف: 70)يوسف:

 .(3)قتله"

، وقد علق ابن حجر على  (4)«َمْن َجهََّز َغاز اًي يف  َسب يل  اَّللَّ  فـََقْد َغزَا»قال:  وجاء يف صحيح البخاري أن رسول هللا 

 .(5)كلمة جهز هنا حيث قال: " َأْي َهيَّأَ َله  َأْسَباَب َسَفر ه "

هاز )مفرد(: مجع: َأْجه زة: أداة أو آلة تؤّدي عمالً وجاء يف معجم اللغة العربية املعاصرة يف  معىن األجهزة: "َجهاز أو ج 

 .(6)معيـًّنا، يقال: جهاز السلكي، إلكرتوين، راديو، التليفزيون، الرادار، التبخري، رصد الزلزال"

                                                
هـ(، 1414، 3)بريوت: دار صادر، ط لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على األنصاري،  )1(

 .325ص 5ج
)دار  يطاملعجم الوسجممع اللغة العربية ابلقاهرة أتليف: إبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد القادر، حممد النجار،  )2(

 .143ص 1الدعوة، د. ط، د. ت(، ج
، حتقيق: أمحد اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبد هللا مشس الدين حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي،  )3(

 .229ص 9م(، ج 1964هـ / 1384، 2الربدوين وإبراهيم أطفيش )القاهرة: دار الكتب املصرية، ط
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه البخاري، أبو عبدهللا حممد بن إمساعيل،  )4(

هـ(، كتاب اجلهاد والسري، ابب 1422، 1)صحيح البخاري(، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر )دار طوق النجاة، ط وأايمه
 .27ص 4، ج2843قم فضل من جهز غازاي أو خلفه خبري، حديث ر 

، رقمه: حممد فؤاد عبدالباقي، وأشرف على فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر،  )5(
 6ه(، ج1379طباعته: حمب الدين اخلطيب، وعلق عليه: الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )بريوت: دار املعرفة، د. ط، 

 .50ص
. بتصرف 412ص 1م( ج 2008هـ/  1429، 1)عامل الكتب، ط معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )6(

 يسري.
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ناها حبسب وخيتلف مع -أي مضاف إليها كلمة أخرى  -كما أن كلمة األجهزة أو اجلهاز غالبا ما تكون مركبة 

 الكلمة املركبة أو املضافة، ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

 جهاز العروس: ما حتتاجه املرأة املخطوبة من لباس وزينة وأدوات لعرسها. -1

 جهاز املسافر: ما حيتاجه الشخص الذاهب خارج منطقته من زاد ومال ومركب وعدة. -2

ْمع األخبار لصاحل دولة معينة حلفظ أمنها، والكشف عّما ي عرّ ض جهاز املخابرات: وهو "مؤسسة رمسّية تقوم جبَ  -3

. وتسمى جبهاز املخابرات أو االستخبارات أو املباحث أو جهاز أمن (1)أمنها الداخلّي واخلارجّي لالضطراابت"

صص هذا الدولة وغري ذلك حسب قانون ونظام الدولة املعمول به، ورمبا يضاف إليها بعض العبارات اليت تبني خت

 اجلهاز كجهاز االستخبارات العسكرية.

 .(2)جهاز اإلحساس: هو عضو يستقبل ويستجيب إلاثرة أو إشارة -4

 .(3)جهاز االستقبال: الرَّاديو، هو آلة كهرابئّية معّدة الستقبال الرَّسائل الالسلكّية املرسلة بطريق موجات اإلذاعة -5

حتويل التنظيمات اخلاّصة بتحكُّمات التوجيه إىل الدَّفَّة أو العجلة أو جهاز التَّحكُّم: "آلّية يتّم عن طريقها نقل أو  -6

ه مسار املركبة"  .(4)أّي جزء آخر يوجّ 

 .(5)َأْجه زَة  الدَّْوَلة : "َدَوال يبـ َها، َأْي َمَكات بـ َها َوَمَصاحل  َها" -7

ل ْكرت  ون يَّة "  -8 أَلْجه زَة  اإل   .(6)ويقال: "ا ْمَتأَلت  اأَلْسَواق  اب 

9- " َشارَات  يُّ، م ْنه  َتْصد ر  ك لُّ التَـّْعل يَمات  َواإل   .(7)ويقال: "اجل َهاز  اْلَمرَْكز يُّ: وهو اجل َهاز  اأَلَساس 

                                                
 .412ص 1، جسابقالرجع امل )1(
 .412ص 1، جسابقالرجع امل )2(
 بتصرف يسري.، 412ص 1ج ،املرجع السابق )3(
 .412ص 1، جمرجع سابق ،معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )4(
 .96ص 5)مؤسسة الغين للنشر، د. ط، د. ت( ج معجم الغين الزاهرأبو العزم، عبدالغين،  )5(
 .96ص 5سابق، جالرجع امل )6(
 .206ص 24سابق، جالرجع امل )7(
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وهناك مسميات كثرية ال يسع الوقت لذكرها مجيعا تبني أن كلمة األجهزة أو اجلهاز من الكلمات ذات املعاين املركبة، 

كلمة أخرى ليتضح املقصود منها، فهي تستخدم يف كافة اجملاالت تقريبا، مثل الطب واهلندسة أي تستخدم غالبا مع  

 والزراعة وجماالت التصنيع ويف عامل االلكرتونيات وغري ذلك.

ويرى الباحث بعد استقراء معاين كلمة جهاز أن هذه الكلمة من كلمات املشرتك اللفظي وهي اليت هلا أكثر من معىن 

، وبناء على ذلك فإن (1)، واملشرتك اللفظي هو " اللفظ الواحد الداّل على معنيني خمتلفني فأكثر"حبسب السياق

 الباحث يرى أن كلمة جهاز أتيت مبعنيني عام وخاص:

 لكلمة اجلهاز هو: املتاع وما حيتاج إليه الشيء، ومجعها أجهزة وأصلها جهز. فاملعىن العام

ضافة للجهاز، فإن قلنا جهاز العروس أي ما حتتاج إليه، وإن قلنا جهاز هضمي هو: حبسب الكلمة امل واملعىن اخلاص

أي العضو املسؤول عن الطعام يف اجلسم، وإن قلنا جهاز االستخبارات فهي املؤسسة املعنية جبمع املعلومات للدولة، 

 فكل كلمة جهاز خيتلف معناها ابختالف الكلمة املضافة هلا.

 اثنيا: الذكية:

 .(2)مقاييس اللغة: "َوالذََّكاء : س ْرَعة  اْلف ْطَنة "جاء يف 

وجاء يف املعجم الوسيط: )يقال النار الذكية: أي اَنر َشد يَدة اللهب، وأذكت السحابة: أْمطرت مرّة بعد مرّة، ويقال: 

 .(3)فاَلن حظي ابلذكاء ل َكثْـرَة رايضته وَتاربه(

ة: اسم، ويقال: انٌر ذكّية أي شديدة اللهب، وذَك ّي: اسم املفعول من : )ذَكيّ اللغة العربية املعاصرةوجاء يف معجم 

.  ذَكا، اجلمع أذكياء، ويقال: َوَلٌد ذَك يٌّ أي َوَلٌد لَبيٌب َسريع  الَفْهم 

ويقال األسلحة الذَّكيَّة: وهي نوع من األسلحة اليت تصيب أهدافها بدّقة ابلغة، وَتيد املراوغة واملناورة، وتعقُّب 

هداف العسكريّة يف اخلنادق واألنفاق، وتستطيع تعديل اخلطط املوضوعة هلا ط بًقا لظروف املعركة واملواقع اليت ي راد األ

ا.  ضرهب 

                                                
 . 9ه( ص1417، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط احلقل القرآيناملشرتك اللفظي يف عبد العال سامل، مكرم،  )1(
 .358ص 2، مصدر سابق، جمعجم مقاييس اللغةبن فارس،  )2(
 ، بتصرف.314ص 1، مصدر سابق، جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  )3(
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ويقال: العقوابت الذَّكيَّة: وتعين ختفيف العقوابت املفروضة على بلد  ما لتقليل األضرار على الشَّعب، والضغط على 

 .(1) اد أسلحة حمظورة(النظام ملنعه من إنتاج أو استري 

وبعد التأمل يف معاين كلمة الذكية أو الذكي يظهر أن هذه الكلمة ترمز للكثرة، فالنار الذكية هي النار كثرية اللهب، 

الذكية هي السحاب كثرية املطر، والرجل الذكي هو الرجل كثري اخلربة والتجربة، والرجل الذكي أيضًا هو  حبوالس

 الرجل سريع اْلف ْطَنة  فهو كثري االنتباه والرتكيز والفهم.

حيث وكلمة الذكية تشرتك مع كلمة األجهزة أبهنا من الكلمات املركبة غالباً، كما أهنا من كلمات املشرتك اللفظي 

 خيتلف معناها حبسب الكلمة املركبة معها، مثل:

 النار الذكية: وهي النار شديدة االشتعال، أي تطورت من انر صغرية إىل انر قوية. -1

 السحب الذكية: أي السحب شديدة املطر. -2

 العقوابت الذكية: هي اجلزاءات اليت توجه جلهة معينة بقصد حتقيق أهداف حمددة. -3

 ذكية: أسلحة متطورة كثرية الضرر أبهدافها وغري تقليدية من حيث استخدامها.األسلحة ال -4

وهناك الكثري من املسميات مثل البطاقات الذكية، واجلرائم الذكية، وغري ذلك من املسميات اليت ال يسع اجملال 

 لذكرها.

 فكلمة الذكية هي كلمة ذات معاين خمتلفة حبسب الكلمة املركبة معها.

ث بعد استقراء معاين كلمة الذكية أن هذه الكلمة من كلمات املشرتك اللفظي كما أهنا أتيت مبعنيني عام ويرى الباح

 وخاص متاماً ككلمة األجهزة:

 لكلمة الذكية هو: الكثرية واملتطورة. فاملعىن العام

تلف معناها متامًا عن كلمة هو: حبسب الكلمة املضافة للذكية، فكلمة الذكية يف عبارة النار الذكية خي واملعىن اخلاص

الذكية يف عبارة العقوابت الذكية، فكلمة الذكية يف العبارة األوىل تعين شديدة اللهب، ويف العبارة الثانية تعين جزاءات 

 جلهة معينة لتحقيق أهداف حمددة. ةموجه

                                                
 .818ص 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )1(
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 املطلب الثاين: تعريف مصطلح األجهزة الذكية املركب

حات حديثة الظهور، وله عدة تعريفات خمتلفة قد تتفق ابللفظ واملعىن وقد ختتلف مصطلح األجهزة الذكية من املصطل

 يف ذلك، ومن هذه التعاريف:

 بعض التعريفات ملصطلح األجهزة الذكية:

: "األجهزة الذكية هي اهلواتف النقالة احلديثة واملتطّورة يتمن التعريفات اليت ع رفت هبا األجهزة الذكية التعريف اآل -1

ظهرت يف الوقت احلاضر، تزامنًا مع التطورات اليت حدثت يف العامل، وحتتوي هذه األجهزة على أنظمة متطورة  اليت

 .(1)لتشغيلها"

 Smartاألجهزة الذكية )ومن التعريفات أيضا التعريف الذي جاء ابجمللة املصرية للمعلومات وهو: " -2

Devices بشبكات املعلومات واإلنرتنت عرب بروتوكوالت السلكية خمتلفة، (: يقصد هبا أي جهاز إلكرتوين متصل

 .(2)وميكن استخدامها بشكل مستقل أو تفاعلي"

وقد عرف مشعل احلريب األجهزة الذكية أبهنا: "هي أجهزة االتصال اهلاتفي احلديثة اليت تتوفر هبا حزمة من الربامج  -3

 .(3)كتوب، وتضم إمكانيات احلاسب اآليل واستخدام اإلنرتنت"وتطبيقات االتصال والتواصل املرئي واملسموع وامل

 نقد التعريفات:

بعد إيراد بعض تعريفات األجهزة الذكية فمن اجلدير ابلذكر أن يبني الباحث أهم ما على هذه التعاريف من قصور 

نه يستلزم من ونواقص، ألن التعريف السليم جيب أن يكون جامعا ومانعا، وعندما يسمع الشخص أبي مصطلح فإ

 العلم به العلم بتعريفه اجلامع املانع ملعرفة ماهيته وحقيقته حبيث يتبادر إىل الذهن الشيء املعرَّف مبجرد مساع مصطلحه.

                                                
مركز  –)جملة الرتبية اخلاصة  دور األجهزة الذكية يف اإلصابة ابضطراب طيف التوحد: دراسة حالةمتويل، فكري لطيف،  )1(

م، جملة 2017يناير  - 18العدد  –مصر، اجمللد اخلامس  –املعلومات الرتبوية والنفسية والبيئية بكلية الرتبية جامعة الزقازيق 
 .183، ص2علمية حمكمة( ج

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام األجهزة الذكية يف التدريب اإللكرتوين وفق حممد حممد حيىي، ى، مصطف )2(
 .41م( ص 2017مارس  – 18/19)اجمللة املصرية للمعلومات: العدد  متغريات البحث

 -)جملة القراءة واملعرفة  ة الثانويةاألجهزة الذكية وآاثرها االجتماعية من وجهة نظر طالب املرحلاحلريب، مشعل حسن محيد،  )3(
 .4م، جملة علمية حمكمة( ص2016، أكتوبر 180مصر، العدد 
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فبالنسبة للتعريف األول الذي عرف األجهزة الذكية أبهنا: اهلواتف النقالة احلديثة واملتطّورة اليت ظهرت يف الوقت 

 لتطورات اليت حدثت يف العامل، وحتتوي هذه األجهزة على أنظمة متطورة لتشغيلها.احلاضر، تزامناً مع ا

فإن هذا التعريف حصر األجهزة الذكية ابهلواتف النقالة احلديثة فقط وهذا خيالف الواقع، ألن األجهزة الذكية ليست 

ت الذكية والطابعات وغريها الكثري، اهلواتف فقط، بل هلا عدة أنواع كاحلواسيب والساعات الذكية والكامريات واللوحا

علماً أن الكثري من أنواع اهلواتف احلديثة يصنف من ضمن األجهزة الذكية كما أن هناك هواتف ذات قدرات حمدودة 

ال تعترب من األجهزة الذكية، ولكن من شروط التعريف أن يكون جامعًا مانعًا وهذا التعريف يفتقر إىل ذلك، فهو مل 

األجهزة الذكية وحصرها يف اهلواتف فقط، كما أن هذا التعريف حصر األجهزة الذكية ابليت ظهرت يف  جيمع كل أنواع

ال ينبغي أن تكون يف التعريفات، فما هو املقصود ابلوقت احلاضر؟  ةالوقت احلاضر، وعبارة الوقت احلاضر عبارة واسع

 سنة املاضية؟ أم هذا العقد؟ أم العام احلايل؟ ونهل هو اخلمس

(: Smart Devicesوابلنسبة للتعريف الثاين الذي عرف اجلهاز الذكي أو األجهزة الذكية: األجهزة الذكية )

يقصد هبا أي جهاز إلكرتوين متصل بشبكات املعلومات واإلنرتنت عرب بروتوكوالت السلكية خمتلفة، وميكن 

 استخدامها بشكل مستقل أو تفاعلي.

إذا كان التعريف األول ليس تعريفًا جامعًا لكل أنواع األجهزة الذكية، فإن هذا التعريف ليس مانعا من دخول أجهزة 

أخرى ليست ذكية فيه، فهذا التعريف وصف اجلهاز الذكي وقيده أبنه أي جهاز إلكرتوين، وهذا قيد صحيح، ألنه ال 

، وع ْلم  يوجد جهاز ذكي غري إلكرتوين، فكل األجهزة الذكية  ون يٌة أي "اْلَمْنس وبة إ ىَل اإلل ْكرت  ون  إلكرتونية، ومعىن إل ْكرت 

َا، َوه َو فـَرٌْع م َن  َها َوتَناو هل  ل ْكرتون يَّات  َواْست ْخَدام  ": هو ع ْلٌم يـَْهَتمُّ ب رَتْك يب  اإل  ، وجاء يف (1)ف روع  الف يز اَيء "اإلل ْكرتون يَّات 

املعاصرة: "ألكرتويّن )مفرد(: مجع ألكرتونيَّات: وهو اسم منسوب إىل أل ْكرتون، وعلم األلكرتونّيات: اللغة العربية  معجم

هو فرع من الفيزايء يتناول األلكرتوانت وآاثرها واستخدام األدوات األلكرتونّية، كالربجمة األلكرتونّية، الربيد 

 .(2)األلكرتويّن"

                                                
 . بتصرف يسري.284ص 1، مرجع سابق، جمعجم الغين الزاهرأبو العزم،  )1(
 . بتصرف.111ص 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )2(
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تقنية استعمال وسائل كهرابئية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو  أبنه: "وقد عرف القانون القطري مصطلح إلكرتوين

 .(1)"أي شكل أخر من وسائل التقنية املشاهبة

كما وصف األجهزة الذكية ابألجهزة املتصلة بشبكات املعلومات واإلنرتنت، ووصفها أبهنا متصلة بشكل ال سلكي، 

د تتصل ابلشبكات ومن أمهها الشبكة العنكبوتية، وهذا من صفاهتا والواقع ليس كذلك، فصحيح أن األجهزة الذكية ق

ولكنه ال يلزم أن حيدث ذلك، فاجلهاز الذكي قد يتصل ابلشبكات وقد ال يتصل متامًا ككثري من أنواع األجهزة 

ت وقد العادية اليت قد تتصل ابلشبكات وقد ال تتصل، فمثال احلاسب اآليل وهو جهاز ذكي قد يتصل بشبكة اإلنرتن

 ال يتصل كما أن اتصاله قد يكون بشكل السلكي وقد يكون بشكل سلكي.

ومن األجهزة اليت ينطبق عليها هذا التعريف وال تصنف من ضمن األجهزة الذكية مع أهنا أجهزة الكرتونية هو جهاز 

تعمل إال من خالل االتصال الطابعة العادية، فالطابعة التقليدية تعترب جهاز إلكرتوين، وهناك أنواع من الطابعات ال 

يف اجلامعات كطابعات اخلدمة الذاتية، كما أهنا تستخدم بشكل  ابلشبكة املعلوماتية بشكل ال سلكي وتتواجد كثرياً 

مستقل من خالل تنفيذ أوامر الطباعة اليدوية بشرط اتصاهلا ابلشبكة، وكذلك جهاز الرائي أو الت ْلفاز التقليدي وليس 

طَة  َمْوجات  ه ريْت ز يَّة  أَْو َكْهَرابئ يَّة  احلديث الذي يعرَّ  ّ، يـَتَـَلقَّى ص َوَر بَرام َج َوأَْفالم  ب واس  وين  هاٌز إ ل ْكرت  ، فهو (2)"ف أبنه: "ج 

من املوجات وميكن أن يعمل بشكل مستقل عند ضبطه على موجات أو  معلوماتية جهاز إلكرتوين ومتصل بشبكة

جلهاز الذكي أبنه جهاز إلكرتوين متصل بشبكات املعلومات واإلنرتنت هو وصف قنوات معينة، لذلك فإن وصف ا

لبعض صفاته فقط، وهو وصف جيد ولكنه من وجهة نظر الباحث ال يصلح أن يكون تعريفًا ملصطلح األجهزة 

 الذكية.

اليت تتوفر هبا حزمة من  وابلنسبة للتعريف الثالث لألجهزة الذكية الذي عرفها أبهنا: أجهزة االتصال اهلاتفي احلديثة

 الربامج وتطبيقات االتصال والتواصل املرئي واملسموع واملكتوب، وتضم إمكانيات احلاسب اآليل واستخدام اإلنرتنت.

                                                
 .1، مادة إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 1020( لسنة 16قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .388ص 3، مرجع سابق، جمعجم الغين الزاهرأبو العزم،  )2(
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إن هذا التعريف وقع بنفس اخلطأ الذي وقع به التعريف األول وهو حصر األجهزة الذكية ابهلواتف احلديثة، لذلك 

ارد على التعريف األول، ولكن امللفت للنظر هنا أنه جعل إمكانيات احلاسب اآليل معياراً ينطبق عليه نفس النقد الو 

 لألجهزة الذكية، ومل جيعل احلاسب اآليل نفسه جهازا ذكياً، ومعلوم أن احلواسيب من أهم أنواع األجهزة الذكية.

 التعريف املختار:

د اتضح للباحث أنه ال يوجد تعريف موحد متفق عليه ابلنظر للتعريفات السابقة وبعد البحث واالستقراء والنق

بنظر الباحث  -لألجهزة الذكية، كما أن كل التعريفات اليت قرأها الباحث سواء اليت كتبها يف هذا البحث أم ال فإهنا 

ليست تعريفات جامعة مانعة لألجهزة الذكية بل هي تعريفات قاصرة إما على نوع معني من األجهزة الذكية أو  -

 على وظيفة أو صفات معينة هلا.

بعد تعريف كلمة األجهزة وبيان أصلها اللغوي، وكذلك كلمة وابلرجوع إىل األصل اللغوي ملصطلح األجهزة الذكية و 

 الذكية، ميكننا أن نبني معىن عبارة األجهزة الذكية بشكل كامل وعام.

 أحدمها يعتمد على األصل اللغوي واآلخر اصطالحي.ويرى الباحث أن هناك تعريفني لعبارة األجهزة الذكية، 

 أوال: التعريف اللغوي:

لقد مر معنا أن كل كلمة يف عبارة األجهزة الذكية هلا معىن عام وآخر خاص، فإذا أخذان املعىن العام لكل كلمة 

 ودجمناه مع املعىن العام للكلمة األخرى سيتضح تعريف العبارة كاملة من الناحية اللغوية.

كلمة األجهزة مبعناها العام تعين: املتاع، وكلمة الذكية مبعناها العام أيضًا تعين: الكثرية واملتطورة، وإن كان ذلك  ف

 كذلك فيصبح املعىن العام للعبارة كاملة هو: املتاع الكثري واملتطور، أو املتاع كثري التطور.

ألصل اللغوي ملفردات املصطلح هو: املتاع كثري إذاا يرى الباحث أن تعريف عبارة األجهزة الذكية بناء على ا

 التطور، وأن عبارة األجهزة الذكية هي مجع ومفردها اجلهاز الذكي.

إن هذا التعريف اللغوي هو تعريف جامع لكل أنواع األجهزة الذكية إال أنه ليس مانعا، ألنه يشمل األجهزة الذكية 

ء متطور ومتقدم ينتفع به ويراد امتالكه، واحلقيقة أن هناك أشياء وغريها، وعبارة املتاع كثري التطور تعين: أي شي

متطورة وينتفع هبا ويراد اقتنائها إال أهنا ليست من ضمن األجهزة الذكية، ونذكر من هذه األشياء على سبيل املثال ال 
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ل هذه األشياء تعترب متاعاً : لباس الغطّاس احلديث، لباس رائد الفضاء، األدوية احلديثة، والسيارات احلديثة، فكاحلصر

ينتفع هبا ويراد امتالكها ممن حيتاجها كما أهنا متطورة ومتقدمة ومل تكن موجودة يف السابق وابلتايل ينطبق عليها 

التعريف اللغوي، ولكن التعريف اللغوي عادة ال يراد منه التعريف اخلاص والعميق للمعّرف، وإمنا يستأنس به ويبىن 

صطالحي العميق والذي عادة ما يكون جامعا مانعا، ولذلك َتد كثريا من املصطلحات هلا تعريفاً عليه التعريف اال

 أخر اصطالحي. الغوايً وتعريف

 اثنياا: التعريف االصطالحي:

يقصد الباحث ابلتعريف االصطالحي هنا أي التعريف العميق والدقيق اخلاص بعبارة األجهزة الذكية، وهناك عدة 

، "وهو بيان الشيء بذكر التعريفات، ومن هذه األنواع اليت يفضلها الباحث هو التعريف ابلتقسيم وحتديد أنواع لوضع

، ولذلك يذكر الباحث عدة تقسيمات ليتم التوصل للتعريف الذي (1)أقسامه اليت ينقسم إليها حبيث يتميز عن غريه"

 يراه مناسباً ملصطلح األجهزة الذكية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .76سابق، ص رجع، ممقدمة يف صنع احلدود والتعريفات دراسة أصولية تعرض أسس وضع املصطلحاتالسنوسي،  )1(
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 اخلاصة ابألجهزة الذكية التقسيمات

 نتيجة التقسيم التقسيم م

 آالت األجهزة الذكية إما أن تكون آالت أو ال 1

 كهرابئية فإن كانت آالت، فإما أن تكون آالت كهرابئية أو ال 2

 وتعمل بواسطة نظام تشغيلتقنية  فإن كانت آالت كهرابئية، فإما أن تكون ت َقنية وتعمل بواسطة نظام تشغيل أو ال. 3

4 
فإن كانت تقنية وتعمل بواسطة نظام تشغيل، فإما أن تكون قادرة على االتصال 

 والتصفح يف اإلنرتنت أو ال
 قادرة على االتصال والتصفح يف اإلنرتنت

5 
فإن كانت قادرة على االتصال والتصفح يف اإلنرتنت، فإما أن تكون قادرة على 

 ال.االتصال ابلشبكات أو 
 قادرة على االتصال ابلشبكات

6 
فإن كانت قادرة على االتصال ابلشبكات، فإما أن تكون قادرة على االرتباط 

 والتفاعل مع آالت أخرى شبيهة هبا أو ال

قادرة على االرتباط والتفاعل مع آالت 

 أخرى شبيهة هبا

7 
هبا، فإما أن يكون فإن كانت قادرة على االرتباط والتفاعل مع آالت أخرى شبيهة 

 لديها نسبة من الذكاء االصطناعي أو ال.
 لديها نسبة من الذكاء االصطناعي

8 
فإن كان لديها نسبة من الذكاء االصطناعي، فإما أن متكن املستخدم من إعادة 

 تكييفها إىل حد ما حبسب رغبته أو ال.

متكن املستخدم من إعادة تكييفها إىل حد 

 ما حبسب رغبته

 

 

 

 هو: صطلح األجهزة الذكيةيرى الباحث بناء على ما سبق، أن التعريف العميق مل

آالت كهرابئية تقنية تعمل بواسطة نظام تشغيل أو أكثر وقادرة على االتصال والتصفح يف الشبكات واإلنرتنت 

دمها من إعادة واالرتباط والتفاعل مع آالت أخرى شبيهة هبا وتتمتع بنسبة من الذكاء االصطناعي ومتكن مستخ

 .تكييفها إىل حد ما حسب رغبته وقادرة على العمل بشكل مستقل نوعا ما



 

25 

 :شرح تعريف الباحث لألجهزة الذكية

ذكر الباحث يف التعريف عدة كلمات متثل قيودا للتعريف لكي يصبح التعريف جامعا مانعا وخاصا ابألجهزة الذكية 

 فقط دون غريها.

 وهذه القيود:

 ذا قيد خيرج كل شيء ما عدا اآلالت.وه هي آالت: -1

والتيار الكهرابئي يف عملها، وهذا قيد خيرج كل  ةأي اآلالت املصنعة اليت تعتمد على الطاقة الكهرابئي كهرابئية: -2

ألهنا ال حتتاج للطاقة الكهرابئية  وناآلالت غري الكهرابئية سواء كانت مصنعة مثل آلة رفع احلجر اليت يستعملها البنائ

 عملها، وخيرج أيضا كل ما يطلق عليه آلة أو آلية يف االستعمال املعنوي مثل: آلية عمل الشركة، أو يف االستعمال يف

وبشكل عام فإن كلمة كهرابئية خترج كل  ،إليه الظروف، وكذلك خيرج آلة املوسيقى اليدوية تاللغوي كمن يقول: آل

 آلة ال تتخذ من الكهرابء مصدراً للطاقة.

( وجاء يف تفسري القرطيب عن معىن أتقن يف 88: ﴿ص ْنَع اَّللَّ  الَّذ ي أَتْـَقَن ك لَّ َشْيء ﴾)النمل: قال هللا  ة:تقني -3

اآلية الكرمية: "واإلتقان اإلحكام، يقال رجل تقن أي حاذق ابألشياء، وقال الزهري: أصله من ابن تقن، وهو رجل 

، (1)قال: أرمى من ابن تقن، مث يقال لكل حاذق ابألشياء تقن"من عاد مل يكن يسقط له سهم فضرب به املثل، ي

ه(: " )ت ْقن يَّة( على وزن )ع ْلم يَّة( وهي مصدر صناعي من )التـََّقْن( 1429وكلمة تقنية كما ذكرها أبو زيد )املتوىف: 

كلمة لأهنا بدل ، ومقصود الباحث من إيراد كلمة تقنية يف تعريفه (2)بوزن )اْلَعَلْم(. والتقن: الرجل الذي يتقن عمله "

هذه اآلالت الكهرابئية تعتمد على تقنية تقنية تعين أن كما أن   واملستخدمة بكثرة، إلكرتونية ذات األصل األجنيب

ة التخزين، املعلومات يف عملها، واملقصود بتقنية املعلومات هو: "إحكام املعلومات من جهة سرعة احلفظ، وجود

، ووصف اآلالت (3)وسرعة الوصول إىل املعلومة، وسهولة التعامل معها، وسهولة تبادل املعلومات بني املتعاملني هبا"

                                                
 .244ص 13، مرجع سابق،جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1(
م( 1996هـ/1417، 3)الرايض: دار العاصمة، ط معجم املناهي اللفظية وفوائد يف األلفاظأبو زيد، بكر بن عبد هللا،  )2(

 .412ص
بعنوان: أحكام يف املعلوماتية،  ، حبث مقدم يف ورشة عملاألطر العامة ألحكام تقنية املعلوماتعبدالرمحن بن عبدهللا، السند،  )3(

 .6بقاعة املؤمترات مبركز اخلزامى، ص –م، ابلرايض 23/11/2002ه املوافق: 23/10/1423اتريخ: 
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قن عملها من حيث مهامها الذاتية املعقدة واملتعددة كعمليات الرايضة والتصوير والتسجيل تأبهنا آالت تقنية أي ت

تقوم هبا هذه األجهزة، وهو قيد خيرج اآلالت الكهرابئية غري التقنية اليت ال تتمتع واالتصال وحنو ذلك من املهام اليت 

ولكنه ال يتمتع إال مبهمة  ةمهام معقدة ومتعددة مثل املصباح الكهرابئي التقليدي فهو آلة كهرابئي زابلقدرة على إجنا

 ت، كما أهنا غري معقدة ابلنسبة جلهاز ذكي.واحدة فقط وهي اإلانرة احملدودة وهي مهمة ال تعتمد على تقنية املعلوما

وهذا قيد مهم يعين أن كل آلة كهرابئية ال تعمل بواسطة نظام تشغيل  تعمل بواسطة نظام تشغيل أو أكثر: -4

، وهذا قيد مهم يف بيان ماهية األجهزة الذكية، ويعّرف نظام تشغيل أبنه: " هو ذلك الربانمج الذي اذكي اليست جهاز 

عندما نفتح احلاسب وال يفارقنا إال عند إغالقه. وهو أول برانمج يثبت على احلاسب ليدير مجيع موارده ويتيح نراه 

، فنظام التشغيل هو الذي (1)للمستخدم واجهة مستخدم متكنه من التعامل مع املكوانت املادية بكل سهولة ويسر"

 .يدير عمليات اجلهاز ويعمل وسيط بني املستخدم واجلهاز

: هذا قيد خيرج كل جهاز ليست لديه القدرة على قادرة على االتصال والتصفح يف الشبكات واإلنرتنت -5

االتصال وتصفح الشبكة العنكبوتية أو ما يعرف ابإلنرتنت، مثل جهاز احلاسبة التقليدية فهي جهاز كهرابئي وتقين 

 يف الشبكة العنكبوتية فضالً عن تصفحها. وتقوم حبل املسائل املعقدة إال أهنا ال متتلك القدرة على الولوج

: األجهزة الذكية هلا القدرة على أن ترتبط وتتفاعل مع أجهزة ذكية االرتباط والتفاعل مع آالت أخرى شبيهة هبا -6

أخرى مثل اهلواتف والطابعات الذكية والشاشات والساعات الذكية واحلواسيب واللوحات الذكية وغري ذلك، وهذا ال 

ن ترتبط على الدوام ولكن هلا القدرة على ذلك من خالل االتصال أو االرتباط عن طريق الشبكة العنكبوتية يستلزم أ

أو شبكة حملية أو من خالل بعض التقنيات احلديثة يف االتصال كتقنية القارن املعروفة ابسم البلوتوث، وتقنية االتصال 

( وهي اختصار NFCتواصل قريب املدى اليت يرمز هلا ابلرمز )ال(، وتقنية IRابألشعة حتت احلمراء املعروفة برمز )

وهذه العبارة تعين: االتصال قريب املدى، أو من خالل  (Near field communication)للعبارة اإلجنليزية

وصلة كهرابئية سلكية بني جهازين أو أكثر، فكل جهاز يفتقر إىل مثل هذه الوسائل يف االتصال ال يعترب جهازا 

وال يشرتط أن حيتوى على كل هذه الوسائل بل يكفي أن تكون هناك وسيلة اتصال فعالة، ومقصد الباحث من  ذكيا،

                                                
 .18م( ص2016، 3)جامعة أم القرى، ط نظم التشغيلعبدالرمحن أمحد حممد، عثمان،  )1(
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يف الشكل، ألن األجهزة  هعبارة )شبيهة هبا( أي شبيهة خبصائصها أو صفاهتا بشكل نسيب أو كلي، وليس الشب

 وخمتلفة. ةالذكية هلا أشكال كثري 

، والذكاء االصطناعي هو "دراسة كيفية توجيه احلاسب ألداء أشياء يؤديها االصطناعيتتمتع بنسبة من الذكاء  -7

، كما يعرف الذكاء االصطناعي أبنه " علم جعل اآلالت تصنع األشياء اليت تتطلب ذكاًء (1)اإلنسان بطريقة أفضل"

مل بنسبة من الذكاء االصطناعي ، ومقصود الباحث من تقييد األجهزة الذكية أبهنا تع(2)بشراي من أجل القيام هبا "

أن هذه األجهزة هلا قدرات على التفاعل مع املستخدم والقيام ببعض املهام الذكية مثل إجناز العمليات احلسابية 

املعقدة وتذكري املستخدم ابملواعيد املهمة وحالة الطقس وقراءة بعض النصوص وترمجتها والتعرف على الوجوه يف 

درة على معرفة اهتمامات املستخدم حيث توفر له األخبار اليت تتفق مع اهتماماته ومستواه الصور، كما أن هلا الق

 الرايضي، وغري ذلك الكثري.

إن  متكن مستخدمها من إعادة تكييفها إىل حد ما حسب رغبته وقادرة على العمل بشكل مستقل نوعا ما، -8

ه مستخدمها، حيث تستطيع تنفيذ بعض األوامر اليت يريدها لألجهزة الذكية مرونة يف ترتيبها وهتيئتها حبسب ما يريد

املستخدم لتتماشى مع رغباته وأهدافه، وميكن تزويدها بتطبيقات خاصة خيتارها املستخدم وحيدد مهام تلك 

 التطبيقات والربامج مبا حيتاجه، وهذه التطبيقات والربامج ميكنها أن تشغل اجلهاز الذكي بشكل تلقائي مستقل نسبياً 

 إلجناز األوامر املدخلة سلفا من ق َبل املستخدم.

الواردة أعاله توضح ماهية األجهزة الذكية ومتيزها عن غريها من املصنوعات، واجلدير ابلذكر أن  دإن هذه القيو 

 لألجهزة الذكية مصطلحات أخرى منتشرة مثل: األجهزة اإللكرتونية، األجهزة التقنية، األجهزة املعلوماتية، وأجهزة

 تقنية املعلومات، فكل هذه املصطلحات يقصد هبا األجهزة الذكية وال م َشاحَّة يف االصطالح.

                                                
)مصر: جملة البحث العلمي يف  والذكاء االصطناعي: دراسة مقارنةاآللة بني الذكاء الطبيعي وآخرون،  -فؤاد، نفني فاروق  )1(

 .491ص 3م، جملة علمية حمكمة( ج2012، 13جامعة عني مشس، العدد  –كلية البنات   –اآلداب 
 .491ص 3، جسابقالرجع امل )2(
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 الثاين: اتريخ األجهزة الذكية حثاملب

َواْلَبْحر  اإلنسان وفضله على كثري ممن خلق كما قال سبحانه: ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبين  آَدَم َومَحَْلَناه ْم يف  اْلرَبّ   لقد كرَّم هللا 

ياًل﴾ )اإلسراء:  َّْن َخَلْقَنا تـَْفض  َن الطَّيّ َبات  َوَفضَّْلَناه ْم َعَلٰى َكث ري  ممّ  (، ويقول الشيخ السعدي )املتوىف: 70َوَرَزقْـَناه م مّ 

ع هـ( يف تفسري هذه اآلية الكرمية: "وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي ال يقدر قدره حيث كرم بين آدم جبمي1376

وجوه اإلكرام، فكرمهم ابلعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم األولياء واألصفياء وأنعم عليهم ابلنعم 

 .(1)الظاهرة والباطنة."

هلذا اإلنسان أن ميزه عن غريه من املخلوقات ابلعقل، ومن خالل هذا العقل استطاع اإلنسان أن  ومن كرم هللا 

فسه ويبين حضارته، ويسد احتياجاته، ويقوم ابالخرتاعات والصناعات اليت تساعده يف حياته، يتعلم ويعلم ويطور ن

فالعقل اإلنساين فريد من نوعه وبه تعلم اإلنسان، ومن خالل هذا العقل يستطيع اإلنسان أن مييز بني احلق والباطل، 

هلا يستطيع اإلنسان أن يدرك األشياء ويفهمها، وبني اخلري والشر، وبني النافع والضار، والعقل هو اآللة اليت من خال

: ﴿إ نَّ يف  َخْلق  السََّماَوات  َواأْلَْرض  َواْخت اَلف  اللَّْيل  أصحاب العقول الصحيحة السليمة بقوله  وقد مدح هللا 

﴾)آل عمران:  لباب: "ألويل األلباب أي العقول (، يقول ابن كثري يف معىن أويل األ190َوالنـََّهار  آَلاَيت  ألّ  ويل  اأْلَْلَباب 

 .(2)التامة الذكية اليت تدرك األشياء حبقائقها على جلياهتا، وليسوا كالصم البكم الذين ال يعقلون"

نَس إ الَّ وعمارة األرض، فقال  خلق اإلنسان لغاية وهي عبادته  وهللا  : ﴿َوَما َخَلْقت  اجلْ نَّ َواإْل 

،وهذا هو السبب احلقيقي (3)(، "أي: إمنا خلقتهم آلمرهم بعباديت، ال الحتياجي إليهم"56ل يَـْعب د ون ﴾)الذارايت: 

َن اأْلَْرض  َواْستَـْعَمرَك ْم ف يَها فَاْستَـْغف ر وه  مث َّ ت وب وا إ لَْيه  ۚ إ نَّ َريبّ  َقر يٌب خللق اإلنسان، كما قال  : ﴿ه َو أَنَشَأك م مّ 

خلقكم من األرض اليت خلق منها أابكم آدم، وجعلكم عمارا تعمروهنا  (، "أي: ابتدأ61جمُّ يٌب﴾)هود: 

 ، فاإلنسان يقوم ببناء األرض وعمارهتا مبا وهبه هللا من مواد وعقل وقدرة على التعلم، وجعل هللا (4)وتستغلوهنا"

                                                
، حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق املنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا،  )1(

 .463م( ص 2000هـ /1420، 1)مؤسسة الرسالة، ط
 .162ص 2سابق، جالرجع امل )2(
 .396ص 7سابق، جالرجع امل )3(
 ، بتصرف يسري.286ص 4ج ، مرجع سابق،تفسري القرآن العظيمابن كثري، ،  )4(
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(، 30ل ْلَماَلئ َكة  إ يّن  َجاع ٌل يف  اأْلَْرض  َخل يَفًة﴾)البقرة: ﴿َوإ ْذ قَاَل رَبَُّك :  اإلنسان خليفة يف هذه األرض كما قال

، فاإلنسان خليفة يف األرض ويقوم (1)يقول ابن كثري: "أي: قوما خيلف بعضهم بعضا قران بعد قرن وجيال بعد جيل"

 وبعمارهتا وتطويرها ويستغل الكون كله يف ذلك.

له الكون كله، وخلقه لعبادته، واستخلفه يف األرض لعمارهتا، ومن مظاهر  كرَّم اإلنسان، وميزه ابلعقل، وسخر  هللا 

له، واملتتبع  ذلك العقل وهذا التسخري أن اإلنسان استطاع أن يطور نفسه وأن يستغل املوارد اليت سخرها هللا 

كل فرتة مل تكن للتاريخ اإلنساين يرى كيف استطاع اإلنسان أن يتطور جياًل بعد جيل، وأن تظهر أشياء جديدة  

، وصنع السفن والطائرات وطوره موجودة يف املاضي، فاإلنسان صنع السالح وطوره، كما صنع الدواء حلاجته

والسيارات وغري ذلك، وحدثت الكثري من الثورات العلمية والصناعية يف التاريخ اإلنسان، ومن أهم نتاج هذه الثورات 

 ت.هو صناعة احلاسوب واهلواتف وتطور االتصاال

يعد من أهم األسباب اليت غريت احلياة البشرية، ومجيع األجهزة الذكية احلالية على  وتطورها احلواسيب رإن ظهو 

اختالف أنواعها تعد صورة من صور تطور احلاسوب، كما أن الظروف اليت مرت هبا البشرية خالل القرنني املاضيني 

تصاالت وغري ذلك، خصوصًا بعد احلرب العاملية الثانية اليت سامهت بظهور الثورات الصناعية والعلمية وثورة اال

 سامهت بظهور الكثري من األجهزة اليت تطورت فيما بعد.

يعرض الباحث حملة اترخيية عن األجهزة الذكية، وعن األجهزة اليت سامهت بظهورها، كما  بحثومن خالل هذا امل

حث أن أهم األجهزة اليت سامهت بظهور وتطور األجهزة الذكية يعرض حملة اترخيية عن الشبكة العنكبوتية، ويرى البا

 هي أربعة أجهزة وهي:

 .احلاسوب -1

 .اهلاتف -2

 .الصوَّارة -3

 .جهاز حتديد املواقع -4

                                                
 .124ص 1سابق، جالرجع امل )1(
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نبذة عن احلاسوب من حيث تعريفه واترخيه وكذلك عن اهلاتف والصوَّارة وجهاز حتديد  بحثولذلك يعرض هذا امل

 ، وذلك من خالل مطلبني:، مث يبني واقع األجهزة الذكيةبطبيعة احلال الشبكة العاملية ، وكذلك يعرض نبذة عناملواقع

 املطلب األول: احلاسوب واهلاتف:

ألن كليهما يعتربان من أهم يتحدث هذا املطلب عن جهاز احلاسوب واهلاتف، والباحث وضعهما يف مطلب واحد 

األجهزة اليت أثّرت على اجملال اإلجرامي كما أهنما من أهم االخرتاعات اليت غريت احلياة العامة، ويتشاهبان إىل حد  

 نجزاهنا.يكبري يف املهام العامة اليت 

 أوال: احلاسوب:

 تعريف احلاسوب:

هناك عدة مسميات للحاسوب، فيطلق عليه احلاسوب أو احلاسب اآليل أو احلاسب وهذه املصطلحات عربية، 

، ولكن هذا ا(، وهو مصطلح أجنيب وليس عربيcomputerويطلق على احلاسوب أيضًا مصطلح الكمبيوتر)

 امل اإلسالمي والعريب بشكل خاص.املصطلح هو أكثر املصطلحات انتشارا يف العامل بشكل عام ويف الع

وال يوجد تعريف موحد للحاسوب أو احلاسب اآليل، ولكن أغلب التعاريف وإن اختلفت ابللفظ إال أهنا متفقة 

ابملضمون إىل حد كبري، ومن تعريفات احلاسوب اليت يراها الباحث جيدة يف بيان ماهيته هو تعريف الدكتور عبدهللا 

"احلاسب هو عبارة عن آلة إلكرتونية تقوم مبعاجلة البياانت وختزينها واسرتجاعها وإجراء العمليات املوسى حيث قال: 

 .(1)احلسابية واملنطقية بناء على طلب املستخدم"

 حملة اترخيية عن احلاسوب:

لعمليات لقد كانت من أهم احتياجات الناس منذ زمن بعيد أن حيسبوا األشياء، وحساب األشياء يكون ابألرقام وا

احلسابية، "وقبل ظهور األرقام كان الناس قدميا جيرون احلساابت ابلرموز، ولكل رقم من األرقام رمزه اخلاص به، وكانت 

الرموز تتخذ شكل األحرف األجبدية يف أي لغة، أو شكل اخلطوط املستقيمة أو الدوائر، وهبذه الرموز كانت تتم 

                                                
م( 2010ه / 1431، 6)الرايض: مكتبة امللك فقد الوطنية، ط مقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى، عبدهللا بن عبدالعزيز،  )1(

 .11ص
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ومل يكن يعرف استخدام هذه الطريقة سوى قلة من الناس، كما كانت  عمليات احلساب لدى مجيع األمم القدمية،

هذه الطريقة يف احلساب عدمية النفع من الناحية العلمية، وكانت سائر الشعوب يف ذلك الوقت مثل البابليني والفرس، 

املسلم حممد بن  واملصريني، واليواننيني، والعرب، يستخدمون هذه الرموز يف احلساب، إىل أن جاء عامل الرايضيات

ه( الذي طور نظام األعداد فاستخدم األرقام وطورها بدل الرموز، وما زالت األرقام 232موسى اخلوارزمي )املتوىف: 

، واخلوارزمي هو "مؤسس علم اجلرب يف كتابه اجلرب واملقابلة الذي له ما (1)اليت طورها تستعمل إىل وقتنا احلاضر"

يف تطور علم الرايضيات واحلساب بشكل حموري له األثر األكرب يف تطور العمليات ، وقد ساهم اخلوارزمي (2)بعده"

احلسابية على مر العصور، واحتاجت احلضارات اإلنسانية على اختالفها وتنوعها زماانً ومكاانً إىل العمليات احلسابية، 

جلانب اإلجيايب فيها، وعند اندالع احلضارة اإلنسانية ولعل هذا هو ا ةت احلروب بشكل كبري يف تطور وهنضوقد سامه

احلرب العاملية األوىل وبعدها احلرب العاملية الثانية تطورت طريقة القيام ابلعمليات احلسابية، فقد كانت الطائرات 

واملدافع والسفن والغواصات والصواريخ تعتمد على العمليات احلسابية، كما كانت العمليات احلسابية سابقا قبل 

بطيئة وطويلة، بل كانت بعض العمليات احلسابية يف ذلك الوقت حتتاج إىل أسابيع وإىل عدد من  ظهور احلاسوب

 ن بعد تطور احلاسوب ميكن إجناز تلك العمليات احلسابية أبقل من اثنية واحدة.آلاألفراد إلجنازها، وا

ة واالحتفاظ هبا، "ومتكن عامل لقد كان اهلدف الرئيسي من صناعة واخرتاع احلاسوب هو القيام ابلعمليات احلسابي

م من وضع فكرة برجمة اآلالت احلاسبة، حيث متكن من بناء آلة متكنهم من 1882الرايضيات اإلجنليزي )ابابج( سنة 

القيام بعمليات اجلمع بطريقة ميكانيكية، وكان غرضه من استخدام هذه اآللة حساب دوال متعددة مثل اللوغاريتمات 

ذلك جدول الفروق، وُت بناء منوذج صغري هلذه اآللة، وهي آلة حاسبة تشبه الكمبيوتر تستخدم والدوال مستخدماً يف 

 .(3)لكل األغراض"

الصدفة بل كانت هناك حماوالت إلجراء العمليات احلسابية بطريقة  ةالتطور يف آلة الفروق لباابج مل أتت وليد اوهذ

 أسهل قبلها وبعدها، ومن هذه احملاوالت:

                                                
 .21-20م( ص2003، 1)القاهرة: دار اللطائف، ط عبقري علم الرايضيات اخلوارزميعاطف، حممد،  )1(
ه / 1425، 1)الرايض: ط مني يف تقدم احلضارة اإلنسانيةجهود العلماء املسلاخلويطر، خالد بن سليمان بن علي،  )2(

 ، بتصرف.184م( ص2004
 .34ص ، مصدر سابق،علم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاته الرتبويةمازن، حسام حممد،  )3(
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"األايكس: وهي احملاولة األوىل مليكنة العمليات احلسابية، وهي طريقة مازالت مستخدمة يف تعليم األطفال طريقة  -1

 العد.

 خالهلا إجراء العمليات احلسابية )الضرب والقسمة املطولة(. آلة انبري اخلشبية: حيث يستطيع املستخدم من -2

 املسطرة احلاسبة: حيث يستطيع املستخدم من خالهلا إجراء العمليات احلسابية املعقدة. -3

 حاسبة لينز: حيث يستطيع املستخدم من خالهلا إجراء عمليات الضرب والقسمة واستخراج اجلذور الرتبيعية. -4

 ابج: حيث يستطيع املستخدم من خالهلا استخراج اللوغاريتمات بدقة أكرب.آلة الفروق لبا -5

 آلة اجلمع الطابعة: حيث يستطيع املستخدم من خالهلا إجراء اجلمع وطباعة النتيجة على شريط من الورق. -6

 .(1)ماكينة هولريث للتبويب: وهي أول آلة كهروميكانيكية، حيث تعمل بنظام البطاقات املثقبة" -7

م وضع هولريث 1885يعترب هولريث أول من ساهم بشكل كبري يف حفظ العمليات احلسابية وختزينها، "ويف عام و 

أول نظام لتخزين البياانت على بطاقات وذلك بتثقيبها ضمن قواعد حمددة، وسرعان ما أدى هذا إىل أن تطورت آلة  

بدأ ظهور اجليل  –عد احلرب العاملية الثانية بسنتني ب –م 1946كهرابئية ميكنها قراءة البطاقات املثقوبة، ويف عام 

 .(2)األول من أجيال احلاسبات اآللية"

للحاسوب ستة أجيال تطورت منذ أربعينيات القرن املاضي إىل اآلن، "ولقد استخدم يف تصميم اجليل األول 

ئ سرعة التنفيذ مقارنة حباسبات الصمامات املفرغة، حيث امتاز هذا اجليل بكرب احلجم والوزن الثقيل للجهاز مع بط

ابإلضافة إىل استهالكها العايل للطاقة الكهرابئية وابلتايل تولد حرارة  -اليت تقاس سرعتها ابمللي اثنية  -اجليل الرابع 

( وهو أشهر وأكثر IBMعالية، وأشهر حاسبات هذا اجليل احلاسب اإللكرتوين إينياك، واحلاسب اإللكرتوين )

ول استخداما، وقد ُت استخدام األسطوانة املمغنطة كذاكرة للجهاز والبطاقات املثقبة كوسيلة حاسبات اجليل األ

 .(3)إدخال وإخراج"

م نتيجة الخرتاع الرتانزستور، 1959ظل احلاسوب يطور شيئاً فشيئاً "وظهر اجليل الثاين للحاسبات اآللية يف فرتة عام 

من الصمامات املفرغة، حيث متيز الرتانزستور أبنه ال حيتاج للتسخني والذي ُت استخدامه يف صناعة احلاسبات بداًل 

                                                
 . بتصرف يسري.10، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )1(
 .34ص سابق، رجع، معلم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاته الرتبويةمازن، حسام حممد،  )2(
 . بتصرف يسري.10، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )3(
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قبل البدء يف العمل، مما يوفر الطاقة املستهلكة والوقت الذي حتتاجه عملية التسخني، وكذلك وفر يف طاقة التربيد، 

بري عن العمليات املطلوبة تعللرموز الويف هذه الفرتة استبدلت لغة اآللة مبجموعة من لغات التجميع اليت تستخدم فيها 

 .(1)مما سهل عملية الربجمة، وكذلك ُت ظهور لغة الفورتران املتطورة لتالئم االستخدامات العلمية واهلندسية"

م ظهر اجليل الثالث من أجيال احلاسبات اآللية حيث استخدمت الدوائر املتكاملة بداًل من 1964"ويف عام 

. وهذه التطورات هلا أسباهبا العلمية والسياسية واالقتصادية وغري ذلك من األسباب اليت سامهت بتطور (2)الرتانزستور"

م ظهر اجليل الرابع من أجيال احلاسب اآليل حيث ُت تطوير 1970احلاسوب وهبذه الوترية املتسارعة، "ويف عام 

ها مئات الدوائر وعرفت ابسم الشرائح السيليكونية الدوائر اإللكرتونية إبنتاج شرائح من السيليكون حتمل الواحدة من

م، ويف عام 1971ذات التكامل واسع النطاق، وهذا أدى إىل تصنيع امليكروبوسري أو ما يعرف ابملعاجل الدقيق عام 

 .(3)( تصنيع أول جهاز كمبيوتر شخصي"APPLEأبل )م استطاعت شركة 1978

أصبح صغري احلجم ويستهلك القليل من الطاقة ولديه قدرات عالية يف اجناز وبعد هذا التطور يف احلاسوب وبعد أن 

م، وعرف هذا اجليل جبيل الذكاء االصطناعي، مث ظهر 1980العمليات ظهر اجليل اخلامس من أجيال احلواسيب عام 

  حيث أصبح احلاسوب حبجم أقل من ذي قبل وأكثر –وهي سنة مولد الباحث  –م 1990اجليل السادس عام 

كفاءة وأقل استهالكاً للطاقة من األجيال السابقة، وأصبح حجمه صغرياً حبيث ميكن وضعه يف اجليب، ويف هذا اجليل 

 .(4)العنكبوتية، وما زال احلاسب يف تقدم مستمر" ظهر عصر األقمار الصناعية والشبكة

ية هي سبب تطور القرن الواحد فإذا كانت امليكانيكا هي سبب تطور القرن املاضي فإن شرائح السيليكون التقن

والعشرون، وبنفس هذه الوترية تطورت كل األجهزة مثل الصوارة وجهاز حتديد املواقع واهلاتف، ومن بعدها األجهزة 

 الذكية.

والتطور دائما حيدث بشكل تراكمي وال ميكن لفرد أن يقوم بكل هذا التطور لوحده وابلذات يف االخرتاعات اليت متثل 

قة بتاريخ البشرية، وهذا األمر ينطبق على كافة العلوم ومنها علوم الشريعة اإلسالمية والطب واهلندسة عالمات فار 

                                                
 . بتصرف يسري.35ص سابق، رجع، معلم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاته الرتبويةمازن، حسام حممد،  )1(
 .35ص سابق،الرجع امل )2(
 .36-35ص  سابق، رجع، معلم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاته الرتبويةمازن، حسام حممد،  )3(
 . بتصرف36ص  سابق،الرجع امل )4(
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والفلك والتاريخ والقانون وكل العلوم، ففي علوم الشريعة اإلسالمية مثال َتد أن كل جيل يطور يف هذه العلوم، فحىت 

العلمية مثل كتاب األم لإلمام الشافعي )املتوىف:  الكتاب الواحد قد َتد له سلسلة من الرتاكمات واإلضافات

هـ( تلميذ الشافعي، وخمتصر املزين كذلك 264ه( رمحه هللا، فهذا الكتاب اختصره وأضاف عليه املزين )املتوىف: 204

مام أيب هـ( يف كتابه هناية املطلب يف دراية املذهب، مث جاء اإل478طوره وأضاف عليه إمام احلرمني اجلويين )املتوىف: 

ه( فاختصر كتاب اجلويين وأضاف عليه يف كتابه الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي، مث جاء 505حامد الغزايل )املتوىف: 

هـ( وشرح كتاب الوجيز يف كتابه فتح العزيز شرح الوجيز، وبعد ذلك جاء اإلمام النووي 623اإلمام الرافعي )املتوىف: 

الرافعي وأضاف عليه بكتاب أمساه روضة الطالبني وعمدة املفتني، وحىت كتاب هـ( واختصر وطور كتاب 676)املتوىف: 

النووي الذي يعترب من أهم كتب املذهب الشافعي املعتمدة قام بشرحه وتطويره جمموعة من العلماء منهم اإلمام مجال 

مات الفقهية العلمية اليت ه( يف كتابه املبهمات على الروضة، فهذه سلسلة من الرتاك772الدين اإلسنوي )املتوىف: 

سامهت يف تطوير الفقه اإلسالمي، هذا األمر نراه موجوداً يف سائر العلوم، فال يوجد علم من العلوم إال وله اتريخ من 

التطور والتنمية حىت وصل إىل ما وصل إليه اآلن، وهذا األمر ينطبق على علم احلاسب اآليل وعلى سائر االخرتاعات 

 واألجهزة الذكية.

وهذا التطور الرتاكمي ال خيتص ابالخرتاعات الصناعية والعلوم النظرية فقط بل يشمل كل تطور سواء كان هذا التطور 

اجيابيا او سلبيا، فحىت التطور السليب قد يكون تراكميا كذلك، فكما أن التطور االجيايب الذي ميثل نقلة نوعية يف 

يف التاريخ اإلنساين، وهذا األمر ينطبق حىت ا إلنسانية اليت متثل تراجعالتاريخ اإلنساين فكذلك األحداث املأساوية ا

على الظواهر االجتماعية وعلى األسرة واالقتصاد واملال والقانون والطب وسائر املوجودات، وحىت اإلنسان يف نفسه 

مث يتطور ويكرب شيئاً فشيئاً، هذا التطور، فعندما يكون جنيناً يف بطن أمه له مراحل ينمو ويتطور من خالهلا، مث يولد، 

هذا هو التطور اإلجيايب، وهذا ما حيدث مع سائر العلوم، ولكن قد يكون هناك تطور سليب وانتكاسة يف بعض 

 األشياء، وهذا ما حيدث لإلنسان عندما يكرب ويضعف شيئاً فشياً، وهذه هي سنة هللا العزيز احلكيم.
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 اثنياا: اهلاتف:

 تعريف اهلاتف:

هناك نوعان رئيسيان للهاتف، النوع األول هو اهلاتف األرضي، والثاين هو اهلاتف النقال أو احملمول، ويسمى اهلاتف 

ابلتلفون، وللهاتف أو التلفوانت بنوعيها األرضي والنقال عدة تعريفات منها "التلفون: اهْلَات ف َوه َو وجهاز كهريب يْنقل 

، وجاء يف معجم لغة الفقهاء أبن اهلاتف "اسم فاعل من هتف، الصوت يسمع (1)ن"اأْلَْصَوات من َمَكان إ ىَل َمَكا

، ويعرف اهلاتف احملمول أيضا أبنه: "جهاز اتصال (2)دون أن يرى صاحبه، واهلاتف هو: آلة تنقل االصوات إىل بعيد"

والنصية والصور عن بعد  صغري احلجم، مرتبط بشبكة لالتصاالت الالسلكية، وتسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتية

 ، وقد ساهم اهلاتف والتطورات اليت مرت عليه بتطور األجهزة الذكية بشكل كبري جداً.(3)وبسرعة فائقة"

 املطلب الثاين: الصوَّارة وجهاز حتديد املواقع والشبكة العاملية:

 : الصوَّارة:أوالا 

 تعريف الصوَّارة:

ْلت َقاط  الصوَّارة أو َصوَّارٌَة هي آلة التصوير،  وجاء يف معجم الغين: "َصوَّارٌَة: من صور، وهي آَلٌة ل لتَّْصو ير  َخاصٌَّة اب 

ين َما" ، والفعل َصوََّر، ويقال: "َصوََّر اْلَمْنظََر: َأَخَذ لَه  (4)الصَُّور ، أَو  اْلَمَناظ ر  اْلم َتَحرّ َكة  ل تـ ْعَرَض َعَلى َشاَشة  التـَّْلَفَزة  أَو  السّ 

لَقَلم  أَو  الف ْرَشاة ، ويقال: َصوََّر َمْنَظرًا طَب يع يّاً مجَ يالً ص ورَ  َلة  التَّْصو ير  أَْو َرمَسَه  َعَلى الَوَرق  اب  ، ويقال أيضاً: َصوََّر األ م وَر ًة ِب 

َتاٌر أبـَْيض  م ْسَتط  (5)َكَما َرآَها: أي َوَصَفَها َوْصفًا َكام اًل" ين َما: س  يٌل، تـ ْعَرض  َعَلْيه  ص َور  األَْفاَلم  الصَّاد رَة  ، "وَشاَشة  السّ 

                                                
 .87ص 1، مرجع سابق جاملعجم الوسيطجممع اللغة العربية،  )1(
هـ / 1408، 2)دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط معجم لغة الفقهاءحامد صادق، قنييب،  –حممد رواس قلعجي،  )2(

 .491م( ص1988
، املشرف: حيدر جبار حممود  أحكام اهلاتف يف الفقه اإلسالميالسورجي، سامي حاجي عبدهللا، رسالة ماجستري بعنوان:  )3(

 4م( ص2012-3-7كلية الشريعة، اتريخ املناقشة   –)بغداد: اجلامعة العراقية 
 .97ص 14، مرجع سابق، جمعجم الغين الزاهرعزم، عبدالغين، أبو ال )4(
 . بتصرف.98ص 14سابق، جالرجع امل )5(
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يل  )كامريا(" ، إذًا الصوَّارة هي آلة التصوير اليت تصور وحتفظ الصور، ولكن املصطلح املنتشر هلا (1) م ْن َصوَّاَرة  التَّْسج 

املصطلح السائد بسبب الغزو ( وتنطق كامريا، وهذا املصطلح اإلجنليزي هو CAMERAهو املصطلح اإلجنليزي )

الثقايف وغري الثقايف للبالد العربية من جهة، وبسبب ضعف اللغة العربية عند الناس من جهة أخرى، وبسبب قوة 

انتشار هذا املصطلح وكثرة استعماله فقد ع ّرَب وأصبح يذكر يف معاجم اللغة العربية مثل معجم اللغة العربية املعاصرة، 

بقوله: "كامريا )مفرد(: مجع كامريات: كامرية؛ وهي آلة تصوير فوتوغرايّف تنقل صورة األشياء حيث عرف الكامريا 

 .(2)اجملسَّمة على فيلم يف جزئها اخللفّي بتأثري الضَّوء فيه أتثريًا كيميائيًّا، ويقال: كامريا سينمائيَّة"

 حملة اترخيية عن الَصوَّارَة:

بعلم البصرايت، وكما كان للعلماء  نيئج علم الفيزايء أو كما يسميه علماء املسلمالصوَّارة أو آلة التصوير هي أحد نتا

املسلمني مثل اخلوارزمي الفضل الكبري يف تطور علم الرايضيات الذي ساهم بتطور علم احلاسوب الذي غري وجه 

جهزة الذكية، "وقد عرفه احلياة احلديثة، فكذلك علم الفيزايء، وهذا العلم من أهم العلوم اليت سامهت بتطور األ

املسلمون ابسم علم الطبيعة وخلطوه حيناً مع الرايضيات وأحياانً مع الكيمياء، وعرفوا له كذلك وجهاً تطبيقياً هو علم 

تلقفته  ذيا، وهو العلم الهاحليل )امليكانيكا(، وأطلقوا على علم الفيزايء علم )البصرايت( ألنه أحد فروعه بل أمه

 .(3)صناعات غريت وجه احلياة املعاصرة مثل: الكامريا، واجملاهر، والنظارات، وغري ذلك" أورواب وطورت به

إن من أهم العلماء املسلمني الذين سامهوا بتطور التصوير ومعرفة الضوء والعني هو مؤسس علم البصرايت احلسن بن 

يزايء والبصرايت على اإلطالق، وما زالت م(، ويعترب ابن اهليثم من أشهر علماء الف1040احلسن بن اهليثم )املتوىف: 

شهرته إىل وقتنا احلاضر، "ويقول عنه الفيزايئي النظري الباكستاين أمحد عبدالسالم احلائز على جائزة نوبل، يقول عنه 

املناظر اعتزازًا وافتخاراً: )أخي يف الفيزايء(، وللحسن ابن اهليثم اثنان وتسعون كتاابً، تتعلق كلها ابلرايضيات والفلك و 

 .(4)وبناء األدوات الرايضية، ومن أشهرها كتاب املناظر"

                                                
 .10ص 13سابق، جالرجع امل )1(
 . بتصرف يسري.1891ص 3، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )2(
 ، بتصرف يسري.163، مرجع سابق، صاحلضارة اإلنسانيةجهود العلماء املسلمني يف تقدم اخلويطر،  )3(
، تقدمي: رشدي راشد، مراجعة: حممد الغدادي )لبنان: جملة احلسن بن اهليثم: حبوثه وكشوفه البصريةمصطفى، نظيف،  )4(

 . بتصرف يسري.186، جملة علمية حمكمة( ص 2009، يناير 359املستقبل العريب، العدد 
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ومن خالل َتارب ابن اهليثم أو ما يعرف ابلتجارب اهليثمية توصل إىل معرفة كيفية الرؤية من خالل العني وكيف ميكن 

تظهر معكوسة  تكوين الصورة من خالل الضوء، "ومن املرجح أن ابن اهليثم شاهد أن الصورة املنطبعة )املنعكسة(

وال شك أن هذه التجربة اهليثمية تعد الطور التجرييب األول ملا يسمى حالياً  –يف َتربته ابخلزانة املثقوبة  -)مقلوبة( ، 

)الكامريا( أو التصوير الشمسي، ولو وجد من يسري هبذه الفكرة بنفس الوترية العلمية اليت تناوهلا هبا ابن اهليثم لقدر أن 

لتصوير الشمسي قبل ظهوره الفعلي يف أورواب بزمن طويل، حيث مل يتم ظهور بداايته إال يف عام يظهر اخرتاع ا

 .(1)م"1822

وبعد ذلك توالت التجارب واألحباث واحملاوالت ألخذ صورة اثبتة، بداية من الرسم اليدوي إىل التصوير بواسطة آلة 

ز( أبحباث هامة على مركبات كيميائية تساعد على تثبيت م قام العامل األملاين )شولت1727خاصة يف ذلك، "ويف عام 

الصورة على السطوح املعاجلة أبمالح الفضة، ويف هذا االَتاه أجرى العاملان )برستلي( اإلجنليزي و)شارل( الفرنسي 

ت . وهكذا ظلت آال(2)م أحبااًث غاية يف األمهية، مهدت السبيل أمام عباقرة صناعة الكامريا احلديثة"1770عام 

التصوير تتطور شيئاً فشيئاً حىت وصلت إىل ما وصلت إليه اآلن، فتطورت من خزانة مثقوبة إىل جهاز يوضع يف اجليب 

بكل سهولة، وأصبحت هذه اآلالت تستخدم يف جماالت كثرية كاملراقبة، االحتفاالت، التعليم، الطب، اهلندسة 

 واالتصال وغري ذلك الكثري.

 املواقع:: جهاز حتديد اثنياا 

 تعريف جهاز حتديد املواقع:

 تعمل بواسطة نظام حتديد املواقع. للمالحة آلةجهاز حتديد املواقع هو 

 

 

 

                                                
 .169، مرجع سابق، صجهود العلماء املسلمني يف تقدم احلضارة اإلنسانيةاخلويطر،  )1(
م( 1998، 1، اإلعداد الفين: مجال قطب )مكتبة مصر، طناعة الكامرياالتصوير من الغرفة املظلمة إىل صهبة، مجال،  )2(

 .14ص
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 تعريف نظام حتديد املواقع:

يعرف نظام حتديد املواقع أبنه: "نظام حتديد املواقع واإلحداثيات ابلرصد على األقمار الصناعية وهو يف نفس الوقت 

 . (1)تطبيقات املساحة"يعترب أحد 

( جي يب GPS( ويرمز له )Global positioning Systemويعرف كذلك أبنه: "نظام التموضع العاملي )

قمراً  24أس، وهو النظام املوضوع من قبل الوالايت املتحدة األمريكية، وهو عبارة عن نظام مالحي مكون من 

مدارات خمتلفة وحمدودة يف الفضاء اخلارجي من قبل وزارة الدفاع صناعياً، لتشكل شبكة من األقمار املثبتة يف 

 .(2)األمريكية"

نظام مالحة عرب األقمار الصناعية يقوم بتوفري معلومات عن  بناء على ما سبق ميكن تعريف نظام حتديد املواقع أبنه:

 املوقع والوقت يف مجيع األحوال اجلوية ويف أي مكان على كوكب األرض.

 ية عن نظام حتديد املواقع:حملة اترخي

تطور نظام حتديد املواقع يف أمريكا، "ومع بداية الستينيات من القرن العشرين امليالدي اهتمت عدة جهات حكومية 

يف الوالايت املتحدة األمريكية مثل وزارة الدفاع ووزارة النقل وهيئة الطريان والفضاء انسا بتطوير نظام مالحي يعتمد 

حاجات القطاعني العسكري  م، إال أنه مل يلبّ 1964ر الصناعية، وُت إطالق نظام ترنزيت يف عام على رصد األقما

م قامت وزارة الدفاع 1969واملدين، وبدأ التفكري إما بتطوير هذا النظام أو البحث عن بديل جديد له، ويف عام 

ية، لتوحيد اجلهود وراء إطالق نظام حة ابألقمار الصناعالإبنشاء برانمج جديد حتت اسم الربانمج العسكري للم

مالحي جديد، وابلفعل ُت اقرتاح تقنية جديدة حتت اسم )النظام العاملي املالحي لتحديد املواقع بقياس املسافة والزمن 

ابستخدام األقمار الصناعية(، إال أنه عرف بعد ذلك ابسم النظام العاملي لتحديد املواقع، أو نظام التموضع العاملي 

م ُت اإلعالن عن اكتمال النظام مبدئياً، وأعلن عن 1993ديسمرب  8(، ويف GPS –صارًا )جي يب أس واخت

م، ويف البداية كان نظام التموضع العاملي مقصورًا على االستخدامات العسكرية 1995أبريل  27اكتماله رمسيًا يف 

م السماح للمدنيني 1984ان يف عام للقوات املسلحة األمريكية وحلفائها، حىت أعلن الرئيس األمريكي رجي

                                                
 2)اململكة العربية السعودية، د. ط، د. ت( ص نظام حتديد املواقع العاملياملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين،  )1(
)السعودية: جملة الدبلوماسي، معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة  GPS نظام التموضع العامليهيئة حترير جملة الدبلوماسي،  )2(

 . بتصرف يسري.54م، جملة علمية حمكمة( ص2013، أغسطس 68اخلارجية السعودية، العدد 
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وكان ذلك بعد حادثة إسقاط القوات املسلحة الروسية لطائرة   –ولكن ليس جبميع مميزاته وقوته   –ابستخدامه 

ركاب كورية مدنية دخلت اجملال اجلوي الروسي ابخلطأ، ويدار نظام التموضع العاملي من خالل وزارة الدفاع األمريكية، 

ولة عن إطالق األقمار الصناعية ومراقبتها والتأكد من كفاءة تشغيلها واستبداهلا كل فرتة زمنية حبيث وهي اجلهة املسئ

 .(1)يعمل هذا النظام على مدار الساعة دون توقف"

 : الشبكة العاملية:اثلثاا 

 تعريف الشبكة العاملية:

، وهذه الشبكة هلا مسميات أخرى مثل: الشبكة العنكبوتية، وشبكة مصطلح الشبكة العاملية هو مصطلح عريب

ولكنه أكثر املصطلحات انتشارًا على مستوى  ا(، واإلنرتنت هو مصطلح إجنليزي وليس عربيInternetاإلنرتنت )

 العامل.

 .(2)( مبعىن الشبكة العاملية"International Network( من عبارة )Internet"لقد ُت اشتقاق كلمة )

للشبكة العنكبوتية عدة تعاريف منها: "الشَّبكة العنكبوتيَّة هي: شبكة اإلنرتنت، يقال: ازداد عدد املشرتكني يف 

 .(3)نعيش يف عامل تربطه شبكة عنكبوتّية واحدة" -الّشبكة العنكبوتّية 

عاملّية هتدف إىل ربط العامل وتعرف الشبكة العاملية أو الشبكة العنكبوتية أو شبكة اإلنرتنت أبهنا: "شبكة معلومات 

وجعله كقرية صغرية، وميكن الّدخول إليها من خالل جهاز احلاسوب، ويقال: انتشرت األخبار سريًعا عرب 

، ومن التعريفات أيضا: "اإلنرتنت هي شبكة ضخمة من أجهزة احلاسب املرتبطة ببعضها البعض واملنتشرة (4)اإلنرتنت"

 .(5) ("Information Highwayاإلنرتنت تعرف عند البعض خبط املعلومات السريع )حول العامل، كما أن 

                                                
. 50صم( 2010ه/1431، 1)مكة املكرمة: ط مدخل إىل النظام العاملي لتحديد املواقع: اجلي يب إسداود، مجعة حممد،  )1(

 بتصرف.
 .452، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )2(
 . بتصرف يسري.1565ص 2، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )3(
 .1160ص 2، جاملرجع السابق )4(
 .452، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )5(
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فالشبكة العاملية هي عبارة عن خطوط اتصال عاملية بني كل من يستخدم األجهزة الذكية أو أي جهاز قادر على 

اتصال بذاك املكان  الدخول يف هذه اخلطوط، فالشبكة العاملية ال تنقل الشخص من مكان إىل آخر وإمنا َتعله على

 اآلخر.

 حملة اترخيية عن الشبكة العاملية:

الشبكة العاملية من أهم االخرتاعات اليت سامهت يف تطور ومنو احلضارة اإلنسانية يف كافة اجملاالت، "وهي شبكة 

 شبكات القرن احلادي والعشرين وحمرك احلضارة اجلديدة اليت تقوم على فكرة االتصال ال االنتقال.

فاإلنرتنت منتج غري مستهدف يف صراع الشبكة مل تكن يف خاطر من بدئوها عندما كانت هناك نقطة البداية،  هذه

( Sputnikقمر الصناعي األول سبوتنك )الفعندما أطلق االحتاد السوفييت طال بني الشرق والغرب لسنوات طويلة، 

اخلطوة العمالقة وأحست أهنا حتتاج اىل إعادة  م، شعرت الوالايت املتحدة األمريكية خبطورة هذه1957يف عام 

 ختطيط اسرتاتيجيتها لضمان التفوق.

 Advanced Research Projects)كان الرد متمثاًل يف إنشاء وكالة مشاريع األحباث املتقدمة 

Agency)  ويرمز هلاARPA)لمي ( كأحد وكاالت وزارة الدفاع األمريكية وعهدت إليها مبهمة حتقيق التفوق الع

 والتكنولوجي للقوات املسلحة األمريكية يف مواجهة االحتاد السوفييت.

وهي مؤسسة  -( Rand Corporationعهدت القوات اجلوية األمريكية ملؤسسة راند ) 1962يف عام 

دراسة لتحقيق ضمان استمرار السيطرة على عهدت إليها بتنفيذ  -حكومية متخصصة يف أنشطة البحوث والتطوير 

نة الصواريخ والقاذفات إذا ما تعرضت الوالايت املتحدة االمريكية كلها أو جزء منها هلجوم نووي من جانب ترسا

 االحتاد السوفييت.

وكان احلل املقرتح هو إنشاء شبكة اتصاالت عسكرية للسيطرة والتحكم تعمل على أسس المركزية وأبسلوب حيقق 

املوجودة فيها إىل هجوم نووي، ومبا يضمن إمكانية الرد على هذا  استمرار عمل الشبكة حىت ولو تعرضت بعض العقد

 اهلجوم.

إلنشاء شبكة اتصاالت يتحقق من خالهلا االتصال عن طريق تقسيم  ابول ابرن ابحث االتصاالت الشهري قدم مقرتح

الرسالة إىل حزم متساوية مث إرسال نسخ متعددة من هذه احلزم يف مسارات خمتلفة حبيث يتم َتميع هذه احلزم مرة 
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ر ما، حيث أخرى يف نقطة االستقبال من أي من املسارات املكتملة، وهبذا ال يتأثر االتصال عرب الشبكة بسقوط مسا

 Packet Switchedهذه الطريقة شبكة احلزم ) تسوف يستمر العمل عن طريق املسارات األخرى، ومسي

Network وكانت هذه الطريقة هي البداية احلقيقية لفكرة شبكة اإلنرتنت واليت تعتمد على نفس األسلوب ومبا ،)

 وف.لظرامن ف ظريضمن هلا االستمرار يف العمل حتت أي 

( وكان كل ARPA NETم أنشأت الشبكة األوىل واليت مسيت شبكة وكالة املشروعات املتقدمة )1969يف عام 

حاسبات رئيسية موزعة بني جامعة كاليفورنيا يف لوس أجنلوس، معهد ستانفورد لألحباث يف مشال   4ما حتتويه هو 

ه، وكانت الشبكة متصلة بسرعة ربط تصل إىل كاليفورنيا، جامعة كاليفورنيا يف مدينة سانتا ابرابرا، وأخرياً جامعة يوات

 .(1)(، وكانت هذه هي بداية شبكة اإلنرتنت"Kilobpsألف نبضة ابلثانية ) 50

( يف مؤمتر يف العاصمة األمريكية واشنطن ARPANETم كان أول عرض عام لشبكة أرابنيت )1972يف "عام 

س( الربيد اإللكرتوين، وأرسل أول رسالة على أرابنني ويف ذلك العام اخرتع )راي توملن –العامل يريد أن يتصل  –

(ARPANET") (2). 

م أصبحت شركة 1977لعامل، ويف عام ام ُت إضافة النرويج واجنلرتا إىل الشبكة لتصبح اآلن شبكة 1973يف "عام 

 .(3)( أول شركة كمبيوتر تبتدع موقع )إنرتنت( خاصاً هبا"Digital Equipmentدجييتال إكويبمينت )

م أصبح 1983، ويف "األول من يناير / كانون الثاين عام (4)م "استخدم مصطلح اإلنرتنت ألول مرة"1983يف عام 

م ُت إغالق أرابنيت، 1990( بروتوكواًل معياراًي لشبكة اإلنرتنت، ويف عام TCP / IPبروتوكول التحكم ابلنقل )

 .(5)وأصبحت اإلنرتنت األكثر شعبية لتتوىل مهمة أرابنيت"

يف سويسرا بتقدمي شيفرة النص املرتابط  (Cernم قامت مؤسسة األحباث الفيزايئية العاملية )1992ويف عام 

(Hyper Text( الذي يعد املبدأ الربجمي الذي أدى إىل تطور الشبكة العاملية )WWW") (6). 

                                                
 . بتصرف.3-1( ص 2005)د. ط، مارس  جرائم احلاسبات واإلنرتنت اجلرائم املعلوماتية، حممدحجازي،  )1(
 .452، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )2(
 .452سابق، صالرجع امل )3(
 .15ليبيا: د. ط، د. ت( ص –)طرابلس  اتريخ احلاسوب واإلنرتنتاملربوك، سراج محادي،  )4(
 .453، مرجع سابق، صمقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى،  )5(
 بتصرف. .453سابق، صالرجع امل )6(
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 الدول العربية تباعاً.ومنذ بداية التسعينيات من القرن املاضي بدأت الشبكة العاملية ابلدخول إىل 

 تونس ترتبط ابإلنرتنت كأول دولة عربية ترتبط ابلشبكة. 1991يف "عام 

 م الكويت ارتبطت ابإلنرتنت كما ُت يف نفس العام ارتباط البنك الدويل ابإلنرتنت.1992ويف عام 

 م ارتبط البيت األبيض واألمم املتحدة ابإلنرتنت.1993يف عام 

تسوق على اإلنرتنت والشركات تدخل الشبكة بشكل واسع، ويف نفس العام ارتبطت لبنان م انتشر ال1994ويف عام 

 والعراق ابإلنرتنت.

 قطر وسوراي ابإلنرتنت، كما ُت يف نفس العام انعقاد أول معرض دويل لإلنرتنت.ارتبطت م 1996ويف عام 

 .(1)م ارتبطت اململكة العربية السعودية ابإلنرتنت"1999ويف عام 

وقال املوسى يف عام اجلميع يستخدم الشبكة العاملية، وازدادت أعداد املستخدمني بشكل سريع جداً،  وبدأ 

 .(2)مليار مستخدم تقريباً" 3،5إىل  2015م: "يتوقع أن يصل العدد حبلول عام 2010

 ظهور األجهزة الذكية:رابعاا: 

من اهلاتف والصّوارة ونظام حتديد املواقع العاملي، وكذلك ظهور  بعد ظهور احلاسوب وتطوره وكذلك ظهور وتطور كلّ 

 .ذكيةوتطور وانتشار الشبكة العاملية، فكل هذه العوامل والتطورات كانت نتيجتها ظهور األجهزة ال

د لوقت طويل من أجل حتديو  ملوارد بشرية كثرية يف السابق كانت اجليوش حتتاج آلالف العمليات احلسابية اليت حتتاج

 وغري ذلك. والطائرات مواقع األهداف وتوجيه السفن

من ميلك جهازًا ذكيًا يف الوقت احلاضر،  هكما كان اإلنسان حيتاج إىل معدات كثرية ومكلفة ليتمتع بربع ما يتمتع ب

كذلك   فمثال حيتاج اإلنسان جلهاز ضخم من أجل حتديد املواقع كما حيتاج هذا اجلهاز خلربة ودقة يف تشغيله، وحيتاج

إىل آلة تصوير كبرية ومعقدة ومكلفة، وحيتاج أيضاً إىل حاسوب حبجم السيارة، وهذا احلاسوب حيتاج إىل أنظمة تربيد، 

وأيضًا حيتاج إىل هاتف ضخم ابلكاد لديه القدرة على االتصال، وكل جهاز من هذه األجهزة حيتاج ملولد عمالق 

                                                
 . بتصرف يسري.18-17ليبيا: د. ط، د. ت( ص –)طرابلس  اتريخ احلاسوب واإلنرتنتاملربوك، سراج محادي،  )1(
 .452، مرجع سابق، صواإلنرتنتمقدمة يف احلاسب املوسى،  )2(
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ميتلك هذه ليه أي شخص، بل حيتاج جلهود وأموال كبرية جدًا لكي للطاقة، وهذا األمر الصعب واملكلف ال يقدر ع

 من مكان إىل آخر.األجهزة وينقلها معه 

ة يف هذا القرن، فيستطيع اإلنسان أن حيمل كل تلك األجهزة يف ريولكن بعد التطور والنمو ومبا أنعم هللا به على البش

الذكية تتطور بعد دمج هذه األجهزة معاً، وتضاف إليها جيبه الصغري وجبودة ودقة وسهولة عالية، وظلت األجهزة 

مميزات وقدرات أخرى تباعًا عاماً بعد عام، وأصبحت هذه األجهزة من أهم اآلالت يف احلياة ملا تتمتع به من مميزات 

 وقدرات، وظلت هذه األجهزة تتطور حىت ظهر اهلاتف الذكي الذي غري مفهوم األجهزة الذكية وهو جهاز اآليفون

، "وهو نظام (IPHONE OPERATING SYSTEM)( ويعين نظام تشغيل اآليفون IOSبنظام )

 .(1)م"2007تشغيل ظهر يف بداية العام 

 الثالث: أنواع األجهزة الذكية حثاملب

تقريباً، إن األجهزة الذكية هي احملرك احلضاري للحياة اإلنسانية يف القرن الواحد والعشرين، فهي تدخل كل اجملاالت 

ولذلك فهي تتنوع حبسب الغرض منها، وكل جهاز له نظام تشغيل ميكنه من أداء مهماته املطلوبة، وهذا التنوع ال 

 يشمل أنظمة التشغيل فحسب بل ميتد ليشمل األشكال واألحجام والقدرات ونوعية املهام وغري ذلك.

وختتلف يف قدراهتا ونوعية املهام اليت تنفذها إال أهنا كل جهاز ذكي له نظام تشغيل يدير عتاده، وهذه األنظمة تتنوع 

تشرتك معاً من حيث النتيجة الظاهرة وهي أداء العمل املطلوب منها، وهناك أنظمة تشغيل خاصة ابحلواسيب وأخرى 

 يسمى ابلعامل االفرتاضي. اخاصة ابهلواتف واألجهزة اللوحية وغريها من األجهزة، كما أن هناك نظام

هزة الذكية بنظر الباحث واليت هلا آاثر كبرية يف ابب اجلرائم والعقوابت هي: احلواسيب، اهلواتف الذكية، وأهم األج

أجهزة و األجهزة اللوحية، الصّوارات الذكية، الساعات الذكية، الطابعات ثالثية األبعاد، التلفاز واللوحات الذكية، 

هذه األجهزة من خالل مطلبني، حيث يتحدث املطلب اسوب، ولذلك يتناول هذا املبحث احلديث عن ألعاب احل

 األول عن نظم التشغيل، بينما يتحدث املطلب الثاين عن أهم أنواع األجهزة الذكية.

