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دوس التربية والتىحيه في الحماية والىقاية من الجشائم إلالنترونية
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امللخظ بالعشبية
 وإلاىرظهت رلخدضيمث،تروني٨ وؤنيمٍ رلجغييت رلؿلبررنلت مخنىٖت وجاصر بلى مجيىٖت من رلجغرثم طرث رلُمب٘ ؤلال٫م٩ؤق
ىم به ٖيسلت٣ن ؤا ج٨ مم ىى رلضوع رلظر يي: ليم يليٞ  ورإلاخيشست، مللت رلخمللت٩ترونلت ؾنٗملج ؤلاق٨وآزمع ىظو رلجغرثم ؤلال
 وؾدخم رلضعرؾت من،ترونلت رلتي جًغ ٖلى ظيل٘ رإلاؿخىيمث٨رلتربلت ورلخىظله للخيميت ورلخض من جإزحر ىظو رلجغرثم ؤلال
:مٍ رلخمللت٣ رلن٫زال
.ترونلت٨هىم رلجغرثم ؤلالٟحؿسلِ رلًىء ٖلى م: ؤوال
.ترونلت٨ميت من رلجغرثم ؤلال٢ رلخيميت ورلى٫م٩ؤق: زمنلم
.ترونلت٨لخيميت ومن٘ رلجغرثم ؤلال٫ صوع رلتربلت ورلخىظله: زملشم
.١ضييهم في ىظر رلؿلم٣ن ج٨ىا لٗغى ؤىم نخمثج رلبدض وؤىم رلخىنلمث رلتي يي٩رلخمجيت ؾخ

