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 دمةـقــــــــــالم

 

ومن مفردات صفة القران المجيد انهلل  بسلم  لبسم هللا ابدأ وعليه اتوكل وتوفيقاً منه اسؤ

 الظييم   والحمد  هل اللذ  ( صدق هللافاذا عزمت فتوكل على هللا هللا الرحمن الرحيم ) 
 اللذ  ارسلله بن عبد هللا لم يزل عالماً عليماً  وصلى هللا تظالى على رسوله الكريم محمد  

 .للناس بشيراً ونذيراً 

 :واهميته البحث  سبابأ
 مراحلل انقببيلةيشهد تاريخ االنسان كما يشهد تلاريخ المجتمظلات البشلرية ونوانينهلا 

والً فل  ادوات االنتلاو وانما،له  حلنتيجة وضع ابتكار جديلد يحلدث رلورة او ت تنشؤ عادة  
لجديدة تماماً التل  يمكلن بهلا اائل واالساليب من التاريخ هو الوس الحقبة وان مايميز هذه 
بهللا التظامللل مظهللا ومظالجتهللا  والسللرعة المتزايللدة التلل  يللتم وتبادلهللا  تنانللل المظلومللات

سلاعد ف  واستخدامها  وند اخذ الحاسوب مكان الصدارة ف  حقلل التكنولوجيلا المظاصلرة
ملدعوماً بلالت،ور  ماله على تحويل الرورة الصناعية الى رورة مظلومات نائمة على استظ

ونللد اصللب  مللن الجللائز ان نسللم  الظصللر  حللدث فلل  تقنيللة االتصللاالت وشللبكاتها  الللذ 
 الحاضر بظصر الحاسوب.

واالن وبظللد ان اصللب  الحاسللوب رخللية التكلفللة نسللبياً وسللكن الحاسللوب كللل ركللن مللن 
قل  عللى اعتلاب رلورة اخلرت  وسلتتمخا هلذه الرلورة علن اتصلال ناركان حياتنا فاننا 

غير مسبوق من حيث رخة التكلفة والسرعة المتناهية ف  الحصلول عللى المظلوملات  
جهزة الحاسوب على انواعها اشتركت اغلبها ف  منيومة واحدة وه  شلبكة االتصلال ؤف

ة المتمرلللة باالنترنللت  علللى اررهللا سللق،ت المسللافات وفقللدت ءفائقللة السللرعة عاليللة الكفللا
نتهللا  وانتقللل التواصللل بللين النللاس مللن الفيزيللاء خر سللحرها ومكاآالجغرافيللا بشللكل او بلل

 soft)الللى الفيزيللاء االفتراضللية غيللر المحسوسللة  (hard physics)الماديللة المرئيللة 

physics)  فلللم تظللر  البشللرية تسللارعاً فلل  نمللو الظبنللات بللين النللاس علللى النحللو  

  عصلر ) دخل الظلالم فلالحاصل اليوم مع وجلود الحاسلوب وشلبكاته والتل  يبلدو انهلا ت ل
لوملللات لغلل  الزملللان والمكلللان  ويسللم  بالحصلللول عللللى المظالونللت الحقيقللل  ( اللللذ  ي  

ن  ف  شتى انحاء الظالم بشكل يقضل  حتلى عللى الفلوارق بشكل فور  وآ كافة اشكالهاب
 واالختب  ف  التونيت الزمن  الظالم  .

  علالم وعلى ارر هلذا الت،لور يهلرت مجموعلة ملن التغييلرات فل  كلل ملاهو تقليلد  فل
غلت فيلله انجللازات الظلللم االجللرام واالربللات  فنشللؤ عللن الحاسللوب اجللرام مظاصللر اسللت  

فيهلرت ها وتهويلل خسلائرها ءتدت الى زيادة كفاأ ما والتكنولوجيا ف  الظملية االجرامية
جرائم اساءة استخدام الحاسوب والت  اتخلذت ملن الحاسلوب ضلالتها التل  بهلا تنلال ملن 
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لى حد سواء  فيهرت الى جانب الجريمة التقليديلة ذات الظبنلة حقوق االفراد والظامة ع
الرنائيللة واالضللرار المحللدودة جللرائم الحاسللوب والتلل  تميللزت بابظللاد وسللمات جديللدة لللم 