                                                
)اململكة العربية السعودية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير  برامج تشغيل اهلواتف الذكيةاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين،  )1(

 .23املناهج، د. ط، د. ت( ص
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 : أهم أنظمة التشغيل اخلاصة ابألجهزة الذكية:املطلب األول

ما يستخدم إلدارة جهاز، هناك أنظمة تشغيل كثرية وخمتلفة حبسب األنظمة واألجهزة والغرض من صناعتها، فمنها 

ومنها ما يستخدم إلدارة أجهزة متعددة املعاجلات، ومنها ما يستخدم إلدارة أجهزة كفية ومنها يستخدم إلدارة أجهزة 

 مضمنة وملحقة أبجهزة أخرى وغري ذلك.

 أهم أنظمة التشغيل اخلاصة ابحلواسيب: أوالا:

 (:UNIXنظام التشغيل يونكس ) -1

 يتنظام تشغيل يونكس "هو نظام تشغيل لبعض أجهزة احلاسبات، قام بكتابته وتطويره موظفو شركة أي يت أند 

(AT&T"ويعترب أهم نظم التشغيل يف عامل احلاسبات ،)م حيث  1974، "وصمم هذا النظام عام (1)( )خمتربات بيل

برجمة عالية، فهو مكتوب بلغة  ةل يكتب بلغكان اهلدف منه إنشاء نظام تشغيل صغري ومتنقل، وهو أول نظام تشغي

C "(2)الربجمية. 

 يعترب نظام يونكس من أقدم أنظمة التشغيل القوية اليت أحدثت ثورة يف تطور وانتشار نظم التشغيل.

 (:Linuxنظام التشغيل لينكس ) -2

الشائعة ملا يشتمل عليه من ظهر نظام لينكس بعد ظهور نظام يونكس، "ويعد نظام لينكس من أنظمة التشغيل 

( الطالب الفنلندي يف جامعة هلسينكس يف فنلندا Linus Torvaldsقاعدة دعم كبرية، قام لينوس تورفالدز )

( ومل يكن تورفالدز سعيدًا هبذا النظام وكان يتمىن احلصول MS-DOSابقتناء حاسب جديد كان يعمل بنظام )

( Minixتكلفة عالية وقتها ابلنسبة لطالب، لذلك قام ابقتناء نظام ) على نظام يونكس، ولكن هذا النظام كان ذا

يف اجلامعة وأتثر يف نظام  Cالنظام الشبيه بيونكس واملعد لألغراض التعليمية، كان تورفالدز قد درس لغة الربجمة 

                                                
م( 2007ط،  )د.،  Linux -Unix  –Windows نظم تشغيل احلاسباتحممد حممد رفعت، البسيوين،  )1(

 .187ص
 بتصرف. .26ص ، مرجع سابق،نظم التشغيلعبدالرمحن أمحد حممد، عثمان،  )2(
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Minix  مشروعه م أعلن لينوس تورفالدز عن 1991أغسطس عام  25لذلك قرر كتابة نظام تشغيل للهواة، ويف

 .(1)اجلديد لينكس ابلتعاون مع آالف املربجمني واملطورين املتطوعني من حول العامل الذين شاركوا يف املشروع"

يعترب نظام لينكس من أهم األنظمة اليت سامهت بتطور وظهور أنظمة التشغيل بعد ذلك، ويرجع هذا التطور واالنتشار 

ويشارك يف تطويره جمموعة كبرية من املطورين من خمتلف الشركات،  لعدة عوامل من أمهها أنه نظام مفتوح املصدر

ويستخدم هذا النظام يف كثري من األجهزة الذكية كالساعات وأجهزة حتديد املواقع واحلواسيب وأجهزة التلفاز واهلواتف 

 وغري ذلك.

 (:Macintoshنظام التشغيل ماكنتوش ) -3

وسهل االستخدام وقد قوي  ( وهو نظام "Mac OSيرمز له )( و Macintoshنظام تشغيل ماكنتوش أو ماك )

أخذت ويندوز فكرة النوافذ وسطح املكتب من هذا النظام حيث كان أول نظم التشغيل اليت تدعم الواجهات 

 .(2)الرسومية واأليقوانت والقوائم على سطح مكتب"

أبل األمريكية، ويعمل على حواسيب خاصة وحبسب خربة الباحث يف هذا النظام، فإنه نظام تشغيل خاص بشركة 

حتمل نفس االسم ومن ذات الشركة، كما أنه نظام مدعوم وجيري حتديثه ابستمرار من شركة أبل، وهذه الشركة تصنع 

 النظام واحلاسوب معاً وتقوم إبنتاج نسخ منهما كل عام تقريباً ومبميزات وقدرات خمتلفة.

 (:Windowsنظام التشغيل ويندوز ) -4

من أكثر األنظمة شهرة واستخداماً على اإلطالق، وذلك يرجع لسهولة  (Windows)يعترب نظام التشغيل ويندوز 

مث  Windows 95استخدامه ولقوة إمكانياته وخدماته العديدة والدعم املستمر له، "ويعترب ظهور نظام التشغيل 

من أهم األحداث اليت  XP النوافذ وما تالمها من إصدارات أخرى حىت Windows 98ظهور نظام التشغيل 

وسائل االتصال ابلشبكات الكمبيوترية  مأثرت على عامل احلاسب اآليل، فقد جاء مواكبًا للنهضة التكنولوجية، فقد

وخدمات الفاكس واإلنرتنت ابإلضافة إىل برامج الوسائط املتعددة األخرى والوسائط الفائقة، وقد حل هذا الربانمج 

                                                
 بتصرف. .198مرجع سابق، ص ،  Linux -Unix  –Windows نظم تشغيل احلاسباتالبسيوين،  )1(
 . بتصرف يسري.26، مرجع سابق، صنظم التشغيل، حممد عبدالرمحن أمحدعثمان،  )2(
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ربامج يف تشغيل احلاسبات، حيث يعترب نظام تشغيل مستقل بذاته، ويعترب هذا النظام من أنظمة حمل كثري من ال

 .(1)التشغيل القوية اليت تتعامل مع احلاسب واملستخدم يف نفس الوقت مبرونة عالية وكفاءة جيدة "

ابستمرار من انحية التطبيقات ويستخدم نظام الويندوز يف الوطن العريب والعامل على نطاق واسع، وهو مدعوم 

 واإلصدارات.

 أهم أنظمة التشغيل اخلاصة ابهلواتف وأغلب األجهزة الذكية األخرى: اثنياا:

هناك أنظمة تشغيل ميكن أن تعمل على أجهزة متعددة وال ختتص بنوع معني من األجهزة الذكية، فيمكن أن تعمل 

وأهم هذه األنظمة وأكثرها انتشاراً واستخداماً يف اجلرائم بنظر على هاتف ذكي أو ساعة ذكية أو صّوارة وغري ذلك، 

 الباحث هي:

 (:IOSنظام تشغيل اآليفون ) -1

 IPHONE( ويعين نظام تشغيل اآليفون )IOSنظام تشغيل اآليفون الذي يرمز له ابلرمز )

OPERATING SYSTEM واستخدامًا يتبع (، هو نظام يعترب من أحدث وأقوى وأكثر األنظمة انتشارا

م، كنظام تشغيل صنعته شركة أبل هلاتفها اآليفون، 2007شركة أبل األمريكية، "وهو نظام تشغيل ظهر يف بداية العام 

وفيما بعد أصبح هو النظام االفرتاضي جلهاز آيبود واجلهاز اللوحي آيباد بنسخة معدل فيها قياسات الواجهة لألخري، 

( IOSجهاز ) 230،000تشغيل اليت تعد من أسرة نظام ماك العاشر، ويتم تفعيل وهذا النظام هو أحد أنظمة ال

، ويتميز هذا النظام ابلدعم املستمر والكثري من التطبيقات يف متجر للتطبيقات خاص به يدعى أبل (2)جديد يومياً"

 (، ويعترب هذا النظام من أقوى األنظمة املنافسة يف العامل.Apple Storeستور )

 

 

 

                                                
 بتصرف. .80مرجع سابق، ص ،  Linux -Unix  –Windows نظم تشغيل احلاسباتالبسيوين،  )1(
)اململكة العربية السعودية: اإلدارة العامة لتصميم وتطوير  برامج تشغيل اهلواتف الذكيةاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين،  )2(

 .23املناهج، د. ط، د. ت( ص
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 (:Androidظام التشغيل أندرويد )ن -2

نظام التشغيل أندرويد هو من أكثر أنظمة التشغيل انتشارًا واستخدامًا حول العامل ملا يتمتع به من مرونة يف التطوير، 

وميكن أن يوضع هذا النظام على اهلواتف واألجهزة اللوحية واحلاسبات والساعات الذكية والتلفاز الذكي والصّوارات 

 األمريكية املعروفة. Google، ويتبع النظام شركة قوقل وغري ذلك

واألندرويد هو "نظام جماين ومفتوح املصدر ألنظمة تشغيل األجهزة احملمولة مثل اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 

جوجل نظام ويتم تطوير األندرويد من قبل التحالف املفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة جوجل، وقد اشرتت 

م 2007نوفمرب  2م يف حني كان اإلعالن الرمسي عنه يف 2005أندرويد من املطورين األساسيني للنظام يف سنة 

ابلتزامن مع انطالق التحالف املفتوح للهواتف النقالة، ويعد األندرويد من أنظمة تشغيل اهلواتف املبنية على نواة 

( الربجمية، ولدى األندرويد جمتمع ضخم من Cتوبة بلغة السي )لينكس مع مكتبات وواجهة برجمة التطبيقات مك

 .(1)املطورين الذين يقومون بكتابة وتطوير الربامج والتطبيقات"

( حيتوي على مئات اآلالف من الربامج Google Playوحيتوي هذا النظام على متجر للربامج يدعى قوقل بالي )

 ستور. والتطبيقات ملختلف األغراض، متاما كمتجر أبل

 (:Windows Phoneنظام التشغيل ويندوز فون ) -3

( ويقع املقر Microsoft Corporationنظام التشغيل ويندوز فون هو من تصميم شركة مايكروسوفت )

الرئيسي للشركة يف مدينة سياتل بوالية واشنطن األمريكية، " وُت طرحه يف االسواق على عدة أجهزة ولكن بلغات 

 8م يف أورواب، أسرتاليا، نيوزيالندا، و 2010أكتوبر عام  21نها اللغة العربية، صدر النظام يف ضم حمدده ليست من

، ويبدو أن هذا النظام مل ينتشر كما (2)م"2011يف الوالايت املتحدة وكندا، وأخرياً يف آسيا أول عام  2010نوفمرب 

االنتشار وكثرة االستخدام مع أنه نظام جيد وقوي، انتشر النظامني السابقني، ويرى الباحث أن هذا النظام فشل يف 

ة عن دعمه كما حدث مع غريه من أنظمة التشغيل األخرى مثل أنظمة سيمبيان ركولكنه قد ينتهي وتتوقف الش

 وبالكبريي وغريها.

                                                
 .بتصرف.17، صمرجع سابق ،برامج تشغيل اهلواتف الذكيةالتقين واملهين،  املؤسسة العامة للتدريب )1(
 .بتصرف.29املرجع السابق، ص )2(
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 نظام العامل االفرتاضي:اثلثاا: 

 االفرتاضي، والواقع املعزز، والواقع املخلوط:العامل االفرتاضي ينقسم إال ثالثة أقسام رئيسية وهي: الواقع 

 :(VRواختصارها ) (Virtual Realityالواقع االفرتاضي ) -1

العامل أو الواقع االفرتاضي هو نوع من أنواع األنظمة والربامج اليت تعمل يف الفضاء الرقمي، كما أن الواقع االفرتاضي 

شياء حقيقية أو ختيلية ثالثية األبعاد، منشأة بواسطة رسوم الكمبيوتر هو: "بيئة حماكاة افرتاضية، انغماسية وتفاعلية أل

، فالواقع (1)ثالثية األبعاد، ينغمس فيها املشاهد ابستخدام تكنولوجيا حاسية خمتلفة مثل النظارات اجملسمة والقفازات"

املتهيئة لذلك، ويستخدم هذا العامل يف االفرتاضي هو عامل حاسويب ميكن الدخول إليه عن طريق األجهزة الذكية 

جماالت وختصصات كثرية مثل: التسوق اإللكرتوين، الطب والعالج، اجملال العسكري واالستخبارايت، تدريب الطيارين 

(، االتصاالت، Video Gamesورواد الفضاء، الرتفيه ألعاب احلاسوب أو األلعاب اإللكرتونية أو ألعاب الفيديو )

م املنازل واملالبس، واجملال الصناعي، واإلرشاد السياحي، وغري ذلك الكثري، فيمكن للشخص أن يرتدي التعليم، تصمي

، ومن هذه النظارات اليت تستخدم نظارة الواقع االفرتاضي ويتم تصميم منزله املستقبلي ويتجول فيه كأنه مبين ابلفعل

حدث أجهزة الدخول يف العامل االفرتاضي، علماً (، وهي من أHTC Viveيف ألعاب الواقع االفرتاضي هي نظارة )

 أن احلاسوب التقليدي وكثري من األجهزة ميكن من خالهلا الدخول يف هذه العوامل.

 (:Augmented Realityالواقع املعزز ) -2

ي، أي بني الكائن الواقع املعزز أو املزيد هو ببساطة تكنولوجيا ثالثية األبعاد تدمج بني الواقع احلقيقي والواقع االفرتاض

، فالواقع املعزز (2)احلقيقي والكائن االفرتاضي، ويتم التفاعل معها يف الوقت احلقيقي، أثناء قيام الفرد ابملهمة احلقيقية"

هو تقنية يدمج من خالهلا بني مشهدين أحدمها حقيقي وواقعي فعاًل واآلخر مشهد حاسويب مركب من احلاسوب 

 يسمى ابلواقع املعزز، ويستخدم الواقع املعزز يف جماالت كثرية لك أن تتخيلها.لينتج عن هذين املشهدين ما 

 (:Mixed Realityالواقع املخلوط ) -3

                                                
)مصر: اجلمعية  تكنولوجيا الواقع االفرتاضي وتكنولوجيا الواقع املعزز وتكنولوجيا الواقع املخلوطمخيس، حممد عطية،  )1(

 .1م، جملة علمية حمكمة( ص2015، إبريل 1، العدد 25املصرية لتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم، جملد 
 .2، ص، مرجع سابقتكنولوجيا الواقع االفرتاضي وتكنولوجيا الواقع املعزز وتكنولوجيا الواقع املخلوطمخيس، حممد عطية،  )2(
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الواقع املختلط هو "تكنولوجيا تدمج بني الواقع االفرتاضي والواقع املعزز أو املزيد، والويب ثالثي األبعاد، يف بيئة 

لوط نتيجة للدمج بني الواقع احلقيقي والواقع املعزز، أو بني الواقع االفرتاضي افرتاضية واحدة، فقد يكون الواقع املخ

احلقيقي، واالفرتاضي، واملعزز، لدرجة أن  :، فالواقع املخلوط جيمع بني العوامل الثالث(1)والواقع االفرتاضي املعزز"

 ل يف هذا اجملال.اإلنسان قد خيتلط عليه فال يعلم يف أي عامل هو خصوصاً يف األلعاب اليت تدخ

 إن الواقع االفرتاضي أو املعزز أو املخلوط له آاثر كبرية سواء يف اجلانب الفقهي أو القانوين أو اإلجرامي.

 : أهم أنواع األجهزة الذكية:املطلب الثاين

السبب الرئيسي إن األجهزة الذكية حديثة الظهور ومع ذلك فلها انتشار قوي جداً يغطي كافة الكرة األرضية، ويرجع 

حياة الناس يف كافة اجملاالت تقريبا، وحبسب خربة الباحث وبعد الزايرات امليدانية  تيف ذلك أن هذه األجهزة سهل

 ألسواق األجهزة الذكية فإن أهم هذه األجهزة اليت ميكن أن تستخدم الرتكاب اجلرائم هي:

 (Computers) احلواسيب: -1

إجناز املهام املطلوبة منها، وتعرب سالح ذو حدين، ألن احلواسيب تستخدم يف  للحواسيب قدرات كبرية وسريعة يف

مجيع األماكن ذات النشاط البشري، سواء من ق بل احلكومات أو الشركات أو حىت األفراد، وهناك أنواع كثرية من 

الشخصي، وغري  احلواسيب تصنعها خمتلف الشركات وبقدرات خمتلفة، فمنها احلاسوب املكتيب، ومنها احلاسوب

اليت تعمل بنظام الويندوز، وهناك  جذلك، ومن أمثلة احلواسيب: حاسوب ماكنتوش من شركة أبل، وحواسيب سامسن

 Acerآيسر  – Dellديل  – LENOVOشركات تصنع احلواسيب اليت تعمل بنظام الويندوز كشركة )لينوفو 

بقدرات وأسعار وأنظمة خمتلفة، إال أن أكثر األنظمة ( وغري ذلك، وهذه الشركات تصنع حواسيب HPأتش يب  -

 استخداما هو نظام الويندوز ابختالف إصداراته من شركة مايكروسفت.

 (smart phones) اهلواتف الذكية: -2

 خفةرتكاب اجلرائم على اإلطالق، ملا تتميز به من صغر احلجم و ا استخداماً يفأكثر األجهزة من تعترب اهلواتف الذكية 

وزن وقدرات العتاد العالية اليت قد تتفوق على بعض احلواسيب، وميكن هلذه اهلواتف أن تدخل عامل الشبكة العاملية ال

                                                
 .3املرجع السابق، ص )1(
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وترسل الربيد اإللكرتوين، وتدخل نظام التموضع العاملي، ومزودة ِبالت تصوير قوية، وتقوم بدورها الطبيعي وهو 

أصبحت اآلن  قدرات اليت تعترب يف املاضي من املستحيالت،ذه الهباالتصال سواء ابلصوت أو ابلصوت والصورة، و 

 استخدامها يف اجلانب اإلجيايب أو السليب. من السهولة مبكان

 م.2018منذ ظهورها إىل عام  الذكية األكثر استخداماً وانتشاراً  واتفيوضح أهم أنواع اهل يتواجلدول اآل
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 م2018حىت عام اليت ظهرت جدول أبهم أنواع اهلواتف الذكية 

 

 اتريخ الظهور االسم م
الشركة 

 املصنعة

جنسية 

الشركة 

 املصنعة

 مالحظة نظام التشغيل

1 
سلسلة هواتف آيفون 

(iPhone) 
 آي أو أس أمريكا أبل م2007

من الذكية تعترب من أقوى اهلواتف 

تقريبا، وقد أحدث  الناحية األمنية

نقلة نوعية يف عامل اهلواتف ظهورها 

 النقالة

2 
 هواتف نيكسوس سلسلة

(Nexus) 
 أندرويد أمريكا قوقل م2010

تصنع هذه السلسلة ابلتعاون مع 

، إال أن املالك هلا هي شركات أخرى

 شركة قوقل

3 
سلسلة هواتف لوميا 

(Lumia) 
 ويندوز فون أمريكا مايكروسفت م2011

لوميا هي سلسلة هواتف صنعتها شركة 

نوكيا ولكن استحوذت عليها شركة 

 م2014مايكروسفت عام 

4 
سلسلة هواتف جالكسي 

(Galaxy) 
 أندرويد كوراي اجلنوبة سامسنج م2010

أقوى هواتف السلسلة هي هواتف 

من أقوى ، وتعترب جالكسي فئة أس

 املنافسني هلواتف آيفون

5 
أوبتيموس سلسلة هواتف 

(Optimus) 
 إل جي م2010

كوراي 

 اجلنوبية
 أندرويد

تلقى هذه السلسلة من اهلواتف مل 

انتشاراً قوايً مع أهنا تتمتع مبواصفات 

 جيدة

6 
سلسلة هواتف إكسبرياي 

(Xperia) 
 أندرويد الياابن سوين 2013

تعترب فئة زد أقوى فئة من سلسلة 

إكسبرياي، وهواتف زد تعترب أول 

 اهلواتف بنظام أندرويد مقاومة للماء
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هواوي  –إتش يب  –موتوروال  –أتش يت سي  –وهناك الكثري من الشركات املصنعة للهواتف الذكية مثل )بالكبريي 

 الشركات اليت تعمل على املستوى احمللي لبلداهنا أو على املستوى العاملي، وال يسع اجملال لذكرها. منآيسر( وغريها  -

م، وهذا يفسر االزدايد 2006إال بعد العام  وتنتشر وابلنظر للجدول السابق يتضح لنا أن اهلواتف الذكية مل تظهر

املتنامي للجرائم اإللكرتونية بعد هذا العام، وهذا يفسر أيضًا ظهور القوانني اخلاصة مبكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف 

 م.2014لكرتونية القطري الذي ظهر يف العام بعض البلدان، مثل قانون مكافحة اجلرائم اإل

 (Tablets) األجهزة اللوحية: -3

األجهزة اللوحية هي أجهزة ظهرت مع ظهور اهلواتف الذكية ويكون حجمها عادًة أكرب من اهلواتف الذكية ومنها 

 نوعان:

تع بنفس قدرات ( هو جهاز نصف لوحي يتمPhabletteوالفابلت ) النوع األول: جهاز نصف لوحي )فابلت(:

( من سامسنج الذي ظهر يف أواخر العام 8اهلاتف الذكي ولكن حبجم أكرب قلياًل ومن أمثلته جهاز )جالكسي نون 

( من شركة أبل الذي ظهر يف النصف الثاين من العام iPhone 8 Plusبلس ) 8م، وكذلك اآليفون 2017

بوصة فقط، ويطلق  6.9إىل  5رتاوح مقاسها بني يشمل اهلواتف اليت متلك شاشة ملس ي فهذا املصطلح م،2017

 عليها أيضاً مسمى احلواسيب الكفية.

(، وهو جهاز Tabletويطلق عليه اجلهاز اللوحية أو التابلت ابإلجنليزية ) النوع الثاين: اجلهاز اللوحي )التابلت(:

ر على إجراء املكاملات من خالله، يتمتع بقدرات أعلى من اهلواتف واألجهزة نصف اللوحية وأقل من احلواسيب، وقاد

(، وجهاز جالكسي اتب iPadوله أنواع تتعدى قدرهتا بعض احلواسيب البسيطة، ومن أمثلته: جهاز اآليباد )

(Galaxy Tab وعادة يكون حجم الشاشة اللمسية من ،)بوصات فأعلى. 7 

 (Smart Camera) الصّوارات الذكية: -4

من آالت التصوير الذكية اليت تستخدم بشكل طبيعي أبيدي األفراد أو توضع على أماكن معينة  ةهناك أنواع كثري 

للمراقبة أو التفتيش، كما حدث يف القدس عندما وضع العدو الصهيوين آالت تصوير ذكية قادرة على كشف 
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شجار اترخيية متت األجساد أمام أبواب املسجد األقصى الشريف مركبة على أعمدة حديدية وضعت يف أماكن أ

 .(1)إزالتها، وهذه الصّوارات قد تؤثر على صحة اإلنسان إذا كانت تستخدم أشعة ضارة

والصّوارات الذكية هلا القدرة على معرفة الوجوه واألشياء والتمييز بني اجلمادات الكائنات احلية، كما تستخدم هذه 

( وهو Droneن طيار ويطلق عليها ابللغة اإلجنليزية )الصوارات كجهاز ملحق ابألجهزة الذكية، مثل الطائرات بدو 

املصطلح املنتشر يف عاملنا العريب، وميكن وضع الصّوارة للمراقبة على املنازل السكنية والسيارات وتستخدم يف األلعاب 

ت واالتصال والتجسس، ويف اجملال الطيب والعسكري، كما تستخدم يف اجملال الرايضي من خالل تصوير املباراي

ذكية ابهلاتف الواملسابقات الرايضية، وتستخدم كذلك يف تصميم املنازل وقياس املسافات، وميكن أن تدمج الصّوارة 

 الذكي.

 (:Smart Watchالساعات الذكية ) -5

هي نوع من الساعات قابلة لالرتداء، وقابلة للتواصل مع اهلواتف أو األجهزة الذكية األخرى، ومتتلك نظام تشغيل 

ا، ولديها جمموعة من التطبيقات اليت ميكن تنزيلها يف نظام هذه الساعات، وميكن أن يقوم هذا النوع من خاص هب

املهمة الرئيسية هلا كساعة وقت، ومن هذه املهام: الرتمجة، تشغيل اهلواتف  الساعات مبهمات كثرية ابإلضافة إىل

الدخول يف الشبكة العاملية، وميكن تزويد بعض و الذكية والتحكم هبا، األلعاب، إجراء املكاملات، إرسال الرسائل، 

ومسافة اجلري أو املشي اليت أنواعها بنظام التموضع العاملي، ومنها ما يستطيع قراءة ضرابت القلب ومستوى اإلجهاد 

قطعها املرتدي هلذه الساعة ابإلضافة إىل عدد السعرات احلرارية احملروقة خالل التمرين، كما حتتوي على راديو، وحتتوي 

أنواع منها على بوصلة وشاشة ملس، ونظام االستشعار عن بعد، وبعضها حيتوي على صّوارة مدجمة فيها، والبعض 

ارات املوجودة يف اهلواتف الذكية أو املخصصة للمراقبة، وميكن أن َتري العمليات احلسابية، تستطيع التحكم ابلصوّ 

(، Apple Watchوغري ذلك من املهام اليت تزداد وتتطور ابستمرار، ومن أهم أنواع الساعات الذكية: ساعة أبل )

عات له عدد من (، وكل نوع من هذه الساSmartWatch(، وساعة سوين )Gear S3وساعة سامسنج )

                                                
م، حمليات(، 26/7/2017، األربعاء 7786أنظر: صحيفة احلياة اجلديدة، صحيفة يومية سياسية شاملة )فلسطني: العدد  )1(

 .3ص
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اإلصدارات، وهناك شركات كثرية تصنع هذا النوع من الساعات، وتعمل هذه الساعات بنظام تشغيل مثل نظام 

 األندرويد وغريه املخصص هلذه الساعات.

 (3D printers) الطابعات ثالثية األبعاد: -6

مستقل، وهلا القدرة على الدخول يف ، فلها نظام تشغيل الطابعات ثالثية األبعاد تعترب من أحدث التقنيات يف التصنيع

، وتقوم هذه الطابعات بصناعة األشياء عن على التواصل مع األجهزة الذكية األخرىالشبكة العاملية كما أهنا قادرة 

طريق مواد يتم تزويدها ابلطابعة مث تقوم هذه الطابعة بصناعة الرسومات املدخلة عن طريق احلاسوب أو اهلواتف الذكية 

أو األجهزة اللوحية حبيث تقوم بوضع طبقات فوق بعضها البعض حىت تصل إىل الشكل النهائي، وهذه الطابعة 

نع مناذج معقدة يف تصاميمها، وميكن أن تصنع أشياء مثل: األحذية، السيارات وقطع السيارات، تستطيع أن تص

بعض أعضاء اجلسم مثل األسنان، املنازل، الطائرات، بعض أنواع املالبس، األدوات املكتبية، األسلحة، و اجملوهرات، 

 صر هلا.وتستخدم يف صناعة وتطوير املخدرات، وغري ذلك من الصناعات اليت ال ح

 الطابعات ثالثية األبعاد ستغري مفهوم الصناعة، وميكن تصنيفها كأحد ملحقات األجهزة الذكية.

 (:Smart TVالتلفاز الذكي ) -7

التلفاز الذكي هو التلفاز الذي يعمل بنظام تشغيل، وله القدرة على الدخول يف الشبكة العاملية، وميكن تنزيل جمموعة  

وافقة معه، ويعمل كتلفاز ومتصفح للشبكة يف آن واحد، ومنه أنواع ميكن أن تتلقى األوامر كبرية من التطبيقات املت

عن طريق حركات اليد ومزودة ِبالت تصوير ومستشعرات، وهذا التلفاز مبا ميتلكه من قدرات ميكن أن يعمل يف 

بط ابألجهزة الذكية ويعمل كأحد جماالت كثرية، كالتعليم والطب واإلعالم، وغري ذلك، ويستطيع هذا التلفاز أن يرت

 ملحقاهتا، وكذلك اللوحات الذكية.

 (:Video Gamesلعاب احلاسوب )أجهزة أ -8

ألعاب احلاسوب أو األلعاب اإللكرتونية أو ألعاب الفيديو أو ألعاب الكمبيوتر: "هي نوع من األلعاب احلديثة األكثر 

اب الفيديو( أو على شاشة احلاسوب )ألعاب احلاسوب(، واليت شعبية يف العامل واليت تعرض على شاشة التلفاز )ألع

تلعب أيضا على حوامل التحكم اخلاصة هبا أو يف قاعات األلعاب اإللكرتونية املخصصة هلا، حبيث تزود هذه 

وهذا  األلعاب الفرد ابملتعة من خالل حتد استخدام اليد مع العني )التآزر البصري احلركي( أو حتد لإلمكاانت العقلية،
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وهو التنسيق بني  (التآزر البصري احلركي)، فألعاب احلاسوب تستخدم (1)يكون من خالل تطوير الربامج اإللكرتونية"

عمل العني واليد من أجل حتقيق غرض واحد، فهذا النوع من األلعاب حيتاج ملهارات خاصة، كما حيتاج ألجهزة 

 .عاب احلاسوب إجيابيات، ولكن هلا أيضا سلبيات كبرية خصوصاً على األطفالأللخاصة، و 

ا، كما أن هلا القدرة على االتصال ألجهزة ألعاب احلاسوب أنظمة تشغيل وتطبيقات وبرامج ألعاب خاصة هب

صل ملئات املاليني يكبري خاصة هبا عامل َتاري وسوق  والتحدث والرتاسل واللعب من خالل الشبكة العاملية، وهناك 

( الذي تقيمه EA Play، كما أن أللعاب احلاسوب معارض ومؤمترات دولية وأشهرها مؤمتر )ليارات من األموالوامل

 ( وتعين ابللغة العربية: الفنون اإللكرتونية، حيث تقيمEA( األمريكية ورمز الشركة )Electronic Artsشركة )

هذا املؤمتر بشكل سنوي ويتم فيه عرض أحدث ألعاب وأجهزة وتقنيات ألعاب احلاسوب، وأشهر  هذه الشركة

من شركة ( Xbox( من شركة سوين، وجهاز )PlayStationاألجهزة هلذه األلعاب هو جهاز باليشتيشن )

مايكروسفت، وأجهزة احلاسب اآليل املختلفة، كما أن اهلواتف احملمولة ميكنها تشغيل هذه األلعاب، وهذه األجهزة 

قادرة على تشغيل جمموعة من التطبيقات واألفالم وميكن ختزين املعلومات فيها، كما ميكن لعب هذه األلعاب بشكل 

وكثري من  (،Online gameاملية فيما يعرف أبلعاب اإلنرتنت )فردي أو ثنائي أو مجاعي عن طريق الشبكة الع

وهلذه األلعاب تصنيفات  هذه األلعاب حتتاج الشرتاك مايل للدخول إليها أو للحصول على بعض االمتيازات فيها،

(، وقامت مؤخرًا هيئة ESRB(، التقييم األمريكي إيسرب )PEGIعمرية خمتلفة مثل التقييم األورويب بيغي )

صنيف العمري لأللعاب اإللكرتونية، وهي هيئة فرعية اتبعة للهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع السعودي، وحتاول الت

 م.2016اهليئة إجياد تقييم أو تصنيف مبعايري تالئم اجملتمع السعودي وبدأت العمل يف عام 

الطيب والعسكري، وهناك ما الرتفيهي و شمل اجملال وهناك أنواع كثرية من األجهزة الذكية اليت ال يسع اجملال لذكرها، ت

، ولكن الباحث يعرض أهم األجهزة اليت ميكن ابت يعرف ابملنازل الذكية والسيارات الذكية وغري ذلك الكثري

 استخدامها الرتكاب اجلرائم.

                                                
دراسة وصفية حتليلية على  -أثر األلعاب اإللكرتونية على السلوكيات لدى األطفال مرمي، رسالة ماجستري بعنوان: قويدر،  )1(

، مشرف الرسالة: د. علي قسايسية )جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية املتمدرسني ابجلزائر العاصمةعينة من األطفال 
 .119(، ص2011/2012واإلعالم، قسم: علوم االتصال واإلعالم، ختصص: جمتمع املعلومات، 
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غرية، وسامهت إن األجهزة الذكية على اختالفها نقلت اإلنسان نقلة نوعية حيث حولت هذا الكوكب إىل قرية ص

ويف شىت اجملاالت، كما سامهت أيضًا يف تطور السلوك  بشكل كبري يف التقدم والرقي احلضاري على مجيع األصعدة

هذه األجهزة هي أن كل جهاز لديه نظام تشغيل  اتاستخدام َترمي، ولكن القاعدة العامة فيما خيص اإلجرامي

تطبيقات خمتلفة فيه، فهو جهاز ذكي ميكن أن يستخدم يف ارتكاب وميكن أن يدخل يف الشبكة العاملية وميكن تنزيل 

 اجلرائم.

 املبحث الرابع: أمهية األجهزة الذكية وضوابطها

يتناول هذا املبحث احلديث عن أمهية األجهزة الذكية ومدى اشتماهلا وتداخلها يف جماالت حمورية يف حياة اإلنسان،  

 اإلسالمية الستخدام األجهزة الذكية، وذلك من خالل مطلبني.كما يتحدث عن أهم الضوابط 

 املطلب األول: أمهية األجهزة الذكية:

َ على اإلنسان بنعمه اليت ال تعد وال حتصى، قال تعاىل:  لقد من هللا  ﴿َوإ ن تـَع دُّوا ن ْعَمَة اَّللَّ  اَل حت ْص وَها ۗ إ نَّ اَّللَّ

يٌم﴾ على اإلنسان أن جعل لديه القدرة على التعلم واستغالل الكون،  من نعمه (، و 18)النحل:  َلَغف وٌر رَّح 

فاستطاع اإلنسان أن يوفر ما حيتاجه من أدوات واخرتاعات سامهت يف تسهيل حياته جياًل بعد جيل، وكان من نتائج 

 هذه النعم أن اإلنسان استطاع صناعة وتطوير األجهزة الذكية كما نراها اليوم.

ر قدميًا مل تكن هبذه السهولة اليت نراها ونعيشها اليوم، حيث كان اإلنسان هو بنفسه حمور كل شيء، إن حياة البش

وكان كل شيء يعتمد على اجلهد اليدوي للفرد، فعلى سبيل املثال كان االتصال بني الدول قدمياً يعتمد على الفرد يف 

شهور وخماطرًا حبياته من أجل أن يصل للبلد اآلخر  إيصال الرسالة، حيث كان الفرد يذهب بنفسه مسرية أايم ورمبا

ويوصل إليهم الرسالة، كما حيتاج إىل نفس الفرتة الزمنية للعودة مرة أخرى وقد يعود وقد ال يعود، وكذلك األمر 

ابلنسبة للتواصل بني الناس حيث كان التواصل بشكل مباشر ويف نفس املكان، ولكن بعد ذلك سامهت الثورة الرقمية 

الصناعية بظهور وتطور الشبكة العاملية واألجهزة الذكية مما سهل احلياة البشرية، ونقل هذا التطور احلضارة اإلنسانية و 

 نقلة نوعية مل تتخيلها احلضارات القدمية يف كافة اجملاالت.
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 العصر السريع يعرض الباحث مدى أمهية األجهزة الذكية يف جماالت حيوية وضرورية خصوصاً يف هذا طلبيف هذا امل

الذي سامهت فيه هذه األجهزة ابإلضافة إىل الشبكة العاملية بتنمية وتطوير جماالت كثرية تعترب من أهم اجملاالت يف 

 احلياة العامة، كما ظهرت بسبب ذلك جماالت مل تكن موجودة يف السابق.

 حث هي:من أهم اجملاالت اليت سامهت األجهزة الذكية بظهورها أو تطورها بنظر البا

 جمال االتصال والتواصل بني الناس: -1

تعترب الشبكة العاملية واهلواتف الذكية من أهم االخرتاعات اليت سامهت بتطور االتصال بني البشر، وأصبح التحدث 

مع تطور وسائل االتصاالت احلديثـة، أصـبح العـامل كالقريـة الـصغرية مع البعيد ممكن بكل سهولة، يقول حممد رجب: "

 .(1)"بني أهلها والتأثري فيهم بسهولة ويسر التـي ميكـن التواصـل

لقد سامهت اهلواتف الذكية بتسهيل حياة الناس بشكل كبري والتواصل فيما بينهم وتقريب املسافات، وابلتايل سامهت 

وفرص عمل يف جماالت  بتعزيز صلة األرحام، والتنمية االقتصادية والعلمية والصحية وغري ذلك، كما ظهرت وظائف 

 كثرية من خالل شركات االتصال وغريها اليت مل تكن موجودة يف السابق.

 جمال تقدمي وتوفري اخلدمات احلكومية: -2

مما زاد أمهية األجهزة الذكية أن احلكومات أصبحت تقدم خدماهتا من خالل مواقع إلكرتونية أو تطبيقات على 

الناس الوصول إىل اخلدمات احلكومية بكل يسر وسهولة مما وفر على الناس  األجهزة الذكية، وهذا األمر سهل على

واحلكومات الكثري من الوقت واجلهد واملال، كما سامهت األجهزة الذكية وعلى رأسها احلاسوب يف توفري قواعد 

قيق العدالة بياانت إلكرتونية يسرت على احلكومات الوصول للمعلومات بكل سهولة وسرعة، مما ساهم يف عملية حت

وتقدمي احلقوق واخلدمات للمواطن واملقيم، وبعد أن كانت األوراق هي كل شيء بدأان نسمع اآلن عن حكومات 

 إلكرتونية ال ورقية.

وتعترب دولة قطر من الدول املتقدمة يف هذا اجملال ولديها العديد من الربامج والتطبيقات واملواقع اإللكرتونية اليت تقدم 

لكثري من اخلدمات للمواطنني واملقيمني على مدار الساعة، ومن أهم التطبيقات اليت تقدمها وزارة الداخلية من خالهلا ا

                                                
ومعوقاته )دراسة  –آاثره  –ضوابطه  –التواصل االجتماعي: أنواعه سكر، ماجد رجب العبد، رسالة ماجستري بعنوان:  )1(

، مشرف الرسالة: د. مجال حممود حممد اهلويب )غزة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة الدراسات العليا، كلية أصول قرآنية موضوعية(
 .34م( ص 2011ه/1432الدين، قسم: التفسري وعلوم القرآن، 
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( حيث ميكن للمواطن أو املقيم يف الدولة أن ينجز الكثري من األعمال على هذا 2القطرية هو تطبيق )مطراش 

( حبسب َتربة الباحث للتطبيق، وحبسب 2طراش التطبيق، ومن أهم األعمال اليت ميكن إجنازها من خالل تطبيق )م

ما جاء يف املوقع اإللكرتوين الرمسي لوزارة الداخلية القطرية هي: إصدار أو َتديد الواثئق الرمسية مثل جواز السفر 

 والبطاقة الشخصية ورخصة القيادة وقيد املنشأة، وكذلك االنتهاء من إجراءات اإلقامة، وتسديد املخالفات املرورية،

وَتديد ونقل ملكية املركبات، وإصدار التأشرية واحلصول على موافقة االستقدام، وغري ذلك من اخلدمات اليت وصل 

 .(1)خدمة يوفرها هذا التطبيق الذي وفر الوقت واجلهد واملال لكل من الفرد واحلكومة 80عددها إىل 

والوقت واملال أيضًا هو تطبيق: بلدية  ومن التطبيقات الذكية للحكومة القطرية اليت سامهت بتوفري اجلهد

(Baladiya.الذي تشرف عليه وزارة البلدية والبيئة يف دولة قطر، ويقدم الكثري من اخلدمات لسكان دولة قطر ) 

وهناك أيضا تطبيقات ومواقع إلكرتونية كثرية تقدم اخلدمات احلكومية مثل البوابة اإللكرتونية لوزارة الصحة القطرية، 

 ووزارة التعليم، واالقتصاد والتجارة وغريها.

لقد أصبحت احلكومات تعتمد على تطبيقات األجهزة الذكية يف إجناز معامالت السكان، ملا هلذه التطبيقات 

واألجهزة من مميزات كثرية، وتكلفة قليلة، وسرعة يف اإلجناز، ودقة يف حتديد املعلومات وحفضها رقميًا ليتم الرجوع 

 أي وقت عند احلاجة.إليها يف 

 جمال احلواالت املالية: -3

لقد سامهت الشبكة العاملية واألجهزة الذكية يف تطور النظام املايل واحلواالت املالية، فقدمياً كان الناس يبعثون أحدهم 

طرق كانوا لكي ينقل أمواهلم من بلد إىل بلد مما يستغرق الكثري من الوقت الذي قد يصل إىل شهور، كما أن قطَّاع ال

يرتصدون للمسافرين مما يعرض األموال للخطر والسرقة، كما يعرض املسافر للقتل، ولكن مع ظهور الشبكة العاملية 

واألجهزة الذكية وظهور تطبيقات احلواالت املالية والوسائل املالية احلديثة، فقد أمكن إرسال األموال من بلد إىل بلد 

  العظيمة اليت تستوجب الشكر.خالل ثوان معدودة، وهذه من نعم هللا

                                                
( ، 2م، حبث عن كلمة: )مطراش 50:12م الساعة 26/11/2017االقتباس: وزارة الداخلية القطرية، اتريخ اإللكرتوين لوقع امل )1(

 خانة: اخلدمات االلكرتونية، على الرابط التايل:
https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/sec446/44
6.html 

https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/sec446/446.html
https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/sec446/446.html
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 اجملال التجاري: -4

يف انتشار ما ابت ي عرف ابلتجارة اإللكرتونية، وميكن تعريف التجارة لقد سامهت الشبكة العاملية واألجهزة الذكية 

ضمن بعض ، وميكن تعريفها أيضًا أبهنا "أي تعامل يت(1)اإللكرتونية أبهنا: التجارة "اليت تتم عرب وسائط إلكرتونية"

، وتعرف التجارة اإللكرتونية كذلك أبهنا " املبادالت التجارية اليت تتم عن (2)تبادل القيمة عرب شبكة االتصاالت"

طريق الوسائل اإللكرتونية، وعلى ذلك تشمل التجارة اإللكرتونية مجيع املبادالت اإللكرتونية املتعلقة ابلتجارة سواء 

 .(3)اخلاصة، أو السلع واخلدمات"الصفقات، والتدفقات املعلوماتية 

لقد أصبحت هناك أسواق إلكرتونية يف عامل افرتاضي يستطيع الكل أن يعرض ويسوق ملنتجه الواقعي أو اإللكرتوين،  

كما يستطيع أن يشرتي هذا املنتج من خالل جهازه الذكي، من أهم هذه األسواق هو سوق أمازون، وسوق املزادات 

ة، ومن عربيالتسويق القع امو  من أهم ( ويعتربSOUQ.Comوكذلك موقع سوق دوت كوم )(، EPAYإيباي )

أهم أسواق التجارة اإللكرتونية هي أسواق البورصة واألوراق املالية العاملية واحمللية، مثل سوق بورصة قطر لألوراق املالية 

يف السوق، كما أن هناك أسواق كبرية خاصة  اليت هلا تطبيق على اهلواتف الذكية ميكن املستخدم من البيع والشراء

 Google(، وسوق جوجل )App Storeابألجهزة الذكية تبيع وتعرض التطبيقات والدعاايت، مثل متجر أبل )

Play( سوق باليستيشن ،)PlayStation Store.وغري ذلك الكثري ،) 

فيهية واإلابحية وغريها، والربامج والتطبيقات، هناك منتجات رقمية مثل: األلعاب اإللكرتونية، واألفالم العلمية والرت 

والكتب اإللكرتونية، كما أن هناك منتجات مادية تباع يف األسواق اإللكرتونية ويتم شحنها وإيصاهلا إىل مكان 

املشرتي سواء كانت هذه املنتجات مباحة أو حمرمة، وأصبح الكل يدخل يف التجارة اإللكرتونية سواء األفراد أو 

ت واملصارف، واحلكومات، ولذلك أصبحت التجارة اإللكرتونية من أهم األنشطة التجارية وأكثرها انتشاراً على الشركا

 اإلطالق.

 
                                                

-جملة األمن والقانون-أكادميية شرطة ديب اإلمارات:) التجارة اإللكرتونية: واقع وحتدايت وطموح، شباط، يوسف فندي )1(
 .3( ص م، جملة علمية حمكمة2010، يناير 1، العدد18جملد

 .19م( ص2001ه/1420، 1)اجليزة: هال للنشر والتوزيع، ط التجارة اإللكرتونية وأتمينهاحسني، فاروق سيد،  )2(
م، جملة علمية حمكمة( 2014، يوليو 655، العدد االقتصاد واحملاسبة)مصر: جملة  عقود التجارة اإللكرتونية، كامل، إمام  )3(

 .20ص
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 جمال اإلعالم: -5

بعد ظهور األجهزة الذكية وانتشارها أصبح اإلعالم من اجملاالت ذات األمهية الكبرية واألولوية عالية، فال َتد حكومة، 

 بل وال مستخدم لألجهزة الذكية إال وله منصة إعالمية.وال شركة أو مؤسسة 

لقد اهتم اجلميع ابإلعالم، وذلك يرجع إىل قوة أتثريه وسرعة انتشاره، وظهر ما ابت يعرف ابلسلطة الرابعة، ويقول 

ا هو أمحد عباس: "ال أريد أن أزعم أن اإلعالم هو الذي يشكل عقل أو فكر الرأي العام، وإن كان هذا وارداً، إمن

يساعد الرأي العام على أن يتخذ موقفاً من هذا النشاط السياسي أو االجتماعي أو ذاك، ومن هنا تبدو أمهيته أو قل 

 .(1)خطورته"

لقد اهتمت املؤسسات اإلعالمية ابألجهزة الذكية وأنشأت تطبيقات خاصة هبا ووضعت كل مؤسسة إعالمية بريداً 

إلكرتونياً خاصاً هبا، فاحتة اجملال ألي فرد أن يرسل ما يشاء من املعلومات إليها، ومن هذه املؤسسات القطرية الرائدة 

 .شبكة اجلزيرة اإلعالميةيف هذا اجملال هي 

اندمج اإلعالم مع الواقع االفرتاضي وظهرت الكثري من مواقع التواصل االجتماعي اليت أصبح هلا تطبيقات على لقد 

(، برانمج انستقرام Facebook(، فيسبوك )Twitterاألجهزة الذكية، ومن أهم هذه املواقع والتطبيقات: تويرت )

(Instagram( برانمج سناب شات ،)Snapchat ،)ن إ لينكد(LinkedIn)( جوجل بالس ،Google 

Plus( متبلر ،)Tumblr( واتساب ،)WhatsApp( يوتيوب ،)youtube وغريها من برامج ومواقع ،)

اليت ال يسع اجملال لذكرها، وقد استخدم البعض هذه  والسلبيات التواصل االجتماعي اليت هلا الكثري من املميزات

 كارهم ونشرها بني الناس.الربامج إليصال معاانهتم للمسؤولني، وإليصال أف

وظهرت جماالت جديدة ابإلعالم بسبب قوة أتثري األجهزة الذكية يف هذا اجملال مثل: اإلعالم األمين، وعلم صناعة 

 اجلهل والتضليل، واإلعالم التجاري، واحلرب اإلعالمية، اإلعالم التوعوي والدعوي، وغري ذلك.

 

 

                                                
م، جملة علمية حمكمة( 0052، ديسمرب 120/121)مصر: الدراسات اإلعالمية، العدد  السلطة الرابعة، صاحل، أمحد عباس )1(

 .364ص
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 جمال املالحة وحتديد املواقع: -6

املالحة العاملي ابت يعترب ضرورة ملحة للمستخدم العادي فضاًل عن الشركات واحلكومات، حيث حقق هذا  إن نظام

 النظام الكثري من الفوائد يف خمتلف اجملاالت، وال يوجد جهاز ذكي ال يستطيع الولوج يف هذا النظام.

 حــول ستخدمنييف متكني امل (GPS) ابلثقة واجلــديــرة واملفتوحة اجملانية العاملي التموضع نــظــام طبيعة لقد "سامهت

واملتنامي. ومع التقدم  التقين عصرها يف احلياة متطلبات وتواكب ختدم اليت والتطبيقات الربامج مئات تطوير من العامل

ما جاء يف جملة ، وك(1)مث بفضل قدرة اإلنسان املبدعة" –بفضل هللا  –السريع تتجدد االستخدامات املبتكرة 

 ماسي، وحبسب خربة الباحث فإن لنظام التموضع العاملي الكثري من االستخدامات أمها:و الدبل

 البحرية. تــوجــيــه الــطــائــرات املــدنــيــة واملــالحــة" -1

 االستخدام الشخصي: الرايضة، السفر، حتديد مواقع معينة وإرساهلا، وغري ذلك. -2

 وخارجها. املدن داخل شودإىل اهلدف املنالسائق  وإرشاد سياراتمالحة الأنظمة  -3

 .(2)القارات" وحركة األرضية، التصدعات ساتوقيا ،وعلم األرض وللنظام تطبيقات يف ميدان اجليولوجيا -4

احلوادث يساعد نظام التموضع العاملي اجلهات احلكومية كالشرطة واإلسعاف والدفاع املدين يف حتديد أماكن  -5

يد مكان اهلاتف أو عن طريق إرسال املوقع من خالل أحد داملرورية واحلرائق وأماكن املبلغني عن اجلرائم عن طريق حت

(، مما يساهم يف سرعة وصول السلطات املختصة إىل WhatsAppتطبيقات األجهزة الذكية كتطبيق واتساب )

 اخلسائر البشرية واملادية.موقع البالغ أو احلادث وتدارك ما ميكن من 

يستخدم النظام من ق بل الشركات واملؤسسات وحىت احلكومات واألفراد يف العملية اإلعالمية من خالل حتديد  -6

مكان املؤمتر أو املعرض أو مقر الشركة وحنو ذلك، مما يساعد املهتمني أو املدعوين يف معرفة املكان بدقة وسهولة 

 الوصول إليه.

القارات و هذا النظام يف علم املساحات، وقياس مساحات املنازل واملزارع واملدن بل وحىت الدول يستخدم  -7

 واحمليطات بكل سهولة وخالل حلظات.

                                                
 .55ص مرجع سابق،، GPSنظام التموضع العاملي هيئة حترير جملة الدبلوماسي،  )1(
 بتصرف. .55ص ،املرجع السابق )2(
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تستخدم شركات سيارات األجرة والشحن وغريها من الشركات هذا النظام يف حتديد أماكن السيارات التابعة هلا  -8

العمل، كما يستخدمه أيضًا األفراد واحلكومات لذات الغرض وألغراض أخرى  ومعرفة مدى التزام السائقني يف خطة

 مشاهبة ال يسع اجملال لذكرها.

 .إىل آخروهلذا النظام الكثري من التطبيقات والربامج والعلوم اليت تظهر وتتطور ابستمرار انقلة اإلنسان من تقدم 

 جمال التعليم والبحث العلمي: -7

لقد تطور التعليم والبحث العلمي تطورًا إجيابيًا كبريًا بعد ظهور األجهزة الذكية وعلى رأسها احلاسوب، وأحدث هذا 

 علمية كبرية، فأصبحت املعلومة يف متناول اجلميع ويسهل الوصول إليها. األمر ثورة

ليس الذي ال يعرف  –بنظر الباحث  –فيما سبق كانت األّمية هي عدم معرفة القراءة والكتابة، أما اآلن فإن األمي 

 الل إمكانياهتا.القراءة والكتابة، بل األمي يف هذا العصر هو الذي ال يعرف استخدام األجهزة الذكية واستغ

، فساعدة يف طريقة إيصال املعلومة (1)يقول طارق صاحلي: "سهلت وسائل التكنولوجيا احلديثة عملية التعلم والتعليم"

سواء لألستاذ أو للطالب أو للباحث، بل حىت ألي شخص، وظهرت منصات التعليم اإللكرتونية، والتعليم عن بعد، 

برامج ومواقع الكتب واألحباث اإللكرتونية العربية هو موقع دار املنظومة، واملنهل، الكتب اإللكرتونية، ومن أهم و 

(، كما أن هناك Ask Zadواملكتبة الشاملة، واملوسوعة الكويتية اإللكرتونية، واملنصة العربية اإللكرتونية آسك زاد )

ي يف أي بلد، ومن هذه املواقع اليت تعامل مواقع وبرامج على األجهزة الذكية تبيع الكتب الورقية وتوصلها إىل املشرت 

معها الباحث شخصياً من خالل جهازه الذكي هو موقع )نيل وفرات(، حيث خيتار الشخص الكتب مث حيدد بياانته 

 ويدفع عن طريق البطاقة اإللكرتونية.

طور البحث العلمي وزاد لقد سهلت األجهزة الذكية طريقة التعلم وسرعة الوصول للمعلومات املطلوبة مما ساهم يف ت

من اإلبداع واالبتكار والتقدم العلمي والرقي احلضاري لدى الشعوب يف كافة أحناء العامل، وهذه من أعظم نعم هللا 

 علينا اليت تستوجب الشكر على الدوام.

 

                                                
)اجلزائر: ورقلة، جامعة قاصدي مرابح، جملة العلوم اإلنسانية  التعليم اإللكرتوين واقع ال بد منهصاحلي، طارق، مقال بعنوان:  )1(

 .288ص م، جملة علمية حمكمة(2011، مارس 6واالجتماعية، العدد 
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 جمال األلعاب واألفالم: -8

الرتفيهية والعوامل االفرتاضية واألفالم، وهذا عندما ظهرت األجهزة الذكية ظهر معها عامل جديد من األلعاب والربامج 

األمر أحدث ثورة كبرية يف جمال الرتفيه سواء من الناحية املالية والتجارية أو من الناحية الثقافية من خالل ما ينشر يف 

 أو من الناحية العلمية. واألفالم هذه األلعاب والربامج

 نشر الدين اإلسالمي وتوعية املسلمني: -9

من أهم واجبات املسلم اليت َتب عليه يف نفسه ويف أهل بيته ويف  والتمسك بسنة نبيه  دعوة إىل هللا إن ال

جمتمعه، ولقد سامهت األجهزة الذكية والشبكة العاملية يف نشر الدين اإلسالمي وتعريف الناس هبذا الدين العظيم من 

 خالل املواقع اإللكرتونية وبرامج التواصل االجتماعي.

ىل هللا والتمسك بدينه، وبعد أن أخذ الباحث جولة مطولة إن املؤسف أن كثريا من الناس ال يعي مسؤولية الدعوة وم

ع الكثري من املعلومات وحتليلها، تبني أن أغلب املستخدمني هلذه الربامج ال مقام جبيف برامج التواصل االجتماعي و 

يستخدموهنا يف خدمة الدين اإلسالمي، ووجد أن الكثري يسري ويتابع ويدعم بعض اجلاهلني أو املضلني الذين ال 

اهلني أو املضلني إن صح ينفعون أمتهم فيما يقدمونه عرب حساابهتم يف هذه الربامج، الغريب يف األمر أن هؤالء اجل

التعبري أصبحوا مشهورين واملاليني من الناس يتابعوهنم وينشغلون يف حساابهتم، وكل هذه احلساابت كما قال د. خليل 

م: تشرتك يف مسة واحدة هي اعتمادها بشكل رئيسي على 1/12/2017احلدري يف حسابه على موقع التويرت بتاريخ 

هني إىل واجهة العمل االجتماعي واإلعالمي هو جرمية حبق األجيال الناشئة، فصنَّاع صناعة التفاهة، فالدفع ابلتاف

التفاهة يقومون بنشر الرقص والصراخ والقفز وإصدار أصوات غريبة وكالمًا ال معىن له، وخيالفون قيم اجملتمع، 

وبعد أن يقوموا جبمع أكثر  ويستفزون مشاعر املسلمني وغريهم، ونتيجة ذلك كله أصبحوا مشهورين والكل يتابعهم،

من مليون صوت تنهال عليهم العروض واالستضافات يف وسائل اإلعالم واملهرجاانت واملنتدايت وقنوات التلفاز 

اهلابطة، ونتيجة ذلك احندار أخالقي وثقافة تتسطح وقيم تتالشى وجيل يضيع أبكمله، وقد يظن الصغار أن هؤالء 

راد ومؤسسات عن ذلك، فلو َتاهلناهم ملا وصلوا إليه من قوة إعالمية دمروا هبا هم القدوة، وكلنا مسئولني من أف

 ونشر دينه العظيم، والعلم.  أجيالنا الناشئة، وكل ذلك على حساب الدعوة إىل هللا
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 جمال األعمال واإلدارة: -10

ؤوسيهم واملوظفني لديهم والعكس،  لقد سامهت األجهزة الذكية يف مساعدة املدراء واملسئولني يف سهولة التواصل مع مر 

 كما ساعدة الشركات واملؤسسات يف سرعة اجناز االعمال وإدارهتا.

 جمال مكافحة اجلرمية ومعاجلة الظواهر السلبية: -11

لألجهزة الذكية دور فّعال يف مكافحة اجلرمية والوصول إىل اجملرم سواء مبعرفة موقع جهازه الذكي أو التجسس عليه، أو 

 ، أو تسجيل صوته، كما تعترب هذه األجهزة من القرائن واألدلة على الكثري من اجلرائم واألحداث.تصويره

وتستخدم األجهزة الذكية يف معاجلة الظواهر السلبية اليت تظهر يف اجملتمعات، من خالل قدرهتا على التواصل وما 

يقرأون ال طبيقات اهلادفة، ألن الكثري من الناس تتمتع به من تطبيقات تساهم يف ذلك من خالل أتثريها اإلعالمي والت

 األجهزة الذكية. ونالكتب، ولكنهم يستخدم

 اجملال الصحي: -12

لقد ظهرت األجهزة الذكية وتطور اجملال الصحي بعد ظهورها تطورًا كبرياً، وأصبحنا نرى مواقع إلكرتونية وتطبيقات 

، كما يوجد الكثري الصحي، واللياقة البدنية، مثل برانمج صحيت على اآليفونوبرامج يف األجهزة الذكية هتتم ابجملال 

 من األجهزة الذكية هلا استخدامات متنوعة يف اجملال الطيب.

 معرفة اإلنسان مبحيطه: -13

 خالهلا يستطيع اإلنسان معرفة ما جيري حوله وهو اثبت يف مكانه،من الشبكة العاملية من لوازم األجهزة الذكية، و 

فيستطيع معرفة األخبار السياسية، واالقتصادية، والرايضية، والصحية، وحالة الطقس، واالتصال أبهله وأقاربه ومبن 

 يرغب، ومعرفة الكثري من األشياء اليت ال جمال لذكرها.

 جمال التصوير: -14

ألجهزة الذكية ومبا تتميز به يف السابق كانت مهنة التصوير معقدة وحمتكرة من ق بل املختصني هبا، ولكن بعد ظهور ا

من عتاد تصوير قوي، أصبح الكل يستطيع أن يصور ويوثق األحداث بكل سهولة وسرعة واحرتافية، وهذا األمر 

ساهم يف ظهور الكثري من اجملاالت والكشف عن الكثري من اجلرائم، كما ساهم يف التقدم العلمي واملعريف والتوثيق 

 ، ولك أن تتخيل كمية اجملاالت اليت ساهم التصوير فيها من خالل األجهزة الذكية.التارخيي والتواصل االجتماعي
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 جمال السفر: -15

يف السفر ما مل يرخصه يف احلضر، وكان املسافر يف املاضي ال يعرف ماذا  ، ولذلك رخص هللا السفر يرتبط ابملشقة

(، وبرانمج TripAdvisorة ابلسفر مثل برانمج )ينتظره، ولكن بعد ظهور األجهزة الذكية و ظهور تطبيقاهتا اخلاص

( ، وظهور املواقع اإللكرتونية والتطبيقات ملختلف شركات الطريان والسفن والقطارات Booking.comالبوكنج )

والشحن، وتطبيقات املالحة، وكذلك تطبيقات الرتمجة جلميع لغات العامل، فأصبح املسافر يقوم بتنظيم سفره من 

ل اإلقامة واملواصالت، ومعرفة أسعار العمالت وتذاكر حمذكي، حيث يستطيع حجر تذكرة الطريان و خالل جهازه ال

األماكن السياحية، والتأمني الصحي وغري ذلك الكثري، كما ظهرت الكثري من اجملاالت وفرص عمل بفضل هذا 

 التقدم.

وهناك الكثري من اجملاالت اليت سامهت بظهورها وتطورها خمتلف األجهزة الذكية سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، 

من أهم األشياء اليت ميتلكها اإلنسان وقد  –وعلى رأسها احلاسوب واهلاتف الذكي  –حيث أصبحت األجهزة الذكية 

 ترافقه أينما ذهب.

أىب  ات الكثرية لألجهزة الذكية إال أن هلا يف املقابل جوانب سلبية خطرية، فاهلل ومن اجلدير ابلذكر أنه مع اإلجيابي

 ، وكما قال شاعر األندلس أبو البقاء الرندي:أن يكون الكمال إال له 

 (1)"فال ي غرُّ بطيب العيش إنسان  ***      لكل شيء  إذا ما ُت نقصان   "

احلياة والتطور والرقي احلضاري والتقدم العلمي، إال أن هلا أضرارًا كبرية  ومع أن لألجهزة الذكية أمهية كبرية يف تسهيل

أيضًا بل قد تكون هذه األضرار مرعبة إذا ما ُت استخدامها بشكل سليب، فاألجهزة الذكية سالح ذو حدين، فقد 

زة الذكية قد تشكل تستخدم يف اخلري أو الشر، وقد تصل أضرارها إىل نواحي مهمة يف حياة اإلنسان حيث أن األجه

خطورة على الناحية الدينية واألخالقية، وكذلك على الناحية الصحية والبدنية، هذا ابإلضافة إىل النواحي السلوكية 

 واالجتماعية، واألمنية واخلصوصية.

                                                
، جملة كلية جامعة األزهر)مصر:  بالغية حتليلية قصيدة أيب الطيب الرندي يف راثء األندلس: دراسة، النويت، السعيد عبداجمليد )1(

 .12ص م، جملة علمية حمكمة(2008، 8، ج27نصورة، العدد اللغة العربية ابمل
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 املطلب الثاين: الضوابط الفقهية لألجهزة الذكية:

يف كل ما يقوم  إىل حكم هللا  اتهننظر يف كل حركاته وسكإن حياة املسلم مربوطة بدينه، واملسلم احلريص هو من ي

 به، فال يقوم أبي فعل إال بعد التأكد أن هذا الفعل ال خيالف الشريعة اإلسالمية.

واألجهزة الذكية تعترب من املستحداثت اليت مل توجد يف املاضي، وفيها الغث والسمني، واحلالل واحلرام، واحلق 

 والباطل، والنافع والضار، فعلى املسلم عند استخدامها أن يلتزم ابلضوابط الشرعية حىت يسلم بدينه ويقابل هللا 

لشرعية اليت تعني املسلم وحتميه وتوجهه يف استخدامه ، ولذلك يذكر الباحث مجلة من الضوابط اهببياض وجه

 .(1)كل عام هي "القواعد اليت حيتكم إليها"شلألجهزة الذكية والشبكة العاملية االستخدام األمثل، والضوابط ب

 أهم الضوابط الفقهية يف استخدام األجهزة الذكية:

، فال (2)احلصول على اجلهاز الذكي وحيازته مشروعة، فيجب أن تكون طريقة احليازة املشروعة للجهاز الذكي -1

َتوز السرقة أو التحايل أو اهلدااي احملرمة، كمن حتصل على هاتف ذكي من رجل تقيم معه عالقات حمرمة والعياذ ابهلل، 

التطبيقات احلصول على ، وكذلك أو من خالل القمار أو الغصب وحنو ذلك، فكل هذه الطرق ال َتوز شرعاً 

 .من خالل الشبكة وحنو ذلك إذا كانت حممية ابمللكية الفكريةالرقمية والصور والكتب 

َي اَّللَّ  َعْنه  قَاَل: مسَ ْعت  َرس وَل اَّللَّ  ، فعن (3)صحة النية وصفائها -2 :  ع َمَر ْبَن اخَلطَّاب  َرض  َا اأَلْعَمال  »يـَق ول  إ منَّ

َا ل ك لّ  اْمر ئ  َما ، َوإ منَّ لنّ يَّات  يبـ َها، أَْو إ ىَل اْمَرأَة  يـَْنك ح َها، َفه ْجرَت ه  إ ىَل َما َهاَجَر  اب  نـََوى، َفَمْن َكاَنْت ه ْجرَت ه  إ ىَل د نـَْيا ي ص 

 . ، فقبل بداية أي عمل جيب أن تكون النية صافية وخالصة هلل(4)«إ لَْيه  

                                                
، الضوابط اإلسالمية يف استخدام االنرتنيت يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية، الزوبعي، هاشم أمحد نغيمش احلمامي )1(

م، 2016 ديسمرب / ربيع األول ،جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة، مركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة ابألغواط)اجلزائر: 
 .50جملة علمية حمكمة( ص

 جامعة اإلمام حممد بن سعود)السعودية:  األحكام والضوابط الشرعية املتعلقة ابحلاسب، الدخيل، عبدالرمحن بن حممد )2(
صفر  –والعربية، مارس  الشرعيةندوة تقنية املعلومات والعلوم ، السجل العلمي لكلية علوم احلاسب واملعلومات  -اإلسالمية 

 . بتصرف.170ص م، جملة علمية حمكمة(2007
 .52مرجع سابق، ص، الضوابط اإلسالمية يف استخدام االنرتنيت يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبويةالزوبعي،  )3(
، َوْحي  إ ىَل َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم؟َكْيَف َكاَن َبْدء  ال  - اَبب  َبْدء  الَوْحي  مرجع سابق، ، صحيح البخاريالبخاري،  )4(

 .6، ص1، ج1حديث رقم
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، واحلرص على استثمار الفرائض والواجبات الدينيةعدم االنشغال ابألجهزة الذكية والشبكة العاملية عن أداء  -3

 .الوقت مبا يقرب إىل هللا 

على املسلم أن حيرص عند ف (2) وهي من جوامع كلم النيب، (1) العمل وفق قاعدة )ال ضرر وال ضرار( -4

استخدامه لألجهزة الذكية والشبكة املعلوماتية أال يضر نفسه وال يضر غريه، فال يسب مقدسات املشركني والكفار، 

: وال يسب اآلخرين ويبتزهم أو يهددهم، وال يتعدى على حقوقهم الفكرية واملادية وحنو ذلك، ويقول هللا 

َْتااًن َوإ ْْثًا مُّب يًنا﴾﴿َوالَّذ يَن يـ ْؤذ وَن اْلم ْؤم   : (، ويقول 58)األحزاب:  ن نَي َواْلم ْؤم َنات  ب َغرْي  َما اْكَتَسب وا فـََقد  اْحَتَمل وا هب 

َ د ين ﴾ قوله تعاىل: لكم دينكم ويل (، يقول القرطيب يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية: "6)الكافرون:  ﴿َلك ْم د ين ك ْم َويل 

أي إن رضيتم بدينكم، فقد  (55)القصص:  تهديد؛ وهو كقوله تعاىل: ﴿لََنا أَْعَمال َنا َوَلك ْم أَْعَمال ك ْم﴾فيه معىن ال ،دين

، لذلك هلم دينهم وال نتعدى عليه ابلسب والشتم، ألهنم سيقابلوننا بنفس األسلوب وسيسبون ديننا، (3)"رضينا بديننا

 بل علينا دعوهتم ابليت هي أحسن.

لإلنسان أن يضر نفسه من خالل اإلطالة يف استخدام األجهزة الذكية، ملا له من أضرار على الصحة وعلى وال جيوز 

 ويف كل شيء. هااألسرة واجملتمع وتضييع الفرائض، بل جيب التوسط واالعتدال في

بعد عن عدم خمالفة ما هو معلوم من الدين ابلضرورة وااللتزام ابآلداب العامة واألخالق الفاضلة وال -5

، فعلى املسلم واملسلمة أن يلتزم ابألخالق الفاضلة واآلداب العاملة املتعارف عليها، فال جيوز للمسلم عند املعاصي

النقاش من خالل األجهزة الذكية أن يسب أو يقذف أو يهني، وأن يقوم بتشهري اآلخرين وحنو ذلك من األفعال اليت 

مْثَ َواْلبَـْغَي ب َغرْي  احْلَقّ  ﴿ق  : ، يقول هللا ال ترضي هللا ورسوله  َها َوَما بََطَن َواإْل  نـْ َش َما َظَهَر م  َ اْلَفَواح  َا َحرََّم َريبّ  ْل إ منَّ

َّللَّ  َما ملَْ يـ نَـزّ ْل ب ه  س ْلطَااًن َوأَن تـَق ول وا َعَلى اَّللَّ  َما اَل تـَْعَلم وَن﴾ : ى (، ويقول املصطف33)األعراف:  َوأَن ت ْشر ك وا اب 

                                                
)بريوت:  الوجيز يف شرح القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالميةينظر يف تفصيل هذه القاعدة الفقهية: زيدان، عبدالكرمي،   )1(

 وما بعدها. 85م( ص2001ه/1422، 1مؤسسة الرسالة، ط
، 2، ج2340، حديث رقم ابب من بىن يف حقه ما يضر جبارهحكام، ك َتاب  األ، مرجع سابق،  سنن ابن ماجهجه، ابن ما )2(

 ، حكم األلباين على احلديث: صحيح.784ص
 .229، ص20مرجع سابق، ج، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )3(
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ْسل م  ف س وٌق، َوق َتال ه  ك ْفرٌ »
 
َباب  امل ، فال جيوز السب أو اللعن وحنو ذلك، بل جيب قول الكلمة الطيبة كما قال (1)«س 

قّ  مَتْرَة ، فَإ ْن ملَْ َتَ ْد فَب َكل َمة  طَيّ َبة  »: نبينا  ، كما ال جيوز لعب القمار أبي شكل من أشكاله،  (2)«اتَـّق وا النَّاَر َوَلْو ب ش 

كمن يرسل رسالة نصية إىل برانمج من الربامج للدخول يف لعبة أو مسابقة أو فرصة لربح سيارة أو منزل وحنو ذلك، 

على برامج وألعاب ومسابقات القمار عرب األجهزة الذكية، وهذا ما يفسر االنتشار  اكبري   والباحث يرى أن هناك إقباال

 الكبري هلذه الربامج واستمرارها.

ر  َواأْلَنَصاب  َواأْلَْزاَلم  : واملسابقات من القمار احملرم لقوله  بفهذه األلعا َا اخْلَْمر  َواْلَمْيس  ﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا إ منَّ

ْن َعَمل  الشَّْيطَان  فَاْجَتن ب وه  َلَعلَّك ْم تـ ْفل ح وَن﴾ (، يقول السعدي يف تفسريه لكلمة امليسر: 90ة: )املائد ر ْجٌس مّ 

يف حترمي ألعاب  هـ(620)املتوىف: ، ويقول ابن قدامة (3)"وامليسر، وهو: مجيع املغالبات اليت فيها عوض من اجلانبني"

ر  الَّذ ي أََمَر اَّللَّ  تـََعاىَل ك لُّ َلع ب  ف يه  ق َماٌر، فـَه َو حم َرٌَّم، َأيَّ لَع ب  َكاَن، ر والقمار: "سومسابقات املي ْن اْلَمْيس  َوه َو م 

ْجت َناب ه    .(4)"اب 

، إن عامل الشبكة العاملية واألجهزة الذكية هو عامل رقمي مصغر مبا حيمله من األمر ابملعروف والنهي عن املنكر -6

﴿ك نت ْم : لعامل الواقعي، وقد قال هللا ن ينكره وأيمر ابملعروف متاماً كاأخري وشر، لذلك على املسلم إذا رأى املنكر 

َّللَّ ﴾ َهْوَن َعن  اْلم نَكر  َوتـ ْؤم ن وَن اب  ْلَمْعر وف  َوتـَنـْ : ، وعماًل بقوله (110)آل عمران:  َخرْيَ أ مَّة  أ ْخر َجْت ل لنَّاس  أَتْم ر وَن اب 

ْه  ب َيد ه ، » ْنك ْم م ْنَكرًا فـَْليـ َغريّ  ميَان  َمْن رََأى م  ، لذلك (5)«فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب ل َسان ه ، فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب َقْلب ه ، َوَذل َك َأْضَعف  اإْل 

 على املنكر أبداً. تعلى املسلم أن أيمر ابملعروف وال يسك

                                                
َباب  َواللَّْعن  ، ك َتاب  اأَلَدب  مرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )1( ، 8، ج6044، حديث رقم اَبب  َما يـ نـَْهى م َن السّ 

 .15ص
 .11، ص8، ج6023، حديث رقم اَبب  ط يب  الَكاَلم  ، ك َتاب  اأَلَدب  ،  ، مرجع سابقصحيح البخاريالبخاري،  )2(
 .243مرجع السابق، ص، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )3(
، د. ط، مكتبة القاهرة، )املغين، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي احلنبليدامة، ابن ق )4(

 .150، ص10( جم1968هـ / 1388
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل ، هـ(261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي )املتوىف: النيسابوري،  )5(

، د. ط، دار إحياء الرتاث العريب)بريوت:  حممد فؤاد عبد الباقيحتقيق: )صحيح مسلم(،   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا
ميَانَ د.ت(   ، َوأَنَّ ، ك َتاب  اإْل  ميَاَن يَز يد  َويـَنـْق ص  ، َوَأنَّ اإْل  ميَان  ْلَمْعر وف  َوالنـَّْهَي َعن  اَبب  بـََيان  َكْون  النـَّْهي  َعن  اْلم ْنَكر  م َن اإْل  اأْلَْمَر اب 

َبان    .69، ص1، ج49، حديث رقم اْلم ْنَكر  َواج 
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ا جللب املصاحل ، فعلى املسلم عند استخدام األجهزة الذكية أن يستخدمهدرء املفاسد مقدم على جلب املنافع -7

واملنافع املشروعة، أو لدرء املفاسد، وال يستخدمها حبيث يرتتب على هذا االستخدام مفاسد ومضار، فعلى سبيل 

املثال عندما يستخدم اجلهاز الذكي لتعليم القرآن أو الرايضيات أو لصلة األرحام أو للتجارة املشروعة وحنو ذلك فهذه 

حرج يف استخدام األجهزة الذكية يف ذلك، ولكن إذا استخدم اجلهاز الذكي لدعم األفعال فيها مصاحل مشروعة وال 

التافهني أو للسب والشتم، أو للتجسس على الناس وتصويرهم أو للدخول على املواقع اإلابحية أو للمغازلة والعالقات 

ن استخدام اجلهاز الذكي فيه احملرمة وحنو ذلك من األفعال فهذه األفعال مفاسد ال جيوز شرعًا فعلها، أما إن كا

 مصلحة ومفسدة يف نفس الوقت فيكون دفع هذه املفسدة مقدم على جلب تلك املصلحة.

ك م  جاه دوا املشركني أبَموال كم»: يقول النيب  واملنافقني، جماهدة الكفار واملشركني -8 ، فعلى (1)«أَلسنت كمو وأَنف س 

جماهدة الكفار واملشركني واملنافقني والذين يسعون يف األرض الفساد، ألن املسلم أن يستخدم األجهزة الذكية يف 

هؤالء يستغلون األجهزة الذكية والشبكة العاملية ملخططاهتم املفسدة وهلدم الدين اإلسالمي واألمة ولنشر األخالق 

 و أشخاصهم.الرذيلة، وتكون جماهدهتم ابحلكمة واملوعظة احلسنة وابلتحذير منهم وليس بسب أدايهنم أ

نشر أي معلومات أو بياانت إال بعد التأكد من ت فال، ، والتثبت من املعلوماتعدم نشر الشائعات وتداوهلا -9

صحتها، خصوصًا إذا كانت هذه املعلومات يف أمور الدين كاألحاديث النبوية، فالبعض يرسل احلديث وينشره دون 

 أن يتأكد من مصداقيته وثبوته.

، ألهنا أخبار واخلرب حيتمل الصدق والكذب، فال يكون ما يشاهد عرب األجهزة الذكية عدم تصديق كل -10

 املستخدم أداة يف يد من يرسل األخبار املغرضة، بل جيب أن يكون واعياً.

أبي شكل من األشكال، وكذلك أي  ال جيوز تصفح املواقع واحلساابت اإلابحية أو دعمها واملشاركة فيها، -11

 زم ابلضوابط واآلداب اإلسالمية.مواقع ال تلت

، ألن هذه ممتلكاهتم اخلاصة فال حتل لغريهم إال حيرم اخرتاق مواقع وحساابت وبرامج وأجهزة اآلخرين -12

 برضاهم.

                                                
ْستاين )1( ج  ، 159، ص4، ج2504، حديث رقم ابب كراهية  ترك  الغزو، أول كتاب اجلهاد، مرجع سابق، سنن أيب داود، السّ 

 إسناده صحيح.
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﴿اَي أَيُـَّها : ، يقول هللا حيرم التجسس والتنصت على اآلخرين وتتبع عوراهتم أبي شكل من األشكال -13

َن الظَّنّ  إ نَّ بـَْعَض الظَّنّ  إ مْثٌ ۖ َواَل ََتَسَّس وا َواَل يـَْغَتب بَـّْعض ك م بـَْعًضاالَّذ يَن  يف  ويقول الرسول ، ﴾آَمن وا اْجَتن ب وا َكث ريًا مّ 

م، فإنه َمن تـَتَـبََّع َعْورََة تـَتَّب ع وا َعْورَاهت    اي َمْعَشَر َمن آمن بلسان ه ومل يَْدخ ل  اإلميان  قلَبه، ال تغتابوا املسلمنَي، وال»ذلك: 

، تـَتَـبََّع هللا  َعْورَتَه، وَمن تـَتَـبََّع هللا  َعْورَتَه، يـَْفَضْحه  ولو يف جوف  بيت ه يه املسلم   .(1)«َأخ 

عند النقاشات والتحدث عرب األجهزة الذكية والشبكة العاملية ومواقع التواصل االجتماعي جيب احلذر من  -14

. فإن وقع خالف فال كما جيب البعد عن مسببات اخلالف ومثريات الفنت والفرقة بني املسلمنيالتعصب املقيت،  

يفسد للود قضية، واحلذر من سوء الفهم، ألن ما يكون على العوامل االفرتاضية خيتلف عن املواقع، ولذلك جيب البعد 

ة يف تفتيت وحدة األمة اإلسالمية عن أي مشاركة أو موضوع أو وسم أو موقع أو أي نقاشات من شأهنا املسامه

، وهذا ال يقتصر على هذه األجهزة فقط وزايدة الشقاق بني املسلمني أو إشغاهلم عن العبادة والقضااي الكربى لألمة

 و أدب عام للمسلم.بل ه

وال يشغل الناس مبا  على كل من يستخدم األجهزة الذكية أن يستخدمها يف خدمة الدين ونشره بني الناس، -15

ال ينفعهم يف دينهم أو دنياهم، وكما ال جيوز إشغال الناس ابحلرام، فمن أراد أن يرسل شيء عرب برامج التواصل 

 االجتماعي مثالً جيب عليه أن خيتار النافع ويرتك احلرام والتافه.

م أبي شكل، ألن هؤالء خطر ، وعدم دعم ومتابعة ونشر حساابهتالتوقف عن جعل الناس التافهني مشهورين -16

علينا وعلى أجيالنا يف املستقبل، فالصغري عندما يرى مثل هؤالء التوافه مشهورين والكل يتابعهم ويتناقل مقاطعهم 

وصورهم ينجذب إليهم ويريد أن يصبح مثلهم فيتخذهم قدوة له ويسقط يف نفس املستنقع الذي سقطوا فيه من 

فالدفع ابلتافهني إىل واجهة العمل االجتماعي واإلعالمي هو جرمية ورسوله واملؤمنني، أخالق رذيلة وسوء أدب مع هللا 

 ضد الدين واجملتمع وأجيال املستقبل.

لتجنب خماطره  عدم استخدام أي جهاز ذكي أو برنمج إلكرتوين إال بعد معرفة مواصفاته وإمكانياته -17

 وسلبيات وسوء استغالله.

                                                
صحيح ، (م1999 -هـ1420الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم األشقودري )املتوىف: أبو عبد الرمحن حممد انصر ، األلباين )1(

 ، صحيح.1322، ص2، ج7981، د. ط، د.ت( حرف الياء، حديث رقم املكتب اإلسالمي) اجلامع الصغري وزايداته
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عرب األجهزة الذكية ومواقع التواصل عدم نشر أو إشهار أي معلومات عن احلياة اخلاصة أو جهة العمل  -18

، وغري ذلك، ألن مضارها األمنية (WhatsApp)أو الواتساب  (Snapchat)االجتماعي كالسناب شات 

ة واألخالقية كبرية جداً وتنتهك اخلصوصية، هذا ابإلضافة إىل ماهلا من عالمات واالجتماعية ورمبا االقتصادية والثقافي

استفهام حول طبيعة هذه الربامج ومن يقف خلفها وميوهلا ويسهل نشرها بني الناس وابجملان، علمًا أن تكلفتها عالية 

 جداً، كما تستخدم للتجسس على الدول واجلهات األمنية والعسكرية فيها.

مثل األمساء واألرقام الشخصية أو مواضيع  شر أي بيانت حتتوي على معلومات شخصية جلهة جمهولةعدم ن -19

خاصة قد تكون صحيحة أو كاذبة، فمن الرسائل اليت شاهدها الباحث: أن يقوم أحدهم إبرسال رسالة كيدية يف 

فيقوم الناس إبزعاج صاحب الرقم رمضان حتتوي على رقم شخص يعاديه ويكتب حتته: )خادمة لإلجار أرجوا النشر(، 

 بشكل جنوين، وغري ذلك من احليل، فيجب االنتباه ملثل هذه األمور.

عدم استخدام بطاقات االئتمان أو غريها من بطاقات الدفع اإللكرتوين للشراء واحلجز عرب األجهزة  -20

عد التأكد والسؤال عن موثوقية ومصداقية الذكية وتطبيقاهتا والشبكة العاملية واملواقع واألسواق اإللكرتونية إال ب

 ، ألن التهاون يف إعطاء بياانت بطاقات الدفع قد يعرض صاحبها للسرقة واالستغالل.هذه املواقع والتطبيقات

حسب  دالستخدامهم، ومن هذه القيو  د، ووضع بعض القيو مراقبة األطفال عن استخدامهم لألجهزة الذكية -21

 وجهة نظر الباحث:

 د وقت استخدام اجلهاز الذكي حبيث ال يتجاوز ساعتني يف اليوم بواقع ثالثة أايم يف األسبوع.حتدي -أ

 للجميع. احتديد مكان استخدام اجلهاز الذكي حبيث يكون املكان ظاهر  -ب

الدعاايت الضارة ابألخالق والعقيدة و حتديد املواقع والربامج واحلساابت اليت يستخدمها الطفل، وحجب املواقع  -ت

والثقافة، وحتجب املواقع اإلابحية ومواقع السحر والشعوذة وكذلك املواقع التافهة اليت تدمر األخالق والثقافة والفطرة، 

 ركات اليت تصنع األجهزة وغريها ميكن االستعانة هبا.وهناك برامج للمراقبة األبوية تضعها الش

توعية الطفل ابألجهزة الذكية وكيفية االستفادة منها، وخطورهتا، وفتح قناة تواصل بني الطفل ووالديه وإزالة  -ث

 احلواجز يف ذلك.
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مارهم وصورهم وصور حتذير الطفل وتنبيهه خبطورة إعطاء البياانت واملعلومات الشخصية مثل أمساء العائلة وأع -ج

املنزل، ومعلومات عن األهل والوالدين وجهت وأوقات عملهم، أو أرقامهم الشخصية أو أي بياانت أخرى، فيجب 

 حتذيره بعدم إعطاء أي بياانت شخصية ألي شخص أو جهة تطلبه إال بعد الرجوع لوالديه.

 استغالل األجهزة الذكية يف سياسة الرتغيب والرتهيب مع الطفل. -ح

 وهناك الكثري من القواعد والطرق واألساليب اليت ميكن استخدامها حسب طبيعة البيئة والطفل.