The role of education and guidance in the protection and prevention from cyber crimes
Abstract:
The forms and patterns of cyber criminality are diverse and result in a range of crimes electronic
nature. To face the challenges and the effects of these e-crimes we raise the following
problem :what is the role that could be played by education and guidance to protect and reduce
the impact of cyber crimes that are harmful at all levels, through the following points:
First: the highlighting the concept of cyber crimes.
Second: the forms of protection and prevention the cyber crimes.
Third: the role of education and guidance to protect and prevent cyber crimes.
The conclusion displays the most important results of the research and the most important
recommendations that can be made in this context.
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حٗضصث نىع وؤق٩م ٫وؤنيمٍ رلجغرثم ؤلال٨ترونلت في ٖمإلانم رإلاٗمنغ  ،الؾليم م٘ نهميت ألالٟلت رلشمنلت وبضريت ألالٟلت
رلشملشت ،وم٘ رلخُىع رلخ٨نىلىجي رلهمثل ٖلى قتى ألانٗضة ورلُٟغة رإلاٗسىممجلت رلغىلبت ،رلتي ٚؼث رل٣معرث رلخيـ ،ولم يٗض
زيت م٩ما يٗيل بينإي ٖن آزمع رلٗىإلات ؤلال٨ترونلت بك٩ل ؤو بأزغ ،ومن زًم ىظو رلخُىعرث نخجذ مجيىٖت من رلجغرثم
طرث رلُمب٘ ؤلال٨تروني مم ٖهضىم رلنمؽ ٢بل طل ٪وهي مهنٟت خؿب رل٣ٟله الاإلامني (رلغيل ؾلبر  – (Ulrich Zebarن٣ال ٖن
رل٩مثب رإلادممي يىنـ ٖغب في وعقت ٖيل  :جُىيغ رلدكغيٗمث في مجم ٫م٩مٞدت رلجغرثم الال٨ترونلت من مى ٘٢رلؿ٨لنت
الال٨تروني بلى ظغرثم ممؾت ب٣ليت مُٗلمث رلخمؾىب ،وظغرثم جيـ رإلاُٗلمث رلصخهلت طرث رلهست رلىزل٣ت بملخلمة
رلخمنت  ،ؤو مم يُسٖ ٤سله مىيىٕ رلخهىنلت ،بمإليمٞت بلى ظغرثم ؤزغي جيـ خ٣ى ١رإلاس٨لت رل٨ٟغيت لبررمج رلخمؾىب
ونٓيه (ظغرثم ٢غننت رلبرمجلمث) رلتي حكيل نسخ وج٣سلض رلبررمج وبٖمصة بنخمظهم وننٗهم صوا جغزلو ورؾخٛاللهم ممصيم
والاٖخضرء ٖلى رلٗالمت رلخجمعيت وبغرءة الازتررٕ ...وإلاىرظهت جدضيمث وآزمع ىظو رلجغرثم الال٨ترونلت جىلضث لضينم ؤلاق٩مللت
رلخمللت مم ىى رلضوع رلظر يي٨ن ؤا جاصيه رلتربلت ورلخىظله للخيميت ورلخض من و ٘٢رلجغرثم ؤلال٨ترونلت رلًمعة ٖلى ٧مٞت
رإلاؿخىيمث ،وىظر بمٖخبمعىم آللت مهيت جنضعط يين مجيىٖت من آلاللمث اليي٨ن ؤلاخمَت بهم في ىظو رلضعرؾت  ،ولهظر
ؾن٣خهغ ٖلى رلجمنب رلتربىر ورلخىظلهي ،من زال ٫رلن٣مٍ رلخمللت :
ؤوال :بيمءة مٟمىليلت خى ٫رلجغرثم ؤلال٨ترونلت.
زمنلم :ؤق٩م ٫رلخيميت ورلى٢ميت من رلجغرثم ؤلال٨ترونلت.
زملشم :صوع رلجمنب رلتربىر ورلخىظلهي في رلخيميت ورلى٢ميت من رلجغرثم ؤلال٨ترونلت.
ؤمم رلخمجيت ٞهي منمؾبت لٗغى ؤىم رلنخمثج رلتي جيشل ػبضة رلبدض وؤىم رلخىنلمث رلتي يي٨ن ؤلاصالء بهم في ىظر رلؿلم١
ٖس ى ؤا ججض آلاطرا رلهمٚلت ورلٗ٣ى ٫رإلا٨ٟغة رلغرجخت.
ىظر و٢ض جنمو ٫مىيىٕ رلجغرثم ؤلال٨تروني مجيىٖت من رلضعرؾمث رإلاهيت ومن بلجهم  :رلضعرؾت رإلاٗنىنت ب ـ ظغرثم رل٨يبلىجغ
وخ٣ى ١رلمئل ٠ورإلاهنٟمث رلٟنلت ،لسبمخض ٖٟلٟي ٧ممل ٖٟلٟي خلض زهههم إلاىيىٕ رلخيميت رلجنمثلت لبررمج وبلمنمث
رلخمؾب ؤلال٨تروني ،ورؾخسسو في نهميتهم مجيىٖت من رإلاُٗلمث رلهممت لٗل من ؤىيهم :ؤنه ال يىظض حٗغي ٠مدضص لجغرثم
رلخ٨نىلىظلم رلخضيشت  ،وؤا ىظو ألازحرة جخُسب ج٣نلت ومٖغٞت ٖسيلت ٖمللت ٦ ،يم ؤا ىظو رلجغرثم ٢ض جنهب ٖلى رإلا٩ىنمث
بك٣حهم رإلامصيت وٚحر رإلامصيت ،وعؤي رلبمخض ؤنه يجب ٖنض ج٣غيغ خيميت ٢منىنلت مم لبرنممج رلخمؾب را ينٓغ بلله نٓغة قممست
وورؾٗت ،من ؤظل بؾبم ٙرلخيميت ل٩مٞت رلخٗسليمث رإلاىظهت أليت آلتَ ،مإلام ٧منذ لضيهم ٢ضعة مٗملجت رلبلمنمث ،ومن ىظو
رلضعرؾمث ؤيًم :ؤؾلخت رلًٟمء ؤلال٨تروني في يىء رل٣منىا رلضولي ؤلانؿمني ،لسبمخض ٖمصٖ ٫بض رلهمص. ١
أوال :إغاءة مفاهيمية ى لى الجشائم إلالنترونية.
يٗغٖ ٝملم رللىم وجحرة مدؿمعٖت في رؾخسضرم رلٗىرلم رلغ٢يلت  ،م٘ رإلاىظت رل٨بحرة ورلُٟغة رلٗيال٢ت رلتي خضزذ في
صنلم ٖملم الاجهمالث ورإلاٗسىممجلت ،ىظر بمإليمٞت بلى ألاظلم ٫رإلاخُىعة رلخمنست في ألاظهؼة ؤلال٨ترونلت بيسخس ٠ألاق٩م٫
وألاحجمم ورإلايحزرث ،وميم ياؾ ٠له ىى " ٖضم جُىع ؤخ٩مم ٢منىا رلٗ٣ىبمث بنٟـ رلؿغٖت رإلاظىست رلتي جخُىع بهم
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رلخ٨نىلىظلم وٖضم مؿميغجه ٦ظل ٪لسخُىعرث رلتي يؿخدضثهم رلظىن رللكغر لخُىي٘ ىظو رلخ٨نىلىظلم ألٚغرى بظغرملت"
وم٘ ىظر رلخُىع رلغىلب بضؤث جدضر لسنمؽ ؤً٢لت ظضيضة ب٣ضع مم ؤخضزىر من رلٟجىع ،وألامغ يخٗس ٤بيم نمع يٗغٝ
بملجغرثم ؤلال٨ترونلت ،رلتي ؤيخى ي٣ترٞهم ؤنمؽ ججغصور من رل٣لم ألازال٢لت ورلنىرػٕ رلضينلت ورإلابمصت ؤلانؿمنلت ،ونمع ىيهم
رلىخلض بلخم ١ألاطي بمآلزغين ،وجغوي٘ آلامنحا ،وجد٣ل ٤مؼيض من ألاعبمح رإلامصيت رلٟمنلت ،ول٨ن قهىة رإلام ٫ورلهىي ،وؾسُما
ٞخنت رلخلمة رلضنلم ٢ض يٗمي رلبهمثغ ،ويؿخىلي ٖلى رلٗ٣ى ٫ورلًيمثغ ،وىظر ٧سه من ظغرء رجبمٕ زُىرث رلكلُما ،رإلاخسٟي
في ؤق٩م ٫قتى من مٓمىغ ؤلاظغرم رإلاخٟكلت في رإلاجخيٗمث ؤلانؿمنلت ،جإ٦لضر ٖلى مىرنست خغبه وٖضروجه ألاػللت لخسلٟت هللا
في ألاعى .وفي ىظر رلهضص ج٣ى" ٫صخلٟت  Le Fegaroرلٟغنؿلت ؤنه في الاونت رلخحرة جم يبِ ٖيسلمث ؾُى بن٨لت ٖن َغي٤
Computer and Internetقيسذ خىرلي 30مسلىا خؿمب بن٩ي بمإليمٞت بلى جىرٞغ ٞغم رلتزويغ ،بجيمم رله٣ٟمث رإلاكبىىت،
ورلٛل في الامخدمنمث وبض بغرمج زبيشت  ..وؤٞالم ورجهمالث ٚحر ؤزال٢لت وؾغ٢ت زُىٍ رلخسلٟىنمث رإلاديىلت زهىنم
رلضوللت 2 "...و٢ض جؼريضث مك٩ست رلجغرثم الال٨ترونلت في رلى٢ذ رلخميغ  ،م٘ مم ٢غعو بٌٗ رلبمخشحا من " ؤا ىنم ٥زُىعة
ؤؾمؾلت نمججت ٖن ىظو رلخمؾبمث جخيشل في جيحزىم ٖن رلىؾمثل رلخ٣سلضيت بإنهم طرث طر٦غة مؿخضييت بيٗجى ؤنهم ال ج٩ىا
مٗغيت الخخيم ٫ؤا جنس ى مم يسؼا بهم من بلمنمث ؤو مٗسىممث...وبملخملي يي٨ن ٖن َغي ٤بنكمء بنى ٥ؤو مغر٦ؼ لسيٗسىممث ؤا
ج٣ىم رلضولت بجي٘ مم جغيض ظيٗه من مٗسىممث زمنت بمألٞغرص ٢ض جخًين ٧ل ٦بحرة ونٛحرة ٖجهم ٦يم خضر في ٧ل من
ٞنسنضر ورلضرنيمع "3 "٥ول٨ن رلؿار ٫رلظر يُغح نٟؿه ب٣ىة وبلخمح ىى ٦ل ٠رلؿللل لسى٢ميت من ظغرثم ؤلانترنذCyber 4
 .Crimesوللجغييت ؤلال٨ترونلت ٖضة حٗغيٟمث َمإلام ؤنه لم يؿخ٣غ ألامغ بحا رلبمخشحا ٖلى حٗغيّ ٠
مىخض  ،وؾنسخمع بًٗم مجهم
حؾب مم يسضم ٨ٞغة رإلاىيىٕ  ،ومم يخ٣مَ٘ وٖنمنغ رلجغييت ؤلال٨ترونلت ومن بلجهم حٗغي ٠ألاؾخمط  :ظىا ٞىعؾتر “٧ل
ٗٞل بظغرمي يؿخسضم رل٨يبلىجغ في رعج٩مبه ٦إصرة عثيؿلت و يٗغٞهم م٨خب ج٣للم رلخ٣نلت بملىاليمث رإلاخدضة ألامغي٨لت ؤنهم
“رلجغييت رلتي جسٗب ٞحهم رلبلمنمث رل٨يبلىجغيت و رلبررمج رإلاٗسىممجلت صوعر عثيؿلم” .و٢ض ٖغٞتهم رلض٦خىعة ىضي ٢ك٣ىف بإنهم ”
٧ل ؾسىٚ ٥حر مكغوٕ ؤو ٚحر مؿيىح به ٞليم يخٗس ٤بمإلاٗملجت آلاللت لسبلمنمث ؤو ا٢ل ىظو رلبلمنمث” .5
وبٗض رؾخٗغريه إلاجيىٖت من رلخٗغيٟمث رإلاخ٣معبت يؿخ٣غ عؤر رلبمخض ٖٟلٟي ٧ممل ٖٟلٟي بلى جدبلظ وجًٟلل
مهُلح " ظغرثم رلخ٨نىلىظلم رلخضيشت"ٖلى رٖخبمع ؤنهم ٦يم ي٣ى " ٫مغجبُت رعجبمَم وزل٣م بملخ٨نىلىظلم رلتي حٗخيض ؤؾمؾم ٖلى
رلخمؾبمث وٚحرىم من ؤظهػة ج٣نلت ٢ض جٓهغ في رإلاؿخ٣بل 6 "...ورإلاالخٔ ٖلى ىظو رلخٗغيٟمث وٚحرىم جغ٦حزىم ٖلى ؤصرة رلجغييت
ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلتنوصوعنرلكغَتنورل٣منىانصع رؾتنم٣معنت،نٖٟلٟين٧مملنٖٟلٟي،نرلُبٗتنرلشمنلتن (صوان
مٗسىممثنرلنكغ)م5
رإلاغظ٘ننٟؿه،نمننم٣ضمتنرإلاال.٠
رإلاغظ٘ننٟؿه،نم، 49ن. 50
4مننحٗغيٟمثنؤلانترنذنؤنهن" قب٨تنرلكب٩مثنرلٗن٨بىجلتنن،نويسخهغنبملخغٝنألاظنللتنرلخمللتن ،wwwوهينرزخهمعنلس٩سيمثنن world wide web
ؤرننؿلجنرلٗن٨بىجملٗملمي؛نوهينٖبمعةنٖننؾسؿستنرجهم٫نمخ٣ضمتنجغبِنآالٝنرلكب٩مثنبياليحانؤظهؼةنرل٨يبلىجغ،نوحك٩لنألاؾـنألاولىنلبنمءن
رل٣غيتنرل٩ىنلت" ،نؤلاٖالمنؤلاؾالمي،نم. 5
5رلجغرثمنؤلال٨ترونلتن ” ألاىضرٝن– ألاؾبمبن– َغ١نرلجغييتنومٗملجتهم،ن رٖضرصنرلبمخشتن  :رؾغرءنط بغيلنعقمصنمغعين– رإلاغ٦ؼنرلضيي٣غرَين
رلٗغبي  http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.pngجمعيشنرلؼيمعةن  0 7/0 /08رلؿمٖتن
:
6ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم، 0ن
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وهي رلٗالمت رلٟمع٢ت بحا رلجغييت رل٨الؾل٨لت ورلجغييت رلتي جخم رللىم بىؾمثل ج٨نىلىظلت مخُىعة ظضر جدخل ٞحهم رلبررمج
رإلاٗسىممجلت وظه رلهضرعة ورلغيمصة.
ثانيا :أشهاى الحماية والىقاية من الجشائم إلالنترونية
مبضؤ رلى٢ميت من رإلابمصت رلهممت رلتي خغنذ رلكٗىب ورلخًمعرث ٖلى جس٣لنه ألبنمئهم ،خظعر من رلى٢ىٕ في
رإلاهمل ،٪خلض يهٗب رلٗالط ويخٗؿغ ،وجخٗمْم ج٩سٟخه وجدؿ٘ صرثغجه ،ورلخًمعة رلٗغبلت ؤلاؾالملت من رلخًمعرث رلهممت
ْ ُك
رلتي ؤولذ هطر رلجمنب ٢ضعر ٦بحرر من الاىخيمم ورلغٖميت والاٖخبمع ،و٢ض ّ
ٖبر ٖنه رل٣غآا رل٨غيم ب٣ىلهَ يم َب ِجي َآص َم ِب َّمم َيإ ِج َي َّنْ ٨م
َ
ُك ُك ٌل ْ ُك ْ َ ُك ُّص َ َ َ ْ ُك ْ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٌل َ
ُك َ
نل َح ٞال ز ْىَٖ ٝس ْح ِه ْم َوال ُكى ْم َي ْد َؼنىا ( 7 )35ظمء في رلخدغيغ ورلخنىيغ ٖنض
عؾل ِمن٨م ي٣هىا ٖسل٨م آيم ِحي ٞي ِن رج٣ى وؤ
َ
ٌل َ
َ َ ُّص َ َّ َ َ ُك ُك َ ْ ُك َ ُك ْ َ ْ ُك ْ َ ً َ ُك ُك َ َّ ُك ْ
َ ُك َ
ٌل
َ ٌل
ضرص ال
جمعة َٖس ْحهم َمال ِث٨ت ِٚالّ ِق
مؽ َورل ِد
جٟؿحر ٢ىله حٗملى  :يم ؤيهم رل ِظين آمنىر ٢ىر ؤنٟؿ٨م وؤى ِسل٨م نمعر و٢ىصىم رلن
ُك
ُك َ َ ْ َ َ َّ َ ُك َ َ ً
َ َّ
َ ْ ُك َ َّ َ َ َ َ ُك ْ َ َ ْ َ ُك َ َ ُك ْ َ َ
8
َ َ ْ َْ َ َ
مؾبت
يٗهىا رلسه مم ؤم َغىم ويٟٗسىا مم يام ُكغوا " مر نهه ٧مآلحي ٧ " :منذ مى ِٖٓت نؿمء رلنبيء نلى هللا ٖسل ِه وؾسم من ِ
َ
َ ْ ْ ُك ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُك
رؾد ْب َُ ٣كمء ْرلى ّص َب ْل َج ُكه ْم َٖ ْن ب ْؾ َضرء ُّص
ََْ َ َْ
َ َ ْ َ َ ُك َّ ُك ْ
رلن ْ ِح ل ُكه ْم
ِ ِ
ِِ
ِلخن ِل ِله رإلاا ِم ِنحا ِلٗض ِم رلٟٛس ِت ٖن مى ِٖٓ ِت ؤنِ ٟؿ ِه ْم ومى ِٖٓ ِت ؤى ِس ِحه ْم وؤا ال يهضى ُكم ِ
َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُك ْ َ
ْ َ َ َ َّ َ
َ َْ َ َ
َْ
َ
ألا َطيَ .... .و َٖ َّب َر َٖن ْرإلاَ ْىٖ َٓت َو َّ
رلن ِمع َٖلى َؾ ِل ِلل رإلا َج ِمػ ِأل َّا رإلا ْى ِٖٓت َؾ َل ٌلب ِفي ج َج ُّصن ِب
رلخ ْد ِظ ِيغ ِبمل ِى٢مي ِت ِمن
وِبا ٧ما ِفي ط ِل ٪بٌٗ
ِ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ ََ
َ
َ
ُك
َ
ْ
َ
َ
َ ُك ْ
ْ
َّ
َّ
رب رلن ِمع ؤ ْو ٕلى َؾ ِل ِلل ِالا ْؾ ِخ َٗ َمع ِة ِبدك ِل ِله رإلا ْى ِٖٓ ِت ِبمل ِىَ ٢مي ِت ِم َن رلن ِمع َٖلى َو ْظ ِه رإلا َب ِملِ ٛت ِفي رإلا ْى ِٖٓ ِتَ .وجن ُِ ٨كحر
مم يِ ٟط ي ِبلى ٖظ ِ
َ ُك ْ َ َ َ ُك ْ ٌل
َ
رلذخظيغ ل َ َّال َي ُكُ ٩كىنىر م ْن َو ُك٢ىص َّ
ىص َىم َّ
 ٠ب ُكج ْي َست َو ُكُ ٢ك
جمع ُكة ػَي َمص ًة في َّ ْ
َّ ْ
مؽ َو ْرل ِد َ
رلن ُك
رلن ِمع . 9 " .وخى٫
ِ
ِ ِ ِ
«ن ًمعر» ِلسخٗ ِٓ ِلم وؤظ ِغر ٖس ْح َهم ون ِ ِ
ِ
ِ ِ
و٢ميت رلنٟـ وألاىل من رإلاهمل ٪ورإلاىب٣مث  ،وبن٣مطىم من ولىط نمع ظهنم ،ؾنظ٦غ آزمعر َلبت من جٟؿحر ربن ٦شحر ٞ ،حهم ط٦غي
ُك َ ْ ُك َ ُك ْ َ َ ْ ُك ْ َ ً َ ُك ُك ْ ُك
َ َْ َ
وٖبرة إلان ؤل٣ى رلؿي٘ وىى قهلضَ " .
مؽ ٢ىر ؤنٟؿ٨م وؤى ِسل٨م نمعر ي٣ى٫
رٖ َيسىر بُمٖت هللا
٢مِ َٖ ٫ل ُّصي ْب ُكن ؤ ِبي َل َخت َٖ ِن ْرب ِن َٕ َّب
ٍس
َّ
َّ ُك َ َّ َ َ َ ُك َ ٌل ُك َ ْ ُك َ ُك ْ َ َ ْ ُك
لْ ٨م َن ًمعر ََ ٢
مَّ ٫رج ُك٣ىر رلس َه
ورج٣ىر مٗمص ي هللا ،وؤمغور ؤىسل٨م بملظ٦غ ينج٨م رلسه ِمن رلن ِمع ،و٢م ٫مج ِمىض ٢ىر ؤنٟؿ٨م وؤى ِس
َ َ ْ ُك َ ُك
نىر ؤ ْى ِسلْ ٨م بخ٣ىي هللا ،و٢م٢ ٫خمصة جإمغىم بُمٖت هللا وججهمىم ٖن مٗهلت هللا وؤا ج٣ىم ٖسحهم بإمغ هللا وجإمغىم به
وؤو
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُك ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُك َ ُك َ ٌل َ ٌّق َ َ ْ ُك ْ َ ْ ُك َ َّ
وحؿمٖضىم ٖسله ٞةطر عؤيذ هلل مٗهلت عصٖتهم ٖجهم وػظغ هم ٖجهم ،وى٨ظر ٢م ٫رللخم ٥وم٣م ِجل :خٖ ٤لى رإلاؿ ِس ِم ؤا يٗ ِسم
َ َ َ َ َّ َ
َّ
َ ْ َ ُك ْ َ َ َ َ َ َ
ى رلس ُكه َٖس ْح ِه ْم َو َمم َن َه ُكمى ُكم رلس ُكه َٖ ْن ُكه" .10وظمء في جٟؿحر ؤلاممم رل٣كحرر وىى طو منخى نىفي
لض ِو مم ٞغ
ؤىسه ِمن َ ٢غرب ِخ ِه وِبمم ِث ِه وٖ ِب ِ
ّ
٢ىله عخيه هللا" وصلذ آلايت ٖلى وظىب ألامغ بمإلاٗغو ٝفي رلضين لأل٢غب ٞمأل٢غب .و٢لل :ؤْهغور من ؤنٟؿ٨م رلٗبمصرث
ّ
َّ
للخٗسيىر من٨م ،ويٗخمصور ٗ٦مصج٨م .وي٣مّ :٫صلىىم ٖلى ّ
رلؿنت ورلجيمٖت .وي٣مٖ :٫سيىىم ألازال ١رلخؿما ،وي٣م :٫مغوىم
ب٣بىّ ٫
رلنهلدت" 11وىظو رإلاٗمني رلتي ط٦غىم ؤلاممم رل٣كحرر ٧سهم جضزل في بَمع رلٗيل ٖلى و٢ميت رلنٟـ ؤوال ،ومن ىى جدذ
واليت ؤلانؿما وبقغرٞه وعٖميخه بملغٖميت وخؿن رلخىظله وجيلحز رلخبيض من رلُلب ،ورلخٗسلم بمل٣ضوة ،وألازظ بملتي هي
ؤخؿن وؤ٢ىم  ،ورلؿحر ٖلى نهج ٦خمب هللا وؾنت عؾىله رل٨غيم.
[7ألاٖغر] 6:ٝ
 [ 8رلخدغيمن. ]6 :
 9رلخدغيغنورلخنىيغن «جدغيغنرإلاٗجىنرلؿضيضنوجنىيغنرلٗ٣لنرلجضيضنمننجٟؿحرنرل٨خمبنرإلاجلض »  :مديضنرلُمىغنبننمديضنبننمديضنرلُمىغنبنن
ٖمقىع رلخىنس ين(رإلاخىفىن 9 :ىـ) رنرلضرعنرلخىنؿلتنلسنكغن– جىنـ 984 .ىـ .ط، 8ن. 65م٘نبٌٗنالازخهمعن.
 0جٟؿحرنرل٣غآانرلٗٓلمن (جٟؿحرنربنن٦شحر )،نلإلمممنرلجسللنرلخمٔٞنٖيمصنرلحانؤبينرلٟضرءنبؾيمٖللنبنن٦شحرنرل٣غش ينرلضمك٣ي (ث774ىـ)،ن
ؤقغٝنٖلىنَبٗهنوج خلدهنلجنتنمننرلٗسيمء ،صرعنألانضلـنلسُبمٖتنورلنكغنورلخىػي٘،نرلُبٗتنرلشممنتن 406ىـ 986/م،ط 7م.59 ،58
ّ
جٟؿحرنرل٣كحرر
نرإلاؿمىنلُمث٠نؤلاقمعرث،نؤلامممنؤبىنرل٣مؾمنٖبضنرل٨غيمنبننىىػرانبننٖبضنرإلاس٪نرلنيؿمبىعرنرل٣كحرر ( 76ــن 465ىـ)،ن
جد٣ل،٤نرلؿلضنٖبضنرلٛجينػريض،نصرعنرلٛضنرلجضيض،نرل٣مىغة،نرلُبٗتنرلىلى،ن 4 4ىـ 0 /م،نط ،نم . 4
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ومم صرم ٖملم ؤلاظغرم ومم يترجب ٖسله من مٟمؾض يىصر بهمخبه بلى الانُالء بنحررا آلازغة وهي ؤقض بيالمم وَىال  ،ظمء
رلؿلم ١رل٣غآني ٖن َغي ٤رلنضرء رلغبمني ٞمجدم بمب رلخىبت رلنهىح ٢بل ؤا يٛس ٤بمبهم ،بدسى ٫ألاظل ؤو و٢ىٕ رلىرٗ٢ت ٖلى ّ
خض
َ َ ُّ َ َّل َ َ ُ ُ ُ َ َّل َ ْ َ ًة َ ُ ًة َ َ َ ُّ ُ ْ َ ْ ُ َ ّ َ َ ْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َّل َ
اا ت ْ ِش ل ِم ْ ل
ن
ين آمنىا تىبىا ِإلى الل ِله تىب لة نطى ا عس ى سبن لم أ ل ين ِف لش عنن لم ظ ِ ا ِتن لم و ذ للن لم حن ٍت ل
٢ىله حٗملىيا أيها ال ِز ل
َْ
َّل ُ َّل َّل َ َّل َ َ ُ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ِ َ َ َّل َ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ
َ ْ
َ
ين آمنىا مع له نىسه لم يععى ب ل أي ِذ ِيه لم و ِب يما ِ ِه لم ي ىلى ل سبنا أت ِم لم لنا نىسنا
اس َي ْى َل لال ُي ِض ل الل له الن ِ ل وال ِز ل
ت ْح ِت َها ْ َه ُل
َ ْ ْ َ َ َّل َ َ ُ َ َ
يش  ،12 وبٗلضر ٖيم وعص في جٟؿحر ىظو آلايت ن٨خٟي بيم ظمء في جٟؿحر ربن ٦شحر ،13خلض " ََ ٢
م٫
و َعلى م ِ ّل ْل ٍتلء ق ِذ ٌرل
واا ِف لش لنا ِإن ل
َ َ َ ُك َ َّ َ ُك َ َ
ٌّق َ ُك ْ ُك ُك َ ّ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ ُك َّ ُك ُك َ َ َ َ َ ْ ُك َ ُك َ َّ َ َّ َّ ُك َ َ ْ َ َ ََّ
ِػع٣ٞ :سذ ِألب ِي ب ِن ٍ ٗ٦سبٞ :يم رلخىبت رلنهىح؟ ٣ٞم :٫ؾإلذ عؾى ٫رلس ِه نلى رلسه ٖسل ِه وؾسم ٖن طل٣ٞ ٪م« :٫ىى رلنضم ٖلى
َ َ
َ
َ َ ْ ُك ْ َ َ َ ْ َ ْ
َّ ْ
ُك َّ َ َ ُك ُك
َّ َ َ َ َ َ ْ ُك ْ َ ْ َ
ىص ب َل ْل ِه َؤ َب ًضر» َ .و ََ ٢
مْ ٫رب ُكن ؤ ِبي َخم ِج ٍسمَ :خ َّضز َنم ؤ ِبي،
رلظن ِب ِخحا يُ ٟكغٍ ِمنٞ ٪دؿخُ ِٟ ٛكغ رلسه ِبنضرم ِخِ ٪منه ِٖنض رلخ ِ
مي ِغ زم ال حٗ ِ
رلخ ْى َب ُكت َّ
َخ َّض َز َنم َٖ ْي ُكغو ْب ُكن َٖل ّيَ ،خ َّض َز َنم َٖ َّب ُكمص ْب ُكن َٖ ْمعو َخ َّض َز َنم َؤ ُكبى َٖ ْيغو ْب ُكن ْرل َٗ َالء َؾي ْٗ ُكذ ْرل َخ َؿ َن َي ُك٣ى ُكَّ :٫
ه ُك
رلن ُك
ىح َؤ ْا ُكج ْب َِ ٛ
ٌ
ِ ِ
ٍس
ِ ٍس
ِ
َّ
رَ ٫زُل َ مثَ ٦َ ،يم َز َلذَ
رلظ ْن َب ََ ٦يم َؤ ْخ َب ْل َخ ُكه َو َح ْؿ َخ َْ ٟٛغ منه بطر ط٦غجهٞ ،إمم بطر ظؼم ب َّ
ن َّي َم َٖ َس ْح َهم َٞة َّن َهم َج ُكج ُّصب َمم َْ ٢ب َس َهم منَ
ملخ ْى َبت وَ
َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ ْ َ ُك َ ُك ُّص َ َ ْ َ ُك َ َّ ُك َ
رلخ ْى َبت ج ُكج ُّصب َمم ْ ٢بس َهم» . 14وال عجب ؤا نجض في جٟؿحر ربن ٦شحر مم يضٖ ٫لى مم يدضر
ِفي رل َّ ِخ ِلذ « ِؤلاؾالم يجب مم ٢بسه ،و
وؾلدضر من رندغرٞمث بظغرملت زُحرة ج٩ىا رلىؾمثِ الال٨ترونلت طرث جإزحر بمل ٜفي جإظلجهم وثيؿحر ؾبسهم وجؼيلجهم إلان
َ
ٚغ هم رلخلمة رلضنلم وػينذ لهم ؾىء ؤٖيملهم ونض هم ٖن ؾىرء رلؿللل  .ظمء في قٗب ؤلاييما لإلممم رلبحه٣يْ َٖ ،ن ؤ ِبي
َ ْ ُك َ ّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُك َ ُك ُك
َ ْ َ ْ ّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ّ ْ ُك َ ْ
َ ْ ُك َّ ْ َ ْ َ
رب
لٖ ،ن ؤب ِي ب ِن ٍ ٗ٦سب ٢م :٫لنم ؤقلمء ٧
ثىا ِفي ِآز ِغ ى ِظ ِو ألام ِت ِٖنض رِ ٢تر ِ
ِؾن ٍسما رلبه ِغ ِرٖ ،ن ؤ ِبي ِ٢البت ََ ٖ ،ن َ ِػ ِع ب ِن خبي ٍس
َّ َ َ ْ َ َ ُك َّ ُك ْ َ َ ُك ْ َ َ ُك ُك ُك َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُك َ َّ َ َ َّ َ َ ُك ُك ُك َ َّ َّ
رلس ُكه َٖ َس ْله َو َؾ َّس َمَ ،و َي ْي َُ ٣كذ ُك
هللا
رلؿمٖ ِتِ ٞ ،يجهم ِن٩مح رلغظ ِل رمغؤجه ؤو ؤمخه ِفي صب ِغىمٞ ،ظ ِلِ ٪ميم خغم هللا ٖؼ وظل وعؾىله نلى
ِ
َّ ُك َ َ َ َ َّ َ َّ َ ُك َ َ ُك ُك ُك َ َ ْ َ ُك ُك َ َ ْ َ َ ُك ُك ُك َ ْ َ َ ُك ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ؽ ُكول ُكهَ ،وم ْج َهم ن َُ ٩ك
َٖ َس ْل ِه َو َع ُك
مح َّ
رلغ ُكظ ِل رلغظل ،وط ِلِ ٪ميم خغم هللا وعؾىله ،ويي٣ذ هللا ٖسل ِه وعؾىله ،و ِمجهم ِن٩مح رإلاغؤ ِة رإلاغؤة،
ِ ِ
َ َ َ َّ َ َّ َ ُك َ َ ُك ُك ُك َ َ ْ َ ُك ُك َ َ ُك ُك ُك َ َ ْ َ َ ُك َ َ َ ٌل َ َ َ ُك َ َ َ َ َ َّ َ ُك ُك َ
َ ً
هللا َٖ َّؼ َو َظ َّل ج ْى َبت
وط ِلِ ٪ميم خغم هللا وعؾىله ،ويي٣ذ هللا وعؾىله ،ولي
ـ ِلهئال ِء نالة مم ؤ٢ممىر ٖلى ىظر ختى يخىبىر ِبلى ِ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َ
ُك
ُك
َ
رلخ ْى َب ُكت َّ
مَ :٫و ُكْ ٢س ُكذ ُكأل َب ّي ْبن َْٗ ٦بَ :و َمم َّ
ه ُك
مَ :٫ؾإلذ َٖ ْن طلَ ٪ع ُكؾى َ ٫هللا َ
ه ً
رلن ُك
َن ُك
نلى رلسه َٖس ْل ِه َو َؾس َم َ ٣ٞ
ىح؟ َ ٢
ىخمَ ٢َ ،
مُ " :٫كى َى
ِ
ِ
ِ
ٍس
ِ
ِ
َّ َ ُك َ َ َّ ْ َ َّ َ ْ ُك َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ُك َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُك َّ َ َ ُك ُك َ َ
ىص ِبل ْل ِه ؤ َب ًضر " ٞ. 15بمب رلخىبت
رلنضم ٖلى رلظن ِب ختى يٟغٍ ِمنٞ ،٪دؿخِٟ ٛغ هللا ٖؼ وظل ِبنضرم ِخِٖ ٪نض رلخمِ ٢ت ،زم ال حٗ
ٞغٍ ؤلانؿما في ظنب هللا ،ومم َّ
مٟخىح للجيل٘ في قغيٗت ؤلاؾالم ،وٞسؿٟتهم قٗىع وبخؿمؽ صرزلي بملنضم ٖلى مم ّ
يلٗه من
خ٣ى ١رلنمؽ ،ورلٗؼم ٖلى ؤا ال يغظ٘ بلى ألاٖيم ٫ؤلاظغرملت في مؿخ٣بل ألايمم ،م٘ ّعص رإلآملم بلى ؤىسهم ،وؤلا٦شمع من ؤٖيم٫
رلخحر ّ
ورإلابررث ،ونكغ رلًٟلست ورإلابمصت ؤلانؿمنلت ٖبر مسخس ٠رلىؾمثل ورلىؾمثِ ومجهم رإلاجم ٫ؤلال٨تروني...