ادللة غيلر   ائمعلن هلذه الجلر ومنشئاً ارراً  ن سواها من الجرائم مميزتها    لفها من نبلؤن
ونلة  عللى ذاكلرة الحاسلوب الرئيسلة الرابرلة تقليدية تتمرل بلالمحررات االلكترونيلة المخز

فيلللله او علللللى وسللللائ، واجهللللزة الخللللزن الرللللانو  كللللاالنراة والدسللللكات واالشللللر،ة 
المغنا،يسية وغيرها من ادوات الخزن التل  يتظاملل بهلا الحاسلوب  كملا اسلتخدم رجلال 

الربلللات الجلللرائم التقليديلللة كالحصلللول عللللى اعتلللرا  م،بلللو   اداًة القلللانون الحاسلللوب 
ون او على خبرة منتجة من برامج الحاسوب او على شهادة م،بوعة مرسلة عبلر ومخز

 .شبكات الحاسوب الى محكمة منظقدة ف  غير مكان تواجده
ادوات االربلللات وعناصلللرها نلللد ت،لللورت وبالتحديلللد وسللليلة تلللداولها   وهكلللذا نلللرت ان 

صلر الكتابلة ووجودها   وهو امر ،بيظ  فكل ش  ف  الكون نابل للت،لور فالظلالم بلدأ بظ
على ال،ين رم البرد  رم جللود الحيوانلات رلم اللورق ونحلن االن فل  ،لور االنتقلال اللى 
مرحللللة جديلللدة ملللن الكتابلللة وهللل  الكتابلللة فللل  محلللررات الكترونيلللة باسلللتخدام اجهلللزة 

 لوماتية والت  يظد الحاسوب من ابرزها .ظالم
يلة االسلتظانة بهلا فل  وعلى هذا الساس برزت اهمية تحليل هلذه المحلررات وبيلان امكان

االربات الجنائ  لمختل  الجرائم المستحدرة المرتكبة عن ،ريق الحاسلوب او فل  اربلات 
  وعلى ذلك بدأ الفقه والقضاء ف  مختل  الدول يتظلرا اللى الجرائم التقليدية المختلفة 

المشلر   حث الس،  وت علىراء والموان  ت،فو آلهذه المواضيع وبدأت مجموعة من ا
نين تظلللالج مشلللكلة القيملللة القانونيلللة للمحلللررات ااجلللراء تظلللديبت او اصلللدار نلللوى علللل

ؤة كلل فلر  ملن شلريخيلة فل  نؤالحاسوبية وهذا هو حال نشؤة القوانين  فلو عدنا بنيلرة ت
عللى حلدة لوجلدناها نلد نشلؤت ضلمن ت،لور ،بيظل  تلاريخ  ان،للق ملن ن فرو  القلانو 

لتكلون فل  بلدايتها تنييملات جزئيلة وملن رلم  حاجات التنييم القانون  للظبنات المستجدة
مللن كللل محكللوم  اً تت،للور الللى نيريللات نانونيللة عامللة  فتظللود القواعللد الفرعيللة جللزء

واالكرلر ملن هلذه الفلرو  القانونيلة نشلؤ فل  بيئلة الظلر  القلانون     بالنيريات الشمولية
نات التشلريظية لتقنين القلانون  ووضلع الملدوالى اونواعد السلوك الت  احتاجت فيما بظد 

الملتفحة القلانون  يلرت ان ولكلن  االنل اللى اسلتقرار نضلائ  بشلؤنها   ف او احتاجت 
تقنية المظلومات المتسلارعة وفيملا تفلرزه ملن تحلديات وتفرضله ملن تغيلرات فل  انملا، 

نلرب اللى السلتراتيجية ألتشلريظ  االسلوك والظبنات القانونية جظل الحاجلة اللى التلدخل 
من انتيار سيادة اعرا  سلوكية تتحلول اللى اعلرا  نانونيلة  لهلذا كلان  المتبئمة مظها

   نشوء نيريات نانون الحاسوب واجراءا المحاكمة المتظلقلة بله وانظيلاً اسلر  ملن غيلره
 .وهو امر ،بيظ   