، ابإلضافة إىل االستخدام األمثل الوقائي، لتجنب املخاطر تزويد اجلهاز الذكي ابإلمكانت والربامج األمنية -22

 عه.احملتملة، فال تضع البياانت اهلامة يف اجلهاز حتسباً لسرقته أو ضيا

عدم إرسال أو تصوير أو كتابة أو دعم أو فعل أي شيء ميس أو خيدش اآلداب العامة وخيالف التعاليم  -23

 ، فال يصدر من املستخدم لألجهزة الذكية إال اخلري.واألحكام الشرعية

كذلك و ، فال جيوز للرجل التواصل مع املرأة األجنبية، عدم التواصل والتحدث أبي شكل مع اجلنس اآلخر -24

، إال يف احلدود الشرعية كالتواصل من أجل العالج أو للخدمات احلكومية وحنو ذلك ويف حدود اآلداب العكس

اخلضوع ابلقول، وال التحدث يف األمور الشخصية دون احلاجة املاسة لذلك، وأن  والتعاليم الشرعية، فال جيوز مثالً 

 على موضوع احلاجة فقط. ايكون احلديث خمتصر 

كاخلمور والتدخني   عدم استخدام األجهزة الذكية والشبكة العاملية يف الرتويج والدعاية للمحرمات، -25

 واألدوات اجلنسية وأماكن الفسق والفجور كاملالهي الليلية والرتويج للحساابت احملرمة وحنو ذلك.

وتروع  البالد والعبادأبمن وسالمة  عدم دعم أو كتابة أو إرسال أو نشر أو فعل ما من شأنه املساس -26

 . حىت وإن كان على سبيل املزاح.(1)«اَل حيَ لُّ ل م ْسل م  أَْن يـ َروّ َع م ْسل ًما»: ، يقول النيب الناس

عدم تصوير الناس يف أي مكان سواء يف األماكن اخلاصة أو حىت يف األماكن العامة دون موافقتهم  -27

، واحرتام خصوصيتهم وعدم التهاون يف التصوير، خصوصًا التصوير عرب برامج التواصل كالسناب شات الصرحية

(Snapchat)  ومثاله، ألن الباحث يالحظ أن الكثري من الناس يقوم ابلتصوير يف األماكن العامة دون أن حيسب

 لى الناس.حساب املارة واجلالسني وحنوهم ودون موافقتهم، وهذا ال جيوز وفيه تعدي ع

                                                
ْستاين )1( ج   ، صحيح.301، ص4، ج5004، حديث رقم ى اْلم زَاح  اَبب  َمْن أَيْخ ذ  الشَّْيَء َعلَ ، ك َتاب اأْلََدب  ،  سنن أيب داود، السّ 
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ارات وأجهزة مراقبة على املنزل يف األحياء السكنية دون موافقة اجلريان -28 ، فالباحث بعد عدم وضع صوَّ

قيامه جبوالت على بعض األحياء السكنية يالحظ أن بعض املنازل يوجد على أسوارها آالت تصوير ومراقبة ويكون 

م وحرمتهم، وعند سؤال أصحاب هذه الصّوارات قالوا إهنم على أبواب اجلريان دون احرتام خلصوصيته ابعضها موجه

وضعوها ألسباب أمنية دون موافقة جرياهنم، ويف هذا انتهاك حلقوق اجلار، فلألجهزة الذكية اليت تستخدم للتصوير 

ية جيدة وكان واملراقبة فوائد ولكن هلا سلبيات أيضاً، ودفع املفاسد مقدم على جلب املنافع، فإذا كانت البالد حبالة أمن

اجلريان من الصاحلني وغري موافقني هلذا األمر فال جيوز مضايقتهم ِبالت التصوير واملراقبة، فحىت قبل اإلسالم يف 

اجلاهلية كان الناس عندهم خلق نبيل وحيرتمون جرياهنم فال يراقبوهنم وال يزعجوهنم بنظراهتم، ويف ذلك يقول عنرتة بن 

 شداد العبسي:

 (1)"حىت ي واري جاريت مْأواها***       ما بَدْت يل جاَريتوأَغ ضُّ طريف"

وعندما جاء اإلسالم أكد على حق اجلار على جاره، وجعل للجار حرمة ال جيوز التعدي عليها، بل جعل للجار 

ْلَوال َدْين  إ ْحَسااًن َوب ذ ي اْلق ْرىَبٰ ﴿َواْعب د وا اَّللََّ َواَل ت ْشر ك وا ب ه  : حقوقًا وحدودًا ال جيوز انتهاكها، وقال هللا  ًئا ۖ َواب  َشيـْ

جْلَنب  َواْبن  السَّب يل  َومَ  ب  اب  ا َمَلَكْت أمَْيَان ك ْم ۗ إ نَّ اَّللََّ اَل َواْليَـَتاَمٰى َواْلَمَساك ني  َواجْلَار  ذ ي اْلق ْرىَبٰ َواجْلَار  اجلْ ن ب  َوالصَّاح 

وكلما كان اجلار أقرب اباًب  (، يقول السعدي يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية: "36)النساء:  اًل َفخ ورًا﴾حي  بُّ َمن َكاَن خم َْتا

كان آكد حقًّا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره ابهلدية والصدقة والدعوة واللطافة ابألقوال واألفعال وعدم أذيته بقول 

 كرها، ولكن على املسلم مراعاهتا.، فللجار حقوقاً كثرية ال يسع اجملال لذ (2)"أو فعل

أوقات الصلوات والفرائض وأوقات السكينة وعدم إزعاج الناس فيها عرب األجهزة  ةجيب احرتام ومراعا -29

، خصوصًا من كان يف بلد آخر ختتلف األوقات فيه، فال يتواصل معه يف هذه األوقات حىت ال يزعجه أو الذكية

املمكن معرفة مواقيت الصالة وأوقات السكينة من خالل الشبكة العاملية بكل يشغله عن العبادة، علمًا أنه من 

 يف آخر الليل عرب برانمج الواتساب.كمن يرسل عشرات الرسائل   ،سهولة

                                                
، 1، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: جميد طراد )بريوت: دار الكتاب العريب، طشرح ديوان عنرتةالتربيزي، اخلطيب،  )1(

 .208م( قافية اهلاء، ص1992ه / 1412
 .177مرجع سابق، ص ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )2(
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عدم شراء أدوات التجميل واألدوية واملواد االستهالكية وحنوها خصوصاا تلك املعدة لالستهالك اآلدمي  -30

ومن مواقع وحساابت شخصية إال بعد التأكد من صحتها وسالمتها ومواصفاهتا وخماطرها عرب األجهزة الذكية 

من هذه احلساابت بعض املواد وجيهل حقيقتها، ويكتشف بعد ذلك أن هذه املواد  ي، فالكثري من الناس يشرت احملتملة

ه املنتجات ال تفحص وال خطرة وقد تكون مسرطنة وال تصلح لالستخدام البشري مما يعرض املستهلك للخطر، وهذ

 متر على هيئة املواصفات واملعايري وال على وزارة الصحة أو أي جهة مسؤولة، وهنا تكمن اخلطورة.

وبشكل عام جيب أن يكون استخدام األجهزة الذكية وملحقاهتا والشبكة العاملية يف الدائرة الشرعية وعدم فعل احلرام 

ون السياق العام الستخدام هذه األجهزة وملحقاهتا يف خدمة الدين أو ما يغلب على الظن أنه حرام، وأن يك

 .شرعيةاإلسالمي سواء بشكل مباشر أو بشكل غري مباشر، ويف حفظ الكليات ال

يعتقد الباحث أن االلتزام هبذه الضوابط أو النصائح ميكن أن يساهم بشكل كبري يف االستفادة القصوى من األجهزة و 

 .على مجيع االصعدة اهتاالذكية والبعد عن سلبي
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 اجلرائم املتعلقة ابألجهزة الذكية يف القانون القطري والفقه اإلسالمي: الفصل الثاين

عن اجلرمية وأقسامها سواء يف الفقه اإلسالمي أو القانون القطري، كما يتحدث عن أنواع اجلرائم  فصلهذا ال يتحدث

لسنة  14والقانون القطري وحتديدًا بقانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري رقم ويقارن ذلك بني الفقه اإلسالمي 

م اخلاص ابجلرائم الرقمية واملعلوماتية اليت ترتكب غالبا من خالل األجهزة الذكية، وبعض مواد قانون العقوابت 2014

 ث كالتايل:م واملواد املعدلة عليه، وذلك من خالل ثالثة مباح2004لسنة  11القطري رقم 

 اجلرمية وأقسامها بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري األول: بحثامل

 املبحث الثاين: جرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري

 الثالث: جرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي ومقارنتها مع القانون القطرياملبحث 

 سالمي والقانون القطرياملبحث األول: اجلرمية وأقسامها بني الفقه اإل

يتناول هذا املبحث احلديث عن تعريف اجلرمية واجلرمية اإللكرتونية حيث يبني ماهيتها، كما يعرض الباحث أقسام 

اجلرائم، ويقارن تقسيم اجلرائم بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري وذلك من خالل ثالثة مطالب، حيث يتحدث 

، بينما يتحدث املطلب الثاين عن اجملرم والضحية وعن علم اإلجرام والقصد اجلنائي املطلب األول عن تعريف اجلرمية

وكذلك يتحدث عن املسئولية اجلنائية وجرائم األجهزة الذكية )اجلرمية اإللكرتونية(، كما يتحدث املطلب الثالث عن 

 ي هلا.أقسام اجلرائم، ويقارن تقسيم الفقه اإلسالمي للجرائم مع تقسيم القانون القطر 

 وبيان ماهيتها املطلب األول: تعريف اجلرمية

والتْأثري: إ ْبقاء  األَثر ، أثر: األَثر: بَق يَّة  الشَّْيء ، َواجْلَْمع  آاَثٌر وأ ثورإن لألجهزة الذكية أثر يف اجملال اإلجرامي واألثر من: "

: اأَلْعالميف  الشَّْيء . وأَثَـَّر يف  الشَّْيء : تـََرَك ف يه  أَثراً.   ، وهذه األجهزة أثّرت يف تطور اجلرمية وتعاظم خطرها.(1)"واآلاثر 

                                                
 ، بتصرف يسري.5ص 4ج فصل األلف،-مرجع سابق، حرف الراء لسان العربابن منظور،  )1(



 

76 

، فكل علم (1)خمتلفة و"خيتلف مدلول اجلرمية ابختالف النظر إليها، وابختالف العلم الذي يتدارسها" نمعا للجرميةو 

له تعريفه اخلاص للجرمية مثل علم االجتماع وعلم اإلجرام وعلم النفس وعلم احلاسوب وغري ذلك، ومل يرد أي تعريف 

م، ولكن القانون القطري اكتفى بذكر اجلرائم وعقوابهتا 2004لسنة  11للجرمية يف قانون العقوابت القطري رقم 

 .(2)واألحكام العامة للتجرمي والعقاب

 : تعريف اجلرميةأوالا 

 .(3)واجلرمية من اجلرم ومجعها جرائم، وجاء يف هتذيب اللغة أن اجلرم هو الذنب والتعدي

ْسل م نَي ج ْرًما، َمْن َسَأَل َعْن َشْيء  مَلْ حي َرَّْم، َفح رّ َم م ْن َأْجل  َمْسأَلَت ه  »أنه قال:  وجاء عن النيب 
 
 .(4)«إ نَّ أَْعَظَم امل

هل القانون للجرمية أهنا: "السلوك اإلنساين الذي طبقًا لتقدير املشرع يتعارض مع قيم ومصاحل اجملتمع ومن تعريفات أ

، ويالحظ على هذا التعريف أنه مل يستند إىل الشريعة اإلسالمية، كما أن اجلرمية (5)فيتدخل بتجرميه والعقاب عليه"

لشريعة اإلسالمية على حترميه والعقاب عليه، وهذا عنده هي ما تتعارض مع قيم ومصاحل اجملتمع وليس ما نصت ا

 التعريف ينطبق على القوانني الوضعية.

 .(6)"ك ّل أمر إجيايّب أو سليّب ي عاقب عليه القانونوت عّرف اجلرمية أيضا أبهنا: "

فهذا التعريف ربط اجلرائم . (7)"حمظورات شرعية زجر هللا تعاىل عنها حبّد أو تعزيزولقد عرف املاوردي اجلرائم أبهنا: "

 ابحملظورات الشرعية اليت جعل هللا هلا حداً أو تعزيراً.

                                                
)قطر: دار العلم، د. ط،  األمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )1(

 .75م( ص2012
 .77، املرجع السابق، صأنظر )2(
دار إحياء الرتاث )بريوت:  حممد عوض مرعب، حتقيق: هتذيب اللغة، هـ(370)املتوىف:  حممد بن أمحدري، أبو منصور األزه )3(

 .48ص 11م( ج 2001، 1، طالعريب
ابب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال  - كتاب االعتصام ابلكتاب والسنةمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )4(

 .95، ص9، ج7289رقم، حديث يعنيه
 .77، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )5(
 .366ص 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةعمر، أمحد خمتار عبداحلميد،  )6(
دار )القاهرة:  األحكام السلطانية ،هـ(450)املتوىف:  بصري البغداديأبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الاملاوردي،  )7(

 .322، د. ط، د. ت( صاحلديث
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وتعرف اجلرمية كذلك أبهنا: "إتيان فعل حمرم معاقب على فعله، أو ترك فعل حمرم الرتك معاقب على تركه، أو هي فعل 

، وهذا التعريف ينطبق التعاريف بنظر الباحث، وهذا من أفضل (1)أو ترك نصت الشريعة على حترميه والعقاب عليه"

 .على كافة احملظورات الشرعية

وللجرمية عوامل تؤدي الرتكاهبا تسمى العوامل اإلجرامية وهي: "جمموعة من الظروف اخلارجية احمليطة ابلفرد اليت تؤثر 

 .(2)يف تكوين شخصيته واَتاهات سلوكه"

 واجلرمية واجلناية

اسم لفعل حمرم شرعا سواء حل ، واجلناية هي: "(3) من الفقهاء يعربون عن اجلرمية بلفظ اجلنايةواجلدير ابلذكر أن كثرياً 

التعدي على : وشرعا ،اجلناايت مجع جناية وهي لغة: التعدي على نفس أو مال، وقال البهويت: "(4)"مبال أو نفس

لفظ اجلرمية أو اجلناية حتت لفظ اجلراح، وجاء ، كما أن بعضهم يتكلم عن (5)"البدن مبا يوجب قصاصا أو يوجب ماال

يعين كتاب اجلناايت، وإمنا عرب عنها ابجلراح لغلبة وقوعها به، واجلناية: كل فعل عدوان على ، كتاب اجلراحيف املغين: "

، وبعض الفقهاء يقدمون لفظ الدماء على اجلناية كما جاء يف مواهب اجلليل حيث جعل اسم (6)"نفس أو مال

، فالفقهاء يعربون عن اجلرمية بلفظ اجلناية أو اجلراح أو الدماء، ولكل عامل سببه (7): "ابب أحكام الدماء"الباب

 ومقصده يف إطالقه هلذه التسميات، وغالباً تستخدم هذه التسميات يف جرائم القصاص والدية.

                                                
م( 2009-ه1430)القاهرة: دار احلديث، د. ط،  التشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(

 .55ص 1ج
 .103م( ص2012، 1)القاهرة: دار النهضة العربية، ط علم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )2(
اشية: منحة اخلالق ، حبالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، م(1563 -هـ  970زين الدين بن إبراهيم بن حممد )ابن جنيم،  انظر: )3(

 أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد. / ابن رشد، 2ص 3، د. ت( ج2، طدار الكتاب اإلسالمي) البن عابدين
منصور . / البهويت، 177ص 4( جم 2004 -هـ 1425)القاهرة: دار احلديث، د. ط،  بداية اجملتهد وهناية املقتصدالقرطيب، 

املعروف بشرح منتهى  - دقائق أويل النهى لشرح املنتهى، هـ(1051سن بن إدريس )املتوىف: بن يونس بن صالح الدين ابن ح
 .253ص 3( جم1993 -هـ 1414، 1، طعامل الكتب) اإلرادات

 .259ص 8مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )3(
 .2ص 3، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  )4(
 .253ص 3، مرجع سابق، جدقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت،  )5(
 .259ص 8مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )6(
واهب اجلليل يف شرح م ،هـ(954مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي )املتوىف: ، احلطاب، أنظر )7(

 وما بعدها. 230ص 6(، جم1992 -هـ 1412، 3، طدار الفكر) خمتصر خليل
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 حتليل وتعقيب

ية والقانون الوضعي فيما خيص اجلرائم هو أن يتضح أن من أهم الفروق بني الشريعة اإلسالمومن خالل ما تقدم 

ونص على معاقبة فاعله  القانون ينظر ملصلحة اجملتمع والدولة فقط، بينما الشريعة اإلسالمية تنظر إىل ما حرمه هللا 

 .ال حيرم أمراً إال حلكمته  أوالً وقبل كل شيء، مث تنظر إىل مصاحل البالد والعباد، وال شك أن هللا 

واجلرمية حسب التعاريف السابقة هي ما وضع هلا عقوبة، ويف املفهوم القانوين يدور تعريفها حول أي فعل غري مشروع 

يكون صادرًا عن إرادة جنائية يضع القانون له عقوبة أو تدبريًا احرتازايً، وكما يتبني من التعريفات السابقة فإن الفعل 

 .الشريعة والقوانني الوضعية وهذا من املتفق عليه بنية، دنيوي عليه عقوبة أو الرتك ال يعترب جرمية إال إذا تقررت

والقانون ال حيدد اجلرائم وال العقوابت إال بناء على سياسته اجلنائية، فالسياسة اجلنائية هي: "اخلطة اليت يتبناها جمتمع 

يزها عن غريها من األفعال غري املشروعة، ، كما أن للجرمية معايري مت(1)معني لتنظيم أساليب ووسائل مكافحة اجلرمية"

 وأهم هذه املعايري هي:

 ضرورة توافر القصد اجلنائي يف الفعل، وأيخذ القصد اجلنائي صورة العمد أو اإلمهال وصوره املختلفة. -1" 

 الضرر الناتج عن الفعل اجلنائي عادة ما يكون غري قابل لإلصالح. -2

رع يقرر هلا عقوبة جنائية حددها ابلنص أو تدبري وقائي هدفه محاية اجملتمع وأهم ما مييز اجلرمية أن املش -3

 .(2)وأفراده"

 اثنياا: ماهية اجلرمية وحتوهلا إىل ظاهرة

وعن حقيقة اجلرمية وماهيتها: إهنا ليست وليدة العصر احلاضر، فلقد "عرفت البشرية اجلرمية منذ أقدم عصورها، 

عية شاذة يف حياة التجمعات البشرية منذ القدم، وأصبحت اجلرمية متثل مشكلة على وحتولت اجلرمية إىل ظاهرة اجتما

، وظلت اجلرمية هاجسًا يؤرق اجملتمعات على مر العصور سواء يف (3)مر األزمنة وابختالف اجملتمعات اإلنسانية"

 حاالت السلم أو احلرب.

                                                
 .141، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )1(
 .79-78، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )2(
 .3، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )3(
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األهداف، ويتسبب هذا التعارض يف وقوع اجلرائم اليت ومن طبيعة ولوازم التجمعات اإلنسانية االختالف وتعارض 

أصبحت ظاهرة من ظواهر اجملتمع احلتمية، و"الظاهرة اإلجرامية من لوازم احلياة يف اجلماعة كنتيجة حتمية لتعدد 

 األفراد وتضارب املصاحل، فتنظيم احلياة داخل اجلماعة يقتضي وضع قواعد معينة لضبط سلوك األفراد وتصرفاهتم حىت

ال تسود الفوضى واالضطراابت يف احلياة االجتماعية، وال شك أنه داخل أي جمتمع ال بد أن يبتعد بعض أفراده عن 

االحرتام الواجب للقواعد املنظمة للمجتمع، وينتج عن ذلك تعدد وتنوع يف األفعال املخالفة للقواعد املنظمة حلياة 

دد بذلك اجلرائم املرتكبة وتتكون ما يطلق عليه تعبري الظاهرة األفراد داخل اجلماعة يف خمتلف اجملاالت، فتتع

 .(2)، و"الظاهرة اإلجرامية حتمية يف حياة اجملتمع واحتمالية يف حياة الفرد"(1)اإلجرامية"

إن اجلرائم مبختلف أنواعها مبا فيها جرائم األجهزة الذكية البد أن تقع من حيث النتيجة على شخص أو جهة بعينها 

لى اجملرم نفسه كاالنتحار، أو على غريه من األشخاص الطبيعية أو املعنوية أو على كل ما هو مصون كاألنظمة سواء ع

 اإللكرتونية.

عدم  ، ألن من حق هللا عندما يرتكب اجملرم اجلرمية على جهة ما فهو بنفس الوقت قد اعتدى على حق هللا 

يل األمر متمثل ابلدولة، ألن من حق ويل األمر على رعيته طاعته حق و اجملرم كذلك على  اءعصيانه ابجلرائم، واعتد

الذي متثله الدولة، ويقول أهل القانون:  وعدم عصيانه، وعندما خيالف الشخص القانون فهو قد عصى ويل األمر

س دائماً "جيب مالحظة أن هناك جمين عليه آخر مشرتك دائمًا يف كل اجلرائم اجلنائية وهي الدولة، ألن كل جرمية مت

 واملالحظ على أهل القانون أهنم ال يقولون حبق هللا ، (3)مصلحة عامة هتدد اجملتمع، وهذا اجملتمع متثله الدولة"

ويكتفون حبق الدولة، وهذا األمر ظاهر ألهنم ال يستنبطون األحكام من الكتاب وال السنة، بل يصدرون القوانني 

وبدافع املصلحة دون الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية، ولذلك جند بعض القوانني تعارض وختالف أحكام  بشكل وضعي

 املطهرة. الشريعة
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، و"كل جرمية متس مصلحة اجلماعة متس يف النهاية مصلحة األفراد، وكل إن كل جرمية تقع يكون فيها حٌق هلل 

، وكل جرمية تقع (1)ماعة ولو كان حمل اجلرمية حقاً خالصاً للفرد"جرمية متس مصلحة األفراد متس يف النهاية مصلحة اجل

َدم يّ  إالَّ َوَّلل َّ  ف يه  َحقٌّ  ويقول الفقهاء: "فيها حق،  على أي شخص فالدولة جمين عليها دائما، وهلل  َما م ْن َحقّ  آل 

 على كل عبد أال يؤذي غريه وال يؤذي نفسه. ، فمن حق هللا (2)"إْذ م ْن َحقّ  اَّللَّ  َعَلى ك لّ  م َكلَّف  تـَْرك  أَذ يَّة  َغرْي ه  

فكل جرمية تقع وقد اكتمل ركناها املادي واملعنوي يقع فيها حق ألربع جهات على من ارتكب هذه اجلرمية أو ساهم 

 فيها، وهذه اجلهات هي:

 .حق هللا  -1

 حق ويل األمر متمثالً ابلدولة والقانون. -2

 اجلماعة، ويشمل حق األسرة واألقارب واجلريان وكامل اجملتمع واألمة.حق  -3

 حق اجملين عليه وهو الذي وقعت عليه اجلرمية، وقد يكون شخص طبيعي أو معنوي، وقد يكون واحد أو أكثر. -4

 املطلب الثاين: اجملرم وجرائم األجهزة الذكية

 اجلنائيةأوال: اجملرم والقصد اجلنائي واملسئولية 

هناك علوم كثرية تدرس اجملرم واجلرمية وأهم هذه العلوم هو علم اإلجرام "الذي يعىن بدراسة اجلرمية ابعتبارها ظاهرة يف 

حياة اجملتمع تتأثر ابلظروف اليت يعيش فيها أو مير هبا ومدى الصلة بينها وبني غريها من الظواهر، كظواهر الطبيعة 

ا أن دراسات علم اإلجرام هتتم "بدراسة اجملرم ابعتباره موضوعاً هلا وذلك حىت تتعرف على ، كم(3)واحلالة االقتصادية"

خمتلف جوانب شخصيته وتكوينه البدين والنفسي وحالته النفسية والعقلية وما حييط به من ظروف اجتماعية حىت 

                                                
 .82ص 1، مرجع سابق، جاإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي عودة، عبدالقادر،  )1(
 4، د. ط، د. ت( جدار الفكر) حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ،هـ(1230حممد بن أمحد بن عرفة )املتوىف: الدسوقي،  )2(
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ما قد يكون مالئمًا ملقاومتها ميكن يف النهاية حتديد العوامل اليت أدت به إىل ارتكاب اجلرمية والوقوف على 

 .(1)ومكافحتها"

فعلم اإلجرام هو: "ذلك الفرع من العلوم اجلنائية الذي يدرس اجلرمية كظاهرة فردية واجتماعية دراسة علمية ملعرفة 

 .(2)العوامل املؤدية إليها بغية مكافحتها واحلد من أتثريها"

امل اليت أدت إىل وقوع اجلرمية، كما أن له عالقة بعلم العقاب وقانون وعلم اإلجرام يتناول ويشمل اجلرمية واجملرم والعو 

 اإلجراءات اجلنائية وقانون العقوابت، وبعض العلوم األخرى اليت ختدمه كعلم النفس واالجتماع وحنو ذلك.

اجملال للحديث وفروع علم اإلجرام هي: علم طبائع اجملرم، وعلم النفس اجلنائي، وعلم االجتماع اجلنائي، وال يسع 

 .عنها

 اجملرم -1

، كما أن الصعوابت املتعلقة بتحديد (3)إن "حتديد مفهوم اجملرم يف نطاق الدراسات اإلجرامية ليس ابألمر اليسري"

مفهوم اجملرم تتعلق بتحديد نوعية اجملرمني، فاجملرم انقص األهلية كاجملنون ليس كاجملرم كامل األهلية العاقل املتحكم 

 كما أن اجملرم التقليدي ليس كاجملرم اإللكرتوين.  بتصرفاته،

 ويذكر الباحث جمموعة من التعاريف لبيان مفهوم اجملرم بشكل عام.

 .(4)"من ارتكب ذنبا أو جرماي عرَّف اجلاين أبنه: "

 .(5)من التعريفات القانونية للمجرم أبنه: "ذلك الشخص الذي يرتكب جرمية مما نص عليه قانون العقوابت"و 

كما أن لفظ اجلناية يطلق على اجلرمية، فلفظ اجلاين يطلق على اجملرم ولذلك يعرف البعض اجملرم بلفظ اجلاين، واجلاين و 

 .(6)هو: "مرتكب الفعل الذي نص القانون على َترميه"
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الشريعة اإلسالمية أو وميكن تعريف اجملرم أو اجلاين بنظر الباحث أبنه: كل شخص قام بفعل أو ترك معاقب عليه يف 

معاقب عليه يف القوانني االجتهادية اليت ال تتعارض مع أحكام التشريع اإلسالمي حبيث يوجب عليه الشرع أو القانون 

عقوبة، كمن يسرق أو خيالف قوانني املرور أو خيرتق املواقع اإللكرتونية، أما األفعال اليت يعاقب عليها القانون الوضعي 

حث ال يعتربها جرمية أبدًا وإن نص القانون الوضعي على َترميها، كمن يسجن بسبب عجزه عن دون الشرع فالبا

 سداد الفوائد الربوية احملرمة شرعاً، أو يغرم ويسجن بسبب زواجه من اثنية يف البالد اليت متنع ذلك.

 نوعية اجملرم -2

بل جمرمًا عاملًا بربامج وتقنيات احلاسوب واألجهزة  ابلنسبة للجرمية اإللكرتونية فإن الذي يرتكبها ليس جمرمًا عادايً 

الذكية وملحقاهتا والشبكة العاملية ولديه العلم التقين الذي ميكنه من ارتكاب اجلرمية اإللكرتونية، وقدرات اجملرم 

ن خالل اإللكرتوين ختتلف من جمرم إىل آخر، فاجلرم اإللكرتوين العادي قد يقوم ابلسب أو التهديد أو االبتزاز م

األجهزة الذكية والشبكة العاملية، بينما هناك جمرم إلكرتوين حمرتف لديه قدرة عالية متكنه من اخرتاق املواقع املهمة  

 كالبنوك واملؤسسات الدولية وحنو ذلك.

 وبطبيعة احلال فإن اجملرم اإللكرتوين يتميز بعدة مميزات عن غريه من اجملرمني أمهها:

 ألجهزة الذكية وتطبيقاهتا والشبكة العاملية وأنظمة التشغيل.لديه معرفة تقنية اب -1

 يتميز اجملرم اإللكرتوين ابلذكاء والتحايل. -2

لديه املهارة الكافية اليت يستغلها يف االخرتاق والسرقة واالعتداء على اآلخرين من خالل األجهزة الذكية  -3

 وملحقاهتا.

رتكاب اجلرمية اإللكرتونية غالباً، ألنه غالبًا ال يرتكب إال هذا النوع من اجملرم اإللكرتوين جمرم متخصص ويعود ال -4

 اجلرائم الذي امتلك املهارة فيه.

 يصعب اكتشاف اجملرم االلكرتوين غالباً. -5

 فاجملرم أو اجلاين اإللكرتوين هو من يرتكب اجلرائم بواسطة األجهزة الذكية وملحقاهتا.

شروطًا معينة يف اجملرم كأن يكون موظفًا عامًا كما يف جرائم الرشوة أو سوء استعمال  يف بعض اجلرائم يشرتط القانون

 من قانون العقوابت القطري. 160السلطة كما نصت على ذلك املادة 
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 اجملين عليه -3

أبنه: "من ، ويعرف اجملين عليه كذلك (1)يف كل جرمية جاين وجمين عليه، واجملين عليه هو: "من وقع عليه االعتداء"

، والشريعة اإلسالمية وكذلك القانون القطري ال (2)وقعت اجلناية على نفسه أو على ماله أو على حق من حقوقه"

 يستلزمان أن يكون اجملين عليه أو الضحية خمتاراً أو مدركاً كما يستلزمان هذين الشرطني يف اجملرم.

 القصد اجلنائي -4

زة الذكية ال تتم إال بوجود القصد اجلنائي أو اإلرادة اإلجرامية أو تعمد العصيان، إن كل اجلرائم مبا فيها جرائم األجه

عرب  ا، كمن يبتز شخص(3)والقصد اجلنائي هو: "اَتاه نية الفاعل إىل الفعل أو الرتك مع العلم أبن الفعل أو الرتك حمرم"

 ليحمله على دفع املال بغري وجه حق. (WhatsAppالواتساب )برانمج 

وللقصد اجلنائي صور تدل على نية اجملرم، فصور القصد اجلنائي ليست معينة، فهو يظهر بصور متنوعة حبسب طبيعة 

ارتكاب اجلرمية ونية اجملرم، فقد يكون القصد مباشرًا إذا ارتكب اجملرم اجلرمية بذاته ودون واسطة وكان علة للجرمية،  

شخصًا بسكني، ألن القتل حيدث املوت بذاته، أو كمن يقوم بنفسه بقذف إنسان يف برانمج تويرت ظلماً  كمن يقتل

 ويتهمه ويشهر به دون وجه حق.

وقد يكون القصد اجلنائي غري مباشر، وهو ما أحدث اجلرمية بواسطة وليس بذاته وكان علة للجرمية، كاملهندس 

بتعطيل برانمج احلماية للنظام ليسهل على شخص آخر عملية اخرتاق  اإللكرتوين الذي يعمل يف املصرف فيقوم

 احلساابت املصرفية، فاملهندس مل يرتكب اجلرمية بشكل مباشر وإمنا سهل للمجرم ارتكاب اجلرمية.

فعله، إن القصد اجلنائي يوضح نية اجملرم، ومع ذلك يشرتط ملسئولية اجملرم عن اجلرمية اليت يتهم هبا أن تكون انشئة عن 

 وأن يكون بني فعل اجملرم ونتيجة فعله الذي يتهم به رابطة سببية.

قد يكون القصد اجلنائي موجوداً لدى اجملرم قبل ارتكابه للجرمية كالقتل مع سبق اإلصرار والرتصد، وقد يعاصر القصد 

 تة بغري تدبري سابق.اجلنائي اجلرمية كما هو احلال يف جرائم املشاجرات والسب وسائر اجلرائم اليت حتدث بغ

                                                
 .79، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )1(
 .299ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
 .308ص 1املرجع السابق، ج )3(
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ولكن القصد اجلنائي يف معظم جرائم األجهزة الذكية يكون يف مكمن اجلاين قبل ارتكابه للجرمية، وذلك ألن هذا 

النوع من اجلرائم حيتاج خلطة ووقت للتنفيذ وخربة وألجهزة وبرامج خاصة ورمبا إىل شركاء فلذلك يكون القصد اجلنائي 

واملوقع اإللكرتوين لوكالة األنباء القطرية )قنا( يف  ة مسبقًا كجرمية اخرتاق القناة التلفزيونيموجودًا قبل اجلرمية ومبيتاً 

 م، فهذه اجلرمية متت مع سبق اإلصرار والرتصد.2017مايو//23

 املسئولية اجلنائية -5

وال خيتلف   ،(1)ملعانيها ونتائجها" واملسئولية اجلنائية هي: "حتمل اإلنسان نتائج أفعاله احملرمة اليت أيتيها خمتارًا مدركاً 

 معىن املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية أو القوانني الوضعية ،فاإلنسان هو حمل املسئولية.

 و"املسئولية اجلنائية يف الشريعة اإلسالمية تقوم على ثالثة أسس:

 حرمة الفعل. -1

 االختيار. -2

 .(2) اإلدراك" -3

للمسئولية اجلنائية االختيار واإلدراك، و"مبقتضى مبدأ املسئولية الشخصية أصبحت حرية االختيار هي فيشرتط 

، مع اكتمال أهلية األداء والوجوب، فيكون اإلنسان مسئواًل عن أفعاله (3)األساس املسوغ للمسئولية اجلنائية"

 وتصرفاته.

ئولية اجلنائية الذي يرتكب اجلرمية مع الذي ساهم بوقوعها، إن األصل يف الشريعة اإلسالمية أن يتساوى من حيث املس

ولكن هذه املساواة يف املسئولية ال توجب املساواة يف العقوبة، فمن قام ابلفعل أشد عقوبة من الذي ساهم، وكالمها 

جمموعة من  يعاقب، وقد تكون العقوبة واحدة لكل من ساهم بوقوع اجلرمية بدليل قتل اجلماعة ابلواحد، فإذا تواطأ

األشخاص وسامهوا على قتل رجل واحد فإن القصاص يكون عليهم مجيعا، فيقتلون به، وجاء يف الروض املربع: " 

                                                
 .259ص 1، مرجع سابق، جي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائعودة، عبدالقادر،  )1(
 .259ص 1املرجع السابق، ج )2(
 .14، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )3(
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، حيث أن الكل ساهم حبصول النتيجة للفعل اإلجرامي، وهذا (1)"تقتل اجلماعة أي االثنان فأكثر بـالشخص الواحد

 .(2)هو املشهور

لشريعة والقانون هي شخصية املسئولية اجلنائية، وقد جاء تقرير هذا املبدأ يف اإلسالم ومن القواعد املتفق عليها بني ا

﴿َواَل تَز ر  َواز رٌَة و ْزَر :(، وقال 123)النساء:  ﴿َمن يـَْعَمْل س وءًا جي َْز ب ه ﴾يف القرآن الكرمي:  منذ نزوله، قال هللا 

م  لّ ْلَعب يد ﴾﴿مَّْن : (، وقال هللا 18)فاطر:  أ ْخَرٰى﴾ َها ۗ َوَما َربَُّك ب َظالَّ ه  ۖ َوَمْن َأَساَء فـََعَليـْ ًا فَل نَـْفس   َعم َل َصاحل 

َا َكَسَبْت َره يَنٌة﴾  ﴿: (، وقال هللا 46)فصلت:  (، ويتضح مما سبق أن املسئول عن الفعل 38)املدثر:  ك لُّ نـَْفس  مب 

أفعاله اليت قام هبا، و "املفهوم اإلسالمي جيعل املسئولية اجلنائية  عن ولهو صاحبه الذي قام به فقط، فاإلنسان مسئ

، ومل تعرف القوانني الوضعية هذا املبدأ إال بعد ظهور (3)شخصية واملسلم ال يسأل إال عن نتائج أفعاله الشخصية"

 اإلسالم بقرون.

 عليهاطرق االستدالل معوقات اثنياا: جرائم األجهزة الذكية: ماهيتها ومميزاهتا و 

لقد تطورت اجلرمية مؤخرًا بظهور األجهزة الذكية، وأتثرت اجلرائم هبذه األجهزة وأصبحت أكثر خطورة وانتشاراً، 

 Cyber، وظهر ما يعرف ابجلرائم اإللكرتونية )على ظاهرة اجلرمية واجلرمية املنظمة بشكل كبري األجهزة الذكيةفأثرت 

crime الفعل اإلجرامي واجلهاز الذكي.(، وهي حصيلة االندماج بني 

 تعريف اجلرمية اإللكرتونية -1

أغلب دول العامل قامت إبصدار قانون خاص ابجلرائم اإللكرتونية خلطورة هذا النوع من اجلرائم، وهلذا القانون  إن

بقانون ، والبعض اآلخر يسميه جرائم تقنية املعلوماتمسميات خمتلفة، فبعض الدول تسمي هذا القانون بقانون 

                                                
: ومعه، الروض املربع شرح زاد املستقنعهـ(، 1051منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )املتوىف: البهويت،  )1(

د. ، مؤسسة الرسالة – خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير )دار املؤيد، وتعليقات الشيخ السعدي ،حاشية الشيخ العثيمني
 .633، ص(د. ت، ط

)دار ، على خمتصر اخلرقي شرح الزركشي، هـ(772حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي )املتوىف:  مشس الدين، الزركشي أنظر: )2(
 .67ص 6، جم( 1993 /هـ  1413، 1طالعبيكان، 

ابن محدة، عبداجمليد ، املشرف: الفقه والقانون املسئولية اجلنائية يف، رسالة دكتوراه بعنوان: محد بن عبدهللاأنصاري، حممد بن األ )3(
 .39م( ص1995، املعهد األعلى للشريعة، جامعة الزيتونة)تونس: 
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اجلرائم املعلوماتية، ويطلق عليه كذلك مسمى قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، وغري ذلك من التسميات، ولكن 

 مجيع هذه القوانني موضوعة للحد من اجلرائم اإللكرتونية أو اجلرائم اليت ترتكب من خالل األجهزة الذكية.

قانون مكافحة اجلرائم م بعنوان: 2014لكرتونية عام وقد قامت دولة قطر إبصدار قانون خاص ابجلرائم اإل

 ، وجلرائم األجهزة الذكية أو اجلرائم اإللكرتونية تعريفات خمتلفة خنتار منها:اإللكرتونية

أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية املعلومات أو نظام  عّرف القانون القطري اجلرائم اإللكرتونية أبهنا: " -أ

 .(1)"بكة املعلوماتية، بطريقة غري مشروعة، مبا خيالف أحكام القانونمعلومايت أو الش

كل فعل يرتكب   وعرف القانون الكوييت اجلرمية اإللكرتونية حتت مسمى اجلرمية املعلوماتية حيث عرفها أبهنا: " -ب

كام ألحابملخالفة  املعلومات يل أو الشبكة املعلوماتية أو غري ذلك من وسائل تقنيةآلل استخدام احلاسب االمن خ

 .(2)"هذا القانون

 .(3)وت عرف اجلرمية اإللكرتونية أهنا: "العمل اإلجرامي الذي يستهدف معلومات احلاسوب" -ت

كما تعرَّف أيضًا أبهنا: "كل سلوك ضار سواء على مستوى القطاع العام أم اخلاص أم األفراد يعاقب عليه   -ث

 .(4)املعلوماتية"القانون يرتكب عرب الشبكات 

األفراد أو اجملموعات من األفراد بدافع اجلرمية  املخالفات اليت ترتكب ضدوتعرف اجلرائم اإللكرتونية كذلك أبهنا: " -ج

و غري مباشر ابستخدام شبكات أمباشر  و عقلي للضحيةأوبقصد إيذاء مسعة الضحية أو أذى مادي 

 .(5)"االتصاالت

                                                
إبصدار قانون مكافحة اجلرائم  2014( لسنة 14قانون رقم )، دولة قطر، 15م، العدد 2014اجلريدة الرمسية القطرية لسنة  )1(

 .1، مادة اإللكرتونية
 .1، مادة شأن مكافحة جرائم تقنية املعلوماتم يف 2015لسنة  63رقم  قانوندولة الكويت،  )2(
، الناشر: اجمللة العلمية األكادميية فعالية القوانني الوطنية والدولية يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةحسني، ليلي، مقال بعنوان:  )3(

 .3م، ص2017يف الدمنارك، يناير 
 .4املرجع السابق، ص )4(
ورقة علمية مقدمة يف امللتقى العلمي ، اجلرائم اإللكرتونية املفهوم واألسبابالبداينة، ذايب موسى، ورقة علمية بعنوان:  )5(

م يف 4/9/2014-2املوسوم: )اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية والدولية( املنعقد خالل الفرتة من 
 األردن، ص ب.-عمان
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أخالقي أو غري  وعمل وكل سلوك غري مشروع أو غري فعل هي كلجرائم اإللكرتونية: "ومن التعريفات الشاملة لل -ح

 جنائية يقوم به شخص ما له دراية ومعرفة بتكنولوجيا املعلومات املختلفة )تكنولوجيا رادةإمسموح به صادر عن 

 .(1)"صةتصاالت احلديثة( ويوجه ضد املصلحة العامة واخلااال وتكنولوجيا ،واالسرتجاع التخزين

لكرتونية )احلاسوب اآليل اإل هي نشاط إجرامي تستخدم فيه التقنية ومن تعريفات اجلرائم اإللكرتونية أيضاً: " -خ

 .(2)لتنفيذ الفعل اإلجرامي املستهدف" بطريقة مباشرة أو غري مباشرة كوسيلة (الرقمي وشبكة اإلنرتنت

 .زة الذكية وهذا من أهم مميزاهتا عن غريها من اجلرائمجهالتقنية واألاإللكرتونية تتم بواسطة الوسائل فاجلرمية 

يُرتكب ملصلحة شرعية غري جائز قانونا  أوحمرم شرعاا  أو ترك )كل فعل: فاجلرمية اإللكرتونية بنظر الباحث هي

 عن طريق الشبكة العاملية أو األجهزة الذكية أو يرتبط هبما ومبلحقاهتما(.

اجلرائم اإللكرتونية هو تصوير شخص دون رضاه بقصد ابتزازه، أو سب شخص عن طريق برامج التواصل ومن أمثلة 

 االجتماعي أو التشهري به أو هتديده وحنو ذلك.

 البد للجرمية اإللكرتونية من ثالثة أمور وهي: جاين، جمين عليه، قصد جنائي.

 م هي:أهم مميزات اجلرمية اإللكرتونية عن غريها من اجلرائ -2

 تعترب اجلرمية اإللكرتونية جرمية عابرة للحدود والدول. -أ

، كما أن مسرح اجلرمية يف العامل االفرتاضي وليس له وجود يف العامل يسهل يف اجلرائم اإللكرتونية إتالف األدلة -ب

 .حقيقي، ويف بعض اجلرائم ال يوجد مسرح جرمية أصالً 

 تعترب من جرائم الذكاء. -ت

  عن غريها من اجلرائم عند التنفيذ.أقل عنفاً  -ث

 صعوبة حتديد اجملرمني واملشتبه هبم على وجه التعيني. -ج

 .يصعب اكتشافها وإثباهتا أو التنبؤ هبا -ح

                                                
، ختصص: قانون جنائي، حتت إشراف نظمة املعلوماتيةألجرائم املساس ابرسالة ماجستري يف احلقوق بعنوان: رية، مزغيش، مس )1(

( 2013/2014ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم احلقوق، جامعة حممد خيضر بسكر األستاذة: برامهي حنان )اجلزائر: 
 .16ص

 .14، مرجع سابق، صنظمة املعلوماتيةألجرائم املساس ابرسالة ماجستري يف احلقوق بعنوان: مزغيش، مسرية،  )2(
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إن للجرائم طرق استدالل تؤدي للكشف عن احلقيقة ومعرفة اجملرمني، وهناك إشكالية يف طرق االستدالل على اجلرائم 

 ة هذه اجلرائمااللكرتونية بسبب طبيع

 من أهم معوقات طرق االستدالل على اجلرائم اإللكرتونية بنظر الباحث هي: -3

 ال يوجد مسرح جرمية حقيقي ألن اجلرمية تتم يف العامل االفرتاضي. -أ

 املعرفة املتأخرة بوقوع اجلرمية اإللكرتونية. -ب

 ائم مما يزيد من صعوبة اكتشافها.نقص خربة األجهزة األمنية يف التعامل مع هذا النوع من اجلر  -ت

 ضعف اإلجراءات األمنية والتدابري الوقائية مما يساهم يف سهولة وقوع اجلرمية وضياع األدلة. -ث

، عدم وجود قضاء خمتص ابجلرائم اإللكرتونية يكون القضاة فيه على معرفة علمية ابألجهزة الذكية وملحقاهتا -ج

 اخلرباء واملختصني.للرجوع إىل حيث يضطر القضاة 

 غالباً ال يتم اإلبالغ عن اجلرائم اإللكرتونية، وذلك ألسباب أمنية أو َتارية أو اجتماعية أو اقتصادية وحنو ذلك. -ح

ضعف التعاون الدويل أو انعدامه فيما خيص اجلرائم اإللكرتونية، وذلك لعدة أسباب منها اختالف القوانني أو  -خ

 تعارض املصاحل.

ر يف إصدار التشريعات اليت تساهم يف الكشف عن اجلرائم اإللكرتونية والوقاية منها، والواقع أن التشريعات التأخ -د

القانونية أبطأ بكثري من العمليات اإلجرامية اإللكرتونية، وهذه اإلشكالية تعاين منها معظم دول العامل وذلك بسبب 

 كرتونية.التطور السريع واملستمر ألساليب وطرق اجلرائم اإلل

 املطلب الثالث: أقسام اجلرمية بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري

 أوال: تقسيمات اجلرائم على وجه العموم:

وظروف ارتكاهبا،  إن للجرمية أقسامًا متعددة حبسب وجهة النظر إليها، وكل تقسيم له اعتباراته املرتبطة بنوعية اجلرمية

 ويذكر الباحث مجلة من هذه التقاسيم.

 ميكن تقسيم اجلرائم إىل عدة حيثيات منها:
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يستغرقه تنقسم اجلرمية من حيث التوقيت إىل: جرائم مؤقتة، جرائم مستمرة، ومعيار التقسيم هنا هو الزمن الذي  -1

 رمية وانتهائها.اجلاجملرم لتكوين 

ا هو مؤقت كالسب عرب املكاملات اهلاتفية اخلاصة وسرقة املعلومات، والنصب والتزوير، ومن جرائم األجهزة الذكية م

ومنها ما هو مستمر أي يقبل االستمرارية إبرادة اجلاين املتجددة كاالحتفاظ املتعمد ابحملررات اإللكرتونية املزورة أو 

 االحتفاظ ابألموال املسروقة.

 أبمن الدولة، جرائم غرضها اإلضرار ابلفرد. من حيث الغرض: جرائم غرضها اإلضرار -2

 من حيث حجم الضرر: جرائم كبرية الضرر، جرائم بسيطة الضرر. -3

 من حيث نوعية اجلرمية: جرائم سياسية، جرائم اقتصادية، جرائم اجتماعية، وغري ذلك. -4

 العامل.من حيث االنتشار: جرائم تقتصر على األفراد، جرائم تعم اجملتمع، جرائم تعم  -5

 من حيث طبيعة اجلرمية: جرائم ضد اجلماعة، جرائم ضد األفراد. -6

"هي اليت شرعت عقوبتها حلفظ مصلحة اجلماعة، سواء وقعت اجلرمية على فرد أو جرائم اجلماعة  أنث الباح يعينو 

وابلتايل ال  ، وعادة تكون عقوبة هذا النوع من اجلرائم شرعت حقاً هلل (1)مجاعة أو على أمن اجلماعة أو نظامها"

ميكن العفو عنها أو ختفيفها أو إيقاف تنفيذها، أما اجلرائم اليت ضد األفراد "هي اليت شرعت عقوبتها حلماية مصاحل 

 .(2)األفراد"

 من حيث القصد اجلنائي: جرائم مقصودة متعمدة، جرائم غري مقصودة. -7

، ألنه ال ميكن ارتكاب هذه يف الغالبما تتميز به جرائم األجهزة الذكية عن غريها من اجلرائم أهنا جرائم مقصودة إن 

اجلرائم إال بعد عدة إجراءات حتتاج خلربة، فحىت جرمية السب عرب األجهزة الذكية أصعب من حيث طريقة ارتكاهبا 

شبكة، كما حتتاج لشخص عارف ابلكتابة والقراءة أو يعرف  من جرمية السب العادية، ألهنا حتتاج جلهاز متصل ب

كيف يستخدم هذا اجلهاز يف املكاملات الصوتية وحنو ذلك، وهذه األمور ال حتتاجها جرمية السب العادية، وابلتايل 

 يرى الباحث أن اجلرمية اإللكرتونية مقصودة غالباً.

                                                
 .81ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .81ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
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 من حيث الفعل: جرمية سلبية، جرمية إجيابية. -8

مية السلبية تكمن يف االمتناع عن الفعل الواجب، بينما اجلرائم اإلجيابية تكون يف إتيان الفعل غري املشروع، فاجلر 

 واجلدير ابلذكر أن أغلب اجلرائم إجيابية.

 من حيث درجة الذكاء: جرائم الذكاء، جرائم الغباء. -9

فإن الغباء أيضًا قد يشكل عاماًل إجراميًا دافعاً  إذا كان الذكاء العقلي عاماًل الرتكاب اجلرمية إذا سيء استغالله،

 الرتكاب اجلرمية، ولذلك مييز علماء اإلجرام بني درجة ذكاء اجملرمني فيقسمون اجلرمية إىل جرائم ذكاء وغباء.

 ويرى الباحث أن جرائم األجهزة الذكية تعترب من جرائم الذكاء، ألن هذه األجهزة ال يستخدمها إال من يتمتع بقدر

 من الذكاء وقابلية للتعلم ولديه مهارة متكنه من استخدام األجهزة الذكية.

ومن تقسيمات جرائم األجهزة الذكية من حيث االستهداف: فهناك جرائم تستهدف األجهزة، وجرائم  -10

 تستهدف اإلنسان.

 اثنياا: تقسيم اجلرائم يف الفقه اجلنائي اإلسالمي:

 ،وحفظ النفس ،حفظ الدين كليات اخلمس وهي:ال يهدف إىل محايةيف َترميه وعقابه الفقه اجلنائي اإلسالمي إن 

 ، ابإلضافة إىل حفظ أمن اجملتمع، وحفظ أمن الدولة ونظامها.املال وحفظ عرض،وحفظ ال ،وحفظ العقل

 

باحث أن حفظ أمن اجملتمع وأمن ، ويرى ال(1)وأضاف شيخنا مصلحة حفظ اجلماعة العامة كمقصد سادس للشريعة

 العامة. الدولة َتمعها حفظ اجلماعة

وكل واحدة من هذه األمور اليت جاء اإلسالم حلفظها وصيانتها، وضع هلا التشريعات ونظمها وحدد اجلرائم والعقوابت 

 بشأهنا.

حلفظ الدين اجلهاد والدعوة وحد الردة، كما شرع حلفظ النفس القصاص وجعل للنفس حرمتها  ولقد شرع هللا 

حلفظ العقل حد الشرب فحرم اخلمر وكل ما يؤثر على  وخصوصيتها فحرم االعتداء عليها وأوجب محايتها، وشرع 

                                                
 .174ص 1م( ج2013، 1، )صنعاء: اجليل اجلديد، طاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل عبدهللا،  )1(
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ة مع حمرمها وحنو ذلك، كما العقل، وشرع حلفظ العرض حد الزان وحد القذف وشرع النكاح ونظمه ونظم خروج املرأ

شرع حلفظ املال حد السرقة وجعل للمال حرمته، وشرع حلفظ أمن اجملتمع حد احلرابة، وشرع حلفظ أمن الدولة 

 حلفظ هذه األمور وصيانتها ال يسع اجملال لذكرها. ونظامها حد البغي، كما أن هناك تشريعات كثرية شرعها 

 النظريـات والقواعد واملبـادئ اجلنائية العامة اليت حتكم موضوع اجلرمية والعقوبة الكثري منلقد أظهر الفقه اإلسالمي 

افة املبادئ اليت قامت عليها قوانني العقوابت فيما بعد، كمبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ عدم رجعية النص كفوضع  

وانع املسؤولية ونقص األهلية كصغر اجلنائي، ومبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، ومبدأ املسئولية اجلنائية، كما حدد م

، كما قام علماء األمة بدراستها وتفسريها واالستنباط منها فأبدعوا يف ذلك قبل أن السن واجلنون والسفه وحنو ذلك

 تظهر القوانني الوضعية بقرون.

 اجلرائم إىل ثالثة أقسام ابعتبار جهة العفو وهذه األقسام هي: الفقه اجلنائي اإلسالميلقد قسم 

 جرائم وعقوابت احلدود، ال جيوز فيها العفو وال الشفاعة. -1

 جرائم وعقوابت القصاص والدية، جيوز فيها العفو من صاحب احلق. -2

 جرائم وعقوابت التعازير. جيوز فيها العفو من احلاكم. -3

 جرائم احلدود: -1

احلدود: مجع حد، وهو يف اللغة املنع، ويف الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حًقا ء يف التعريفات يف معىن احلدود: "لقد جا

 .(1)"هلل تعاىل

 .(2)"َزْجرًا، َفاَل ََت وز  الشََّفاَعة  ف يه   ع ق وبٌَة م َقدَّرٌَة َوَجَبْت َحقًّا َّلل َّ  تـََعاىَل ومن التعريفات االصطالحية للحد: "

 .(3)"عقوبة مقدرة شرعا يف معصية ولقد عرف البهويت احلد أبنه: "

فمىت علم احلاكم مبجرم استحق واحلد عقوبة مقدرة ال جيوز فيها الزايدة وال النقصان، كما أنه ال جيوز فيه العفو، "

 .(2)"اجر بعدهموانع قبل الفعل، زو . فاحلدود "(1)"وال ميلك العفو عنه ،عقوبة احلد، فإنه جيب عليه التنفيذ
                                                

-هـ 1403، 1، طدار الكتب العلمية، )بريوت: التعريفات، هـ(816)املتوىف:  علي بن حممد بن علي الزين الشريفاجلرجاين،  )1(
 .83( صم1983

دار ، )بريوت: رد احملتار على الدر املختار، هـ(1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلنفي )املتوىف:  )2(
 .3ص 4( جم1992 -هـ 1412 ،2، طالفكر

 .335ص 3، مرجع سابق، جاملعروف بشرح منتهى اإلرادات -تهى دقائق أويل النهى لشرح املنالبهويت،  )3(
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َ  عن سبب تسمية هذه اجلرائم ابحلدود: " هـ(977اخلطيب الشربيين )املتوىف: ويقول  َنَّ اَّللَّ َيْت احلْ د ود  ح د وًدا، أل  َومس ّ 

ََحد  َأْن يـََتَجاَوَزَها ، كما تسمى عقوابت هذه اجلرائم ابحلدود أيضاً، وقال الشوكاين (3)"تـََعاىَل َحدََّها َوَقدََّرَها، َفاَل جَي وز  أل 

ويف الشرع عقوبة مقدرة ألجل حق هللا فيخرج التعزير لعدم تقديره  يف نيل األوطار يف معىن احلد: " هـ(1250)املتوىف: 

م والقاضي حبسب ، فالتعازير هي عقوابت ولكنها غري مقدرة، وترك أمر تقديرها للحاك(4)"والقصاص ألنه حق آلدمي

 احلال، والقصاص قدم فيه حق اجملين عليه وجيوز فيه العفو، بينما عقوابت احلدود مقدرة وال جيوز فيها العفو.

والقذف، والسكر،  ،اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جرمية كل من الزىن وقد اختلف يف عدد جرائم احلدود و

، وذلك إبضافة حد الشرب (5)فذهب احلنفية إىل أهنا ستة، فيما وراء ذلك والسرقة، وقطع الطريق يعترب حدا، واختلفوا

 .، فيضيفون إىل املتفق عليه الردة والبغي(6)ويرى املالكية أن احلدود سبعة ،للخمر خاصة

 والراجح بنظر الباحث أن جرائم احلدود سبعة وهي:

 الزان -1

 القذف -2

 الشرب -3

 السرقة -4

 احلرابة -5

 الردة -6

 البغي. -7

                                                                                                                                     
، 2، طدار الكتب العلمية )بريوت: الفقه على املذاهب األربعة، هـ(1360عبد الرمحن بن حممد عوض )املتوىف: اجلزيري،  )1(

 .12ص 5( جم 2003 -هـ  1424
 .3ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
، 1، طدار الكتب العلمية، )بريوت: مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، حممد بن أمحد اخلطيب مشس الدينالشربيين،  )3(

 .460ص 5( جم1994 -هـ 1415
دار  :)القاهرة نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللاالشوكاين،  )4(

 .105ص 7( جم1993 /هـ1413، 1ديث، طاحل
 .3ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )5(
التاج واإلكليل ملختصر ، هـ(897)املتوىف:  حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي املواق، أبو عبدهللا )6(

 .365ص 8( ج م1994/هـ1416، 1، طدار الكتب العلمية) خليل
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 .(1)وهو ما مال إليه عبدالقادر عودة 

وهذا التقسيم جلرائم احلدود يوافقه القانون القطري بشكل عام إذا استثنينا حد البغي وشرط اإلسالم ففيهما نظر عند 

 الفقهاء، حيث كان نص املادة األوىل من قانون العقوابت القطري:

 اآلتية إذا كان املتهم أو اجملين عليه مسلماً: تسري أحكام الشريعة اإلسالمية يف شأن اجلرائم "

 جرائم احلدود املتعلقة ابلسرقة واحلرابة والزان والقذف وشرب اخلمر والردة. -1

 جرائم القصاص والدية. -2

 .(2)"وفيما عدا ذلك، حتدد اجلرائم والعقوابت وفقاً ألحكام هذا القانون، وأي قانون آخر

األوىل من قانون العقوابت القطري توافق تقسيم الفقه اإلسالمي للجرائم حيث ذكرت جرائم يرى الباحث أن املادة 

احلدود وعددها ابستثناء البغي، مث ذكرت جرائم القصاص والدية، مث اجلرائم والعقوابت اليت حددها القانون واليت ميكن 

وابلذات ما له  رائم يستبدل بعقوابت تعزيريةعلى هذه اجل ولكن تطبيق عقوابت احلدود، اعتبارها من جرائم التعازير

 .كالسرقة  صلة ابألجهزة الذكية

ويرى الباحث أنه من املمكن ارتكاب بعض جرائم احلدود أو املسامهة فيها من خالل األجهزة الذكية كجرائم القذف 

 والسرقة والردة والبغي واحلرابة، وتسهيل ارتكاب جرمية الزان والشرب.

احلساابت و وأنظمة محايتها البنوك لى سبيل املثال من اإلفساد يف األرض حيث يتسلط احملارب على فجرمية احلرابة ع

ويسرق أمواهلا ومعلوماهتا وكذلك خيرتق ويسرق معلومات املواقع احلكومية وحنوها، ورمبا  ويدمر بنيتها يخرتقهافالبنكية 

 ابع بياانهتا اليت سرقها للعدو، فمثل هذه األفعال يعتربها الباحث من جرائم احلرابة اليت تستوجب إقامة احلد.

اإلعالمية، ومن خالل األجهزة الذكية وكذلك حد البغي حيث تطورت احلروب فظهرت احلرب اإللكرتونية واحلرب 

، ونشر اإلشاعات هميكن ارتكاب مثل هذه احلروب والبغي على احلاكم فيها عن طريق التجييش اإلعالمي املوج

املغرضة واملضللة، واخرتاق احلساابت واملواقع اإللكرتونية وسرقة معلوماهتا أو تغيريها والتالعب هبا، وتزوير احملررات 

اءة استخدامها، والتجسس على املكاملات والرسائل والبياانت الصادرة أو الواردة لألجهزة الذكية، الرقمية وإس

                                                
 .64ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .1، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )2(
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واستخدام القوى الناعمة واستغالهلا، وغري ذلك من الطرق اليت تتم عن طريق األجهزة الذكية هتدف إىل إسقاط رئيس 

 الدولة ونظامها.

رب وذلك من خالل برامج وتطبيقات األجهزة الذكية ومواقع الشبكة وابلنسبة لتسهيل ونشر ارتكاب جرمية الزان والش

العاملية، كما ميكن نشر بياانت إابحية من خالهلا، وتنمية َتارة اخلمر والدعارة وتسهيلها، ومن يقوم بذلك يستحق 

 التعزير وليس احلد إال إذا ارتكب جرمية احلد بنفسه.

 جرائم القصاص والدية: -2

 .(1)" يفعل ابلفاعل مثل ما فعل أن والقصاص هو: "

 .(2)"املال الذي هو بدل النفسوالدية هي: "

الواجب يف إتالف النفوس واجلوارح هو إما قصاص وإما مال، وهو الذي : "هـ(595احلفيد )املتوىف: ويقول ابن رشد 

 .(3)"يسمى الدية

اجلرائم يعاقب عليها ابلقصاص أو الدية، وكل منهما عقوبة مقدرة حقاً لألفراد، فللمجين عليه أن أيخذ هذا النوع من ف

 .عقوبة القصاص وحتل حملها العقوبة التعزيريةحقه أو أن يعفو عن اجلاين، ويف حالة العفو تسقط 

خبالف القصاص والدية جيوز فيها  فأهم اختالف بني جرائم احلدود والقصاص والدية أن احلدود ال يقبل فيها العفو

ومن وجب له القصاص، فله أن العفو من اجملين عليه حصراً أو من ورثته يف حال وفاته، ويقول ابن قدامة يف ذلك: "

 .(4)"يقتص، وله أن يعفو عنه مطلًقا إىل غري بدل، وله أن يعفو على املال

 ناايت والدماء واجلراح كما سبق بيانه.وعند حديث الفقهاء عن القصاص فلهم تسمياهتم اخلاصة كاجل

 وجرائم القصاص والدية مخسة أنواع هي:

 اجلناية على النفس وهي على ثالثة أنواع:

 .(1)القتل اخلطأ." -3القتل شبة العمد.  -2القتل العمد.  -1"
                                                

 .176، مرجع سابق، صالتعريفاتاجلرجاين،  )1(
 .106صاملرجع السابق،  )2(
 .177ص  4، مرجع سابق، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  )3(
، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت:  الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممدابن قدامة،  )4(

 .278ص  3( جم 1994 -هـ  1414
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 :نيواجلناية على ما دون النفس وهي على نوع

أن تكون اجلناية يف غري األطراف من اجلروح والكسور  -5 راف.اجلناية على األطراف، ويكون القصاص يف األط -4

 .(2)وحنو ذلك

 .(3): االعتداء الذي ال يؤدي للموت كاجلرح والضربهو ومعىن اجلناية على ما دون النفس

واجملين عليه ومن أهم آاثر األجهزة الذكية يف جرائم القصاص والدية أهنا قد تكون قرائن مهمة يف الكشف عن اجلاين 

وطريقة ارتكاب اجلرمية، كأن يتم تصوير اجلرمية أو تسجيل بياانت رقمية تبني كيفية ووقت ومكان حصوهلا واألطراف 

املشرتكة هبا، كما ميكن ارتكاب جرائم القصاص من خالل بعض األجهزة الذكية، كالطائرات بدون طيار املعدة 

املزودة بعبوات انسفة واليت يتم التحكم هبا وتفجريها عن بعد، وغري لالستخدام العسكري أو السيارات بدون سائق 

 ذلك.

 جرائم التعازير: -3

 ﴾َوتـ َعزّ ر وه  َوتـ َوقّ ر وه  َوت َسبّ ح وه  ﴿: ، ومنه قول هللا (4)"هو أتديٌب دون احلد، وأصله من العزر، وهو املنع": لغة التعزير

 .(5)"ومنه التعزير يف احلد ألنه مانع، تنصروه ومتنعوا منه": مية أي، ومعىن التعزير يف اآلية الكر (9)الفتح: 

 .التعريف ليس مانع من دخول القصاص فيهوهذا  .(6)ومعىن التعزير هو: "أتديب على ذنوب مل تشرع فيها احلدود"

 .(7)"وشرعا: أتديب على ذنب ال حد فيه وال كفارةوقال الشربيين يف معىن التعزير اصطالحا: "

فجرائم التعازير هي: اجلرائم والذنوب اليت ال تشمل جرائم احلدود وال قصاص والدية وال الكفارات، فما عدا ذلك 

فهي جرائم تعازير، وابلنسبة جلرائم القصاص والدية فقد يعاقب صاحبها ابلتعزير إذا تنازل ويل الدم عن حقه 

فالعقوابت يف جرائم التعزير غري مقدرة، "ة تعزيرية، ابلقصاص، وقد جرت الشريعة على عدم حتديد عقوبة كل جرمي

                                                                                                                                     
 ، بتصرف.46ص 6، مرجع سابق، جيعلى خمتصر اخلرق شرح الزركشي، الزركشي )1(
 . بتصرف641، مرجع سابق، صالروض املربع شرح زاد املستقنع، أنظر: البهويت )2(
 .64ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )3(
 .62، مرجع سابق، ابب التاء، صالتعريفاتاجلرجاين،  )4(
 .662ص 16، جمرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )5(
 .102ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )6(
 .522ص 5، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،  )7(
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، ولكنه ال يتم اعتبار الفعل جرمية إال يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها ومنها (1)وجرائم التعزير غري حمدودة"

ت حتديد جرائم مبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت، فجرائم التعازير غري حمددة كجرائم احلدود، والشريعة اإلسالمية ترك

التعازير وعقوابهتا إىل تقدير ويل األمر مبا يوافق مصاحل األمة ودرء املفاسد عنها، ومبا ال خيالف النصوص واألحكام 

 الشرعية، ألن الغرض من هذه العقوابت هو التأديب واإلصالح والزجر.

ل فيها، فجميع أنواع األفعال اإلجرامية اليت وجرائم التعازير هي أوسع أنواع اجلرائم، وأغلب جرائم األجهزة الذكية داخ

ترتكب من خالل األجهزة الذكية وليست من جرائم احلدود فهي من جرائم التعازير، ومعلوم أن جرائم التعازير غري 

حمددة وعقوابهتا غري مقدرة، وإن كان ذلك كذلك فيجب االجتهاد يف حتديد جرائم األجهزة الذكية اليت تتعارض مع 

الشرعية ومصاحل األمة وَتلب املفاسد هلا، وابلتايل جيب النص على هذه اجلرائم ووضع العقوابت املناسبة هلا  األحكام

 يف القانون.

 .، كما سيأيت مفصال(2)وعقوابت جرائم التعازير "تبدأ ابلنصح واإلنذار وقد تصل للجلد واحلبس بل القتل"

واملالحظ على تقسيم الفقه اجلنائي اإلسالمي للجرائم إىل حدود، وقصاص ودية، وتعازير إىل أن جرائم احلدود تعترب 

من اجلرائم املاسة ابملصلحة العامة ولو وقعت على فرد بعينه كالسرقة والقذف، ففي احلدود تغلَّب املصلحة العامة 

 َتوز الشفاعة والعفو يف هذا النوع من اجلرائم.وابلتايل ال اعتبار لعفو اجملين عليه ألنه ال 

أما جرائم القصاص والدية فهي من اجلرائم اليت تقع على األفراد، ولذلك تغّلب املصلحة الفردية على املصلحة العامة، 

فيجوز فيها العفو وعندها يسقط القصاص، ولكن اجلاين ال يرتك مبجرد العفو بل يعزر، ألن جرائم القصاص متس 

 صلحة العامة، فتسقط عقوبة القصاص ابلعفو ألهنا حق للفرد وتبقى العقوبة التعزيرية ألهنا حق لإلمام واألمة.امل

وابلنسبة جلرائم التعازير ففيها ما ميس املصلحة العامة وفيها ما ميس املصلحة الفردية وفيها ما ميسهما معاً، ولذلك 

 ي ارتكبها.خيتلف عقاهبا على حسب نوع اجلرمية واجملرم الذ

، فإن كان احلق ة العفوقسم الفقه اجلنائي اإلسالمي اجلرائم إىل ثالثة أقسام ابعتبار أولوية احلق ودرجقد وبشكل عام ف

وال يقبل يف اجلرمية العفو فهي جرائم احلدود، وإن كان احلق للمجين عليه وله أن يعفو فهي جرائم  ىل هلل األوْ 

                                                
 .65ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .513ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
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، وكل وهو بيده تقدير العقوبة أو العفو فهي جرائم التعازير –وميثلها احلاكم  –القصاص والدية، وإن كان احلق للدولة 

قدم حق اجملين عليه يف القصاص  ولكنه ق لألمة، ، وحق للمجين عليه، وحق للحاكم، وحاجلرائم فيها حق هلل 

 والدية، وقدم حق احلاكم يف التعازير.

 اثلثاا: تقسيم اجلرائم يف القانون القطري:

لقد وافق القانون القطري تقسيم اجلرائم يف الفقه اإلسالمي كما جاء يف املادة األوىل من قانون العقوابت القطري 

ة جرائم احلدود ابستثناء جرمية البغي، كما نصت على جرائم القصاص والدية، وذلك سابقة الذكر، حيث ذكرت املاد

 يف اجلرائم اليت تسري عليها أحكام الشريعة اإلسالمية إذا كان اجملين عليه مسلماً.

والثاين: أن تكون اجلرمية ، األول: أن يكون املتهم أو اجملين عليه مسلماً، نيواملادة تشرتط لسراين أحكام الشريعة شرط

 من جرائم احلدود والقصاص والدية.

واملالحظ على هذه املادة أن القانون مل حيدد بشكل واضح وحاسم ما هي أركان هذه اجلرائم وما هي الشبهات اليت 

 مسلما؟اجملرم  القانون أن يكوناشرتط وملاذا  تدرأ احلدود وما هي عقوابت هذه اجلرائم وما هي مسقطات العقوبة

وحنو ذلك من التحديد والتقنني الذي حيسم اخلالف بني املذاهب اإلسالمية، علمًا أن القانون القطري نص يف أحد 

فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون، مواده على الرأي الراجح يف املذهب احلنبلي، حيث قال يف قانون األسرة: "

 مل تر احملكمة األخذ بغريه، ألسباب تبّينها يف حكمها.يعمل ابلرأي الراجح من املذهب احلنبلي، ما 

وإذا مل يوجد رأي راجح يف املذهب احلنبلي لواقعة مل يرد بشأهنا نص خاص يف هذا القانون، طّبق القاضي ما يراه 

 .(1)"مالئماً من آراء املذاهب األربعة، وإذا تعذر ذلك، طّبق القواعد الفقهية العامة يف الشريعة اإلسالمية

ومن األمور اليت حتسم اخلالف بني املذاهب هو التقنني القانوين، كما فعلت اخلالفة العثمانية عندما أصدرت جملة 

اإلسالمي يف اجملال املدين يف  ههو أول تدوين للفقاألحكام العدلية املقننة على أساس املذهب احلنفي، وهذا التقنني "

، فريى الباحث أنه من املهم تقنني مثل هذه املواد على (2)"حنيفة النعمانيب أهب االمام ذعلى م ،طار بنود قانونيةإ

                                                
 .3، املادة إبصدار قانون األسرة 2006( لسنة 22رقم ) قانوندولة قطر،  )1(
الناشر: نور ) جنيب هواويين، حتقيق: جملة األحكام العدلية، ملؤلف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانيةا )2(

 .1( صحممد، آرام ابغ، كراتشي
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أساس القول املعتمد من املذهب احلنبلي كونه مذهب البالد، كما أن القانون اعتمد هذا املذهب يف بعض مواده، 

 وذلك حسماً للخالف.

نون القطري يعتمد التقسيم الذي اعتمدته أما خارج نطاق سراين أحكام الشريعة اإلسالمية يف هذه املادة، فإن القا

 م، ونص املادة كالتايل:ئمن قانون العقوابت القطري على أنواع اجلرا 21أغلب القوانني للجرائم، حيث نصت املادة 

 اجلرائم ثالثة أنواع: اجلناايت، واجلنح، واملخالفات. "

 (1)"القانونوحيدد نوع اجلرمية وفقاً للحد األقصى للعقوبة املقررة هلا يف 

 والقانون القطري مل يعرف اجلرمية ولكنه عرف أنواعها الثالث وهي:

اجلناايت هي اجلرائم املعاقب عليها ابإلعدام أو احلبس املؤبد أو احلبس الذي يزيد على ثالث " جرائم اجلناايت: -1

 سنوات. 

 .(2) "مل ينص القانون على خالف ذلكوال جيوز أن تقل مدة احلبس احملكوم هبا يف اجلناايت عن ثالث سنوات ما 

اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها ابحلبس ملدة ال تزيد على ثالث سنوات وابلغرامة اليت تزيد على "جرائم اجلنح:  -2

 .(3)"ألف رايل، أو ابلتشغيل االجتماعي، أو إبحدى هذه العقوابت، ما مل ينص القانون على خالف ذلك.

 .(4)"ملخالفات هي اجلرائم املعاقب عليها ابلغرامة اليت ال تزيد على ألف رايلا" جرائم املخالفات: -3

فاجلناايت هي اجلرائم اليت تبدأ عقوابهتا من احلبس الذي يزيد عن ثالث سنوات إىل اإلعدام، بينما اجلنح هي اجلرائم 

 يزيد عن ثالث سنوات، أما اليت تبدأ عقوابهتا من الغرامة اليت تزيد عن ألف رايل قطري إىل السجن الذي ال

 املخالفات فهي املعاقب عليها ابلغرامة اليت ال تزيد عن ألف رايل قطري.

وهذه العقوابت قد تتغري ألسباب قانونية أو ظروف خاصة فتخفف إال أن نوع العقوبة يضل كما هو على أساس 

ال يتغري نوع اجلرمية إذا استبدلت احملكمة ": من هذا القانون 25العقوبة األصلية املفرتضة وهذا ما نصت عليه املادة 

                                                
 .21، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .22، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )2(
 .23املرجع السابق، املادة  )3(
 .24املرجع السابق، املادة  )4(
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ابلعقوبة املقررة هلا عقوبة من نوع أخف، سواء أكان ذلك ألعذار قانونية أو لظروف خمففة، ما مل ينص القانون على 

 .(1)"خالف ذلك

طريق األجهزة الذكية ويرى الباحث أن آاثر األجهزة الذكية قد تطال كل أنواع اجلرائم يف القانون القطري، فيمكن عن 

 ارتكاب أو املسامهة يف ارتكاب جرائم اجلناايت واجلنح واملخالفات، وهذا ما يزيد من خطورة هذه األجهزة.

إذا كان تقسيم اجلرائم يف الفقه اإلسالمي على اعتبار أَْولوية احلق ودرجة العفو، فإن تقسيم القانون القطري للجرائم و 

فجسامة العقوبة تعكس جسامة اجلرمية، فكل ما كانت درجة العقوبة أعلى دل ذلك على اعتبار جسامة العقوبة، 

 على جسامة ودرجة اجلرمية.

واجلدير ابلذكر أن معىن اجلناية يف الفقه اإلسالمي خمتلف عن معىن اجلناية يف القانون القطري، ففي القانون القطري 

يزيد عن ثالث سنوات إىل اإلعدام، أما يف الفقه اجلنائي عليه ابلسجن الذي  ايعترب الفعل جناية إذا كان معاقب

اإلسالمي فكل جرمية تعترب جناية مهما كان عقاهبا، فاملخالفات واجلنح واجلناايت كلها بنظر الفقه اإلسالمي تعترب 

كانت درجة جناية، وأساس اخلالف بني الفقه والقانون يف معىن اجلناية هو أن اجلناية يف الفقه تعين اجلرمية أاًي  

 جسامتها، بينما يف القانون هي اجلرمية اجلسيمة فقط.

 واجلدول التايل يوضح تقسيم اجلرائم بني الفقه اجلنائي اإلسالمية والقانون القطري:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .25، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 تقسيم اجلرائم بني الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري

 

 القانون القطري الفقه اجلنائي اإلسالمي معايري املقارنة

 اجلناايت احلدود فئة اجلرائم األوىل

 اجلنح القصاص والدية فئة اجلرائم الثانية

 املخالفات التعازير فئة اجلرائم الثالثة

 جسامة العقوبة أَْولوية احلق ودرجة العفو اعتبار وأساس تقسيم اجلرائم

 

 

 

القانوين لفئات اجلرائم ال نقارن كل فئة مبا يقابلها، بل نقارن وجهة النظر إىل عند املقارنة بني التقسيم الفقهي والتقسيم 

األفعال ابعتبار األساس الذي استند عليه التقسيم بنظر الباحث، فال ميكن أن نقارن جرائم التعازير مع جرائم 

اليت تتبناها، فمثاًل ال جند عقوبة املخالفات كفئتني متقابلتني، وإمنا نقارهنا من حيث الرتتيب واملستوى يف املنظومة 

اإلعدام يف القانون القطري إال يف جرائم اجلناايت فقط، بينما توجد عقوبة اإلعدام يف الفقه اجلنائي اإلسالمي يف 

 جرائم التعازير والقصاص واحلدود.

 املبحث الثاين: جرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري

اً كبرية على اجملتمعات البشرية بشكل عام وعلى اجملتمع القطري بشكل خاص، ومن لقد أحدثت األجهزة الذكية آاثر 

أخطر هذه اآلاثر هي اجلرائم املستحدثة اليت ترتكب من خالهلا، وهلذه اجلرائم خماطر كبرية متس الفرد واألسرة واجملتمع 

ابت الذي حيتوي على ْثانية عشر مادة م إبصدار قانون العقو 2004القطري يف عام  املقننوالنظام العام، ولذلك قام 

القطري  املقننمن القانون، كما أصدر  (370-387خصصت ملعاقبة مرتكيب جرائم احلاسب اآليل وهي املواد من )
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م والذي حيتوي على مواد ذات عالقة ابجلرائم اليت قد 2004لسنة  3يف نفس العام قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

لذكية، وبعد تطور هذه األجهزة وازدايد انتشارها ظهرت جرائم جديدة مل تكن موجودة يف ترتكب ابستخدام األجهزة ا

خاصاً  القطري أن يصدر قانوانً آخر املقننالسابق، فأصبحت جرائم األجهزة الذكية أكثر خطورة وانتشاراً مما استدعى 

حة اجلرائم اإللكرتونية، كما ُت إضافة م املسمى بقانون مكاف2014لسنة  14حملاربة هذه اجلرائم وهو القانون رقم 

 م.2017من قانون العقوابت يف اليوم الثامن من شهر مارس للعام  333تعديل على املادة 

وهذا املبحث يتناول اجلرائم اإللكرتونية اليت حددها القانون القطري سواء يف قانون العقوابت أو يف قانون مكافحة 

فحة اإلرهاب، والباحث يرى تقسيم جرائم األجهزة الذكية أو اجلرائم اإللكرتونية إىل اجلرائم اإللكرتونية أو قانون مكا

قسمني يشكالن املطلبني اللذين تضمنهما هذا املبحث، فاملطلب األول يتناول اجلرائم الواقعة على األجهزة الذكية 

 حكمهم كالشركات واملؤسسات. وملحقاهتا، بينما يتناول املطلب الثاين اجلرائم الواقعة على األفراد ومن يف

 اجلرائم الواقعة على األجهزة وملحقاهتااملطلب األول: 

حددها القانون، جيب التنويه على مبدأ هام اليت و  ستهدف األجهزة وملحقاهتاقبل ذكر جرائم األجهزة الذكية اليت ت

الشريعة اإلسالمية وأخذت به القوانني احلديثة وهو مبدأ شرعية اجلرائم والعقوابت،  جاءت بهمن املبادئ العامة اليت 

ومبدأ ال جرمية وال عقوبة إال بنص، وهذا األمر جنده واضحًا يف القانون القطري، فالقانون نص على جرائم األجهزة 

لذكية يف قانون العقوابت، وقانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، ويف هذا املطلب يذكر الباحث جرائم األجهزة الذكية ا

 .األجهزة الذكية وملحقاهتااليت تستهدف 

 (1)يف قانون العقوابت جهزة وملحقاهتااأل ضدأوال: جرائم األجهزة الذكية 

جمموعة من العقوابت للجرائم اليت قد ترتكب ابستخدام  2004 لسنة 11لقد ذكر قانون العقوابت القطري رقم 

يف الكتاب الثالث من الباب الثالث ابلفصل اخلامس اخلاص جبرائم احلاسب اآليل األجهزة الذكية وابلذات ما جاء 

لى َترميها عدداً من جرائم األجهزة الذكية اليت نص عالذي ذكر من هذا القانون  387إىل  370وحتديداً يف املواد من 

 هي:اليت نص عليها هذا القانون اجلرائم أهم ووضع العقاب على من يرتكبها، و 

                                                
 مادة. 396، هذا القانون حيتوي على إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(



 

102 

كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو : نصت على َترمي  292مادة  -1

أو رموزًا أو غري ذلك من األشياء، التوزيع أو العرض كتاابً أو مطبوعًا أو كتاابت أخرى أو رسومًا أو صورًا أو أفالمًا 

 ، كالصور واألفالم اإلابحية.املخلة ابحلياء أو اآلداب العامة

وهذه اجلرمية استهدفت األجهزة من خالل جعل األجهزة تساهم يف نشر ما من شأنه االخالل ابحلياء العام، كما 

 تستهدف هذه اجلرمية اجملتمع ككل.

اسب احلل بطريق التحايل إىل نظام املعاجلة اآللية للبياانت احملفوظة يف جهاز توص: نصت على َترمي ال371مادة  -2

 أو ضبط داخله، أو يف جزء منه، بدون وجه حق.، يلاآل

ونتج  دون وجه حق توصل إىل نظام املعاجلة اآللية يف جهاز احلاسب اآليلكل من نصت على َترمي  : 372مادة  -3

 عن ذلك حمو أو تعديل يف املعلومات املوجودة داخل النظام، أو إتالفه، أو تعطيل تشغيله.

بياانت يف أي ، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر، بدون حق كل من أدخل عمداً : نصت على َترمي  373مادة  -4

 اليت حيتويها أو طريقة معاجلتها أو نقلها.نظام املعاجلة اآللية اخلاص بشخص أو جبهة ما، أو دّمر أو عَّدل البياانت 

أو  كالذاكرة  أو خّرب عمدًا وحدات اإلدخال أو اإلخراج أو عّطل كل من أتلف: نصت على َترمي  374مادة  -5

 .غري صاحل لالستعمال اأو جعله، شاشة حاسب آيل مملوك للغري أو اآلالت أو األدوات املكونة له

، كل من استخدم بدون وجه حق، أدوات أو آالت حاسب آيل مملوك للغري: نصت على َترمي  375مادة  -6

داخل اجلهة أو املكان املوجود به جهاز  يعملإذا وقعت هذه اجلرمية من موظف عام أو من شخص وتشدد العقوبة 

و االتصال اإللكرتوين عن طريق التحايل إذا توصل اجلاين إىل هذا االستخدام أ، وتشدد العقوبة أكثر احلاسب اآليل

، وتشدد العقوبة اهليئات واملؤسسات العامة، أو األجهزة احلكومية األخرى وأبنظام حاسب آيل إلحدى الوزارات 

 إذا ُت االتصال ابحلاسب اآليل أو ابملعلومات احملفوظة فيه عن طريق اقتحام املكان املوجود به احلاسب.أكثر فأكثر 

 قوبة يف هذه اجلرمية يرجع إىل النص على إمكانية زايدة مدة احلبس كلما كانت اجلرمية أكرب ضرراً.وتشديد الع

سطواانت اخلاصة كل من ّسجل، أو زرع عمدًا فريوسًا على األقراص، أو اال: نصت على َترمي  377مادة  -7

إذا ترتب على ، وتشدد العقوبة نة يف داخلهحباسب آيل مملوك للغري، بقصد تدمري براجمه، أو بياانته املسجلة، أو املخز 
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إذا ترتب على استخدام ، وتشدد العقوبة أكثر استخدام الفريوس بطء تشغيل نظام احلاسب اآليل عن معدله الطبيعي

 الفريوس تدمري الربامج، أو البياانت املسجلة أو املخزنة يف داخل احلاسب اآليل.