[رلخدغيم.]8:
جٟؿحرنرل٣غآانرلٗٓلمن(جٟؿحرنربنن٦شحر)،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نط،7نم .6
 4ؤزغظهنؤخيضنفينرإلاؿنضن، 99 /4ن، 04ن 05ينٓغ :جٟؿحرنرل٣غآانرلٗٓلمن(ربنن٦شحر)،ؤبىنرلٟضرءنبؾيمٖللنبننٖيغنبنن٦شحرنرل٣غش ينرلبهغرن
زمنرلضمك٣ين(ث 774ىـ)،نجد٣ل،٤نمديضنخؿحانقيـنرلضين،نصرعنرل٨خبنرلٗسيلت،نمنكىعرثنمديضنٖلينبلًىان– بحروث،نرلُبٗت :ألاولىن-
 4 9ه،نط،8نم  9ـن
ُك
ُ َ ْ 5ك ُك َ ٌل
ْ
ْ
َ
ني ِٗل،٠ن قٗبنؤلاييما،نؤخيضنبننرلخؿحانبننٖلينبننمىس ىنرلخؿغو ِظغصرنرلخغرؾمني،نؤبىنب٨غنرلبحه٣ين (رإلاخىفى458 :ىـ)،نخ٣٣ه
ِبؾنمصو
وعرظ٘ننهىنهنوزغطنؤخمصيشه  :رلض٦خىعنٖبضنرلٗلينٖبضنرلخيلضنخممض،نؤقغٝنٖلىنجد٣ل٣هنوجسغيجنؤخمصيشه  :مسخمعنؤخيضنرلنضور،ننمخبن
رلضرعنرلؿسٟلتنببىمبمرن– رلهنض،نم٨خبتنرلغقضنلسنكغنورلخىػي٘نبملغيمىنبملخٗموانم٘نرلضرعنرلؿسٟلتنببىمبمرنبملهنض،نرلُبٗت  :ألاولى،ن  4ىـن-
 00م،نط،7م .وينٓغ،نجٟؿحرنرل٣غآانرلٗٓلمن(جٟؿحرنربنن٦شحر)،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نط،7نم .6
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ومن رلنمخلت رلش٣مٞلت ٣ٞض بغػ الاىخيمم بملنمخلت رلى٢مثلت في مسخس ٠رلش٣مٞمث٣ٞ ،ض ظمء في ألامشم ٫رلٗغبلت"
َ
صعىم و٢ميت زحر من ٢نُمع ٖالط" ومن ؤ٢ىر ٫رلخ٨يمء رلٗغب " ؤخؼم رلخمػمحا من ٖغ ٝألامغ ٢بل و٢ىٖه ٞمخت َرؽ منه.
رلنٓغ َ
ُك
[ل٣يما] ،و" الاختررؽ يخجموػ ؾمثغ رلًٟمثل ٦مر يخجموػ
ؾمثغ رلخىرؽ" ومن رلكٗغ رلٗغبي٢ :ى ٫مديض رلبٛضرصر:
َ َ
َّل َ
َّل
شا ما ت تي ف ني للـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ل
ـيي
وأبط ل
مش من يث ُيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
يي َل
إرا ما ات ل
و٢ى ٫آلازغ:
ًة
تو من َس ي الحىادث آمنـا
فال ُ ل
و٢ى ٫آلازغ:
َ ُك
َ
لخلت ظ ـ ـ ـ ــمع له
من ُكخس٣ذ

فنم آم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن للذه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش الق ـ ـ ـ ـ ــى الذواهـ ـ ـ ــيا
َ ُك
ؿ٨ب رإلامء ٖلى ْ
لخ َلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ٞسي

و٢ى ٫آلازغ:
ٌل
ُّص
قغ رلؿالح زالزت ُكيسص ى ٖ ـ ــلى
ٌل ّ
ّ
ٌل
٢سم ب٠٨
مىؽ ب ٠٨رلُٟل ؤو

ؤصخمبهم وٖلى ؾىرىم َّ
ٞمج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤
ّ
َّ
ـْ ٠
رلنظ ٫ؤو م ـ ـ ـ ـ ـ ٌل
ألاخيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٤
ـم ٫ب ٨ـ ـ ـ ـ ـ

ج٣ترب من بمج٘ َّ
َ
ْ
رلؼيذ" مشل ؾىيؿغر.16" .
ؤبلٌٞ ،ال
ومن ألامزم ٫ألاظنللت"با ٧ما زىب٪
با رلى٢ميت زحر من رلٗالط  ،وعؤينم ٦ل ٠عؾم ٦خمب هللا حٗملى مبمصت رلى٢ميت في ٖضص من نهىنه رل٨غييت ٖبر
مجيىٖت من رلخٗسليمث رلخ٨ليت ورإلابمصت رل٣ىييت رلتي مم رؾخيؿ٨ذ بهم ؤمت من ألامم بال ونجخذ ورعج٣ذ  ،ومم ّ
جن٨بذ ٖجهم
ّ
ورقيإػث مجهم بال وزؿغث وىىث.
الحماية الت نية:
وهي مخٗضصة ألاق٩مٗٞ ، ٫لى ؾللل رإلاشم ٫وألظل " رلى٢ميت من ؤلانمبت بٟحروؽ رلخمؾب يجب رجبمٕ رظغرءرث
ألامن آلاجلت:
.1
.2
.3
.4

ٖضم رؾخسضرم بغرمج مجهىلت ألانل.
ٖضم رؾخسضرم رؾُىرنمث جخًين بغرمط مخٛحرة و٢مبست لسخٛلحر ألامغ رلظر يك ٪٨في ؤنهم خممست لسٗضوي.
مغر٢بت رؾخسضرم رلخمؾب لسظر٦غة لسخل٣ن من ٖضم وظىص ٞحروؾمث مسخل ت ٞحهم.
17
ويغي رلبٌٗ ؤنه يجب بنكمء مغ٦ؼ ٢ىمي ألمما رلخمؾبمث ورإلاٗسىممث ٦ةظغرء ؤمجي لسى٢ميت".

ويًل ٠رلبمخض ٖٟلٟي ٧ممل ٖٟلٟي "يغوعة بطعرء صعرؾمث مخسههت في مجم ٫رلخمؾب ي٩ىا ىضٞهم ألاؾمس ي ىى
ٞحروؽ رلخمؾب وصٖىة وحصجل٘ رإلاخسههحا ٖسحهم ،وطل ٪بخسهلو ممصة جضوع خى ٫صعرؾت رلٟحروؽ في ٧سلت رلهنضؾت ؤو