 : البحث غايات 
البحللث فلل  ضللرورة ت،للوير وسللائل    اال،روحللةمتللوخى مللن هللذه  ليكمللن الهللد  ا
الت،ور ف  وسائل االجرام المظلوملات  وت،لور الوعلاء الحلافي الدللة  االربات بما يواكب
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عللن اسللتخدام الحاسللوب   لللذا كللان مللن المقتضللى ال،بيظلل   جمللةاالربللات عمومللاً والنا
ومصللدانيتها او  لة نبللول االدلللة الناتجللة عللن الحاسللوبؤوالمن،قلل  لبمللور ان تكللون مسلل

تخرجة ملن الحاسلوب سللة القوة القانونيلة للبيانلات والمظلوملات المؤوبالتحديد مس حجيتها
محل اهتمام عالم  برزت ف  مختل  الملإتمرات    المحفوية بصورة محرر الكترون 

هللو المحللررات  محللل البحللث    فللالنو  المسللتحدث مللن المحللرراتوالنللدوات القانونيللة
رات تقليديللة ورنيللة بللان الحاسللوب يمكللن ان يسللتخرو منلله محللر مللذكرينااللكترونيللة 

نهللا انللرب الللى وم،بوعللة ونظتقللد انهللا التريللر أ  مشللكلة فلل  مجللال االربللات الجنللائ  ك
 .التقليدية من الحدارة

 : شكالية البحثإ
ان اشللكالية البحللث تللدور فلل  مسللؤلة مللدت اعتللرا  السللل،ات القضللائية بللالمحررات 

والمحفويلة عللى ة عللى شاشلة الحاسلوب ورالحاسوبية المستخرجة من الحاسوب المنيل
دعامة خزن رئيسة او رانوية  وما حجيتها ف  النيم االرباتية المختلفة  وما مقلدار حريلة 

لجريمللة او اا،للرا  الللدعوت المنيللورة فلل  تقللديم المحللررات الحاسللوبية الربللات ونللو  
وما السل،ة التقديرية التل  يتمتلع بهلا القاضل  نسبتها الى شخة مظين او دحضها عنه  

تبللرز اهميللة اسللتظراا الضللواب، و ادلللة   عللـهدهاتقللدير هللذه المحللررات و الجنللائ  فلل 
  مع بحث امكانية حررات باالدلة المظتبرة امام المحاكم الجنائيةمالقانونية لوص  هذه ال

لمحللررات الحاسللوبية وحسللب ات،بيللق النصللوة الخاصللة بادلللة االربللات التقليديللة علللى 
تسلتوعب هلذا الت،بيلق عللى اللرغم ملن مقتضى النة او بالرجو  الى النصلوة التل  

 عدم تناولها للمحررات الحاسوبية.

 : صظوبات البحث
الوانع  ان من الم تيسر ان يكتب الباحلث فل  احلد الموضلوعات المؤلوفلة التل  سلبق  

وافاا فيها الفقه والقضاء وكررت فيها المراجلع   ولكننلا  ناولها القانونالت،رق اليها وت
يمكن ان يخدم مستقبلنا عن ،ريق ،لر  المشلكلة والحللول ملع  وجدنا ان هذا الموضو 

 ش  من الفلسفة والتحليل والمقارنة للوصول الى بحث يخدم المكتبة الظرانية والظربية.
وعلى اللرغم ملن صلظوبات البحلث المتمرللة فل  نللة المراجلع الظربيلة القانونيلة المتظلقلة 

ل الللى ترجمللة نانونيللة دنيقللة عللن صللظوبة التوصلل بصللورة مباشللرة بالموضللو    فضللبً 
لكرير من المصل،لحات الظلميلة الخاصلة بالحاسلوب المتظلقلة بالموضلو  محلل البحلث   

لوصلللول  اللللى المراجلللع الم،لوبلللة وترجمتهلللا ل  -عنلللدهللا ميزانللله  - فقلللد بلللذلنا جهلللداً 
واستخدامها باالسلوب الصحي  والخروو بدراسة تدمج بلين مفهلوم علمل  تقنل  ومفهلوم 

 .انون  مع تغليب ال،ابع القانون  التحليل  المقارن ف  هذا المجال اكاديم  ن

 : منهجية البحث
سللة موضللو  حجيللة المحللررات المسللتخرجة مللن الحاسللوب فلل  الدر منهجيللة تبنينللا  لقللد