الفريوس على القرص أو األسطوانة اخلاصة ابحلاسب اآليل، علما أن زراعة ويالحظ على هذه املادة أهنا ربطت زراعة 

الفريوسات أوسع من ذلك بكثري، فلو نصت املادة بتجرمي صناعة وزراعة الفريوسات عمومًا ما دامت تستهدف 

وسات الرقمية األجهزة أو ملحقاهتا دون النص على األقراص واألسطواانت لكانت املادة أمشل وأكثر فاعلية، ألن الفري 

ميكن زراعتها يف مواقع الشبكة والبياانت املرسلة وحنو ذلك من الوسائل اليت مل تنص عليها املادة، ولعل ذلك يرجع 

 م.2004للتطور الرقمي الذي جاء بعد إقرار هذا القانون الذي صدر يف العام 

مات، أو البياانت، أو الربامج املخزنة يف كل من ّغري يف احلقيقة أو عدل يف املعلو : نصت على َترمي  378مادة  -8

 جهاز حاسب آيل مملوك للغري، أو حما بعضها عن طريق استخدام الفريوس، أو أي طريق آخر غري مشروع.

كل من استخدم حاسبًا آليًا يف التالعب، سواء عن طريق إدخال معلومات، أو : نصت على َترمي  379مادة  -9

 و عن طريق العبث ابلربامج.بياانت زائفة أو غري حقيقية، أ

كل شخص ارتكب تزويراً يف املستندات املعاجلة آلياً، أاّيً كان شكلها، ترتب عليه : نصت على َترمي  380مادة  -10

وي عد تزويراً كل تغيري يف برامج احلاسب اآليل، أو ، اإلضرار ابلغري، أو استعمل هذه املستندات املزورة مع علمه بذلك

 ة على ذاكرته، للحصول على نتائج غري صحيحة.الربامج املسجل

 كل من:: نصت على َترمي  382مادة  -11

 حاز أو استخدم آالت صنع بطاقات الدفع اآليل دون تصريح من اجلهات املختصة. -أ

 حاز أو أحرز بطاقة دفع آيل مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك. -ب

 ن تصريح بذلك من البنك.حاز أو أحرز بطاقات دفع آيل معدة لإلصدار دو  -ج

 حاز بغري ترخيص من البنك آالت ومعدات طباعة بطاقات الدفع اآليل. -د

 حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما ي ستخدم يف إمتام التعامل ببطاقات الدفع اآليل دون تصريح بذلك. -هـ

 

 



 

104 

 تعقيب

املالحظ على هذه املادة يف أغلب بنودها أهنا ربطت بطاقات الدفع ابلبنوك، علمًا أن بطاقات الدفع اآلن أصبحت 

أكثر انتشاراً وتستخدم يف عدة أماكن وليست صادرة من البنوك مثل البطاقات املمغنطة اليت تصدرها مراكز األلعاب 

بطاقات على سبيل اخلصومات وإعطاء أسعار خمفضة ملن وحمالت الصريفة وبعض الشركات اليت تصدر مثل هذه ال

يشرتك يف عضويتها، كما أن هناك جهات كثرية تصدر بطاقات ملن يشرتك يف عضويتها كالصاالت الرايضية، 

والفنادق، وشركات إدارة مواقف السيارات، ومراكز التخسيس، وحمطات الوقود، وتصاريح الدخول، وبطاقات اهلدااي 

ى رصيد معني يقبل يف حمالت معينة وغري ذلك، وكل هذه البطاقات املمغنطة ميكن أن يتم استغالهلا أو اليت حتتوي عل

تزوير بياانهتا وغري ذلك، فعلى سبيل املثال ميكن استغالل بياانت الزائر املخزنة على بطاقات الفنادق املخصصة لفتح 

 البطاقات احلكومية ، وكذلكالغرف، إذا مل يتلف الزائر هذه البطاقة عند خروجه

 كل من:  : نصت على َترمي383مادة  -12

 زّور بطاقة دفع آيل. -أ

 استعمل بطاقة دفع آيل مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك. -ب

 قَبل بطاقات دفع آيل غري سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك. -ج

 الدفع اآليل بدون ترخيص.َصَنع املعدات، أو اآلالت املستخدمة يف صناعة بطاقات  -د

وهذه املادة قصرت التجرمي على بطاقات الدفع فقط ومل تتطرق ألنواع البطاقات الرقمية املمغنطة األخرى كبطاقات 

 العضوية وبطاقات اخلصومات وحنوها.

ك كل موظف أبحد البنوك أو املؤسسات املالية، أو مكاتب الصرافة أو غري ذل: نصت على َترمي  384مادة  -13

من اجلهات اخلاصة بتلقي األموال، أفشى أسرار املتعاملني معها، أو حصل عليها بدون مسوغ إلصدار بطاقات دفع 

 آيل مزورة.
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 (1)مكافحة اجلرائم اإللكرتونية: جرائم األجهزة الذكية ضد األجهزة وملحقاهتا يف قانون اثنياا 

املسمى بقانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، وحيتوي هذا القانون م 2014لسنة  14صدر القانون رقم  2014يف عام 

 مادة، واجلرائم اليت تستهدف األجهزة الذكية ونص عليها هذا القانون هي: 54على 

كل من متكن عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إبحدى وسائل تقنية املعلومات، بغري : نصت على َترمي  2مادة  -1

 موقع إلكرتوين أو نظام معلومايت ألحد أجهزة الدولة أو مؤسساهتا أو هيئاهتا أو اجلهات أو وجه حق، من الدخول إىل

 الشركات التابعة هلا.

وت ضاعف العقوبة املنصوص عليها، إذا ترتب على الدخول احلصول على بياانت أو معلومات إلكرتونية، أو احلصول 

رجي للدولة أو اقتصادها الوطين أو أية بياانت حكومية سرية على بياانت أو معلومات متس األمن الداخلي أو اخلا

بطبيعتها أو مبقتضى تعليمات صادرة بذلك، أو إلغاء تلك البياانت واملعلومات اإللكرتونية أو إتالفها أو تدمريها أو 

 مستحقة.نشرها، أو إحلاق الضرر ابملستفيدين أو املستخدمني، أو احلصول على أموال أو خدمات أو مزااي غري 

واملواقع اإللكرتونية تعترب من ملحقات األجهزة، فمن خالل األجهزة يتم الوصول للمواقع اإللكرتونية وكذلك العكس، 

فدخول أو اخرتاق املواقع اإللكرتونية بشكل عام أو تلك اململوكة للحكومة على وجه اخلصوص دون إذن هو جرمية 

رمية أخرى، وإذا ُت أخذ البياانت أو تعديلها أو نشرها أو إتالفها وحنو حبد ذاهتا، وإذا ُت الوصول للبياانت فهي ج

ذلك فهي جرمية اثلثة ت ضاف إىل جرمية اخرتاق املوقع وجرمية الوصول للبياانت، وإذا ُت استغالل املوقع أبي صورة  

وكالة األنباء القطرية كنشر معلومات مضللة من خالله فهي أيضا جرمية حبد ذاهتا، وهذا ما حدث يف جرمية اخرتاق 

م 23/5/2017عندما ُت اخرتاق موقع وكالة األنباء القطرية والتلفزيون القطري وحساب الوكالة يف برانمج تويرت بتاريخ 

وبث تصرحيات ملفقة ومفربكة ومكذوبة وغري صحيحة منسوبة لصاحب السمو أمري البالد املفدى الشيخ متيم بن محد 

عالمية شرسة على دولة قطر من مواقع إلكرتونية وقنوات تلفزيونية وحساابت إلكرتونية آل اثين، وتلى ذلك هجمة إ

رمسية وغري رمسية اتبعة لدولة اإلمارات والسعودية والبحرين ومصر، وُت بعد ذلك توجيه سيل من االهتامات الكيدية 

ايف وقامت حبصار قطر براً وحبراً وجواً  واملكذوبة من هذه الدول األربع ضد قطر، كما استغلت هذه الدول موقعها اجلغر 

كون هذه الدول حتيط جغرافياً بدولة قطر ابستثناء مصر، وتلى ذلك حرب إعالمية كانت األجهزة الذكية وملحقاهتا 

                                                
 مادة. 54، هذا القانون حيتوي على مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 على دولة قطر هي السالح الرئيسي فيها، كما شنت هذه الدول حراب اقتصادية واجتماعية وثقافية ومالية وسياسية

 .(1)األزمة اليت عرفت ابألزمة اخلليجية مستعرة إىل هذه اللحظةلت هذه اوما ز 

كل من دخل عمداً، دون وجه حق، أبي وسيلة، موقعاً إلكرتونياً، أو نظاماً معلوماتياً، : نصت على َترمي  3مادة  -2

يف التواجد هبا  أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو َتاوز الدخول املصرح به، أو استمر

لشخص آخر دون إذنه، وإن ( Snapchat)، كمن يدخل متعمدًا حساب برانمج السناب شات بعد علمه بذلك

 قام بنشر صور أو أفالم تسببت أبضرار لصاحب احلساب فيكون هذا الفعل جرمية أخرى له عقوبة أخرى أشد.

إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو وت ضاعف العقوبة املنصوص عليها، إذا ترتب على الدخول 

نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بياانت أو معلومات إلكرتونية خمزنه يف النظام املعلومايت، أو إحلاق ضرر 

و الشبكة املعلوماتية، ابملستخدمني أو املستفيدين، أو تدمري أو إيقاف أو تعطيل املوقع اإللكرتوين أو النظام املعلومايت أ

ه أو كأو تغيري املوقع اإللكرتوين أو إلغائه أو تعديل حمتوايته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مال

 القائم على إدارته.

كل من التقط أو اعرتض أو تنصت عمداً، دون وجه حق، على أية بياانت مرسلة عرب : نصت على َترمي  4مادة  -3

 املعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، أو على بياانت املرور.الشبكة 

جرائم التعدي على ( يف الفصل األول حتت عنوان: 2-3-4لقد وضع قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية املواد رقم )

 .أنظمة وبرامج وشبكات املعلومات واملواقع اإللكرتونية

أو أدار موقعاً جلماعة أو تنظيم إرهايب على الشبكة املعلوماتية، أو إحدى  كل من أنشأ: نصت على َترمي  5مادة  -4

وسائل تقنية املعلومات، أو سهل االتصال بقيادات تلك اجلماعات أو أي من أعضائها، أو الرتويج ألفكارها، أو 

 اإلرهابية. متويلها، أو نشر كيفية تصنيع األجهزة احلارقة أو املتفجرة أو أي أداة تستخدم يف األعمال

أي وسيلة مادية أو غري مادية أو جمموعة وسائل مرتابطة أو غري مرتابطة، وتقنية املعلومات عرفها القانون أبهنا: "

تستعمل لتخزين املعلومات وترتيبها وتنظيمها واسرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها وتبادهلا وفقاً لألوامر والتعليمات املخزنة 

                                                
( وما 12800العدد ) -م  2017مايو  24 -هـ  1438شعبان  28األربعاء  - دولة قطر -جريدة الراية انظر للتفصيل:  )1(

 بعد هذا العدد.
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دخالت واملخرجات املرتبطة هبا سلكيًا أو السلكيًا يف نظام معلومايت أو شبكة هبا، ويشمل ذلك مجيع امل

، ومن أمثلة تقنية املعلومات اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية والصوارات الذكية والذاكرة الرقمية (1)"معلوماتية

 واحلواسيب واملواقع اإللكرتونية وحنو ذلك.

كل شخص طبيعي ارتكب أو شرع يف ارتكاب أو حرض أو هدد أو ه: "وقد عرف القانون القطري اإلرهايب أبن

خطط يف الداخل أو اخلارج جلرمية إرهابية، أبية وسيلة كانت، بشكل منفرد أو ساهم فيها يف إطار مشروع إجرامي 

ملشاركة مشرتك، أو سهل سفر أفراد إىل دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، أو تدبريها، أو اإلعداد هلا، أو ا

فيها، أو توفري تدريب على أعمال اإلرهاب، أو تلقي ذلك التدريب، أو تويل قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو 

أتسيس أو االشرتاك يف عضوية أي من الكياانت اإلرهابية، أو قام بتمويلها، أو ساهم يف نشاطها مع علمه 

كل استعمال للقوة أو العنف أو التهديد أو الرتويع يف أبنه: " ، كما عرف القانون القطري العمل اإلرهايب(2)"بذلك

الداخل أو اخلارج، بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو اإلخالل ابلنظام العام أو تعريض سالمة اجملتمع وأمنه 

تسبيب الرعب هلم للخطر أو اإلضرار ابلوحدة الوطنية، إذا أدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي، إىل إيذاء الناس أو 

أو تعريض حياهتم أو حرايهتم أو أمنهم للخطر، أو إحلاق الضرر ابلبيئة، أو الصحة العامة، أو االقتصاد الوطين، أو 

املرافق أو املنشآت أو املمتلكات العامة أو اخلاصة أو االستيالء عليها أو عرقلة أدائها ألعماهلا، أو منع أو عرقلة 

 .(3) "ة أعماهلا أو وفقاً للمعاهدات واالتفاقيات اليت صادقت عليها الدولة.السلطات العامة عن ممارس

كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكرتونيًا عن طريق الشبكة املعلوماتية، أو إحدى : نصت املادة على َترمي  6مادة  -5

العام أو أمنها الداخلي أو وسائل تقنية املعلومات، لنشر أخبار غري صحيحة، بقصد تعريض سالمة الدولة أو نظامها 

 كل من روج أو بث أو نشر، أبي وسيلة، تلك األخبار غري الصحيحة بذات القصد.، وكذلك  اخلارجي للخطر

ولذلك جيب على كل من يستخدم األجهزة الذكية وملحقاهتا أال ينشر أي خرب قبل التثبت من حقيقته والغرض منه، 

لة وأمنها للخطر، وهذا من واجبات املسلم ومن حقوق أمته ووطنه وويل فضال عن كون هذا اخلرب يعرض سالمة الدو 

                                                
 .1، مادة مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .1، مادة مكافحة اإلرهاب شأنب 4020( لسنة 3قانون رقم )دولة قطر،  )2(
 .1، مادة مكافحة اإلرهاب شأنب 4020( لسنة 3قانون رقم )دولة قطر،  )3(
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أمره واملسلمني، وهنا نرى أن األجهزة الذكية والشبكة العاملية من أهم الوسائل اليت تستخدم لنشر اإلشاعات املغرضة، 

 ومثل هذه اجلرائم تستهدف الشبكة العاملية لنشر مسومها.

، وتشدد العقوبة إذا غري رمسي واستعمله مع علمه بتزويره اً إلكرتوني اً حمرر من زور كل : نصت على َترمي  10مادة  -6

 زور حمرراً إلكرتونياً رمسياً أو استعمله مع علمه بذلك.

الذي يصدر عن اجلهات احلكومية أو اهليئات أو املؤسسات وقد عرف القانون القطري احملرر اإللكرتوين الرمسي أبنه: "

 .(1)"حدى وسائل تقنية املعلوماتالعامة ابستخدام إ

ومن أمثلة تزوير احملررات اإللكرتونية القيام بتزوير توقيع إلكرتوين على ورقة للوصول إىل خدمات أو أموال بدون وجه 

ما يوضع على رسالة البياانت، ويتخذ شكل حروف، أو  حق، ولقد عرف القانون القطري التوقيع اإللكرتوين أبنه: "

ّقع، ومييزه عن غريه، وبغرض و ز، أو إشارات، أو غريها، ويكون له طابع متفرد، ي ستخدم لتحديد هوية املأرقام، أو رمو 

 .(2)"ّقع على رسالة البياانتو بيان موافقة امل

 كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية:: نصت على َترمي  12مادة  -7

أو بياانت بطاقة تعامل إلكرتوين عن طريق  استخدام أو حصل أو سهل احلصول دون وجه حق على أرقام -1

 الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

 زور بطاقة تعامل إلكرتوين أبي وسيلة كانت. -2

 صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم يف إصدار أو تزوير بطاقات التعامل اإللكرتوين. -3

 تعامل إلكرتوين مزورة مع علمه بذلك.استخدم أو سهل استخدام بطاقة  -4

 قَبل بطاقات تعامل إلكرتوين غري سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك. -5

                                                
 .1، مادة مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .1، مادة إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 1020( لسنة 16قانون رقم )دولة قطر،  )2(
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البطاقة اإللكرتونية اليت حتتوي على شريط ممغنط أو شرحية ": أبهنا بطاقة التعامل اإللكرتوينوقد عرف القانون القطري 

ت واليت حتتوي على بياانت أو معلومات إلكرتونية واليت تصدرها اجلهات ذكية أو غريها من وسائل تقنية املعلوما

رّخص هلا بذلك
 
 .(1)"امل

من قانون العقوابت وسدت الثغرات، وذلك ألن البطاقات  383و 382وهذه املادة َتاوزت النقد الذي وجه للمادة 

 كبطاقة العضوية يف شركة طريان مثالً.تطورت كثرياً وأصبحت أبنواع واستخدامات خمتلفة، فبطاقة البنك ليست  

 (2)لكرتونية : جرائم األجهزة الذكية ضد األجهزة وملحقاهتا يف قانون املعامالت والتجارة اإلاثلثاا 

 كل شخص ارتكب عمداً، فعالً أو أكثر من األفعال التالية:: نصت على َترمي  67املادة 

سالة بياانت، أو خدمة َتارة الكرتونية، أو معاملة ذات صلة، الوصول غري املشروع إىل أي نظام معلومات، أو ر  -1

مبا يف ذلك َتاوز اإلجراءات التقنية األمنية، وذلك بقصد احلصول على املعلومات، أو استخدام آخر غري مشروع 

 لنظام املعلومات أو رسالة البياانت أو خدمة التجارة االلكرتونية أو املعاملة ذات الصلة.

 معلومات كاذبة أو مضللة إىل اجمللس األعلى، أو إساءة استخدام خدمات التصديق.تقدمي  -2

 إنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات االلكرتونية، أو شهادات التصديق، ألغراض غري مشروعة. -3

 إتالف أو تعييب رسالة بياانت أو توقيع الكرتوين أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكرتوين آخر. -4

زوير رسالة بياانت أو توقيع الكرتوين أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكرتوين آخر، بطريق االصطناع أو ت -5

 التعديل أو التحوير، أو أبي طريق آخر، أو استعمال أي منها مع العلم بذلك.

يعتمد على تقدمي معلومات كاذبة إىل مقدم خدمات التصديق، أو معلومات توقيع الكرتوين كاذبة إىل أي طرف  -6

 هذا التوقيع مبوجب هذا القانون.

الوصول، أو النسخ، أو إعادة اهليكلة، أو احلصول، بشكل غري مشروع، على نظام التوقيع االلكرتوين أو  -7

 معلومات إنشاء التوقيع االلكرتوين اخلاص بشخص آخر.

                                                
 .1، مادة مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 73، هذا القانون حيتوي على إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 2010( لسنة 16رقم )قانون دولة قطر،  )2(

 مادة.
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يق أو قبوهلا أو املطالبة بتعليقها انتحال هوية شخص أو ادعاء متثيله عند تقدمي طلب للحصول على شهادة تصد -8

 أو إلغائها.

 نشر أو تعميم أو تقدمي شهادة تصديق حتتوى على، أو تشري إىل، بياانت غري صحيحة. -9

 االخرتاق أو التداخل غري املشروع مع أي نظام معلومات، أو اتصال الكرتوين أو خدمة َتارة الكرتونية. -10

 ديق، دون احلصول على ترخيص بذلك من اجمللس األعلى.ممارسة أنشطة مقدم خدمات التص -11

، وهذه املواد ( من هذا القانون59(، )55(، )54(، )53(، )52(، )51خمالفة أي حكم من أحكام املواد ) -12

 خاصة ابجلهات اليت تقدم اخلدمات التجارية.

 املطلب الثاين: اجلرائم الواقعة على األفراد

يف هذا املطلب يذكر الباحث جرائم األجهزة الذكية يف قسمها الثاين وهي اجلرائم اليت تستهدف األفراد ومن يف 

أو قانون مكافحة حكمهم كالشركات واملؤسسات، سواء يف قانون العقوابت أو قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، 

 اإلرهاب.

 .(1)نون العقوابتأوال: جرائم األجهزة الذكية ضد األفراد يف قا

، والشروع كما حددت مىت يكون الشروع معترباً و  : نصت املادة على َترمي الشروع يف ارتكاب اجلرمية28مادة  -1

البدء يف تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة، إذا أوقف أو خاب أثره لسبب ال "هو: عقوابت  28 عرفته املادة

ما ، وعاً يف جناية أو جنحة جمرد العزم على ارتكاهبا، وال األعمال التحضريية هلادخل إلرادة الفاعل فيه، وال يعترب شر 

 .(2)"مل ينص القانون على خالف ذلك

البدء يف التنفيذ، وميكن من خالل أي جهاز ذكي أن يشرع يف ارتكاب اجلرمية، كمن  فالشروع ال يكون معتربًا دون

فيفشل لسبب ال دخل له به كتلف أحد األجهزة أو الربامج املستخدمة يف عملية االخرتاق، أو  اأو برانجم اموقع خيرتق

 فراد أو األجهزة على حد سواء.اجلرائم املوجهة ضد األ يشملالبدء يف االحتيال، والشروع الرتكاب اجلرمية قد 

                                                
 .إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .28املرجع السابق، مادة  )2(
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: نصت على َترمي كل من تسبب يف مضايقة أو إزعاج اآلخرين أو تلفظ بعبارات منافية لآلداب أو 293مادة  -2

األخالق عن طريق استعمال أجهزة االتصال السلكية أو الالسلكية أو الوسائط اإللكرتونية أو أي وسيلة أخرى،  

 ماعي.كالسب عرب برامج التواصل االجت

كل من ، وكذلك  كل من اختذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعّيش: نصت على َترمي  298املادة  -3

 استغل أبي وسيلة بغاء شخص آخر أو فجوره.

( وغريه من برامج التواصل (WhosHereوميكن من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا من التطبيقات كتطبيق 

 م عملية التسويق والتسهيل ملمارسة البغاء أو اللواط والدعاية له.االجتماعي، أن تت

ة، كالسب عرب برامج التواصل كرامالشرف أو المتس : نصت على َترمي السب العلين أبلفاظ 329مادة  -4

واتساب االجتماعي بشكل علين مثل السب عرب برانمج تويرت علناً، ويرى الباحث أن السب يف جمموعة على برانمج 

(WhatsApp) .وغريه من الربامج يعترب من السب العلين 

: نصت على َترمي القذف أو السب إذا وقع يف مواجهة اجملين عليه من غري عالنية، أو بطريق اهلاتف 330مادة  -5

أو يف كتاب خاص بعث به إليه أو أبلغه ذلك بطريقة أخرى غري علنية، كمن يسب عرب برانمج سناب شات 

(Snapchat )( على اخلاص، أو عرب برانمج واتسابWhatsApp على اخلاص، أما إذا وقع السب أو القذف )

 .بشكل علين فتكون العقوبة أشد

 ثبت دون شبهة.توافرت أركانه و ويف التشريع اجلنائي اإلسالمي يعترب القذف العلين الصريح موجباً للحد إذا 

العالنية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل أبسرار : نصت على َترمي كل من نشر إبحدى طرق 331مادة  -6

احلياة اخلاصة أو العائلية لألفراد، ولو كانت صحيحة، ومن أشهر طرق العالنية هي اليت تتم من خالل األجهزة الذكية  

 كنشر صور خاصة لشخص ما عرب الربيد اإللكرتوين أو على برامج التواصل االجتماعي.

كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصة لألفراد، بغري رضاهم يف غري األحوال َترمي   : نصت على333مادة  -7

 املصرح هبا قانوانً، وذلك ابرتكاب أحد األفعال اآلتية:

 فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغريه من األفراد. -1

 اسرتق السمع يف مكاملة هاتفية. -2



 

112 

 طريق جهاز أايً كان نوعه.سجل أو نقل حماداثت جرت يف مكان خاص، عن  -3

 التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان خاص، عن طريق جهاز أايً كان نوعه. -4

التقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان عام، عن طريق جهاز أاًي كان نوعه، بقصد  -5

 استخدامها يف اإلساءة أو التشهري.

أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو للمصابني أو املتوفني يف احلوادث، عن طريق جهاز أاًي كان نوعه، يف غري التقط  -6

 األحوال املصرح هبا قانوانً.

على نفس  6و  5م حيث ُت إضافة البند رقم 8/3/2017من قانون العقوابت يف اتريخ  333لقد ُت تعديل املادة 

يف األماكن العامة وتصوير احلوادث واملصابني، وهذا من آاثر تطور األجهزة  التصويرهذه املادة، وذلك بسبب كثرة 

 الذكية وانتشارها، مما سبب ظهور أنواع جديدة من اجلرائم.

وهذه املادة نصت على َترمي نقل الصور أو الفيديو أو القيام ابلتصوير أبي جهاز سواء يف املكان اخلاص، وكذلك يف 

ض اإلساءة أو التشهري، أو تصوير املصابني أو املتوفني بسبب احلوادث أو نقل تلك الصور أو املكان العام إذا كان لغر 

 املقاطع املسجلة.

خلصوصية اإلنسان حرمتها، فال جيوز تعرض أي من الدستور الدائم لدولة قطر على التايل: " 37ولقد نصت املادة 

راسالته أو أية تدخالت متس شرفه أو مسعته، إال شخص، ألي تدخل يف خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو م

 (1) "وفقاً ألحكام القانون وابلكيفية املنصوص عليها فيه.

ومن األمور السيئة اليت يراها الباحث أن يقوم الشخص بتصوير املصاب بدل مساعدته أو طلب اإلسعاف له وهذه 

حلال كما أن هذه الصور قد تستغل وقد تصل لذوي من األفعال املنكرة، فاملصاب ال يرضى أن ي رى وهو على هذه ا

املصاب أو املتوىف بشكل مفاجئ، وهذا ما يتناىف مع تعاليم اإلسالم، وينتهك خصوصية اإلنسان وكرامته، كما يتناىف 

مكشوف العورة، ولذلك جيب عند مشاهدة حادث اإلسراع يف طلب  مع عاداتنا، فقد يكون املصاب امرأة أو رجال

مساعدة املصابني إن كان جييد اإلسعافات األولية أو كان لوجوده حاجة كإمخاد النار املشتعلة، وإال فعليه اإلسعاف و 

                                                
 .37، املادة الدستور الدائم لدولة قطر )1(
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درة وعدم التجمهر، ألن التجمهر يتسبب يف عرقلة عمل رجال الشرطة ورجال اإلسعاف، كما يعرقل إيصال ااملغ

 املساعدة للمصابني.

وصل إىل االستيالء لنفسه، أو لغريه، على مال منقول، أو سند : نصت املادة على َترمي كل من ت354مادة  -8

مثبت لدين أو خمالصة، أو إىل إلغاء هذا السند أو إتالفه أو تعديله، وذلك ابستعمال طرق احتيالية، أو ابختاذ اسم  

ركة اليت كاذب أو صفة غري صحيحة، مىت كان من شأن ذلك خداع اجملين عليه، كمن يستخدم الربيد االلكرتوين للش

يعمل هبا للحصول على أموال من الناس حبيث يومههم أنه سيقدم هلم اخلدمات املتفق عليها مستغاًل مسعة الشركة 

 .والوسائل اإللكرتونية احلديثة وقوهتا التجارية

كل من استوىل بغري حق، على أموال البنوك، أو العمالء لديها، عن طريق : نصت على َترمي  381مادة  -9

 استخدام بطاقات الدفع املمغنطة اليت يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر.

وهذه اجلرمية تستهدف األفراد يف أمواهلم وتعد من أخطر اجلرائم اليت هتدد األمن االقتصادي واملعلومايت للبالد، ألن 

كاهتم املالية عن طريق مشرتايهتم ابلبطاقة اخرتاق احلساابت املصرفية يهدد أرصدة املشرتكني ويكشف هوايهتم وحتر 

املصرفية، كما يهدد ويزعزع مسعة البنوك واملصارف يف البالد مما يسبب ضعف الثقة يف هذه البنوك على املستوى 

العاملي األمر الذي ينعكس على التنمية الوطنية يف البالد كون املصارف من أهم املمولني للمشاريع التنموية، ومن أبرز 

، فلو تضرر هذا ( الرائد يف اجملال التنمويQDBهو بنك التنمية القطري ) على سبيل املثال بنوك التنموية القطريةال

، ولذلك جيب تطبيق كافة االحرتازات الوقائية كما جيب توفري أقوى ةفسيؤثر ذلك على عجلة التنمية الوطنيالبنك 

وهذا من واجبات والة األمر واملسئولني واآلابء واألمهات وكل  وأحدث برامج احلماية األمنية وعدم التهاون يف ذلك،

 من له خربة ومعرفة يف هذا اجملال يف حق نفسه وأهله وأمته.

 (1)مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةيف قانون ومن يف حكمهم : جرائم األجهزة الذكية ضد األفراد اثنياا 

األفراد ومن يف حكمهم كالشركات وسائر تستهدف اإللكرتونية و نص عليها قانون مكافحة اجلرائم اجلرائم اليت 

 هي: األشخاص املعنوية

                                                
 .مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120لسنة ( 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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كل من أنتج مادة إابحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية املعلومات، أو استورد أو ابع : نصت على َترمي  7 مادة -1

مادة إابحية عن طفل بواسطة  أو عرض للبيع أو االستخدام أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أاتح أو بث

 وسائل تقنية املعلومات.

ويعترب طفالً ، وال ي عتد يف اجلرائم املعاقب عليها يف هذه املادة برضا الطفل، كل من حاز مادة إابحية عن طفلوكذلك  

 يف حكم هذه املادة كل من مل يتم من العمر ْثاين عشرة سنة ميالدية كاملة.

ى كون الضحية طفال، والباحث يرى ضرورة توسيع املادة لتشمل األطفال وغريهم، هذه املادة قصرت التجرمي عل

مع تشديد العقوبة يف حالة  ،ولذلك جيب َترمي كل من تعامل مع املواد اإلابحية مطلقًا سواء دخل فيها طفل أم ال

 .الطفل

، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو كل من تعدى على أي من املبادئ أو القيم االجتماعية: نصت على َترمي  8مادة  -2

تسجيالت صوتية أو مرئية تتصل حبرمة احلياة اخلاصة أو العائلية لألشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على 

 الغري ابلسب أو القذف، عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

وماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف هتديد أو كل من استخدم الشبكة املعل: نصت على َترمي  9مادة  -3

 ، كمن يستخدم برامج التواصل االجتماعي لتهديد شخص ما.ابتزاز شخص، حلمله على القيام بعمل أو االمتناع عنه

واالبتزاز من أكثر اجلرائم اليت ترتكب من خالل األجهزة الذكية حسب خربة واطالع الباحث، كمن يقوم اببتزاز 

وهتديده عن طريق برانمج سناب شات أو الواتساب ليفعل ما يطلبه مستخدما بعض املعلومات عن هذا شخص 

الكثريين للوصول إىل ما  دالشخص، ويتميز االبتزاز اإللكرتوين بسهولته وسرعته وسريته، وهذا ما جيعله وسيلة عن

 يريدون.

 لتالية:كل من ارتكب فعالً من األفعال ا: نصت على َترمي  11مادة  -4

 استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي. -1

متكن عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، من االستيالء لنفسه أو لغريه على مال  -2

 االحتيال، أو ابختاذ اسم كاذب، أو ابنتحال صفة غري صحيحة.منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق 
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وكثري من اجملرمني اإللكرتونيني يستخدمون الطرق االحتيالية اإللكرتونية الرتكاب جرائمهم، كمن يرسل رسالة نصية 

ية، أو على هاتف الضحية ويومهه أنه من شركة االتصال أو من البنك، ويطلب منه حتديث بياانته الشخصية واملال

الدخول على الرابط املرفق، لكي حيصل اجملرم على هذه البياانت ويستغلها الحقاً أو يسرق األموال، وقد وصل هلاتف 

 الباحث مثل هذه الرسائل االحتيالية.

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف التعدي أو : نصت على َترمي  13مادة  -5

التعدي، أبي وسيلة، ويف أي صورة، على حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة، أو براءات االخرتاع، أو األسرار تسهيل 

التجارية، أو العالمات التجارية، أو البياانت التجارية، أو األمساء التجارية، أو املؤشرات اجلغرافية، أو الرسوم والنماذج 

 مية وفقاً للقانون.الصناعية أو تصاميم الدوائر املتكاملة، احمل

 هذه املادة أخذت يف االعتبار احلقوق املعنوية وحقوق امللكية الفكرية.

كل من ارتكب فعاًل يشكل جرمية مبوجب أي قانون آخر ابستخدام الشبكة : نصت على َترمي  45مادة  -6

 .املعلومات املعلوماتية أو األنظمة املعلوماتية أو املواقع اإللكرتونية أو إبحدى وسائل تقنية

إذا ارتكبت ابمسه أو حلسابه إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف : نصت على َترمي الشخص املعنوي 48مادة  -7

 ، وذلك مع عدم اإلخالل ابملسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي التابع له.قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية

يشرتك بطريق االتفاق أو التحريض أو املساعدة يف ارتكاب جناية أو جنحة : نصت على َترمي كل من 49مادة  -8

 .معاقب عليها مبوجب أحكام هذا القانون

 تعقيب

من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية أخذت يف االعتبار مسألة املسامهة اجلنائية أو املشاركة اإلجرامية  49إن املادة 

، فجرائم األجهزة الذكية من اجلرائم (1)ألشخاص الذين يسامهون أو يشاركون يف ارتكاب جرمية واحدة"وهي: "تعدد ا

اليت يسهل فيها مساعدة اجملرمني يف ارتكاهبا، كمن يزود اجملرم اإللكرتوين ببياانت عن الضحية ليقوم هذا اجملرم اببتزاز 

جبار الضحية على الرضوخ لطلبات اجملرم كإرسال املال له أو الضحية وهتديدها بناء على املعلومات اليت زود هبا إل

 لالستغالل اجلنسي أو للتنازل عن حق معني وحنو ذلك.

                                                
 .137، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )1(
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 (1)مكافحة اإلرهابيف قانون ومن يف حكمهم : جرائم األجهزة الذكية ضد األفراد اثلثاا 

مادة، وهناك مواد هلا  23على م واحتوى 16/2/2004بتاريخ  2004لسنة  3صدر قانون مكافحة اإلرهاب رقم 

 ( من هذا القانون، وهي:3-4-9عالقة أبثر األجهزة الذكية يف اجلرائم والعقوابت، وهي املواد رقم )

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار مجاعة أو تنظيمًا على خالف القانون أاي كان : نصت على َترمي  3مادة  -1

كل من انضم إىل احدى هذه اجلماعات أو التنظيمات، أو شارك يف أعماهلا ، وكذلك  مسماه، الرتكاب جرمية إرهابية

 أبية صورة، وهو يعلم أبغراضها.

معلوم أن األجهزة الذكية من وسائل التواصل احلديثة، وميكن من خالهلا االنضمام إىل اجلماعات اإلرهابية، كما ميكن 

هابية وإقناع الناس ابالنضمام إليها، أو تنظيم اجلماعات من خالل هذه األجهزة املشاركة يف نشر فكر اجلماعة اإلر 

 اإلرهابية عن بعد، وهنا تربز خطورة األجهزة الذكية يف هذا الشأن.

، وهو يعلم أبغراضها، أبسلحة اإلرهابيةكل من أمد إحدى اجلماعات أو التنظيمات : نصت على َترمي  4مادة  -2

ة أو مالية أو معلومات أو مهمات أو آالت أو بعث هلا املؤن أو مجع هلا أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معوانت مادي

 أموااًل، أو قدم ألفرادها مأوى أو مكاانً لالجتماع فيه أو غري ذلك من التسهيالت.

ميكن من خالل األجهزة الذكية إمداد اجلماعات اإلرهابية ابلبياانت واملعلومات اليت تساعدهم يف ارتكاب اجلرائم،  

ل االحداثيات اجلغرافية والصور وحنو ذلك من البياانت، كما ميكن مدها ابملال من خالل احلواالت اإللكرتونية كإرسا

 وغري ذلك من صور اإلمداد.

 .كل من حرض غريه على ارتكاب جرمية إرهابية: نصت على َترمي  9مادة  -3

لذات برامج التواصل االجتماعي من الوسائل اليت تعد األجهزة الذكية وملحقاهتا مثل الشبكة العاملية والتطبيقات واب

 تستخدم للتحريض على ارتكاب اجلرائم اإلرهابية أو كما حيب الباحث أن يسميها جبرائم األمن القومي.

اجلرائم اإللكرتونية اليت حدثت يف دولة قطر قضااي ويف ملحق اجلرائم املرفق يف هذا البحث يعرض الباحث عددًا من 

ذا ، هبدف دراستها والتصدي هلقضاايفيها احملاكم القطرية، حيث زودت احملكمة الباحث بعدد من هذه الوفصلت 

 وبيان خطورهتا وكيفية الوقاية منها. النوع من اجلرائم

                                                
 مادة. 23. حيتوي هذا القانون على مكافحة اإلرهاب شأنب 4020( لسنة 3قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 جرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي ومقارنتها مع القانون القطرياملبحث الثالث: 

ين أين مل أجد قضاًء أو حكماً أو تشريعاً إسالمياً إال روعيت فيه املبادئ والنظرايت يقول عبدالقادر عودة: "وقد دهش

اجلنائية احلديثة، اليت قيل لنا يف املدارس: إهنا من ابتداع القوانني الوضعية، وإن العامل مل يعرفها إال يف القرن التاسع عشر 

 .(1)على إثر الثورة الفرنسية"

الذي ارتضاها شريعة  ة زمكانية أي أهنا صاحلة لكل زمان ومكان ألهنا من عند هللا إن الشريعة اإلسالمية شريع

لعباده صاحلة إىل يوم القيامة، وابلتايل فإن هذه الشريعة تشمل جرائم األجهزة الذكية وملحقاهتا، علمًا أن هذا النوع 

تجارة اإللكرتونية، والتلقيح الصناعي وأطفال ، متاماً كموضوع األسهم، والمن اجلرائم مل يكن موجوداً يف عهد النيب 

مؤخرًا ومشلتها الشريعة  تاألانبيب، واالستنساخ، وعمليات التجميل، والطائرات، وغريها من األمور اليت ظهر 

اإلسالمية، وجرائم األجهزة الذكية ليست استثناء يف ذلك، وهذا يدل على قوة الشريعة اإلسالمية اإلهلية وصالحيتها 

 إىل يوم يبعثون.

ويف هذا املبحث يتناول الباحث احلديث عن جرائم األجهزة الذكية من منظور الفقه اجلنائي اإلسالمي يف املطلب 

 كما يقارن هذه اجلرائم بني الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري يف املطلب الثاين.األول،  

 اإلسالمياجلنائي جرائم األجهزة الذكية يف الفقه املطلب األول: 

)املتوىف: إن من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ األمن وصالح اإلنسان، ويقول يف ذلك الطاهر ابن عاشور 

من كليات  -حنن استقرينا موارد الشريعة اإلسالمية الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا  إذا: "هـ(1393

أن املقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام األمة، واستدامة صالحه بصالح  -دالئلها، ومن جزئياهتا املستقراة 

عمله وصالَح ما بني يديه من موجودات  ويشمل صالحه وصالَح عقله وصالحَ  ،املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان

                                                
 .11ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
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ْصاَلَح َما اْسَتَطْعت  َوَما ، العامل الذي يعيش فيه قال هللا تعاىل حكاية عن رسوله شعيب وتنويهًا به: ﴿إ ْن أ ر يد  إ الَّ اإْل 

َّللَّ ﴾ )  .(1)"االستطاعة أمر ذلك الرسول إبرادة اإلصالح مبنتهى (. فعلمنا أّن هللا 88هود: تـَْوف يق ي إ الَّ اب 

فالشرع اإلسالمي مل جيرم األفعال ويعاقب عليها اعتباطًا والعياذ ابهلل، بل جرمها وعاقب عليها ملقاصد عظيمة من 

 أمهها اإلصالح ابختالف نواحيه، وإزالة الفساد بكل صوره، وحفظ اإلنسان جبميع أحواله.

ضرورايت اخلمس وهي: "الدين، والنفس، والنسل، ومن مقاصد الشريعة اإلسالمية كذلك هو حفظ الكليات أو ال

، وكل واحدة من هذه الضرورايت ش رع حلفظها جمموعة من التشريعات ال يسع اجملال لذكر أدلتها (2)والعقل، املال"

الشرعية اليت وردت يف القرآن الكرمي، فالدين ش رع حلفظه اجلهاد وحد الردة، والنفس ش رع حلفظها القصاص، والنسل 

ضهم أضاف العرض ش رع حلفظه حد الزان والقذف، والعقل ش رع حلفظه حد الشرب، واملال ش رع حلفظه حد وبع

السرقة وغري ذلك من األحكام اليت ش رعت حلفظ هذه ضرورايت وتنظيمها، وبشكل عام فكل ما شرع له حد 

 وبضياعه خيتل النظام العام فهو من الضرورايت.

ومها حفظ أمن اجملتمع، وحفظ أمن الدولة العادلة، ويقول القره  نيالضرورايت ضروريتوقد أضاف القره داغي إىل هذه 

داغي يف ذلك: "فإن هناك يف نظري أمرين آخرين ال يقالن أمهية عن األمور الستة السابقة وخباصة يف عامل االقتصاد، 

، فحفظ (3)ة العادلة"ويتوافر فيهما العنصران املذكوران ملعايري الضرورايت، ومها: حفظ أمن اجملتمع، وحفظ أمن الدول

أمن اجملتمع ش رع له حد احلرابة، وحفظ أمن الدولة العادلة ش رع له حد البغي، كما أن الناس ال تستقيم حياهتم دون 

 وهنم.ؤ أمان يف اجملتمع ودون دولة تدير وتنظم ش

 وبناء على ما سبق يرى الباحث أن الضرورايت ْثان هي حفظ كل من:

 أمن الدولة املسلمة العادلة. -8أمن اجملتمع  -7املال  -6النسل  -5العرض  -4عقل ال -3النفس  -2الدين  -1

                                                
: وزارة األوقاف قطراحملقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة )، مقاصد الشريعة اإلسالمية، حممد الطاهر بن حممد، ابن عاشور )1(

 .194ص 3جم( 2004 /هـ 1425، د. طوالشؤون اإلسالمية، 
 .152م( ص4120 /هـ 5314، 3ط، دار الكلمة: القاهرة) مقاصد الشريعة حماضرات يف، أمحد، ريسوينال )2(
املقدمة يف منهج الفقه اإلسالمي لالجتهاد والبحث يف  - (1حقيبة طالب العلم االقتصادية )، علي حميي الدين، القره داغي )3(

، 2ط، دار البشائر اإلسالمية: بريوت) الكتاب األول -القضااي املعاصرة يف ضوء الثوابت واملتغريات واملقاصد العامة 
 .188م( ص2013 /هـ 1434
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وميكن مجع حفظ أمن اجملتمع وحفظ أمن الدولة حتت مصلحة حفظ اجلماعة العامة كما قال شيخنا الدكتور فضل 

 مراد.

ال ينبغي  إال أنهأمهية كبرية،  هالدولة العادلة لويرى الباحث أن ترتيب الضرورايت ابتداًء من حفظ الدين وانتهاء أبمن 

مث يتم  كونه املقصود من اخللق  تقدمي الدين أوال، وإمنا يرى ابتداء برأي الباحث ترتيب الضرورايت بشكل تسلسلي

بشكل دائري ليس له أول وال آخر، ألن كل واحدة من هذه الضرورايت ال ميكن االستغناء  الضرورايت الباقية ترتيب

النفس والعكس صحيح، ت عنها واالنتقال لليت بعدها، فال ميكن على سبيل املثال االستغناء عن العقل إذا وجد

رورايت الثمان كتلة واحدة وكذلك ال ميكن االستغناء عن العرض إذا وجد املال، وال املال إذا وجد العرض، فالض

يصبح الرتتيب  اخلاصة ، ويف بعض احلاالتعلى اجلميع ابستثناء الدين املقدم بشكل عام تتساوى من حيث األمهية

 .مطلوابً من ابب األولوايت إذا تعارضت هذه الضرورايت فيما بينها

أو  يةأبمن وسالمة الضرورايت الثمانكل ما من شأنه املساس يرى الباحث أن القاعدة العامة يف التجرمي هي أن: 

، وهذه القاعدة العامة تنطبق على مجيع استخدامات األجهزة الذكية أحدها فهو جرمية جيب املعاقبة عليها

 وملحقاهتا.

آاثر األجهزة الذكية هي اجلرائم املستحدثة اليت ت رتكب من خالهلا، واليت قد تتشابه مع كثري من اجلرائم أهم من 

 .التقليدية

 جرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي:

 أوال: جرائم احلدود

 من أخطر آاثر األجهزة الذكية أنه ميكن من خالهلا ارتكاب أغلب جرائم احلدود وهي:

 :أخرىوهلا تعريفات  (1)"أخذ مال الغري خفيةوهي: " السرقة: -1

البالغ نصااب حمرزا، أو ما قيمته نصااب ملكا للغري ال شبهة له فيه على أخذ العاقل من تعريفات احلنفية للسرقة أبهنا: "

 .(1)"وجه اخلفية

                                                
 .243ص، مرجع سابق،  معجم لغة الفقهاءحامد صادق، قنييب،  –حممد رواس قلعجي،  )1(
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 .(2)"أخذ مال الغري مسترتا من غري أن يؤمتن عليهوعرف ابن رشد املالكي السرقة أبهنا: "

 .(3)"السرقة إخراج مال  مصون حبرز مثله عن حرزهوقال اجلويين الشافعي: "

 .(4)"أخذ مال حمرتم لغريه وإخراجه من حرز مثله ال شبهة فيه على وجه االختفاءللسرقة أهنا: " ومن تعريفات احلنابلة

ومن تعريفات السرقة أيضاً: "أخذ مال حمرتم لغريه ال شبهة فيه، من موضع خمصوص، بقدر خمصوص، على وجه 

 .(5)اخلفية"

فظ (6)"يكون املال حمرزاأخذ الشيء على وجه ال ميكن االحرتاز منه، وذلك أن فالسرقة هي " ، وحرز املال هو ما حي 

فيه على وجه العادة كاحملفظة والصندوق املغلق يف املنزل، وكذلك املال احملفوظ يف احلساب البنكي الرقمي، أو يف 

التطور احملفظة اإللكرتونية واليت تستعمل يف أماكن كثرية كأسواق األسهم، فمثل هذه األشياء اليت ظهرت بسبب 

الرقمي تعترب حرزاً للمال ألهنا مما حيفظ فيه املال على وجه العادة، والسارق يرتبص هبذه األماكن ليسرق ما فيها من 

 أموال.

﴿َوالسَّار ق  يف القران الكرمي:   والسرقة من اجلرائم اليت نص الشارع على َترميها ومعاقبة مرتكبيها حيث قال هللا

َن اَّللَّ  ۗ َواَّللَّ  َعز يٌز َحك يٌم﴾َوالسَّار َقة  فَاْقطَ  َا َكَسَبا َنَكااًل مّ  (، وجاء يف الشرح املمتع على 38)املائدة:  ع وا أَْيد يـَه َما َجزَاًء مب 

السرقة كبرية من كبائر الذنوب؛ ألن كل معصية أوجب الشارع فيها حدا فهي كبرية من كبائر الذنوب، زاد املستقنع: "

 .(7)"حلكمها للعلم به، وهي حمرمة ابلكتاب، والسنة واإلمجاعواملؤلف مل يتعرض 

                                                                                                                                     
عليها ، االختيار لتعليل املختار، هـ(683)املتوىف:  عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي جمد الدين أبو الفضل، البلدحي )1(

 .102ص  4(، جم 1937 -هـ  1356، د. ط، مطبعة احلليب، )القاهرة: تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة
 .229ص 4، مرجع سابق، ج املقتصدبداية اجملتهد وهناية ابن رشد،  )2(
، هناية املطلب يف دراية املذهبهـ(، 478)املتوىف: امللقب إبمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف، اجلويين، أبو املعايل  )3(

 .225ص 17(، ج م2007-هـ1428، 1، طدار املنهاج) عبد العظيم حممود الّديب .حققه وصنع فهارسه: أ. د
اإلقناع يف فقه اإلمام ، هـ(968)املتوىف:  ملقدسي، أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل اجاوياحل )4(

 .274ص  4، د. ط، د. ت( جدار املعرفة، )بريوت: احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، أمحد بن حنبل
دار أصداء : اململكة العربية السعودية)، خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة ،حممد بن إبراهيم بن عبد هللا، التوجيري )5(

 .971(، ص م 2010 -هـ  1431، 11، طاجملتمع
 .230، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )6(
 - 1422، 1، ط دار ابن اجلوزي)على زاد املستقنع،  الشرح املمتع هـ(1421حممد بن صاحل بن حممد )املتوىف: ، العثيمني )7(

 .323ص  14(، جهـ 1428
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وهو من كبائر  ،السارق: هو من أخذ مال غريه احملرتم خفية، بغري رضاه: "لآلية السابقةتفسري السعدي وجاء يف 

 .(1)"الذنوب املوجبة لرتتب العقوبة الشنيعة، وهو قطع اليد اليمىن

، فيبني حدود السرقة، ولبيان حدودها ينبغي بيان األجهزة الذكية يف عامل هالغموض والباحث هنا يفصل يف السرقة

 معىن املال واحلرز وشروط السرقة:

 املال -أ

 فالسرقة تدور حول املال، وله تعريفات عدة منها:

 .(2)"املراد ابملال ما مييل إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة": للمال حيث قال ابن عابدين تعريف

 .(3)"ما فيه منفعة مباحة لغري ضرورةملال أيضاً أبنه: "وعرف ا

، وقد أورد القره داغي تفصياًل يف (4)وعرف القره داغي املال أبنه: "كل ما له قيمة بني الناس ومنفعة حسب العرف"

 .(5)تعريف املال ال يسع اجملال لذكره

، فكل ما له قيمة أو منفعة يف عرف رفية مشروعةويرى الباحث أن تعريف املال هو: كل ما له قيمة أو منفعة ع

فهي أموال معتربه، وعلى ضوء ذلك فاملخدرات، وأموال الدعارة والبغي، وأموال املقامرة وحنو  هلالج لجالناس ومل حيرمها هللا 

ال هلا محاية و  حرمها وال تـ َقوَّم بنظر الشرع وابلتايل ليس هلالج لجذلك من هذه األموال غري املشروعة ال تعترب أموااًل ألن هللا 

 وإن ُت التعدي عليها أو التقصري حنوها.ت ضمن 

هي: النقد والسهم والعني واملنفعة ذكرها الدكتور فضل عبدهللا و  رئيسية مخسة أنواع تندرج حتتكثرية قسام  وللمال أ

 .(1) اجملال لذكرها، وهو ما يراه الباحث، كما أن له تقسيمات متعددة ابعتبارات خمتلفة ال يسع (6)واحلق

                                                
 .230، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )1(
 .501ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت: ، املبدع يف شرح املقنع ،هللا بن حممدإبراهيم بن حممد بن عبد  أبو إسحاق ،ابن مفلح )3(

 .9ص  4( جم 1997 -هـ  1418
دراسة فقهية قانونية  –مقدمات يف املال وامللكية والعقد  -علي حميي الدين، حقيبة طالب العلم االقتصادية  القره داغي، )4(

 .24ص  4( جم 2013 -هـ  1434، 2إلسالمية، طبشائر ادار ال)بريوت: ، الكتاب الثالث –اقتصادية 
 .35-22ص  4: املرجع السابق، جأنظر )5(
 .779ص 2، مرجع سابق، جاملقدمة يف فقه العصرمراد، فضل عبدهللا،  )6(
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، واحلقوق املعنوية هي: "سلطة واجلدير ابلذكر أن احلق يشمل احلقوق املعنوية اليت تعترب أموااًل وتقع فيها امللكية التامة

لشخص على شيء غري مادي هو ْثرة فكره، أو خياله، أو نشاطه، كحق املخرتع يف خمرتعاته، وحق التاجر يف االسم 

 ، وقد جاء يف اعتبار احلقوق املالية قرار جممع الفقه اإلسالمي وهذا نصه:(2)والعالمة التجارية"التجاري، 

 بسم هللا الرمحن الرحيم"

 الصالة والسالم على سيدان ونبينا حممد خاُت النبيني وعلى آله وصحبه.و  ،احلمد هلل رب العاملني

 (5/5) 43قرار رقم: 

 احلقوق املعنوية بشأن

 1409مجادى األوىل  6-1جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس ابلكويت من إن جملس 

 م،1988كانون األول )ديسمرب(   15 – 10املوافق 

بعد اطالعه على البحوث املقدمة من األعضاء واخلرباء يف موضوع احلقوق املعنوية، واستماعه للمناقشات اليت دارت 

 حوله،

 قرر ما يلي:

أواًل: االسم التجاري، والعنوان التجاري، والعالمة التجارية، والتأليف واالخرتاع أو االبتكار، هي حقوق خاصة 

ألصحاهبا، أصبح هلا يف العرف املعاصر قيمة مالية معتربة لتمول الناس هلا. وهذه احلقوق يعتد هبا شرعاً، فال جيوز 

 االعتداء عليها.

م التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية ونقل أي منها بعوض مايل، إذا انتفى اثنياً: جيوز التصرف يف االس

 صبح حقاً مالياً.أالغرر والتدليس والغش، ابعتبار أن ذلك 

 اثلثاً: حقوق التأليف واالخرتاع أو االبتكار مصونة شرعاً، وألصحاهبا حق التصرف فيها، وال جيوز االعتداء عليها.

 (1) "وهللا أعلم.
                                                                                                                                     

دراسة فقهية قانونية  –مقدمات يف املال وامللكية والعقد  -: القره داغي، حقيبة طالب العلم االقتصادية للتفصيل أنظر )1(
، )دمشق: الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ، َوْهَبة بن مصطفى، الزَُّحْيل يّ ./ 57-41ص  4مرجع سابق، ج ،الكتاب الثالث –اقتصادية 

 .2891-2878ص  4، د. ت( ج4دار الفكر، ط
الكتاب  –دراسة فقهية قانونية اقتصادية  –مقدمات يف املال وامللكية والعقد  -االقتصادية القره داغي، حقيبة طالب العلم  )2(

 .31ص  4مرجع سابق، ج ،الثالث
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 احلرز: -ب

احلاء والراء والزاء أصل واحد، وهو من احلفظ والتحفظ يقال حرزته واحرتز  جاء يف مقاييس اللغة عن كلمة حرز: "

 .(3)"جعل الشيء يف احل ْرز وهو املوضع  احَلصني": وهو اإلحراز، ومنه (2)"هو، أي حتفظ

، فورد مطلقًا حممواًل على ما يعد حرزاً، ويعد صاحبه غري مضيعاحلرز ال يتصور ضبطه وقال إمام احلرمني:  ، بتوقيف 

 .(4) يعّده الناس حرزاً، فهو حرز يف الشرع، وما ال فالوقال: ما 

ما يكون به املال حمروزًا من أيدي اللصوص ويكون ابحلافظ كمن جلس ابلصحراء، أو يف املسجد، أو يف واحلرز "

 .(5)"فهو حمرز بهالطريق العام وعنده متاعه، 

 .(6)ومن تعريفات احلرز أيضاً: "هو ما حتفظ فيه املمتلكات مادية كانت أو معنوية هلا قيمة اقتصادية"

فاحلرز هو مكان حيفظ فيه املال على وجه العادة، كالبيت واحلقيبة وحمفظة األموال وحنو ذلك، واحلرز غري منضبط 

ل ما تعارف الناس على حفظ أمواهلم فيه كان حرزاً، وابلتايل نستطيع بضابط حمدد وإمنا هو مرتوك لعرف الناس، فك

ويعترب احلرز مبا يتعارفه الناس، فما عدوه حرزاً، فهو  القول أن ضابط احلرز هو العرف، ويقول ابن قدامة يف ذلك: "

وقد جرت العادة على حفظ ، (7)" حرز، وما ال فال؛ ألن الشرع ملا اعترب احلرز، ومل يبينه، علمنا أنه رده إىل العرف

الذهب وحلي املرأة يف خزينة البيت أو يف املصرف، ولكن جرت العادة يف حفض األواين الفاخرة يف املطبخ، وجرت 

العادة يف حفظ السيارة أن تكون واقفة يف اخلارج جبانب البيت، فلكل نوع من األموال حرزه املتعارف عليه، ويف هذا 

لبنكية حرزًا لألموال الورقية، وكذلك البطاقات االئتمانية، واحلساابت املالية اإللكرتونية  العصر تعترب احلساابت ا

لحواالت املالية وغري ذلك، وحىت بعض األجهزة الذكية اليت تقبل الدفع الرقمية لفظة احملكمحفظة األسهم الرقمية، و 

                                                                                                                                     
، نقاًل عن املوقع اإللكرتوين للمجمع لتعذر احلصول على 2267ص  3دويل، العدد اخلامس، ججملة جممع الفقه اإلسالمي ال )1(

 لكرتوين للمجمع:، رابط املوقع اإلاجمللة الورقية
 http://www.iifa-aifi.org/1757.html  

 ، مادة حرز.38ص  2مرجع سابق، ج، معجم مقاييس اللغةالرازي،  )2(
 .18( ص م2003 -هـ 1424، 1ة، طدار الكتب العلم)، التعريفات الفقهيةحممد عميم اإلحسان، ، الربكيت )3(
 بتصرف. .225ص 17، مرجع سابق، ج هناية املطلب يف دراية املذهباجلويين،  )4(
 .151ص 5، مرجع سابق، جالفقه على املذاهب األربعةاجلزيري،  )5(
، األمنية والتدريباجمللة العربية للدراسات ، )السعودية: التطبيقات املعاصرة لشرط احلرز يف السرقة، شطناوي، فداء فتحي )6(

 .89ص 55العدد  28م، جملة علمية حمكمة( اجمللد 2012
 .76ص  4مرجع سابق، ج، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، )7(

http://www.iifa-aifi.org/1757.html
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مليات املالية كالبيع والشراء، ومن حيفظ أمواله يف ابلعمليات املالية تعترب بنظر الباحث حرزا ما دامت تستخدم يف الع

 مثل هذه األماكن ال يعترب مضيعاً ملاله كمن حيفظ ماله يف حساب مصريف.

 شروط السرقة املوجبة للحد: -ت

ذكرها العلماء،  اليست كل سرقة حيد فيها السارق فتقطع يده، وذلك أن للسرقة املوجبة إلقامة احلد شروط

 وهي: (1)حيث ذكر تسعة شروط يف الكايف ومنهم ابن قدامة

 أن يؤخذ املال خفية، وهذا حاصل يف اجلرائم اإللكرتونية اليت من طبيعتها التخفي وصعوبة مالحظتها. -1

أن يكون الفاعل مكلفاً، أي توافرت فيه شروط التكليف كالبلوغ والعقل وحنوها، وابلتايل ال حد على اجملنون أو  -2

ّ  »قال: أنه  ، عن النيب رضي هللا عنهي علالصيب ملا رواه  ر ف َع اْلَقَلم  َعْن َثاَلثَة : َعن  النَّائ م  َحىتَّ َيْستَـْيق َظ، َوَعن  الصَّيب 

، ومن الصعب أن يقوم شخص غري مكلف ابلسرقة اإللكرتونية، ألهنا حتتاج (2)«َحىتَّ حَيَْتل َم، َوَعن  اْلَمْجن ون  َحىتَّ يـَْعق لَ 

على  اخربة ومهارة كما حتتاج ألجهزة ورمبا لتطبيقات خاصة، وال ي تصور أن يكون الصيب غري البالغ أو اجملنون قادر إىل 

 القيام ابلسرقة اإللكرتونية.

، أي جيب أن تكون (3)«َطع  الَيد  يف  ر ب ع  د يَنار  َفَصاع ًداتـ قْ »:  ، وذلك لقول النيب أن يكون املسروق نصاابً  -3

 قيمة املسروق تبلغ ربع دينار فأكثر لتطبيق احلد، وإذا قلت عن ذلك يعزر.

أن يكون املسروق مما يتمول يف العادة؛ ألن القطع شرع لصيانة األموال، فال جيب يف غريها، وسواء يف ذلك ما  -4

 .وما يفسده طول بقائه، كالفاكهة، واألطعمة الرطبة، وما أصله اإلابحة يبقى زمناً كالثياب،

، كاألب الذي سرق مال ولده، ألن احلدود تدرأ ابلشبهات ، وذلكال شبهة للسارق فيه املسروقاملال أن يكون  -5

َب يكَ »: وذلك لقول الرسول  اإللكرتوين للشركة التجارية إذا ، وكذلك من سرق من مال احلساب (1)«أَْنَت َوَمال َك أل 

 منعه شريكه فيها من حصته.

                                                
 وما بعدها. 71ص  4مرجع سابق، ج، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، )1(
ْستاين )2( ج  ، 4، ج4403، حديث رقم ابب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، ، مرجع سابق، كتاب احلدودداود سنن أيب، السّ 

 ، حكم احلديث: صحيح.141ص
اَبب  قـَْول  اَّللَّ  تـََعاىَل: }َوالسَّار ق  َوالسَّار َقة  فَاْقَطع وا أَْيد يـَه َما{ ]املائدة:  -مرجع سابق، كتاب احلدود ، صحيح البخاريالبخاري،  )3(

 .160، ص8، ج6789، حديث رقميـ ْقَطع ؟[ َويف  َكْم 38
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أن تتم السرقة من حرز املال، ويف العامل اإللكرتوين تعترب احلساابت البنكية وبطاقات االئتمان واحملافظ االستثمارية  -6

إيداعها يف احلساب وحنوها من حرز املال، ألن املال حيفظ فيها عادة، مثل رواتب املوظفني اليت جرت العادة على 

 حلفظ املال فهو حرز له. البنكي، فكل ما تعارف عليه الناس ابعتباره مكاان

، كمن حول املال من احلساب البنكي اإللكرتوين ه، فإن أخرجه من حرزه فقد سرقمن احلرز املال أن خيرج -7

 املسروق إىل حساب آخر.

ومن  انت السرقة إلكرتونية أو تقليدية، فلكل سرقة دليل عليهاأن يتم إثبات السرقة ابلدليل عند القاضي، سواء ك -8

 ، فإن مل يثبت الدليل فال تثبت السرقة وابلتايل ال يقام احلد.(2)األدلة احلديثة يف اجملال التقين هو الدليل الرقمي

إال بعد فرتة من الزمن، أن يبلغ صاحب املال عن سرقة ماله، ويف العامل الرقمي قد ال يشعر املالك أن ماله سرق  -9

وهذا من معوقات االستدالل على اجلرائم اإللكرتونية كوهنا حتدث خفية دون الشعور هبا، فال ينتبه اجملين عليه إىل أن 

هناك جرمية ارتكبت يف حقه إال بعد فرتة من الزمن وقد ال ينتبه أصاًل، وابلتايل قد ال يتم التبليغ عن اجلرمية أو يتم 

 ا متأخراً.بليغ عنهتال

 وقد جاء يف الشرح املمتع عن شروط القطع يف السرقة:

 األول: أن يكون اآلخذ ملتزما."

 الثاين: أن يكون املأخوذ نصااب.

 الثالث: أن يكون يف حرز مثله.

 الرابع: أن يكون ماال.

 اخلامس: أن يكون املال من معصوم.

 السادس: أال يكون له فيه شبهة.

 .(1) "ه اخلفيةالسابع: أن يكون على وج
                                                                                                                                     

دار إحياء ) حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه، هـ(273)املتوىف:  أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويينابن ماجه،  )1(
، حكم 769، ص2، ج2291، حديث رقم ابب ما للرجل من مال ولده، د. ط، د.ت( كتاب التجارات، الكتب العربية

 ث: صحيح.احلدي
وما بعدها، هذه ورقة حبثية حتتوي على توصيات ندوة  4م(، ص 2006. ط، الدليل الرقمي، )د : يونس، عمر حممد،أنظر )2(

 م.2006مارس  6-5الدليل الرقمي املنعقدة يف القاهرة خالل الفرتة من 
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 عن شروط السرقة: (2)وقد جاء يف الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي

يشرتط إلقامة حد السرقة للسرقة أركان وهي: السارق، واملسروق، واملسروق منه، واملسروق فيه، وأخذ املال خفية، و 

 :وبعضها يف املسروق فيه، وهو املكانشروط، بعضها يف السارق، وبعضها يف املسروق، وبعضها يف املسروق منه، 

 أوال: شروط السارق:

 .العقل -1

 .البلوغ -2

 ، أبن ال يكون مكره.االختيار -3

 .العلم ابلتحرمي -4

 .ألنه مل يلتزم حكم اإلسالمأال يكون حربياً،  -5

 .قطع األب يف سرقة مال ابنهأال يكون للسارق على املسروق منه والدة، فال ي   -6

 السرقة من جوع. يضطر السارق إىلأال  -7

 شروط املسروق:اثنياا: 

 ما كان له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه عليه.: واملراد ابملتقوم، أن يكون املسروق ماالً متقوما -1

، وجاء يف احلديث حتديد نصاب السرقة بربع دينار حيث قال أن يكون املال املسروق مقدراً : أي له نصاب -2

 .(3)«اَل تـ ْقَطع  يَد  السَّار ق  إ الَّ يف  ر ْبع  د يَنار  َفَصاع ًدا»:  رسول هللا

 ابلعملة القطرية: نصاب السرقة

 نصاب السرقة ربع دينار من الذهب.

 .(4)جرام 25،4الدينار الواحد من الذهب يساوي 

                                                                                                                                     
 .327-326ص  14مرجع سابق،جالشرح املمتع على زاد املستقنع،  ،العثيمني )1(
 ، بتصرف وإضافة.5456-5431ص  7، مرجع سابق، جالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ ، الزَُّحْيل يّ : أنظر )2(
 .1312، ص3، ج1684، ابب حد السرقة ونصاهبا، حديث رقم دودك َتاب  احلْ مرجع سابق،  ، صحيح مسلمالنيسابوري،  )3(
منية اجمللة العربية للدراسات األ)السعودية: ، نصاب السرقة املوجب للحد وأثره االجتماعياليحىي، فهد بن عبدالرمحن،  أنظر: )4(

 . بتصرف65ص ،، جملة علمية حمكمة(49العدد  24اجمللد م، 2009 يوليو، والتدريب
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 جرام 4،25دينار الذهب = 

 جرام 1،0625=  4÷  4،25ربع دينار = 

رايل  142،69يساوي  –قبل عيد األضحى بثالثة أسابيع  –م 2/8/2018جرام الذهب يف دولة قطر بتاريخ 

 دوالر أمريكي 39.19قطري، ما يعادل 

 .( رايل قطري151،6= )(  رايل) 142،69×  (جرام) 1،0625نصاب السرقة = فيكون 

 أمريكي. دوالر 41،63رايل قطري، أي ما يعادل  151،6إذاا نصاب السرقة = 

 .أن يكون املسروق حمرزاً مطلقاً، أي يف حرزه -3

ال  والعصري واأللبان العنب والتني، فأن يكون املسروق أعياانً قابلة لالدخار واإلمساك، وال يتسارع إليها الفساد - 4

 .لعدم قابلية االدخار، سواء أخذت من حرز أم ال قطع على سارقها

املسروق معصوماً، ليس للسارق فيه حق األخذ وال أتويل األخذ، وال شبهة التناول )انتفاء شبهة أن يكون املال  - 5

وكذا مال العادل إذا سرقه الباغي، ألنه  ،مال الباغي إذا سرقه العادل؛ ألنه ليس مبعصوم يف حقه، فال قطع يف األخذ(

كونه صاحب   يقطع السارق؛ ألن األخذ مباح له مل، وكذلك املال املسروق من املدين إذا حل الدين أخذه متأوالً 

 .ألنه ظفر جبنس حقهو ، الدين

ويتفرع عن هذا أن السارق ، أال يكون للسارق يف املسروق ملك وال أتويل امللك، أو شبهته )انتفاء شبهة امللك( - 6

ال املشرتك بينه وبني املسروق منه؛ يقطع بسرقة امل جره لغريه؛ ألنه مملوك له، والأال يقطع بسرقة ما أعاره، أو رهنه، أو 

 .وال يقطع بسرقة مال الولد وإن سفل؛ ألن له أتويل امللك، أو شبهة امللك، ألن له حقاً فيه

إذا سرق إنسان من ذوي الرحم احملرم، أو ف ،أال يكون السارق مأذوانً له ابلدخول يف احلرز، أو فيه شبهة اإلذن - 7

ال قطع على خادم قوم سرق متاعهم، وال على ضيف ، وكذلك دخل عادة بدون إذنمن زوجه، فال تقطع يده؛ ألنه ي

 .سرق متاع مضيفه، وال على أجري سرق من موضع أذن له يف دخوله

عليه ال جيب  فلو سرق إنسان هرًا يف عنقه طوق ذهب ،أن يكون املسروق مقصودًا ابلسرقة ال تبعًا ملقصود - 8

كان األصل املقصود ال جيب فيه القطع لقصور يف اهلر وليس طوق الذهب، فإذا   ألن املقصود ابلسرقة هو؛ القطع

 ، لوجود الشبهة.ماليته، فال جيب ابلتابع
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 اثلثاا: شروط املسروق منه:

 أن تكون له يد صحيحة، واليد الصحيحة ثالثة أنواع: –وهو صاحب املال  – يشرتط يف املسروق منه

 يد امللك. - 1

 األمانة، كيد الوديع واملستعري ويد الشريك املضارب.يد  - 2

 يد الضمان، كيد الغاصب ويد القابض على سوم الشراء، ويد املرهتن. - 3

ليست بيد  هوال جيب القطع على السارق من السارق؛ ألن يد ،من هؤالء إذا سرق فيجب القطع على السارق

 .صحيحة

 رابعاا: شروط املسروق فيه:

يشرتط أن تكون السرقة يف دار العدل، فلو سرق يف دار احلرب أو يف دار البغي ال  ،هو مكان السرقةاملسروق فيه 

 .يقطع؛ ألنه ال والية لإلمام على غري دار العدل

 :هييرى الباحث أن أركان وشروط السرقة املوجبة للحد  (1)بناءا على ما سبق وما ذكره العلماء

 ، املسروق منه، املسروق فيه، أخذ املال خفية.السارق، املسروق هي: أركان السرقة

 التايل:ابجلدول أما شورط السرقة فهي 

 

 

 

 

 

                                                
 ،بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد، /  102-82ص 4مرجع سابق، ج، رد احملتار على الدر املختارابن عابدين،  أنظر: )1(

-465ص 5مرجع سابق، ج ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، /  237-229ص 4مرجع سابق، ج
496. 
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 شروط السارق
 شروط املسروق

 )املال(

 شروط املسروق منه

 )صاحب املال(

 شروط املسروق فيه

 )مكان السرقة(

 العقل. -1

 البلوغ. -2

االختيار، أبن ال يكون  -3

 مكره.

 ابلتحرمي.العلم  -4

أال يكون حربياً، ألنه مل  -5

 يلتزم حكم اإلسالم.

أال يكون للسارق على  -6

املسروق منه والدة، فال ي قطع 

 األب يف سرقة مال ابنه

 والعكس.

أال يضطر السارق إىل  -7

 السرقة من جوع.

أن يتم إثبات سرقة السارق  -8

 عند القاضي.

 أال يكون السارق أعمى. -9

لسارق ذو أال يكون ا -10

 رحم حمرمة.

أن يكون السارق معلوماً  -11

 ابلتعيني، حبيث مييز عن غريه.

السارق على  وزأن حي -12

 املسروق حيازة كاملة.

 .أن يكون املسروق ماالً متقوما -1

  وبلغ النصاب.أن يكون املال املسروق مقدراً  -2

 أن يكون املسروق يف حرزه. -3

أن يكون املال املسروق معصوماً، ليس للسارق فيه  - 4

حق األخذ وال أتويل األخذ، وال شبهة التناول )انتفاء 

 .شبهة األخذ(

أال يكون للسارق يف املسروق ملك وال أتويل امللك،  - 5

 .أو شبهته )انتفاء شبهة امللك(

أال يكون السارق مأذوانً له ابلدخول يف احلرز، أو  - 6

اإلذن إبخراج املسروق من  هوأال يكون ل ،اإلذنفيه شبهة 

 حرزه أو فيه شبهة اإلذن.

 .أن يكون املسروق مقصوداً ابلسرقة ال تبعاً ملقصود - 7

 أن خيرج املال املسروق من حرزه. -8

 املسروق. هالمعن صاحب املال أن يبلغ  -9

يشرتط يف املسروق منه أن  -1

تكون له يد صحيحة، واليد 

 ثة أنواع:الصحيحة ثال

 يد امللك. - أ

 .يد األمانة - ب

 .يد الضمان - ت

 

أن يكون صاحب املال  -2

 معلوماً ابلتعيني.

يشرتط أن تكون  -1

السرقة يف دار العدل، 

فلو سرق يف دار 

احلرب أو يف دار 

البغي ال يقطع؛ ألنه 

ال والية لإلمام على 

 .غري دار العدل

 

أن يكون املكان  -2

حبسب حرزًا للمال 

العرف، سواء كان 

حرزًا ابملكان كالبيت 

واخلزائن، أو كان حرزاً 

 ابحلافظ.
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حيد السارق بقطع يده، وإن نقص أحد دون نقصان جمتمعة و  السابقة يف اجلدول فإن توافرت كافة األركان والشروط

عزر بعقوبة مناسبة، فال يعاقب األركان أو الشروط ال حيد السارق حبد السرقة، كمن سرق مااًل مل يبلغ النصاب فإنه ي

 حبد السرقة.

وقد ظهر يف وقتنا ما يعرف ابلسرقة االلكرتونية وهي: "استخدام الوسائط احلاسوبية وشبكات اإلنرتنت ألخذ مال 

 .(1)متقوم مملوكاً للغري، بلغ نصاابً، من حرز مثله، من غري شبهة وال أتويل"

 .بشكل أسهل من السرقة التقليدية اإللكرتونية ة السرقةميكن من خالل األجهزة الذكية ارتكاب جرميو 

 أمثلة على السرقات اإللكرتونية:

 .اخرتاق احلساابت البنكية وسرقة أمواهلا -1

 .سرقة واستغالل بياانت البطاقات االئتمانية لسرقة الرصيد املوجود فيها -2

 .سرقة العمالت الرقمية -3

 .سرقة أمواهلاو األسهم  وحمافظ التالعب أبسواق -4

 سرقة رصيد اهلاتف. -5

 السرقة اإللكرتونية من احملافظ االستثمارية للبنوك أو الشركات. -6

 السرقة من حواالت األموال املصرفية عرب الشبكة العاملية. -7

 Googleقوقل بالي )للغري، أو من رصيد حساب  (Apple Storeأبل ستور )السرقة من رصيد حساب  -8

Play ) ستور باليستيشنأو (PlayStation Store.وغري ذلك الكثري ،) 

 إن كان هلا قيمة مالية. سرقة نقاط العضوية -9

 إن كان ذا قيمة. سرقة الربيد اإللكرتوين -10

، وابعتبار أن ااملخزنة يف اجلهاز الذكي، بشرط أن يكون اجلهاز الذكي حمميذات القيمة سرقة املعلومات  -11

 املعلومات من األموال اليت هلا قيمة عند الناس ومنفعة يف عرفهم.

                                                
املشرف: د. عالء الدين رّحال )إربد: ، السرقة اإللكرتونية : دراسة فقهيةعثمان، ضياء مصطفى، رسالة ماجستري بعنوان:  )1(

 .46م(، ص2010ه/1431جامعة الريموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الفقه وأصوله، 
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(، انستقرام Facebook(، فيسبوك )Twitterتويرت )سرقة حساابت التواصل االجتماعي مثل حساب  -12

(Instagram( سناب شات ،)Snapchat،) دفوعةامل وغريها. 

بكلمة مرور وقام السارق بتغيري كلمة املرور، (، إذا كانت حممية WLANسرقة خدمات الشبكة الالسلكية ) -13

 أما إذا مل تكن حممية بكلمة مرور فريى الباحث أن عدم وضع كلمة مرور مبثابة اإلذن ابالستخدام.

 سرقة الربامج احملمية. -14

 سرقة احلقوق املعنوية كحق التأليف أو النشر أو االسم التجاري أو العالمة التجارية وحنو ذلك. -15

، وابلتايل فالسرقة خفية من حرز مثله من الطرق العديدة اليت تشرتك من حيث النتيجة وهي سرقة املالك غريها وهنا

، فالسرقة تبقى سرقة وإن اختلفت طرقها بكل صورها سواء التقليدية أو اإللكرتونية هي من حيث النتيجة شيء واحد

 االلكرتونية من السرقات املوجبة للحد؟وكيفياهتا، ولكن هل تعترب السرقة 

إن طبيعة السرقات إلكرتونية ختتلف عن طبيعة السرقة التقليدية، وقد تصبح السرقة اإللكرتونية أشد خطرًا من 

السرقات التقليدية، وليس كل سرقة إلكرتونية موجبة للحد، إال أن هناك سرقات إلكرتونية ظهرت يف هذا الزمان يرى 

 وجبة للحد.الباحث أهنا م

 .(1)مثال ذلك: سرقة األموال يف البطاقة االئتمانية

تستخدم البطاقة االئتمانية لشراء السلع واخلدمات عرب الشبكة العاملية، ومن خالل الشبكة العاملية اليت أصبحت 

ا مما يتسبب خبسائر مصدراً مهماً للتعامالت املالية ميكن سرقة معلومات البطاقة الستخدامها يف سرقة األموال اليت فيه

مالية على املصارف املصدرة هلا وعلى أصحاهبا، ولذلك سرقة البطاقة االئتمانية عرب الشبكة العاملية تعترب سرقة كاملة 

ألن أركان السرقة وشروطها ميكن أن تتوافر بسهولة، فركن اخلفاء متحقق بعدم رضا املالك وعدم علمه، واملسروق 

ذ املال من حرزه، فاحلساب املصريف الذي فيه األموال وبطاقة االئتمان يعتربان مال، وبلغ النصاب بل قد ي تجاوزه، وأ خ 

د السارق.  حرز املال، فإن خرج املال من حرزه وحاز عليه السارق وكانت ابقي األركان والشروط مكتملة حي 

 

 

                                                
 .154-136، مرجع سابق، صالسرقة اإللكرتونية : دراسة فقهيةعثمان، ضياء مصطفى،  للتفصيل أنظر: )1(
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 .(1)مثال آخر على السرقة اإللكرتونية: سرقة الربيد اإللكرتوين

هما يعد حرزاً للمال وال جيوز االعتداء عليه، إال أن لين كإيد اإللكرتوين كمثل البطاقة االئتمانية من حيث إن مثل الرب 

حرزاً لألموال النقدية أو الرقمية، بينما الربيد اإللكرتوين يعد حرزاً للمعلومات ذات القيمة، والربيد تعد بطاقة االئتمان 

بكلمة مرور، فقد حيتوي الربيد اإللكرتوين بداخله  امعلومات األمان والتشفري ما دام حمميبنفسه يعترب داخل حرزه وهو 

على معلومات بطاقة االئتمان أو احلواالت املالية، كما قد حيتوي على معلومات هلا قيمة مالية، ولذلك ال جيوز 

سيلة من وسائل احلماية األخرى كالتشفري بكلمة مرور سرية أو أبي و  ااالعتداء على الربيد اإللكرتوين إذا كان حممي

 وحنوه.

( تصدر الربيد اإللكرتوين بشكل جماين، ولذلك ال Microsoftإن أغلب الشركات الكربى كشركة مايكروسفت )

، كما أن شرط احليازة غري ايقام احلد على جمرد اخرتاق الربيد اإللكرتوين لعدم توفر شرط النصاب كون الربيد جماني

إن قام املخرتق بتغيري كلمة املرور فيكون قد حاز عليه بشكل كامل ومنع صاحب الربيد منه، ولذلك ال  متوفر إال

يقام احلد على سارق الربيد اإللكرتوين إال إذا بلغ ْثن الربيد اإللكرتوين النصاب، وحاز السارق على كامل الربيد 

يقة كتغيري كلمة املرور، فإن وجد شرط النصاب مع اإللكرتوين حبيث منع صاحب الربيد من الدخول لربيده أبي طر 

شرط احليازة ابإلضافة إىل ركن اخلفاء فمن املمكن أن تنطبق ابقي األركان والشروط حبسب احلال وحينها حيد السارق 

وإال فال، وكذلك سرقة املواقع اإللكرتونية وحساابت التواصل االجتماعي إذا كانت حبرزها أي حممية مبعلومات 

 رات األمان.وشف

حرز الربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية وحساابت التواصل االجتماعي هو معلومات وشفرات فريى الباحث أن 

، فإن أخرج السارق منها ماله قيمة مالية بلغت نصاابً وحتققت األمان وكلمات املرور، فإن اخرتقت فقد انتهك حرزها

د.  سائر أركان وشروط السرقة حي 

 القذف من اجلرائم احملرمة إمجاعاً وله تعريفات ذكرها العلماء منها: ذف:الق -2

 .(2)"الرمي ابلزان، وهو من الكبائر ابإلمجاعما جاء يف حاشية ابن عابدين تعريف القذف أبنه: "

                                                
 .160-155املرجع السابق، ص للتفصيل أنظر: )1(
 .43ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
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 .(1)"نسبة آدمي غريه لزان أو قطع نسب مسلمومن تعريفات القذف كما جاء يف مواهب اجلليل هو: "

 .(2)"ري، أو نفي ولديالرمي ابلزان على جهة التعمغين احملتاج أنه: " تعريف القذف يفوجاء 

الرمي بزان أو لواط أو شهادة أبحدمها أي الزان أو اللواط ومل منتهى اإلرادات أيضًا أن القذف هو: "شرح وجاء يف  

 .(3)"تكمل البينة بواحد منهما وهو حمرم إمجاعا

أو الشهادة يف اهتام شخص ابرتكابه جرمية الزان أو اللواط أو نفي النسب  :القذف هوأرى أن بناءا على ما سبق و 

﴿إ نَّ الَّذ يَن يـَْرم وَن : دون اكتمال بينة أو دليل، وله أركان وشروط، وهو حمرم ألدلة كثرية منها قول هللا ذلك 

َنات   َرة  َوهَل ْم َعَذاٌب َعظ يٌم﴾ اْلم ْحَصَنات  اْلَغاف اَلت  اْلم ْؤم  نـَْيا َواآْلخ  ﴿َوالَّذ يَن : (، وكذلك قوله 23)النور: ل ع ن وا يف  الدُّ

َْربـََعة  ش َهَداَء فَاْجل د وه ْم َْثَان نَي َجْلَدًة َواَل تـَْقبَـل وا هَل مْ  ئ َك ه م   َشَهاَدًة أَبًَدا ۚ َوأ ولَٰ يـَْرم وَن اْلم ْحَصَنات  مث َّ ملَْ أَيْت وا أب 

ق وَن﴾ وب َقات  »: (، ومن األدلة على حترمي وَترمي القذف قول رسولنا 4)النور: اْلَفاس 
 
، قَال وا: اَي «اْجَتن ب وا السَّْبَع امل

، َوقـَْتل  النـَّْفس  الَّيت  َحرََّم اَّللَّ  إ الَّ »َرس وَل اَّللَّ  َوَما ه نَّ؟ قَاَل:  ْحر  َّللَّ ، َوالسّ  ْرك  اب  ، الشّ  ، َوَأْكل  الرّ اَب، َوَأْكل  َمال  الَيت يم  حلَقّ   اب 

ْؤم َنات  الَغاف اَلت  
 
ْحَصَنات  امل

 
، َوَقْذف  امل  .(4)«َوالتـََّويلّ  يـَْوَم الزَّْحف 

بذيء من وهو الكالم ال (5)"الشَّْتم، أما السب فهو: "فالقذف ميس النسب أو العرضوالقذف خيتلف عن السب، 

 التعرض للنسب أو العرض.غري 

فالقذف جرمية بشعة جعل هللا هلا عقوبة ال تقبل العفو عنها، ولقد رأى الباحث عندما كان جيوب يف مواقع التواصل 

االجتماعي ويدرسها أن كثرياً من الناس يقذف بعضهم بعضاً عرب هذه الربامج، وابلتايل يرى الباحث أن جرمية القذف 

ة والشبكة العاملية ال ختتلف أبدًا عن جرمية القذف التقليدية من حيث النتيجة وإن اختلفت ابستخدام األجهزة الذكي

عنها من حيث الطريقة، وقد تكون جرمية القذف اإللكرتونية أبشع وأشد ضررًا من جرمية القذف التقليدية لسهولة 

معرفة اجملرم، كما أن جرمية القذف اإللكرتونية تصحبها جرمية التشهري ابلشخص  قد يصعبو وسرعة انتشارها ارتكاهبا 

                                                
 .298ص 6، مرجع سابق، جواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلم احلطاب، )1(
 .52ص 5، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،  )2(
 .252ص 14، مرجع سابق، جاملعروف بشرح منتهى اإلرادات - دقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت،  )3(
ابب قول هللا تعاىل: }إن الذين أيكلون أموال اليتامى ظلما، إمنا  -مرجع سابق، كتاب الوصااي ، صحيح البخاريالبخاري،  )4(

 .10، ص4، ج2766، حديث رقم[10]النساء:  أيكلون يف بطوهنم انرا وسيصلون سعريا{
 .456ص 1ج مرجع سابق، فصل السني املهملة، ان العربلسابن منظور،  )5(
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املقذوف إن كانت عرب برامج التواصل االجتماعي، كون هذه الربامج ظاهرة للجميع والكل يراها، بل قد تبقى اجلرمية 

 مستمرة مادام القذف موجوداً على الصفحة اإللكرتونية ويراها اجلميع.