 6رنخ٣لنمنىظونرلبم٢تنمننرلخ٨منمنن٦خمب  :رإلاعجمنرإلاٟهلنفينرلخ٨منورإلاشم٫نورل٣ىر٫نرلخملضة،نؤملسحاننؿيبنبللمؽ،نصرعنرل٨خبنرلٗسيلت،ن
بحروث،نلبنما،نرلُبٗتنألاولىن، 009نم ،ن. 4
 7ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم00
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مم ييمزسهم من رل٩سلمث  18"...وؤخؿب ؤا ىظر ؤلاٖضرص مُسب ٢غآني ؤ٦لض  ،بلنخه آيت ألانٟم ٫رلضرٖلت إلٖضرص رلٗضة وؤزظ ألاىبت
َ َ ُّص َ ُك ْ َ ْ َ
رؾ َخُ ْٗ ُكخ ْم ِم ْن
ورلخلُت في ػمن ال م٩ما ٞله لسكٗىب رلًٗلٟت ورإلاخسسٟت ٢ ،مٖ ٫ؼ من ٢مثل في ٦خمبه رل٨غيموؤ ِٖضور لهم مم
َّ َ
َ َ َ
َ
ُك َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُك ْ ُك َ َ ُك َّ َّ َ َ ُك َّ ُك ْ َ َ
ُك
آزغ َ
ين ِم ْن ُكص ِون ِه ْم ال ح ْٗس ُكي َىن ُكه ُكم رلس ُكه َي ْٗس ُكي ُكه ْم َو َمم ج ْن ُِ ٟك٣ىر ِم ْن ش ْي ٍسء ِفي َؾ ِل ِلل
٢ى ٍسة و ِمن ِعب ِ
مٍ رلخل ِل جغ ِىبىا ِب ِه ٖضو رلس ِه وٖضو٦م و ِ
َّ ُك َ َّ َ ْ ُك ْ َ َ ْ ُك ْ َ ُك ْ َ ُك اَ
رلس ِه يىِ ٝبلل٨م وؤنخم ال جٓسيى ([ )60ألانٟم,]60:٫ول٣ض جدضر رإلاٟؿغوا ٖبر جٟمؾحرىم ٢ضييم وخضيشم ٖلى يغوعة
ُك
رلجمىؼيت رلخممت في ٧ل رلٓغو ٝوألاخىر ٫ألٖضرء ؤلاؾالم ورإلاؿسيحا ،وٖضم رلٟٛست ٖن طل ، ٪والخٓىر ؤا لَّ ٢ ٟٔى ٍسة ظمء
من٨غر ،إلامطر؟ وىظر ليكيل ٧ل مم يخ٣ىي به في رلخغب ٧مثنم مم ٧ما ،خؿب حٗبحر قلش ألاػىغ ؾمب٣م مديض ؾلض َنُمور،19
٦يم ٦ثرث ؤ٢مويل رإلاٟؿغين في جدضيض من ىاالء رلظين ؤمغث ؤمت ؤلاؾالم ؤا حؿخٗض إلاىرظهتهم ،وهي ال حٗسيهم ،وبا ٧ما
رلبٌٗ مشل ؾلض َنُمور عجح ؤا ي٩ىنىر رإلانم٣ٞحا ،و٢ض ٚمب ٖجهم مالخٓت ىظو رلجلىف رلخٟلت الال٨ترونلت رلتي نمعث
ّ
وحؿغب
جهى ٫وججى ٫في ىظو رل٣غيت رل٩ىنلتٞ ،خدضر مم حكمء من الايُغربمث ورل٣ال٢ل ،وجنته ٪رلخهىنلمث،
رإلاٗسىممث ،ورل٣غآا رل٨غيم ّ
خيم ٫ؤوظه ،ومنٟخذ ٖلى حٗضص رل٣غرءرث رلتي جخ ٤ٟوؾلم٢ه رلٗمم ، .وبملخملي ٞهاالء رلظين ال
نٗسيهم ٢ض يدك٩سىا في نىع مخٗضصة ٣ٞض ي٩ىنىر ٖلى ق٩ل مىْٟحا ٢مثيحا ٖلى جهيلم بغرمج ؤو حكٛلسهم ،ؤو ٢غرننت
رلبررمج ،ؤو رلكب٩مث ؤلاٖالملت ،ؤو ؤلاعىمب  ،ؤو رلجمؾىؾلت رلٗؿ٨غيت  ...وؤزحرر ٢ض يلجإ لىؾلست ٞحروؾمث رلخىرؾيب
خ٩ىممث بٌٗ رلضو ٫لس٣لمم بخهٟلت خؿمبمث مٗلنت ،20.وخؿب رلبمخض (ٖمصٖ ٫بض رلهمص٣ٞ )١ض " ؤنبذ رمخال ٥رل٣ضعة
ٖلى رإلاؿمىيت في رلشىعة رإلاٗسىممجلت ييشل مٟمجلذ رل٣ىة في رلٗال٢مث رلضوللت ،وؤنبذ ييشل مجمال لهلينت رلضو ٫بًٗهم ٖلى
بٌٗ ،ؾىرء بُغي٣ت مبمقغة ٖن َغي ٤رلؿلُغة ورلخد٨م في رإلا٣ضعرث ،ؤو بُغي٣ت ٚحر مبمقغة ٖن َغي ٤رل٣ضعة رلٗمللت
ٖلى ػعٕ ٖيالء في ألاظهؼة رلخ٣نلت ورؾخسضرم ج٨نىلىظلم الاجهم ٫ورإلاٗسىممث ورلخ٣ضم رلخ٨نىلىجي في رلخجؿـ ،وجدىلذ
رل٣ىة رلٗؿ٨غيت من ٢ىة رلنحررا بلى ٢ىة رإلاٗلوممث زم ٢ىة رلظ٧مء رللكغر"  21ولهظر جٓهغ من خحا آلزغ بٌٗ ؤنىرٕ ىظو
رلٟحروؾمث رإلاضمغة رلتي ال يندبه لهم وجدضر ؤيغرعر وؤزُمعر ٧معزلت ال يدؿب لهم خؿمب  .وفي بَمع ه>ه رإلاسمَغ
ورلخدضيمث٢ ،ضمذ رلبمخشت بؾغرء ظبريل عقمص مغعي من رإلاغ٦ؼ رلضيي٣غرَي رلٗغبي ظيست من ؤؽرللب رلى٢ميت في بدثهم
رإلانكىع رل٨ترونلم وط٦غث من ؤبغػ ىظو ألاصورث رلى٢مثلت:22
 ,1رؾخٗيم ٫مم يُسٖ ٤سحهم ظضرع رلخيميت  fire wellوي٩ىا بيشمبت رلضوع رلظر ج٣ىم به ظيمع ٥رلخضوص للخلسىلت صوا صزى٫
ألاظؿمم رلٛغيبت ورلًمعة
 .2رؾخسضرم ج٣نلت رلدكٟحر إلان٘ ٦ك ٠رإلاٗسىممث
 8ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم00
 9ينٓغ،ن رلخٟؿحرنرلىؾلِنلس٣غآانرل٨غيم،نمديضنؾلضنَنُمور ،ن صرعننهًتنمهغنلسُبمٖتنورلنكغنورلخىػي٘،نرلٟجملتن– رل٣مىغة،نرلُبٗتن
ألاولى،ن، 998نط،6نم. 9
 0ينٓغ،نظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم . 0
 21أسلحت الفضاء اإللكتروني في ضوء القانون الدولي اإلنساني ،عادل عبد الصادق( ،سلسلت أوراق العدد  ،)23وحدة
الدراساث المستقبليت ،مكتبت اإلسكندريت،2016 ،ص.28
رلجغرثمنؤلال٨ترونلتن ” ألاىضرٝن– ألاؾبمبن– َغ١نرلجغييتنومٗملجتهم،ن رٖضرصنرلبمخشتن  :رؾغرءنظبريلنعقمصنمغعين– رإلاغ٦ؼنرلضيي٣غرَين
رلٗغبي  http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.pngجمعيشنرلؼيمعةن  0 7/0 /08رلؿمٖتن
:
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 .2رؾخٗيم ٫ج٣نلت رلخى٢ل٘ رلغ٢مي إلان٘ جؼويغ رلغؾمثل ؤلال٨ترونلت.
 ,3رلٗنميت بخىْل ٠ؤنٓيت ٦ك ٠مسخس ٠الازترر٢مث وبيجمص خسى ٫لسشٛغرث ألامنلت.
 .3يغوعة رمخال ٥نسخ رخخلمَلت  ،إلاسخس ٠رإلاسٟمث رلهممت ورلخؿمؾت وويٗهم في ؤمم٦ن آمنت
 .4ورؾدنمصر لسبمخض ٖبض رلٟخمح مغرص في ٦خمبت رلخد٣ل ٤رلجنمجي رلٟجي جىص ي رلبمخشت بًغوعة رؾخسضرم بٌٗ رلبررمج رلتي
نييذ زهلهم لس٨ك ٠و رلى٢ميت من رلٟحروؽ و رلبٗض ٖن رؾخٗيم٧ ٫سيت رلؿغ رللؿلُت
 .5رلخٗممل بدظع بملٖ ٜنض ٞخذ رلبريض ؤلال٨تروني  ،وطل ٪بملخإ٦ض من ىىيت بمٖض رلغؾملت ٣ٞ ،ض ي٩ىا ٞحروؾم مصمغر ال يب٣ي
وال يظع.
رلخيميت رل٣منىنلت
وفي ىظر ؤلاَمع البض من جٟٗلل رلخيميت رل٣منىنلت رلهمعمت لخيميت خ ٤رلخهىنلت لسيىرَنحا ،ورلتي ٖغٞهم Niza
بإنهم " خ ٤رلٟغص في خلمة منٗؼلت ومجهىلت ٞملصخو من خ٣ه ؤا يٗيل بٗلضر ٖن ؤنٓمع رلنمؽ وٖن رل٣لىص الاظخيمٖلت
بيٗجى ؤا ي٩ىا من خ ٤رلصخو ؤال ي٩ىا رظخيمٖلم" وي٣غع وؾتا ؤا " رلخلمة رلخمنت هي ٢سب رلخغيت في رلضو ٫رإلاخ٣ضمت
ٞهي يغوعيت لسٟغص لخهمنت مؿ٨نه ومغرؾالجه ورجهمالجه وقغٞه".23
وألظل ييما ىظو رلخيميت وجٟٗلسهم ،يىضح رلبمخض (مديض ؾٗلض مجظوب) ،ؤنه ٢ض " ٢ممذ خغ٦ت حكغيٗلت
ورؾٗت لح مميت رلخ ٤بملخهىنلت من زال ٫من٘ رؾخسضرم وخ ٟٔوم٣معنت وجىػي٘ رإلاٗسىممث رلصخهلت بىرؾُت رل٨يبلىجغ
صوا جغزلو"  24ويا٦ض ىظر رلبمخض ٖلى رلخُىعة رل٨بحرة رلتي ٢ض جنجغ ٖن ؾىء رؾخٗيم ٫مُٗلمث وبلمنمث مم يخٗس٤
بسهىنلمث رلصخو ألظل طل٦ ٪يم ي٣ى٧ " ٫ما البض من مٗملجت ىظر ألامغ ٖن َغي ٤الاٖترر ٝلسٟغص بد ٤رلىنى ٫بلى
رإلاٗسىممث رإلادٟىْت ٖنه ورلخإ٦ض من ؾالمتهم وصختهم وجىٞغ ؤلام٩منلت لخدضيثهم وج خلدهم ويبِ ٖيسلت نكغىم .ؤي ٠بلى
طل٢ ٪لمم خغ٦ت لسينمصرة ب ـ"رلخ ٤بملنؿلما" ؤر خ ٤رلٟغص بىي٘ خض ػمجي لخ ٟٔرإلاٗسىممث رلخمنت به" . 25
من هطر رإلانُس ٤و٦يم طىبذ بلى طل ٪رلخُىعرث رلخمنست في خ٣ى ١ؤلانؿما " يدٓغ ٖلى رلؿسُمث رلٗممت صرزل
رلضولت خٟمْم ٖلى خغمت رلخلمة رلخمنت رلصخهلت حسجلل مٗسىممث شخهلت ب٤نض خٟٓهم في سجالث لضيهم ٞ ،ؿسى٥
٦هظر ينُىر ٖلى زغ ١ظؿلم وورضح لخغمت رلخلمة رلخمنتٞ .ةطر ٢مم عظم ٫رلكغَت بمالخخٟمّ بسجل ؾغر لضيهم بٛلت
رؾخسضرمه في خملت جغقلذ ألاشخمم لخىلي ٖيل ؤو وْلٟت مم من رلىْمث ٠رإلاهيت في مجم ٫ألامن ؤو رلؿس ٪رلضبسىممس ي،
ٞةا ىظر رلخهغ ٝييشل زغ٢م ٞمضخم لخ ٤ؤلانؿما في خغمت خلمجه رلخمنت وخغمت رإلاٗسىممث رلصخهلت رلخمنت به" . 26

ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم46
 4رلنٓغيتنرلٗممتنلخ٣ى١نؤلانؿمانجُىعنرلخ٣ى١نورلخغيمثنرلٗممتنوآلاللمثنرل٣منى نلتنلخيميتهم،نمديضنؾٗلضنمجظوب،نرإلااؾؿتنرلخضيشتن
لس٨خمب،نبحروث،نلبنما،نرلُبٗتنألاولى،ن، 0 4نم. 00
 5رإلاغظ٘ننٟؿه،نرل ختننٟؿهم.
 6رل٣منىانرلضولينلخ٣ى١نؤلانؿمانرلخ٣ى١نرإلاديلتن،نمديضنيىؾ٠نٖسىرا،نمديضنزسللنرإلاىس ى،نصرعنرلش٣مٞت،نٖيما،نألاعصا،نرلُبٗتنألاولى /
ؤلانضرعنألاو،٫ن، 006نط ،نم . 9
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1948نجضو ؤنه ٢ض نو ٖلى خيميت
وبملنٓغ بلى ؤلاٖالا رلٗملمي لخ٣ى ١ؤلانؿما رإلااعر في٧ 10منىا ألاو( ٫صيؿيبر)
ؤلانؿما من ٧ل ؤق٩م ٫رلجغييت الال٨ترونلت رلتي ييمعؾهم ؤر ٧ما ظمء في [م ]12منه " ال يٗغى ؤخض لخضزل حٗؿٟي في خلمجه
رلخمنت ؤو ؤؾغجه ؤو مؿ٨نه ؤو مغرؾالجه ؤو لخيالث ٖلى قغٞه وؾيٗخه ،ول٩ل شخو رلخ ٤في خيميت رل٣منىا من مشل
ىظر رلخضزل ؤو جس ٪رلخيالث"  ،27و٦غؽ رإلالشم ١رلٗغبي لخ٣ى ١ؤلانؿما بهٟت بظيمللت رلخيميت من رلجغييت الال٨ترونلت
رلتي جدمو ٫رزترر ١رلخلمة رلخمنت وٚحرىم ب٣ىله في رإلامصة[ "]17للخلمة رلخمنت خغمتهم ،رإلاؿمؽ بهم ظغييت وحكيل ىظو
رلخلمة رلخمنت زهىنلمث ألاؾغة وخغمت رإلاؿ٨ن وؾغيت رإلاغرؾالث وٚحرىم من وؾمثل الاجهمالث رلخمنت"  ، 28وىى بهظر
يؿض ٧ل رلُغ ١رإلااصيت لسٗبض بد٣ى ١وزهىنلمث آلازغين.ورلص يء نٟؿه نجضو في الاجٟم٢لت ألاوعوبلت لخيميت خ٣ى١
ؤلانؿما ورلخغيمث ألاؾمؾلت ،خلض طرء في رإلامصة رلشممنت[ 1 "]8ـ ل٩ل شخو رلخ ٤في ؤا جدترم خلمجه رلخمنت وخلمجه
رلٗمثسلت ومؿ٨نه ومغرؾالجه 2.ـ ال يجىػ لسؿسُت رلٗممت ؤا جخٗغى إلايمعؾت ىظر رلخ ٤بال بطر نو رل٣منىا ٖلى ىظر رلخٗغى
و٧ما ميم يٗخبر في رإلاجخي٘ رلضيي٣غرَي بظغرء يغوعيم لؿالمت رلضولت ؤو ألامن رلٗمم ؤو عزمء رلبالص الا٢خهمصر ؤو خٟٔ
رلنٓمم ؤو من٘ رلجغييت ؤو خيميت رل خت وألازال ١ؤو خيميت خ٣ى ١آلازغين وخغيم هم"  ،29و٧ل ىظو رإلاىرص بنيم ظمءث لخا٦ض
رلٗهض رلجضيض رلظر بمجذ جدخسه خ٣ى ١ؤلانؿما في رلٗملم رإلاٗمنغ  ،وؤنهم في جُىع مؿخيغ  ،وال يي٨ن جٟٗلسهم بال بملخ٣مء طوو
رلًيمثغ رلخلت من ؤبنمء ؤلانؿمنلت لسض ٘ٞبهم ٢ضمم يض طور ألا٩ٞمع والاججمىمث رلهيجلت ورلٗنهغيت رلبٛلًت ،وؤصخمب
الاججمىمث رلضينلت رإلاخُغٞت.
ىظر و٢ض رٖخنذ مسخس ٠صؾمجحر رلٗملم ٖلى رلخنهلو ٖلى خيميت رلخلمة رلخمنت لسيىرَنحا،وطلٖ ٪لى ٚغرع
"خٓغ رلذٖضيل رلغرب٘ لسضؾخىع ألامغي٩ي الاٖخضرء ٖلى ؤو رلكغوٕ في الاٖخضرء ٖلى خغمت رلخلمة رلخمنت لسيىرَن" 30وؾس٨ذ
2016
رلؿسى ٥نٟؿه بٌٗ رلضو ٫رلٗغبلت ورلتي من بلجهم رلضولت رلجؼرثغيت ورلتي ييجهم رلضؾخىع رلجؼرثغر رإلاٗض ٫مازغر
[م ]46ب٣ىله" ال يجىػ رنتهم ٥خغمت خلمة رإلاىرٍا رلخمنت ،وخغمت قغٞه ،ويديحهم رل٣منىا .ؾغيت رإلاغرؾالث والاجهمالث
رلخمنت ب٩ل ؤق٩ملهم مًيىنت .ال يجىػ بإر ق٩ل رإلاؿمؽ بهظو رلخ٣ى ١صوا ؤمغ مٗسل من رلؿسُت رلً٣مثلت ،ويٗم٢ب
رل٣منىا ٖلى رنتهم ٥ىظر رلخ٨م .خيميت ألاشخمم رلُبلٗلحا في مجم ٫مٗملجت رإلاُٗلمث طرث رلُمب٘ رلصخص ي خ ٤ؤؾمس ي
31
يًينه رل٣منىا ويٗم٢ب ٖلى رنتهم٦ه"
و٢ض ججؿضث ٗٞال ىظو رلخيميت م٘ رلخُىعرث ألازحرة رلخمنست في رإلاجخي٘ رلجؼرثغر رإلاٗمنغ  ،وىظر مم بينه
رل٣ؿم رلؿمب٘ من ٢منىا رلٗ٣ىبمث رلجؼرثغر جدذ ٖنىرا" رإلاؿمؽ بإنٓيت رإلاٗملجت آلاللت لسيُٗلمث"  32من رإلامصة394م٨غع
 7ن٣النٖننملخ٤نع٢م( ) منن٦خمب :خ٣ى١نؤلانؿمانبحانرلكغٖتنرلضوللتنورل٣منىانرلضولينؤلانؿمني،نٞمعو١نمديضنمٗملل٣ي،نرإلااؾؿتنرلخضيشتن
لس٨خمب،نَغربسـ،نلبنما،نرلُبٗتنألاولىن ، 0ننم، 49
ّ
 8ن٣النٖن :خ٣ى١نؤلانؿمانفينرلٗملمنرإلاٗمنغ،نرمديضنمهبمحنٖيس ى،نصرعنؤ٧م٧ىؽ،نبحروث،نلبنما،نوصرعنرلغورص،نَغربسـ،نللللم،ن ، 00ن
م. 4
 9ن٣النٖننرإلاغظ٘ننٟؿه،نم. 47
 0ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم. 64
٢منىانع٢من  6ـن  0ماعرنفين  6ظيمصينألاولىنٖممن  4 7رإلاىر٤ٞن  6ممعؽنؾنتن ، 0 6نيخًيننر لخٗضيلنرلضؾخىعر،نرلجغيضةنرلغؾيلتن
للجيهىعيتنرلجؼرثغيتنرلضيي٣غرَلتنرلكٗبلتنرلٗضصن  4رلؿنتنرلشملشتنورلخيؿىا،نؤلازنحان  7ظيمصينألاولىنٖممن 4 7ىـنرإلاىر٤ٞن 7ممعؽنؾنتن
 0 6م
٢منىانع٢من| 004ــن 5ماعرنفين 0نىٞيبرن) 004
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ختى رإلامصة 394م٨غع ،7ويي٨ن رؾخٗغرى ىظو رلجؼرءرث رلٗ٣مبلت رلغرصٖت ل٩ل من ّ
حؿى ٫له نٟؿه رلىلىط بلى ٖىرلم رلجغرثم
الال٨ترونلت ورإلاؿمؽ بملنٓمم وألامن رلٗمم ،وجغوي٘ آلامنحا وىظر من زال ٫ىظو رإلاىرص رلٗ٣مبلت:33
 )2006يٗم٢ب بملخلـ من زالزت ()3ؤقهغ بلى ؾنت
رإلامصة 394م٨غع ( :رل٣منىا ع٢م06ـ 23رإلااعر ٝر 20صيؿيبر ؾنت
 200.000صط ٧ل من يضزل ؤو يب٣ى ٖن َغي ٤رلٛل في ٧ل ؤو ظؼء من منٓىمت لسيٗملجت آلاللت
 50.000رلى
( )1و بٛغرمت من
لسيُٗلمث ؤو يدمو ٫طل. ٪
جًمٖ ٠رلٗ٣ىبت رطر جغجب ٖن طل ٪خظ ٝؤو حٛلحر إلاُٗلمث رإلانٓيت .
و بطر جغجب ٖلى ألاٗٞم ٫رإلاظ٧ىعة ؤٖالو جسغيب نٓمم رقخٛم ٫رإلانٓىمت ج٩ىا رلٗ٣ىبت رلخلـ من ( )6ؤقهغ بلى
 300.000صط.
 50.000صط بلى
ؾنخحا ( )2و رلٛغرمت من
 )2006يٗم٢ب بملخلـ من ؾخت ( )6ؤقهغ بلى زالر
رإلامصة 394م٨غع( :1رل٣منىا ع٢م06ـ 23رإلااعر في 20صيؿيبر ؾنت
 4000.000صط ٧ل من ؤصزل بُغي ٤رلٛل مُٗلمث في نٓمم رإلاٗملجت آلاللت ؤو ؤػر٫
 500.000صط رلى
( )3ؾنىرث و بٛغرمت من
ؤو ٖض ٫بُغي٣ت رلٛل رإلاُٗلمث رلتي يخًيجهم .
 )2006يٗم٢ب بملخلـ من قهغين ( )2بلى زالر ()3
رإلامصة 394م٨غع( :2رل٣منىا ع٢م06ـ 23رإلااعر في 20صيؿيبر ؾنت
 10.000.000صط ٧ل من ي٣ىم ٖيضر ؤو ٖن َغي ٤رلٛل بيم يإحي:
 1000.000صط رلى
ؾنىرث و بٛغرمت من
 1ـ جهيلم ؤو بدض ؤو ججيل٘ ؤو جىٞحر ؤو نكغ ؤو الاججمع في مُٗلمث مسؼنت ؤو مٗملجت ؤو مغؾست ٖن َغي٤
منٓىمت مٗسىممجلت يي٨ن ؤو جغج٨ب بهم رلجغرثم رإلانهىم ٖسحهم في ىظر ر٢٫ؿم .
2ـ خلمػة ؤو بٞكمء ؤو نكغ ؤو رؾخٗيم ٫ألر ٚغى ٧ما رإلاُٗلمث رإلاخدهل ٖسحهم من بخضي رلجغرثم رإلانهىم ٖسحهم
في ىظر رل٣ؿم .
 )2004جًمٖ ٠رلٗ٣ىبمث رإلانهىم ٖسحهم في ىظر رل٣ؿم
رإلامصة 394م٨غع٢ (:3منىا ع٢م 04ـ 15ماعر في 10نىٞيبر
رطر رؾتهضٞذ رلجغييت رلضٞمٕ ر٫وَجي ؤو رلهل مث و رإلااؾؿمث رلخميٗت لس٣منىا رلٗمم ،صوا ؤلازال ٫بخُبل٣ٖ ٤ىبمث ؤقض .
 )2004يٗم٢ب رلصخو رإلاٗنىر رلظر يغج٨ب بخضي
رإلامصة 394م٨غع٢ (: 4منىا ع٢م 04ـ 15ماعر في 10نىٞيبر
رلجغرثم رإلانهىم ٖسحهم في ىظر رل٣ؿم بٛغرمت حٗمص ٫زيـ ( )5مغرث رلخض ألا٢ص ى رإلا٣غع لسصخو رلُبلعي .
٧ )2004ل من قمع ٥في مجيىٖت ؤو في رجٟم ١جإل٠
رإلامصة 394م٨غع ٢ (: 5منىا ع٢م 04ـ 15ماعر في 10نىٞيبر
بٛغى الاٖضرص لجغييت ؤو ؤ٦ثر من رلجغرثم رإلانهىم ٖسحهم في ىظر رل٣ؿم و ٧ما ىظر رلخدًحر مجؿضر بٟٗل ؤو ٖضة ؤٗٞم٫
ممصيت يٗم٢ب بملٗ٣ىبمث رلم٢غعة للجغييت طر هم .

٢منىانرلٗ٣ىبمثنفينيىءنرإلايمعؾتنرلً٣مثلتن (رلنونرل٩مملنلس٣منىانوحٗضيالجهنبلىنٚميتن ٚكذن  0مضٖمنبمالظتهمصنرلً٣مجي  .ملخ:٤
رل٣منىانرإلاخٗس٤نبملتهغيبنورل٣منىانرإلاخٗس٤نبملٟؿمص)،نؤخؿننبىؾ٣لٗت(ؤؾخمطنرل٣منىانرلجنمجينبمإلاضعؾتنرلٗسلمنلسً٣مء )،نبغحينلسنكغ،نرلجؼرثغ،ن
، 0 / 0نم، 76ن، 77ن. 78
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 )2004م٘ الاخخٟمّ بد٣ى ١رلٛحر خؿن رلنلت يد٨م
رإلامصة 394م٨غع٢ (: 6منىا ع٢م 04ـ 15ماعر في 10نىٞيبر
بيهمصعة ألاظهؼة و رلبررمج و رلىؾمثل رإلاؿخسضمت م٘ رٚال ١رإلاىر ٘٢رلتي ج٩ىا مدال لجغييت من رلجغرثم رإلاٗم٢ب ٖسحهم و٣ٞم
لهظر رل٣ؿمٖ ،الوة ٖلى بٚال ١رإلادل ؤو م٩ما الاؾخٛال ٫بطر ٧منذ رلجغييت ٢ض رعج٨بذ بٗسم ممل٨هم .
 )2004يٗم٢ب ٖلى رلكغوٕ في رعج٩مب رلجنذ رإلانهىم
رإلامصة 394م٨غع٢ (:7منىا ع٢م 04ـ 15ماعر في 10نىٞيبر
ٖسحهم في ىظر رل٣ؿم بملٗ٣ىبمث رإلا٣غعة ٖلى رلجندت طر هم .
ول٨ن ىل ىظو رإلاىرص رلٗ٣مبلت ٧مٞلت لغصٕ رإلاسملٟحا ،و٢ي٘ رإلاخٗيضين رلؿحر في ىظر رلُغي ٤رإلاندغ ،ٝورلظين
يديسىا بحا ظنبم هم بظوع ؤلاظغرم وخب بيظرء آلازغين؟ " ولٗل ؤنض ١حٗبحر ٖن ىظر ألامغ مم ظمء في مجست رلخ٣ى١
ورلكغيٗت(رل٩ىيدلت) ":با مٟهىم رلضو ٫لخ٣ى ١ؤلانؿما ال يسسى من رلنٟم. 34 "١
وفي ىظر رإلانخى الانخ٣مصر لبٌٗ رل٣هىع رإلاالخٔ ٖلى ٢منىا رلٗ٣ىبمث رلجؼرثغر رإلاخٗس ٤بملجغييت ؤلال٨ترونلت ؤ٦ض عثيـ
رللجنت رلىَنلت لتر٢لت وخيميت خ٣ى ١ؤلانؿما ٞمعو٢ ١ؿنُلجي ،لجغيضة رلؿالم رللىم ،ؤنه من رلهٗىبت بي٩ما ججؿلض ىظو
رل٣ىرنحا رإلاٗم٢بت ٖلى رلجغييت ؤلال٨ترونلت في رلجؼرثغ ،نٓغر ؤوال لًألت رلخبرة رل٩مٞلت رإلاخٗس٣ت بمإلالضرا الال٨تروني،
ّ
رلخؿمؽ ،ولٛلمب رلخس٣ت رلخىرنسلت بحا ؤىل
ولسًٗ ٠رلظر حٗمني منه رلضولت في بيجمص رل٩ىرصع رإلااىست في ىظر رإلالضرا
رلً٣مء وؤىل ٖسىم الاجهم ،٫م٘ ٖضم وظىص ٖ٣ىبمث ؤ٦ثر عصٖلت  ،خلض الخٔ ؤا رلٛملب في طل ٪ي٩ىا بيضة ٢هحرة يً٣حهم
رلجمني في رلسجن ،ؤو حؿسلِ بٌٗ رلٗ٣ىبمث رإلامللت  ،ألظل ىظر ع ٘ٞنىجه ٖمللم لسيُملبت بًغوعة ربخ٩مع رؾتررجلجلت
ٖ٣مبلت وآللمث و٢مثلت جدمي رلجيل٘ الؾليم ؤصخمب رإلام ٫و ٞت ألاَٟم.35٫
وٖلى ٧ل خم ٫وختى جىي٘ ألامىع في نهمبهم وجب٣ى رإلاؿإلت مُغوخت لسن٣مف رلهمص ٝورلٟٗم ، ٫وخؿب حٗبحر
ٞ)2002ةنه " آلاا يخم رؾخٛالٞ ٫غنت رلهجىم ٖلى مم يؿمى
رلبمخض (خنم ظغيـ) في م٣م ٫له في رلٗغبي (رلٗضص519ـ ٞبرريغ
بمإلعىمب لؿض رلشٛغة رلتي يدؿغب مجهم ٞمثٌ رل٣ليت رإلاٗغٞلت ،ويخم رؾخٛال ٫رلجؼء ألانٛغ من نلرٍ رلهم٦غػ ،ؤال وىى
رلخسغيبي ،لسً٣مء ٖلى ٧ل ؤق٩م ٫الاخخجمط الاظخيمعي ورلؿلمس ي رلظر يؿمىم ٞله رلهم٦غػ بمؾخسضرم ج٨نىلىظلم
رإلاٗسىممث٣ٞ ،ض جم ؾ ٪رلخٗبحر " بعىمب رلًٟمء ؤلال٨تروني وىى مم نترظم به ٧سيت  Cyberterrorismوظمع ججهحز رل٣ىرنحا
وجيهلض رإلاجخي٘ رلضولي للح عب رل٣مصمت ٖلى ؤلاعىمب الال٨تروني"  36ندؿب ؤا ألامغ ال يٟ٨ي بطر لم ي٨ن مؿنىصر بؿلمؾت
قممست ومضعوؾت جإزظ بٗحا الاٖخبمع ٧مٞت رإلا٣معبمث رلضينلت والاظخيمٖلت ورلش٣مٞلت والا٢خهمصيت وألامنلت ،و٢بل طل٪
رؾدكٗمع عوح رإلاؿاوللت وخب رلخلخلت ألظل آلازغين وعرختهم وَيإنحا هم ورلظر يضزل في ٗٞل رلخحر رإلاىظب إلادبت
رلخمل ٤ورلٟالح ورلٟىػ ألازغور.
الحماية الذينية