االربات الجنائ   توخينا ان ندرس ف  رناياها جوانلب فنيلة تقنيلة تسلهم فل  ايهلار مظنلى 
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راا المبادئ القانونية ف  مواجهة هذا النو  من  االدللة المحررات االلكترونية رم استظ
اللى تكييل  وتحليلل نلانون  من،قل     مع بيلان المونل  القضلائ  والفقهل  منهلا وصلوالً 

وعندما استظرضنا مون  القوانين بينا مون  القلانون الظرانل  فل  ضلوء نلانون اصلول 
اوز بظللا مت،لبللات المظللدل وحاولنللا تجلل 1791لسللنة  32المحاكمللات الجزائيللة رنللم  

دون تجلاوز المبلادئ االجرائيلة واالرباتيلة االساسلية التل  جلاء بهلا ملن  التكتيك القانون  
 القانون المذكور لنظ،يه بظده الحضار  الحقيق .

 اعبن خ،ة البحث :

  اذ نسلمنا اربظلة فصلوليحتو  كل منهملا عللى الى بابين  ال،روحة ينا تقسيم هذه اارتؤ
وعبنتهلللا  عنلللوان ذاتيلللة المحلللررات المسلللتخرجة ملللن الحاسلللوب البلللاب االول وتحلللت 

  تناولنلا فل  االول التظريل  بلالمحررات  علدة فصلول  على بمت،لبات االربات الجنائ  
م    تخرجة من الحاسوبسالم مبحرلين استظرضلنا فل  االول مفهلوم  علىالفصل هنا ون سه

    صلوره المحلررات الحاسلوبيةلمبحث الران  فقد تناولنا فيه ا  اما اسوب ـمحررات الح
  اما الفصل الرلان  اذ اوردنا جملة من الشروحات الفنية والقانونية  المتظلقة بهذا المفهوم

ف  ا،ار تم ذلك   واهمية المحررات الحاسوبية ف  االربات الجنائ فاننا  استظرضنا فيه 
الحقيقلة القضلائية دور المحررات الحاسوبية ف  الوصول اللى مبحرين تناولنا ف  االول  

وبينا ف  الران  مركز المحررات الحاسلوبية بلين ادللة االربلات الجنلائ   املا فل  الفصلل 
الرالللث فبحرنللا ،بيظللة المحللررات الحاسللوبية التلل  تشللتمل علللى ادلللة جنائيللة كللالمحررات 
الحاويللة علللى خبللرة منتجللة مللن الحاسللوب او الحاويللة علللى شللهادة الكترونيللة او علللى 

بلذاتها عللى ونلو   حرنا ف  الفصل الرابع ،بيظة المحررات الت  تظد دلليبً اعترا   رم ب
الجريمة كالمحررات التل  تظلد محلبً  للجريملة كملا فل  التزويلر واالتلب  او ان تكلون 

 الرتكاب الجريمة كالقذ  والسب والتهديد. ًً  وسيلة
فل   ية حجلة المحلررات الحاسلوب ضلواب، علـدرم تناولنا ف  الباب الران  وتحلت عنلوان 

الفصلل االول وبحرنلا فيله يقينيلة المحلررات  هل مهملة و اربظة فصلول االربات الجنائ  
لراللث االحاسوبية والفصل الران  وبحرنا فيه مبدأ منانشة المحلررات الحاسلوبية والفصلل 

 هللذا  مللن الرابللع رللم بينللا فلل  الفصللل وبحرنللا فيلله مبللدأ مشللروعية المحللررات الحاسللوبية 
الصلياغات  بصورة مقارنة عللى اسلاس  شريظية الت و الفقهية القانونية ن  الباب   الموا
  واالنكللللوامريك   البتينللل  ةالقانونيللل االنيملللةالمختلفلللة فللل  االربلللات وهللل   القانونيلللة
دلليبً ذا نيملة نانونيلة املام المحلاكم  علدها بالتحديد مدتوتجاه هذه المحررات  والمختل،

 برة هذه الموان  ب،ريقة التحليل والمقارنة .الجنائية  فتناولنا ف  مباحث ر
رم اتممنا دراستنا بجملة من االستنتاجات والتوصليات التل  نسلال هللا سلبحانه وتظلالى ان 

 .يكون ند وفقنا ف  انجاز مت،لباتها
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