 :فالسب هو، ف عن السبوالقذف خيتل

هو: الراجع عن دين اإلسالم، وال يصح اإلسالم والردة إال من وهي جرمية من جرائم احلدود، واملرتد " الردة: -3

عاقل، فأما اجملنون والطفل، فال يصح إسالمهما وال ردهتما؛ ألنه قول له حكم، فال يصح منهما، كالبيع وغريه من 

 .(1)"العقود

 :(2)دةمن أهم أسباب الر 

 ضعف اإلميان. -1

 االفتتان مبا لدى الكفار. -2

كيد الكفار ابملسلمني، حيث يدخل الكفار يف اإلسالم طاهراً فقط، وعند اشعال الفنت يرتدون ويسخطون على   -3

 الدين ليفتنوا املسلمني.

 سعي اليهود والنصارى يف حماربة اإلسالم ورد الناس عنه ونشر معتقداهتم. -4

 :(3)مظاهر الردةمن أهم 

حرمة شرب اخلمر، أو أكل وجوب الزكاة أو الصوم، وكإنكار إنكار اجلحود، إبنكار ما علم من الدين ابلضرورة ك -1

 .الراب

 .أن يفعل فعالً من خصائص الكفار: كالسجود لصنمالشرك ابهلل، أو  -2

 خمتاراً غري مكره. قاذورة متعمداً  مع التزامه لدين اإلسالم كأن يلقي مصحفاً يف أن يفعل فعالً يتناىف -3

                                                
 .59ص  4مرجع سابق، ج، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، )1(
، يونيو 225)لندن: جملة البيان، العدد ، دة األسباب والعقوابت وهتافت الشبهاتالرّ  ،اجلبري، هاين بن عبداهلل بن حممد )2(

 .12-11(، ص 2006
الفقه املنهجي على مذهب  ،اشرتك يف أتليف هذه السلسلة: الدكتور م صطفى اخل ْن، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشْرجبي )3(

 .105-104ص  8(، جم1992 -هـ 1413 ،4، طدار القلم)دمشق: ، اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل
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أن ينطق بقول يتناىف مع التزامه اإلسالم، سواء صدر ذلك عنه اعتقاداً، أو عناداً، أو استهزاء؛ مثاله: أن يسب  -4

ع الدين، أو اإلله، أو أحد األنبياء، أو أن يقول مثاًل: اإلسالم ال يتالءم مع الرقي اإلنساين، أو الزكاة تتناىف مع اجملتم

 ة.فمثل هذه األقوال مستوجبة للرد، االشرتاكي، أو إن إلزام املرأة ابحلجاب مظهر من مظاهر التخلف

 .اخلالق غري موجود، كأن يقول: هلالج لججحد ربوبيته  -5

وميكن من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا كربامج التواصل االجتماعي أن تكون وسيلة من الوسائل اليت يعلن فيها 

ردته، وقد تكون هذه الوسيلة أقوى يف انتشارها، وميكن من خالل األجهزة الذكية حتريض الناس على الشخص عن 

 الردة وتسميم أفكارهم.

 رباء التقنيني لطبيعة هذا النوع من اجلرائم.خواجلدير ابلذكر أن إثبات الردة اإللكرتونية يرجع إىل القضاء و 

 يفات ذكرها العلماء منها:وهي من جرائم احلدود، وهلا تعر  احلرابة: -4

 .(1)"فأما احلرابة فاتفقوا على أهنا إشهار السالح، وقطع السبيل خارج املصر عرف ابن رشد احلفيد احلرابة بقوله: "

اخلروج إلخافة سبيل أبخذ مال حمرتم مبكابرة قتال أو خوفه أو ذهاب عقل وجاء يف مواهب اجلليل أن احلرابة هي: "

 .(2)"د قطع الطريق، ال إلمرة وال لنائرة وال عداوةأو قتل خفية أو جملر 

احلرابة يف اصطالح الشريعة: هي الربوز ألخذ مال أو لقتل أو إلرعاب وجاء تعريف احلرابة يف الفقه املنهجي كالتايل: "

ذميًا أو مكابرة، اعتمادًا على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم لألحكام، ولو كان 

 .(3)"مرتداً 

ومن تعاريف جرمية احلرابة أهنا: "بروز املكلف املعصوم وهو ذو شوكة للمسلمني ومن يف حكمهم من الذميني 

واملستأمنني، مع تعذر الغوث يف الصحراء أو البنيان أو البحر أو اجلو؛ إلحداث قتل أو انتهاك عرض أو أخذ مال أو 

 .(4)ة يف الدولة"ختويف متحدايً بذلك األنظمة العام

                                                
 .238 ص 4، مرجع سابق، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  )1(
 .314ص 6، مرجع سابق، جواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلم احلطاب، )2(
 .82ص 8ج مرجع سابق،، الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل ،الّشْرجبي اخل ْن، الب غا، )3(
 –)الرايض: أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية جرائم اإلرهاب وتطبيقاهتا الفقهية املعاصرة،  أمحد سليمان صاحل،، ربيشال )4(

 .40م( ص2003ه/1424، 1مركز الدراسات والبحوث ، ط
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هم قطاع الطريق املكلفون امللتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسالح ولو بعصا وجاء يف تعريف احملاربني: "

 .(1)"جماهرة قهراً  وحجارة يف صحراء أو بنيان أو حبر فيغصبوهنم ماال حمرتماً 

، أي أنه اجملرم الذي (2)"ليدفع عن الناس شرهوعلى اإلمام طلبه؛ ، الذي يقطع الطريق، وخييف السبيل هو"احملارب ف

، والفرق بني السرقة (4)، ومتسى أيضا "قطع الطريق"(3)يقوم ابحلرابة، وتسمى جرمية احلرابة جبرمية "السرقة الكربى"

ويغصب  ، واحملارب قد يقتل(5)واحلرابة أن "السرقة أخذ املال خفية، واحلرابة هي اخلروج ألخذ املال على سبيل املغالبة"

 إىل جانب أخذه للمال.

َا َجزَاء  الَّذ يَن حي َار ب وَن اَّللََّ َوَرس وَله  َوَيْسَعْوَن يف  اأَلْرض  َفَساًدا أَْن يـ َقتـَّل وا أَْو : واألصل يف َترمي احلرابة قول هللا  ﴿إ منَّ

 ﴾ َفْوا م َن اأَلْرض  الف  أَْو يـ نـْ ذه (، ويقول ابن كثري يف تفسريه هل33املائدة: )ي َصلَّب وا أَْو تـ َقطََّع أَْيد يه ْم َوأَْرج ل ه ْم م ْن خ 

احملاربة هي املضادة واملخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا اإلفساد اآلية الكرمية: "

 .(6)"يف األرض يطلق على أنواع من الشر

وأفسدوا يف األرض اربون هلل ولرسوله، هم الذين ابرزوه ابلعداوة، ويقول السعدي يف تفسريه لآلية الكرمية أيضاً: "احمل

 .(7)"ابلكفر والقتل، وأخذ األموال، وإخافة السبل

ويرى الباحث أنه من املمكن ارتكاب جرمية احلرابة يف عصران من خالل األجهزة الذكية حيث أن اعرتاض املواقع 

على املواقع اإللكرتونية أو عمليات االتصال ابلشبكة العاملية ميكن أن يتسبب جبرائم احلرابة ومن ذلك اهلجوم 

 :(8)اإللكرتونية ذات املصلحة العامة، مثل

                                                
 .287ص  4، مرجع سابق، جاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، جاوياحل )1(
 .67ص  4بق، جمرجع سا، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، )2(
التشريع اجلنائي اإلسالمي / عودة، عبدالقادر،  .72ص 5، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  أنظر: )3(

 .493ص 2، مرجع سابق، جُمَقارنا ابلقانون الوضعي
، مرجع هناية املطلب يف دراية املذهباجلويين، /  .72ص 5، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم، أنظر:  )4(

 .297ص 17سابق، ج 
 .493ص 2، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )5(
 .85ص 3، مرجع سابق، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  )6(
 .229، مرجع سابق، صنانتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املالسعدي،  )7(
جامعة  -جملة جممع ، )ماليزاي: احلرابة اإللكرتونية : دراسة فقهية أتصيلية، سالمة، حممد عبدالرمحن ابراهيم: للتفصيل أنظر )8(

 وما بعدها. 239م، جملة علمية حمكمة(، ص2016 يوليو، 17قسم الفقه واألصول، العدد  – املدينة العاملية
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اهلجوم اإللكرتوين على املصارف املركزية واخلاصة بصورة منظمة لتدمري أنظمتها وسرقة أمواهلا وأموال الناس  -1

 والتسبب ابإلضرار الكبري لعموم اقتصاد البالد.

بقصد الرتهيب أو سرقة بياانهتا كسرقة أو نسخ بياانت  اهلجوم اإللكرتوين على قواعد البياانت التابعة للحكومة -2

 املواطنني واملقيمني يف البالد وإعطائها للعدو واإلضرار ابألمن القومي واملصلحة العامة.

 االتصاالت بني السكان.تعطيل اهلجوم اإللكرتوين على شبكات االتصال يف البالد بقصد تدمريها مما يسبب  -3

على اخلدمات العامة مثل اهلجوم على احلواسيب اليت تدير عمليات ضخ املياه والكهرابء يف اهلجوم اإللكرتوين  -4

 البالد والتسبب بتعطيلها.

اهلجوم اإللكرتوين على نظم التحكم الوطين يف الطريان إلحداث تصادم بني الطائرات وكذلك بني قطارات  -5

 السكك احلديدية.

 املصانع الكيماوية لقتل املوظفني أو قتل املستهلكني ملنتجات هذه املصانع. العبث اإللكرتوين بنظم السالمة يف -6

 التعديل عن بعد إلكرتونياً يف ضغط الغاز داخل األانبيب بقصد تفجريها. -7

اعرتاض عمليات التحويل املايل وسرقة األموال بصورة منتظمة بقصد إحلاق األذى ابالستثمار األجنيب وزعزعة  -8

 ثمار الوطين لضرب اقتصاد البالد.الثقة ابالست

 اخرتاق برامج وأنظمة التصنيع يف مصانع األطفال هبدف تغيري نسب املواد يف الغذاء لقتل األطفال. -9

إنشاء مواقع إلكرتونية لنشر معلومات لوصفات صناعة املتفجرات والعبوات الناسفة واملخدرات هبدف زعزعة  -10

 د يف األرض.أمن اجملتمع وختويفه ونشر الفسا

ومن جرائم احلرابة اإللكرتونية اليت حدثت مؤخراً هو هجوم فريوس الفدية اخلبيثة أو كما يسمى بفريوس )أريد البكاء(، 

هو برانمج خبيث يصيب اهلواتف الذكية وأجهزة احلاسب اآليل ويعمل على تشفري بياانهتا وإغالقها وهذا الفريوس "

، وهذا الفريوس أضر مبجموعة من الدول (1)"عد دفع فدية مالية مقابل إعادة فتحهاحبيث ال ميكن الوصول إليها إال ب

                                                
، اتريخ املقالة فريوس "الفدية اخلبيثة".. هواجس وخصائصاملوقع اإللكرتوين لقناة اجلزيرة الفضائية، مقالة بعنوان:  )1(

 م، على الرابط التايل:13/5/2017
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8
%B1%D9%88%D8%B3-

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
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م حيث هجم وأوقع أضرارًا بوزارة الداخلية الروسية واالتصاالت اإلسبانية واخلدمات الصحية 2017خالل العام 

القرصنة اإللكرتونية هي: الربيطانية وغريها من الدول، وكل هذه اجلرائم تعترب من جرائم القرصنة اإللكرتونية، و 

ممارسات غري مشروعة، تستهدف التحايـل على أنظمة  استخدام وسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات احلديثة يف"

، (1)ا أو حىت إتالفها"املعاجلة اآللية للبياانت، لكشف البياانت احلساسة املصنفة أو تغيريها والتأثري على سالمته

 قرصة أو احملاربة اإللكرتونية أو القراصنة اإللكرتونيني نوعان:والذين يقومون جبرائم ال

ويسميهم البعض اجملرمني املستخدمني، ألن هجماهتم عرضية غري منظمة  اهلواة"هم و :  Hackersاهلاكرز  -1

 .(2)"على أمن املعلومات اكبري   اهـدفها التبـاهي بقـدرهتم على قهر نظام احلاسب، وهم ال يشكلون خطر 

يتشـكلون  هم اجملرمون احملرتفون املربجمون؛ فهم أكثر خطـورة واحرتافيـة، فهـم هؤالء" :  Crackersالكراكرز  -2

غري املشروع واإلتالف  يف شـبكات متخصصـة هدفها اخرتاق األنظمة املعلوماتية والشبكات والقيام بعمليات النسخ

والتجسـس املعلومـايت لفائدة جهات معينة، وقد يصل العائد املادي هلذه اجلرائم املنظمة إىل واصطياد كلمات املـرور، 

 .(3)"أضعاف عائدات اجلرائم التقليدية

ويرى الباحث أن القرصنة اإللكرتونية اليت تؤدي ملثل اجلرائم سابقة الذكر هي من جرائم احلرابة املوجبة للعقاب، وهي 

ن فيها ختويف وقتل للناس واستغالهلم، وسرقة األموال، وتعطيل املصاحل املشروعة، وهتديد من اإلفساد يف األرض، أل

 األمن العام.

 

 

                                                                                                                                     
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-
%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-
%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5 

 
جامعة حممد ، )اجلزائر: وإرهاب القرصنةاألمن املعلومايت للحكومة اإللكرتونية مقالة بعنوان: ، ليتيم، اندية -ليتيم، فتيحة  )1(

 .6م( ص2015، مارس 12ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جملة املفكر، العدد خيضر بسكر 
جملة جيل األحباث ، مركز جيل البحث العلمي) القرصنة اإللكرتونية: الضرر االقتصادي والفكريمقالة بعنوان: ، عيساين، طه )2(

 .3( ص2016دد اخلامس، يوليو ، العالقانونية املعمقة
 .3صاملرجع السابق،  )3(

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
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 جرمية الزن وشرب اخلمر والبغي

وابلنسبة جلرائم احلدود املتبقية وهي: الزان والبغي وشرب اخلمر، فإن لألجهزة الذكية وملحقاهتا كربامج التواصل 

 واملواقع اإللكرتونية دوراً كبرياً يف ارتكاب هذه اجلرائم وقد تكون قرائن عليها.االجتماعي 

فمن خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا كربامج التواصل االجتماعي واملواقع اإللكرتونية ميكن الدعاية جلرمية الزان وتسهيل 

ة الزان حتتاج إىل اتصال جسدي وهذا غري ارتكاهبا ولكن ال ميكن ارتكاب الزان من خالل األجهزة الذكية كون جرمي

متحقق يف األجهزة الذكية ولكن من خالهلا ميكن نشر املقاطع املرئية اإلابحية أو املسامهة يف َتارة الدعارة من خالل 

 الشبكة العاملية كنشر أرقام الداعرات وصورهن وأماكن تواجدهن وحنو ذلك مما يسهل ارتكاب جرمية الزان.

 رمية شرب اخلمر فيمكن أيضاً الدعاية ملنتجات اخلمر وتسهيل شرائها وتوريدها وحنو ذلك.وابلنسبة جل

وكذلك األمر يف اجلرمية السياسية، و"اجلرمية السياسية يف اصطالح الفقهاء تسمى البغي ويسمى اجملرمون السياسيون 

 .(1)البغاة أو الفئة الباغية"

 .(2)"حق رياخلارجون عن اإلمام احلق بغوالبغاة هم: "

فرقة من املسلمني خالفت اإلمام لشيئني إما ملنع حق وجب عليها من زكاة أو حكم من أحكام " :الفئة الباغية هيو 

الشريعة أو لدخول يف طاعته فإنه حق أو خالفته خللعه. قال ابن عبد السالم واملراد ابإلمام هنا اإلمام األعظم أو 

 .(3)"انئبه

قوم من أهل احلق خرجوا على اإلمام بتأويل سائغ، وراموا خلعه، وهلم منعة وشوكة، البغاة هم: "وجاء يف الكايف أن 

 .(4)"فهؤالء بغاة

، (1)ويعرف البغاة أيضًا أبهنم: "اخلارجون عن إمام ولو غري عادل بتأويل سائغ وهلم شوكة ولو مل يكن فيهم مطاع"

ابلشوكة والقوة ولكن أهل البغي هلم أتويل بينما أهل احلرابة ليس هلم هما يتصف يوالعالقة بني البغي احلرابة أن كل

 أتويل.

                                                
 .84ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .261ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
 .278ص 6مرجع سابق، ج، واهب اجلليل يف شرح خمتصر خليلم احلطاب، )3(
 .55ص  4مرجع سابق، ج، الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامة، )4(



 

140 

البغاة هم القوم الذين يعارضون احلاكم وخيرجون عليه وهلم سبب خلروجهم، ويدللوا على صحة خروجهم وإن كان 

رئيس الدولة ومن دليلهم ضعيفا، وهلم شوكة ومنعة وقوة مسلحة، وغالبًا ما يكون هدفهم من خروجهم إما إسقاط 

 معه، أو عصيانه وعدم طاعته واخلضوع له.

وجرمية البغي من جرائم احلدود، وميكن للبغاة أن يستخدموا األجهزة الذكية يف أتجيج الناس على إمامهم، وتسميم  

 أشعلوها، أفكارهم وإقناعهم مبا يريدون، وزج من يتبعهم من الناس يف خمططاهتم ليصبحوا وقودًا للحروب األهلية اليت

ملحقاهتا و ومبا أن جرمية البغي حتتاج إىل قوة ميدانية فال ميكن ارتكاهبا من خالل األجهزة الذكية، إال أن هذه األجهزة 

تعترب مسامها يف ارتكاب جزء من هذه اجلرمية كوهنا تستخدم للتحريض ضد ويل األمر وإاثرة الشبهات ونشر عقيدة 

 اخلروج وإفساد أفكار الناس.

ى الباحث أنه من يساهم يف ارتكاب جرمية البغي من خالل التحريض عرب األجهزة الذكية يعاقب تعزيرًا وال يقام وير 

 عليه حد البغي، بينما يقام احلد على من قام ابلبغي على األرض فعلياً وليس ابلتحريض عرب الشبكة العاملية.

 اثنياا: جرائم القصاص والدية

العمد أو شبه العمد أو اخلطأ أو االعتداء على سالمة الغري عمدًا أو خطأ كضربه  إن جرائم القصاص وهي القتل

وأوجب على من يرتكبها عقوبة قد تصل إىل اإلعدام يف حق  وجرحه وحنو ذلك من اجلرائم الشنيعة اليت حرمها هللا 

 : القاتل، ويقول هللا 

حْلَقّ  ۗ َوَمن ق ت َل َمْظل وًما فـََقْد َجَعْلَنا ل َول يّ ه  س ْلطَااًن َفاَل ي ْسر ف يّف  اْلَقْتل  ۖ إ نَّه  َكا﴿َواَل تـَْقتـ ل وا النـَّْفَس الَّيت  َحرََّم اَّللَّ  إ   َن الَّ اب 

 : (، وهذه اآلية الكرمية تدل على حرمة القتل دون وجه حق، وقال هللا 33)اإلسراء:  َمنص ورًا﴾

، فال (2)"والنهي عن االعتداء، يشمل أنواع االعتداء كلها(، "190)البقرة:  اَّللََّ اَل حي  بُّ اْلم ْعَتد يَن﴾﴿َواَل تـَْعَتد وا ۚ إ نَّ 

 جيوز االعتداء ابلسب أو الضرب أو سلب احلقوق.

 ويقسم الفقهاء جرائم القصاص كالً حسب وجهة نظره ولكن التقسيم العام جلرائم القصاص والدية ثالثة أقسام:

                                                                                                                                     
 .519ص 2، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .89، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )2(
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ة على النفس مطلقاً: وهي اجلرائم اليت تؤدي إىل املوت وهي القتل، ويقول ابن قدامة يف تقسيم جرمية القتل: جناي -1

، أو ميكن تقسيمها إىل القتل العمد والقتل اخلطأ، أو غري (1)"والقتل على ثالثة أوجه؛ عمد، وشبه العمد، وخطأ"

 ذلك من التقسيمات.

داء على سالمة النفس كالضرب واجلرح حبيث ال تؤدي إىل توهي جرائم اإلع جناية على ما دون النفس مطلقاً: -2

 املوت سواء بشكل متعمد أو غري متعمد.

 .(2)اإلجهاض ياجلناية على اجلنني وه -3

 :نيوآاثر األجهزة الذكية يف جرائم القصاص والدية على نوع

رمية ومعرفة مالبساهتا والكشف عن اجملرمني وهذا األول: قرائن، أي أن األجهزة الذكية قد تكون قرائن على ثبوت اجل

حاصل يف احلدود والتعازير، كآالت التصوير، واهلواتف، وبياانت احلساب الشخصي، والبياانت املخزنة بذاكرة اجلهاز 

الذكي أو يف برامج التواصل االجتماعي، فكل هذه األشياء قد تكون قرائن وأدلة تساعد احملققني يف الكشف عن 

 رمية والتعرف على أطرافها وطريقة ارتكاهبا وغري ذلك.اجل

الثاين: أداة للجرمية: أي أن األجهزة الذكية قد تستخدم الرتكاب جرائم القتل أو االعتداء على سالمة جسد الغري 

ق املائي وهتديد حياته، ويتم ذلك عن طريق جمموعة كبرية من األجهزة والتقنيات الذكية كالطائرات بدون طيار أو الزور 

أو السيارات بدون سائق املزودة مبواد متفجرة ويتم التحكم هبا وتفجريها عن بعد مسببة املوت أو اإلصاابت البليغة 

والدمار، ورمبا هناك أجهزة ذكية قتالية تستطيع التعرف على الضحية واغتياهلا، وهذا يدل على أن لألجهزة الذكية 

 ار القوانني الالزمة حلماية البالد والعباد من سوء استخدامها وامتالكها.استخدامات خطرية جيب التنبه هلا وإصد

 اثلثاا: جرائم التعازيز

جرائم التعازير هي كل اجلرائم ما عدا جرائم احلدود والقصاص والدايت والكفارات، وقد تكون العقوابت التعزيرية 

 عنها. مضافة إىل احلدود أو القصاص والديه أو تكون بدال

                                                
 .360ص 8مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )1(
 .8-7ص 2، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر، أنظر:  )2(
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الشرع اإلسالمي مل حيدد كل اجلرائم التعزيرية على وجه التعيني ولكنه وضع القواعد العامة وبعض التفاصيل اليت من إن 

خالهلا يستطيع العلماء والقضاة واحلّكام ومن معهم من أهل احلل والعقد واملسئولني وأهل اخلربة بل وكل مسلم مهتم 

عيني، ولكن الذي يقّرها كقانون للبالد هو احلاكم، والذي يـ ْثبتها على بتعلم دينه أن حيدد هذه اجلرائم على وجه الت

 الفاعلني هو القاضي بناًء على األدلة واحملاكمة العادلة.

ومن األدلة الشرعية اليت يعتربها الباحث كقواعد عامة أو تفصيلية يف استنباط وإقرار اجلرائم التعزيرية وابلتايل املعاقبة 

 جلرائم من خالل األجهزة الذكية هي:عليها إن متت هذه ا

َ اَل حي  بُّ اْلم ْعَتد يَن﴾: قال هللا  -1  (.190)البقرة:  ﴿َواَل تـَْعَتد وا ۚ إ نَّ اَّللَّ

ويستنبط من هذه اآلية َترمي كافة صور االعتداء كالغيبة والنميمة، والسب والشتم، والتجسس، واملضايقة أو 

األجهزة أو املواقع اإللكرتونية أو الربامج الرقمية، والتهديد والوعيد، والتعدي على املطاردة اإللكرتونية، واتالف 

 احلقوق املعنوية، والقرصنة اإللكرتونية، وكافة صور التعدي الغري مشروع.

َْتااًن َوإ ْْثًا مُّب يًنا﴾﴿َوالَّذ يَن يـ ْؤذ وَن اْلم ْؤم ن نَي َواْلم ْؤم َنات  ب َغرْي  َما اْكَتَسب وا فـََقد  اْحَتمَ : قال هللا  -2  ل وا هب 

 (.58)األحزاب: 

هذه اآلية َترم كافة صور التسبب ابألذى للمؤمنني، وميكن من خالل األجهزة الذكية التسبب ابألذى لعباد 

 هللا سبحانه إذا استخدمت بسوء.

 (.27)األنفال:  َل َوخَت ون واْ أََمااَنت ك ْم َوأَنت ْم تـَْعَلم وَن﴾﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن واْ اَل خَت ون واْ اَّلّلَ َوالرَّس و : قال هللا  -3

 تدل هذه اآلية على عظم األمانة ووجوب احملافظة عليها وحرمة التفريط هبا، كما حتذر من جرمية اخليانة.

ْلَبا: قال هللا  -4 َنك م اب  ﴾﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا اَل أَتْك ل وا أَْمَواَلك م بـَيـْ  (.29)النساء:  ط ل 

تدل هذه اآلية على حترمي كافة صور أخذ املال ابلباطل مثل: الراب والسرقة والنصب واالحتيال واخلديعة 

والتعدي على البطاقات اإللكرتونية والرشوة واملقامرة وغري ذلك من اجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا بواسطة 

 وغريها األجهزة الذكية

ْن َعَمل  الشَّْيطَان  فَا﴿اَي : قال هللا  -5 ر  َواأْلَنَصاب  َواأْلَْزاَلم  ر ْجٌس مّ  َا اخْلَْمر  َواْلَمْيس  ْجَتن ب وه  أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا إ منَّ

فإن الفالح ال يتم إال برتك ما حرم هللا، خصوصا هذه (، ويقول السعدي: "90)املائدة:  َلَعلَّك ْم تـ ْفل ح وَن﴾
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رة، وهي اخلمر وهي: كل ما خامر العقل أي: غطاه بسكره، وامليسر، وهو: مجيع املغالبات الفواحش املذكو 

اليت فيها عوض من اجلانبني، كاملراهنة وحنوها، واألنصاب اليت هي: األصنام واألنداد وحنوها، مما ي نصب 

ر هو القمار، س، واملي(1)"جروي عبد من دون هللا، واألزالم اليت يستقسمون هبا، فهذه األربعة هنى هللا عنها وز 

فمن ميسر اللهو النرد والشطرنج واملالهي   ،اللهو، وميسر القمار امليسر ميسران: ميسروجاء يف نيل املرام: "

 .(2)"كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه وكل ما قومر به فهو ميسر

َن الظَّنّ  إ نَّ بـَْعَض الظَّنّ  إ مْثٌ ۖ َواَل ََتَسَّس وا َواَل يـَْغَتب ﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا اْجَتن ب وا كَ : قال هللا  -6 ث ريًا مّ 

 (.12)احلجرات:  بَـّْعض ك م بـَْعًضا﴾

 تدل اآلية صراحًة على حترمي سوء الظن والتجسس والغيبة.

 َوأ ويل  اأْلَْمر  م نك ْم ۖ فَإ ن تـََناَزْعت ْم يف  َشْيء  فـَر دُّوه  ﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا َأط يع وا اَّللََّ َوأَط يع وا الرَّس ولَ : قال هللا  -7

ل َك َخرْيٌ َوَأْحَسن  أَتْو ياًل﴾ ر  ۚ ذَٰ َّللَّ  َواْليَـْوم  اآْلخ   (.59)النساء:  إ ىَل اَّللَّ  َوالرَّس ول  إ ن ك نت ْم تـ ْؤم ن وَن اب 

 ىي رد األمر إىل هللا ورسوله ودينه وليس إىل هو  تدل اآلية على وجوب طاعة هللا ورسوله وعند النزاع

النفس، وعدم تطبيق القانون املوافق للشرع والذي فيه مصلحة البالد والعباد هو من عدم إطاعة ويل 

 األمر.

مثْ  : قال هللا  -8 َواْلع ْدَوان  ۚ َواتَـّق وا اَّللََّ ۖ إ نَّ اَّللََّ َشد يد  ﴿َوتـََعاَون وا َعَلى اْلرب ّ  َوالتَـّْقَوٰى ۖ َواَل تـََعاَون وا َعَلى اإْل 

﴾  (.2)املائدة:  اْلع َقاب 

تدل اآلية على وجوب التعاون على الرب والتقوى وترك التعاون على اآلاثم كنشر اإلشاعات واملواد 

 ذلك.اإلابحية ونشر الدعاايت املخلة ابآلداب ونشر أفكار مسيئة للدين اإلسالمي وحنو 

َن اأْلَْمن  أَو  اخْلَْوف  أََذاع وا ب ه ﴾: قال هللا  -9  (.83)النساء:  ﴿َوإ َذا َجاَءه ْم أَْمٌر مّ 

وجوب التأكد من األخبار وعدم نشر الشائعات أو املسامهة يف ذلك، ومن مزااي األجهزة الذكية سرعة 

 نشر األخبار، لذلك ينبغي التأكد قبل النشر.

                                                
 .243، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )1(
نيل املرام من تفسري آايت  ،هـ(1307)املتوىف:  ن بن علي ابن لطف هللاأبو الطيب حممد صديق خان بن حس، الق نَّوجي )2( 

 .66م( ص2003، د. ط، دار الكتب العلمية) أمحد فريد املزيدي -حتقيق: حممد حسن إمساعيل ، األحكام
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رَة ﴾﴿إ نَّ : قال هللا  -10 نـَْيا َواآْلخ  َشة  يف  الَّذ يَن آَمن وا هَل ْم َعَذاٌب أَل يٌم يف  الدُّ يَع اْلَفاح   الَّذ يَن حي  بُّوَن أَن َتش 

 (.19)النور: 

إن نشر املواد اإلابحية والدعاية هلا والتجارة فيها عرب الشبكة أو نشر وصفات تصنيع املتفجرات أو 

 ه من نشر الفاحشة ويعترب جرمية.املتاجرة يف اخلمور وحنو ذلك كل

ََهاَلة ﴾: قال هللا  -11 يب وا قـَْوًما جب  ٌق ب نَـَبإ  فـَتَـبَـيـَّن وا أَن ت ص  )احلجرات:  ﴿اَي أَيُـَّها الَّذ يَن آَمن وا إ ن َجاءَك ْم فَاس 

6.) 

َهاه ْم َعن  اْلم نَكر  َوحي  لُّ هَل م  : قال هللا  -12 ْلَمْعر وف  َويـَنـْ  الطَّيّ َبات  َوحي َرّ م  َعَلْيه م  اخْلََبائ َث﴾﴿أَيْم ر ه م اب 

 (.157)األعراف: 

وجود األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتغيري املنكر ال يقتصر على الواقع احلقيقي بل يطال حىت 

 الواقع االفرتاضي مثل برامج التواصل االجتماعي.

﴾﴿مَسَّاع وَن ل ْلَكذ ب  َأكَّال وَن ل ل: قال هللا  -13  (.42)املائدة:  سُّْحت 

مْثَ َواْلبَـْغَي ب َغرْي  احْلَقّ  َوأَن ت  : قال هللا  -14 َها َوَما بََطَن َواإْل  نـْ َش َما َظَهَر م  َ اْلَفَواح  َا َحرََّم َريبّ  ْشر ك وا ﴿ق ْل إ منَّ

َّللَّ  َما ملَْ يـ نَـزّ ْل ب ه  س ْلطَااًن َوأَن تـَق ول وا َعَلى اَّللَّ  َما اَل تَـ   (.33)األعراف:  ْعَلم وَن﴾اب 

ْحَسان  َوإ يَتاء  ذ ي اْلق ْرىَب َويـَنـَْهى َعن  اْلَفْحَشاء  َواْلم ْنَكر  َواْلبَـ : قال هللا  -15 ْلَعْدل  َواإْل  ْغي  ﴿إ نَّ اَّللََّ أَيْم ر  اب 

 (.90النحل: )يَع ظ ك ْم َلَعلَّك ْم َتذَكَّر وَن﴾ 

َلَعَن َرس ول  هللا  َصلَّى »: عن جابر، قال(، 275)البقرة:  اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرّ اَب﴾﴿َوَأَحلَّ اَّللَّ  : قال هللا  -16

َدْيه    .(1)«ه ْم َسَواءٌ »، َوقَاَل: «هللا  َعَلْيه  َوَسلََّم آك َل الرّ اَب، َوم ؤْك َله ، وََكات َبه ، َوَشاه 

َنك ْم حم َرًَّما، َفاَل اَي ع َباد ي إ يّن  َحرَّمْ »يف احلديث القدسي:  قال هللا  -17 ي، َوَجَعْلت ه  بـَيـْ ت  الظُّْلَم َعَلى نـَْفس 

، إ الَّ َمْن َتظَاَلم وا، اَي ع َباد ي ك لُّك ْم َضالٌّ إ الَّ َمْن َهَديـْت ه ، فَاْستَـْهد وين  أَْهد ك ْم، اَي ع َباد ي ك لُّك ْم َجائ عٌ 

اَي ع َباد ي ك لُّك ْم َعار ، إ الَّ َمْن َكَسْوت ه ، فَاْسَتْكس وين  َأْكس ك ْم، اَي ع َباد ي َأْطَعْمت ه ، فَاْسَتْطع م وين  أ ْطع ْمك ْم، 

يًعا، فَاْستَـْغف ر وين  أَْغف ْر َلك ْم، اَي  للَّْيل  َوالنـََّهار ، َوأاََن أَْغف ر  الذُّن وَب مجَ  ع َباد ي إ نَّك ْم َلْن إ نَّك ْم خت ْط ئ وَن اب 

                                                
 .1219، ص3، ج1598ك َتاب  اْلم َساقَاة ، ابب لعن آكل الراب ومؤكله، حديث رقم مرجع سابق،  ، صحيح مسلمالنيسابوري،  )1(
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ل غ وا ضَ  رَك ْم َوإ ْنَسك ْم وَ تـَبـْ ، اَي ع َباد ي َلْو أَنَّ أَوََّلك ْم َوآخ  نَّك ْم رّ ي فـََتض رُّوين  َوَلْن تـَبـْل غ وا نـَْفع ي، فـَتَـنـَْفع وين  ج 

ًئا، اَي ع َباد ي َلْو أَنَّ أَوَّ  ْنك ْم، َما زَاَد َذل َك يف  م ْلك ي َشيـْ د  م  رَك ْم َكان وا َعَلى أَتْـَقى قـَْلب  َرج ل  َواح  َلك ْم َوآخ 

ًئا، اَي ع َباد ي لَ  د ، َما نـََقَص َذل َك م ْن م ْلك ي َشيـْ نَّك ْم َكان وا َعَلى أَْفَجر  قـَْلب  َرج ل  َواح  ْو أَنَّ َوإ ْنَسك ْم َوج 

د  َفَسأَل وين  َفَأْعطَْيت   نَّك ْم قَام وا يف  َصع يد  َواح  رَك ْم َوإ ْنَسك ْم َوج   ك لَّ إ ْنَسان  َمْسأَلََته ، َما نـََقَص أَوََّلك ْم َوآخ 

َا ه َي أَْعَمال ك ْم أ   َل اْلَبْحَر، اَي ع َباد ي إ منَّ يَها َلك ْم، َذل َك مم َّا ع ْند ي إ الَّ َكَما يـَنـْق ص  اْلم ْخَيط  إ َذا أ ْدخ  ْحص 

َها، َفَمْن َوَجَد َخرْيًا، فـَْلَيْحَمد  هللاَ  قَاَل َسع يٌد: « َوَمْن َوَجَد َغرْيَ َذل َك، َفاَل يـَل وَمنَّ إ الَّ نـَْفَسه   مث َّ أ َوفّ يك ْم إ ايَّ

، َجثَا َعَلى ر ْكبَـتَـْيه   ََذا احْلَد يث  ُّ، إ َذا َحدََّث هب   .(1)"َكاَن أَب و إ ْدر يَس اخْلَْواَلين 

َا َيْكَره  »أَْعَلم ، قَاَل: قَال وا: هللا  َوَرس ول ه  « أََتْدر وَن َما اْلغ يَبة ؟»: قال رسول هللا  -18 ق يَل « ذ ْكر َك َأَخاَك مب 

؟ قَاَل:  ي َما أَق ول  َته ، َوإ ْن ملَْ َيك ْن ف يه  فـََقْد »أَفـََرأَْيَت إ ْن َكاَن يف  َأخ  ، فـََقد  اْغتَـبـْ إ ْن َكاَن ف يه  َما تـَق ول 

 .(2)«هَبَتَّه  

ْسل م  ف س وٌق، وَ »: قال رسول هللا  -19
 
َباب  امل  هـ(1182)املتوىف: ، ويقول األمري الصنعاين (3)«ق َتال ه  ك ْفرٌ س 

مفسد، وكذا يف غيبته  واألكثر يقولون أبنه جيوز أن يقال للفاسق: اي فاسق، واييف سبل السالم: "

بشرط قصد النصيحة له أو لغريه لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه ال لقصد الوقيعة فيه فال بد من قصد 

يكون جوااب ملن يبدأه ابلسب، فإنه جيوز له االنتصار لنفسه لقوله تعاىل: ﴿َوَلَمن  انـَْتَصَر  إال أن صحيح

 ﴾  .(4) ("41الشورى: )بـَْعَد ظ ْلم ه  فَأ ولَئ َك َما َعَلْيه ْم م ْن َسب يل 

                                                
، ابب حترمي الظلم، حديث رقم ،  املرجع السابق )1( َلة  َواآْلَداب   .1994، ص4، ج2577كتاب اْلرب ّ  َوالصّ 
، ،  املرجع السابق )2( َلة  َواآْلَداب   .2001، ص4، ج2589رقم  ، حديثابب حترمي الغيبةكتاب اْلرب ّ  َوالصّ 
، حديث ابب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر - كتاب اإلميانمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )3(

 .19، ص1، ج48رقم
حازم ، حتقيق: سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام امللقب ابألمري، – حممد بن إمساعيل بن صالحالصنعاين،  )4(

 .2041ص 4م( ج1995ه /  1415علي هبجت القاضي )الرايض: مكتبة نزار مصطفى الباز، د. ط، 
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ْكرَب  الَكَبائ ر  »: "قال رسول هللا  -20 َّللَّ ، َوع ق وق  »َرس وَل اَّللَّ ، قَاَل: قـ ْلَنا: بـََلى اَي « َأاَل أ نـَبّ ئ ك ْم أبَ  ْشرَاك  اب  اإل 

« َشَهاَدة  الزُّور  الَوال َدْين ، وََكاَن م تَّك ًئا َفَجَلَس فـََقاَل: َأاَل َوقـَْول  الزُّور ، َوَشَهاَدة  الزُّور ، َأاَل َوقـَْول  الزُّور ، وَ 

: الَ َيْسك ت   َا، َحىتَّ قـ ْلت   .(1)"َفَما زَاَل يـَق وهل 

اَل حَتَاَسد وا، َواَل تـََناَجش وا، َواَل تـََباَغض وا، َواَل َتَدابـَر وا، َواَل يَب ْع بـَْعض ك ْم َعَلى بـَْيع  »: قال رسول هللا  -21

، وَك ون وا ع َباَد هللا  إ ْخَواانً  ل ه ، َواَل حَيْق ر   ،بـَْعض  ، اَل َيْظل م ه  َواَل خَيْذ  َنااْلم ْسل م  َأخ و اْلم ْسل م  « ه  التـَّْقَوى َهاه 

ري  إ ىَل َصْدر ه  َثاَلَث َمرَّات   َْسب  اْمر ئ  م َن الشَّرّ  أَْن حَيْق َر َأَخاه  اْلم ْسل َم، ك لُّ اْلم ْسل م  َعَلى اْلم ْسل م  »َوي ش  حب 

 .(2)«َحرَاٌم، َدم ه ، َوَمال ه ، َوع ْرض ه  

يَلْعَنة  اَّللَّ  َعَلى الرَّا»: قال النيب  -22 ي َواْلم ْرَتش  وحقيقة اللعن البعد عن ، ويقول األمري الصنعاين: "(3)«ش 

 .(4)"مظان الرمحة ومواطنها

 .(5)«املكر  واخلديَعة  واخل يانَة  يف النار  »: قال النيب  -23

ْه  ب َيد ه ، فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب  »: قال رسول هللا  -24 ْنك ْم م ْنَكرًا فـَْليـ َغريّ  ل َسان ه ، فَإ ْن ملَْ َيْسَتط ْع فَب َقْلب ه ، َمْن رََأى م 

ميَان    .(6)«َوَذل َك َأْضَعف  اإْل 

وجوب التصدي للمنكر بكافة الصور ومنها األجهزة الذكية، فمجرد اإلعجاب أو متابعة مشهور ضال 

 عرب برامج التواصل االجتماعي فيعترب هذا من املنكر.

                                                
 .4، ص8، ج5976، حديث رقمابب: عقوق الوالدين من الكبائر -كتاب األدبمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(
َلة  َوامرجع سابق،  ، صحيح مسلمالنيسابوري،  )2( ، ابب التغليظ يف احليف والرشوة، وخذله، واحتقاره ودمه، كتاب اْلرب ّ  َوالصّ  آْلَداب 

 .775، ص2، ج2313وعرضه، وماله، حديث رقم 
، 769، ص2، ج2291، حديث رقم ابب ما للرجل من مال ولده، ك َتاب  اأْلَْحَكام  ، مرجع سابق،  سنن ابن ماجهابن ماجه،  )3(

 حكم احلديث: صحيح.
 .1134ص 3، مرجع سابق، جالسالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكامسبل  الصنعاين، )4(
أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضيب النيسابوري املعروف اببن البيع ، لطهماينا )5(

، 1، طدار الكتب العلمية، )بريوت: حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، املستدرك على الصحيحني، هـ(405)املتوىف: 
ِْهيب، حممد انصر الدين./ األلباين، 650ص 4، ج8795م( حديث رقم 1990 – ه1411 ِْغيب َوالرتَّ ، َصِحيُح الرتَّ

الرتهيب من الغش، والرتغيب يف النصيحة يف (، كتاب البيوع وغريها، ابب م2000/هـ1421، 1)الرايض: مكتبة املعارف، ط
 ، حكم احلديث: حسن لغريه.336، ص2، ج1769ديث رقم ، حالبيع وغريه

ميَاَن، ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، مرجع سابق،  ، صحيح مسلمالنيسابوري،  )6( ك َتاب  اإْل 
 .69، ص1، ج49وأن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجبان، حديث رقم 
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املْسلم نَي، وال  أْسَلَم ب لسانه، وملَْ ي فض  اإلميان  إىل قْلبه ! ال ت ؤذوااي معشَر َمْن »: "قال رسول هللا  -25

؛ تـَتَـبَّع هللا عورَتَه ، وَمْن تـَتَـبََّع هللا َعْورَتَه   ْم؛ فإنَّه َمْن تـَتَـبََّع عْورَة  أخيه  املْسلم  ؛ يـَْفَضح ه، ولْو يف تـَتَّب عوا َعْوراهت 

! واملؤ من أعظَم    يومًا إىل الكعبة  فقال:ونَظَر اْبن  ع مرَ  «َجْوف  َرْحله   ! وما أْعَظم ح ْرَمتك  ما أَْعَظَمك 

 .(1)"ح رمًة عنَد هللا  منك  

رَارَ »: قال النيب  -26  .(2)«اَل َضَرَر َواَل ض 

 حرمت االضرار ابآلخرين عن طريق األجهزة الذكية وغريها، كما ال جيوز االضرار ابلنفس.

 .(3)«ْلَمْرء  َكذ اًب أَْن حي َدّ َث ب ك لّ  َما مسَ عَ َكَفى اب  »: قال الرسول  -27

 .(4)«َمْن َغشَّ فـََلْيَس م نَّا»: قال النيب  -28

َمْن حَتَلََّم حب  ْلم  ملَْ يـَرَه  ك لّ َف أَْن يـَْعق َد َبنْيَ َشع ريََتنْي ، َوَلْن يـَْفَعَل، َوَمن  اْسَتَمَع إ ىَل »: قال الرسول  -29

، َوه   ْم لَه  َكار ه وَن، أَْو يَف رُّوَن م ْنه ، ص بَّ يف  أ ذ ن ه  اآلن ك  يـَْوَم الق َياَمة ، َوَمْن َصوََّر ص ورًَة َحد يث  قـَْوم 

 .(5)«[ ف يَها، َولَْيَس ب َناف خ  43ع ذّ َب، وَك لّ َف أَْن يـَنـْف َخ ]ص:

 صور ونشر هذه الصور بني الناس.يف هذا احلديث ذم الكذب، والتجسس بكل صوره إال ما فيه مصلحة شرعية، والت

 .(6)«ال حيلُّ ملسلم  أْن يـ َروّ َع مْسل ماً »: قال النيب  -30

 حرمت ترويع الناس ابلشائعات أو التهديد أو حنو ذلك ولو على سبيل املزاح.

                                                
ِْهيباأللباين،  )1( ِْغيب َوالرتَّ املسلم والرتهيب من هتكه الرتغيب يف سرت ، ابب كتاب احلدود وغريها، مرجع سابق،  َصِحيُح الرتَّ

 .حسن صحيح، حكم احلديث: 589-588، ص2، ج2339، حديث رقم وتتبع عورته
، 2، ج2341، حديث رقم ابب من بىن يف حقه ما يضر جباره، ك َتاب  اأْلَْحَكام  ، مرجع سابق،  سنن ابن ماجهابن ماجه،  )2(

 ، حكم األلباين على احلديث: صحيح لغريه.784ص
 .10، ص1مقدمة اإلمام مسلم رمحه هللا، ابب النهي عن احلديث بكل ما مسع، جمرجع سابق، ، صحيح مسلمي، النيسابور  )3(
 حممد فؤاد عبد الباقي - أمحد حممد شاكر، حتقيق وتعليق: سنن الرتمذي، هـ(279حممد بن عيسى بن َسْورة )املتوىف: الرتمذي،  )4(

أَبـَْواب  اْلبـ ي وع  َعْن ( م1975 /هـ 1395، 2، طومطبعة مصطفى البايب احلليبشركة مكتبة ، )مصر: إبراهيم عطوة عوض -
، حكم األلباين 598، ص3، ج1315، حديث رقم ابب ما جاء يف كراهية الغش يف البيوع، َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه  َوَسلَّمَ 

 على احلديث: صحيح.
 .42، ص9، ج7042، حديث رقم ابب من كذب يف حلمه -كتاب التعبريمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )5(
ْستاين،  )6( ج  ، 7، ج5004، ابب من أيخذ الشيء على املزاح، حديث رقم ألدبكتاب اأول  ، مرجع سابق، سنن أيب داودالسّ 

ِْهيب. / األلباين، 352ص ِْغيب َوالرتَّ هيب من ترويع املسلم ومن الرت ، ابب كتاب األدب وغريه، مرجع سابق،  َصِحيُح الرتَّ
 .صحيح، حكم احلديث: 67، ص3، ج2805، حديث رقم اإلشارة إليه بسالح  وحنوه جاّداً أو مازحاً 
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َا ل ك لّ  اْمر ئ  َما نـََوى، »: قال النيب  -31 ، َوإ منَّ لنّ يَّات  َا اأَلْعَمال  اب  يبـ َها، أَْو إ ىَل إ منَّ َفَمْن َكاَنْت ه ْجرَت ه  إ ىَل د نـَْيا ي ص 

 .(1)«اْمَرأَة  يـَْنك ح َها، َفه ْجرَت ه  إ ىَل َما َهاَجَر إ لَْيه  

 وجوب اخالص النية عند استخدام األجهزة الذكية وعدم استخدامها يف معصية هللا.

 الرجوع إليها يف إقرار جرائم التعازير هي:ومن القواعد الفقهية اليت ذكرها العلماء، واليت ميكن 

 .(2)األمور مبقاصدها  -1

 .(3)الضرر يزال -2

 .(4)درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل -3

 .(5)ما حرم فعله حرم طلبه -4

 

 .(6)من ملك شيئاً مالك ما هو من ضروراته -5

 .(7)يضاف الفعل إىل الفاعل ال إىل اآلمر ما مل يكن جمرباً  -6

 .(1)ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري بال إذنه -7
                                                

، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  -ابب بدء الوحيمرجع سابق، ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(
 .6، ص1، ج1حديث رقم 

ْعَمانِ ، هـ(970زين الدين بن إبراهيم بن حممد، )املتوىف: ابن جنيم،  )2( َفَة الن ُّ وضع حواشيه ، اأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِني ْ
: انظر للتفصيل. / 23( صم 1999 -هـ  1419، 1، طدار الكتب العلمية، )بريوت: وخرج أحاديثه: الشيخ زكراي عمريات

قام مبراجعة طبعته األوىل: د. عبدالستار أبو غدة، وكتب الطبعة الثانية ابن املؤلف: ، شرح القواعد الفقهية، أمحد حممد، الزرقا
 .47، ص م(1989ه/1409، 2مصطفى أمحد الزرقا، )دمشق: دار القلم، ط

ْعمَ ، ابن جنيم )3( َفَة الن ُّ شرح القواعد ، : الزرقاانظر للتفصيل. / 72، مرجع سابق، صانِ اأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِني ْ
 .179مرجع سابق، ص، الفقهية

ْعَماِن، مرجع سابق، ابن جنيم )4( َفَة الن ُّ شرح القواعد ، : الزرقاانظر للتفصيل / .87ص، اأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِني ْ
 .205مرجع سابق، ص، الفقهية

ْعَمانِ ابن جنيم،  )5( َفَة الن ُّ شرح القواعد ، : الزرقاانظر للتفصيل /. 132، مرجع سابق، صاأْلَْشَباُه َوالنَّظَائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِني ْ
 .217مرجع سابق، ص، الفقهية

)بريوت: دار اجليل،  ،تعريب: فهمي احلسيين، درر احلكام يف شرح جملة األحكام، هـ(1353)املتوىف: خواجه، علي حيدر  )6(
مرجع سابق، ، شرح القواعد الفقهية، : الزرقاانظر للتفصيل. / 53ص 1، ج49( املادة: م1991 -هـ 1411، 1ط

 .261ص
 2006هـ /  1427، 1، )دمشق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى،  )7(

 .443مرجع سابق، ص، شرح القواعد الفقهية، : الزرقاللتفصيلانظر /  .562ص 1م(، ج
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 ، (2)احلدود ابلشبهات ء  در  -8

ويكتفي الباحث هبذه األدلة والقواعد مع العلم أن هناك الكثري من األدلة الشرعية اليت ال يسع اجملال لذكرها، ومن 

 أراد التفصيل فلريجع إىل كتب العلماء ففيها الكفاية واخلري.

سبق فيمكن االستنباط من األدلة السابقة جمموعة كبرية من اجلرائم اإللكرتونية التعزيرية اليت ت رتكب من  وبناًء على ما

 خالل األجهزة الذكية وال ت عترب من احلدود والقصاص والكفارات.

 أهم اجلرائم التعزيرية اليت تُرتكب من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا من املنظور الفقهي:

 الغيبة والنميمة والبهتان، سواء عرب اهلاتف أو برامج التواصل أو حنو ذلك. -1

خيانة األمانة، سواء يف إدارة املوقع أو الربامج أو املصرف أو بيع معلومات أو حساابت املشرتكني أو املتعاملني أو  -2

 إفشاء أسرارهم، وكذلك يف املسابقات اإللكرتونية وحنو ذلك.

 اً، سواء عرب اهلاتف أو األجهزة والربامج أو املواقع اإللكرتونية.شهادة الزور إلكرتوني -3

أكل الراب واملال ابلباطل بطرق الكرتونية، ويكون ذلك عرب الربامج واملواقع واحلساابت اإللكرتونية، فالراب يف العامل  -4

أموال الناس ابلباطل كمن  االفرتاضي هو كالراب يف العامل احلقيقي، ومن أكل أموال الناس ابلباطل أيضا، ومن أكل

يضع رابطًا إلكرتونيًا بصورة دعائية ومبجرد الضغط على الرابط خيصم من رصيد هاتف الشخص بدون علمه بطريقة 

احتيالية وغري واضحة، وابلنسبة للراب فهو واقع بطرق الكرتونية كثرية وخصوصًا عن طريق العمالت الرقمية كعملة 

امالت املالية اإللكرتونية وغري ذلك الكثري، "والراب هو كسب بدون مقابل مادي؛ ففيه ( أو املعBitcoin)البيتكوين 

 .(3)معىن الغصب"

السب والشتم واالهتام الكيدي وتشويه السمعة، وذلك بواسطة األجهزة الذكية وملحقاهتا كربامج التواصل  -5

 االجتماعي واملواقع واملنتدايت اإللكرتونية.

                                                                                                                                     
شرح ، : الزرقاانظر للتفصيل/  .515ص 1، جمرجع سابق، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالزحيلي،  )1(

 .461مرجع سابق، ص، القواعد الفقهية
 .71ص 1، ج70ة ، مرجع سابق، املاددرر احلكام يف شرح جملة األحكامخواجه،  )2(
، تقدمي: جمدي طبائع االستبداد ومصارع االستعباد(، م1902-هـ1320)املتوىف:  بن أمحد بن مسعودالكواكيب، عبدالرمحن  )3(

 .84م( ص 2011، 1سعيد )القاهرة: دار الكتاب املصري، ط
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 ألجهزة الذكية.الرشوة عن طريق ا -6

املقامرة اإللكرتونية، ومن ذلك املسابقات التلفازية اليت حترض الناس على إرسال الرسائل النصية للدخول يف فرصة  -7

الفوز جبائزة معينة كبيت أو سيارة أو مبلغ من املال وحنو ذلك، فيقوم الناس إبرسال ماليني الرسائل املدفوعة للقائمني 

ربح ثالثة أو أربعة أشخاص فقط من الذين أرسلوا تلك الرسائل عالية الثمن، وهذا من القمار على املسابقة، حبيث ي

، فإما أن يغنم من دائرة بني الغرم والغنماحملرم الذي جيب املعاقبة عليه ألن املشرتك الذي أرسل الرسالة تكون فرصته 

ح أمواله اليت شارك فيها عرب الرسائل النصية هباًء أموال املشاركني بسبب مشاركته ابلرسالة وإما ال يغنم شيئا فتصب

 منثورا وهذا هو القمار بعينه ومن السحت.

ولذلك يرى الباحث ضرورة َترمي وعقوبة كل من أسس أو ساهم أو شارك يف مثل هذه املسابقات القمارية اإللكرتونية 

قات أو تنبه مشرتكيها حلرمة هذه املشاركات احملرمة، وعلى شركات االتصال أن متنع ارسال الرسائل إىل هذه املساب

 على األقل، حىت ال تكون من الذين تعاونوا على اإلمث والعدوان.

التجسس، كالتنصت والتجسس على املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية، أو معرفة املوقع اجلغرايف للمستخدم دون  -8

 رتوين وبرامج التواصل وحنو ذلك.رضاه، أو التجسس على البياانت الرقمية كالربيد اإللك

النصب واالحتيال اإللكرتوين، وللنصب اإللكرتوين طرق كثرية ال يسع اجملال لذكرها، كمن يرسل رسالة نصية  -9

لشخص يومهه أنه ربح سيارة وعليه إرسال مبلغ الشحن لتصله تلك السيارة الومهية، أو كمن يدخل يف رابط إلكرتوين 

بياانت بطاقة االئتمان لتنزيل برانمج أو مشاهدة مقطع مصور، وعند احلصول على املال يقطع ويطلب رقم اهلاتف أو 

 اتصاله ابلضحية املنصوب عليها ويبحث عن ضحية أخرى.

، أما (Hackersاهلاكرز ويقوم هبا عادة ) القرصنة اإللكرتونية البسيطة، أي اليت تكون أضرارها بسيطة وفردية -10

 اإللكرتونية الكبرية فيعتربها الباحث من جرائم احلدود.القرصنة 

 .وهو زان من جرائم احلدود املسامهة يف نشر املواد اإلابحية أو مشاهدهتا، أما إنشاء عني املواد اإلابحية فهي -11

يتصل أو يرسل املضايقة واملطاردة اإللكرتونية، ويرى الباحث أهنا من اإلرهاب اإللكرتوين املوجبة للعقاب، كمن  -12

رسائل هتديد، أو تطفل، أو طلب، أو جملرد اإلزعاج وحنو ذلك إىل شخص ما رجل كان أو امرأة، كبريًا أو صغرياً 

 بقصد مضايقته، أو مطاردته ومتابعته.
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جمرد إنشاء الفريوسات الرقمية بدون تصريح، أو نشر هذه الفريوسات أو املتاجرة فيها، أما استخدام هذه  -13

سات واإلضرار ابملسلمني فهو من اجلرائم احلدود ملا فيه من اإلفساد ابألرض، وميكن التصريح إبنشاء هذه الفريو 

 الفريوسات من أجل العلم واحلماية وحنو ذلك، وهي سالح ذو حدين.

، التعدي على البطاقات اإللكرتونية دون وجه حق وابلذات على البطاقات االئتمانية، كتصنيعها دون وجه حق -14

أو سرقة أرقامها، أو تزويرها، أو القبول هبا إذا كانت مسروقة أو مزورة أو منتهية الصالحية، أو إفشاء أسرارها أو 

 أسرار أصحاهبا.

اتالف األجهزة الذكية وملحقاهتا أو عرقلة عملها، كتعطيل احلاسوب أو اهلاتف أو املوقع اإللكرتوين، أو  -15

قوم بتوجيه كمية كبرية من البياانت الومهية للضغط على اخلادم وابلتايل عرقلة عمل السحابة الرقمية واخلادم، كمن ي

 الربانمج أو املوقع أو اجلهاز.

االستدراج اإللكرتوين، كمن يعلن عن مسابقة، أو بيع، أو دعاية، أو جائزة، أو تطبيق، أو عن أن الشخص  -16

ه أو جاره ويطلبه مبلغًا من املال واحلقيقة أنه انتحال املرسل إليه مسحور، أو عن أن الشخص املرسل إليه أخو 

للشخصية للحصول على املال، أو يستدرج شخصًا بطريق التهديد أو الرتغيب للحصول على معلومات أو أسرار 

جمرد  عائلته أو وظيفته، وحنو ذلك من الطرق اخلبيثة عرب الشبكة العاملية أو تطبيقات األجهزة الذكية، ويتبني بعدها أهنا

 خدعة واستدراج للحصول على معلومات الضحااي أو أمواهلم.

التعدي على احلياة اخلاصة أبي شكل من األشكال، كنشر معلومات أو صور عن أسلوب حياته أو مشاكله  -17

 األسرية وحنو ذلك دون وجه حق.

الدعارة ومن يشرف عليها نشر اإلابحية، كالدعاية هلا، أو التحريض عليها، أو نشر معلومات عن أماكن  -18

 وأسعارها، أو نشر املقاطع والصور احملرمة واملخلة ابآلداب واألخالق أو تداوهلا.

غسيل األموال وتبييضها، كمن يقوم ابستغالل طريق الدفع والتحويل االلكرتونية لتحويل األموال احملرمة هبدف  -19

صارف املركزية والبنوك التنبه لذلك بوضع كافة شرعنتها وفصلها عن مصدرها اإلجرامي، ولذلك جيب على امل

اإلجراءات واالحتياطات ملنع مثل هذه العمليات اخلطرية، واهلدف من غسيل األموال هو إضفاء الشرعية القانونية 
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على األموال احملرمة اخلبيثة اليت اكتسبت عن طريق الرشوة، أو املخدرات، أو الغش التجاري، أو مكافئات العمليات 

 رهابية أو اجلاسوسية أو السرقة اإللكرتونية، أو الدعارة وحنو ذلك.اإل

 َتارة املخدرات، واخلمور، والسجائر، والتنباك، والشيشة، وحنو ذلك سواء عرب األجهزة الذكية أو غريها. -20

 التهديد -21

دة والعرف وال يعارض التعدي على احلقوق املعنوية، فكل شيء له قيمة عند الناس أو له منفعة حسب العا -22

الشريعة اإلسالمية فهو من احلقوق املصونة ذات القيمة املالية، واحلقوق املعنوية أصبحت ذات قيمة مادية كاالسم 

التجاري، والشعار التجاري، وبراءات االخرتاع، وحق املؤلف وحنو ذلك، فجرت العادة على بيعها وشرائها، وابلتايل ال 

 شويه مسعتها أو سرقتها أو التصرف فيها دون وجه حق.جيوز االعتداء عليها، كت

التالعب مبعلومات األجهزة وملحقاهتا كالذاكرة أو الربانمج أو املوقع اإللكرتوين، كمن يقوم حبذف البياانت  -23

 املخزنة أو تعديلها أو نسخها دون وجه حق.

اتف الذكي أو احلاسوب دون إذن استخدام األجهزة أو ملحقاهتا دون إذن صاحبها، كمن يستخدم اهل -24

 صاحبه.

التزوير، مثل تزوير احملررات والتواقيع اإللكرتونية، أو استخدام األجهزة الذكية والتقنية احلديثة يف تزوير األوراق  -25

 النقدية أو الثبوتية أو الصور أو العقود وحنو ذلك.

ين، أو موقع إلكرتوين ابسم شخص آخر انتحال الشخصية، كأن يقوم شخص إبنشاء حساب شخصي إلكرتو  -26

 أو شركة أو جهة معينة، سواء كان بقصد االنتقاص أو التشوية أو االبتزاز أو اإلضرار أبي شكل من األشكال.

 نشر اإلشاعات أبي شكل من األشكال -27

ت عن الكذب واخلداع، ومنه نشر معلومات طبية غري صحيحة بقصد َتاري أو غري ذلك، أو نشر معلوما -28

 النظافة الشخصية والتجميل غري صحيحة وحنو ذلك.

 املشاركة واملسامهة يف األفعال احملرمة أبي شكل من األشكال. -29

 نشر معلومات خاطئة عمداً عن الدين اإلسالمي، هبدف التشويه. -30
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ومستحضرات التجميل وابلذات ملحقاهتا كربامج التواصل االجتماعي لبيع أدوات و استخدام األجهزة الذكية  -31

املصنعة يدوايً، أو األدوية، أو األجهزة، أو كل ما من شأنه املساس بسالمة وصحة اإلنسان دون توضيح املخاطر 

والسلبيات احلقيقية للمشرتي، حيث أن أغلب هذه البيوع يقع فيها الغرر الكبري من حيث عدم علمه ابملواد 

يعلم املخاطر احلقيقية للمنتج وحنو ذلك، كما أن الباحث رأى جمموعة من  املستخدمة لتصنيع املنتج، كما ال

( تتاجر مبواد َتميلية أو طبية دون Instagramحساابت التواصل االجتماعي وابلذات عرب برانمج انستقرام )

موعة كبرية ضمان التأكد من سالمتها وجودهتا وصالحيتها لالستخدام اآلدمي، والباحث رأى عرب برامج التواصل جم

من شكاوى الناس الذين أصيبوا أبمراض خطرية كالسرطان والتشوهات اجلسدية بسبب هذه املواد اليت تباع دون رقابة 

 وفحص وتنظيم.

حلل هذه اإلشكالية بقائمة املقرتحات، وهو فكرة مستنبطة من برانمج  برنمج جودةوذكر الباحث مقرتح 

 ابإللزام القانوين.، مع تطوير الفكرة وربطها (1)"معروف"

املسامهة ابجلرائم السياسية، كالتحريض عرب برامج التواصل االجتماعي من أجل اخلروج على احلاكم، أما اخلروج  -32

 نفسه والبغي فهو من جرائم احلدود.

أو  التحريض على املساس أبمن اجملتمع، كالدعوة عرب األجهزة الذكية وملحقاهتا للتظاهر هبدف زعزعة األمن -33

 وحنو ذلك للوصول ألهداف َتارية أو سياسية أو اجتماعية وغريها. أو القبلية االضطهاد أو العنصرية املقيتة

التصوير بدون إذن، كتصوير املصابني، وكذلك تصوير الناس يف املاكن العامة دون إذهنم، أ، التصوير يف  -34

 األماكن اخلاصة.

 ريعة اإلسالمية.الشروع يف ارتكاب أي فعل جرمته الش -35

هذه اجلرائم اليت رصدها الباحث يف الوقت احلايل، واليت تتعارض مع األحكام الشرعية، وقد تظهر جرائم جديدة يف 

حفظ ك  الكربىاملستقبل، والعربة يف َترميها يرجع ابلدرجة األوىل إىل خمالفتها للشريعة اإلسالمية ومساسها ابلضرورايت 

 .الدين، والنفس، والعقل

                                                
موقع معروف اإللكرتوين هو مبادرة من وزارة التجارة واالستثمار السعودية ابلتعاون مع شركة )ثقة( خلدمات األعمال من أجل  )1(

تطويرها وتشغيلها. معروف: خدمة جديدة ومفيدة لكل املتعاملني يف التجارة اإللكرتونية سواء ابئعني أو مشرتين، أنظر الرابط 
  /https://maroof.saالتايل: 

https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
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 بني الفقه والقانون التجرميرنة املطلب الثاين: مقا

إن األفعال اليت تضر ابملصلحة العامة معاقب عليها يف مجيع الدول وعلى مر العصور، بيد أن لكل قانون منهجه يف 

التشريع، فقد جيرم القانون فعال هو يف األصل مصلحة عامة مثل الدول اليت َترم التعدد يف الزواج، وقد يبيح القانون 

رَّم الفعل.فعال جيب   أن جيرم كالسماح ابلراب أو الزان، وحبسب طبيعة املنهج الذي يسري عليه القانون جي 

ويف هذا املطلب يقارن الباحث بني التشريع اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري يف مسألة اجلرائم بشكل عام مبا فيها 

فارقة بينهما، ومبدى أتثري قواعد األخالق بينهما، وقابلية  جرائم األجهزة الذكية، حيث تبدأ عناصر املقارنة ابملفردات ال

كل  منها لالستمرارية ومدى مشوليتهما، واالختالف يف تقسيم اجلرائم، ومرونة سلطة القاضي يف َترمي أفعال األجهزة 

اخللل الذكية وحنو ذلك من العناصر اليت تبني نقاط القوة والضعف، ألن اهلدف الرئيسي من املقارانت هو سد 

والثغرات اليت قد تظهر من خالهلا، وهذه عملية بّناءة هتدف إىل زايدة قوة التشريعات وأتمني املصاحل العامة واخلاصة، 

 األمر الذي يساهم كثرياً يف مسألة حفظ األمن العام، والوقاية والعالج يف نفس الوقت.

 عناصر املقارنة:

 أوال: املفردات

يت يتميز هبا كٌل من الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري، وهناك بعض هناك جمموعة من املصطلحات ال

 املصطلحات املشرتكة من حيث اللفظ ولكنها خمتلفة من حيث املعىن.

من أهم املصطلحات اليت يتميز هبا الفقه اجلنائي اإلسالمي يف عامل اجلرمية هو مصطلح احلدود والقصاص والدية 

ات ال جندها يف القوانني الوضعية بشكل عام، ولكل مصطلح داللته فيما خيص جرائم والتعازير، فهذه املصطلح

 األجهزة الذكية.

للقانون القطري نظرته املختلفة إىل جرائم األجهزة الذكية وإىل سائر اجلرائم، حيث يستخدم مصطلحات مثل املخالفة 

 واجلنحة واجلناية.

 يث اللفظ ولكنه خمتلف من حيث املعىن وهو مصطلح اجلناية.وهناك مصطلح مشرتك بني الفقه والقانون من ح
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إال  فاجلناية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي هي كل ما جينيه املرء على نفسه، وابلتايل فهي تشمل كل اجلرائم بال استثناء

انون القطري فتقتصر ، أما اجلناية يف القيطلقوهنا على اجلرائم الواقعة على البدن فقط كالضرب والقتلأن بعض الفقهاء 

 على نوع حمدد من اجلرائم وهي اجلرائم املعاقب عليها ابلسجن الذي يزيد على ثالث سنوات إىل اإلعدام.

 لكل من الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري مصطلحاته اخلاصة اليت تبني املنهج الذي يسري عليه. 

 اثنياا: قواعد األخالق

مي جيد أنه يقوم على التسليم مبنظومة األخالق، وجيعل من العرف مصدرًا للتشريع، فقال املتأمل يف التشريع اإلسال

 :﴾ْلع ْرف  َوأَْعر ْض َعن  اجْلَاه ل نَي كل ما أمر (، يقول شيخ املفسرين الطربي: "199)األعراف:  ﴿خ ذ  اْلَعْفَو َوْأم ْر اب 

فاحلق فيه أن يقال: قد  ؛خيصص هللا من ذلك معىن دون معىنومل  .هللا به من األعمال أو ندب إليه، فهو من العرف

، كما يقول السعدي يف (1)"أمر هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن أيمر عباده ابملعروف كله، ال ببعض معانيه دون بعض

ْلع ْرف  أي: بكل قول حسن وفعل مجيل، وخلق كامل تفسريه هلذه اآلية العظيمة: " للقريب والبعيد، فاجعل ما ْأم ْر اب 

أييت إىل الناس منك، إما تعليم علم، أو حث على خري، من صلة رحم، أو ب رّ  والدين، أو إصالح بني الناس، أو 

نصيحة انفعة، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إىل حتصيل مصلحة دينية أو 

ني الفقه اجلنائي اإلسالمي وقواعد األخالق وهذا ظاهر يف تشريعاته، كعدم جواز العفو ، فهناك صلة وثيقة ب(2)"دنيوية

 عن جرمية القذف إذا ثبتت عند القاضي بكل أركاهنا وشروطها.

وهذا ما يتضمنه الفقه اإلسالمي يف تشريعاته، أما القانون فال  وموضوع األخالق يتناول ذات الفرد يف ابطنه وظاهره

 ام الفرد به وعدم خمالفته دون النظر إىل ابطنه ما دام ملتزما وال خيالف القانون.يهمه إال التز 

فسوء األدب عرب برامج التواصل االجتماعي مثال قد ال يعاقب عليه القانون ما دام يف حدود معينة، خبالف الشريعة 

 اإلسالمية اليت َتعل للفعل احملرم عقوبة دينية تلحقها عقوبة أ خروية.

                                                
احملقق: ، جامع البيان يف أتويل القرآن، هـ(310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي )املتوىف: الطربي، أبو جعفر  )1(

 .331ص 13(، جم 2000 -هـ  1420، 1، طمؤسسة الرسالة، )أمحد حممد شاكر
 .313، مرجع سابق، صالرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي السعدي،  )2(
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انون مهما كان قواًي ال ميكن أن يتجاوز ظاهر األمور، وهذا خالف التشريع اإلسالمي الذي ربط األفعال إن الق

َا ل ك لّ  اْمر ئ  َما نـََوى»: ابلنيات الباطنة، فقال رسول هللا  ، َوإ منَّ لنّ يَّات  َا اأَلْعَمال  اب   .(1)«إ منَّ

إلنسان وقد ال يقتنع، كما أن هذه القوانني ال تدعمها منظومة إن القانون جمموعة من القيود اليت قد يقتنع هبا ا

عقائدية وأخالقية قوية يف ذاهتا، وهذا من نواقص القوانني اليت َتعل اجملرم ينتظر الفرص وغياب املراقبة حىت يرتكب 

 جرميته.

ي اإلسالمي مدعوم مبنظومة أما يف الشريعة اإلسالمية فقد يكون العقاب يف الدنيا واآلخرة، كما أن التشريع اجلنائ

 العقيدة واألخالق القوية اليت َتعل النفس أول رادع للجرمية.

ال ميكن للقانون أن يقوم حبياة الناس دون وجود األخالق اليت تدعمه وتقويه وحتفظ األمن وترعاه، وهذه األخالق ال 

هذه املنظومة ال تعمل من الناحية القانونية ميكن أن تكون قوية يف ذاهتا دون منظومة العقيدة اإلسالمية الراسخة، و 

 دون تشريعاهتا اخلاصة هبا.

إن أي قانون يطبق حيتاج إىل الرقابة لضمان سراينه واحرتامه ومعاقبة خمالفيه، ويف القوانني البشرية تكون الرقابة بشرية، 

، بينما يف الشريعة اإلسالمية تكون وهذه الرقابة ضعيفة، فينتظر اجملرم الفرصة حىت يرتكب جرميته ويفلت من العقاب

﴿وََكاَن اَّللَّ  : يف ذلك الرقابة إهلية أواًل وقبل كل شيء، فالرقابة اإلهلية عامة وشاملة وال يعيقها شيء، ويقول هللا 

يراه  هللا  (، وهذه الرقابة تنشأ لدى املؤمن رقابة داخلية على نفسه، فيعلم أن52)األحزاب:  َعَلٰى ك لّ  َشْيء  رَّق يًبا﴾

 يف كل حني، ويعلم أن هناك آخرة فيها جنة وانر.

 اثلثاا: الشمولية واالستمرارية

إن الشريعة اإلسالمية شريعة تشمل كل زمان ومكان، وتشمل االعتقاد واألخالق واملعامالت، وهي شريعة حتيط بكل 

شيء، وتتماشى مع املتغريات إىل يوم القيامة، فهذه الشريعة تنظم عالقة اإلنسان بربه، وتنظم عالقته بنفسه، وكذلك 

﴿َونـَزَّْلنَا : القواعد والتشريعات وبينت كل شيء، قال هللا عالقته مع غريه من الناس، فوضعت األصول والفروع و 

َيااًن لّ ك لّ  َشْيء ﴾ )ال فإن القرآن اشتمل ، يقول ابن كثري يف تفسريه هلذ اآلية الكرمية: "(89: نحلَعَلْيَك اْلك َتاَب ت بـْ

                                                
، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟  -ابب بدء الوحيمرجع سابق، ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(

 .6، ص1، ج1حديث رقم 
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حمتاجون يف أمر دنياهم ودينهم  على كل علم انفع من خرب ما سبق وعلم ما سيأيت، وكل حالل وحرام، وما الناس إليه

 .(1)"ومعاشهم ومعادهم

ومشولية الشريعة اإلسالمية مل تستثن  اجلرائم، فهي َترم كل األقوال واألفعال الضارة اليت ختالف أحكامها إىل يوم القيامة 

يف القرآن الكرمي  مبا فيها جرائم األجهزة الذكية على اختالفها وتنوعها، وهناك األدلة الكثرية والقواعد البليغة

واألحاديث النبوية ما يوجهنا لتجرمي بعض األفعال الصادرة من هذه األجهزة، وهذا يدل بعد كل هذه القرون على 

 عظمة هذه الشريعة وقوة قواعدها وأحكامها.

اإلسالمية، وال يوجد وميكن القول أن كل ما ينبض يف هذا الكون كان وال يزال جيد الصدى املناسب له يف الشريعة 

أمر يهم جانب الروح أو اجلسد أو العقل أو الوجدان أو احلس أو الفكر أو كل جانب من جوانب هذا الكون صغرياً 

أو كبرياً، قلياًل أو كثرياً، قدمياً أو حديثاً إال وشريعة اإلسالم تنظمه وتعاجله وتقومه وتتعامل معه مبا حيقق املصاحل ويدرأ 

كان خيص الفرد أو األسرة أو اجلماعة واألمه، وكل ذلك يف ضوء القران الكرمي والسنة النبوية وما ينبثق املفاسد سواء  

منهما من قواعد االجتهاد والفقه، ولذلك جند أن كل ما يصدر عن األجهزة الذكية من خري أو شر له أدلته وقواعده 

 اليت تنظمه وتعاجله وتقومه يف التشريع اجلنائي اإلسالمي.

أما القانون فال يسعه تنظيم كل شيء، وال يلزمه ذلك، فال يتدخل القانون يف العقائد وال األخالق، وال يوجه اإلنسان 

 إليهما، فكل ما يهم القانون هو أال خيالفه اإلنسان، دون أي اعتبار لنيته وتفكريه وظنه ما دام ملتزماً مبواده.

جوانب احلياة وابلذات اجلرائم، ألن اجلرائم ال تقف عند حد معني، ومن سلبيات القانون أنه حمدود وال يشمل كل 

فهي متطورة ومتجددة، فال ميكن للقانون أن يشمل كل أنواع اجلرائم اليت ستقع إىل يوم القيامة، وهذا ما يتميز به 

كل زمان ومكان، أما   التشريع اجلنائي اإلسالمي املربوط ابلعقيدة واألخالق والقواعد، اليت تنظمه وَتعله يتماشى مع

القانون فال ميلك كل هذه املنظومة العقائدية واألخالقية والفقهية، ولذلك يظل القانون رهني الزمن يف مكافحته 

 ،أن القوانني تتغري وتتعدل لتواكب مستحداثت الزمنولذلك جند  للجرائم اليت تتجدد وتظهر أنواع كثرية منها كل فرتة

 ية واالجتهاديةوالفقه يةواألخالق يةالعقائد تهسالمي الذي يشمل كل اجلرائم بفضل منظومبعكس التشريع اجلنائي اإل

 ، وجرائم األجهزة الذكية خري مثال على ذلك.اليت َتعله يتماشى مع كل زمان

                                                
 .510ص 4، مرجع سابق، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  )1(
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 رابعاا: تقسيم اجلرائم

الذكية، حيث يقسم اجلرائم إىل ثالثة إن للتشريع اجلنائي اإلسالمي تقسيمه اخلاص للجرائم مبا فيها جرائم األجهزة 

 أقسام وهي احلدود، والقصاص والدية، والتعازير، وهلذا التقسيم أمهية كبرية تربز يف عدة نقاط منها:

العفو عن اجملرم: إذا ثبتت جرمية من جرائم احلدود عند القاضي فال يقبل فيها العفو سواء من اجملين عليه أو من  -1

ال جيوز إيقاف تنفيذ العقوبة، أما جرائم القصاص والدية فللمجين عليه أو وليه يف حالة وفاته أن ويل األمر، كما أنه 

يعفو عن اجلاين مقابل الدية أو بدوهنا فاألمر راجع له، وال حيق لويل األمر أن يعفو، ألن العفو من حقوق اجملين عليه، 

، وجاء يف البحر (1) من ال ويل له فيعفو عنه مقابل الديةإال يف حالة عدم وجود ويل للمجين عليه فيكون السلطان ويل

احلد ال يقبل اإلسقاط مطلقا بعد ثبوت سببه عند احلاكم وعلى هذا يبىن عدم جواز الشفاعة فيه فإهنا طلب الرائق: "

عفو، وال ، ولذلك "فاحلدود اليت تكون حقًا خالصًا هلل تعاىل إذا وصلت إىل اإلمام، ال حتتمل ال(2)"ترك الواجب

 .(3)الصلح، وال اإلبراء ويستحق اجلاين عقوبة احلد"

سلطة القاضي: ختتلف سلطة القاضي حبسب نوع اجلرمية، فإن كانت من جرائم احلدود فيقتصر دور القاضي على  -2

ود، أما يف النطق ابلعقوبة املقررة شرعًا وال حيق له الزايدة عليها أو النقصان منها، ألن سلطة القاضي ضيقة يف احلد

جرائم القصاص والدية فالقاضي حيكم على اجملرم ابلقصاص إذا مل يعف  اجملين عليه، أما إذا تعذر تطبيق القصاص أو 

الدية حكم القاضي بعقوبة تعزيرية على اجملين، ألن سلطة القاضي يف القصاص مربوطة بعفو اجملين عليه، أما يف جرائم 

 .(4)اختيار العقابالتعازير فللقاضي سلطة واسعة يف 

طريقة إثبات اجلرمية: تشرتط الشريعة اإلسالمية معايري معينة إلثبات بعض اجلرائم كالشهادة إذا مل يكن دليل إال  -3 

شهود، وجرائم القصاص والدية ال تثبت إال بشاهدين، أما جرائم التعازير فقد  ةأبربع الشهادة، فجرمية الزان ال تثبت إال

، ويف قبول شهادة الواحد مع اليمني قال عبدهللا حامد: "ذهب مجهور فقهاء (5)ة مع اليمني، تثبت بشهادة واحد

                                                
 وما بعدها. 65ص 1، مرجع سابق، جتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيال: عودة، عبدالقادر، أنظر )1(
 .2ص 5، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن جنيم،  )2(
جملة زلينت،  اجلامعة األمسرية اإلسالمية، )ليبيا: ياإلسالم هالفق أثر العفو على جرائم احلدود يف، ، حيزومة شاكريالشيخل )3(

 .328م، جملة علمية حمكمة(، ص2008، 10، العدداجلامعة األمسرية اإلسالمية
 وما بعدها. 65ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعي: عودة، عبدالقادر، أنظر )4(
 وما بعدها. 65ص 1، مرجع سابق، جانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلق: عودة، عبدالقادر، أنظر )5(
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إىل جواز القضاء ابلشاهد واليمني، وهذا  –عدا احلنفية واإلمام األوزاعي وقلة من الفقهاء  –املسلمني وعلمائهم 

، والشهادة فيها حديث كثري ال يسع اجملال (1)املذهب هو األحرى ابالتباع والعمل لقوة أدلتهم ودالالهتا الصحيحة"

 للخوض فيه.

القوانني مبا فيها القانون القطري فال تعرف هذا التقسيم للجرائم وهبذه الطريقة وإمنا تقسمها إىل جرائم أغلب أما 

شريعة املخالفات، واجلنح، واجلناايت، بيد أن القانون القطري أيخذ ابلتقسيم اإلسالمي يف حالة سراين أحكام ال

 اإلسالمية كما جاء يف املادة األوىل من قانون العقوابت سالفة الذكر.

والقانون يعتمد على جسامة العقوبة يف تقسيمه للجرائم، فاجلناايت هي اجلرائم اليت تكون عقوابهتا أشد من اجلنح، 

 واجلنح أشد عقوبة من املخالفات.

 خامساا: املرونة التشريعية يف التجرمي

اجلنائي اإلسالمي جيمع بني الثبات واملرونة يف تشريعاته، وهذا من اإلعجاز التشريعي الذي ال يوجد إال يف  إن التشريع

الشريعة اإلسالمية الرابنية اليت مجعت يف تشريعاهتا ما هو اثبت ال يقبل التغيري، وما هو متصف ابملرونة وقابل للتغيري 

 لعظيم.حبسب الزمان واملكان يف دائرة هذا التشريع ا

أن تتسم ابلثبات وال تتغري على مر العصور فيما خيص اجلرائم، هي جرائم  ومن األمور اليت اقتضت حكمة هللا 

احلدود وعقوابهتا، ومنظومة القصاص والدية، فالقذف هو القذف وإن تغريت طريقة ارتكابه من خالل اجلهاز الذكي، 

 ري ذلك من اجلرائم اليت حرمتها الشريعة اإلسالمية على وجه التأبيد.وكذلك الراب، والغش، وخيانة األمانة، والسب، وغ

وإن كانت هناك دائرة للثوابت يف التشريع اجلنائي اإلسالمي فإن هناك دائرة أوسع وأعم منها وهي دائرة املتغريات اليت 

وقواعده ومقاصده  تستوعب املستحداثت والتطورات واملستجدات والنوازل، وكل ذلك وفق أصول وأحكام التشريع

وضرورايته، وهذه الدائرة تتسم ابملرونة والتغري لتستوعب كل ما يدخل يف حياة اإلنسان ومعاشه، ودائرة املتغريات 

تعتمد على القواعد العامة واملبادئ الكلية اليت تتماشى مع كل زمان ومكان، كما أهنا تعتمد على منظومة العقيدة 

 واألخالق والفقه واالجتهاد.