 4رإلاغج٨ؼنفينح٢ى١نؤلانؿمان،ننؼيهننٗلمنقالال،نرإلااؾؿتنرلخضيشتنلس٨خمب،نَغربسـ،نلبنما،ن 0 0م،نم .
ٌل
جُبل٤نرلٗ٣ىبمثنفينً٢ميمنرلجغييتنؤلال٨ترونلتننٗبنفينرلجؼرثغ، http://essalamonline.com،نجمعيشنرلؼيمعةن
ينٓغ،ن٢ؿنُلجي:
، 0 7/0 /نرلؿمٖتن . 8:
 " 6رلهم٦غػ ..زىرعنؤمنبعىمبلىا؟ "،نخنمنظغيـ،نمؿخ٣بلنرلشىعةنرلغ٢يلتنرلٗغبنورلخدضرنرل٣مصم،ن٦خمبنرلٗغبين (،)55ن  5ينميغن ، 004وػرعةن
ؤلاٖالم،نمُبٗتنخ٩ىمتنرل٩ىيذ،نرلُبٗتنألاولىن، 004/ / 5نم، 76ن. 77
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ويخجلى طل ٪من زال ٫جٟٗلل نهىم رل٨خمب رل٨غيم ورلؿنت رل خلدت ٖلى ٚغرع آلايت ع٢م 12من رلدجغرث
وآلايخحا 27و 28من رلنىع  ،والايت ع٢م 32من رإلاٗمعط ،وآلايت 62من ر٫نىع وآلايت 38من ؾىعة رلدج  ،وظمءث بٌٗ
رلنهىم رلنبىيت جا٦ض ٖلى خٓغ رنتهم ٥خ ٤رلخهىنلت في ٢ى ٫رإلاهُٟى رل٨غيم " من رَس٘ في ٦خمب ؤزله صوا ؤمغو ٞةنيم
رَس٘ في رلنمع"
" وال يسٟى ٖلى ؤخض ٦ظل ٪ؤا ؤلاؾالم ٢ض ؾب ٤رلدكغيٗمث رلىيٗلت في ألازظ بيبضؤ " رلكغٖلت رلنهلت" ر٫حي لم ي٣خهغ
ٖس ى رإلاٗجى رلًل ٤لهم بل جىؾ٘ ٞحهم ٧سيم ر٢خًذ رلخمظت بلى خيميت مهملح رإلاجخي٘ يض ؤر زُغ بظغرمي يتهضصىم ؤو يدل٤
بهم  ...ويخيحز ؤلاؾالم ٖن رلدكغيٗمث رلىيٗلت في ٖضم زسُه بحا رنتهم ٥رلخ ٤في رلؿغ ورؾخسضرم مم جدهل ٖسله من بلمنمث
37
في رعج٩مب ظغييت مم"
من ىنم ْهغ رججمو يغي " يغوعة رإلاٗم٢بت ٖلى ٗٞل الانتهم ٥لخغمت رلخلمة رلخمنت لسٟغص ٦جغييت مؿخ٣ست بٗ٣ىبت حٗؼيغيت
يدضصىم ولي ألامغ َمإلام رؾخىظبذ قغرثُهم رلكغٖلت ،ؤمم ٗٞل رؾخسضرم مم ٢ض جدهل ٖسله من بلمنمث في رعج٩مبه ظغييت
ٞهى مؿخ٣ل يجب رلٗ٣مب ٖسله بدؿب رلجغييت رلتي رؾخسضمذ رلبلمنمث في رعج٩مبهم ختى ولى ٧منذ ىظو رلجغييت من ظغرثم
رلخضوص ٧ملؿغ٢ت ؤو رل٣همم" 38وال يخم جٟٗلل ىظو رلخيميت رلضينلت بال بطر ٚغؾنم في نٟىؾنم ونٟىؽ ؤبنمثنم وبنمجنم
ومجخيٗنم ؤننم ظيلٗم مٗنلىا بديميت ٦لمننم وخ٣ى٢نم ووظىصنم وؤننم في ؾٟلنت رلخلمة ىظه مهضصوا بملٛغ ١بطر همونم في عصٕ
من حؿى ٫له نٟؿه زغ ١ؾٟلنت رإلاجخي٘ بملخهغٞمث رلُمجكت وألاٖيم ٫ؤلاظغرملت ،وىظر مم ظؿضو رلغؾى ٫ألا٦غم نلى هللا
َ
َّل َ
َّل
َّل ّ َ َّل
ُّ
اى" :
ضلى ُل َعل ْي ِله َو َظل َلم ق َل
ن الن ِ ِل
ٖسله وؾسم في خضيشه رلكغي ٠رل خلذ ٗٞن الن ْع َما ْبن َ ِ ٍتلر َس ِ َل الل ُله َع ْن ُه َماَ ،ع ِ ل
َ َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ََ ََ ْ ُ َ ََ
َ
َ َ
َم َ ُل ال َ ائ لم في ُ ُذ ل َّل َ َ
الىاق ل ف َيهاَ ،ل َم َ ل َق ْى ل ْ
ػ ُ ْلم أ ْظفل َ ا ،وما ل
اظ َت َه ُمىا َعلى َظ ِفين ٍتة ،فطاس عػ لم أعالها و ع
ود الل ِله و ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍت
ِِ
َّل َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّل َ َ ْ َ َ
َ َ ْ ًة َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ن فىقنا ،ف ِ ل
ن فىق م ،ف الىا :ل لى أنا خشقنا ِفي ن ِط ِلنا خشقا ول لم ن ِلر م ل
اء مشوا على م ل
ن امل ِل
ين ِفي أظف ِل ا ِإرا اظت ىا ِم ل
ال ِز ل
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْت ُش ُل ُ
يعاَ ،وإ ْ ل أخزوا َعلى أ ْيذيه ْلم َن َ ْىاَ ،و َن َ ْىا َحم ًة
ىه ْلم َو َما أ َس ُادوا َهلنىا َحم ًة
يعا " ،39وي٣ى( ٫مديض ٖلي رلهمبىني) ٝرقغخه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ألاصبي لهظر رلخضيض " مشل في منخهى رلجيم ٫ورلغوٖت ،يًغبه رلغؾى ٫رل٨غيم نسىرث هللا وؾالمه ٖسله ،ألول  ٪رلظين
ؤزُإور رلُغي ،٤ويسىر رلجمصة ،وجن٨بىر ٖن ؾللل رلهضيٟٞ ،هيىر (رلخغيت) ٞهيم زمَ م ،وؾمعور في ىظو رلخلمة خؿب
ؤىىرئهم وقهىر هم  ...ومشل آزغ ألول  ٪رلظين عؤور رإلان٨غ ٞؿ٨خىر ٖنه ،وؤٚيًىر ؤٖلجهم ٖيم يضوع خىلهم من آزمم ومىب٣مث،
٦إا ألامغ ال يٗنحهمّ ،
40
وْنىر في ؤنٟؿهم رلهالح ورلٟالح! "
زملشم :صوع رلجمنب رلتربىر ورلخىظلهي في رلخيميت ورلى٢ميت من رلجغرثم ؤلال٨ترونلت:
وفي ىظر رلهضص جإحي مبمصت رلكغيٗت ؤلاؾالمية و٢ىرٖضىم رل٣ٟهلت رلٛغرء لخاؾـ لسيجخي٘ رلٟميل رإلاخيمؾ٪
ٞلإحي ،مبضؤ ؾض رلظعرج٘ لس٣مثسحا به ليؿهم في خيميت رإلاجخي٘ من ٧ل آلاٞمث " :وؤٚسب رل٣ٟهمء يلنىا ؤخ٩مم رلظعرج٘ ٖلى
 7ظغرثمنرل٪مبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم . 0
 8ظغرثمنرل٨يبلىجغنوخ٣ى١نرإلاال٠نورإلاهنٟمثنرلٟنلت،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم . 0
 9عورونرلبسمعرنينٓغنقغحنبٌٗنمٟغصرثنرلخضيضنفين٦خمب :صلللنرلغرٚبحانبلىنعيمىنرلهملخحا،نلإلمممنيخينبننقغٝنرلنىور(ث676ىـ)،ن
ٞمعو١نخيمصة،نصرعنرلؿالم،نرل٣مىغة،نرلُبٗتنألاولى،ن 4 8ىـ 007/م،نط ،نم. 0
َّ
َّ
40
َّ
َّ
ّ
غي،٠نمديضنٖلينرلهمبىني،نم٨خبتنرلٛؼرلي،نصمك،٤نماؾؿتنمنمىلنرلٗغٞما،ن
تنمننرلخضيضنرلك
تنولٛىي
رؾمثنؤصبل
منن٦نىػنرلؿنتنصع
بحروث،ن  40ىـ 98 /م،نم. 0
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رإلا٣منض ٞيم ٧ما مجهم مدغمم ٧منذ وؾمثسه ٦ظل ،٪ومم ٧ما ورظبم ٧ما َغ٢ه وؾبسه ورظبت ؤيًم"٦. 41يم جإحي ٢مٖضة" ال يغع
وال يغرع" لخبرػ رلنمخلت رلٗيسلت رلٗٓليت في قغيٗت ؤلاؾالم ،وؤنهم ظمءث لنٟي رلًغع،وخيميت رإلاجخي٘ ،من ٧ل آلاٞمث
ورإلاىب٣مث ،وجغج٣ي به في صعظمث رلخُىع ورلغقي بيم يغض ي هللا ويد ٤٣مٟهىم الاؾخسال ٝفي ألاعى لٗيمع هم ورؾدشيمع زحرر هم
وق٨غ ٞمَغىم٢ .م ٫رلبمخض رإلاغخىم (مهُٟى ؤخيض رلؼع٢مء) خى٢ ٫مٖضة"اليغع وال يغرع" مم نهه" رلًغع :ؤلخم١
مٟؿضة بملٛحر .ورلًغرع :م٣مبست رلًغع بملًغع .ىظو رل٣مٖضة بسٟٓهم نو خضيض نبىر في عجبت رلخؿن ،عورو ممل ٪في
رإلاىَإ ،وؤزغظه ربن ممظت ورلضرعُ٢جي في ؾننحهيم .وىظو رل٣مٖضة من ؤع٧ما رلكغيٗت ،وحكهض لهم نهىم ٦شحرة في رل٨خمب
ورلؿنت ،وهي ؤؾمؽ إلان٘ رلٟٗل رلًمع ،وجغجيب نخمثجه في رلخٗىيٌ رإلاملي ورلٗ٣ىبت٦ ،يم ؤنهم ؾنض إلابضؤ الاؾخهالح في ظسب
رإلاهملح وصعء رإلاٟمؾض ،وهي ٖضة رل٣ٟهمء وٖيض هم ومحزرنهم في َغي ٤ج٣غيغ ألاخ٩مم رلكغٖلت للخىرصر" ،42و٢ض ٞهسهم
رإلاغخىم ؤخيض بن رلكلش مديض رلؼع٢م جٟهلال ص٢ل٣م وىظر في قغح رل٣ىرٖض رل٣ٟهلت ،مبينم الاؾخصنمءرث رلىرعصة ٖسحهم ،ختى
َ ْ
ْ َ َ ُك َ ّ َ ْ َ ً َ
َّ
رلك ْغٕ من َّ
٣همم
رلً َغع٧ ،مل
مٖم ِبْ ٛحر َمم ؤطا ِب ِه
مٖضة م٣لضة ِبظي
ال يسخلـ ٞهيم ٖلى رل٣غرء ،خلض ٢م ٫مم نهه" رلِ ٣
ِ
ََ
ْ
ْ َ َ َّ
َّ
َو ْرل ُكخ ُكضوص َو َؾمثغ ْرل ُكٗ ُكَ ٣ىبمث ورلخٗمػيغَ ،ألا َص ْعء ْرإلاَ َٟمؾض م٣ضم ٖلى ظسب رإلا َ
هملحٖ ،لى ؤنهم لم حكغٕ ِفي رلخ ِ٣ل٣ت ِبال لض٘ٞ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
رلً َغع ؤ ْيًم" .43
ومن رلنمخلت رلخُبل٣لت رلٗيسلت بحا رإلاغخىم ؤخيض بن رلكلش مديض رلؼع٢م ؤنه َيخ ََّ ٟغٕ ٖلى ٢مٖضة " ال يغع وال
يغرع" آلانٟت رلظ٦غ ظيست مهيت من ألاخ٩مم رلكغٖلت ورلتي يي٨ن ججزيسهم رللىم وندن بهضص رلجغرثم الال٨ترونلت ٖلى ٦شحر
َ َ
ّ َ
ميم جظ٦غو ٢ىرنحا رلٗ٣ىبمث رإلاغنىصة ألمشم ٫ىاالء رإلاٟؿضين رلظين يؿٗىا في ألاعى ٞؿمصرٞ .ين ط ِل٦ ٪يم ي٣ىِ " ٫رجسمط
َ
َ
َ
َ
ن َ
ظٗسهر ٖلى ُك
رلسجىاَّ ،
ىعة ملجغة َال ُكيي٨ن َِ ٞحهم رإلاسجىا من بؿِ َ
ٞغرف َوال ُٚمءَ ،وال من رلخ٨ؿبَ ،وال ُكيي٨ن ؤخض
زم
َْ
َ
ََْ
ُّص ُك
َ ُك َ َ َ َ
ْ ُك ُك َ َ ُك َ
ََْ
ْ ُك ُك َ ْ َ َ
رب ألا ِللم ِفي ْ ٢ىله
من رلضزىٖ ٫سل ِه لالؾخئنمؽ ،وىى وِبا ٧ما ؤؾسم رلٗ٣ىبمث ٞهى من رلٗ٣ىبمث رلٗ ِٓليت وم٣غوا ِبملٗظ ِ
َ
َ َ َ
َّ َ
ْ
َ
َ
ْ
ُكؾ ْب َدم َن ُكه َو َح َٗ َملى في ُكؾ َ
ىعة ُكي ُك
رلسجن
ىؾِ { :٠بال ؤا يسجن ؤو َٖظرب ؤ ِللم} ِ ٞ .ةا من يٗسم من رلضٖمع َوؤىل رلٟؿمص ؤا مشل َىظر
ِ
َ
ََ
َّ
َ
ُك
44
َور ِ ٠٢ل ُكه بمإلاغنمص يغجضٕ وي ٠٨ؤطرو ٖن رلنمؽ" .
ّ
مًٗضة لنهىم رل٨خمب رلٗؼيؼ رلتي جُغ٢نم ؾمب ٤لبًٗهم لخط يء بهضيهم
٦ .يم ظمءث رلؿنت رلنبىيت رإلاُهغة
َ
رإلابحا  ،م٩منت وؤىيلت رلكبمب  ،رإلاستزم ب٣لم و٢ىرٖض رلضين رلخنل . ٠ظمء في ٦خمب رلخيؿحر بكغح رلجمم٘ رلهٛحر ( " :ؤا هللا
َ
ّ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ ْ
َ
رلكمب) ؤر يٗٓم ٢ضعو ِٖ ْنضو ٞلجؼ ٫ل ُكه ؤظغو ل٩ىنه (ليؿذ ل ُكه نبىة) ؤر ملل ِبلى رلهىي لخؿن رٖخلمصو
ح َٗملى للعجب من
ْ
ْ
َّ
َّ
رلك َبمب َّرلظر ُكى َى َم َٓ َّنت ّ
للخحر ّ
لًض َطل( ٪خم َب َٖن َ
ٖ٣بت بن َٖممغ) رل ُكج َ ِ ّي
و٢ىة ٖؼييخه ِفي رلبٗض َٖن رلك ّغ ِفي َخم٫
ِ
ِ
ِب ِة ْؾ َنمص خؿن". 45وختى يبحا رلغؾى ٫ألا٦غم محزرا رلخٟميل بحا رلنمؽ  ،وؤنه ي٩ىا بملضوع الاظخيمعي رلظر ياصيه ؤلااؾما في
نكغ ٢لم رلجىص ورل٨غم ورلخضمت الاظخيمٖلت م٘ رلؼرص رلخس٣ي رلغٞل٘ ٞ ،ةنه يٗ٣ض رإلا٣معنت ورإلاىرػنت بحا مىر ٠٢رلغظم ، ٫وؤنه
4مسخهغنٖسمنؤنى٫نرل٣ٟهنؤلاؾالمي،نمديضنمذ صة،نصرعنرلكهمب،نبمجنت،نرلجؼرثغ،ن (صوانجمعيش)،نم . 8
4رإلاضزلنرل٣ٟهينرلٗمم،نمهُٟىنؤخيضنرلؼع٢مء،نصرعنرل٨ٟغ،نمُبٗتنَغبحا،نصمك،٤نرلُبٗتنرلٗمقغة،ن 87ىـ 968/م،،نط ،نم.978
4قغحنرل٣ىرٖضنرل٣ٟهلت،نؤخيضنبننرلكلشنمديضنرلؼع٢من [ 85ىـن 57 -ىـ]،نصدخهنوٖس٤نٖسله  :مهُٟىنؤح مضنرلؼع٢م،نصرعنرل٣سمن -صمك٤ن
 /ؾىعيم،نرلُبٗترلشمنلت،ن 409ىـن 989 -م،نم. 65
44رإلاغظ٘ننٟؿه،نم. 66
 45رلخيؿحرنبكغحنرلجمم٘نرلهٛحر  :ػيننرلضيننمديضنرإلاضٖىنبٗبضنرلغئوٝنبننجمطنرلٗمعٞحانبننٖلينبننػيننرلٗمبضيننرلخضرصرنزمنرإلانمورن
رل٣مىغرن(رإلاخىفى 0 :ىـ)  .م٨خبتنؤلامرمنرلكمٞعين– رلغيمىن.رلُبٗت :رلشملشت،ن 408ىـن 988 -من .ط ،نم. 6 :
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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َ
ّ
ورلخ٣ضم  ،ظمء في ٦خمب  :رلخيؿحر بكغح رلجمم٘ رلهٛحر ( " :قمب ؾخي خؿن
ّزيت ي٩ىا رلخٟميل ورلخيميؼ  ،وبخغرػ رلؿب٤
َ
َ
ْ ّ ْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْرلخس )٤ب َ
خل رل َٗ َؿل
ً َّي َت ْي ِا (ؤخب ِبلى هللا من قلش بسلل َٖ ِمبض س يء رلخسِ )٤ألا ؾىء رلخسْ ٤يٟؿض رل َٗ َيل َ ٦يم ْيٟؿض رل
ِ
َ
ْ
ْ ُك َ
َ
َ
َ
َ
46
ْ
ْ
َ
َّ
َورلبسل ال ؤ٢بذ ِمنه ٦يم مغ (ِ ٥في ج ِمعيسه ٞغ ٖن ربن ٖبمؽ) ِ //ب ِةؾنمص ِِ ٞله لحا  . "//ولخللما م٩منت بٌٗ رلكبمب ؤلاؾالمي في
زضمت ً٢ميم ؤلاؾالم ورإلاؿسيحا  ،ونٓغر ألىيلخه ٣ٞض ؤولخه مسخس ٠رلضؾمجحر رإلاٗمنغة ٢ليت ٦بري إلام يك٩سه من صٖممت ٢ىيت
في بنمئهم الا٢خهمصر والاظخيمعي ورلخًمعر بهٟت ٖممت ظمء في رإلامصة رلؿمبٗت ورلشالزحا من رلضؾخىع رلجؼرثغر
[ 2016م"]37
47
رلكبمب ٢ىة خلت في بنمء رلىَن ،حؿهغ ر٫صولت ٖلى جىٞحر ٧ل رلكغوٍ رلٟ٨لست بدنيلت ٢ضعرجه وجٟٗلل َم٢مجه"
جخيحز مغخست رلكبمب بيجيىٖت من رلخهمثو ورإلايحزرث من ؤبغػىم مم ط٦غو زملض خممض رلخمػمي  1:ـ ـ رلنكمٍ
2.ـ ـ رل٣ضعرث رلٗ٣سلت  :خلض ؤنه ٧سيم ٧ما رلغرقض ؤ٦ثر حٗسيم ٧ما ؤ٢ىي في رلخدسلل والاؾخنخمط وؤ٦ثر جدؿبم لسٗىر٢ب  3.ـ ـ
الانٟٗمالث :خلض يخسسو رلغرقض من رإلاسمو ٝرلتي ٧منذ جاع٢ه ّببما َٟىلخه  ،ويخدى ٫الانٟٗم ٫رلٗمَٟي بلى ٖمَٟتي
ألابىة وألامىمت  ،م٘ رحؿمٕ رلنٓغة ندى رلؼورط  4.ـ ـ رلغٚبت في رلخٗسم " ومن ىنم جبرػ في ىظو رإلاغخست رلخهمثو رلخمللت " :
 1ـ ػيمصة رلخ٨ٟحر في ؤمغ رإلاؿخ٣بل وػيمصة رل٣ضعة رلخٗسليلت ورإلاهنلت .ملل رلكبمب بلى رل٨ؿب رإلامصر  2.ـ الاججمو رلٟٗلي
لالقترر ٥في مكغوٖمث ؤلانالح الاظخيمعي ورلخضمت رلٗممت بٗض بصعر ٥خمظمث رإلاجخي٘  3.ـ ـ رإلالل رل٨بحر ندى رل٣غرءة
ورإلاٛممغرث4.ـ ـ رخخلمظه ٫جنٓلم و٢ذ رلٟغر 48 " . ٙو٢ض بحا عؾى ٫ؤلاؾالم  ،ؤا ٞترة رلكبمب  ،هي رلٟترة رلخُحرة رلتي
جهُغٕ ٞحهم رلغٚبمث  ،وجخد٨م ٞحهم رلٗىرَّ ٠
رلجلمقت  ،والانضٞمٕ رلجممذ ندى رإلاٛممغرث  ،وعوح الانضٞمٕ ظمء في
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّ
بُ َ
رلك َبمب ُكق ْٗ َبت من ْرل ُكج ُكنىا) ْ
مثٟت من رل ُكج ُكنىا ِأل َّن ُكه يٛسب رلٗ٣ل
رٖجى ُكى َى قلله
رلخيؿحر بكغح رلجمم٘ رلهٛحر ( " :
َ ََْْ
َّ ْ َ َ
َ َّ ْ َ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُك ُك ا َ َّ
َ
رلنؿمء خبملت رلكلُما) ؤر مهميضو ؤر رإلاغؤة قب٨ت يهُمص بهم رلكلُما
وييلل ِبه ِمخ ِب ِه ِبلى رلكهىرث ٚسبت رلجنى (و ِ
ْ
ْ
ْ ُك
َ
ٖبض رلهىي (رلخغرثُي ِفي) ٦خمب (رٖخال ٫رل ُك٣سىب) ورلخلمر( َٖن ػيض بن ز ِملض رل ُكج َ ِ ّي) ِ //ب ِة ْؾ َنمص خؿن . 49 "//
وختى ّ
جىظه ىظو رلخهمثو رلخىظله ألامشل  ،وجاحي ؤ٧سهم وزيمعىم رلُلبت و٦ ٤ٞخمب هللا وؾنت عؾىله رل٨غيم
ي٣ترح رلبمخض زملض خممض رلخمػمي مم يلي  )1 " : :ـ ـ ـ جغٚلبه في رلشىرب ألازغور وؤا ال ينس ى نهيبه من رلضنلم  )2.ـ ـ ؤا
ي دح له مؿمع رل٨ؿب رإلامصر في يىء مم ؤبمخه هللا  ،ويدظع من رل٨ؿب رلخغرم  )3.ـ ـ ـ جىظله عٚبمجه في ؤلانالح
الاظخيمعي من زال ٫ألامغ بمإلاٗغو ٝورلنهي ٖن رإلان٨غ  ،ومؿمٖضة بزىرنه  ،وج خلذ نيخه لل٩ىا ٖيسه زملهم هلل حٗملى .
 )4ـ ــةعفرصو بلى رل٨خب رلنمٗٞت  . 50 ".ويجي٘ ؤلاممم مديض بن بصعيـ رلكمٞعي عخيه هللا رإلانهج رل٣ىيم رلظر ينبػي ؤا
ّ
يؿس٨ه ؤلانؿما ب٣ىله" زحر رلضنلم وآلازغة في زيـ زهمٚ :٫جى رلنٟـ ،و ٠٦ألاطي ،و٦ؿب رلخال ،٫ولبمؽ رلخ٣ىي،