                                                
القضاء ابلشاهد الواحد واليمني: دراسة مقارنة بني الشريعة اإلسالمية حامد، عبدهللا حامد إدريس، رسالة ماجستري بعنوان:  )1(

اإلسالمية، كلية الشريعة بكري، جنيب حممد، )السودان: جامعة أم درمان  -، املشرف: أمحد علي األزرق والقانون السوداين
 .87م(، ص1990والعلوم االجتماعية، قسم الدراسات العليا، شعبة الفقه املقارن، 
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ما القانون فيعتمد على النصوص وال يتجاوزها، وال يعتمد على منظومات عقائدية أو أخالقية، فال يورث يف النفس أ

ما يورثه التشريع اإلسالمي، كما أن املرونة فيه حمدودة بنصوصه، ولذلك ال يصمد القانون دون َتديد وتعديل 

ومكان، والبعض يظن أن االجتهاد الفقهي هو ما  ابستمرار، خبالف التشريع اإلسالمي الذي يصمد يف كل زمان

ينشأ اجلديد، واحلقيقة أن االجتهاد هو ما يكشف التشريع ويظهره وال أييت جبديد، ألن الشريعة اإلسالمية شاملة 

 للكون كله وحتتاج من يفهمها ويطبقها.

قانون القطري، كقاعدة ال جرمية وال واجلدير ابلذكر أن هناك قواعد متفق عليها بني التشريع اجلنائي اإلسالمي وال

 عقوبة إال بنص.

والباحث يرى أن هناك بعض اجلرائم اإللكرتونية اليت مل جيرمها القانون جيب أن َترم، كاملقامرة اإللكرتونية وابلذات عرب 

 الربامج التلفزيونية اليت يشارك فيها أعداد كثرية من الناس.

 سادساا: سلطة القاضي يف التجرمي

اإلسالمي سلطة واسعة يف مواجهة اجلرائم واحلد منها، وال جيوز للقاضي أن خيرج يف  اجلنائي لقاضي يف التشريعإن ل

، التشريع اجلنائي اإلسالميعن و  ،أحكامه عن الكتاب والسنة واإلمجاع، وعن مقاصد الشريعة العامة وحفظ ضرورايهتا

 واسعة يف التعازير، ولكن هذه السلطة مقيدة بضوابط معينة مثل:فعلى سبيل املثال أعطى اإلسالم للقاضي سلطة 

 جسامة اجلرمية ومدى ضررها وظروفها." -1

 .حالة اجلاين من كونه من ذوي املروءات، أو من ذوي السوابق اجلنائية -2

 .دى هتافت الناس على هذه اجلرمية، وما يتم به انزجار اجلاين، وردع اآلخرينم -3

 .قوع اجلرميةزمان ومكان و  -4

العقوابت املشروعة  من مناسباً  القاضي يف تقدير العقوابت التعزيرية مقيدة ابختيار ما يراه عطيهاإن هذه السلطة اليت أ  

أن خيرج له كل ما يفعله القاضي من اإلجراءات واألحكام ال جيوز يف  ، و (1)"من املعاصي يف التعزير للحاالت اليت ت عد

، ولذلك من شروط القاضي العلم ابلكتاب والسنة وعموم التشريع اجلنائي اإلسالمي والسنة واإلمجاععن الكتاب فيها 

                                                
، حتت سلطة القاضي يف تقدير العقوابت التعزيرية: بعنوان قضاء الشرعيرسالة ماجستري يف ال النجار، سليم حممد ابراهيم، )1(

)فلسطني: اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء الشرعي، إشراف الدكتور: زايد إبراهيم مقداد 
 .24م( ص2007ه/1428
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ومواضع اإلمجاع والفقه اإلسالمي، فكل فعل يضر ابلضرورايت الكربى وخيالف األحكام الشرعية جيب َترميه ومعاقبة 

 اجلرائم التعزيرية املستحدثةأنواع مبا فيها حتديد  هااملختلف علي ، واألحكام االجتهاديةفاعله بعقوبة تؤدبه وتزجر غريه

 .لم واملشورةالعأهل بعد أخذ رأي  فحسماً للخال يف البالد ويل األمر ويقننها يقرها وعقوابهتا

وإمنا يقتصر دوره على توقيع كامل العقاب املنصوص عليه  واسعة يف العقاب، ةأما يف القانون فال ميلك القاضي سلط

وعادة القوانني أهنا تتأخر عن  القانون أو جزء منه على حسب ما هو مبني يف القانون وبناء على نص اجلرمية،يف 

، ولذلك حيتاج القانون إىل التحديث إال بعد ظهوره وحصول الضررابلقانون  الضار الظواهر اإلجرامية، فال جيرم الفعل

 .ليواكب تطور اجلرائم والتطوير والتعديل دائماً 
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 العقوابت املتعلقة ابألجهزة الذكية يف القانون القطري والفقه اإلسالمي: الفصل الثالث

شهدت دولة قطر منذ العقدين املاضيني منوًا وتطورًا تشريعيًا غري مسبوق منذ اتريخ استقالهلا لتواكب التطور املستمر 

حدثت يف هذا البناء التشريعي هو ظهور الدستور القطري وسلسلة الذي يشهده العامل أمجع، ومن أهم التطورات اليت 

التشريعات القانونية يف شىت اجملاالت العامة واخلاصة، ومن أبرز هذه التشريعات والقوانني هو قانون العقوابت القطري 

حدثت مؤخراً   م بتعديالته الالحقة، ابإلضافة إىل ما تال ذلك من التطورات اليت2004الذي صدر يف عام  11رقم 

الذي صدر يف العام  14فيما خيص جرائم األجهزة الذكية وهو إصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم 

م، أي بعد عقد كامل من إصدار قانون العقوابت َتسيداً هلذه املنظومة التشريعية، فتم حتديد اجلرائم وُت حتديد 2014

 عقوابهتا.

وأهم خصائصها وأهدافها، ويذكر أقسامها سواء يف الفقه اإلسالمي أو القانون  يتحدث هذا الفصل عن العقوبة

القطري، كما يتحدث عن أنواع العقوابت ويقارن ذلك بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري وحتديدًا بقانون 

ن اجلرائم مثل قانون العقوابت القطري والقوانني اجلنائية األخرى اليت ختتص مبجموعة من العقوابت ألنواع معينة م

 مكافحة اجلرائم اإللكرتونية اخلاص ابجلرائم املعلوماتية، وذلك من خالل ثالثة مباحث على النحو التايل:

 املبحث األول: تعريف العقوبة وبيان خصائصها وأهدافها

 املبحث الثاين: العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري

 لعقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلسالمي مقارانً ابلقانون القطرياملبحث الثالث: ا

 املبحث األول: تعريف العقوبة وبيان خصائصها وأهدافها

يتناول هذا املبحث احلديث عن العقوبة من حيث تعريفها وبيان أهم خصائصها، كما يبني أهم أهداف العقاب، 

يتحدث املطلب األول عن تعريف العقوبة، بينما يتحدث املطلب الثاين عن  وذلك من خالل ثالثة مطالب، حيث

 خصائص العقوبة من الناحية التشريعية، كما يتحدث املطلب الثالث عن أهداف العقوبة.
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 املطلب األول: تعريف العقوبة

 العقوبة لغة:

والباء أصالن صحيحان: أحدمها يدل على أتخري جاء يف مقاييس اللغة أن العقوبة مصدر "َعق َب، والعني والقاف 

شيء وإتيانه بعد غريه، واألصل اآلخر يدل على ارتفاع وشدة وصعوبة، ومن الباب: عاقبت الرجل معاقبة وعقوبة 

 .(1)وعقااب، واحذر العقوبة والعقب، ويقولون: إهنا لغة بين أسد، وإمنا مسيت عقوبة ألهنا تكون آخرا واثين الذنب"

 .(2) "عاقَب يعاقب، ع قااًب وم عاقبًة وعقوبًة، فهو م عاق ب وعقيب، واملفعول م عاَقب للمتعدّ ي"ويقال: 

رًما بذنبه: أي جزاه سوًءا مبا صنع"ويقال:   .(3)"عاقب جم 

 .(4)"والع قاب هو: جزاء فعل السُّوء، أي اجلزاء ابلشَّرّ ، وعكسه الثَّواب"

 .(5) أو مبا يؤمل ويؤذي البدَن"ويقال ع قاب بدين: أي "جزاء ابلّضرب 

 .(6)و "الع قوبة، مصدرها عاقَب، وهي: جزاء  فعل السُّوء، وما يلحق اإلنسان من احملنة بعد الذَّنب يف الدُّنيا"

 والعقوبة مفرد ومجعها عقوابت، وللعقوابت مصطلحات تدل على جماهلا ونوعيتها مثل:

 العقوابت العسكرية. -1

 الذكية.العقوابت  -2

 العقوابت الرايضية. -3

 العقوابت البديلة. -4

هي "إجراء اقتصادّي تطبّ قه دولٌة بل  بني األفراد االقتصادية واملقصود هنا ليست العقوابتالعقوابت االقتصادية:  -5

 .(7)على أخرى كمقاطعة بضائعها أو االمتناع عن التَّصدير هلا"

                                                
 ، مادة عقب، بتصرف يسري.78ص  4مرجع سابق، ج، معجم مقاييس اللغةالرازي،  )1(
 .1524ص 2، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )2(
 بتصرف يسري1524ص 2، جاملرجع السابق )3(
 بتصرف يسري. 1525ص 2، جاملرجع السابق )4(
 .1525ص 2، جاملرجع السابق )5(
 بتصرف يسري. 1525ص 2، جاملرجع السابق )6(
 .1525ص 2، جاملرجع السابق )7(
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ّي تتبّناه ع ّدة دول تعمل مع بعضها البعض ضدَّ بلد  واحد قام خبرق القانون العقوابت الدولية: وهي "إجراء قسر  -6

 .(1)الدَّويّل"

 العقوبة اصطالحاا:

 لقد اختلف الفقهاء يف تعريف العقوبة من حيث اللفظ إال أهنم متفقون من حيث املضمون، ومن تعريفات العقوبة:

حيث قال: "زواجر وضعها هللا تعاىل للردع عن ارتكاب ما  ذكر املاوردي يف األحكام السلطانية معىن العقوبة -1

 .(2)حظر، وترك ما أمر"

وجاء يف فتح القدير عن العقوابت: "إهنا موانع قبل الفعل زواجر بعده: أي العلم بشرعيتها مينع اإلقدام على  -2

 .(3)الفعل وإيقاعها بعده مينع من العود إليه"

، ويرى الباحث أن (4)"اجلزاء املقرر ملصلحة اجلماعة على عصيان أمر الشارع"ومن تعريفات العقوبة أيضاً: هي  -3

 مصلحة اجلماعة تتضمنها مصلحة الفرد.

ومن التعريفات القانونية للعقوبة: "هي جزاء جنائي يقرره املشرع وحيكم به القاضي على الشخص املسئول عن  -4

 .(5)اجلرمية"

للعقوبة أيضاً: "العقوبة هي إيالم مقصود يقرره القانون ويطبقه القضاء عن طريق احملاكمة ومن التعريفات القانونية  -5

 .(6)اجلنائية على من تثبت مسئوليته عن اجلرمية"

 أيضا تستهدف بل وحسبولعل التعريف الذي ذكره املاوردي هو األنسب؛ ألن العقوبة ال تستهدف معاقبة اجملرم 

 م الذي وضعت العقوبة من أجل عدم ارتكابه.الزجر عن ارتكاب الفعل احملر 

                                                
 .1525ص 2، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )1(
 .325، مرجع سابق، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،  )2(
 5، د. ط، د. ت( جدار الفكر) فتح القدير، هـ(861)املتوىف:  كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي،ابن اهلمام )3(

 .212ص
 .455ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )4(
 .184، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )5(
 .313، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )6(
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، واجلزاء هو: "عقوبة مفروضة بنّص قانويّن على فعل ممنوع (1)"ويعرب الفقهاء عن العقوابت ابألجزية، ومفردها جزاء"

رون اجلزاءات املناسبة، جزاء نقدّي: أي عقوبة مالّية، قانون جزائّي: أي قانون (2)قانواًن" ، ويقال: "انل املقصّ 

 ، ويقال أيضاً يف أنواع اجلزاءات: اجلزاء اجلنائي، واجلزاء التأدييب، واجلزاء املدين.(3)لعقوابت"ا

 .(4)وتعريف اجلزاء اجلنائي هو: "األثر العام الذي يرتبه القانون على وقوع فعل يعده القانون جرمية"

زاءات يسمى بقانون العقوابت، ويعرف ويف القانون القطري جند أن القانون األساسي الذي حيدد العقوابت أو اجل

قانون العقوابت أبنه: "جمموعة من القواعد القانونية اليت حتدد أنواع األفعال املختلفة اليت تعد جرائم ويبني العقوابت أو 

جلرائم ، ويعرف قانون العقوابت أيضًا أبنه: "جمموع القواعد القانونية اليت حتدد ا(5)التدابري اليت توقع على مرتكبيها"

، وهذه القواعد يف قانون العقوابت ذات شقني أساسيني مها: التجرمي، (6)اجلنائية وما يرتتب على ارتكاهبا من جزاء"

 والعقاب.

وأييت مع قانون العقوابت بعض القوانني اجلنائية اخلاصة اليت ختتص أبنواع معينة من اجلرائم كقانون مكافحة اجلرائم 

لقوانني العقوابت املقررة على اجلرائم اليت نصت عليها، ومن أمثلة هذه القوانني ما جاء يف اإللكرتونية، وتذكر هذه ا

 نص املادة الثامنة من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري حيث نصت املادة على التايل:

( مائة ألف رايل، أو 100,000: "يعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )8املادة 

إبحدى هاتني العقوبتني، كل من تعدى على أي من املبادئ أو القيم االجتماعية، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو 

تسجيالت صوتية أو مرئية تتصل حبرمة احلياة اخلاصة أو العائلية لألشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على 

 .(7)املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات"الغري ابلسب أو القذف، عن طريق الشبكة 

                                                
 .55ص 1، مرجع سابق، جوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون العودة، عبدالقادر،  )1(
 .372ص 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )2(
 .372ص 1، مرجع سابق، جمعجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر،  )3(
 .173سابق، ص، مرجع علم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )4(
 .164املرجع السابق، ص )5(
، نقاًل عن  11، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني  )6(

لعدم ، 1م( ص1977، د. حممود جنيب حسين )القاهرة: دار النهضة العربية، القسم العام –شرح قانون العقوابت كتاب: 
 متكن الباحث من احلصول على هذا الكتاب.

 .8، مادة مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )7(
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، كما أهنا نصت على والغرامة جند أن املادة السابقة نصت على العقوبة وهي السجن الذي ال يزيد على ثالث سنوات

حرمة احلياة اخلاصة أو العائلية أو السب التعدي على اجلرمية وهي التعدي على املبادئ أو القيم االجتماعية، أو 

والقذف ابستخدام األجهزة الذكية أو ملحقاهتا، كالقذف عن طريق برامج التواصل االجتماعي أو نشر صور خاصة 

 إليه وغري ذلك.حبرمة شخص أو عائلته بقصد اإلساءة 

والعلم الذي يبحث يف العقوابت وأنواعها وأساليب تطبيقها هو علم العقاب، وهو من العلوم اجلنائية، وميكن تعريف 

علم العقاب أبنه: "ذلك الفرع من العلوم اجلنائية الذي يبحث يف أغراض اجلزاء اجلنائي وأنسب أساليب تنفيذه 

 .(1)العقوبة" للوصول إىل الغاية املبتغاة من توقيع

 ينوقانون العقوابت هو الذي حيدد اجلرمية وما يقابلها من جزاء، ويضع القواعد العامة اليت حتكم التجرمي والعقاب اللذ

يكمل كل واحد منهما اآلخر، كما يوضح قانون العقوابت األسس العامة للمسئولية اجلنائية وأسباب اإلابحة، كما أن 

اجلزاءات والعقوابت وأحكامها وهو ما يسمى القسم العام يف القانون اجلنائي، أما قانون العقوابت حيدد أنواع 

النصوص اليت تبني قائمة اجلرائم من القتل والسرقة والضرب وغريها وأركاهنا وشروط حتققها هو ما يسمى القسم اخلاص 

كملة جملموعة القواعد العقابية واليت عادة لقانون العقوابت، كما ميتد قانون العقوابت إىل التشريعات العقابية اخلاصة امل

ما تقع على مصاحل متغرية كجرائم املخدرات، وجرائم استخدام األسلحة النارية وحيازهتا دون ترخيص، وجرائم 

اإلرهاب، واجلرائم اإللكرتونية وغريها وهو ما يسمى بقانون العقوابت التكميلي، وبطبيعة احلال فإن قانون العقوابت 

 .(2)لعلوم اجلنائية املتعددة مثل علم اإلجراءات اجلنائية، وعلم اإلجرام، وعلم العقابيرتبط اب

 

                                                
 .163، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )1(
-12، مرجع سابق، صاألمني يف شرح قانون العقوابت القطريد األمني، أبو هاجر، أمح –أبو هاجر، حممد األمني  أنظر: )2(

15. 
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 املطلب الثاين: خصائص العقوبة

 :(1)للعقوبة خصائص وصفات يف ذاهتا متيزها عن غريها من اجلزاءات، ومن أهم هذه اخلصائص بشكل عام هي

 العقوبة إيالم مقصود -1

 شرعية العقوبة -2

 قضائية العقوبة -3

 عدالة العقوبة واملساواة فيها -4

 العقوبة شخصية -5

 أوالا: العقوبة إيالم مقصود

، (2)على اجملرم، أي أن العقوبة "جيب أن حتدث أملًا وجيب أن تكون مقصودة" امن أهم خصائص العقوبة أن فيها أمل

ها أو بعضها، كما أنه يرتبط بنوعية اجلرمية املرتكبة واإليالم املقصود هو جوهر العقوبة، ألنه حيرم اجملرم من كل حقوق

وحجم أضرارها، ابإلضافة إىل أن اإليالم املقصود يف العقوبة يرتبط ابلعقيدة اليت يعتنقها اجملتمع وما يتميز به من قيم 

 وأخالق وعادات، وكل ذلك ينعكس على مقدار األمل وجسامته على اجملرم.

بة ليس مقصوداً لذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق أهداف العقوبة اليت تؤدب اجملرم وتردع إن اإليالم املقصود يف العقو 

 غريه عن ارتكاب األفعال اليت يعتربها اجملتمع جرائم ونص عليها القانون.

 اثنياا: شرعية العقوبة

ول الشريعة ومقاصدها من أهم خصائص العقوبة أهنا شرعية، أي أن الشريعة نصت عليها مث أييت القانون مفسراً ألص

وحبسب اجتهاد املقنن وتنزيالته على الواقع، لينص عليها ضمن تقنينه، ودول العلم توجب مشروعية العقوبة، فال 

 أتخذ ابلعقوبة دون وجود قانون يشرعنها عندهم.

                                                
. / أبو هاجر، حممد 190-187، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  أنظر: )1(

 .316-313، مرجع سابق، ص األمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –األمني 
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية بدولة أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  )2(

 .5م( ص2017، )قطر، د. ط، قطر
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قيع عقوبة مل ينص ومن أهم املبادئ الشرعية والقانونية يف ذلك هو مبدأ: ال جرمية وال عقوبة إال بنص، فال جيوز تو 

عليها القانون، كما أنه ال جيوز املعاقبة على فعل مل ينص القانون على أنه جرمية، وهذا املبدأ من أهم املبادئ اليت 

جاءت به الشريعة اإلسالمية، ومل تعرفه القوانني الوضعية إال يف العهد احلديث، فقد دلت نصوص الشريعة اإلسالمية 

ألفعال وال العقاب عليها إال بنص، ومن خالل هذه النصوص ت علم ما هي اجلرائم اليت يعاقب على أنه ال جيوز َترمي ا

 عليها، ومن هذه النصوص:

َعَث َرس واًل﴾ )اإلسراء: قول هللا  -1 ( يقول القرطيب يف تفسريه لآلية الكرمية: "قوله 15: ﴿َوَما ك نَّا م َعذّ ب نَي َحىتَّٰ نـَبـْ

معذبني حىت نبعث رسوال أي مل نرتك اخللق سدى، بل أرسلنا الرسل، ويف هذا دليل على أن األحكام تعاىل: وما كنا 

ال يعاقب إال بعد ثبوت احلجة وإرسال الرسل الذين يبلغون  ، فهذه اآلية تدل على أن هللا (1)ال تثبت إال ابلشرع"

 .نصوص الشارع للناس

ل َك أَن ملَّْ َيك ن رَّ : ﴿قول هللا  -2 (، وجاء يف تفسري ابن  131بَُّك م ْهل َك اْلق َرٰى ب ظ ْلم  َوأَْهل َها َغاف ل وَن﴾ )األنعام: ذَٰ

كثري: "أي: إمنا أعذران إىل الثقلني إبرسال الرسل وإنزال الكتب، لئال يعاقب أحد بظلمه، وهو مل تبلغه دعوة، ولكن 

، وجاء أيضاً: "مل يكن يعاجلهم ابلعقوبة حىت يبعث (2)ليهم"أعذران إىل األمم، وما عذبنا أحدا إال بعد إرسال الرسل إ

 ال يوقع العقوبة إال بعد بيان الفعل احملرم. ، وهذا يدل على أن هللا (3)إليهم من ينبههم على حجج هللا عليهم"

ر يَن َوم نذ ر يَن ل َئالَّ َيك وَن ل لنَّاس  َعَلى اَّللَّ  ح  قال هللا  -3 ﴾ جٌَّة بـَْعَد الرُّس ل  ۚ وََكاَن اَّللَّ  َعز يزًا َحك يًما: ﴿رُّس اًل مَُّبشّ 

"أي يبشرون من أطاع هللا واتبع رضوانه ابخلريات، وينذرون من خالف (، وجاء يف تفسري ابن كثري: 165)النساء: 

حكيما أي أنه  أمره وكذب رسله ابلعقاب والعذاب، وقوله: لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل وكان هللا عزيزا

، فهذه (4)تعاىل أنزل كتبه وأرسل رسله ابلبشارة والنذارة، وبني ما حيبه ويرضاه مما يكرهه وأيابه، لئال يبقى ملعتذر عذر"

 وليقيموا احلجة على سائر اخللق. أرسل الرسل ليبينوا للناس شريعة هللا  اآلية تدل على أن هللا 

                                                
 .312ص 10، جمرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  )1(
 .360ص 3سابق، ج، مرجع تفسري القرآن العظيمابن كثري،  )2(
 .360ص 3، مرجع سابق، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  )3(
 .422ص 2سابق، جالرجع امل )4(
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مل يرتك اخللق سدى دون شريعة يسريون عليها تبني عقيدهتم  أن هللا  إن هذه اآلايت وغريها تدل بوضوح على

وأمور دينهم ودنياهم، فبينت حقوقهم وواجباهتم، وبينت احلالل واحلرام، وتعاقب املعتدي، وتكافئ املعتدل الصاحل يف 

 الدنيا واآلخرة.

 ومن القواعد اليت قررها األصوليون هي قاعدة: األصل يف األشياء اإلابحة حىت يدل الدليل على التحرمي، وهللا 

أابح أشياء كثرية، وحرَّم بعض األشياء، وسكت الشارع عن أشياء فلم يرد نص إبابحتها وال حترميها وهي من احلالل، 

 .(1)لك فهو من احلاللواحلرام هو ما جاء الدليل على حترميه، وما عدا ذ

فالشريعة اإلسالمية ال تعاقب دون دليل من الكتاب أو السنة أو مستنبط منهما، ولذلك يرى الباحث أن الصياغة 

، وابلتايل فإن أي فعل ال جرمية وال عقوبة إال بدليل شرعيلقاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص، هي:  ةالصحيح

ونالحظ يف اترخينا الفقهي هذه اخلصلة يف تعريف احلرام  دليل شرعي على حترميه،يرتتب عليه عقوبة ما دام هناك 

قد يعفو عن هلالج لج ، كون هللا (3)، أو "ما توعد ابلعقاب على فعله"(2): "ما يعاقب فاعله"حيث عرفه األصوليون أبنه

 اجملرم فال يعاقبه لذلك نقول: احلرام ما استحق فاعله العقوبة.

رعي فالعقوبة منصوص عليها، واآلايت السابقة دليل على أن األحكام ال تَثب ت إال من خالل وإذا كان هناك دليل ش

 .شريعة هللا 

ويقول عبدالقادر عودة يف ذلك: " الشريعة اإلسالمية نصت على جرائم التعزير وعقوابهتا، وعينت اجلرائم وحددت 

لى فعل مل حترمه الشريعة، وال يستطيع أن يعاقب بغري العقوابت حتديدًا دقيقًا حبيث ال يستطيع القاضي أن يعاقب ع

 العقوابت املقررة للتعازير، وال أن خيرج على حدودها.

وإذا كانت هذه هي شهادة النصوص الصرحية، وشهادة الواقع امللموس، فإن القول أبن للقاضي سلطة حتكمية ذاتية 

إذًا إذا قلنا: إن أساس هذا القول هو قلة االطالع أو سوء  مغالنييف جرائم التعزير هو قول ال أساس له، وال نكون 

الفهم، فاحلقيقة اليت ال جيادل فيها إال مكابر أن كل من أويت حظًا من االطالع على نصوص الشريعة، وقدرة على 
                                                

 /هـ  1427، 1، طدار الفكر)دمشق: ، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةحممد مصطفى، لزحيلي، اأنظر:  )1(
 وما بعدها.  190ص 1، ج(م 2006

روضة الناظر وجنة هـ(، 620ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي احلنبلي )املتوىف:  )2(
 .139ص 1، ج(م2002/هـ1423، 2، طمؤسسة الراّين)، املناظر

 .139ص 1جاملرجع السابق،  )3(
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ني تفهم أساليب الفقهاء واصطالحاهتم، يعلم حق العلم أن القاضي ليس له سلطة حتكمية وال غري حتكمية يف تعي

اجلرائم والعقوابت، وأن نصوص الشريعة تكفلت ببيان اجلرمية والعقوبة، وأن سلطة القاضي منحصرة يف تطبيق النص 

على الواقعة املعروضة عليه، فإن انطبق وقع على اجلاين العقوبة، ولكن الشريعة أعطت القاضي سلطة واسعة يف اختيار 

رة للجرمية، وجعلت له أن ينظر يف اختيار العقوبة إىل شخصية املتهم العقوبة اليت يراها مالئمة من بني عقوابت مقر 

وسوابقه، ودرجة أتثره ابلعقوبة، كما ينظر إىل اجلرمية وأثرها يف اجلماعة، وجعلت للقاضي أن يعاقب بعقوبة واحدة أو 

 نه ليس للقاضي سلطة حتكمية وال غري حتكمية إبطالق.إ نقول، ولذلك (1)أبكثر منها"

 : قضائية العقوبةاثلثاا 

من احملكمة  امن خصائص العقوبة أهنا قضائية، أي أنه ال جيوز تنفيذ عقوبة مقررة يف القانون إال إذا أصدرها قاضي

املختصة، وابلتايل ال جيوز توقيع أي عقاب دون الرجوع على حكم القاضي املختص، حىت وإن اعرتف املتهم بشكل 

، فالبد من حكم القاضي ضمانًة حلق األفراد، ومن مقتضيات هذا الزمن، ومبا صريح أو كانت اجلرمية يف حالة تلبس

أقره العرف الدويل أن العقوبة من اختصاصات السلطة القضائية مبا حيدده القانون، ولذلك كان مبدأ قضائية العقوبة 

 من أهم خصاصها.

على: " املتهم بريء حىت  39الثالث املادة  وقد أخذ القانون القطري هبذا املبدأ حيث نص الدستور القطري يف الباب

 .(2)تثبت إدانته أمام القضاء يف حماكمة توفر له فيها الضماانت الضرورية ملمارسة حق الدفاع "

 رابعاا: عدالة العقوبة

إن من أهم مرتكزات األمن هو العدل، والعدل جيب أن يكون حىت يف العقاب، فالعدالة العقابية هي الضامن لألفراد 

من ارتكاب اجلرائم، وحىت حتقق العقوبة أهدافها جيب أن ترضي الشعور العام ابلعدالة، وال يتحقق ذلك إال أبمور 

 أمها:

جيب أن يتناسب حجم العقوبة مع حجم اجلرمية، فال تكون اجلرمية بسيطة وتكون العقوبة شديدة، كما ال جيب  -1

 رمحة يف غري موضعها ظلم.أن تكون اجلرمية جسيمة وتكون العقوبة خفيفة، فال

                                                
 .118-117ص 1، مرجع سابق، جُمَقارنا ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي عودة، عبدالقادر،  )1(
 .39، املادة الدستور الدائم لدولة قطر )2(
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جيب أن تكون العقوبة املقررة يف القانون للجرمية واحدة ابلنسبة جلميع أفراد اجملتمع بغض النظر عن عرقهم أو  -2

نسبهم، أو لوهنم أو مراكزهم االجتماعية مبا حيقق مبدأ املساواة أمام القانون، فيجب توقع العقوبة على كل من ارتكب 

ٌد، : »، واإلسالم يقرر مبدأ املساواة يف نصوص كثرية منها قول الرسول اجلرمية دون متييز ! إنَّ ربَّك ْم واح  اي أيُّها النَّاس 

، وال أَلمْحَر على أْسَوَد، وال أَلْسودَ  ، وال ل َعَجم يّ  على َعريبّ  ٌد، أال ال َفْضَل ل َعريبّ  على عجميّ  على  وإنَّ أابك ْم واح 

لتْقوىأمْحَر؛ إال   .(1)«اب 

 .(2) جيب أن تكون العقوبة حبيث تكفي لتأديب اجلاين وكفه عن معاودة اجلرمية وتزجر غريه -3

﴾ )النحل:  واإلسالم يقرر مبدأ العدالة يف العقوبة، فاهلل  ْلَعْدل  (، يقول السعدي يف 90قال: ﴿إ نَّ اَّللََّ أَيْم ر  اب 

ي أمر هللا به يشمل العدل يف حقه ويف حق عباده، فالعدل يف ذلك أداء تفسريه هلذه اآلية الكرمية: "فالعدل الذ

احلقوق كاملة موفرة أبن يؤدي العبد ما أوجب هللا عليه من احلقوق املالية والبدنية واملركبة منهما يف حقه وحق عباده، 

مامة الكربى، ووالية القضاء ويعامل اخللق ابلعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه حتت واليته سواء يف ذلك والية اإل

 ، (3)ونواب اخلليفة، ونواب القاضي"

هـ(: "فلما تفاوتت مراتب اجلناايت مل يكن بد من تفاوت مراتب العقوابت، 751ويقول ابن القيم اجلوزية )املتوىف: 

من اجلناية جنسا وكان من املعلوم أن الناس لو وكلوا إىل عقوهلم يف معرفة ذلك وترتيب كل عقوبة على ما يناسبها 

ووصفا وقدرا لذهبت هبم اآلراء كل مذهب، وتشعبت هبم الطرق كل مشعب، ولعظم االختالف واشتد اخلطب، 

فكفاهم أرحم الرامحني وأحكم احلاكمني مؤنة ذلك، وأزال عنهم كلفته، وتوىل حبكمته وعلمه ورمحته تقديره نوعا 

                                                
عادل  -احملقق: شعيب األرنؤوط ، مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،هـ(241أبو عبد هللا أمحد بن حممد )املتوىف: ابن حنبل،  )1(

(، تتمة مسند م2001 -هـ  1421، 1، طمؤسسة الرسالة، )الرتكيإشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن  ،مرشد، وآخرون
َصِحيُح . / األلباين، 474ص  38، ج23489، حديث رقم: حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم -األنصار 

ِْهيب ِْغيب َوالرتَّ ألحد على أحد إال الرتهيب من احتقار املسلم، وأنه ال فضل ، ابب كتاب األدب وغريه، مرجع سابق،  الرتَّ
 لغريه. صحيح، حكم احلديث: 135، ص3، ج 2964، حديث رقم ابلتقوى

، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  أنظر: )2(
 1، مرجع سابق، جاإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعي التشريع اجلنائيعودة، عبدالقادر،  /. 7، مرجع سابق، صبدولة قطر

 .290ص
 .447، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )3(
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ويليق هبا من النكال، مث بلغ من سعة رمحته وجوده أن جعل تلك  وقدرا، ورتب على كل جناية ما يناسبها من العقوبة

 .(1)العقوابت كفارات ألهلها"

 فالعقوبة مقيدة ابجملرم وبنوعية اجلرمية وجسامة ضررها وجهة احلق والعفو فيها.

 خامساا: العقوبة شخصية

رمية فقط دون غريه، فالعقوبة من أهم خصائص العقوبة أهنا شخصية، أي أن العقاب ال يقع إال على من ارتكب اجل

 تقع على شخص اجلاين فقط، وهذا األمر يعترب امتداداً ملبدأ شخصية املسؤولية اجلنائية.

 (، 18: ﴿َواَل َتز ر  َواز َرٌة و ْزَر أ ْخَرٰى﴾ )فاطر: ومبدأ شخصية العقوبة من املبادئ اليت جاء هبا اإلسالم، فقال هللا 

ن اشرتك جبرمية فعليه الوزر بقدر فعله، والكثري من جرائم األجهزة الذكية تتم ابملشاركة، فال يتحمل أحد ذنب أحد، وم

حيث يشرتك يف ارتكاب اجلرمية أكثر من شخص، فيكون هناك مباشر ومتسبب، ورمبا يكون هناك جمموعة من 

شاهدة مما يساهم ابنتشار هذا إابحيًا عرب الشبكة فيتسبب ابرتفاع نسبة امل ااملباشرين واملتسببني، كمن يشاهد مقطع

املقطع على نطاق واسع كلما زاد عدد املشاهدين، فيأمث املتسبب ملشاهدته هذا املقطع كما أيمث ملسامهته يف انتشاره، 

علمًا أن من صنع هذا املقطع ونشره آمث ألنه املباشر، وكذلك األمر ابلنسبة لربامج القرصنة والفريوسات الرقمية، 

عجاب مبنشورات القاذف، وتعطيل املواقع اإللكرتونية كمن يؤجر لكرتوين، والقذف عرب الشبكة واإلوالتشهري اإل

 الخرتاق أو تدمري موقع معني على الشبكة وحنو ذلك. اشخص

وابلتايل ، (2)ومن القواعد اليت ذكرها العلماء يف هذا الشأن هي: "يضاف الفعل إىل الفاعل ال اآلمر مامل يكن جمرباً"

يكون الضمان والتعويض إن حصل إضرار على املباشر وإن مل يتعدى كما تقول القاعدة التالية: "املباشر ضامن وإن مل 

، ويف مسألة الضمان على املباشر أو املتسبب تفصيل ال يسع اجملال لذكره، فقد يضمن املباشر أو املتسبب (3)يتعمد"

 على أساس ذلك. الضمانو  أو كالمها حبسب احلال فيحصل العقاب

                                                
 ، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيمإعالم املوقعني عن رب العاملني حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، بن القيم،ا )1(

 .73ص 2ج (م1991 /هـ 1411، 1، طدار الكتب العلمية)بريوت: 
 .90ص 1، مرجع سابق، جدرر احلكام يف شرح جملة األحكامخواجه،  )2(
 .93ص 1املرجع السابق، ج )3(
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ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وال يؤخذ الرجل : »ويف مسألة شخصية العقوبة يقول نبينا 

 ، فال حيمل أحد ذنب أحد، وال تقع العقوبة إال على من ارتكب الفعل احملرم.(1)«جبريرة أبيه وال جبريرة أخيه

من الباب الثالث حيث نصت املادة على: "  40قوبة كما جاء يف املادة ولقد قرر الدستور القطري مبدأ شخصية الع

 .(2) ..."والعقوبة شخصيةال جرمية وال عقوبة إال بقانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل به، 

بًا على أسرة اجلاين أو متتد إىل أسرة اجملرم كالعقوبة املالية أو عقوبة احلبس اليت تؤثر سل اواجلدير ابلذكر أن هناك آاثر 

 من استدان منهم، مع أن األصل أن العقوبة شخصية تكون على اجلاين فقط.

هذه أهم اخلصائص اليت متيز العقوبة عن غريها، وهي بنفس الوقت تعترب من املبادئ اليت ال غىن عنها يف علم العقاب 

 وقانون العقوابت يف أي بلد كان.

 العقوبةاملطلب الثالث: أهداف 

وهي كذلك ، كما أهنا عدوان على حق ويل األمر متمثاًل ابلدولة والقانون، حق هللا إن اجلرمية هي عدوان على 

عدوان على  اجلماعة اليت تشمل األسرة واألقارب واجلريان وكامل اجملتمع واألمة، وبطبيعة احلال فإن اجلرميةعدوان على 

 جلرمية، وقد يكون شخصاً طبيعياً أو معنوايً، وقد يكون واحداً أو أكثر.حق اجملين عليه وهو الذي وقعت عليه ا

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية هلداية الناس وحفظ حقوقهم ومنع االعتداء عليها إال ابحلق، ومن لوازم حفظ احلقوق 

شوفها الشرع احلنيف، يت اهو إجياب العقاب على مرتكب اجلرمية، وهذا العقاب مل يشرع لذاته، بل شرع ليحقق أغراض

 ويريدها كل عاقل، كما أن القوانني الوضعية هتدف إىل حتقيقها مع اختالف بني أهدافها وأهداف الشريعة اإلسالمية.

 

 

                                                
سنن النسائي بشرح احلافظ جالل الدين ، هـ(303أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين )املتوىف: النسائي،  )1(

 ه /1406، 2، طمكتب املطبوعات اإلسالمية، )حلب: حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، السيوطي وحاشية اإلمام السندي
حرف الالم ألف، ، مرجع سابق، صحيح اجلامع الصغري وزايداتهاأللباين، . / 127ص 7، ج4127م(، حديث رقم: 1986

 ، حكم احلديث: صحيح.1217ص  2، ج7277حديث رقم: 
 .39، املادة الدستور الدائم لدولة قطر )2(
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 ومن أهم أهداف العقوبة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي:

 إقامة العدل: -1

﴾ به، فقال   إن العدل يقيم احلق، وينصر املظلوم، وخياف منه الظامل، وقد أمر هللا ْلَعْدل  : ﴿إ نَّ اَّللََّ أَيْم ر  اب 

َعٌة »يف احلديث الشريف:   (، وقال النيب8: ﴿اْعد ل وا ه َو أَقْـَرب  ل لتـَّْقَوٰى﴾ )املائدة: (، وقال هللا 90)النحل:  َسبـْ

، َوَشابٌّ َنَشَأ يف  ع َباَدة  اَّللَّ ، َوَرج ٌل ذََكَر اَّللََّ يف  َخاَلء  ِإَماٌم َعاِدلٌ ي ظ لُّه م  اَّللَّ  يـَْوَم الق َياَمة  يف  ظ لّ ه ، يـَْوَم اَل ظ لَّ إ الَّ ظ لُّه : 

د ، َورَ  ْسج 
َ
َناه ، َوَرج ٌل قـَْلب ه  م َعلٌَّق يف  امل َها، فـََفاَضْت َعيـْ ج اَلن  حَتَاابَّ يف  اَّللَّ ، َوَرج ٌل َدَعْته  اْمَرأٌَة َذات  َمْنص ب  َومَجَال  إ ىَل نـَْفس 

َال ه  َما َصنَـَعْت ميَ ين ه    .(1)«قَاَل: إ يّن  َأَخاف  اَّللََّ، َوَرج ٌل َتَصدََّق ب َصَدَقة  فََأْخَفاَها َحىتَّ الَ تـَْعَلَم مش 

هـ( رمحه هللا: "العدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن مل يكن 728: ويقول ابن تيمية )املتوىف

لصاحبها يف اآلخرة من خالق ومىت مل تقم بعدل مل تقم وإن كان لصاحبها من اإلميان ما جيزى به يف اآلخرة؛ فالنفس 

 .(2)فيها داعي الظلم لغريها ابلعلو عليه واحلسد له؛ والتعدي عليه يف حقه"

األمر من العدل فال شك أن حيل حمله الظلم  غإن إقامة العدالة من أهم األسس اليت يقوم عليها العقاب، وإذا فر 

 العقوبة يف الوصول إىل أهم أهدافها. تمباشرًة، وإذا ذهب العدل وحتقق الظلم فقد فشل

 زجر اجلاين وإصالحه: -2

 على ثالثة أركان يف نظر الباحث هي: اجلزاء، الزجر، التقومي.تنفيذ العقوبة على اجملرم يف اإلسالمي يقوم 

، والتقومي هو أو ارتكاهبا عن معاودة اجلرمية وغريه فاجلزاء هو معاقبة اجملرم على اجلرمية اليت ارتكبها، والزجر هو ردعه

وفيها ضرر عليه وعلى أهله  اصالح اجملرم وإقامة احلجة عليه وتعليمه أن اجلرمية اليت ارتكبها حمرمة من عند هللا 

وجمتمعه وأمته، ألن العقوبة إذا كانت يف حملها ستكون فاعلة يف إحساس اجملرم بعظم ذنبه، فتؤنبه نفسه على ارتكاب 

 اجلرمية، والرمحة للمجرم إذا كانت يف غري حملها فهي ظلم.

                                                
، 8، ج6806، حديث رقم ابب فضل من ترك الفواحش - كتاب احلدودمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(

 .163ص
دينة ، )امل، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسمجمموع الفتاوى تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، بن تيمية،ا )2(

 .146ص 28ج (م1995 / ه1416، د. ط، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريفاملنورة: 
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َن اَّللَّ  ۗ َواَّللَّ  َعز يٌز َحك يٌم﴾ )املائدة: : ﴿َوالسَّار ق  َوالسَّار َقة  فَاْقَطع وا أَْيد يـَه َما جَ قال هللا  َا َكَسَبا َنَكااًل مّ  (، 38زَاًء مب 

يقول ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية: "فإنه يف ابب اجلناايت انسب أن تعظم قيمة اليد خبمسمائة دينار لئال 

ربع دينار لئال يتسارع الناس يف سرقة األموال، جيىن عليها، ويف ابب السرقة انسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه 

، فالعقوبة يف السرقة القطع ملا خانت اليد، بينما ديتها عالية إذا اعتدي (1)فهذا هو عني احلكمة عند ذوي األلباب"

 عليها.

َا َكَسَبا﴾ أي: ذلك القطع جزاء للسا رق مبا سرقه من ويقول السعدي يف تفسريه هلذه اآلية أيضاً: "وقوله: ﴿َجزَاًء مب 

َن اَّللَّ ﴾ أي: تنكيال وترهيبا للسارق ولغريه، لريتدع السراق  أهنم سيقطعون إذا  -إذا علموا-أموال الناس. ﴿َنَكاال مّ 

 ، فإذا وجد اجلزاء وحصل الردع والتنكيل فيتبع ذلك اإلصالح والتقومي.(2)سرقوا"

 إرضاء اجملين عليه: -3

 اجملين عليه وهذا يؤدي بطبيعة احلال إىل حتقيق الرضى االجتماعي.من أهداف العقوبة حتقق رضى 

 ردع الناس وزجرهم عن ارتكاب اجلرائم: -4

الردع اخلاص يكون للمجرم يف عدم معاودة فعلته، أما الردع العام فيكون يف زجر الناس وختويفهم وحتذيرهم عن 

: ﴿َوْلَيْشَهْد َعَذاهَب َما سالمية يف توقيع العقاب، كما يف قوله ارتكاب احملرمات واجلرائم، وهذا األمر أقرته الشريعة اإل

َن اْلم ْؤم ن نَي﴾ )النور:  (، ويقول ابن كثري يف تفسريه لآلية الكرمية: "وقال قتادة: أمر هللا أن يشهد عذاهبما 2طَائ َفٌة مّ 

ويقول السعدي يف تفسريه كذلك: ، (3)طائفة من املؤمنني، أي نفر من املسلمني ليكون ذلك موعظة وعربة ونكاال"

، وهذا االرتداع والزجر يكون للمجرم وللناس، أبنه من فعل مثل فعلته (4)"ليشتهر وحيصل بذلك اخلزي واالرتداع"

 يعاقب مثل عقابه.

 

 

                                                
 .100ص 3، مرجع سابق، جتفسري القرآن العظيمابن كثري،  )1(
 .230، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )2(
 .7-6ص 6سابق، ج، مرجع تفسري القرآن العظيمابن كثري،  )3(
 .561، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )4(
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 محاية اجملتمع واصالحه من الفساد واجلرائم: -5

ومنعها وجلب املصاحل وحتقيقها، وحفظ الضرورايت، ومكافحة من أهم مقاصد الشريعة اإلسالمية هو دفع املفاسد 

 اجلرمية والظواهر االجرامية وتوعية الناس وحتذيرهم منها، ولذلك شرعت احلدود وسائر العقوابت.

 منع األخذ ابلثأر: -6

القتل أو يف غريها من من أهداف العقاب يف الشريعة اإلسالمية هو منع األخذ ابلثأر أو الرد ابملثل سواء يف جرائم 

 .، لتنضبط أحوال الناساجلرائم، وحصر تنفيذ العقوبة يف ويل األمر

 حتقيق األمن وحفظ احلقوق: -7

أنفس املعتدى عليهم ورد  ةمن أهم أهداف العقاب هو حتقيق األمن وحفظه، ورد احلقوق إىل أصحاهبا، ومواسا

 حقوقهم، وإرضاء الشعور العام للمجتمع واألمة.

 لتطهري وتكفري الذنوب:ا -8

 من أهداف العقوبة يف اإلسالم هو تطهري الذنوب اليت ارتكبها اجملرم وعوقب عليها.

ًئا فـَع وق َب ب ه  فـَه َو َكفَّارَت ه  »:  ويف احلديث قال النيب   .(1)«َفَمْن َوىَف م ْنك ْم َفَأْجر ه  َعَلى اَّللَّ ، َوَمْن َأَصاَب م ْن َذل َك َشيـْ

 على فعله. وذلك بشرط التوبة النصوحة عن الفعل وعدم العودة إليه والندم

 احرتام التشريع اإلسالمي: -9

، فاهلل (2)عن انفع، عن ابن عمر، قال: "مسعت عمر بن اخلطاب يقول: ملا يزع هللا ابلسلطان أعظم مما يزع ابلقرآن"

  قد يزجر ويردع ابلسلطان ماال يردع ابلقرآن، فبعض الناس تؤثر فيه القوانني والعقوابت اليت أقرها السلطان وتزجره

 وختوفه أكثر مما تؤثر فيه زواجر القرآن، وذلك لضعف إميانه.

 ومن أهم أهداف العقوبة يف القانون:

 محاية املصاحل االجتماعية -1

 حتقيق االستقرار القانوين -2

                                                
 .159، ص8، ج7846احلدود كفارة، حديث رقم  ابب – كتاب احلدودمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(
، بغداد اتريخ (،هـ463: املتوىف) البغدادي ابخلطيباملعروف  مهدي، بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر البغدادي، أبو )2(

 .172ص 5ج ،2034م( رقم:  2002 / هـ1422، 1اإلسالمي، ط الغرب معروف، )بريوت: دار عواد د. بشارحتقيق: 
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 إرضاء الشعور ابلعدالة -3

 .(1)مقاومة الظاهرة االجرامية -4

واملالحظ على القانون أنه ال يهتم مبسألة التطهري وتكفري الذنوب، كما أنه ال يراعي مسألة أن العقوبة من عند هللا 

 وابلتايل ال يورث ابلنفس هيبة املخافة من هللا ، ما دام أن القانون  وعقوبة اآلخرة، وهلذا السبب يرى اجملرم أنه

مل يكشف جرميته فال يعترب نفسه جمرماً، ألنه ال يوجد ما يدفعه على ذلك كاخلوف من هللا وعقابه يف الدنيا واآلخرة، 

يراه يف كل  ولذلك تتميز الشريعة اإلسالمية ابهليبة اإلهلية يف تشريعاهتا األمر الذي جيعل اإلنسان ملتزمًا ألن هللا 

 الناس ومل تكشفه قوانينهم. حني وإن غفل عنه

، ولكن الشريعة على اجملرمني والعقوابت وإن شرعت للمصلحة العامة فإهنا ليست يف ذاهتا مصاحل بل هي مفاسد

، ألصحاهبا أوجبتها ألهنا تؤدي إىل مصلحة اجلماعة احلقيقية، وإىل صيانة هذه املصلحة، ورمبا كانت اجلرائم مصاحل

، فالزان وشرب اخلمر والنصب العظيمة إىل املفاسد هنا تؤدي لكوهنا مصاحل، بل ألولكن الشريعة هنت عنها؛ ال

واختالس مال الغري واخرتاق املواقع االلكرتونية وسرقة معلوماهتا دون وجه حق والتشهري، كل ذلك قد يكون فيه 

عنها؛ ال لكوهنا مصاحل، بل ألهنا مصلحة لألفراد، ولكنها مصاحل ليس هلا اعتبار يف نظر التشريع اإلسالمي، وقد هنى 

تؤدي إىل فساد اجلماعة، وتتفق الشريعة اإلسالمية مع القانون يف أن الغرض من تقرير اجلرائم والعقاب عليها هو 

 .(2)حفظ مصلحة اجلماعة، وصيانة نظامها، وضمان بقائها

 ياملبحث الثاين: العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف القانون القطر 

يتناول هذا املبحث احلديث عن العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف القانون القطري، فيبني أواًل أنواع العقوابت 

يف القانون، مث يبني عقوابت اجلرائم الواقعة على األجهزة وملحقاهتا، كما يبني عقوابت اجلرائم الواقعة على األفراد، 

تحدث املطلب األول عن أنواع العقوابت يف القانون القطري بشكل عام، وذلك من خالل ثالثة مطالب، حيث ي

                                                
واإلجراءات اجلنائية ، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  أنظر: )1(

 العقوابت قانون شرح يف األمني األمني، أمحد هاجر، أبو – األمني حممد هاجر، أبو /. 3، مرجع سابق، صبدولة قطر
 وما بعدها. 13 ص سابق، مرجع ،القطري

 وما بعدها، بتصرف. 56ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر، أنظر:  )2(



 

178 

بينما يتحدث املطلب الثاين عن عقوابت جرائم األجهزة الذكية الواقعة على األجهزة وملحقاهتا يف القانون، كما 

 يتحدث املطلب الثالث عن عقوابت جرائم األجهزة الذكية الواقعة على األفراد يف القانون القطري.

 املطلب األول: أنواع العقوابت يف القانون

هناك أنواع كثرية للعقوابت تنقسم ابعتبارات خمتلفة أو حبسب وجهة النظر إليها، فيكتفي الباحث بتقسيم العقوابت 

 .(1)من حيث اجلسامة، ومن حيث العالقة ببعضها 

 أوالا: تقسيم العقوبة من حيث جسامتها:

: "اجلرائم ثالثة أنواع: اجلناايت، 21لعقوابت من حيث اجلسامة كما جاء يف املادة نص القانون القطري على أنواع ا

 .(2)واجلنح، واملخالفات. وحيدد نوع اجلرمية وفقاً للحد األقصى للعقوبة املقررة هلا يف القانون"

 ثالثة أنواع هي:وبناًء على املادة السابقة تكون أنواع العقوابت يف القانون القطري من حيث اجلسامة 

 عقوابت اجلناية: -1

هي: " اجلناايت هي اجلرائم املعاقب عليها ابإلعدام أو  22وعقوبة اجلناية كما حددها القانون القطري يف املادة 

، فتبدأ عقوبة اجلناية من احلبس الذي يزيد عن ثالث (3)احلبس املؤبد أو احلبس الذي يزيد على ثالث سنوات"

 احلكم ابإلعدام، وتعترب عقوبة اإلعدام أشد أنواع العقوابت على اإلطالق ألهنا تنهي حياة اجملرم.سنوات إىل 

 عقوابت اجلنح: -2

ال يزيد عن ثالث سنوات،  ذيواجلنح هي العقوابت اليت تبدأ من الغرامة اليت تزيد عن ألف رايل قطري إىل احلبس ال

يف سنة  23أضيفت إىل أنواع العقوابت بعد التعديل على املادة ابإلضافة إىل عقوبة التشغيل االجتماعي اليت 

كالتايل: "اجلنح هي اجلرائم املعاقب عليها ابحلبس ملدة ال تزيد على ثالث   23م، حيث كان نص املادة 2009

                                                
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني أنظر:  )1(

 وما بعدها. 7، مرجع سابق، صبدولة قطر
 .21، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )2(
 .22، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )3(
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نون سنوات وابلغرامة اليت تزيد على ألف رايل، أو ابلتشغيل االجتماعي، أو إبحدى هذه العقوابت، ما مل ينص القا

، وال جيوز تطبيق عقوبة التشغيل االجتماعي إال يف اجلنح املعاقب عليها ابحلبس مدة ال َتاوز (1)على خالف ذلك"

سنة وابلغرامة اليت تزيد على ألف رايل قطري، أو إبحدى هاتني العقوبتني، مىت رأت احملكمة أن طبيعة اجلرمية أو 

 من قانون العقوابت. 1مكرر  63لك يف املادة الظروف اليت ارتكبت فيها تربر ذلك، كما جاء ذ

 عقوابت املخالفة: -3

 وهي الغرامات اليت ال تزيد على ألف رايل قطري.

 اثنياا: تقسيم العقوابت من حيث العالقة ببعضها:

 لقد قسم القانون القطري العقوابت من حيث العالقة ببعضها إىل عقوابت أصلية وعقوابت فرعية.

 ألصلية:أوالا: العقوابت ا

العقوبة األصلية هي: "العقوابت اليت يقررها القانون كجزاء رئيسي للجرمية، حبيث يكفي النطق هبا وحدها من أجل 

 ، والعقوبة األصلية هي اليت وضعت أساساً ملعاقبة اجملرم هبا.(2)اجلرمية"

من القانون وكان  57يف املادة  ولقد نص قانون العقوابت القطري على العقوابت األصلية كما جاء يف الباب السادس

 نصها: "العقوابت األصلية هي: 

 اإلعدام.  -1

 احلبس املؤبد.  -2

 احلبس املؤقت.  -3

 الغرامة.  -4

 .(3)التشغيل االجتماعي" -5

                                                
 .22املرجع السابق، مادة  )1(
 .192، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )2(
 .57، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )3(
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اإلعدام،  :فبناًء على املادة السابقة تكون العقوابت األصلية اليت أقرها القانون القطري ونص عليها مخس عقوابت هي

 ، والتشغيل االجتماعي.، والغرامة املاليةواحلبس املؤبد، واحلبس املؤقت

 اثنياا: العقوابت الفرعية:

العقوابت الفرعية هي: "العقوابت الثانوية اليت ال ميكن توقيعها مبفردها إال إذا كانت هناك عقوابت أصلية حمكوم 

 ة.، فالعقوابت الفرعية هي عقوابت غري رئيسي(1)هبا"

 والعقوبة الفرعية هلا نوعان: عقوبة تبعية، وعقوبة تكميلية.

 العقوبة التبعية: -1

العقوبة التبعية هي عقوبة غري رئيسية، وال جيوز توقيعها على اجملرم لوحدها، ألهنا عقوبة تلحق العقوبة األصلية تلقائياً 

ور مع العقوبة األصلية وجودًا وعدماً، فإذا وجدت دون النطق هبا بقوة القانون، وميكن القول إن العقوبة التبعية تد

العقوبة األصلية فتوجد العقوبة التبعية، وإن مل توجد العقوبة األصلية فال توجد العقوبة التبعية، وابلتايل فالعقوبة التبعية 

 .(2) هي أثر حتمي للعقوبة األصلية

 العقوبة التكميلية: -2

العقوبة التبعية أبن كاًل منهما عقوبة غري رئيسية أي ال جيوز توقيعها مبفردها العقوبة التكميلية من جهة تتفق مع 

 العقوبة التكميلية وختتلف معها أبن العقوبة التبعية تكون كأثر حتمي للحكم ابلعقوبة األصلية دون النطق هبا، ولكن

ا القاضي صراحة ابحلكم، من جهة أخرى تتفق مع العقوبة األصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إال إذا نطق هب

وابلتايل ال تنفذ العقوبة التكميلية إال إذا نطق هبا القاضي صراحة يف احلكم على عكس العقوبة التبعية اليت ال حتتاج 

 .(3)إىل النطق هبا 

                                                
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية بدولة أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  )1(

 .9، مرجع سابق، صقطر
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  أنظر: )2(

، مرجع سابق، علم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد وما بعدها /  9، مرجع سابق، صبدولة قطر
 وما بعدها. 192ص

، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  أنظر: )3(
 .32سابق، ص ، مرجعبدولة قطر
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 :إىل قسمنيالعقوابت التكميلية تنقسم و 

 القاضي، فيلزمه النطق هبا.، وتكون إذا أوجبها القانون على عقوبة تكميلية وجوبية -أ

، وتكون إذا أجاز القانون للقاضي احلكم هبا من عدمه على حسب وجهة نظر القاضي عقوبة تكميلية جوازية -ب

 ومالبسات اجلرمية.

 من قانون العقوابت القطري: 64وهذا ما جاء يف نص املادة 

إذا كان القانون يقضي هبا كأثر حتمي للحكم ابلعقوبة "العقوابت الفرعية إما تبعية أو تكميلية، وتكون العقوبة تبعية، 

األصلية، وتكون العقوبة تكميلية، إذا كان توقيعها متوقفًا على حكم القاضي هبا، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو 

 .(1)أجازه له"

 عقوابت: 65املادة وكما حدد القانون القطري العقوابت األصلية فإنه حدد أيضا العقوابت الفرعية كما جاء يف نص 

 "العقوابت التبعية والتكميلية هي:

 ( من هذا القانون. 66احلرمان من كل أو بعض احلقوق واملزااي املنصوص عليها يف املادة ) -1

 احلرمان من مزاولة املهنة. -2

 العزل من الوظائف العامة.  -3

 إغالق املكان أو احملل العام.  -4

 الوضع حتت مراقبة الشرطة.  -5

 املصادرة. -6

 .(2)إبعاد األجنيب عن البالد" -7

عقوابت قد تكون تبعية حتمية وقد تكون تكميلية وجوبية أو جوازية حبسب  65والعقوابت السبع املذكورة يف املادة 

 ، وحبسب نوع العقوبة األصلية.املفهوم احملدد لكل منها

                                                
 .64، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
 .65املرجع السابق، مادة  )2(
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قوبة تبعية حتمية يف حال احلكم على اجملرم يف جناية وعلى سبيل املثال تكون عقوبة احلرمان من مزاولة املهنة ع

زيد بطبيعة احلال تابحلبس مدة َتاوز سبع سنوات، وتكون مدة احلرمان يف مثل هذه احلاالت مساوية ملدة احلبس اليت 

 .عن سبع سنوات

وتكون عقوبة احلرمان من مزاولة املهنة عقوبة تكميلية إذا كان احلكم على عقوبة جناية ابحلبس الذي تقل مدته عن 

 .(1)سبع سنوات، ويف كل األحوال تكون العربة يف نوع العقوبة ال بوصف اجلرمية 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

قانون وكما أن القانون القطري نص على العقوابت األصلية والفرعية اليت تشمل بعض التدابري االحرتازية، فقد نص 

يف الكتاب الثالث من الباب اخلامس على إجراءات تنفيذ التدابري  2004( لسنة 23اإلجراءات اجلنائية رقم )

جهة اخلطورة اإلجرامية للمجرم وال تقصد يف ذاهتا اإليالم وإن ، علماً أن هدف التدابري االحرتازية هو موا(2)االحرتازية

                                                
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات اجلنائية أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني أنظر:  )1(

 وما بعدها. 35سابق، ص، مرجع بدولة قطر
 .363-362، مادة إبصدار قانون اإلجراءات اجلنائية 2004( لسنة 23قانون رقم )دولة قطر،  )2(

 العقوابت الفرعية العقوابت األصلية

 يف القانون القطري تقسيم العقوابت من حيث العالقة ببعضها

 عقوابت تكميلية عقوابت تبعية

 عقوابت تكميلية جوازية عقوابت تكميلية وجوبية
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تضمنت يف الواقع إيالماً ألهنا توجه ضد من ارتكب جرمية من قبل وخيشى منه خلطورته اإلجرامية، واخلطورة اإلجرامية 

لقطري مجع بني ، والقانون ا(1)هي "حالة مرتبطة ابلشخص تنبئ ابحتمال ارتكاب اجملرم يف املستقبل جرمية اتلية"

 العقوابت والتدابري االحرتازية.

 عقوابت اجلرائم الواقعة على األجهزة وملحقاهتااملطلب الثاين: 

هناك نوعان من األهداف اليت تستهدفها جرائم األجهزة الذكية، فإما أن يستهدف هذا النوع من اجلرائم األجهزة أو 

ختتلف العقوبة على حسب نوع اجلرمية والطرف املستهدف فيها،  أحد ملحقاهتا، وإما أن يستهدف اإلنسان، وابلتايل

 وهذا املطلب يتحدث عن عقوابت جرائم األجهزة الذكية اليت تستهدف األجهزة وملحقاهتا يف القوانني القطرية.

 ،إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11رقم )وملا كانت هذه العقوابت متفرقة يف أكثر من قانون وهي: قانون 

إبصدار  2010( لسنة 16رقم )، وقانون إبصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية 2014( لسنة 14رقم )وقانون 

 ، فيذكر الباحث مواد كل قانون على حدة.قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية

 :(2)جرائم األجهزة الذكية ضد األجهزة وملحقاهتا يف قانون العقوابتأوالا: عقوابت 

جمموعة من العقوابت للجرائم اليت قد ترتكب ابستخدام  2004لسنة  11لقد ذكر قانون العقوابت القطري رقم 

 هي:اليت تستهدف األجهزة أو ملحقاهتا هذه اجلرائم عقوابت األجهزة الذكية، و 

 :292املادة  -1

ضافة إىل الغرامة اليت ال تزيد من قانون العقوابت على عقوبة احلبس الذي ال يزيد عن سنة ابإل 292نصت املادة 

صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد على مخسة آالف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني لكل من 

االستغالل أو التوزيع أو العرض كتاابً أو مطبوعاً أو كتاابت أخرى أو رسومًا أو صوراً أو أفالماً أو رموزاً أو غري ذلك 

 املخلة ابحلياء أو اآلداب العامة. من األشياء،

                                                
 .253، مرجع سابق، صعلم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد  )1(
 مادة. 396ون حيتوي على ، هذا القانإبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )2(
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وي عاقب بذات العقوبة، كل من أعلن عن شيء من ذلك، أو عرضه على اجلمهور أو ابعه أو أّجره أو عرضه للبيع أو 

 لإلجيار ولو يف غري عالنية، وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع أبي وسيلة.

اليت ال تزيد على عشرة آالف رايل أو إحدى هاتني  والغرامة نيوتكون العقوبة احلبس الذي ال َتاوز مدته سنت

 العقوبتني، إذا كان من شأن ذلك استغالل طفل ال يزيد عمره على ستة عشر عاماً.

 تعقيب

حبيث تساهم يف نشر  وهذه اجلرمية هي جرمية مزدوجة ألهنا استهدفت األجهزة من خالل جعل األجهزة وسيلة وخمزان

 أثر اجلرمية. اشتدما من شأنه االخالل ابحلياء العام، كما تستهدف هذه اجلرمية اجملتمع ككل، وتضاعف العقوبة كلما 

فعلى سبيل املثال من حاز على قرص صلب فيه مواد خملة ابحلياء واآلداب العامة كمن ميلك صوراً لشخص عار  أو يف 

ضها أو قام بنشرها يف مواقع التواصل االجتماعي مثاًل أو عرضها للبيع، يعاقب بعقوبة أوضاع غري أخالقية بقصد عر 

احلبس الذي ال يزيد عن سنة ابإلضافة إىل الغرامة اليت ال تزيد على مخسة آالف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني  

 بشأن السلطة التحكمية للقاضي، كما يقضي به القاضي وحبسب نوع اجلرمية وقوة ضررها وهو ما أشران إليه سابقاً 

والغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف رايل أو إحدى هاتني  تنيسن الذي ال يتعدىاحلبس  تشدد إىل العقوبةولكن 

 العقوبتني، إذا كان من شأن ذلك استغالل طفل ال يزيد عمره على ستة عشر عاماً.

اخلاص جبرائم احلاسب اآليل لقد نص قانون العقوابت القطري يف الكتاب الثالث من الباب الثالث يف الفصل اخلامس 

كما ذكر العقوابت من هذا القانون الذي ذكر عدداً من جرائم األجهزة الذكية   387إىل  370وحتديداً يف املواد من 

 املقررة هلا.

 عقوابت جرائم احلاسب اآليل

 :371ة املاد -2

كل من توصل بطريق التحايل إىل نظام املعاجلة اآللية للبياانت احملفوظة يف جهاز حاسب آيل، أو نصت على معاقبة  

احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، ، وكانت عقوبة هذه اجلرمية هي ضبط داخله، أو يف جزء منه، بدون وجه حق

، علمًا أن هذه العقوبة جملرد رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتنيالغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف ابإلضافة إىل 
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الدخول على نظام املعاجلة يف احلاسوب دون وجه حق، وهناك جرائم أخرى تنتج عن الدخول يف نظام حاسب آيل  

 كما سيأيت.

 :372املادة  -3

، إذا نتج عن ذلك 371 ة رقمالسابق كل من ارتكب فعاًل من األفعال املنصوص عليها يف املادةنصت على معاقبة  

، وكانت العقوبة املقررة هلذه اجلرمية حمو أو تعديل يف املعلومات املوجودة داخل النظام، أو إتالفه، أو تعطيل تشغيله

الغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف ابإلضافة إىل ثالث سنوات،  يزيد علىقل عن سنة وال الذي ال ياحلبس وهي 

هنا قيد القانون أبن يكون احلد األدىن للعقوبة سنة كاملة ال أقل، ابإلضافة إىل ، و سني ألف رايلرايل وال تزيد على مخ

الدخول إىل التالعب ابلبياانت أو جمرد ، وذلك ألن اجلرمية َتاوزت لتصل إىل مخسني ألف رايل رفع قيمة الغرامة

 الغرامة بل نصت هبما معاً.، كما أن املادة مل ختري بني احلبس أو االضرار ابلنظام

إن هذه العقوابت ختص احلق العام، وال مينع ذلك من حق اجملين عليه أن يطالب حبقه اخلاص كما جاء يف القانون 

ملن حلقه ضرر شخصي مباشر من اجلرمية : "19مثل ما جاء يف قانون اإلجراءات اجلنائية القطري حيث جاء يف املادة 

 يف سائر اجلرائم. وذلك (1)"أن يدعي ابحلقوق

 :373مادة  -4

بياانت يف نظام املعاجلة أي ، سواء بطريق مباشر أو غري مباشر، بدون حق كل من أدخل عمداً نصت على معاقبة  

، وكانت عقوبة اآللية اخلاص بشخص أو جبهة ما، أو دّمر أو عَّدل البياانت اليت حيتويها أو طريقة معاجلتها أو نقلها

حلبس مدة ال تقل عن سنة وال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف رايل وال اهذه اجلرمية وهي 

 .تزيد على مخسني ألف رايل

 :374مادة  -5

كل من أتلف أو عّطل أو خّرب عمدًا وحدات اإلدخال أو اإلخراج كالذاكرة أو شاشة حاسب   معاقبةنصت على 

، وكانت عقوبة هذه اجلرمية هي ات املكونة له، أو جعلها غري صاحل لالستعمالآيل مملوك للغري أو اآلالت أو األدو 

 .احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف رايل

                                                
 .19، مادة إبصدار قانون اإلجراءات اجلنائية 2004( لسنة 23قانون رقم )دولة قطر،  )1(



 

186 

 :375مادة  -6

مدة ال َتاوز ، ابحلبس استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آالت حاسب آيل مملوك للغرينصت على معاقبة كل من 

 .ثالثة أشهر، وابلغرامة اليت ال تزيد على ثالثة آالف رايل، أو إبحدى هاتني العقوتني

وتكون العقوبة احلبس مدة ال َتاوز سنتني، إذا وقعت هذه اجلرمية من موظف عام أو من شخص من العاملني داخل 

 اجلهة أو املكان املوجود به جهاز احلاسب اآليل.

إىل  اجملرماوز ثالث سنوات، والغرامة اليت ال تزيد على عشرين ألف رايل، إذا توصل وتكون العقوبة احلبس مدة ال َت

هذا االستخدام أو االتصال اإللكرتوين عن طريق التحايل بنظام حاسب آيل إلحدى الوزارات واألجهزة احلكومية 

 .اهليئات واملؤسسات العامة، أو األخرى

سنوات، إذا ُت االتصال ابحلاسب اآليل أو ابملعلومات احملفوظة فيه عن وتكون العقوبة احلبس مدة ال َتاوز مخس 

 طريق اقتحام املكان املوجود به احلاسب.

 تعقيب

واملالحظ هنا أن العقوبة تكون مشددة كلما كانت اجلرمية أكثر ضرراً ومساساً ابملصلحة العامة، وذلك ألن اجلرائم اليت 

عدداً كبرياً من الناس كما متس مسعة الدولة، وابلتايل يكون ضررها أكرب من  متس املصلحة العامة متس يف نفس الوقت

الضرر الشخصي، فيلزم أن يقوم املقنن ابلنص على عقوبة مشددة تكون زاجرة ورادعة حتفظ النظام العام كما حتفظ 

 هيبة الدولة.

 :377مادة  -7

راص، أو االسطواانت اخلاصة حباسب آيل مملوك كل من ّسجل، أو زرع عمدًا فريوسًا على األق  معاقبةنصت على 

ابحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال َتاوز ، للغري، بقصد تدمري براجمه، أو بياانته املسجلة، أو املخزنة يف داخله

 .ثالث سنوات

بطء  وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال َتاوز ثالث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفريوس

 تشغيل نظام احلاسب اآليل عن معدله الطبيعي.
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وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وال َتاوز ثالث سنوات، إذا ترتب على استخدام الفريوس تدمري الربامج، 

 أو البياانت املسجلة أو املخزنة يف داخل احلاسب اآليل.

 :378مادة   -8

و عدل يف املعلومات، أو البياانت، أو الربامج املخزنة يف جهاز حاسب كل من ّغري يف احلقيقة أمعاقبة  نصت على 

الذي ال تتعدى بس ابحل آيل مملوك للغري، أو حما بعضها عن طريق استخدام الفريوس، أو أي طريق آخر غري مشروع

 .ثالث سنواتال مدته

 :379مادة  -9

عن طريق إدخال معلومات، أو بياانت زائفة أو كل من استخدم حاسبًا آليًا يف التالعب، سواء   معاقبةنصت على 

 .ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات ،غري حقيقية، أو عن طريق العبث ابلربامج

 تعقيب

من حيث النتيجة، وإن اختلفت  اونالحظ أن القانون مل يفرق يف املادتني السابقتني يف العقاب ما دام الفعل واحد

 طريقة وكيفية ارتكابه.

 :380مادة  -10

ترتب عليه اإلضرار إذا كل شخص ارتكب تزويرًا يف املستندات املعاجلة آلياً، أاّيً كان شكلها،   معاقبةنصت على 

ابحلبس مدة ال َتاوز مخس سنوات، وي عد تزويراً كل تغيري ، ابلغري، أو استعمل هذه املستندات املزورة مع علمه بذلك

 املسجلة على ذاكرته، للحصول على نتائج غري صحيحة.يف برامج احلاسب اآليل، أو الربامج 

 بطاقات الدفع اآليل

 :382مادة  -11

 كل من:  معاقبةنصت على 

 حاز أو استخدم آالت صنع بطاقات الدفع اآليل دون تصريح من اجلهات املختصة. -أ

 حاز أو أحرز بطاقة دفع آيل مزورة، أو مسروقة مع علمه بذلك. -ب

 ات دفع آيل معدة لإلصدار دون تصريح بذلك من البنك.حاز أو أحرز بطاق -ج
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 حاز بغري ترخيص من البنك آالت ومعدات طباعة بطاقات الدفع اآليل. -د

 حاز أدوات مصرفية يدوية أو آلية مما ي ستخدم يف إمتام التعامل ببطاقات الدفع اآليل دون تصريح بذلك. -هـ

حلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال َتاوز ثالث سنوات، ابحيث نصت على من ارتكب أاًي من هذه األفعال 

 .وابلغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف رايل وال تزيد على عشرين ألف رايل

 :383مادة  -12

اليت ال تقل عن املالية الغرامة ابإلضافة إىل مخس سنوات،  يتعدىعن سنة وال  الذي ال يقلاحلبس عقوبة نصت على 

 :ارتكب فعالً من األفعال التالية كل منلتزيد على عشرين ألف رايل  عشرة آالف رايل وال

 زّور بطاقة دفع آيل. -أ

 استعمل بطاقة دفع آيل مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك. -ب

 قَبل بطاقات دفع آيل غري سارية، أو مزورة، أو مسروقة، مع علمه بذلك. -ج

 عة بطاقات الدفع اآليل بدون ترخيص.َصَنع املعدات، أو اآلالت املستخدمة يف صنا -د

 :384مادة  -13

الغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف إلضافة إىل ثالث سنوات، ابال الذي ال تتعدى مدتهاحلبس نصت على عقوبة 

بتلقي  كل موظف أبحد البنوك أو املؤسسات املالية، أو مكاتب الصرافة أو غري ذلك من اجلهات اخلاصةلرايل، 

 أسرار املتعاملني معها، أو حصل عليها بدون مسوغ إلصدار بطاقات دفع آيل مزورة. قام إبفشاءاألموال، 

 :385مادة  -14

(، 378(، )377(، )374(، )373(، )372(، )371العقوبة املنصوص عليها يف املواد ) مضاعفةنصت على 

رمة على جهاز حاسب آيل مملوك إلحدى الوزارات أو إذا ارتكبت األفعال اجملالقانون، ( من هذا 380(، )379)

 األجهزة احلكومية األخرى، أو اهليئات واملؤسسات العامة.

 :386املادة  -15
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يف مجيع األحوال، حيكم برد املبالغ املستوىل عليها، وكذلك مصادرة كافة اآلالت املضبوطة واملستخدمة نصت على أنه 

الكتاب الثالث من الباب الثالث ابلفصل اخلامس اخلاص جبرائم يف يها يف ارتكاب إحدى اجلرائم املنصوص عل

 قانون العقوابت.من  387إىل  370احلاسب اآليل وحتديداً يف املواد من 

 :387املادة  -16

اخلاص جبرائم احلاسب اآليل، مبا ال جياوز اخلامس  الشروع يف اجلنح املنصوص عليها يف الفصلنصت على معاقبة 

 األقصى للعقوبة املقررة للجرمية التامة.نصف احلد 

 تعقيب

 اوزواملالحظ على كل هذه العقوابت أهنا داخلة يف عقوابت اجلنح وهي العقوابت اليت تزيد عن ألف رايل وال َت

القانون ثالث سنوات، العقوابت هنا هي احلبس أو الغرامة أو هبما معاً، ومها من العقوابت األصلية، كما أن احلبس ل

 دمج مع العقوابت األصلية، عقوبة فرعية وهي املصادرة ورد األموال املستوىل عليها بطبيعة احلال.

 (1)مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةجرائم األجهزة الذكية ضد األجهزة وملحقاهتا يف قانون اثنياا: عقوابت 

نائية اخلاصة املكملة لقانون العقوابت، حيث ينص يعترب قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري من القوانني اجل

على جمموعة من العقوابت اخلاصة ابجلرائم اإللكرتونية اليت ترتكب غالبًا من خالل األجهزة الذكية، وهذه العقوابت 

 هي:

 عقوبة جرمية الدخول على األنظمة اإللكرتونية

 :2مادة  -1

 ( مخسمائة ألف رايل500,000وابلغرامة اليت ال تزيد على )احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، على عقوبة نصت 

كل من متكن عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إبحدى وسائل تقنية املعلومات، بغري وجه حق، من الدخول إىل موقع ل

 .إلكرتوين أو نظام معلومايت ألحد أجهزة الدولة أو مؤسساهتا أو هيئاهتا أو اجلهات أو الشركات التابعة هلا

وت ضاعف العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول احلصول على بياانت أو معلومات 

إلكرتونية، أو احلصول على بياانت أو معلومات متس األمن الداخلي أو اخلارجي للدولة أو اقتصادها الوطين أو أية 

                                                
 مادة. 54، هذا القانون حيتوي على مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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بذلك، أو إلغاء تلك البياانت واملعلومات اإللكرتونية أو  بياانت حكومية سرية بطبيعتها أو مبقتضى تعليمات صادرة

إتالفها أو تدمريها أو نشرها، أو إحلاق الضرر ابملستفيدين أو املستخدمني، أو احلصول على أموال أو خدمات أو 

 .مزااي غري مستحقة

 :3مادة  -2

( مخسمائة ألف 500,000على ) ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد الذي ال يتجاوزاحلبس نصت على عقوبة 

كل من دخل عمداً، دون وجه حق، أبي وسيلة، موقعًا إلكرتونياً، أو نظاماً لرايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، 

معلوماتياً، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها، أو َتاوز الدخول املصرح به، أو استمر يف 

وت ضاعف العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة، إذا ترتب على الدخول إلغاء أو ، بذلكالتواجد هبا بعد علمه 

حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتالف أو تغيري أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بياانت أو معلومات 

تفيدين، أو تدمري أو إيقاف أو تعطيل املوقع إلكرتونية خمزنه يف النظام املعلومايت، أو إحلاق ضرر ابملستخدمني أو املس

اإللكرتوين أو النظام املعلومايت أو الشبكة املعلوماتية، أو تغيري املوقع اإللكرتوين أو إلغائه أو تعديل حمتوايته أو 

 ه أو القائم على إدارته.كتصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مال

 تعقيب

القانون جيرم ويعاقب على جمرد الدخول دون وجه حق يف أي موقع أو نظام وملحقاته، وتشدد فنالحظ هنا أن 

العقوبة إذا تسبب هذا الدخول ابإلضرار أو املساس ابلنظام أو البياانت أو ملحقاهتما أبي شكل من األشكال، كما 

على  2ام خاص، حيث نصت املادة أن عقوبة التعدي على أنظمة الدولة وما يتبعها أشد من عقوبة التعدي على نظ

العقوبة لتجعلها احلبس والغرامة معًا أو على التخيري حبسب  3عقوبة احلبس والغرامة معاً، بينما خففت املادة 

 مالبسات اجلرمية وما يراه القاضي.

 ومايت.تعد رادعة وتساهم يف حفظ األمن املعل 3و 2ويرى الباحث أن هذه العقوبة املنصوص عليها يف املادة 
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 :4مادة  -3

( مائة ألف رايل، أو إبحدى 100,000احلبس مدة ال َتاوز سنتني، وابلغرامة اليت ال تزيد على )نصت على عقوبة 

كل من التقط أو اعرتض أو تنصت عمداً، دون وجه حق، على أية بياانت مرسلة عرب الشبكة لهاتني العقوبتني، 

 علومات، أو على بياانت املرور.املعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية امل

 :5مادة  -4

( مخسمائة ألف رايل، 500,000احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )نصت على عقوبة 

كل من أنشأ أو أدار موقعًا جلماعة أو تنظيم إرهايب على الشبكة املعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، أو ل

االتصال بقيادات تلك اجلماعات أو أي من أعضائها، أو الرتويج ألفكارها، أو متويلها، أو نشر كيفية تصنيع سهل 

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

 تعقيب

أن مكافحة اإلرهاب، بش 2004لسنة  3واجلدير ابلذكر أن هناك قانواًن خاصًا مبكافحة اإلرهاب وهو القانون رقم 

والذي يبني ما هو اإلرهاب الذي يشمله القانون ويعترب من أنشأ موقعًا أو حسااًب إلكرتونيًا هلذا التنظيم اإلرهايب أو 

 ساهم فيه يعاقب هبذه املادة.

 عقوبة اإلشاعات والتزوير

( 500,000اليت ال تزيد على )احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة عقوبة : نصت املادة على 6مادة  -5

مخسمائة ألف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكرتونيًا عن طريق الشبكة املعلوماتية، 

أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، لنشر أخبار غري صحيحة، بقصد تعريض سالمة الدولة أو نظامها العام أو أمنها 

 للخطر. الداخلي أو اخلارجي

( مائتني ومخسني ألف رايل، أو إبحدى 250,000ويعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز سنة، وابلغرامة اليت ال تزيد على )

 هاتني العقوبتني، كل من روج أو بث أو نشر، أبي وسيلة، تلك األخبار غري الصحيحة بذات القصد.
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 :10مادة  -6

( مائيت ألف رايل، 200,000احلبس مدة ال َتاوز عشر سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )على عقوبة  نصت

 كل من زور حمرراً إلكرتونياً رمسياً أو استعمله مع علمه بذلك.ل

( مائة ألف رايل، أو إبحدى 100,000ويعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )

 تني، إذا وقع التزوير على حمرر إلكرتوين غري رمسي واستعمله مع علمه بتزويره.هاتني العقوب

 تعقيب

من قانون العقوابت القطري أن عقوبة التزوير يف احملررات الرمسية هي احلبس الذي ال يتعدى  206ولقد جاء يف املادة 

الد وحنو ذلك، بينما تكون عقوبة احلبس ، كتزوير األحكام القضائية وشهادات املياعشر سنوات إذا كان احملرر رمسي

الذي ال يتعدى ثالث سنوات إذا حدث التزوير يف حمرر غري رمسي، كتزوير عقود اإلجيار اليت بني األفراد، وسند الدين 

 على التايل: 206وحنو ذلك، حيث نصت املادة 

ع ذلك التزوير من موظف عام أثناء ي عاقب على التزوير يف حمرر رمسي ابحلبس مدة ال َتاوز عشر سنوات، إذا وق"

 أتدية وظيفته أو بسببها، يعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز مخس عشرة سنة.

 .(1)"وي عاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات على التزوير يف حمرر غري رمسي

جرائم إلكرتونية يتضح أن القانون القطري شدد العقوبة يف تزوير  10عقوابت واملادة  206وابملقارنة بني املادة 

احملررات الرمسية إذا كانت إلكرتونية رقمية، فعالوًة على عقوبة احلبس الذي ال يتعدى عشر سنوات أضيفت عقوبة 

، فأعطى القانون للمحكمة سلطة أكرب يف العقاب على لف رايل( مائيت أ200,000)الغرامة املالية اليت قد تصل إىل 

من يرتكب جرمية التزوير يف احملررات الرمسية، ووسع القانون من سلطة احملكمة يف عقوبة التزوير يف احملررات غري الرمسية، 

 أو عقوبة الغرامة املالية أو هبما معاً. فقط أن تكتفي بعقوبة احلبس فلها

 :12مادة  -7

( مائيت ألف رايل، أو 200,000احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )على عقوبة  نصت

 كل من ارتكب فعالً من األفعال التالية:لإبحدى هاتني العقوبتني، 

                                                
 .206، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 استخدم أو حصل أو سهل احلصول دون وجه حق على أرقام أو بياانت بطاقة تعامل إلكرتوين عن طريق الشبكة -أ

 املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات.

 زور بطاقة تعامل إلكرتوين أبي وسيلة كانت. -ب

 صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم يف إصدار أو تزوير بطاقات التعامل اإللكرتوين. -ج

 استخدم أو سهل استخدام بطاقة تعامل إلكرتوين مزورة مع علمه بذلك. -د

 قات تعامل إلكرتوين غري سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك.قَبل بطا -ه

 :50مادة  -8

نصت على عقوبة كل من شرع يف ارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها مبوجب أحكام هذا القانون ابحلبس مدة ال 

نت موجهة لألجهزة أو ، وذلك يف مجيع اجلرائم سواء كاَتاوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة للجرمية التامة

 لألفراد.

 (1)لكرتونية : جرائم األجهزة الذكية ضد األجهزة وملحقاهتا يف قانون املعامالت والتجارة اإلاثلثاا 

 :67املادة  -1

مع عدم اإلخالل أبية عقوبة أشد ينص عليها أي من قانون املعامالت والتجارة اإللكرتوين أنه  67جاء يف املادة 

رايل( ثالْثائة ألف رايل، أو  300,000قانون آخر، ي عاقب ابحلبس مدة ال َتاوز سنتني، وابلغرامة اليت ال تزيد على )

 عالً أو أكثر من األفعال التالية:إبحدى هاتني العقوبتني، كل شخص ارتكب عمداً، ف

الوصول غري املشروع إىل أي نظام معلومات، أو رسالة بياانت، أو خدمة َتارة الكرتونية، أو معاملة ذات صلة،  -1

مبا يف ذلك َتاوز اإلجراءات التقنية األمنية، وذلك بقصد احلصول على املعلومات، أو استخدام آخر غري مشروع 

 رسالة البياانت أو خدمة التجارة االلكرتونية أو املعاملة ذات الصلة. لنظام املعلومات أو

 تقدمي معلومات كاذبة أو مضللة إىل اجمللس األعلى، أو إساءة استخدام خدمات التصديق. -2

 إنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات االلكرتونية، أو شهادات التصديق، ألغراض غري مشروعة. -3

                                                
 73، هذا القانون حيتوي على إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 2010( لسنة 16رقم )قانون دولة قطر،  )1(

 مادة.
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 رسالة بياانت أو توقيع الكرتوين أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكرتوين آخر.إتالف أو تعييب  -4

تزوير رسالة بياانت أو توقيع الكرتوين أو شهادة تصديق، أو أي وسيط الكرتوين آخر، بطريق االصطناع أو  -5

 التعديل أو التحوير، أو أبي طريق آخر، أو استعمال أي منها مع العلم بذلك.

ات كاذبة إىل مقدم خدمات التصديق، أو معلومات توقيع الكرتوين كاذبة إىل أي طرف يعتمد على تقدمي معلوم -6

 هذا التوقيع مبوجب هذا القانون.

الوصول، أو النسخ، أو إعادة اهليكلة، أو احلصول، بشكل غري مشروع، على نظام التوقيع االلكرتوين أو  -7

 ص آخر.معلومات إنشاء التوقيع االلكرتوين اخلاص بشخ

انتحال هوية شخص أو ادعاء متثيله عند تقدمي طلب للحصول على شهادة تصديق أو قبوهلا أو املطالبة بتعليقها  -8

 أو إلغائها.

 نشر أو تعميم أو تقدمي شهادة تصديق حتتوى على، أو تشري إىل، بياانت غري صحيحة. -9

 معلومات، أو اتصال الكرتوين أو خدمة َتارة الكرتونية.االخرتاق أو التداخل غري املشروع مع أي نظام  -10

 ممارسة أنشطة مقدم خدمات التصديق، دون احلصول على ترخيص بذلك من اجمللس األعلى. -11

 ( من هذا القانون.59(، )55(، )54(، )53(، )52(، )51خمالفة أي حكم من أحكام املواد ) -12

 :68املادة  -2

، ابإلضافة إىل أي عقوبة تقدرها، مبصادرة األدوات اليت (1)دانة مبوجب أحكام هذا القانونتقضى احملكمة يف حالة اإل

 استعملت يف ارتكاب اجلرمية.

وجيوز للمحكمة أن تقضى بنشر حكم اإلدانة يف جريدتني يوميتني واسعيت االنتشار، وعلى شبكات املعلومات 

 االلكرتونية املفتوحة، على نفقة احملكوم عليه.

 بتعقي

الصحف اليومية من يف  وهنا يالحظ أن القانون يعاقب على اجلرمية بعقوابت فرعية كاملصادرة، ونشر حكم اإلدانة

، وكذلك النشر يف الشبكة العاملية حبيث يكون على حساب اجملرم، والنشر جريدتني يوميتني واسعيت االنتشارخالل 

                                                
 إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 2010( لسنة 16رقم )قانون دولة قطر،  )1(
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هنا عبارة عن عقوبة تكميلية جوازية، أي جيوز للمحكمة احلكم هبا من عدمه حبسب وجهة نظر القاضي ومالبسات 

 اجلرمية.

 املطلب الثالث: عقوابت اجلرائم الواقعة على األفراد

األفراد ومن يف حكمهم كالشركات واملؤسسات،  ضدجرائم األجهزة الذكية ابت يتناول هذا املطلب احلديث عن عقو 

 .أو قانون مكافحة اإلرهابسواء يف قانون العقوابت أو قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية 

 .(1)أوال: عقوابت جرائم األجهزة الذكية ضد األفراد يف قانون العقوابت

 :293ادة امل -1

دة ال َتاوز ستة أشهر، وابلغرامة اليت ال تزيد على ثالثة آالف رايل، أو إبحدى هاتني احلبس معقوبة نصت على 

كل من تسبب يف مضايقة أو إزعاج اآلخرين أو تلفظ بعبارات منافية لآلداب أو األخالق عن طريق لالعقوبتني، 

، كالسب والشتم عرب ة أخرىاستعمال أجهزة االتصال السلكية أو الالسلكية أو الوسائط اإللكرتونية أو أي وسيل

 وحنوه من والوسائط اإللكرتونية. (WhatsAppواتساب )برانمج 

 :298املادة  -2

 كل من اختذ من ممارسة البغاء أو اللواط حرفة أو وسيلة للتعّيش.لي عاقب ابحلبس مدة ال َتاوز عشر سنوات، 

 فجوره.ويعاقب بذات العقوبة، كل من استغل أبي وسيلة بغاء شخص آخر أو 

 تعقيب

تتم عملية التسويق والدفع والرتويج للبغاء واللواط عرب املواقع اإللكرتونية وبرامج التواصل االجتماعي بكل سهولة، 

تطور األجهزة الذكية والشبكة  عويرى الباحث أنه ينبغي التصدي ملثل هذا النوع اجلديد من اجلرائم الذي ظهر م

 ه اجلرمية حىت تكون رادعة وزاجرة.العاملية بعقوبة حمددة وخمصصة هلذ

 

 

                                                
 .إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11رقم )قانون دولة قطر،  )1(
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 :329املادة  -3

احلبس مدة ال َتاوز سنة، وابلغرامة اليت ال تزيد على مخسة آالف رايل، أو إبحدى هاتني نصت على عقوبة 

 .كل من سبَّ غريه علناً، أبن وجه إليه ألفاظاً متس شرفه أو كرامتهلالعقوبتني، 

جرمية السب أو القذف عرب برامج التواصل االجتماعي على املأل الذي تكلم عنها قانون مكافحة اجلرائم  ومن ذلك

 اإللكرتونية يف مادته الثامنة كما سيأيت احلديث عنها.

 : 330ادة امل -4

 العقوبتني، احلبس مدة ال َتاوز ثالثة أشهر، والغرامة اليت ال تزيد على ألف رايل، أو إحدى هاتني نصت على عقوبة

إذا وقع القذف أو السب يف مواجهة اجملين عليه من غري عالنية، أو بطريق اهلاتف أو يف كتاب خاص بعث به إليه أو 

 أبلغه ذلك بطريقة أخرى غري علنية.

 تعقيب

، والقانون القطري شدد عقوبة القذف والسب علناً، ألن ضررها على اجملين عليه أكرب من لو كانت بشكل غري علين

، وذلك ألن القذف أصبح عابراً اوالضرر الواقع على اجملين عليه إذا كان القذف أو السب عرب األجهزة الذكية كبري 

للحدود بسبب الشبكة العاملية وسرعتها، وابلتايل تضررت مسعة املقذوف بشكل كبري وسريع، مما يستوجب تشديد 

 حدث ذلك عرب برامج التواصل االجتماعي.خصوصاً إذا ، العقوبة على هذا النوع من اجلرائم

 :331ادة امل -5

احلبس مدة ال َتاوز سنة، وابلغرامة اليت ال تزيد على مخسة آالف رايل، أو إبحدى هاتني عقوبة  نصت على

ة كل من نشر إبحدى طرق العالنية أخباراً، أو صوراً، أو تعليقات، تتصل أبسرار احلياة اخلاصة أو العائليلالعقوبتني، 

 لألفراد، ولو كانت صحيحة.

 :333ادة امل -6

( عشرة آالف رايل، أو إبحدى 10,000احلبس مدة ال َتاوز سنتني، وابلغرامة اليت ال تزيد على )عقوبة  نصت على

كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصة لألفراد، بغري رضاهم يف غري األحوال املصرح هبا قانوانً، لهاتني العقوبتني، 

 ابرتكاب أحد األفعال اآلتية:وذلك 
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 فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغريه من األفراد. -1

 اسرتق السمع يف مكاملة هاتفية. -2

 سجل أو نقل حماداثت جرت يف مكان خاص، عن طريق جهاز أايً كان نوعه. -3

 ايً كان نوعه.التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان خاص، عن طريق جهاز أ -4

 ويعاقب بذات العقوبة املنصوص عليها يف الفقرة السابقة كل من:

التقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد يف مكان عام، عن طريق جهاز أاًي كان نوعه، بقصد  -1

 استخدامها يف اإلساءة أو التشهري.

وفني يف احلوادث، عن طريق جهاز أاًي كان نوعه، يف غري التقط أو نقل صورًا أو مقاطع فيديو للمصابني أو املت -2

 األحوال املصرح هبا قانوانً.

 :354ادة امل -7

كل من توصل إىل االستيالء لنفسه، أو لغريه، على مال لاحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، عقوبة نصت املادة على 

أو إتالفه أو تعديله، وذلك ابستعمال طرق احتيالية، منقول، أو سند مثبت لدين أو خمالصة، أو إىل إلغاء هذا السند 

 أو ابختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة، مىت كان من شأن ذلك خداع اجملين عليه.

 :381ادة امل -8

كل من استوىل بغري حق، على أموال البنوك، أو العمالء لاحلبس مدة ال َتاوز مخس سنوات، عقوبة نصت على 

 بطاقات الدفع املمغنطة اليت يصدرها البنك، سواء كانت خاصة به، أو بعميل آخر. لديها، عن طريق استخدام

مكافحة اجلرائم يف قانون ومن يف حكمهم ضد األفراد املوجهة جرائم األجهزة الذكية عقوابت : اثنياا 

 (1)اإللكرتونية

األفراد ومن يف حكمهم كالشركات تستهدف لقد نص قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية على عقوابت اجلرائم اليت 

 هي:وهذه العقوابت  وسائر األشخاص املعنوية

 

                                                
 .مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 :7 ادةامل -1

( مخسمائة ألف رايل، 500,000احلبس مدة ال َتاوز مخس سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )عقوبة  نصت على

كل من أنتج مادة إابحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية املعلومات، أو استورد أو ابع أو عرض للبيع أو االستخدام ل

 أو تداول أو نقل أو وزع أو أرسل أو نشر أو أاتح أو بث مادة إابحية عن طفل بواسطة وسائل تقنية املعلومات.

( مائتني ومخسني ألف رايل، أو إبحدى 250,000يد على )ويعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز سنة، وابلغرامة اليت ال تز 

 هاتني العقوبتني، كل من حاز مادة إابحية عن طفل.

 وال ي عتد يف اجلرائم املعاقب عليها يف هذه املادة برضا الطفل.

 ويعترب طفالً يف حكم هذه املادة كل من مل يتم من العمر ْثاين عشرة سنة ميالدية كاملة.

 تعقيب

هذه املادة جعلت العقوبة على اجملرم إذا كان الضحية طفاًل، والطفل يف القانون القطري هو من يقل عمره عن ْثاين 

ق العقوبة على كل من ارتكب اجلرمية املنصوص عليها يتطب علىالتنصيص عشرة سنة ميالدية، ويرى الباحث أنه ينبغي 

 .حية طفال أم الضسواء كان ال

ن الطفل ابلغاً يف نظر القانون ذكراً كان أو أنثى إذا أُت مخس عشرة سنة قمرية ويعترب ذلك على ويرى الباحث أن يكو 

األقل يف اجملال اجلنائي، وهذا العمر ما ذكره الفقهاء من املذاهب األربعة يف مسألة البلوغ ابلسن حيث يصبح من بلغ 

وسن البلوغ على املفىت به مخس حاشية ابن عابدين: "هذا العمر أهاًل للتكليف، وهذا ما ذكره احلنفية حيث جاء يف 

 ، على خالف ليس هذا حمله. (4)، واحلنابلة(3)، والشافعية(2)، وكذلك عند املالكية(1)"عشرة سنة يف اجلارية والغالم

 :8ادة امل -2

احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية على عقوبة  8نصت املادة 

كل من تعدى على أي من املبادئ أو على  ( مائة ألف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، 100,000تزيد على )

                                                
 .168ص 1، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )1(
 .203ص 3، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري الدسوقي، )2(
 .132ص 3، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،  )3(
 .346ص 4مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )4(
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صوتية أو مرئية تتصل حبرمة احلياة اخلاصة أو العائلية  القيم االجتماعية، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو تسجيالت

لألشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغري ابلسب أو القذف، عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى 

 وسائل تقنية املعلومات.

 تعقيب

اليت ال تزيد على مخسة  احلبس مدة ال َتاوز سنة، وابلغرامةمن قانون العقوابت على عقوبة  329لقد نصت املادة 

 كل من سبَّ غريه علناً، أبن وجه إليه ألفاظاً متس شرفه أو كرامته.لآالف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، 

واملالحظ أن القانون القطري شدد عقوبة السب والقذف العلين عرب الوسائل اإللكرتونية أكثر من الوسائل التقليدية 

رمية عرب األجهزة الذكية وملحقاهتا على الشبكة العاملية، وابلتايل يكون ضرر اجلرمية عرب وذلك لقوة وسرعة انتشار اجل

الوسائل التقنية أكرب من الطريقة التقليدية، وهذا األمر تنبه له القانون القطري ولذلك شدد العقوبة على اجملرم إذا 

 ارتكب اجلرمية عرب األجهزة الذكية وملحقاهتا علناً.

 :9ادة امل -3

يعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال " على عقوبة جرمية التهديد ابلنص التايل: 9املادة نصت 

( مائة ألف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى 100,000تزيد على )

 .(1)"، حلمله على القيام بعمل أو االمتناع عنهوسائل تقنية املعلومات، يف هتديد أو ابتزاز شخص

 تعقيب

 من قانون العقوابت على: 325 لقد نصت املادة

ي عاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على عشرة آالف رايل، أو إبحدى هاتني "

ماله، أو بنفس أو مسعة أو مال شخص يهمه أمره، العقوبتني، كل من هدد غريه إبحلاق الضرر بنفسه أو مسعته أو 

سواء كان التهديد كتابيًا أو شفواًي أو عن طريق أفعال توحي ابلعزم على االعتداء على النفس أو السمعة أو املال، 

 قاصداً بذلك محل اجملين عليه على القيام بعمل أو االمتناع عنه.

 .(1)"إذا كان التهديد ابلقتلوتكون العقوبة احلبس مدة ال َتاوز مخس سنوات، 

                                                
 .9، مادة مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةإبصدار قانون  4120( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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ومن خالل املادتني السابقتني يتضح أن القانون القطري شدد عقوبة التهديد إذا كانت عرب األجهزة الذكية أو أحد 

إذا كان التهديد إلكرتونياً، بينما كانت قيمة  ( مائة ألف رايل100,000)ملحقاهتا أبن رفع قيمة الغرامة لتصل إىل 

ضحية عرب الوسائل اإللكرتونية الد التقليدي ال تتعدى عشرة آالف رايل، وذلك لسهولة الوصول إىل الغرامة يف التهدي

 احلالتني ال َتاوز مدة ثالث سنوات. تاوهتديدها، مع سهولة إخفاء شخصية اجملرم، علماً أن عقوبة احلبس يف كل

، فمن املستحسن إضافة عبارة )ويعاقب التهديد ابلقتل بعقوبة جرميةويرى الباحث أنه ما دام أن القانون خص 

ابحلبس الذي ال تتجاوز مدته مخس سنوات إذا كان التهديد ابلقتل( أو حنوها من العبارات لنفس املعىن حيث تضاف 

من قانون العقوابت، كون قانون  325من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، كما ُت إضافتها يف املادة  9يف املادة 

لكرتونية أوىل هبذا النص من الناحية النظرية التنظيمية، ولسهولة ارتكاب التهديد عرب األجهزة الذكية اجلرائم اإل

عقوابت تشمل من حيث املعىن جرمية التهديد اإللكرتوين،  325وملحقاهتا، وخلفاء شخصية اجملرم، علمًا أن املادة 

 لة نصية عرب اهلاتف أو عرب برامج التواصل االجتماعي.فالتهديد عرب الكتابة قد يكون من خالل ورقة تقليدية أو رسا

 :11 املادة -4

( مائة ألف رايل، أو 100,000احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )عقوبة  نصت على

 :تيةكل من ارتكب فعالً من األفعال اآللإبحدى هاتني العقوبتني، 

 املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات يف انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي.استخدم الشبكة  -1

متكن عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، من االستيالء لنفسه أو لغريه على مال  -2

 نتحال صفة غري صحيحة.منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق االحتيال، أو ابختاذ اسم كاذب، أو اب

 تعقيب

ي عاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث من قانون العقوابت حيث نصت على: " 354املادة من خالل النظر إىل نص 

سنوات، كل من توصل إىل االستيالء لنفسه، أو لغريه، على مال منقول، أو سند مثبت لدين أو خمالصة، أو إىل إلغاء 

                                                                                                                                     
 .325، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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ه، وذلك ابستعمال طرق احتيالية، أو ابختاذ اسم كاذب أو صفة غري صحيحة، مىت كان هذا السند أو إتالفه أو تعديل

 .(1)"من شأن ذلك خداع اجملين عليه

عقوابت يالحظ أن القانون أعطى للمحكمة سلطة أكرب يف  354جرائم إلكرتونية واملادة  11وابملقارنة بني املادة 

نون اجلرائم اإللكرتونية إذا ارتكبت جرمية االحتيال أو االنتحال من من قا 11العقاب تشديدًا أو ختفيفًا يف املادة 

خالل األجهزة الذكية أو أحد ملحقاهتا كالشبكة العاملية، حيث جيوز للمحكمة أن حتكم ابحلبس أو حتكم ابلغرامة 

التقليدية ابحلبس  عقوابت أن حتكم يف جرمية االحتيال 354فقط، أو هبما معاً، بينما جيب عليها بناًء على املادة 

 فقط.

 :13املادة  -5

( مخسمائة ألف رايل، 500,000احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )عقوبة نصت على 

كل من استخدم الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات، يف التعدي أو لأو إبحدى هاتني العقوبتني، 

ي وسيلة، ويف أي صورة، على حقوق املؤلف أو احلقوق اجملاورة، أو براءات االخرتاع، أو األسرار تسهيل التعدي، أب

التجارية، أو العالمات التجارية، أو البياانت التجارية، أو األمساء التجارية، أو املؤشرات اجلغرافية، أو الرسوم والنماذج 

  للقانون.الصناعية أو تصاميم الدوائر املتكاملة، احملمية وفقاً 

 :45املادة  -6

مكافحة كقانون العقوابت وقانون   -كل من ارتكب فعاًل يشكل جرمية مبوجب أي قانون آخر نصت على معاقبة  

ابستخدام الشبكة املعلوماتية أو األنظمة املعلوماتية أو املواقع  - 1987لسنة  9رقم  املخدرات واملؤثرات العقلية

 وسائل تقنية املعلومات، بذات العقوبة املقررة لتلك اجلرمية.اإللكرتونية أو إبحدى 

 تعقيب

هنا وسع القانون القطري من دائرة العقاب يف اجلرائم اإللكرتونية ليشمل أي جرمية ارتكبت ابستخدام األجهزة الذكية 

آخر نص على اجلرمية ولو مل أو أحد ملحقاهتا ولو مل ينص عليها قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية ما دام هناك قانون 

 ينص على طريقة وكيفية ارتكاهبا، وتكون العقوبة كما نص عليها ذلك القانون.

                                                
 .354، املادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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 :48املادة  -7

( مليون رايل، إذا ارتكبت ابمسه أو 1,000,000الشخص املعنوي ابلغرامة اليت ال تزيد على ) نصت على معاقبة

ون، وذلك مع عدم اإلخالل ابملسؤولية اجلنائية للشخص الطبيعي حلسابه إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القان

 ، وهذا األمر يشمل مجيع اجلرائم يف هذا القانون سواء املوجهة لألجهزة أو األفراد.التابع له

 :49املادة  -8

كام يعاقب من يشرتك بطريق االتفاق أو التحريض أو املساعدة يف ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها مبوجب أح

 هذا القانون، بذات العقوابت املقررة للفاعل األصلي.

 تعقيب

هنا ساوى القانون من حيث العقوبة بني الفاعل األصلي ومن حرضه أو ساعده أو اتفق معه يف تنفيذ اجلرمية أو 

كافحة التخطيط هلا، فكالمها يعاقبان بنفس العقوبة، وهذا األمر يشمل عموم اجلرائم املنصوص عليها يف قانون م

 اجلرائم اإللكرتونية.

 :50املادة  -9

كل من شرع يف ارتكاب جناية أو جنحة معاقباً عليها مبوجب أحكام هذا القانون ابحلبس مدة ال   نصت على عقوبة

 َتاوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة للجرمية التامة.

 :51املادة  -10

وجب أحكام هذا القانون، إذا ارتكبها أو سهل ارتكاهبا، موظف عام تضاعف العقوبة املقررة للجرائم املعاقب عليها مب

 مستغالً صالحياته وسلطاته يف ذلك.

 :52املادة  -11

جيوز للمحكمة، يف حالة اإلدانة إبحدى اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، أن حتكم، ابإلضافة إىل العقوبة 

 القطري من الدولة.املقررة، إببعاد مرتكب اجلرمية غري 
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 :53املادة  -12

مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية، حيكم يف مجيع األحوال، فضاًل عن العقوابت املنصوص عليها يف هذا 

القانون، مبصادرة األجهزة أو الربامج أو الوسائل املستخدمة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا القانون 

وقع اإللكرتوين الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك ملتحصلة منها، كما حيكم إبغالق احملل أو حجب املأو األموال ا

 اجلرائم، حبسب األحوال.

 تعقيب

هنا يالحظ أن القانون مجع مع العقوبة األصلية املنصوص عليها وهي احلبس أو الغرامة أو هبما معاً، عقوابت فرعية  

ملوقع اإللكرتوين، وهذه العقوابت تكون إما تبعية حتمية أو تكميلية حبسب ظروف كاملصادرة وإغالق احملل وحجب ا

وحبسب وجهة نظر احملكمة، واملصادرة جيب أال ختل حبق الغري حسن النية الذي ال  عقوبةونوع الومالبسات اجلرمية 

خر قام أبخذ ممتلكات يعلم أن ما ميلكه قد يستخدمه شخص آخر الرتكاب اجلرمية، وهذا يعين أن هناك شخصًا آ

غريه ليستعملها يف ارتكاب اجلرمية كمن يسرق اهلاتف الذكي ويرتكب جرمية من خالله، وابلتايل إن كان املالك ال 

يعلم ابجلرمية أو علم وفعل كل ما يف وسعه إليقافها وفشل، فال جيوز للمحكمة أن تصادر ممتلكاته اليت ارتكبت اجلرمية 

 .ال عالقة له ابلفعل اإلجرامي، هذا يف حال ارتكاب اجلرمية من خالل ممتلكات الغريمن خالهلا، ألن املالك 

 :54املادة  -13

يعفى من العقوابت املنصوص عليها يف هذا القانون، كل من ابدر من اجلناة إببالغ السلطات املختصة أبية معلومات 

 السلطات هبا وقبل وقوع الضرر.عن اجلرمية وعن األشخاص املشرتكني فيها، وذلك قبل علم 

وجيوز للمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل اإلبالغ بعد علم السلطات املختصة، وأدى إىل ضبط 

 ابقي اجلناة.

 تعقيب

وقف من القانون تدفع اجملرم إىل الرتاجع عن اجلرمية أو املسامهة يف التقليل من ضررها، مقابل العفو عنه أو  54املادة 

تنفيذ العقوبة، وهذا من السياسة احلكيمة اليت تدفع اجملرمني إىل الرتاجع عن جرميتهم قبل وقوع ضررها وإىل أن يعيد 

 اجملرم النظر يف فعلته قبل فوات األوان.
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 (1)مكافحة اإلرهابيف قانون ومن يف حكمهم جرائم األجهزة الذكية ضد األفراد عقوابت : اثلثاا 

 ( من هذا القانون، وهي:3-4-9عالقة أبثر األجهزة الذكية يف اجلرائم والعقوابت، وهي املواد رقم )هناك مواد هلا 

 :3املادة  -1

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار مجاعة أو تنظيمًا على خالف لاإلعدام، أو احلبس املؤبد، نصت على عقوبة 

 القانون أاي كان مسماه، الرتكاب جرمية إرهابية.

ب ابحلبس املؤبد، كل من انضم إىل احدى هذه اجلماعات أو التنظيمات، أو شارك يف أعماهلا أبية صورة، وهو ويعاق

 5، وميكن ارتكاب هذه اجلرمية من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا، ومن ذلك ما نصت عليه املادة يعلم أبغراضها

م، فيما خيص جرائم اإلرهاب يف اجملال 2014لسنة  14 املذكورة سابقًا من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية رقم

 اإللكرتوين.

 :4ادة امل -2

املخالفة للقانون كما ورد يف املادة رقم كل من أمد إحدى اجلماعات أو التنظيمات لاحلبس املؤبد، عقوبة نصت على 

أو معلومات تقنية أو معوانت ، وهو يعلم أبغراضها، أبسلحة أو ذخائر من هذا القانون، وهي اجلماعات اإلرهابية 3

مادية أو مالية أو معلومات أو مهمات أو آالت أو بعث هلا املؤن أو مجع هلا أموااًل، أو قدم ألفرادها مأوى أو مكاانً 

 لالجتماع فيه أو غري ذلك من التسهيالت.

 وميكن إمداد اجلماعات اإلرهابية أبشياء كثرية من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا.

 :9املادة  -3

كل من حرض غريه على ارتكاب لاحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال َتاوز مخس سنوات، نصت على عقوبة 

 جرمية إرهابية.

 وأفضل طرق التحريض وأسهلها تتم عن طريق األجهزة الذكية والشبكة العاملية.

                                                
 مادة. 23. حيتوي هذا القانون على مكافحة اإلرهاب شأنب 4020( لسنة 3قانون رقم )دولة قطر،  )1(
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المي مقارنا العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف الفقه اإلساملبحث الثالث: 

 ابلقانون القطري

لقد متيز الفقه اجلنائي اإلسالمي بتوسع أنواع العقوابت فيه، حيث يشمل عقاب مجيع اجلرائم يف أي زمان ومكان،  

كما تتناسب كل عقوبة مع اجلرمية املرتكبة، وهذا املبحث يبني أهم أنواع العقوابت الواردة يف الفقه اإلسالمي بوجه 

ابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية بوجه خاص، وهذا ما يتناوله املطلب األول، كما يعرض هذا عام، ويبني العقو 

املبحث املقارنة بني عقوابت جرائم األجهزة الذكية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري، وهذا ما يتناوله 

 .املطلب الثاين

 اإلسالمياجلنائي يف الفقه املطلب األول: عقوابت جرائم األجهزة الذكية 

إن األجهزة الذكية من النوازل املستجدة واليت تتطور يف كل حني، وهلذا التطور آاثر سلبية تتمثل بتطور اجلرمية وزايدة 

يمات كثرية ملواجهة اجلرائم األكثر انتشارها، وابلتايل تطور العقوابت الرادعة هلذه اجلرائم، وهذه العقوابت هلا تقس

 تقسيماً وتعقيداً.

 :(1)تنقسم العقوابت يف الفقه اجلنائي اإلسالمي إىل اعتبارات كثرية منها

 إىل عقوابت مقدرة، وعقوابت غري مقدرة: التقديرأوال: تنقسم العقوابت من حيث 

 وبة جرميةكم هبا دون زايدة أو نقص، كعقوليس للقاضي إال احل العقوابت املقدرة: وهي اليت قدرها هللا  -1

 القذف.

 العقوابت غري املقدرة: وهي اليت ترك أمر تقديرها للقاضي أو اإلمام حبسب ما تقتضيه املصلحة العامة. -2

 اثنياً: تنقسم العقوابت من حيث حملها إىل:

 عقوابت بدنية: كالقتل واجللد واحلبس. -1

 واملصادرة والغرامة.عقوابت مالية: كالدية  -2

                                                
 .472-471ص 1، مرجع سابق، جاإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي عودة، عبدالقادر،  أنظر: )1(
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 عقوابت نفسية: كالتوبيخ والتهديد واإلنذار. -3

 اثلثاً: تنقسم العقوبة من حيث العالقة ببعضها إىل:

 عقوابت أصلية: وهي العقوابت املقدرة، كالقصاص للقتل والقطع للسرقة. -1

بة األصلية لسبب شرعي، مثل عقوابت بديلة: وهي عقوابت حتل حمل العقوابت األصلية إذا امتنع تطبيق العقو  -2

تنفيذ العقوبة التعزيرية إذا درئ احلد، ومثل عقوبة الدية إذا درئ القصاص، والعقوابت البديلة هي عقوابت أصلية، 

 ولكنها تعترب بدالً ملا هو أشد منها إذا امتنع تطبيق العقوبة األشد.

األصلية دون احلاجة إىل النطق هبا يف احلكم، مثل عقوابت تبعية: وهي عقوابت تنفذ على اجملرم وتلحق العقوبة  -3

عدم أهلية القاذف للشهادة، فعدم أهلية القاذف ال يشرتط أن يصدر حكم لتنفيذها، بل يكتفى النعدام أهلية 

 القاذف صدور احلكم بعقوبة القذف.

 احلكم صراحًة، كتعليق يد العقوابت التكميلية: وهي العقوابت اليت تلحق ابلعقوبة األصلية بشرط النطق هبا يف -4

السارق يف رقبته بعد قطعها حىت يطلق سراحه، فتعليق يد السارق يلحق ابلقطع إال أنه ال جيوز تنفيذه إال إذا حكم 

 .(1)القاضي بذلك

 رابعاً: تنقسم العقوابت من حيث اجلرائم اليت فرضت عليها إىل:

 احلدود، كالقطع للسارق واجللد للشارب.عقوابت احلدود: وهي العقوابت املقدرة على جرائم  -1

 عقوابت القصاص والدية: وهي العقوابت املخصصة جلرائم القصاص والدية، كالقتل العمد أو القتل اخلطأ. -2

 عقوابت التعازير: وهي املخصصة جلرائم التعازير. -3

الديه، وبعض اجلرائم عقوابت الكفارات: وهي عقوابت تعبدية مقدرة ومقررة على بعض جرائم القصاص و  -4

 (2)التعزيرية.

 والتقسيم األخري هو األهم يف تعيني العقوابت.

 

                                                
 .472-471ص 1املرجع السابق، ج أنظر: )1(
 . بتصرف يسري.472ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
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 أنواع العقوابت اخلاصة جبرائم األجهزة الذكية يف الفقه اجلنائي اإلسالمي:

 أوالا: عقوابت احلدود:

ذات العقوابت املنصوص عليها يف الكتاب والسنة، وعقوابت جرائم احلدود اليت قد  للحدود سبعة أنواع من اجلرائم

 ترتكب من خالل األجهزة الذكية بنظر الباحث هي السرقة، القذف، الردة، واحلرابة:

 عقوبة السرقة: -1

ائم احلدود املنصوص يرى الباحث أن جرمية السرقة ميكن ارتكاهبا من خالل األجهزة الذكية وملحقاهتا، والسرقة من جر 

﴿َوالسَّار ق  يف القران الكرمي:   على عقوبتها، وقد ثبتت عقوبة السرقة يف الكتاب والسنة واإلمجاع، حيث قال هللا

َن اَّللَّ  ۗ َواَّللَّ  َعز يٌز َحك يٌم﴾ َا َكَسَبا َنَكااًل مّ  ، وجاء يف تفسري الطربي يف (38)املائدة:  َوالسَّار َقة  فَاْقطَع وا أَْيد يـَه َما َجزَاًء مب 

كما جاء يف تفسري السعدي   ،(1)"وقال تعاىل ذكره: فاقطعوا أيديهما، واملعىن: أيديهما اليمىنمسألة قطع يد السارق: "

 .(2)"هو قطع اليد اليمىنهلذه اآلية عن عقاب السارق أيضا: "

أمههم شأن املرأة املخزومية اليت سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول هللا  أن قريشاً "عن عائشة رضي هللا عنها، وجاء 

 ؟ فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد، حب رسول هللا  فكلمه أسامة، فقال رسول هللا" :«  أََتْشَفع  يف

َا أَْهَلَك الَّذ ينَ »: مث قام فاختطب، مث قال« َحدّ  م ْن ح د ود  اَّللَّ    قـَبـَْلك ْم، أهنَّ ْم َكان وا إ َذا َسَرَق ف يه م  الشَّر يف  تـَرَك وه ، َوإ َذا إ منَّ

 .(3)"«ت  يََدَهاَسَرَق ف يه م  الضَّع يف  أَقَام وا َعَلْيه  احلَدَّ، َوامْي  اَّللَّ  َلْو أَنَّ فَاط َمَة ب ْنَت حم َمَّد  َسَرَقْت َلَقَطعْ 

وأمجع املسلمون على ، مث قال: واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع: "للسارق عن العقاب ابلقطع وقال ابن قدامة

 .(5)"أمجعوا عليه: "يف عقاب القطع للسارق ، وقال البهويت(4)"وجوب قطع السارق

 .ولتوضيح السرقة اإللكرتونية نقيسها على السرقة التقليدية لبيان األصل والفرع ولتتضح العلة ويتحد احلكم

                                                
 .295ص 10سابق، ج، مرجع جامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  )1(
 .230، مرجع سابق، صتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  )2(
 .175، ص4، ج3475، حديث رقمابب حديث الغار - كتاب أحاديث األنبياءمرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )3(
 .103ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة، : انظر )4(
 .366ص 3، مرجع سابق، جاملعروف بشرح منتهى اإلرادات - أويل النهى لشرح املنتهىدقائق البهويت،  )5(
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سرق شخص من املصرف لياًل أبن دخل املصرف واستطاع أن يصل إىل خزينة ي: مثل أن على السرقة التقليديةمثال 

ويفتحها أبدوات معينة وأيخذ ما فيها من أموال اليت هي ملك للمسلمني وأبمانة املصرف مث  ااألموال اليت هي حرزه

 .إذا اكتملت الشروط هي قطع اليديلوذ ابلفرار دون أن يراه أحد، فهو سارق يعاقب حبد السرقة و 

 هنا هو: السرقة التقليدية ألصلا -

 ، وذلك عرب أخذه من اخلزينة املالية.خروج املال من حرزه ابخلفاء: العلة -

 : قطع اليداحلكم -

: مثل أن يتمكن شخص من خالل اخرتاقه لنظام املصرف عرب أجهزة ذكية متصلة مثال على السرقة اإللكرتونية

ابلشبكة العاملية، واستطاع من خالهلا تعطيل برانمج احلماية للمصرف، ووصول حلساابت املودعني اليت هي حرز 

للمال الذي فيها، مث أخذ املال عرب حتويله حلساابت جمهولة دون أن يشعر به أحد، فهو أيضًا سارق يعاقب حبد 

 السرقة إذا اكتملت الشروط.

 ونيةهنا هو: السرقة اإللكرت  الفرع -

، وحرز املال هنا هو احلساب البنكي عرب حتويله حلساب جمهول من خالل خروج املال من حرزه ابخلفاء: العلة -

 الشبكة العاملية.

 قطع اليد احلكم: -

فاألصل هو السرقة التقليدية، والفرع هو السرقة اإللكرتونية، والعلة هي خروج املال من حرزه ابخلفاء، واحلكم هو 

 القطع.

فإن عقوبة السرقة هي قطع اليد إذا بلغت د حبثنا تنزيل العلة على هذا الفرع، وهذا مبين على ما سبق وابلتايل وق

 .نصاابً، واكتملت كافة األركان والشروط اخلاصة هبا، وقد تقدم احلديث عن جرمية السرقة وشروط تطبيق عقوبتها

 عقوبة القذف: -2

َْربـََعة  ش َهَداَء فَاْجل د وه ْم َْثَان نَي َجْلَدًة َواَل ﴿َوالَّ يف عقوبة القاذف:  قال هللا  ذ يَن يـَْرم وَن اْلم ْحَصَنات  مث َّ ملَْ أَيْت وا أب 

ق وَن﴾  (.4)النور: تـَْقبَـل وا هَل ْم َشَهاَدًة أَبًَدا ۚ َوأ ولَٰئ َك ه م  اْلَفاس 
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 .(1)"جلد احلد ْثانني وإذا قذف ابلغ حرا مسلما، أو حرة مسلمة،ولقد جاء يف املغين: "

من قذف وهو( أي: القاذف )مكلف خمتار ولو أخرس( وقذف )إبشارة حمصنا ولو وجاء يف منتهى اإلرادات: ")

جمبواب( أي مقطوع الذكر )أو( كانت مقذوفة )ذات حمرم( من قاذف )أو( كانت مقذوفة )رتقاء حد( لعموم اآلية 

 .(2)"قاذف )حر ْثانني( جلدة. واألخبار

، حيث تكون العقوبة للقاذف ْثانني جلدة، وهذه العقوبة فعقوبة القاذف من العقوابت الثابتة نصًا يف كتاب هللا 

األصلية وهي من احلدود، كما أن هناك عقوابت تبعية على القاذف وهي عدم قبول شهادته، كما حيكم بفسقه فال 

 يكون عداًل.

ن هذه اجلرمية تكون أشد ضرراً إن خالل األجهزة الذكية وتطبيقاهتا، بل والقذف من اجلرائم اليت ترتكب بكل سهولة م

إذا استخدمت فيها الشبكة العاملية وتطبيقات التواصل االجتماعي، ألهنا تشهر ابجملين عليه وتلوث مسعته، ورمبا سببت 

من اجلدير ابلذكر أن اجللد وعدم قبول الشهادة والفسق، و هي له حرجًا أمام الناس، ولذلك كانت عقوبة القذف 

الكتابة عرب األجهزة الذكية كالنطق، فلو قذف شخص عرب برانمج الواتس آب واعرتف بذلك أقيم عليه احلد، وجاء 

 .(3)"الكتابة كالنطق يف البحر الرائق أن "

ثبتت كالنطق فإن كانت الكتابة كالنطق فريى الباحث أنه من ابب أوىل أن تكون التسجيالت الصوتية واملرئية إذا 

 أيضاً وتعترب قرائن على اجلرمية تؤخذ بعني االعتبار، وحتدد صحة هذه التسجيالت من خالل اخلرباء التقنيني.

 عقوبة الردة: -3

ملحقاهتا كربامج التواصل االجتماعي أن تكون وسيلة من الوسائل اليت يعلن أحد  وأاألجهزة الذكية  عن طريقميكن 

، كما ميكن أن يستغل هذه الوسائل احلديثة يف زرع الفتنة بني املسلمني عن اإلسالمجه وخرو فيها الشخص عن ردته 

 اإلسالم. ياإلميان أو حديث يوخاصة ضعيف

                                                
 .83ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )1(
 .352ص 3، مرجع سابق، جاملعروف بشرح منتهى اإلرادات - دقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت،  )2(
 .42ص 7، مرجع سابق، جالدقائقالبحر الرائق شرح كنز ابن جنيم،  )3(



 

210 

َنة  َأْكرَب  م َن اْلَقْتل  ۗ َواَل يـَزَال وَن يـ َقات ل وَنك ْم َحىتَّٰ يـَر دُّوك ْم َعن د ين ك ْم إ ن  ﴿: قال هللا  اْسَتطَاع وا ۚ َوَمن يـَْرَتد ْد م نك ْم َواْلف تـْ

َرة  ۖ َوأ ولَٰئ َك َأْصَحاب   نـَْيا َواآْلخ  النَّار  ۖ ه ْم ف يَها َعن د ين ه  فـََيم ْت َوه َو َكاف ٌر فَأ ولَٰئ َك َحب َطْت أَْعَماهل  ْم يف  الدُّ

 .(1)"«تـ ل وه  َمْن بَدََّل د يَنه  فَاقْـ »: "(، وقال النيب 217)البقرة: ﴾َخال د ونَ 

وروي ذلك عن أيب ، وأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتدواتفق العلماء على عقوبة الردة حيث قال ابن قدامة: "

 بكر، وعمر وعثمان، وعلي، ومعاذ، وأيب موسى، وابن عباس، وخالد، وغريهم، ومل ينكر ذلك، فكان إمجاعا.

لنساء، وكان ابلغا عاقال، دعي إليه ثالثة أايم، وضيق عليه، فإن مسألة: قال: ومن ارتد عن اإلسالم من الرجال وا

 .(2)"رجع، وإال قتل

واملرتد ال يقام عليه احلد ابتداًء، بل يستتاب وينصح وقد يعزر، فإن رجع إىل اإلسالم أطلق سراحه، وإن عاند ورفض 

ة واضحة فعلى الدولة ضبطه ومقاضاته، فيه ردة صرحي اوكابر فعندها يقام عليه احلد، ومن نطق أو كتب أو نشر مقطع

 وينبين عليه عند إثبات الردة إقامة احلد الشرعي.

 عقوبة احلرابة: -4

تعترب جرمية احلرابة من اجلرائم املوجودة منذ القدم، وبعد التطور التقين ظهر ما يعرف ابحلرب اإللكرتونية والقرصنة 

اق أو أجهزة ذكية، وقد تتسبب هذه األسلحة التقنية املتطورة اإللكرتونية، فأصبح السالح عبارة عن برانمج اخرت 

أبضرار كبرية تفوق األضرار اليت تسببها األسلحة التقليدية على املستوى الوطين، وقد ترهب وتزعزع أمن البالد والعباد 

 الدماء. وتتسبب أبزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وغريها من األزمات اليت قد تنتهي حبروب تسفك فيها

جرمية احلرابة من  ونأن يرتكب احملاربويرى الباحث أنه من املمكن وال شك أن جرمية احلرابة من اإلفساد يف األرض، 

هبدف السرقة وتدمري البنية التحتية التقنية للهدف، وإلرهاب الناس وختويفهم وغري  وملحقاهتا خالل األجهزة الذكية

، وأموال احلساابت البنكية واحلواالت املالية وحمافظ األسهم واحملافظ االستثماريةذلك كمن خيرتق ويسرق بياانت 

 تها وبنيتها التقنية.ويدمر أنظم

                                                
، ابب حكم املرتد واملرتدة واستتابتهم - كتاب استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلممرجع سابق،  ، صحيح البخاريالبخاري،  )1(

 .15، ص9، ج6922حديث رقم
 .3ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )2(
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أن احملارب إن أخاف الطريق ومل يقتل ومل  (1)وقد فصل العلماء يف عقوبة احملارب حيث جاء يف حاشية ابن عابدين

ال فقط قطع من خالف، وإن قتل فقط يقتل، وإن قتل وأخذ املال أيخذ املال ينفى من األرض ابحلبس، وإن أخذ امل

أو  ،أو قتل وصلب ،أو فعل الثالثة ،أو قطع مث صلب ،خري اإلمام بني ستة أحوال: إن شاء قطع من خالف مث قتل

 .وصلب فقط ،قتل فقط

مجيع األرض حمال وإىل ألن النفي من إن املقصود ابلنفي من األرض هو احلبس، وبني ذلك ابن عابدين حيث قال: "

بلد أخرى فيه إيذاء أهلها فلم يبق إال احلبس، واحملبوس يسمى منفيا من األرض؛ ألنه ال ينتفع بطيبات الدنيا ولذاهتا، 

 .(2)"وال جيتمع أبقاربه وأحبابه

لآلدميني، واتفقوا على أن وأما ما جيب على احملارب فاتفقوا على أنه جيب عليه حق هلل وحق وقال ابن رشد احلفيد: "

 حق هللا هو القتل والصلب وقطع األيدي وقطع األرجل من خالف، والنفي على ما نص هللا تعاىل يف آية احلرابة.

واختلفوا يف هذه العقوابت هل هي على التخيري أو مرتبة على قدر جناية احملارب؟ فقال مالك: إن قتل فال بد من 

 قطعه وال يف نفيه، وإمنا التخيري يف قتله أو صلبه.قتله، وليس لإلمام ختيري يف 

فال ختيري يف نفيه، وإمنا التخيري يف قتله، أو صلبه، أو قطعه من خالف. وأما إذا  -وأما إن أخذ املال، ومل يقتل 

جع يف أخاف السبيل فقط فاإلمام عنده خمري يف قتله، أو صلبه، أو قطعه، أو نفيه. ومعىن التخيري عنده أن األمر را

 .(3)"ذلك إىل اجتهاد اإلمام

وإذا أخذ ، ولو علم اإلمام قوما خييفون الطريق ومل أيخذوا ماال وال نفسا عزرهم حببس وغريهوجاء يف مغين احملتاج: "

وإن قتل وأخذ ماال ، وإن قتل قتل حتما، القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمىن ورجله اليسرى، فإن عاد فيسراه وميناه

زايدة يف التنكيل ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه والصالة عليه كما مر يف اجلنائز، ، صلب ثالاث مث ينزلقتل مث 

 .(4)"والغرض من صلبه بعد قتله التنكيل به وزجر غريه

                                                
 . بصرف يسري.115 - 113ص 4، مرجع سابق، جاملختاررد احملتار على الدر ، ابن عابدين أنظر: )1(
 .114ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
 .239ص 4، مرجع سابق، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  )3(
 بتصرف يسري.، 501-499ص 5، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين،  )4(



 

212 

فمن قتل منهم وأخذ املال، قتل وإن عفا صاحب املال، وصلب حىت يشتهر، ودفع إىل أهله، ومن وجاء يف املغين: "

منهم، ومل أيخذ املال، قتل، ومل يصلب، وإن أخذ املال ومل يقتل، قطعت يده اليمىن ورجله اليسرى، يف مقام قتل 

 .(1)"واحد

 "وعقوبة احلرابة أربعة أنواع:

 القتل مع الصلب. -1

  القتل. -2

 القطع. -3

 .(2)النفي" -4

َا َجزَاء  الَّذ يَن حي َار ب وَن اَّللََّ َوَرس وَله  َوَيْسَعْوَن يف  اأَلْرض  َفَساًدا أَْن يـ َقتـَّل وا أَْو : ومصدر هذه العقوابت هو قول هللا  ﴿إ منَّ

 ﴾ َفْوا م َن اأَلْرض  الف  أَْو يـ نـْ  (.33املائدة: )ي َصلَّب وا أَْو تـ َقطََّع أَْيد يه ْم َوأَْرج ل ه ْم م ْن خ 

 ة تنقسم كالتايل:ويرى الباحث أن عقوبة احلراب

َتب على من قتل وأخذ املال، وميكن من خالل األجهزة الذكية القتل كمن يستخدم  فعقوبة القتل مع الصلب -أ

 الروبواتت والطائرات بدون طيار للقتل، مث أيخذ أموال املقتول، وبعض العلماء يقدمون عقوبة الصلب مث القتل.

 قتل ومل أيخذ املال. َتب على قاطع الطريق إذا وعقوبة القتل -ب

، أي قطع اليد اليمىن للمجرم مع قطع الرجل اليسرى معاً يف نفس الوقت، َتب على وعقوبة القطع من خالف -ت

 قاطع الطريق إذا أخذ املال ومل يقتل.

 .(3)َتب على قاطع الطريق أو احملارب إذا أخاف الناس ومل يقتل ومل أيخذ املال وعقوبة النفي -ث

النفي هو السجن، وقيل: إن النفي هو أن ينفى من بلد إىل كون ابحلبس أو إخراج اجملرم خارج البالد، "والنفي قد ي

 .(4)"بلد، فيسجن فيه إىل أن تظهر توبته

                                                
 .145ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )1(
 ، بتصرف يسري.491ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
 .494-491ص 1: املرجع السابق، جللتفصيل أنظر )3(
 .240ص 4مرجع سابق، ج، بداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  )4(
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 ويرى الباحث أن النفي حيتمل احلبس، فيحبس احملارب الذي مل يقتل ومل أيخذ املال.

وعقوبة النفي ابملعىن السابق تقابل . يكون للنفي معناه جيب أن حيبسفلكي يقول عبدالقادر عودة عن عقوبة النفي: "

عليه يف  عقوبة اإلرسال إىل اإلصالحية اليت عرفتها أخريًا القوانني الوضعية، تلك العقوبة اليت تقوم على حبس احملكوم

ية العقوبة غري احملددة، مكان خاص مدة غري حمددة بشرط أن ال حيبس أكثر من مدة معينة، وهذه العقوبة تطبيق لنظر 

 وهي من أحدث نظرايت العقاب يف القوانني الوضعية.

وإذا كانت القوانني الوضعية مل تعرف نظرية العقوبة غري احملدودة إال يف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، 

تلكم عقوبة النفي على ذلك من فإن الشريعة اإلسالمية قد عرفت هذه النظرية وطبقتها من ثالثة عشر قرانً، و 

الشاهدين. فمن كان يظن أن القوانني الوضعية حني أخذت هبذه النظرية قد جاءت بشيء جديد فليعلم أهنا مل َتئ 

إال أبقدم النظرايت يف الشريعة اإلسالمية، ومن كان يظن أن عقوابت الشريعة ونظرايهتا ال تصلح للعصر احلديث 

 .(1)"ومما سيجيء أن عقوابت الشريعة ونظرايهتا هي ألزم األشياء هلذا العصر احلديثفلعله أن يستبني مما تقدم 

أما حد الزان والبغي وشرب اخلمر فال يتصور الباحث أنه من املمكن ارتكاب هذه اجلرائم بواسطة األجهزة الذكية على 

ة وملحقاهتا، ولذلك من يساهم يف األقل يف الوقت الراهن، ولكن من املمكن تسهيل ارتكاهبا عن طريق هذه األجهز 

 العقوابت التعزيرية.، وسيأيت احلديث عن هذه اجلرائم يعاقب تعزيراً 

 اثنياا: عقوابت جرائم القصاص والدية

بعد التطور الكبري يف اجملال التقين، أصبح هناك أنواع من األجهزة الذكية قد تستخدم يف ارتكاب اجلرائم، وبشكل عام 

اصة ابلقصاص والدية على من تثبت مسئوليته عن هذه اجلرائم مهما كان نوع اجلهاز الذي تطبق العقوابت اخل

 يستخدمه.

إن الواجب يف إتالف النفوس واجلوارح هو إما قصاص وجاء يف بداية اجملتهد عن عقوابت جرائم القصاص والدية: "

 (2)"وإما مال

 وعقوابت جرائم القصاص والدية هي:

                                                
 .494ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
 .177ص 4، مرجع سابق، جبداية اجملتهد وهناية املقتصدابن رشد،  )2(
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َمْن ق ت َل َله  قَت يٌل، »: القاتل عمدًا القتل، أو الدية إن عفى ويل الدم كما قال رسول هللا  القتل العمد: عقوبة -1

َرْي  النَّظََرْين ؛ إمَّا أَْن يـَْقت َل، َوإ مَّا أَْن يـَْفد يَ   .(1)«فـَه َو خب 

ة مضافًا إليها أما "إذا امتنع القصاص لسبب من األسباب الشرعية اليت متنع القصاص حلت حمله عقوبة الدي

 .(2)التعزير"

القتل اخلطأ: "عقوبة القتل اخلطأ منها ما هو أصلي وهو الدية والكفارة، ومنها ما هو بدل وهو التعزير والصيام،  -2

 .(3)ومنها ما هو تبعي وهو احلرمان من املرياث والوصية"

َنا : االعتداء على سالمة النفس: إن كان عمدًا ففيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه الدية، قال هللا  -3 ﴿وََكتَـبـْ

نَّ  أْل ذ ن  َوالسّ  أْلَنف  َواأْل ذ َن اب  ْلَعنْي  َواأْلَنَف اب  لنَـّْفس  َواْلَعنْيَ اب  نّ  َواجلْ ر وَح ق  َعَلْيه ْم ف يَها أَنَّ النـَّْفَس اب  لسّ  َصاٌص ۚ َفَمن  اب 

َا أَنَزَل اَّللَّ  فَأ ولَٰئ َك ه م  الظَّال م وَن﴾   (.45املائدة: )َتَصدََّق ب ه  فـَه َو َكفَّاَرٌة لَّه  ۚ َوَمن ملَّْ حَيْك م مب 

وهذه األحكام تنطبق على جرائم القصاص اليت ترتكب من خالل األجهزة الذكية أو أحد ملحقاهتا، كما ميكن أن 

ة الذكية قرائن على ثبوت جرائم القصاص، كاملكاملات املسجلة، والرسائل، وآالت التصوير واملراقبة وحنو تكون األجهز 

 ذلك فتكون قرائن على ثبوت اجلرمية فهي كالشاهد الصامت.

 العقوابت التعزيريةاثلثاا: 

لكفارات، وقد تكون العقوابت تقدم أن جرائم التعازير هي كل اجلرائم ما عدا جرائم احلدود والقصاص والدايت والقد 

إذا تعذر تنفيذها ألي سبب شرعي كتنازل ويل  عنها التعزيرية مضافة إىل احلدود أو القصاص والديه أو تكون بدالً 

 الدم عن القتيل أو لوجود شبهة يف احلد.

لك أغلب اجلرائم ومجيع اجلرائم املذكورة يف املطلب األول من املبحث الثالث ابلفصل الثاين يف هذا البحث، وكذ

املذكورة يف القانون القطري فيما خيص األجهزة الذكية هي من اجلرائم التعزيرية إذا استثنينا بعض اجلرائم اليت تصنف يف 

 الفقه اجلنائي اإلسالمي من جرائم احلدود.
                                                

، حديث رقم و ابخليار بني إحدى ثالثابب من قتل له قتيل فه، ك َتاب  الدّ اَيت  ، مرجع سابق،  سنن ابن ماجهابن ماجه،  )1(
 ، حكم األلباين على احلديث: صحيح.876، ص2، ج2624

 .90ص 2، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )2(
 .156ص 2املرجع السابق، ج )3(
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نذار وتنتهي أبشد العقوابت كالنصح واإل خفإن العقوابت التعزيرية هي "جمموعة من العقوابت غري املقدرة، تبدأ أب

، ومجيع اجلرائم يعاقب عليها بعقوابت (1)العقوابت كاحلبس واجللد، بل قد تصل العقوبة للقتل يف اجلرائم اخلطرية"

تعزيرية ابستثناء احلدود والقصاص والديه فلها عقوابهتا اخلاصة املقدرة، وقد يعاقب عليها ابلتعزير ابعتباره عقوبة بديلة 

عذرت العقوبة األصلية، وقد يضاف إىل احلدود والقصاص والدية العقوابت التعزيرية ابعتبارها وليست أصلية إذا ت

 عقوابت تبعية أو تكميلية مضافة إىل العقوبة األصلية.

ويف أنواع التعازير ذكر العلماء مجلة من العقوابت التعزيرية اليت ميكن تطبيقها حيث جاء يف حاشية ابن عابدين: 

يه تقدير، بل هو مفوض إىل رأي القاضي ألن املراد تفويض أنواعه من ضرب وحنوه كما أييت قوله على التعزير ليس ف"

تعزير أشراف األشراف، وهم العلماء والعلوية ابإلعالم، أبن يقول له القاضي بلغين أنك تفعل كذا فينزجر  ،أربع مراتب

وتعزير األوساط، وهم  ابب القاضي واخلصومة يف ذلك.به. وتعزير األشراف، وهم حنو الدهاقني ابإلعالم واجلر إىل 

التعزير للسلطان ، وابلنسبة لعقوبة الغرامة املالية فيجوز "(2)"السوقة ابجلر واحلبس. وتعزير األخساء هبذا كله وابلضرب

 .(4)"له أن يعزر ابلقتل يف اجلرائم اليت تعظمت ابلتكرار، و "(3) "أبخذ املال

يعاقب من غش بسجن أو ضرب أو إخراجه من التعزير الطرد من السوق كما جاء يف التاج واإلكليل: "ومن أنواع 

 .(5)"السوق إن كان معتادا للغش والفجور

، وكذلك كشف الرأس والقيام من اجمللس واإلعراض  أيضاً  ومنه، ن من أنواع التعزير النفيوجاء يف مغين احملتاج أ

 .(6) لدابة منكوساااجملرم وإركاب الصلب حياً، 

 .(7)"والتعزير يكون ابلضرب واحلبس والتوبيخوقال ابن قدامة يف املغين: "

                                                
 .156ص 2، مرجع سابق، جُمَقارنا ابلقانون الوضعيالتشريع اجلنائي اإلسالمي عبدالقادر،  )1(
 .60ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، ابن عابدين )2(
 .61ص 4املرجع السابق، ج )3(
 .63ص 4املرجع السابق، ج )4(
 .192ص 6، مرجع سابق، ج التاج واإلكليل ملختصر خليلاملواق،  )5(
 .526-524ص 5، مرجع سابق، جمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج: الشربيين، أنظر )6(
 .178ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )7(
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ويكون التعزير أيضا ابحلبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الوالية وإقامته من اجمللس حسبما وجاء يف منتهى اإلرادات: "

 .(1)"وال يعيد يراه احلاكم ويصلبه حيا وال ميتنع من أكل ووضوء ويصلي ابإلمياء

جواز إتالف املغشوشات يف الصناعات: مثل الثياب اليت نسجت نسجا ويقول ابن تيمية يف عقوبة إتالف املال: "

الطعام املغشوش وهو: الذي خلط ابلرديء وأظهر املشرتي أنه جيد وحنو ذلك: ، و رديئا إنه جيوز متزيقها وحتريقها

 .(2)"يتصدق به على الفقراء؛ فإن ذلك من إتالفه

كل ما كان من العني أو التأليف احملرم فإزالته   وقال ابن تيمية أيضا يف مسألة جواز التعزير بتغيري عني املال أو إتالفه :"

وتغيريه متفق عليها بني املسلمني مثل إراقة مخر املسلم؛ وتفكيك آالت املالهي؛ وتغيري الصور املصورة؛ وإمنا تنازعوا يف 

حملها تبعا للحال والصواب جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع السلف وهو ظاهر مذهب مالك جواز إتالف 

 .(3)"وأمحد وغريمها

عقوبة الوعظ، وعقوبة التهديد، وعقوبة اجللد أو الضرب: هذه العقوابت نص عليها القرآن ويقول عبدالقادر عودة: "

يت  خَتَا والسنة، فيقول هللا تعاىل: ع  َواْضر ب وه نَّ﴾ ﴿َوالالَّ  ("34: نساءال)ف وَن ن ش وَزه نَّ َفع ظ وه نَّ َواْهج ر وه نَّ يف  اْلَمَضاج 

(4). 

إن العقوابت التعزيرية متعددة ومسألة حتديدها قدرًا وكيفًا مرتوكة إىل اإلمام والقاضي ضمن األحكام الشرعية 

 ونصوصها وقواعدها ومقاصدها.

 أنواع العقوابت التعزيرية اليت نراها:بناء على ما سبق نذكر أهم 

 القتل. -1

 الضرب واجللد. -2

 احلبس املؤقت واملؤبد. -3

 الغرامة املالية. -4

                                                
 .365ص 3، مرجع سابق، جدقائق أويل النهى لشرح املنتهىالبهويت،  )1(
 .115-114ص 28ج مرجع سابق،، جمموع الفتاوى ،بن تيميةا )2(
 .118ص 28ج املرجع السابق، )3(
 .116ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )4(
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 إتالف املال أو التصدق به. -5

 تغيري عني املال. -6

 النفي واإلبعاد. -7

صلى -قد صلب رسول هللا . التعزير حيًّاوجيوز أن يصلب يف الصلب حياً، وهي عقوبة تعزيرية، ويقول املاوردي: " -8

وال مينع إذا صلب أداء طعام وال شراب وال مينع من الوضوء  ،رجاًل على جبل يقال له: أبو انب -هللا عليه وسلم

 .(1)"بصلبه ثالثة أايم للصالة، ويصلي مومًيا ويعيد إذا أرسل، وال يتجاوز

 اهلجر واملقاطعة واإلعراض. -9

 التوبيخ. -10

 الوعظ والنصح. -11

 التهديد واإلنذار. -12

التعزير ابإلحضار جمللس القضاء وابلذات ألشراف الناس الذين ال يرضون ابملثول أمام القضاء لسمعتهم،  -13

 وكذلك الشركات وسائر األشخاص املعنوية والطبيعية.

أو يف الساحات وامليادين وحنو  التشهري، سواء عن طريق وسائل التواصل االجتماعي أو الصحف أو التلفاز -14

 ذلك.

 ، ألنه يعترب من العقوابت التعزيرية.(2)التشغيل االجتماعي كما نص عليه القانون القطري -15

 العزل من الوظيفة. -16

 املصادرة. -17

 احلرمان من مزاولة املهنة أو من احلقوق أو جزء منها، أو من بعض الوظائف أو االمتيازات احملددة. -18

 اإلزالة، كإزالة املباين املتعدية على أمالك الدولة أو اجلريان أو إزالة املنشأة العاملة. -19

                                                
 .348-347ص 1، مرجع سابق، جاألحكام السلطانيةاملاوردي،  )1(
( لسنة 11بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم ) 9200( لسنة 23قانون رقم )دولة قطر،  )2(

، حيث نصت هذه املادة 2004لسنة  11( من قانون العقوابت رقم 1مكرر) 63، وهي نفس املادة رقم 2، مادة 2004
 وغري ذلك. تعبئة الوقود، و تنظيف املساجد وصيانتهاعلى ستة عشرة نوعاً من األعمال االجتماعية، كنقل املرضى، و 
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املوقع اإللكرتوين أو حجبه أو إغالق كأو   ، كإغالق احملل أو املنزل أو املصنع أو املختربواملوقع إغالق املكان -20

 وحنو ذلك بشكل دائم أو مؤقت. إغالق الربانمج

 حتت مراقبة األجهزة األمنية.الوضع  -21

 اإلقامة اجلربية. -22

 منع السفر خارج البالد. -23

 الطرد من السوق وحرمانه من التجارة، كسحب الرخصة التجارية. -24

وكل هذه األنواع تعترب من العقوابت التعزيرية اليت جيوز لإلمام وللقاضي بناًء على أحكام الشريعة وقواعدها 

ة العامة أن ت قر كعقوابت جلرائم األجهزة الذكية حبسب جسامة اجلرمية ومستوى أضرارها واجلهة ومقاصدها، واملصلح

املتضررة واملستوى اإلجرامي وحبسب احلال، وتتعدد هذه العقوابت كلما تعددت اجلرائم املرتكبة، وتنفذ العقوبة من 

العفو عن اجملرم لإلمام جيوز ذ العقوبة، و قبل احلاكم أو من يفوضه، كما جيوز للقاضي يف بعض احلالت وقف تنفي

، وقد تسقط العقوبة لعدة أسباب، كموت اجملرم أو الصلح أو العفو سواء وعدم معاقبته إن رأى مصلحة عامة يف ذلك

 من اإلمام أو ويل الدم حبسب نوع اجلرمية .

نشر الدعارة والبغاء عرب الشبكة العاملية  ومن أمثلة اجلرائم اإللكرتونية املستحدثة اليت تستحق العقوبة التعزيرية هي 

كمواقع التواصل االجتماعي، حيث مل تنتشر هذه اجلرمية إال بعد ظهور األجهزة الذكية وانتشارها، ولذلك يرى 

وضع عقوبة تعزيرية واضحة ملن يرتكب هذا النوع من اجلرائم حبيث تكون هذه العقوبة مشددة  بالباحث وجو 

 حيدد العقوبة املناسبة بعد أخذ رأي أهل االختصاص من العلماء والباحثني. وزاجرة، واحلاكم هو من

 رابعاا: عقوابت الكفارات

والكفارة يف األصل نوع من العبادة؛ ألهنا عبارة  ،قررة على املعصية بقصد التكفري عن إتياهناامل والكفارة هي: "العقوبة

 .(1)"عن عتق أو إطعام مساكني أو صوم،

 

                                                
 .511ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
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والكفارات هي عبارة عن عقوابت مقدرة ومقررة لبعض جرائم القصاص والدية وبعض اجلرائم التعزيرية، وهي دائرة بني 

 .(1)العبادة والعقوبة

ولنا أن الكفارة فيها معىن والكفارة فيها معىن العقوبة من وجه وفيها معىن العبادة من وجه آخر حيث يقول ابن جنيم: "

 .(2)"زاجرة وفيها معىن العبادة؛ ألهنا تتأدى ابلصومالعقوبة؛ ألهنا شرعت 

الذي يقتضيه املذهب أن الكفارات مما جيرب اإلنسان على إخراجها وال وذكر الدسوقي يف حاشيته وجوب الكفارات: "

أو توكل ألمانته قال وهذا هو األصل يف احلقوق اليت هلل يف األموال فمن كان ال يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات 

هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه جيرب على إنفاذه وقال ابن املواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها إهنا 

 .(3)"تؤخذ من تركته إذا مل يفرط

 والكفارات ستة وهي:

 احلنث يف اليمني. -3. إفساد اإلحرام -2إفساد الصيام.  -1

 قتل.ال -6الوطء يف الظهار.  -5الوطء يف احليض.  -4

 (4)وعقوابهتا هي: العتق، واإلطعام، والكسوة، والصيام

مها احلنث والقتل، فتجب بنظر الباحث كفارة احلنث والقتل  ةوالذي ي تصور أنه قد يرتكب من خالل األجهزة الذكي

 وإن حدث ذلك من خالل األجهزة الذكية كمن حيلف يف برامج التواصل االجتماعي مثل الوتساب وحينث.

أمجع أهل العلم، على أن احلانث يف ميينه ابخليار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء كسا، ويف كفارة اليمني يقول ابن قدامة: "

: ، كما يف قول هللا (6)"إن مل جيد إطعاما، وال كسوة، وال عتقا، انتقل إىل صيام ثالثة أايم، و"(5)"شاء أعتق وإن

َا َعقَّدُتُّ  اأْلَمْيَاَن ۖ َفَكفَّارَت ه   ذ ك م مب  للَّْغو  يف  أمَْيَان ك ْم َولَٰك ن يـ َؤاخ  ذ ك م  اَّللَّ  اب  ك نَي م ْن أَْوَسط  َما  إ ْطَعام  َعَشرَة  َمَسا ﴿اَل يـ َؤاخ 

                                                
/  472ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  للتفصل أنظر: )1(

 .511ص
 .391ص 8، مرجع سابق، جئقالبحر الرائق شرح كنز الدقاابن جنيم،  )2(
 .483ص 1، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبري الدسوقي، )3(
 .511ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  للتفصيل أنظر: )4(
 .538ص 9مرجع سابق، ج، املغينابن قدامة،  )5(
 .554ص 9، جاملرجع السابق )6(
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ل كَ  م  ۚ ذَٰ َيام  َثاَلثَة  أايَّ ْد َفص  َكفَّارَة  أمَْيَان ك ْم إ َذا َحَلْفت ْم ۚ َواْحَفظ وا   ت ْطع م وَن أَْهل يك ْم أَْو ك ْسَوهت  ْم أَْو حَتْر ير  َرقـََبة  ۖ َفَمن ملَّْ جيَ 

ل َك يـ َبنيّ   اَّللَّ  َلك مْ   (.89: ائدةامل)آاَيت ه  َلَعلَّك ْم َتْشك ر وَن﴾  أمَْيَاَنك ْم ۚ َكذَٰ

﴿َوَما َكاَن ل م ْؤم ن  أَن : وابلنسبة لكفارة القتل اخلطأ فهي العتق، فإن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، كما قال هللا 

ًنا َخطًَأ فـََتْحر ير  َرقـََبة  مُّْؤم َنة  َود يٌَة مَُّسلََّمٌة إ ىَلٰ  ًنا إ الَّ َخطَأً ۚ َوَمن قـََتَل م ْؤم   أَْهل ه  إ الَّ أَن َيصَّدَّق وا ۚ فَإ ن َكاَن م ن قـَْوم  يـَْقت َل م ْؤم 

يثَاٌق َفد يٌَة مَُّسلََّمٌة إ ىَلٰ أَْهل ه  َوحَتْر   َعد وّ  لَّك ْم َوه َو م ْؤم ٌن فـََتْحر ير   نَـه م مّ  َنك ْم َوبـَيـْ َنة  ۖ َوإ ن َكاَن م ن قـَْوم  بـَيـْ ير  َرقـََبة  َرقـََبة  مُّْؤم 

َن اَّللَّ  ۗ وََكاَن اَّللَّ  َعل يمً  َيام  َشْهرَْين  م تَـَتاب َعنْي  تـَْوبًَة مّ  ْد َفص  َنة  ۖ َفَمن ملَّْ جيَ   (.92: نساءال)ا َحك يًما﴾ مُّْؤم 

 املطلب الثاين: مقارنة العقاب بني الفقه والقانون

إن تشريع التجرمي والعقاب ال يكون إال وفقًا ملنهجية تعتمد على مرجعية هلا قواعدها وأحكامها وثوابتها ومتغرياهتا، 

والقانون القطري يف إقرار العقوابت حبيث يبني ويف هذا املطلب يعرض الباحث مقارنة بني الفقه اجلنائي اإلسالمي 

 أوجه االختالف واالتفاق بينهما.

 عناصر املقارنة:

 غرض من العقوبةأوال: ال

إن من أهم أغراض العقاب املتفق عليها بني الشريعة والقانون هو محاية اجملتمع من اجملرم وإقامة العدل وزجر اجملرمني 

حرتام التشريع والقانون، إال أن الشريعة اإلسالمية متيزت عن القانون ابهتمامها يف وحفظ احلقوق، ابإلضافة إىل فرض ا

وتوقيع العقاب عليه، حيث أوجبت على اجملرم كفارات جبانب بعض العقوابت  يف نفسه اجملرم من حيث إصالحه

آاثرها على اجملرم من حيث األصلية للجرائم كالقتل، وهذا نوع من العقوابت التعبدية ليس له مثيل ابلقانون، وهلا 

العقاب األخروي فجعلت من أغراض العقوبة تطهري املذنب وتكفري ذنوبه يف الدنيا، وهذا ما جعل البعض يقدمون 

فطلب أن  أنفسهم للعقاب لكي يتطهروا ويكفروا عن ذنوهبم، كما حدث يف قصة ماعز الذي زان مث جاء إىل النيب 

  أقيم عليه احلد، وكذلك قصة الغامدية اليت محلت من الزان فجاءت إىل النيب يقام عليه احلد وأصر على ذلك حىت
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، وغريهم من الذين طلبوا (1)وطلبت أن يقام عليها احلد، فردها النيب حىت تلد مث عادت إليه مرارًا فأقيم عليها احلد

يف نفوس الناس، فيعلم اإلنسان أنه حتت  إقامة احلد ليتطهروا ويتوب هللا عليهم، ولذلك فالتشريع اإلسالمي يتمتع هبيبة

 دائماً، على عكس القانون الذي ال حيرتمه كثري من الناس إال يف العلن. مراقبة هللا 

سائل األخالقية وحث عليها، وجعل من عقوابت الكفارات إطعام الطعام والكسوة ملوالتشريع اإلسالمي اهتم اب

وحثها على اإلحسان واألخالق الكرمية، وهذه املسألة غائبة عن القوانني الوضعية إال والصيام، وكل ذلك لرتبية النفس 

 يف حدود ضيقة جداً.

 اثنياا: منهج العقاب يف الردع العام:

لقد تقدم أن من مقاصد الشريعة اإلسالمية حفظ الضرورايت، وابلتايل تكون فلسفة الفقه اجلنائي اإلسالمي يف 

، والنصوص الشرعية ه املساس أبمن وسالمة الضرورايت فهو جرمية جيب املعاقبة عليهاكل ما من شأن  العقاب أن

إن  بل فحسبهي اهلدف  تليس وأتديبه مشلت ذلك، كما أن االستقراء للنصوص الشرعية يوضح أن معاقبة اجملرم

 من أهم أهداف كل ذلكالناس  وإرضاء اجملين عليه وزجر  حماربة اجلرمية واحليلولة دون وقوعها واستئصاهلا من اجملتمع

، ولذلك جند أن بعض العقوابت الشرعية تنفذ علنًا لتحقيق الردع العام جبانب الردع اخلاص، كقتل وصلب العقاب

مرتكب جرمية احلرابة الذي قتل وأخذ املال، ومعلوم أن عقوبة الصلب وحدها تعد من أكثر العقوابت أتثريا يف زجر 

والتشريع اإلسالمي قد يطبق عقوبة الصلب حدًا أو تعزيراً، فهذه العقوبة تعد من العقوابت اليت الناس عن اجلرمية، 

 يتميز هبا الفقه اجلنائي اإلسالمي عن القانون القطري، حيث أن القانون القطري ال حيتوي على عقوبة الصلب.

 اختلفت الطريقة يف حفظها. إن القانون القطري يتفق مع الفقه اإلسالمي يف مسألة حفظ الضرورايت وإن

وكما أن منهج التشريع اإلسالمي يهتم بشكل كبري يف مسألة الردع العام والتنصيص على تنفيذ بعض العقوابت علنا 

حلماية اجملتمع وختويف اجملرمني، جند كذلك أن من منهج العقاب يف القانون القطري ولو بشكل ضيق مسألة 

من  68األمر هو حتقيق الردع العام لزجر الناس عن هذه اجلرائم كما نصت املادة  العقوابت العلنية، واهلدف من هذا

اليت تقضى بنشر حكم اإلدانة يف جريدتني يوميتني واسعيت  2010لسنة  16رقم  املعامالت والتجارة اإللكرتونية قانون

                                                
، حديث رقم من اعرتف على نفسه ابلزىنك َتاب  احلْ د ود ، ابب مرجع سابق،  ، صحيح مسلمالنيسابوري،  للتفصيل أنظر: )1(

 .1321، ص3، ج1695
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، ولكن التشريع اجلنائي اإلسالمي االنتشار، وعلى شبكات املعلومات االلكرتونية املفتوحة، على نفقة احملكوم عليه

يتميز على القانون القطري يف منهجية الردع العام حيث يتميز ابهليبة اإلهلية والرقابة النفسية اليت َتعل الشخص التقي 

مطلع عليه يف كل حني، فيحاسب نفسه ولو كان منفردًا وال يراه اخللق، وهذا  حيتاط يف أفعاله ألنه يعلم أن هللا 

 ال َتده إال يف اإلسالم، هذا ابإلضافة إىل الرقابة الشرعية القانونية من الدولة.األمر 

 اثلثاا: تقسيم العقوابت:

يف الفقه اجلنائي اإلسالمي يتم تقسيم العقوابت إىل عقوابت احلدود، وعقوابت القصاص والدية، وعقوابت التعازير، 

 وجهة احلق ودرجة العفو ينعكسان على نوعية العقوبة. ولكل واحدة من هذه التقسيمات أحكامها وطرق تطبيقها،

أما القانون القطري فيقسم العقوابت إىل عقوبة املخالفة، عقوبة اجلنحة، وعقوبة اجلناية، وأساس التمييز بني هذه 

عقاب هو العقوابت هو مدة احلبس والغرامة املالية، وال عالقة جلهة احلق يف هذا التقسيم، علماً أن من أهم أهداف ال

حفظ احلقوق، ولذلك يرى الباحث أن تقسيم العقوابت جيب أن يعتمد على جمموعة من املعايري أمهها معيار حفظ 

احلقوق، وهذا ما متيزت به الشريعة اإلسالمية، ففي جرائم القصاص ال حيق ألحد العفو إال من ويل الدم ألن حقه 

هو املقدم، ويف التعازير حق اإلمام هو املقدم،  و ألن حق هللا املقدم، بينما يف جرائم احلدود ال حيق ألحد العف

مقدم قبل كل شيء،  واحلقوق مقدمة هنا من حيث أتثر احلكم وليس من حيث التعبد أو التقديس، فحق هللا 

 وإمنا املقصود ابلتقدمي يف اجلرائم والعقوابت هو تقدمي احلقوق من حيث احلكم القضائي.

 وابت ومرونتها التشريعية:رابعاا: أنواع العق

لقد تقدم ذكر أنواع العقوابت يف الفقه اجلنائي اإلسالمي والقانون القطري، ولقد متيز الفقه اجلنائي اإلسالمي بتوسع 

أنواع العقوابت لتشمل كافة أنواع اجلرائم، وهناك أنواع من العقوابت ال توجد يف القانون القطري كعقوبة الصلب 

 .عقوبة اجللد وغري ذلك، بينما اقتصر القانون القطري على جمموعة صغرية من أنواع العقوابت والقطع والتوسع يف

إن أنواع اجلرائم متعددة وكثرية وال ميكن حصرها، كما أهنا تتطور ابستمرار، وابلتايل جيب التوسع يف أنواع العقوابت 

لتتماشى مع التطور املخيف ألنواع اجلرائم، ومن خالل املنظومة التشريعية للفقه اجلنائي اإلسالمي جند أن أغلب أنواع 

أن تكون عقوابت التعازير غري مقدرة ابتداًء، وإذا كانت أنواع اجلرائم   در هللا جرائم األجهزة الذكية من التعازير، وق

كثرية ومرنة وغري مقدرة وتتطور ابستمرار، فمن العدل واحلكمة أن تكون العقوابت مرنة وغري مقدرة أيضًا وتتطور 
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لقطري الذي ضيق من دائرة العقوبة، ابستمرار كاجلرائم لتتماشى معها، وهذا ما متيز به الفقه اإلسالمي عن القانون ا

ففي الفقه ثوابت ومتغريات، وعقوابت التعازير من املتغريات اليت َتعل من الشريعة اإلسالمية شريعة صاحلة لكل زمان 

 ومكان.

 خامساا: سلطة القاضي يف توقيع العقاب:

قاً حبسب نوع اجلرمية وتقسيماهتا وجهة يف الفقه اجلنائي اإلسالمي ختتلف سلطة القاضي يف توقيع العقاب اتساعاً وضي

احلق والعفو، فتكون سلطة القاضي ضيقة جداً إذا كانت اجلرمية املرتكبة من جرائم احلدود، حيث يكون دور القاضي 

النطق ابحلكم فقط إذا ثبت احلد دون شبهة، وكذلك سلطة القاضي يف جرائم القصاص والدية إال أهنا مربوطة بويل 

 عليه ألن له احلق ابلعفو من عدمه وجيوز للقاضي تعزير اجملرم إذا امتنع القصاص، وتتسع سلطة القاضي الدم أو اجملين

عن الدائرة ، دون اخلروج بشكل أكرب يف العقوابت التعزيرية، فله أن يقدر العقوبة املناسبة اليت يراها للجرمية املرتكبة

 الشرعية مع تقنني العقوبة.

فعلى القاضي االلتزام ابلنصوص القانونية فقط، فإن حدد القانون عقوبة ذات حد واحد على  أما يف القانون القطري

وجه القطع حكم هبا القاضي دون غريها، وإن حدد القانون عقوبة ذات حدين أدىن وأعلى فتكون للقاضي سلطة 

يف حفظ التقنني الذي يساهم ، وهذا من تقدير العقوبة بني هذين احلدين فقط وحبسب جسامة اجلرمية ونوعية اجملرم

 طبيعة القوانني، فال عقوبة بدون نص.حق اجلاين واجملين عليه وهو الذي يتماشى مع 

 سادساا: أهم املبادئ العقابية املتفق عليها بني الفقه اإلسالمي والقانون القطري

 ال عقوبة وال جرمية إال بنص. -1

 (.95: )املائدة﴾ َسَلفَ  َعمَّا اَّللَّ   َعَفا﴿ العقوبة. رجعية ال عقوبة قبل التشريع، أي عدم -2

ب   َواَل ﴿ العقوبة شخصية.-3 َها إ الَّ  نـَْفس   ك لُّ   َتْكس   (.164: )األنعام﴾ أ ْخَرى و ْزرَ  َواز رَةٌ  تَز ر   َواَل  َعَليـْ

 سابعاا: العود:

أن العود ينشأ عن تكرار وقوع اجلرائم العود هو: "حالة الشخص الذي يرتكب جرمية بعد أخرى حكم فيها هنائياً، أي 

 .(1)من شخص واحد بعد احلكم هنائياً عليه يف إحداها أو بعضها"

                                                
 .573ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر،  )1(
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له أن يعزر ابلقتل يف وتشدد العقوبة يف التشريع اجلنائي اإلسالمي عند تكرار اجلرمية، وجاء يف حاشية ابن عابدين: "

 .(1)"اجلرائم اليت تعظمت ابلتكرار

وجيوز حيث جاء فيها: " 95العقوابت القطري على حاالت العود، سواء العود البسيط كما يف املادة كما نص قانون 

للمحكمة أن تقضي على العائد أبكثر من احلد األقصى املقرر قانواًن للجرمية، بشرط عدم جماوزة ضعف هذا احلد، 

 من هذا القانون. 96يف املادة ، أو على العود املتكرر كما (2)"وعلى أال َتاوز مدة احلبس عشرين سنة

 وبناء على ما سبق فقد اتفق الفقه اإلسالمي والقانون القطري على تشديد العقوبة على اجملرم يف حالة العود.

 اثمناا: سقوط العقوبة:

 تسقط العقوبة يف الفقه اإلسالمي يف عدة حاالت وهي:

 وفاة اجملرم. -1

 لقصاص وذلك يف اجلرائم اليت فيما دون النفس فقط.فوات حمل القصاص، أي ذهاب العضو حمل ا -2

 .بعض اجلرائم وهلا شروط وتكون يف، توبة اجملرم -3

 الصلح، وذلك يف جرائم القصاص والدية. -4

 العفو، جيوز العفو يف اجلرائم ابستثناء جرائم احلدود فال جيوز العفو فيها. -5

 .عنه القصاص القاتل ويسقط عمه فريثه فمات، ابن وللمقتول أخاه، قتل كمن  إرث القصاص، -6

 .(3)تسقط العقوبة ابلتقادم، أي تسقط العقوبة مبضي مدة معينة على صدور احلكم البات دون تنفيذه -7

 بينما تسقط العقوبة يف القانون القطري يف ثالث حاالت وهي:

 وفاة اجملرم. -1

 التقادم. -2

 .(1)العفو -3

                                                
 .63ص 4، مرجع سابق، جرد احملتار على الدر املختار، بدينابن عا )1(
 .95، مادة إبصدار قانون العقوابت 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر،  )2(
وما  577ص 1، مرجع سابق، جالتشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر، أنظر:  للتفصيل )3(

 بعدها.
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 اخلامتة

النتائج اليت  أهموقبل إهناء الدراسة يعرض الباحث  والصالة والسالم على نبينا حممد  د هللا ويف اخلتام وبعد مح

توصل إليها من خالل هذه الدراسة أو بسببها، كما يعرض جمموعة من املقرتحات اليت يراها تصب يف املصلحة 

 العامة، وكذلك يعرض الباحث جمموعة من التوصيات.

 :بحثأوال: نتائج ال

 :اآليتالنتائج اليت توصل إليها الباحث من خالل هذه الدراسة، وهي أهم هذه جمموعة من 

بنفس السرعة والوترية من حيث إجياد املصطلحات ذات األصل  التقين والربجمياللغة العربية مل تواكب التطور  -1

 العريب، لذلك ظهرت وانتشرت مصطلحات عربية حديثة ذات أصول أجنبية.

 ال يوجد تعريف موحد متفق عليه لألجهزة الذكية. -2

ملفردات يرى الباحث أن تعريف عبارة األجهزة الذكية بناء على األصل اللغوي  البحث واالستقراءبعد  -3

 املصطلح هو: املتاع كثري التطور، وأن عبارة األجهزة الذكية هي مجع ومفردها اجلهاز الذكي.

 التعريف العميق ملصطلح األجهزة الذكية هو: -4

: آالت كهرابئية تقنية تعمل بواسطة نظام تشغيل أو أكثر وقادرة على أبهنااألجهزة الذكية يعرف الباحث 

ت واإلنرتنت واالرتباط والتفاعل مع آالت أخرى شبيهة هبا وتتمتع بنسبة من االتصال والتصفح يف الشبكا

الذكاء االصطناعي ومتكن مستخدمها من إعادة تكييفها إىل حد ما حسب رغبته وقادرة على العمل بشكل 

 مستقل نوعا ما.

 .التقنيةارتكاب اجلرائم استخداماً يف و  ها انتشاراً أكثر أنواع األجهزة الذكية و أهم تعترب اهلواتف الذكية من  -5

م، وهذا يفسر االزدايد املتنامي للجرائم اإللكرتونية بعد 2006اهلواتف الذكية مل تظهر وتنتشر إال بعد العام  -6

 هذا العام.

                                                                                                                                     
، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني  للتفصيل أنظر: )1(

 .135-129، مرجع سابق، صاجلنائية بدولة قطر
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 معامالت السكان.الكثري من أصبحت احلكومات تعتمد على تطبيقات األجهزة الذكية يف إجناز  -7

 العمل االجتماعي واإلعالمي هو جرمية حبق األجيال الناشئة.الدفع ابلتافهني إىل واجهة  -8

هناك إقبال كبري على برامج وألعاب ومسابقات القمار عرب األجهزة الذكية، وهذا ما يفسر االنتشار الكبري  -9

 هلذه الربامج واستمرارها.