 46رلخيؿحرنبكغحنرلجمم٘نرلهٛحر :رإلانمورنرل٣مىغرن(رإلاخىفى 0 :ىـ) .رإلاغظ٘نرلؿمب .٤ط ،نم.74 :
٢47منىانع٢من  6ـن  0ماعرنفين  6ظيمصينألاولىنٖممن  4 7رإلاىر٤ٞن  6ممعؽنؾنتن ، 0 6نيخًيننرلخٗضيلنرلضؾذوعر،نرلجغيضةنرلغؾيلتن
للجيهىعيتنرلجؼرثغيتنرلضيي٣غرَلتنرلكٗبلتنرلٗضصن  4رلؿنتنرلشملشتنورلخيؿىا،نؤلازنحان  7ظيمصينألاولىنٖممن 4 7ىـنرإلاىر٤ٞن 7ممعؽنؾنتن
 0 6م
 48ينٓغن  :مغرخلنرلنيىنفينيىءنرلتربلتنؤلاؾالملتن،نزملضنخممضنرلخمػمين  ( .ؾسؿستنرإلانٓىمتنرلتربىيتن ( )  .صرع ٖملمنرل٨خبنلسُبمٖتنورلنكغن
ورلخىػي٘ن،نرلغيمىن،نرإلايس٨تنرلٗغبلتنرلؿٗىصيتن،نرلُبٗتنألاولىن 4 0ى ـنــن 999من .م، 47 :ن. 48
 49رلخيؿحرنبكغحنرلجمم٘نرلهٛحرنط ،نم.8 :
 50مغرخلنرلنيىنفينيىءنرلتربلتنؤلاؾالملتن :ص /زملضنخممضنرلخمػمين .رإلاغظ٘نرلؿمب٤ن. 48 .
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262
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ورلش٣ت بمهلل حٗملى ٖلى ٧ل خم 51"٫وىظو رلخىظحهمث رلتي ينبػي ؤا ّ
جىظه لسكبمب من ٢بل رلٗمعٞحا بإمىعىم ورلظين ّ
ظغبىر
رلخلمة وزبرور ؤؾغرعىم بنيم هي ر٢خضرء بينهج ؾلض رلغؾل رل٨غرم  ،رلظر ٧ما صرثم رلخٗهض لهظر رلٗنهغ رلهمم  ،وال ّ
يٟىث
ٞغنت ؤو منمؾبت بال ّ
و٢ضم لهم من زال٢ ٫ىله ؤو ٗٞسه رلخىظحهمث رلنمظٗت رلنمٗٞت لهم في صنلمىم وؤزغرىم .
صوع رلجمنب رلتربىر في رلى٢ميت من رلجغرثم الال٨ترونلت:
ويبضؤ ىظر رلجمنب بد ٤صرزل ألاؾغة " ٞمإلؾالم ـ ٦يم ٢م ٫بد ٤رإلاؿدكغ ١رلٟغنس ي صييىنض قمع ٫ـ عؾم َغي٣م ميحزر
لسخ٣ضم ييجض رلٗيل ويدغم ظيل٘ نىع الاؾخٛال ٫ول٨نه ال يؿيذ بملٛجى بال بٗض رلً٣مء ٖلى رل٣ٟغ ورلخغمما ٦يم ينهى ٖن
ؤلامؿم ٥ورلخبظيغ ويدغم ٖلى جد٣ل ٤رلخىرػا الاظخيمعي بحا ؤٞغرص رإلاجخي٘ ختى ين٣ي رلنٟىؽ من بظوع رلخ٣ض رلتي ٢ض جض٘ٞ
ؤلانؿما بلى رلؿسى ٥رإلاندغ 52 "ٝو٢ض ؤنمب رلٟلسؿى( ٝمديض ب٢بم )٫خلنيم ٢م "٫با رلخٗسلم ىى رلخممٌ رلظر يظيب
شخهلت ر٧٫مثن رلخي ،زم ي٩ىنهم ٦يم يكمء ،وبا ىظر رلخممٌ ىى ؤقض ٢ىة وجإزحرر من ؤيت ممصة ٦ليلمثلت  ..ىى رلظر يؿخُل٘
ؤا يدى ٫ظبال قممسم بلى ٧ىمت جغرب"  53من ىنم ٞةا زحر منمر جبرػ ٞله رلتربلت رل خلدت ىى رإلانمر رلخٗسلمي رإلاؿخيض من
٦خمب هللا حٗملى ،رلظر يين رلنجمح وٖضم رلى٢ىٕ في رلؼلل ،ل٩ل من ظٗسه ىمصيم ومغقضر  ،وىظو رلتربلت ٦يم ينبه ٖلى طل٪
ّ
رلٗممسىا في خ٣سهم " ال جخإحى بال بىرؾُت " عئيت رل٣سب" وال جخد ٤٣بال ٖن َغي ٤بزمعة رلغٚبت رلبمَنلت ورلىل٘ رل٣سبي  ...خلض
ي٣ى ٫هللا ٖؼ وظل ":مم وؾٗجي ؤعض ي وال ؾيمجي ،ووؾٗجي ٢سب ٖبضر رلمئمن " ٖ ...لى ىظرٞ ،ةا ؤ٢ىي ٖممل ٞمٖل في بزمعة
الانجظرب زال ٫رلتربلت رلضينلت ىى جىْلٖ ٠نهغ رلجيمللت في رإلانمهج وألاؾمللب رلتربىيت وؤلاٖالملت وٖغى رلنيمطط
رإلانمؾبت في ىظر رلؿلم.54"١
ولٗل من ؤىم ؤؾبمب رندغر ٝألاوالص زس٣لم ،وظنىخهم ندى رلى٢ىٕ في قغر ٥رلجغرثم الال٨ترونلت وٚحرىم ورندال٫
ؾسى٦لم هم ٦يم نبه ٖلى طلٖ ٪بض هللا نمصح ٖسىرا ،رنٗضرم رلغ٢مبت ألاؾغيت ،وجسلي آلابمء ٖن ورظبم هم ألابىيت  ،وجدهحا
ىب ّ
ؤؾغىم من ٧ل رإلاىب٣مث ،وجغ ٥رلخبل ٖلى رلٛمعب لألوالص بيسملُت ٧ل من ّ
وصب ،ومغر٣ٞت ع٣ٞمء رلؿىء ،ختى ٚظر وٗ٢ذ
رٞ٫إؽ ٖلى رلغؤؽ بضؤث رإلاالؾنمث ورلٗىيل ورلنضم والث ؾمٖت منضم ٖلى خض ٢ى ٫رلكمٖغ:
ؤجب٩ي ٖلى لبجى وؤنذ ٢خستهم