لدولة، واجلماعة، ، واكل جرمية يقع فيها حق ألربع جهات على مرتكب اجلرمية، وهذه اجلهات هي: هللا  -10

 ومن وقعت عليه اجلرمية.

 الفعل أو الرتك ال يعترب جرمية إال إذا تقررت عليه عقوبة. -11

 م.2004لسنة  11مل يرد أي تعريف للجرمية يف قانون العقوابت القطري رقم  -12

مية أو ف اجملرم أو اجلاين بنظر الباحث أبنه: كل شخص قام بفعل أو ترك معاقب عليه يف الشريعة اإلساليعرَّ  -13

معاقب عليه يف القوانني االجتهادية اليت ال تتعارض مع أحكام التشريع اإلسالمي حبيث يوجب عليه الشرع أو 

 القانون عقوبة.

كل فعل أو ترك حمرم شرعًا أو غري جائز قانواًن ملصلحة شرعية ي رتكب هي:  بنظر الباحث اجلرمية اإللكرتونية  -14

 .ة الذكية أو يرتبط هبما ومبلحقاهتماعن طريق الشبكة العاملية أو األجهز 

 اجلرائم اإللكرتونية هي حصيلة االندماج بني الفعل اإلجرامي واجلهاز الذكي. -15

 اجلرمية اإللكرتونية مقصودة غالباً. -16

، واجلرائم اليت ميكن ارتكاهبا بعض جرائم احلدود من خالل األجهزة الذكية أو تسهيل ارتكاب ميكن ارتكاب -17

أما اجلرائم اليت ميكن ، واحلرابة ،والردة ،والسرقة ،جرائم القذفهي من خالل األجهزة الذكية بشكل كامل 

 .والبغي ،والشرب ،جرمية الزان تسهيل ارتكاهبا فقط من خالل هذه األجهزة هي

تكون قرائن مهمة يف الكشف عن اجلاين  من أهم آاثر األجهزة الذكية يف جرائم القصاص والدية أهنا قد -18

 .واجملين عليه وطريقة ارتكاب اجلرمية

 .تعزيرأغلب جرائم األجهزة الذكية داخل يف ال -19

 يتميز االبتزاز والتهديد اإللكرتوين بسهولته وسرعته وسريته. -20
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 يرى الباحث أن الضرورايت ْثان وهي حفظ كل من: -21

أمن الدولة  -8أمن اجملتمع  -7املال  -6النسل  -5العرض  -4العقل  -3النفس  -2الدين  -1

 .املسلمة العادلة، وميكن مجع حفظ أمن اجملتمع وحفظ أمن الدولة حتت مصلحة حفظ اجلماعة العامة

يرى الباحث أن القاعدة العامة يف التجرمي هي أن: كل ما من شأنه املساس أبمن وسالمة الضرورايت  -22

ة جيب املعاقبة عليها، وهذه القاعدة العامة تنطبق على مجيع استخدامات الثمان أو أحدها فهو جرمي

 األجهزة الذكية وملحقاهتا.

يرى الباحث أن القرصنة اإللكرتونية هي اإلرهاب اإللكرتوين وهي من جرائم احلرابة املوجبة للعقاب، وهي  -23

ل، وتعطيل املصاحل املشروعة، من اإلفساد يف األرض، ألن فيها ختويف الناس واستغالهلم، وسرقة األموا

 وهتديد األمن العام.

 هو: كل ما له قيمة أو منفعة عرفية مشروعة.بنظر الباحث تعريف املال  -24

 ضابط احلرز هو العرف. -25

دوالر  41،63رايل قطري، أي ما يعادل  151،6م = 2/8/2018نصاب السرقة يف دولة قطر بتاريخ  -26

 أمريكي، وهذا هو ربع دينار.

 البطاقة االئتمانية واحلساب املصريف حرزاً للمال ال جيوز االعتداء عليه. تعد معلومات -27

ن حرز الربيد اإللكرتوين واملواقع اإللكرتونية وحساابت التواصل االجتماعي هو معلومات وشفرات األمان إ -28

ابً وكلمات املرور، فإن اخرتقت فقد انتهك حرزها، فإن أخرج السارق منها ماله قيمة مالية بلغت نصا

د.  وحتققت سائر أركان وشروط السرقة حي 

 مقيدة ابجملرم وبنوعية اجلرمية وجسامة ضررها وجهة احلق والعفو فيها.يف التشريع اجلنائي اإلسالمي العقوبة  -29

 العقوبة التبعية تدور مع العقوبة األصلية وجوداً وعدماً. -30

لكرتونية، فجعل العقوبة أشد من لو شدد القانون القطري عقوبة السب والقذف العلين عرب الوسائل اإل -31

 .ارتكب اجلرمية ابلوسائل التقليدية



 

228 

لقد شدد القانون القطري عقوبة التهديد إذا كانت عرب األجهزة الذكية أو أحد ملحقاهتا أبن رفع قيمة  -32

 ( مائة ألف رايل إذا كان التهديد إلكرتونياً، بينما كانت قيمة الغرامة يف100,000الغرامة لتصل إىل )

 .التهديد التقليدي ال تتعدى عشرة آالف رايل

من قانون  11لقد أعطى القانون القطري للمحكمة سلطة أكرب يف العقاب تشديدًا أو ختفيفًا يف املادة  -33

اجلرائم اإللكرتونية إذا ارتكبت جرمية االحتيال أو االنتحال من خالل األجهزة الذكية أو أحد ملحقاهتا  

جيوز للمحكمة أن حتكم ابحلبس أو حتكم ابلغرامة فقط، أو هبما معاً، بينما جيب كالشبكة العاملية، حيث 

 عقوابت أن حتكم يف جرمية االحتيال التقليدية ابحلبس فقط. 354عليها بناًء على املادة 

يف من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية القطري تدفع اجملرم إىل الرتاجع عن اجلرمية أو املسامهة  54املادة  -34

 التقليل من ضررها، مقابل العفو عنه أو وقف تنفيذ العقوبة.

 اإلسالمي والقانون القطري على تشديد العقوبة على اجملرم يف حالة العود.اجلنائي اتفق الفقه  -35
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 اثنياا: املقرتحات:

 تساهم إجياابً يف اجملال الرقمي من جوانب خمتلفة، وهي كالتايل: يراهايقدم الباحث جمموعة من املقرتحات اليت 

يقرتح الباحث إقرار قانون أو الئحة تنص على عدم السماح ألصحاب املنازل أن يضعوا أي آالت تصوير دون  -1

لدى وزارة الداخلية، فإن رفض اجلار املوافقة دون مربر قوي  ااحلصول على موافقة خطية من جرياهنم ويكون ذلك موثق

فيذهب صاحب املنزل لوزارة الداخلية ويطلب منهم املوافقة مربراً طلبه مبا يدعم ضرورة تركيب آالت التصوير واحلاجة 

 ، فإن ُت ذلك أذن له.إليها وأن رفض اجلار غري منطقي

الد أن يقوموا بوضع قوانني وجهات تنظم وتتابع عملية البيع والشراء يقرتح الباحث على اجلهات املختصة يف الب -2

اليت تتم عرب الشبكة العنكبوتية واألجهزة الذكية واخلاصة بتجارة املواد اليت تعد لالستهالك اآلدمي مثل األدوية وأدوات 

خصية دون معرفة هيئة التجميل وغريها من خارج البالد وداخلها، ألن الكثري يشرتي هذه املواد من حساابت ش

املواصفات واملعايري أو وزارة الصحة وغريها من اجلهات ذات العالقة حيث ال يعرف ما حتتويه هذه املواد ومدى 

 التزامها ابملعايري وابلذات املعايري اخلاصة ابلسالمة ومدى خطورهتا على اإلنسان.

م النصح واملشورة والتقييم للجمهور يف مدى موثوقية هذه فيتم إنشاء هيئة أو مكتب يتابع هذه احلساابت واملواقع ويقد

 احلساابت ومنتجاهتا كنوع من التنظيم.

يقرتح الباحث على الدول اإلسالمية بشكل عام أن تتوجه إرادهتا بشكل جاد إىل دعم العلم بكل جماالته  -4

م وتصنيع السالح بشكل خاص وابلذات وخصوصاً يف اجملال التقين والربجمي، وجمال الغذاء، وجمال التصنيع بشكل عا

السالح اإللكرتوين، وعلوم البحار واحمليطات، وعلوم النفط والغاز، لكي تستطيع الدولة توفري األمن الغذائي وتصنيع 

السالح، ألن الباحث يعتقد أن الدولة أو األمة اليت ال تنتج غذائها وال تصنع سالحها ال تستحق أن تكون أمًة 

 عظمى.

ح الباحث أن يكون هناك قاضي متخصص ومتفرغ للجرائم اإللكرتونية لطبيعتها واختالفها عن غريها من يقرت  -5

 اجلرائم، ولكثرهتا وانتشارها حبيث تشغل احملاكم واألجهزة األمنية وتستنزف طاقتها.

ت القطري اليت تكلمت من قانون العقواب 1يقرتح الباحث تقنني املواد اليت ترجع للفقه اإلسالمي كما يف املادة  -6

للخالف الفقهي بني العلماء، خصوصاً يف كيفية  اعن جرائم احلدود والقصاص والدية، حبيث يكون هذا التقنني حامس
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إثبات اجلرائم وعقوابهتا، وكيفية تنفيذ العقوابت ومسقطات العقوبة وحنو ذلك، وأقرتح أن يتم تقنني هذه املواد على 

هب احلنبلي كون القانون استند هلذا املذهب يف أحكام األسرة، كما أنه مذهب البالد، أساس القول الراجح من املذ

 وهذا احلسم هو الذي ينبغي للقوانني.

يقرتح الباحث توسيع مفهوم الفريوسات الرقمية يف القانون القطري ليكون النص القانوين أكثر فاعليه، ألن دائرة  -7

كثرية من الفريوسات الرقمية وابلذات اليت   اوابت القطري ضيقة وال تشمل أنواعمن قانون العق 377التجرمي يف املادة 

 ظهرت حديثاً.

قصرت التجرمي على كون الضحية م 2014لسنة  14من قانون مكافحة اجلرائم االلكرتونية القطري رقم  7املادة  -8

َترمي كل من تعامل مع املواد اإلابحية ، والباحث يرى ضرورة توسيع املادة لتشمل األطفال وغريهم، ولذلك جيب طفال

 .يف حالة الطفل، مع تشديد العقوبة مطلقاً سواء دخل فيها طفل أم ال

يقرتح الباحث سن قانون جيرم املسابقات القمارية اإللكرتونية اليت تشرف عليها القنوات التلفزيونية أو املواقع  -9

والربامج واحلساابت اإللكرتونية، ومعاقبة كل من يديرها أو يساهم فيها أو حىت يشارك فيها أبي طريقة، ألن هذا من 

 ، كما أنه يوجه أموال الناس إىل غري حملها.حرمه هللا أكل أموال الناس ابلباطل، ومن القمار الذي 

يقرتح الباحث سن قانون جيرم كل من تعمد عرقلة األجهزة الذكية بشكل عام واخلوادم الرقمية بشكل خاص،  -10

مما يتسبب يف عدم فاعلية املوقع ابلشكل املطلوب، خصوصًا إذا كان هذا املوقع ذو نفع عام كمواقع الوزارات 

دمات العامة ومواقع أسواق األسهم، حيث يتم زايدة الضغط على املوقع اإللكرتوين بشكل متعمد لتعطيله أو واخل

 إحداث خلل حبركته.

 اقرتاح برنمج يسمى )جودة( للتجارة اإللكرتونية: -11

أصحاب املواقع واحلساابت االلكرتونية التجارية أبن يسجلوا بياانهتم ومواقع  ويشجع فزيقرتح الباحث سن قانون حي

إقامتهم ومعلومات كاملة عن منتجاهتم يف موقع أو برانمج تشرف عليه جهة حكومية كوزارة التجارة ويسمى هذا 

الصحي واألمين هلذه ، ويتم وضع جمموعة من املعايري اليت تضمن اجلانب جودةالربانمج على سبيل املثال بربانمج 

احلساابت ومنتجاهتا املسجلة بربانمج جودة، كذكر تواريخ املنتجات، واملواد املستخدمة يف التصنيع، واألعراض اجلانبية 

إن وجدت، ومعلومات التاجر، وطرق التواصل معه وحنو ذلك، حبيث يستطيع املستهلك أن يبحث من خالل هذا 
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تاجر ومعرفة معلوماته مع إمكانية التعليق عليه ابإلجياب أو السلب وتقييمه بعدد الربانمج عن احلساب االلكرتوين لل

النجوم، مما يزيد من مستوى االطمئنان واملوثوقية وجودة السلع واخلدمات اليت تباع، األمر الذي سينعكس على 

 قع )معروف( التابع لوزارةسالمة وصحة املشرتي، وإمكانية معاقبة املخالفني، ومن املبادرات يف هذا الشأن هو مو 

ا، على املوقع ستثمار السعودية ابلتعاون مع شركة )ثقة( خلدمات األعمال من أجل تطويرها وتشغيلهالتجارة واال

 /https://maroof.saالتايل: 

حىت يضطر التجار أن يسجلوا بياانهتم فيه وخيضعوا للمعايري املوضوعة،  -برانمج جودة  -وتوعية الناس هبذا الربانمج 
املسجلة بربانمج جودة  املتاجر اإللكرتونية واحلساابت والصفحاتوابلتايل يتم نصح الناس بعدم الشراء إال من هذه 

أو املواقع املعروفة عاملياً، وذلك لضمان وحفظ حقوق  رمسي َتاري اليت لديها سجلولديها شهادة موثقة منه، أو 
 .والبائعني من جهة، وضمان سالمة وصحة اإلنسان من جهة أخرى املشرتين

اقرتاح إدخال دروس وحماضرات يف املناهج الدراسية للمرحلة الثانوية عن أمهية األمن املعلومايت وكيفية احملافظة  -12
ء على املستوى الشخصي أو الوطين، ودعم جامعة قطر الوطنية يف توفري ختصصات عميقة يف عليه وضرورة ذلك سوا

األمن املعلومايت، والتسهيل على الطالب وابلذات املواطنني يف الدخول هبذه التخصصات دون عراقيل، وتسهيل 
صات ودعم اللغة توظيفهم يف األماكن اليت تناسب هذه التخصصات أبسرع وقت ممكن، مع تعريب هذه التخص

العربية لرباجمها وأنظمتها حىت يتم إنشاء برامج وأنظمة كاملة أبايدي عربية أبعلى املستوايت، كما فعلت الصني وروسيا 
 وغريها حيث أنتجوا منظوماهتم اإللكرتونية اخلاصة هبم.

هة للجمهور فيما خيص وجود جهة متخصصة للرصد اإلعالمي التقين األمين حبيث تنشر تقاريرها بطريقة موج -13
اجلرائم املستحدثة يف العامل واملنطقة والربامج اليت حتتاج إىل تغيري إعداداهتا فيما خيص اخلصوصية واألمن بعد كل 
حتديث هلا وغري ذلك، أو يتم تكليف اجلهات ذات العالقة هبذه املهمة، حبيث تكون يف سياق التوعية ورفع احلس 

 األمين لدى اجلمهور.
رتح الباحث ختصيص مادة تنص صراحة على َترمي الدعارة اإللكرتونية كإنشاء املواقع اإلابحية أو نشر صور يق -14

ومقاطع خملة أو املسامهة يف هذه األنشطة عرب األجهزة الذكية والشبكة العاملية أبي شكل من األشكال، كما تنص 
 املادة على عقوبة واضحة ورادعة هلذه اجلرمية.

، ويكون باحث أن يكون الطفل ابلغًا يف نظر القانون ذكرًا كان أو أنثى إذا أُت مخس عشرة سنة قمريةيقرتح ال -15
 .على األقل يف اجملال اجلنائيذلك معترباً 

لقاعدة ال جرمية وال عقوبة إال بنص، هي: ال جرمية وال عقوبة إال  ةالصياغة الصحيحتكون الباحث أن  قرتحي -16
 بدليل شرعي.

https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
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التهديد ابلقتل بعقوبة، فمن املستحسن إضافة عبارة )ويعاقب جرمية يقرتح الباحث أنه ما دام أن القانون خص  -17
لنفس املعىن حيث املناسبة ابحلبس الذي ال تتجاوز مدته مخس سنوات إذا كان التهديد ابلقتل( أو حنوها من العبارات 

 من قانون العقوابت 325كرتونية، كما ُت إضافتها يف املادة من قانون مكافحة اجلرائم اإلل 9تضاف يف املادة 
 كان  إذا ، كون قانون اجلرائم اإللكرتونية أوىل هبذا النص من الناحية النظريةعرب األجهزة الذكيةد وختصيصها التهدي

، فتخصص اجملرم ، ولسهولة ارتكاب التهديد عرب األجهزة الذكية وملحقاهتا، وخلفاء شخصيةالتهديد ابلقتل إلكرتونيا
 ابلقتل عرب األجهزة الذكية عقوبة أشد من التهديد بغري القتل.جلرمية التهديد 
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 اثلثاا: التوصيات:
يوصي الباحث مبجموعة من التوصيات اليت يراها تصب يف الصاحل العام وفيما يتعلق ابألجهزة الذكية واستخدامها، 

 وهي كالتايل:
الباحث الباحثني العرب ابستعمال مصطلحات اللغة العربية يف أحباثهم فهي لغة القرآن الكرمي، وعدم يوصي  -1

إدخال املصطلحات ذات األصل األجنيب، وإن كان ذلك ضرورايً فيشريوا إىل أن هذا املصطلح أصله أجنيب وابلذات 
 يف األمور املستحدثة مثل التقنيات احلديثة.

ي األجهزة الذكية والشبكة العاملية االلتزام ابآلداب العامة واألخالق الفاضلة وعدم يوصي الباحث مستخدم -2
االعتداء على الغري أو سلب حقوقهم أو التعرض ملقدساهتم، وأن يتقوا هللا يف ذلك ويلتزموا بكافة الضوابط واألحكام 

 الشرعية.
عامل مع األجهزة الذكية وملحقاهتا أبن يقوموا يوصي الباحث كل املسلمني ممن لديهم اخلربة واملهارة يف الت -3

بواجبهم َتاه دينهم وأمتهم، فينشروا اإلسالم والعلم الشرعي ويصنعوا املواقع والربامج والتطبيقات وحنو ذلك سواء يف 
ألمم اجلانب الديين أو الدنيوي، وينقلوا ما تعلموه وعرفوه إىل إخواهنم املسلمني، حىت تكون األمه اإلسالمية من ا

 املتقدمة وتواكب كل جديد وتساهم يف هنضة احلضارات اإلنسانية كما كانت من قبل.
األجهزة والشبكة هذه عند النقاشات والتحدث عرب يوصي الباحث كل من يستخدم األجهزة الذكية وملحقاهتا  -4

ت اخلالف ومثريات الفنت عد عن مسبباتبي أنمن التعصب املقيت، و  أن حيذرمواقع التواصل االجتماعي و العاملية 
 والفرقة بني املسلمني.

املسلمني بعدم متابعة ودعم أصحاب احلساابت التافهة على مواقع التواصل االجتماعي وغريها،  يوصي الباحث -5
 .والتوقف عن جعل الناس األغبياء واملضلني مشهورين

( أو الواتساب Snapchat) كالسناب شاتيوصي الباحث كل من يستخدم برامج التواصل االجتماعي   -6
(WhatsApp)  وغري ذلك، أبن ال ينشر معلومات عن حياته اخلاصة كالصور ومقاطع الصوت وغري ذلك، كما

 .أوصيه بعدم نشر أي معلومات متس بسمعة أو سالمة الوطن
يوصي الباحث اآلابء واألمهات أن يراقبوا أطفاهلم عند استخدامهم لألجهزة الذكية، وعدم التهاون يف ذلك، ألن  -7

مراقبة ْثل خطراً حقيقيًا على األطفال سواء من حيث عقيدهتم أو أخالقهم وسلوكياهتم أو أمنهم  األجهزة الذكية دون
 وأمن من حوهلم.

تزويد اجلهاز الذكي ابإلمكاانت والربامج األمنية، ابإلضافة إىل االستخدام األمثل يوصي الباحث املستخدمني ب -8
 .أو اخرتاقه ت اهلامة يف اجلهاز حتسباً لسرقته أو ضياعهالوقائي، لتجنب املخاطر احملتملة، فال تضع البياان

ألجهزة الذكية وملحقاهتا والشبكة العاملية يف الدائرة ل همن يكون استخدامأب يوصي الباحث كل مسلم ومسلمة -9
الشرعية وعدم فعل احلرام أو ما يغلب على الظن أنه حرام، وأن يكون السياق العام الستخدام هذه األجهزة 
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ثمانية املذكورة يف وحفظ الكليات ال ،لحقاهتا يف خدمة الدين اإلسالمي سواء بشكل مباشر أو بشكل غري مباشروم
 .هذه الدراسة

جيب االجتهاد يف حتديد جرائم األجهزة الذكية اليت تتعارض مع األحكام الشرعية ومصاحل األمة وَتلب املفاسد  -10
 وعدم التهاون يف ذلك. ووضع العقوابت املناسبة هلا يف القانون هلا، وابلتايل جيب النص على هذه اجلرائم

عن نشر أي خرب قبل التثبت من حقيقته والغرض منه، فضال عن كون هذا اخلرب يوصي الباحث املسلمني بعدم  -13
ه ووطنه تيعرض سالمة الدولة وأمنها للخطر، وهذا من واجبات املسلم ومن حقوق أمّ أو األحكام الشرعية أو  النيب 

 وويل أمره.
يوصي الباحث كل من يستخدم األجهزة الذكية والشبكة املعلوماتية بعدم إرسال أي معلومات شخصية مثل  -14

االسم والرقم الشخصي واجلنسية ورقم اهلاتف والربيد اإللكرتوين ومكان السكن واسم املستخدم ورقم صندوق الربيد 
بنكية وحنو ذلك ألي جهة إال بعد التأكد منها بشكل قطعي، أما كلمات ورقم احلساب البنكي وأرقام البطاقات ال

 املرور فيجب احملافظ على سريتها وال جيوز إرساهلا أبداً ألي جهة مهما كانت وابلذات إن كانت ختص جهة العمل.
وال يشارك يف املسابقات القمارية اليت تروج هلا بعض القنوات  يوصي الباحث كل مسلم ومسلمة أن يتق هللا  -15

التلفزيونية واملواقع واحلساابت اإللكرتونية وحترض على إرسال الرسائل أو االتصال للدخول يف فرصة الفوز، مث تعطي 
السحت ومن الفائز ع شر ما رحبت من أموال املشرتكني وأتخذ الباقي، فهذا من أكل أموال الناس ابلباطل ومن 

 .التعاون على اإلمث والعدوان ومعصية هللا 
 ضرورة احملافظة على األمن املعلومايت وبذل كل الوسائل املشروعة يف سبيل ذلك، وتوعية الناس أبمهيته. -17
يوصي الباحث علماء األمة وأهل الفقه اإلسالمي ابالهتمام يف دراسات الساحة التقنية واإللكرتونية كدراسة  -19

ألجهزة الذكية وملحقاهتا والشبكة العاملية وآاثرها من الناحية الفقهية، لتطوير بنية الفقه اإلسالمي ليواكب هذا التطور ا
الذي مل يدع بيتًا إىل دخله، ألن الباحث أثناء حبثه يرى تقصريًا يف ذلك، ولذلك كان من أهداف هذه الدراسة 

 اجملال التقين املعلومايت.املسامهة يف تطوير بنية الفقه اإلسالمي يف 
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 قائمة املصادر واملراجع

 :املراجعو املصادر 

، حتقيق: حممد عبد إعالم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين، 

 .م(1991هـ / 1411، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، طالسالم إبراهيم 

 .)دار الفكر، د. ط، د. ت( فتح القديرهـ(، 861ابن اهلمام،كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي )املتوىف: 

قاسم، ، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن جمموع الفتاوىابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين، 

 .م(1995ه / 1416)املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، د. ط، 

، قدم له: الشيخ عبدهللا حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالمابن مجاعة، أبو عبد هللا، حممد بن إبراهيم بن سعد هللا، 

)الناشر: دار الثقافة بتفويض من رائسة احملاكم  بن زيد آل حممود، حتقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد املنعم أمحد

 .م(1988-هـ 1408، 3الشرعية بدولة قطر، الدوحة، ط

 -، احملقق: شعيب األرنؤوط مسند اإلمام أمحد بن حنبلهـ(، 241ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد )املتوىف: 

 .م(2001 -هـ  1421، 1)مؤسسة الرسالة، طعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 

)القاهرة: دار بداية اجملتهد وهناية املقتصد ، أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب، احلفيد ابن رشد

 .م( 2004 -هـ 1425احلديث، د. ط، 

، احملتار على الدر املختار ردهـ(، 1252ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلنفي )املتوىف: 

 .م(1992 -هـ 1412، 2)بريوت: دار الفكر، ط

، احملقق: حممد احلبيب ابن اخلوجة )قطر: وزارة مقاصد الشريعة اإلسالميةابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد، 

 .م(2004هـ / 1425األوقاف والشؤون اإلسالمية، د. ط، 

)بريوت:  الكايف يف فقه اإلمام أمحدهـ(، 620بن أمحد بن حممد )املتوىف:  ابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا

 .م( 1994 -هـ  1414، 1دار الكتب العلمية، ط

، )مكتبة القاهرة، د. املغينابن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي احلنبلي، 

 .م(1968 /هـ 1388ط، 
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روضة هـ(، 620حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي احلنبلي )املتوىف: ابن قدامة، أبو 

 .م(2002هـ/1423، 2، )مؤسسة الراّين، طالناظر وجنة املناظر

، حتقيق: حممد تفسري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، 

 .هـ( 1419، 1حسني مشس الدين )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

الباقي )دار  ، حتقيق: حممد فؤاد عبدسنن ابن ماجههـ(، 273ابن ماجه، أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف: 

 .إحياء الكتب العربية، د. ط، د.ت(

، )بريوت: دار الكتب العلمية، املبدع يف شرح املقنعابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد، 

 .م( 1997 -هـ  1418، 1ط

، 3دار صادر، ط ، )بريوت:لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن على األنصاري، 

 .هـ(1414

، حباشية: منحة البحر الرائق شرح كنز الدقائقم(، 1563 -هـ  970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد )

 .، د. ت(2اخلالق البن عابدين )دار الكتاب اإلسالمي، ط

ْعَمانِ اأْلَْشَباُه َوالنَّظَ هـ(، 970ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد، )املتوىف:  َفَة الن ُّ ، ائُِر َعَلى َمْذَهِب َأيبْ َحِني ْ

 .م( 1999 -هـ  1419، 1وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكراي عمريات، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 .)مؤسسة الغين للنشر، د. ط، د. ت( معجم الغين الزاهرأبو العزم، عبدالغين، 

، 3)الرايض: دار العاصمة، ط هي اللفظية وفوائد يف األلفاظمعجم املناأبو زيد، بكر بن عبد هللا، 

 .م(1996هـ/1417

، األمني يف اجلزاء اجلنائي يف قانون العقوابت واإلجراءات أبو هاجر، أمحد األمني –أبو هاجر، حممد األمني 

 م(.2017، )قطر، د. ط، اجلنائية بدولة قطر

)قطر: دار العلم، د.  األمني يف شرح قانون العقوابت القطريأبو هاجر، أمحد األمني،  –أبو هاجر، حممد األمني 

 .م(2012ط، 
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دار إحياء )بريوت:  حممد عوض مرعب، حتقيق: هتذيب اللغة، هـ(370)املتوىف:  حممد بن أمحداألزهري، أبو منصور 

 م(.2001، 1، طالرتاث العريب

الفقه املنهجي على ف هذه السلسلة: الدكتور م صطفى اخل ْن، الدكتور م صطفى الب غا، علي الّشْرجبي، اشرتك يف أتلي

 .م(1992 -هـ 1413، 4، )دمشق: دار القلم، طمذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل

 -هـ1420األشقودري )املتوىف: األلباين، أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم 

 .)املكتب اإلسالمي، د. ط، د.ت( صحيح اجلامع الصغري وزايداته(، م1999

ِْهيباأللباين، حممد انصر الدين،  ِْغيب َوالرتَّ  .م(2000هـ/1421، 1، )الرايض: مكتبة املعارف، طَصِحيُح الرتَّ

، املشرف: ابن املسئولية اجلنائية يف الفقه والقانوناألنصاري، حممد بن أمحد بن عبدهللا، رسالة دكتوراه بعنوان: 

 .م(1995محدة، عبداجمليد )تونس: جامعة الزيتونة، املعهد األعلى للشريعة، 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع إمساعيل، بن حممد عبدهللا أبو البخاري،

 .(هـ1422 ،1ط النجاة، طوق دار) الناصر انصر بن زهري حممد: حتقيق )صحيح البخاري(، وأايمه وسننه

، ورقة علمية مقدمة يف امللتقى اجلرائم اإللكرتونية املفهوم واألسبابالبداينة، ذايب موسى، ورقة علمية بعنوان: 

-2والدولية( املنعقد خالل الفرتة من العلمي املوسوم: )اجلرائم املستحدثة يف ظل املتغريات والتحوالت اإلقليمية 

 .األردن-م يف عمان4/9/2014

 .م(2003 -هـ 1424، 1، )دار الكتب العلمة، طالتعريفات الفقهيةالربكيت، حممد عميم اإلحسان، 

، )د. ط، Windows – Unix - Linuxنظم تشغيل احلاسبات حممد حممد رفعت، البسيوين، 

 م(.2007

 اتريخ ،(هـ463: املتوىف) البغدادي ابخلطيب املعروف مهدي، بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو البغدادي،

 .(م 2002/  هـ1422 ،1ط اإلسالمي، الغرب دار: بريوت) معروف، عواد بشار. د: حتقيق ،بغداد

، االختيار لتعليل املختارهـ(، 683البلدحي، جمد الدين أبو الفضل عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي )املتوىف: 

 .م( 1937 -هـ  1356عليها تعليقات: الشيخ حممود أبو دقيقة، )القاهرة: مطبعة احلليب، د. ط، 
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دقائق أويل النهى لشرح هـ(، 1051: البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )املتوىف

 .م(1993 -هـ 1414، 1املعروف بشرح منتهى اإلرادات )عامل الكتب، ط -املنتهى 

الروض املربع شرح زاد هـ(، 1051البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس )املتوىف: 

دي، خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد نذير )دار ، ومعه: حاشية الشيخ العثيمني، وتعليقات الشيخ السعاملستقنع

 .مؤسسة الرسالة، د. ط، د. ت( –املؤيد 

، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: جميد طراد )بريوت: دار الكتاب العريب، شرح ديوان عنرتةالتربيزي، اخلطيب، 

 .م(1992ه / 1412، 1ط

حممد فؤاد  -، حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر رتمذيسنن الهـ(، 279الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة )املتوىف: 

 .م(1975هـ / 1395، 2إبراهيم عطوة عوض، )مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط -عبد الباقي 

، )اململكة العربية السعودية: خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنةالتوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد هللا، 

 .م( 2010 -هـ  1431، 11ر أصداء اجملتمع، طدا

، 225، )لندن: جملة البيان، العدد الّردة األسباب والعقوابت وهتافت الشبهاتاجلبري، هاين بن عبداهلل بن حممد، 

 .(2006يونيو 

، 1ط )بريوت: دار الكتب العلمية، التعريفاتهـ(، 816اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف )املتوىف: 

 .م(1983-هـ 1403

 دولة قطر. – جريدة الراية

إبصدار قانون  2014( لسنة 14دولة قطر، قانون رقم )، 15م، العدد 2014اجلريدة الرمسية القطرية لسنة 

 .مكافحة اجلرائم اإللكرتونية

)بريوت: دار الكتب العلمية،  الفقه على املذاهب األربعةهـ(، 1360اجلزيري، عبد الرمحن بن حممد عوض )املتوىف: 

 .م( 2003 -هـ  1424، 2ط

، 1، اإلعداد الفين: مجال قطب )مكتبة مصر، طالتصوير من الغرفة املظلمة إىل صناعة الكامرياهبة، مجال، 

 .م(1998



 

239 

 

هناية املطلب يف دراية هـ(، 478امللك بن عبد هللا بن يوسف، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف:  اجلويين، أبو املعايل عبد

 .م(2007-هـ1428، 1، حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم حممود الّديب )دار املنهاج، طاملذهب

دراسة مقارنة بني الشريعة  القضاء ابلشاهد الواحد واليمني:حامد، عبدهللا حامد إدريس، رسالة ماجستري بعنوان: 

بكري، جنيب حممد، )السودان: جامعة أم درمان  -، املشرف: أمحد علي األزرق اإلسالمية والقانون السوداين

 .م(1990اإلسالمية، كلية الشريعة والعلوم االجتماعية، قسم الدراسات العليا، شعبة الفقه املقارن، 

 .(2005)د. ط، مارس رائم املعلوماتية جرائم احلاسبات واإلنرتنت اجلحممد، حجازي، 

اإلقناع يف هـ(، 968)املتوىف:  قدسي، أبو النجا موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل املجاوياحل

 .، احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، )بريوت: دار املعرفة، د. ط، د. ت(فقه اإلمام أمحد بن حنبل

)جملة القراءة  األجهزة الذكية وآاثرها االجتماعية من وجهة نظر طالب املرحلة الثانوية احلريب، مشعل حسن محيد،

 .م، جملة علمية حمكمة(2016، أكتوبر 180مصر، العدد  -واملعرفة 

 .م(2001ه/1420، 1)اجليزة: هال للنشر والتوزيع، ط التجارة اإللكرتونية وأتمينهاحسني، فاروق سيد، 

، الناشر: اجمللة العلمية فعالية القوانني الوطنية والدولية يف مكافحة اجلرائم اإللكرتونيةوان: حسني، ليلي، مقال بعن

 .م2017األكادميية يف الدمنارك، يناير 

مواهب اجلليل يف هـ(، 954احلطاب، مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي )املتوىف: 

 .م(1992 -هـ 1412، 3)دار الفكر، ط شرح خمتصر خليل

)مصر:  تكنولوجيا الواقع االفرتاضي وتكنولوجيا الواقع املعزز وتكنولوجيا الواقع املخلوطمخيس، حممد عطية، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2015، إبريل 1العدد ، 25جملد م، يية املصرية لتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعلاجلمع

، تعريب: فهمي احلسيين، )بريوت: دار درر احلكام يف شرح جملة األحكامهـ(، 1353خواجه، علي حيدر )املتوىف: 

 .م(1991 -هـ 1411، 1اجليل، ط

ه 1425، 1)الرايض: ط جهود العلماء املسلمني يف تقدم احلضارة اإلنسانيةاخلويطر، خالد بن سليمان بن علي، 

 .م(2004 /
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، 1)مكة املكرمة: ط مدخل إىل النظام العاملي لتحديد املواقع: اجلي يب إسداود، مجعة حممد، 

 .م(2010ه/1431

)السعودية: جامعة اإلمام حممد بن  رعية املتعلقة ابحلاسباألحكام والضوابط الشالدخيل، عبدالرمحن بن حممد، 

كلية علوم احلاسب واملعلومات، السجل العلمي لندوة تقنية املعلومات والعلوم الشرعية والعربية،   -سعود اإلسالمية 

 .م، جملة علمية حمكمة(2007صفر  –مارس 

 .الدائم لدولة قطر الدستور

)دار الفكر، د.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبريهـ(، 1230)املتوىف:  الكيامل الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة

 .ط، د. ت(

 .م يف شأن مكافحة جرائم تقنية املعلومات2015لسنة  63قانون رقم دولة الكويت، 

 .إبصدار قانون األسرة 2006( لسنة 22رقم )دولة قطر، 

 .قوابتإبصدار قانون الع 2004( لسنة 11قانون رقم )دولة قطر، 

 إبصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية. 2014( لسنة 14قانون رقم )دولة قطر، 

 .إبصدار قانون املعامالت والتجارة االلكرتونية 2010( لسنة 16قانون رقم )دولة قطر، 

 .إبصدار قانون اإلجراءات اجلنائية 2004( لسنة 23قانون رقم )دولة قطر، 

( 11بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت الصادر ابلقانون رقم ) 2009( لسنة 23)قانون رقم دولة قطر، 

 .2004لسنة 

 .بشأن مكافحة اإلرهاب 2004( لسنة 3قانون رقم )دولة قطر، 

يف شأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية اخلطرة وتنظيم استعماهلا  1987( لسنة 9، قانون رقم )دولة قطر

 .واالجتار فيها

)دار الفكر، د.  عبد السالم حممد هارون، حتقيق: معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكراي،، أبو احلسني زيالرا

 .(م1979 -هـ 1399ط، 
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، )الرايض: أكادميية انيف العربية للعلوم جرائم اإلرهاب وتطبيقاهتا الفقهية املعاصرةالربيش، أمحد سليمان صاحل، 

 .م(2003ه/1424، 1حوث، طمركز الدراسات والب –األمنية 

 .م(2014هـ / 1435، 3)القاهرة: دار الكلمة، ط حماضرات يف مقاصد الشريعةالريسوين، أمحد، 

 /هـ  1427، 1، )دمشق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةالزحيلي، حممد مصطفى، 

 .م( 2006

 .، د. ت(4، )دمشق: دار الفكر، طالِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتهُ الزَُّحْيل ّي، َوْهَبة بن مصطفى، 

، قام مبراجعة طبعته األوىل: د. عبدالستار أبو غدة، وكتب الطبعة الثانية ابن شرح القواعد الفقهيةالزرقا، أمحد حممد، 

 م(.1989ه/1409، 2املؤلف: مصطفى أمحد الزرقا، )دمشق: دار القلم، ط

، )دار شرح الزركشي على خمتصر اخلرقيهـ(، 772الزركشي، مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي )املتوىف: 

 .67ص 6م(، ج 1993هـ /  1413، 1العبيكان، ط

 .م(2012، 1)القاهرة: دار النهضة العربية، ط علم اإلجرام والعقابإمام، هشام شحاته،  –زغلول، بشري سعد 

الضوابط اإلسالمية يف استخدام االنرتنيت يف ضوء القرآن الكرمي والسنة الزوبعي، هاشم أمحد نغيمش احلمامي، 

، )اجلزائر: مركز البحث يف العلوم اإلسالمية واحلضارة ابألغواط، جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة، ديسمرب / النبوية

 .م، جملة علمية حمكمة(2016ربيع األول 

سْ  ج  سنن هـ(، 275تاين، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي )املتوىف: السّ 

 .م( 2009هـ /  1430، 1حَممَّد كام ل قره بللي )دار الرسالة العاملية، ط -، حتقيق: شَعيب األرنؤوط أيب داود

، حتقيق: عبد الرمحن بن معال ن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحالسعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا، 

 م( 2000هـ /1420، 1اللوحيق )مؤسسة الرسالة، ط

ومعوقاته  –آاثره  –ضوابطه  –التواصل االجتماعي: أنواعه ماجد رجب العبد، رسالة ماجستري بعنوان: سكر، 

غزة: اجلامعة اإلسالمية، عمادة الدراسات ، مشرف الرسالة: د. مجال حممود حممد اهلويب ))دراسة قرآنية موضوعية(

 .م(2011ه/1432العليا، كلية أصول الدين، قسم: التفسري وعلوم القرآن، 
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جامعة املدينة  -، )ماليزاي: جملة جممع احلرابة اإللكرتونية : دراسة فقهية أتصيليةسالمة، حممد عبدالرمحن ابراهيم، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2016وليو ، ي17قسم الفقه واألصول، العدد  –العاملية 

، حبث مقدم يف ورشة عمل بعنوان: أحكام يف األطر العامة ألحكام تقنية املعلوماتعبدالرمحن بن عبدهللا، السند، 

 .بقاعة املؤمترات مبركز اخلزامى –م، ابلرايض 23/11/2002ه املوافق: 23/10/1423املعلوماتية، اتريخ: 

مقدمة يف صنع احلدود والتعريفات دراسة أصولية تعرض أسس وضع مَّر، السنوسي، عبدالرمحن بن م عَ 

ه / 1424، 1، قدم له: الشيخ حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي )بريوت: دار ابن حزم، طاملصطلحات

 .م(2004

حيدر جبار ، املشرف: أحكام اهلاتف يف الفقه اإلسالميالسورجي، سامي حاجي عبدهللا، رسالة ماجستري بعنوان: 

 .م(2012-3-7كلية الشريعة، اتريخ املناقشة   –حممود )بغداد: اجلامعة العراقية 

جملة األمن -)اإلمارات: أكادميية شرطة ديب التجارة اإللكرتونية: واقع وحتدايت وطموحشباط، يوسف فندي، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2010، يناير 1، العدد18جملد-والقانون

، )بريوت: دار الكتب مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب، 

 .م(1994 -هـ 1415، 1العلمية، ط

، )السعودية: اجمللة العربية للدراسات األمنية التطبيقات املعاصرة لشرط احلرز يف السرقةشطناوي، فداء فتحي، 

 .55العدد  28ة علمية حمكمة( اجمللد م، جمل2012والتدريب، 

 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيارالشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا، 

 .م(1993هـ/ 1413، 1)القاهرة: دار احلديث، ط

األمسرية اإلسالمية زلينت، ، )ليبيا: اجلامعة أثر العفو على جرائم احلدود يف الفقه اإلسالميالشيخلي، حيزومة شاكر، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2008، 10جملة اجلامعة األمسرية اإلسالمية، العدد

م، جملة علمية 2005، ديسمرب 120/121)مصر: الدراسات اإلعالمية، العدد  السلطة الرابعةصاحل، أمحد عباس، 

 .حمكمة(
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)اجلزائر: ورقلة، جامعة قاصدي مرابح، جملة العلوم  منهالتعليم اإللكرتوين واقع ال بد صاحلي، طارق، مقال بعنوان: 

 .م، جملة علمية حمكمة(2011، مارس 6اإلنسانية واالجتماعية، العدد 

 .م، حمليات(26/7/2017، األربعاء 7786صحيفة احلياة اجلديدة، صحيفة يومية سياسية شاملة )فلسطني: العدد 

، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكامابألمري، امللقب  –الصنعاين، حممد بن إمساعيل بن صالح 

 .م(1995ه /  1415حتقيق: حازم علي هبجت القاضي )الرايض: مكتبة نزار مصطفى الباز، د. ط، 

جامع البيان يف أتويل هـ(، 310الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي )املتوىف: 

 .م( 2000 -هـ  1420، 1أمحد حممد شاكر، )مؤسسة الرسالة، ط ، احملقق:القرآن

الطهماين، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن ن عيم بن احلكم الضيب النيسابوري املعروف 

الكتب  ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، )بريوت: داراملستدرك على الصحيحنيهـ(، 405اببن البيع )املتوىف: 

 .م(1990 –ه 1411، 1العلمية، ط

الفصل األول )جامعة امللك سعود: كلية الزراعة وعلوم  – مقدمة يف احلاسب اآليلعلي إمساعيل، عبدالصمد، 

 .األغذية، د. ط، د. ت(

ل ، املشرف: د. عالء الدين رّحادراسة فقهية:  السرقة اإللكرتونيةعثمان، ضياء مصطفى، رسالة ماجستري بعنوان: 

 .م(2010ه/1431)إربد: جامعة الريموك، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، قسم الفقه وأصوله، 

 .م(2016، 3)جامعة أم القرى: ط نظم التشغيلعبدالرمحن أمحد حممد، عثمان، 

، 1، )دار ابن اجلوزي، طالشرح املمتع على زاد املستقنعهـ( 1421العثيمني، حممد بن صاحل بن حممد )املتوىف: 

 .هـ( 1428 - 1422

 عبدالباقي، فؤاد حممد: رقمه ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن علي بن أمحد الفضل أبو العسقالين،

. د املعرفة، دار: بريوت) ابز بن هللا عبد بن عبدالعزيز الشيخ: عليه وعلق اخلطيب، الدين حمب: طباعته على وأشرف

 .(ه1379 ط،

 .م( 2008هـ/  1429، 1)عامل الكتب، ط معجم اللغة العربية املعاصرةأمحد خمتار عبداحلميد، عمر، 
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-ه1430)القاهرة: دار احلديث، د. ط،  التشريع اجلنائي اإلسالمي ُمَقارنا ابلقانون الوضعيعودة، عبدالقادر، 

 م(.2009

)مركز جيل البحث العلمي، جملة  القرصنة اإللكرتونية: الضرر االقتصادي والفكريعيساين، طه، مقالة بعنوان: 

 .(2016جيل األحباث القانونية املعمقة، العدد اخلامس، يوليو 

: دراسة مقارنة )مصر: جملة البحث الطبيعي والذكاء االصطناعياآللة بني الذكاء وآخرون،  -فؤاد، نفني فاروق 

 .م، جملة علمية حمكمة(2012، 13جامعة عني مشس، العدد  –كلية البنات   –العلمي يف اآلداب 

أبو عبدالرمحن ، حتقيق: اجلنة والنار من الكتاب والسنة املطهرةالقحطاين، عبدالرمحن بن سعيد بن علي بن وهف، 

 .ه(1422، 3بن وهف القحطاين )الرايض: مؤسسة اجلريسي، طسعيد بن علي 

 ،القرآن ألحكام اجلامع اخلزرجي، األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد الدين مشس هللا عبد أبو القرطيب،

 .(م 1964/  هـ1384 ،2ط املصرية، الكتب دار: القاهرة) أطفيش وإبراهيم الربدوين أمحد: حتقيق

دراسة فقهية  – مقدمات يف املال وامللكية والعقد -القره داغي، علي حميي الدين، حقيبة طالب العلم االقتصادية 

 .م( 2013 -هـ  1434، 2الكتاب الثالث، )بريوت: دار البشائر اإلسالمية، ط –قانونية اقتصادية 

املقدمة يف منهج الفقه اإلسالمي لالجتهاد  -( 1القره داغي، علي حميي الدين، حقيبة طالب العلم االقتصادية )

الكتاب األول )بريوت: دار البشائر  - والبحث يف القضااي املعاصرة يف ضوء الثوابت واملتغريات واملقاصد العامة

 .م(2013هـ / 1434، 2اإلسالمية، ط

، 2)دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط معجم لغة الفقهاءحامد صادق، قنييب،  –حممد رواس قلعجي، 

 .م(1988هـ / 1408

نيل املرام من تفسري هـ(، 1307الق نَّوجي، أبو الطيب حممد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا )املتوىف: 

 .م(2003دار الكتب العلمية، د. ط، أمحد فريد املزيدي ) -، حتقيق: حممد حسن إمساعيل آايت األحكام

دراسة وصفية  -أثر األلعاب اإللكرتونية على السلوكيات لدى األطفال مرمي، رسالة ماجستري بعنوان: قويدر، 

، مشرف الرسالة: د. علي قسايسية )جامعة اجلزائر،  حتليلية على عينة من األطفال املتمدرسني ابجلزائر العاصمة

 .(2011/2012اإلعالم، قسم: علوم االتصال واإلعالم، ختصص: جمتمع املعلومات، كلية العلوم السياسية و 
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م، جملة علمية 2014، يوليو 655)مصر: جملة االقتصاد واحملاسبة، العدد  عقود التجارة اإللكرتونيةكامل، إمام، 

 .حمكمة(

، بداد ومصارع االستعبادطبائع االستم(، 1902-هـ1320الكواكيب، عبدالرمحن بن أمحد بن مسعود )املتوىف: 

 .م(2011، 1تقدمي: جمدي سعيد )القاهرة: دار الكتاب املصري، ط

، )اجلزائر: جامعة األمن املعلومايت للحكومة اإللكرتونية وإرهاب القرصنةليتيم، اندية، مقالة بعنوان:  -ليتيم، فتيحة 

 .م(2015، مارس 12دد ، العحممد خيضر بسكرة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جملة املفكر

 .م(2014، 1)دار العلم واإلميان، ط علم تكنولوجيا املعلومات وتطبيقاته الرتبويةمازن، حسام حممد، 

 األحكام السلطانيةهـ(، 450املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي )املتوىف: 

 .)القاهرة: دار احلديث، د. ط، د. ت(

)دار مكتبة احلياة، د.  أدب الدنيا والدين، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، املاوردي

 .م(1986ط، 

 .ليبيا: د. ط، د. ت( –)طرابلس  اتريخ احلاسوب واإلنرتنتاملربوك، سراج محادي، 

 –)جملة الرتبية اخلاصة  التوحد: دراسة حالةالذكية يف اإلصابة ابضطراب طيف  األجهزة دورمتويل، فكري لطيف، 

يناير  - 18العدد  –مصر، اجمللد اخلامس  –مركز املعلومات الرتبوية والنفسية والبيئية بكلية الرتبية جامعة الزقازيق 

 م، جملة علمية حمكمة(.2017

ه / 1430، 1حلضارة، ط)الرايض: دار ا أسباب حفظ األمن ومسئولية الدعاة حنوهااجمللي، عبدهللا بن حممد، 

 .م(2009

 املعجم الوسيطجممع اللغة العربية ابلقاهرة أتليف: إبراهيم مصطفى، أمحد الزايت، حامد عبد القادر، حممد النجار، 

 .)دار الدعوة، د. ط، د. ت(

 .م(2003، 1)القاهرة: دار اللطائف، ط عبقري علم الرايضيات اخلوارزميعاطف، حممد، 

 .م(2013، 1، )صنعاء: اجليل اجلديد، طاملقدمة يف فقه العصر مراد، فضل عبدهللا،
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، ختصص: قانون جنائي، حتت نظمة املعلوماتيةألجرائم املساس ابرسالة ماجستري يف احلقوق بعنوان: مزغيش، مسرية، 

احلقوق، ة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، قسم جامعة حممد خيضر بسكر إشراف األستاذة: برامهي حنان )اجلزائر: 

2013/2014.) 

اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام ، جامعة عني مشس –، كلية الرتبية النوعية حممد حممد حيىيمصطفى، 

مارس  – 18/19)اجمللة املصرية للمعلومات: العدد  األجهزة الذكية يف التدريب اإللكرتوين وفق متغريات البحث

 .41م( ص2017

 .ه(1417، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط ملشرتك اللفظي يف احلقل القرآيناعبد العال سامل، مكرم، 

التاج واإلكليل هـ(، 897املواق، أبو عبدهللا حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي )املتوىف: 

 .م(1994هـ/1416، 1)دار الكتب العلمية، ط ملختصر خليل

)اململكة العربية السعودية: اإلدارة العامة لتصميم  برامج تشغيل اهلواتف الذكيةاملؤسسة العامة للتدريب التقين واملهين، 

 .وتطوير املناهج، د. ط، د. ت(

 .)اململكة العربية السعودية، د. ط، د. ت( نظام حتديد املواقع العاملياملؤسسة العامة للتعليم الفين والتدريب املهين، 

، صادر عن: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية يف دولة الكويت )الكويت: دار السالسل، املوسوعة الفقهية الكويتية

 .، د. ت(2ط

ه / 1431، 6)الرايض: مكتبة امللك فقد الوطنية، ط مقدمة يف احلاسب واإلنرتنتاملوسى، عبدهللا بن عبدالعزيز، 

 .م(2010

، حتقيق: جنيب هواويين جملة األحكام العدليةاملؤلف: جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية، 

 .)الناشر: نور حممد، آرام ابغ، كراتشي(

، سلطة القاضي يف تقدير العقوابت التعزيريةنوان: النجار، سليم حممد ابراهيم، رسالة ماجستري يف القضاء الشرعي بع

حتت إشراف الدكتور: زايد إبراهيم مقداد )فلسطني: اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الشريعة والقانون، قسم القضاء 

 .م(2007ه/1428الشرعي، 
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ي بشرح احلافظ جالل سنن النسائهـ(، 303النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين )املتوىف: 

، 2، حتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، )حلب: مكتب املطبوعات اإلسالمية، طالدين السيوطي وحاشية اإلمام السندي

 .م(1986ه / 1406

، تقدمي: رشدي راشد، مراجعة: حممد الغدادي )لبنان: احلسن بن اهليثم: حبوثه وكشوفه البصريةمصطفى، نظيف، 

 .، جملة علمية حمكمة(2009، يناير 359لعدد جملة املستقبل العريب، ا

)مصر: جامعة األزهر،  قصيدة أيب الطيب الرندي يف راثء األندلس: دراسة بالغية حتليليةالنويت، السعيد عبداجمليد، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2008، 8، ج27جملة كلية اللغة العربية ابملنصورة، العدد 

املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن هـ(، 261سن القشريي )املتوىف: النيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احل

، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي )بريوت: دار إحياء العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )صحيح مسلم(

 .الرتاث العريب، د. ط، د.ت(

لة الدبلوماسي، معهد الدراسات )السعودية: جم GPSنظام التموضع العاملي هيئة حترير جملة الدبلوماسي، 

 .م، جملة علمية حمكمة(2013، أغسطس 68الدبلوماسية بوزارة اخلارجية السعودية، العدد 

، )السعودية: اجمللة العربية للدراسات نصاب السرقة املوجب للحد وأثره االجتماعياليحىي، فهد بن عبدالرمحن، 

 .، جملة علمية حمكمة(49دد الع 24م، اجمللد 2009األمنية والتدريب، يوليو 

 .م(2006، )د. ط، الدليل الرقمييونس، عمر حممد، 

 مراجع شبكة اإلنرتنت:

 ،خانة: اخلدمات االلكرتونية م،12:50م الساعة 26/11/2017موقع وزارة الداخلية القطرية، اتريخ االقتباس: 
 ( على الرابط التايل:2حبث عن كلمة: )مطراش 

https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/s
ec446/446.html 

، اتريخ املقالة فريوس "الفدية اخلبيثة".. هواجس وخصائصزيرة الفضائية، مقالة بعنوان: املوقع اإللكرتوين لقناة اجل
 :التايل الرابطعلى م، 13/5/2017

https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/sec446/446.html
https://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/ComputerDept/sections/sec446/446.html
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http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9
%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-
%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-
%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5 

  /https://maroof.saلوزارة التجارة واالستثمار السعودية، على الرابط التايل:  موقع معروف اإللكرتوين التابع
جملة جممع الفقه اإلسالمي الدويل، العدد اخلامس، نقاًل عن املوقع اإللكرتوين للمجمع لتعذر احلصول على اجمللة 

 الورقية، رابط املوقع اإللكرتوين للمجمع:
 http://www.iifa-aifi.org/1757.html

http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
http://www.aljazeera.net/programs/newsreports/2017/5/13/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B3-%D9%88%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5
https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
https://maroof.sa/
http://www.iifa-aifi.org/1757.html
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 املالحق
 القضااي مالحق

إلكرتونية متنوعة عرض مخس قضااي خلمس جرائم تثل اجلانب التطبيقي للبحث حيث مت الحقامل ههذ
ارتكبت من خالل األجهزة الذكية أو أحد ملحقاهتا، وحدثت هذه اجلرائم يف السنوات الثالث املاضية 
يف دولة قطر ورفعت إىل احملاكم القطرية حيث ُت حماكمة اجملرمني وصدرت يف حقهم العقوابت القانونية 

خلاصة هبذه اجلرائم كأمساء املتهمني املقررة جلرائمهم، والباحث يعتذر عن عدم ذكر املعلومات ا
وجنسياهتم وأرقام القضااي وبياانت املشتكني وحنو ذلك؛ ألن اهلدف هو معرفة ما حدث وليس معرفة 

 التفاصيل الشخصية.
 القضااي:

 القضية األوىلملحق )أ(: 
 000رقم القضية: احملكمة االبتدائية                                                            

 م00/00/2016حمكمة اجلناايت                                                             التاريخ: 
 000رقم الشرطة:                                                                       الدوحة

 000الدائرة:                                                                              
 حكم

 صادر ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر
 من هيئة حمكمة اجلناايت املشكلة من

 رئيس احملكمة                                     000برائسة القاضي األستاذ: 
 قاضي احملكمة                                   000وعضوية القاضي األستاذ: 
 قاضي احملكمة                                   000وعضوية القاضي األستاذ: 

 وكيل النيابة                                            000وحبضور األستاذ: 
 لسةكاتب اجل                                             000وحبضور األستاذ: 

 م00/00/2016ابجللسة املنعقدة علناا بتاريخ: 
 000يف القضية رقم: 

 واملرفوعة من النيابة العامة
 000اجلنسية:       000ضد املتهم: 

 الدوحةيف مدينة: 



 

250 

 

 ( ونسخها000: دخول لقاعدة معلومات بيانية إلكرتونية خاصة ب)التهمةنوع 
 احملكمة

 ال نيب بعده.احلمد هلل والصالة والسالم على من 
 بعد مساع املرافعة الشفوية واالطالع على األوراق واملداولة:

أن وقائع الدعوى اجلنائية املاثلة تتلخص يف أن النيابة العامة قدمت من خالهلا املتهم للمحكمة  وحيث
 م بدولة قطر:00/00/2014م وحىت 2014( 000متهمة إايه أنه خالل الفرتة من شهر )

( أبن وجل إليها من خالل 000( التابعة )000لنظام معلومايت وهي قاعدة بياانت )أوال: دخل عمدًا 
 (.000استيالئه على كلمة املرور للنظام دون وجه حق ومتكن من احلصول هبذه الطريقة على بياانت )

وَتاوز  000اثنياً: دخل عمدًا ودون وجه حق إىل نظام معلومايت وهي قاعدة البياانت اخلاصة ب
املصرح به واستمر يف التواجد به رغم علمه بذلك وترتب على دخوله نقل ونسخ بياانت  الدخول

ومعلومات إلكرتونية خمزنة يف النظام املعلومايت لقاعدة البياانت وعلى النحو املبني ابلتحقيقات وبذلك 
 14م ( من القانون رق1-2-3-51-52-53يكون املتهم قد ارتكب اجلناايت املؤْثة بنصوص املواد )

 م إبصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.2014لسنة 
 وملخص الدعوى:

( قام بسرقة الرقم السري لكمبيوتر مسئولته وقد 000( منذ عام )000)أن املتهم يعمل موظف يف 
( 000( من أنه ُت اخرتاق قاعدة البياانت لنظام )000( مبوجب تقرير وصلها من )000اكتشفت )

( ونظام 000( حيث حاول عدة مرات الدخول للنظام، وكذلك نظام )000املوظف )من قبل جهاز 
(، وهذه األنظمة والربامج غري مصرح للمذكور بدخوهلا وأنه ليس لديه اسم مستخدم أو ابسورد 000)

 (.000للدخول إليها، وهي معلومات خاصة ب)
ى حد زعمه منشغل بكيفية إنشاء وأنه مبوجب إقرار املتهم دخل للنظام أكثر من مخس مرات وأنه عل

 –النظام وقواعد بياانته ويريد تطوير النظام وهو يعمل على ذلك، فقام بنسخ الربانمج على هارديسك 
خارجي وبعدها أخذه ملنزله، وكان ذلك بدون علم جهة عمله، ويف هذا الربانمج  –قرص صلب 

 ة وتواقيع املوظفني ومعلومات سرية أخرى.معلومات كثرية خاصة ابلكشوفات واحلساابت البنكية واملالي
( هي فرتة الدوام الصباحي الرمسي، والفرتة املسائية 000كما أنه اثبت أن فرتة دخول املصرح هلم يف )

من العصر إىل املغرب، وما عدا ذلك ال بد من أخذ اإلذن من املدير املباشر، إال أان جند املتهم وهو 
م 11:55م وخرج الساعة 9:34م الساعة 00/00/2014ريخ غري مصرح له قد دخل النظام بتا

الذي استخدمه قام بتحميل بعض  بدون موافقة معتمدة، وتبني أنه بذلك التاريخ بفحص اجلهاز
امللفات على مساحات ختزين، كما أنه قام ابلتعديل واإللغاء ونسخ املعلومات على هارديسك ودخل 

 .( ومنزله000)النظام أكثر من مرة من 
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قد شهد شهود اإلثبات جبلسات احملاكمة بسرية املعلومات والبياانت اليت قام املتهم بنقلها ونسخها و 
 من قاعدة البياانت إىل جهاز هارديسك.

( ورفع عدد  drop box( و )sky driveكما ثبت أنه استخدم برامج لرفع امللفات وختزينها مثل )
( ووظيفته إدخال البياانت يف النظام وال 000)رانمج يف كبري من امللفات، كما أن املتهم ال يطور أي ب

 .ميلك صالحية التعديل أو اإللغاء أو النسخ
( فيما قام به من نسخ املعلومات 000)كما ثبت أن املتهم مل حيصل على أي إذن من أي مسئول يف 

 على هارديس وأخذها إىل منزله.
منه أتيد أبقوال الشهود، وأتكد من خالل االطالع  وأن احملكمة مطمئنة لصحة إقراره، وأن ذلك اإلقرار

على حمتوايت اهلارديسك اخلاصه به واحملتوى على قاعدة البياانت من أن املتهم ال حيق له االحتفاظ 
بتلك املعلومات، وأن املتهم غري خمول له ابالطالع على تلك املعلومات أو نسخها، وابلتايل تثبت 

 ن وفق مواد االهتام املقدم هبا من النيابة العامة.التهمة جبانب املتهم وهو مدا
( 000( يعمل موظف يف )000( يفيد من أن املتهم )000وحيث ورد بالغ للجهات األمنية برقم )

( عدة مرات وليس 000وقد حصل على اسم مستخدم وكلمة مرور ختص مسئولته وقام بدخول نظام )
( ونسخها على هارديس 000ت سرية خاصة ب)من صالحيته ذلك، واستطاع االطالع على معلوما

 وأخذها ملنزله، وهو غري خمول له ابالطالع عليها وال حيق له نقلها ونسخها وال التعديل عليها.
( وضبطت 000م ُت تفتيش منزل املتهم وسيارته ومكتبه يف )00/00/2014وحيث أنه بتاريخ 

 مربزات إلكرتونية.
 تصة وكانت على النحو التايل:وحيث فحصت املضبوطات يف اجلهة املخ

 (.000هارديسك حاسب آيل برقم تسلسلي ) -1
 (.000( برقم تسلسلي )000هاتف سامسنج نوع ) -2
 (.000( برقم تسلسلي)000البتوب من نوع ) -3
 (.000( برقم تسلسلي )000البتوب نوع ) -4
 (.000فالشات نوع ) 3عدد  -5
 (.000فالش نوع ) 2عدد  -6
 كامريا كانون.  -7
 (.000هارديس خارجي نوع ) -8
 (.000هارديسك خارجي نوع ) -9

 (.000هاتف نوكيا نوع ) -10
 (.000هاتف نوكيا نوع ) -11
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 (.000هاتف آي فون نوع ) -12
 (.000فالش نوع ) 83عدد  -13

 .وبعد فحص املربزات تبني أن بعضها حيتوي على صور ومستندات وبياانت ختص جهة عمل املتهم
م 2014لسنة  14( من القانون رقم 1-2-3-51-52-53وابلتايل يدان املتهم وفق نصوص املواد )

 (.77/2 – 65/6إبصدار قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، مع إعمال املواد )
وتشري احملكمة ختامًا إىل أن املضبوطات اليت ضبطت مع املتهم مبنزله وسيارته واليت ال صلة هلا ابلبالغ 

 سب تقرير اجلهة املختصة الفاحصة هلا تسلم إىل املتهم.ح
 فلهذه األسباب

 حكمة احملكمة حضورايا:
 ( مخس سنوات عما أسند إليه.000)أواًل: حببس املتهم 

 اثنياً: بتغرميه مبلغ مأتى ألف رايل قطري.
 اثلثاً: إببعاده عن البالد بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها.

 احلاسب اآليل واملضبوطات املستخدمة ابجلرمية وإتالفها.رابعاً: مبصادرة 
م ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ 00/00/2016صدر هذا احلكم وتلي علناا جبلسة اليوم: 

 متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر.
 
 
 
 
 
 
   (000)                                                                                   (000) 

 كاتب اجللسة                                                                            رئيس احملكمة
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 الثانيةالقضية ملحق )ب(: 
 000رقم القضية:                                         احملكمة االبتدائية                    

 م00/00/2017التاريخ:                                                                 نححمكمة اجل
 000رقم الشرطة:                                                                       الدوحة

 000الدائرة:                                                                              
 حكم

 صادر ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر
 قاضي احملكمة                                     000برائسة القاضي األستاذ: 

 وكيل النيابة                                            000وحبضور األستاذ: 
 كاتب اجللسة                                             000وحبضور األستاذ: 

 م00/00/2017: ابجللسة املنعقدة علناا بتاريخ
 000يف القضية رقم: 

 واملرفوعة من النيابة العامة
 000اجلنسية:       000ضد املتهم: 

 الدوحةيف مدينة: 
 : قام بنشر تسجيالت مرئية عن طريق إحدى وسائل تقنية املعلومات.التهمةنوع 

 احملكمة
 احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده.

 املرافعة الشفوية واالطالع على األوراق واملداولة:بعد مساع 
م قام 00/00/2016( للمحكمة اجلنائية بوصف أنه بتاريخ 000)قدمت النيابة العامة املتهم  حيث

( عن طريق إحدى وسائل تقنية املعلومات على النحو املبني 000بنشر تسجيالت مرئية ابجملين عليه )
م إبصدار قانون 2014لسنة  14من القانون رقم  8-1طبقًا ألحكام املادة ابألوراق، وطلبت عقابه 

 مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.
( ُت التشهري 000( ومفاده أن موظفهم املدعو )000أن وقائع الدعوى تتلخص فيما ورد من ) وحيث

ي )سناب شات( به واإلساءة إليه وذلك بتصويره مبقطع فيديو ُت نشره عرب وسائل التواصل االجتماع
مث ذكر اسم اجملين عليه  (000من قبل املتهم املذكور أعاله حيث ذكر يف املقطع املصور أنه هارب من )

 ( وقام ابلبصق عليه( وقد ورد هذا املقطع إىل اجملين عليه عن طريق أحد املصادر السرية.000قائاًل: ))
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وأضاف أنه قام بذلك ألن اجملين عليه قام املتهم يف حمضر الشرطة أقر ابلتهمة املنسوبة له وبسؤال 
 (.000بضربه يف السابق عندما كان يف  )

وحيث أن الدعوى تداولت على النحو الثابت مبحاضرها ومل حيضر فيها املتهم املعلن قانوانً، وطلبت 
 النيابة تطبيق مواد االهتام، فقررت احملكمة إصدار احلكم جبلسة اليوم.

م إبصدار 2014لسنة  14( من القانون رقم 8وى واملقرر بنص املادة )أنه عن موضوع الدع وحيث
يعاقب ابحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية أنه "

( مائة ألف رايل، أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من تعدى على أي من 100,000تزيد على )
جتماعية، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو تسجيالت صوتية أو مرئية تتصل حبرمة احلياة املبادئ أو القيم اال

اخلاصة أو العائلية لألشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغري ابلسب أو القذف، عن طريق 
 ".ة أو إحدى وسائل تقنية املعلوماتالشبكة املعلوماتي

جلنائية هو اقتناع القاضي بناء على األدلة املطروحة عليه، من املقرر أن األصل يف احملاكمات ا كما أنه
 فله أن ي كون عقيدته من أي دليل أو قرينة يراتح إليها إال إذا قيده القانون بدليل معني ينص عليه.

أنه ملا كان ما تقدم، وكان الثابت من األوراق ومن أقوال اجملين عليه والكتاب الصادر من  وحيث
واإلساءة إليه وذلك بتصويره مبقطع فيديو ( ُت التشهري به 000ظفهم اجملين عليه )( وفاده أن مو 000)

ُت نشره عرب وسائل التواصل االجتماعي )سناب شات( من قبل املتهم املذكور أعاله حيث ذكر يف 
( وقام ابلبصق عليه( وقد 000( مث ذكر اسم اجملين عليه قائاًل: ))000املقطع املصور أنه هارب من )

، وقد انتشر هذا املقطع بشكل كبري يف عليه عن طريق أحد املصادر السريةد هذا املقطع إىل اجملين ور 
مواقع أخرى منها )اليوتيوب( وبعض الربامج التلفزيونية يف الدول العربية، وقد أتكد ذلك من إقرار املتهم 

أنه مل يكن هاراًب من يف حمضر الشرطة أبنه قام بنشر هذا الفيديو يف برانمج )سناب شات( إال 
(، األمر الذي تتوافر فيه أركان اجلرمية نشر تسجيالت مرئية خاصة ابجملين عليه عن طريق إحدى 000)

وسائل تقنية املعلومات وهو األمر الذي معه تكون عقيدة احملكمة قد اطمأنت من صحة إسناد التهمة 
م إبصدار قانون 2014لسنة  14انون رقم من الق( 8للمتهم مما يتعني مع القضاء إبدانته ابملادة )

 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية.234/2واملادة ) مكافحة اجلرائم اإللكرتونية
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 فلهذه األسباب
 :غيابياا حكمة احملكمة 

 ( عشرة آالف رايل عما أسند إليه.10000ستة أشهر وتغرميه مبلغ )( 000)حببس املتهم 
م ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ 00/00/2017علناا جبلسة اليوم: صدر هذا احلكم وتلي 

 متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر.
 
 
   (000)                                                                                  (000) 

 قاضي احملكمة                     كاتب اجللسة                                                      
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 ثالثةالالقضية ملحق )ت(: 
 000احملكمة االبتدائية                                                            رقم القضية: 

 م00/00/2016التاريخ:                                                              ح   حمكمة اجلن
 000رقم الشرطة:                                                                       الدوحة

 000رة: الدائ                                                                             
 حكم

 صادر ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر
 احملكمة قاضي                                     000برائسة القاضي األستاذ: 

 وكيل النيابة                                            000وحبضور األستاذ: 
 كاتب اجللسة                                             000وحبضور األستاذ: 

 م00/00/2016ابجللسة املنعقدة علناا بتاريخ: 
 000يف القضية رقم: 

 واملرفوعة من النيابة العامة
 (000) -2 (000) -1ضد املتهم: 

 : السبالتهمة
 كمةاحمل

 احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
 املرافعة الشفوية واالطالع على األوراق واملداولة:بعد مساع 

م 00/00/2016أن النيابة العامة قدمت املذكوران أعاله للمحاكمة اجلنائية أبهنما يف يوم  حيث
 :(000)مبنطقة 

على النحو  (000)أواًل: قاما بنشر تسجيالت صوتية ومرئية تتصل حبرمة احلياة اخلاصة للمجين عليه 
 ابألوراق.املبني 

اثنياً: قاما بسب اجملين عليه املذكور عن طريق إحدى وسائل تقنية املعلومات على النحو املبني 
 ابألوراق.

بشأن مكافحة اجلرائم  2014لسنة  14( من القانون رقم 8عقاهبما ابملادة ) وطلبت النيابة العامة
 اإللكرتونية.
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م 00/00/2016مبحضر الشرطة املؤرخ  (000)ليه فيما أبلغ وقرره اجملين ع حيث أن الوقائع تتحصل
عرب  (000)قد قاما بسبه والتشهري به عرب برانمج انستجرام وجروب  (000)و  (000)أبن كل من 

 (.000برانمج الواتساب بعبارات )
 مبحضر التحقيقات اعرتفا ابلتهمة املوجهة إليهما. وابستجواب املتهم األول والثاين

املتهم األول والثاين رغم اإلعالن وطلب النيابة حجز الدعوى للحكم،  تغيب وبتداول اجللسات
 وحيث أن احملكمة قررت إصدار حكمها جبلسة اليوم.

وحيث أنه ُت إعالن املتهمني قانوانً ومل ميثال ابجللسات، فمن مث يكون احلكم الصادر يف حقيهما غيابياً 
 ( من قانون اإلجراءات اجلنائية.181بنص املادة )

حلبس ( من قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية وهو " يعاقب اب8ملا كان من املقرر وفقًا لنص املادة )و 
( مائة ألف رايل، أو إبحدى 100,000مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وابلغرامة اليت ال تزيد على )

بارًا أو صورًا أو هاتني العقوبتني، كل من تعدى على أي من املبادئ أو القيم االجتماعية، أو نشر أخ
تسجيالت صوتية أو مرئية تتصل حبرمة احلياة اخلاصة أو العائلية لألشخاص، ولو كانت صحيحة، أو 

 ".تعدى على الغري ابلسب أو القذف، عن طريق الشبكة املعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية املعلومات
ناصر اإلثبات اليت متلك حمكمة أن االعرتاف يف املسائل اجلنائية عنصر من ع وحيث أنه من املقرر

املوضوع كامل احلرية يف تقدير صحتها وقيمتها يف اإلثبات وأن سلطتها مطلقة يف األخذ ابعرتاف املتهم 
يف أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك مىت اطمأنت إىل صحته ومطابقته للحقيقة 

 والواقع.
السب يتحقق إبسناد واقعة معينة تشكل جرمية إن صحت أن  ومفاد ذلك النص وفقاا لألصول املقررة

توجب العقاب عليها، أو بتوجيه أي من العبارات اليت ختدش الناموس أو الشرف واالعتبار اليت متس 
عيوب معينة  اسنادشرف اجملين عليه أو حتط من كرامته أو تعرضه لبعض الناس واحتقارهم، وال يشرتط 

ين عليه فتكفي العبارات اخلادشة وحدها ألن القصد اجلنائي يف جرمية خلدش الناموس واالعتبار للمح
السب يتوافر بصدور العبارات املاسة ابلشرف والسمعة أو االعتبار مع علمه أهنا لو صدقت ألدت إىل 
احلط من شرفه وكرامته، وحيث أن هذه العبارات شائنة بذاهتا، فالعبارات أو األلفاظ املاسة حتمل 

هذا القصد يل الكايف على توافر القصد اجلنائي، وال يشرتط القانون يف هذه اجلرمية سوى بنفسها الدل
 املشروط يف سائر اجلرائم العمدية. العام

ملا كان ذلك وكان الثابت ابألوراق توافر أركان جرمية السب بركنيها املادي واملعنوي بثبوهتا  وحيث أنه
يف حق املتهم األول والثاين إذ جاءت األدلة قاطعة بوقوع اجلرمية ونسبتها إليهما وقد توافرت هذه األدلة 

 برانمج انستجرام وقد أتيد ذلك من أقوال اجملين عليه أبن قام املتهم األول والثاين بسب اجملين عليه عرب
 ابعرتاف املتهمني.
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وملا كانت احملكمة تطمئن إىل أقوال اجملين عليه وأن العبارات اليت تلفظ هبا املتهمني هبا من االحتقار 
واحلط من شرف اجملين عليه وكرامته مما يصيب الشعور بضرر جسيم وأن هذه العبارات اليت وجهها 

مل بنفسها الدليل الكايف على توافر الركن املادي والقصد اجلنائي لدى املتهمني للمجين عليه حت
( من قانون اجلرائم اإللكرتونية، وعماًل بنص املادة 8املتهمني، مما يتعني مع إدانتهما عماًل بنص املادة )

 من قانون اإلجراءات اجلنائية. 234/1
 فلهذه األسباب

 اا:غيابيحكمة احملكمة 
( ملدة ثالثة أشهر وبتغرمي كل منهما مبلغ 000)واملتهم الثاين  (000)حببس كل من املتهم األول 

 مخسون ألف رايل عما أسند إليهما. (50000)
م ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ 00/00/2016صدر هذا احلكم وتلي علناا جبلسة اليوم: 

 متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر.
 
 
   (000)                                                                                   (000) 

 كاتب اجللسة                                                                            رئيس احملكمة
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 لرابعةاالقضية (: ثملحق )
 000رقم القضية:                                                          احملكمة االبتدائية   

 م00/00/2017التاريخ:                                                              ح   حمكمة اجلن
 000 رقم الشرطة:                                                                      الدوحة

 000الدائرة:                                                                              
 حكم

 صادر ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر
 احملكمة قاضي                                     000برائسة القاضي األستاذ: 

 وكيل النيابة                                            000وحبضور األستاذ: 
 كاتب اجللسة                                             000وحبضور األستاذ: 

 م00/00/2017: ابجللسة املنعقدة علناا بتاريخ
 000يف القضية رقم: 

 واملرفوعة من النيابة العامة
 000اجلنسية:       000ضد املتهم: 

 : خمالفة قانون اجلرائم اإللكرتونيةالتهمة
 كمةاحمل

 احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
 بعد مساع املرافعة الشفوية واالطالع على األوراق واملداولة:

م دخل عمداً حساب اجملين عليه 00/00/2016املتهم أعاله أبنه يف يوم تبني أن النيابة العامة قدمت 
( مبوقع التواصل االجتماعي )سناب شات( دون وجه حق قاصدًا بذلك نشر صور إضراراً 000)

 مبستخدم احلساب على النحو املبني يف األوراق...
إبصدار قانون مكافحة اجلرائم  2014لسنة  14انون رقم ( من الق3وطلبت النيابة عقابه ابملادة )

 اإللكرتونية.
( مبينًا أبن أخيه األصغر ُت التعدي عليه 000وختلص واقعة الدعوى فيما أبلغ به وقرره الشاكي )

ونشروا عنه صور غري أخالقية على النحو املبني ابألوراق، والتمس اختاذ اإلجراءات القانونية يف مواجهة 
 املتهم.

ولدى نظر الدعوى على النحو املبني مبحاضر اجللسات مل حيضر املتهم رغم اإلعالن وطلبت النيابة 
 تطبيق مواد االهتام وقررت احملكمة حجز الدعوى للحكم جللسة اليوم.
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، وابلبناء على ما سبق ومبراجعة حمضر قانون مكافحة اجلرائم اإللكرتونية( من 8وكما ورد يف املادة )
لشرطة فقد ثبت من األدلة املقدمة يف الدعوى املتمثلة يف تقرير الشرطة والتحقيقات اليت حتقيقات ا

قامت هبا اجلهات املختصة، واملستندات املقدمة يف الدعوى أن املتهم ارتكب اجلرم املنسوب إليه حتت 
 إجراءات جنائية. 234مادة االهتام وتبعاً لذلك تقرر إدانته عمالً ابملادة 

 سبابفلهذه األ
 اا:غيابيحكمة احملكمة 

 ( مدة شهر وتغرميه مبلغ عشرة آالف رايل.000)حببس املتهم 
م ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ 00/00/2017صدر هذا احلكم وتلي علناا جبلسة اليوم: 

 متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر.
 
 
   (000)                                                                                   (000) 

 كاتب اجللسة                                                                            رئيس احملكمة
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 امسةاخلالقضية ملحق )ج(: 
 000رقم القضية:                                                   احملكمة االبتدائية          

 م00/00/2015التاريخ:                                                              ح   حمكمة اجلن
 000رقم الشرطة:                                                                       الدوحة

 000الدائرة:                                                                              
 حكم

 صادر ابسم حضرة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر
 احملكمة قاضي                                     000برائسة القاضي األستاذ: 

 وكيل النيابة                                            000وحبضور األستاذ: 
 كاتب اجللسة                                             000وحبضور األستاذ: 

 م00/00/2015بتاريخ: ابجللسة املنعقدة علناا 
 000يف القضية رقم: 

 واملرفوعة من النيابة العامة
 000اجلنسية:       000ضد املتهم: 

 : السبالتهمة
 كمةاحمل

 احلمد هلل والصالة والسالم على من ال نيب بعده.
 واالطالع على األوراق: بعد مساع املرافعة

( عام 000نائية بوصف أنه يف غضون شهري )( للمحاكمة اجل000قدمت النيابة العامة املتهم ) حيث
( أبن أرسل هلا عبارات منافية لآلداب 000م تسبب يف مضايقة وإزعاج اجملين عليها )2015

واألخالق عن طريق استعمال الوسائط اإللكرتونية )موقع انستجرام( على النحو املبني ابألوراق، 
 ( من قانون العقوابت.293وطلبت معاقبته ابملادة )

( مبحضر الشرطة من قيام املتهم 000فيما أبلغت به وقررته اجملين عليها ) يث أن الدعوى تتحصلوح
( أبن وجه هلا العبارات التالية: 000( بسبها عن طريق برانمج انستجرام حتت اسم مستخدم )000)
(000.) 

مبحضر الشرطة أقر ابلتهمة املنسوبة إليه وأبنه قام ابلسب وذلك ألهنا تقوم بعرض  وبسؤال املتهم
( األمر الذي سبب له غرية على بنات بالده ومل 000صورها واسم املستخدم اخلاص هبا على املوقع )
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يقم ابلرد عليها إال عندما قامت ابلغلط عليه ولكنها قامت حبذف مجيع احملاداثت اليت قامت بسبه 
 فيها.

وحيث أن الدعوى تداولت ابجللسات على النحو الثابت يف حماضرها، فقررت احملكمة إصدار حكمها 
 جبلسة اليوم.

ي عاقب ابحلبس مدة ال ( من قانون العقوابت: "293وفقًا لنص املادة ) وحيث أنه ملا كان من املقرر
أو إبحدى هاتني العقوبتني، كل من َتاوز ستة أشهر، وابلغرامة اليت ال تزيد على ثالثة آالف رايل، 

تسبب يف مضايقة أو إزعاج اآلخرين أو تلفظ بعبارات منافية لآلداب أو األخالق عن طريق استعمال 
 ".أجهزة االتصال السلكية أو الالسلكية أو الوسائط اإللكرتونية أو أي وسيلة أخرى

دخل للمعاقبة على ذلك الفعل بسبب  أن املشرع قد ت ومفاد ذلك النص وفقاا لألصول املقررة قانونا 
كثرة االعتداءات على الناس بطريق اهلاتف والوسائط اإللكرتونية واستفحال مشكلة إزعاجهم لياًل 
وهناراً وإمساعهم أفظع األلفاظ وأقبح العبارات واحتماء املعتدين بسرية احملاداثت التليفونية، ومن مث فقد 

ضرب على أيدي هؤالء املستهرتين وبذلك فأصبح هذا الفعل تدخل املشرع لوضع حد هلذا العبث وال
 جمرماً.

أن االعرتاف يف املسائل اجلنائية عنصر من عناصر االستدالل اليت متلك  وحيث أنه ملا كان من املقرر
حمكمة املوضوع كامل احلرية يف تقدير صحتها وقيمتها يف اإلثبات وأن سلطتها مطلقة يف األخذ 

أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك مىت اطمأنت إىل صحته  ابعرتاف املتهم يف
 ومطابقته للحقيقة والواقع.

وحيث أنه ملا كان ما تقدم وترتيبًا عليه وكان قد استقر يف يقني احملكمة بعد مطالعتها جلميع أوراق 
ة، وابعرتافه ابرتكاب الدعوى بتوفر أركان جرمية اإلزعاج، وهو ما أتكد إبقرار املتهم مبحضر الشرط

اجلرمية مبجلس القضاء وهو ما يعد اعرتافاً قضائياً صدر منه صحيحاً مبجلس القضاء مبا حيق للمحكمة 
التعويل عليه يف إدانتها للمتهم، األمر الذي تطمئن معه احملكمة الرتكاب املتهم للجرمية املنسوبة إليه 

املتهم قد اَتهت إىل إرسال رسائل حتوي على ألفاظ  بركنيها املادي واملعنوي، إذ الثابت أبن إرادة
السب املذكورة سلفًا من حسابه مبوقع انستجرام إىل حساب اجملين عليها بقصد مضايقتها وإزعاجها 
وهو عامل ابحلق املعتدى عليه، مما تكون معه عقيدة احملكمة قد تكونت واطمأنت من أن املتهم ارتكب 

( من قانون العقوابت، وعماًل بنص املادة 293بته عماًل بنص املادة )اجلرمية، مما يتعني معه معاق
 من قانون اإلجراءات اجلنائية. 234/2
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 فلهذه األسباب
 حكمة احملكمة حضورايا:

 ألف رايل عن التهمة املنسوبة إليه.( 000)بتغرمي املتهم 
صاحب السمو الشيخ م ابسم حضرة 00/00/2015صدر هذا احلكم وتلي علناا جبلسة اليوم: 

 متيم بن محد آل اثين أمري دولة قطر.
 
 
   (000)                                                                                   (000) 

 احملكمةكاتب اجللسة                                                                            رئيس 
 

 

أن ينفعنا مبا علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يصلح لنا شأننا كله، ونسأله سبحانه أن  ونسأل هللا 
يتقبل منا هذا العمل، وأن يوفقنا ملا فيه صالح الدارين، وأن يرزقنا اإلخالص لوجه الكرمي يف كل شيء، 

وإن أخطأت فمن  فمن هللا  وأن جيزي عنا خريًا كل من ساعدين يف هذا البحث، فإن أحسنت
 نفسي والشيطان وأستغفر هللا إنه هو الغفور الرحيم، وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 