55

ل٣ض طىبذ لبجى ٞيم ؤنذ نمن٘؟

ألظل ىظر وظب ٖلى ؤوللمء ألامىع رلٗنميت بملجمنب رلتربىر  ،وجس٣حا ألاوالص رلٗسىم رلًغوعيت رلتي جد ٟٔشخهلتهم ؤلاؾالميت
ّ
جدهن به ؤظلم٫
من رلظوبما ،ويإحي ٖلى عؤؽ طل ٪عبُهم ب٨خمب هللا وٖسىمه رلكغيٟتٞ ،هى ؤًٞل ىضيت وؤ٢ىي خهن
ؤلاؾالم من مسُُمث ؤٖضرء هللا وعؾىله رلجهنيلت وىظر مم ؤوص ى به ربن ؾينم في ٦خمب رلؿلمؾت٦ ،يم ط٦غ طلٖ ٪بض هللا
5بؿخما رلٗمعٞحا،نمخينرلضيننؤبىنػ٦غيمنيخينبننقغٝنرلنىور ( 6ــن 676ىـ)،نصرعنرإلاجهمط،نظضة،نرإلايس٨تنرلٗغبلتنرلؿٗىصيت،نرلُبٗتنألاولى،ن
 4 4ىـ 0 /م،نم .
5ألاؾمللبنورلىؾمثلنرلخ٣نلتنرلتينيؿخسضمهمنؤلاعىمبلىانوَغ١نرلخهضرنلهمنوم٩مٞدتهم،نمديضنٞخخينٖلض،نؤ٧مصييلتننمي٠نرلٗغب يتنلسٗسىمن
ألامنلت،نرلُبٗتنرلىلى،نرلغيمى،ن  4ى ـ 00 /م،نم. 5
5مك٨الثنرلكبمبنرلجنؿلتنورلٗمَٟلتنجدذنؤيىرءنرلكغيٗتنؤلاؾالملت،م .
54الاججمونرلغمؼرنفينرلتربلتنرلضينلتنبمالؾدنمصنبلىنمنمهجنرلخٗسمنبمال٦دكم،ٝنٖبضنرلٗٓلمن٦غيمي،نصرعنرلهمصرن،نبحروث،نرلُبٗتنألاولىن
 4 8ى ـ 007/م ،م، 4ن5
55جغبلتنألاوالصنفينؤلاؾالم،نٖبضنهللاننمصحنٖسىرا،نصرعنرلكهمب،نبمجنت،نرلجؼرثغ،ن، 989نط ،نم، 98ن. 99
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نمصح ٖسىرا ورلظر ط٦غ بقمعة " ربن زسضوا بلى ؤىيلت جدٟلٔ ألاوالص رل٣غآا رل٨غيم ،وروضح ؤا حٗسلم رل٣غآا ىى ؤؾمؽ
56
رلخٗسلم في ظيل٘ رإلانمهج رلضعرؾلت في مسخس ٠رلبالص ؤلاؾالملت ألنه قٗمع من قٗمثغ رلضين رلظر ياصر بلى عؾىر ؤلاييما"
با رلجمنب رلتربىر إلان ألاىيلت بي٩ما لسخٗممل ب٩ل مهضر٢لت ونؼرىت م٘ ىظو رلذَىعرث رلخ٨نىلىظلت رلهمثست
رلخمنست في ٖملم رجهمالث رللىم  ،الؾليم في مجم ٫رلكب٨ت رلٗن٨بىجلت رلتي ٚؼث ٧ل ن٣مٍ رلٗملم ،وهي في جؼريض مؿخيغ،
ونٓغر ل٣ست رلىعي لضي  ٞمث من رإلاجخي٘ ونٓغر لسيغخست الانبهمعيت بمإلانجؼ ؤلال٨تروني ،يكمىض رلجيل٘ مضي الانضٞمٕ
رلجيمىحرر ر٫خمنل في رلخٗممل م٘ ىظو رلىؾمثل الال٨ترونلت رلخضيشت ٞ ،بنٓغة بؿلُت ٖلى ور ٘٢رإلاضونمث ورلخضوين رلٗغبي
رؾخنخج رلبمخض مديض ؾلض مديض مجيىٖت من رلخهمثو ومن ؤبغػىم ":ؾلُغة رلغؤر رلصخص ي ٖلى ؾحر رإلاىيىٕ
ومدخىيمجه ومٗسىممجه /رٖخيمص رإلاضونمث ٖلى "ؾيٗذ" و"٢لل لي" و" ظمءني رجهم ٫من نضي/"٤رلكٗىع رلؿسبي رلخمص يض ٧ل
ش يء /رلجهل رلٗمم بيجغيمث ألامىع" .57
صوع رلجمنب رلخىظلهي في رلى٢ميت من رلجغرثم الال٨ترونلت:
وىظر رلجمنب ينبػي ؤا حؿمىم ٞله ٧ل رلىؾمثل ؤلاٖالملت من صخمٞت  ،وجسٟؼة  ،ومظيمٕ ،ومؿغح ،وؾينيم ٖ ...لى
رٖخبمع مضي رلخور٢هم بملجيهىع رلٗغيٌ ورلىرؾ٘ من ؤبنمء رإلاجخي٘ ،ولهظر ٞمإلاؿاوللت ٦بحرة ٖلى ٖىرج٣هم ،وىى ؤمغ ينبػي ؤا
يٗله رإلاؿ ىلىا ٖن ىظو رلُ٣مٖمث ،وؤا يضع٧ىر جيمم رٞضعر ٥يغورة رإلاٗغ٦ت رلتي جنخٓغىم ،ألا رلً٣لت ليؿذ مجغص
ٖيسلت جغٞحهلت٦ ،ال ٞملجهمص ىهنم ال ي٣ل ؤىيلت ٖن رلجهرص في ؾمخمث رلىغى ،ورلجؼرء من ظنـ رلٗيل .ويي٨ن جضٖلم ىظر
رلجمنب بمإلظغرءرث رلخمللت:
 )1ىعوعة خًىع رلًيحر ألازالقي رلظر يخدغي رإلاىيىٖلت ورلجزرىت رؾدكٗمعر بٗٓم مؿاوللت رل٩سيت ،وؤا مم يسٟٓه
ؤلانؿما في ىظر رلىظىص بال ولضيه ع٢لب ٖخلض  ،وٞى٧ ١ل طل ٪ع٢مبت من ال يٛلب ٖن ٖسيه مش٣م ٫طعة في رلؿيمورث
وألاعىٗٞ ،لى ؾللل رإلاشمَ " ٫بلٗت مىر ٘٢وي٩ي رإلاٟخىخت للجيل٘ ورلتي جدلذ للجيل٘ حٗضيل رإلا٣مالث حؿيذ لسبٌٗ
ؤا يٗبشىر في رإلاىريل٘ ،وؤؾبمب ىظر رلخسغيب ٦شحرةٞ ،ملبٌٗ يٗبض إلاجغص رلٗبض وججغبت رإلاى ،٘٢ورلبٌٗ يغيض
خظ ٝمم ال يىر ٤ٞعؤيه ؤو جسغيب رإلا٣مالث رلتي جسملٟه رلغؤر ،ورلبٌٗ ي٨خب م٣مالث ظضيضة ال ٖال٢ت لهم
بخسههه ؤو جىظه رإلاى٢ ،٘٢ض ج٩ىا ىظو رإلا٣مالث صٖميت له ؤو صٖميت يض شخو مم رو ٨ٞغ مٗحا"  58وججضع
ؤلاقمعة بلى ؤا " ي٩ي (بمإلن٩سحزيت ) wiki:ىى مى ٘٢يؿيذ لسؼورع بةيمٞت رإلادخىيمث وحٗضيسهم بصوا ؤر ٢لىص في رلٛملب
 ...وحٗجي ىظو رل٩سيت بسٛت قٗب ظؼع ىمورر ألانسلحا :بؿغٖت ؤو ؤؾغٕ ،ورؾخسضمذ ىظو رل٩سيت لهظر رلنىٕ من
ؤنٓيت بصرعة رإلادخىي لسضاللت ٖلى رلؿغٖت ورلؿهىلت في حٗضيل مدخىيمث رإلاىر٦ ، 59 "٘٢يم ججضع ؤلاقمعة في ؾلم١
 ... 1995و٢ض ؤنكإو ووعص ٧منينٛهمم  ward Cunninghamوىى
جمعيش وي٩ي بلى را ؤوْ ٫هىع إلاى ٘٢وي٩ي ٧ما في " 25ممعؽ
رلظر رزخمع ل" ٟٔوي٩ي" لهظر رلنىٕ من رإلاىر.60 "٘٢
 56رإلاغظ٘ننٟؿه،ط ،نم، 98ن. 99
 57ينٓغ،نمديضنؾلضنمديض،نوؾمثلنؤلاٖالمنمننرإلانمصرنبلىنؤلانترنذ،نصرعنرل٨ٟغنرلٗغبي،نرل٣مىغة،نمهغ،نٍ ،ن 4 0ىـ)((@/منم ، 7ن. 74
 58ؤلاٖالمنؤلال٨تروني،نٞلهلنؤبىنٖيكت،نصرعنؤؾممتنلسنكغنورلخىػي٘،نرلُبٗتنألاولى،ن، 0 0نم. 65
 59رإلاغظ٘ننٟؿه،نم . 6
60رإلاغظ٘ننٟؿه،نرلهٟدتننٟؿهم.
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 )2يي٨ن رؾخٛال ٫ىظو رلىؾمثل الال٨ترونلت في ٖيسلت رلتربلت ورلخىظله ،وجبسل ٜعؾملت ؤلاؾالم رل خلدت ورلن٣لت من
ٖملمي رلغؾملت ؤلاؾالملت  ،وجسُي ٧ل رلٗ٣بمث ورلخىرظؼ رلؿلمؾلت رإلاهُنٗت بحا
٧ل رلكىرثب رنُال٢م من ة
61
رلكٗىب رلتي خثهم رلخ ٤ؾبدمنه ٖلى رلخٗمع. ٝ
 )3بيالء رلجمنب رلتربىر ألاىيلت رل٣هىي ،وطل ٪بملتر٦حز ٖلى "مٗغٞت رلنٟـ ،لظل٢ ٪مٖ ٫سيمء رلتربلتٖ :لى رإلاغء ؤا
يٗغ ٝنٟؿه ٢بل ٧ل مٗغٞت ،وفي ىظر رلهضص ي٣ى ٫رلٟلسؿى(ٝبمؾ٩م :)٫ربضؤ بملخ٨ٟحر في نٟؿ ،٪وفي زمل ،٪٣وفي
رلٛميت رلتي زس٣ذ من ؤظسهم". 62
 )4ج٣ىيت ٖنهغ ؤلاعرصة و٢ىة رلٗؼييت لضي ؤبنمء ؤلاؾالم ختى ال ينؿم٢ىر وعرء بغي ٤وقهىرث رلجغرثم الال٨ترونلت في لخٓمث
يٟٗهم رإلامصر ؤو رلغوحي ،ولسكبمب نيمطط من ٢ىة ؤلاعرصة وبسى ٙرإلاٗملي ٢ض يٗغٞهم من رلغؾل رل٨غرم ،وخىرعيحهم ألابغرع،
وجمبٗحهم رلخلمع ،ىظر صوا نؿلما َىرث ٠رلٗسيمء وؤٖلما رلؼمما ،وٖلى ؾللل رإلاشم٣ٞ ٫ض " ٢ط ى (ظليـ ورٍ) في ٖيل
آلخه رلبسمعيت زالزحا ٖممم ختى رنخهى من ٖيسهم وطل ٪م٘ ٣ٞغو ورؾخضرنخه للد ٤٣خسيه رل٨بحر .و٢ط ى (ظىعط
ؾدلٟنؿىا) زيؿت ٖكغ ٖممم يٗيل في جدؿحا مغ٦به رلبسمعر عٚم ؤنه بضر ؤملم وحٗسم رل٣غرءة ورل٨خمبت بٗض ؤا ونل
ٖلى رلشممنت ٖكغة  ...ولى ؤننم طىبنم نؿخ٣ص ي ىظو رلنيمطط ألٖلمنم رلخهغ ٞ :هظر ؤلاممم ؤبى خنلٟت ٧ما زؼرػر  ..وىظر
ؤبى رلٗالء رإلاٗغر ٧ما عىحا رإلادلس يا  ..وىظر ؤبى رلُلب رإلاخنبي ٧ما ربن ؾ٣مء  ..وىظر ؤبى ٖشيما رلجمخٔ ٧ما بمج٘
ؾي.63" .. ٪
رلٗنميت والاىخيمم ب ٟت رلكبمب ٖن َغي ٤رلغٖميت بكتى ؤق٩ملهم الؾليم رل خلت ورلضينلت ورلٗ٣سلت والاظخيمٖلت وجىٞحر ٧ل
ّ
مم من قمنه ؤا ياصر بلى جٟخذ ٢ضعر هم ؤلابضرٖلت ومىرىبهم ر٫زال٢ت ،با مغخست رلكبمب مغخست مهيت من ٧ل رلنىرحي
رلجؿضيت ورلنٟؿلت ورلٗ٣سلت  ،ولظل ٪خٓلذ بيؼيض الاىخيمم في مسخس ٠رلخًمعرث الؾليم رلخًمعة ؤلاؾالملت  ،رلتي ّزينذ
ّ
٢ضعرجه وؤجمخذ له ٞغنت رلخٗبحر ٖن ببضرٖمجه رلتي ججسذ في بؾهمممجه رإلاخٗضصة في ملمصين رلُب ورلٟس ٪ورلهلضلت ورلٗسىم
رلغيميلت ورل٨ليلمثلت ومسخسٞ ٠غوٕ رلٗسىم رلضينلت ورلضنلىيت  .ونجض في ٦خمب هللا بقمصة بضوع رلكبمب رإلاامن في رإلاجخي٘ ،
وؾٗحهم ندى بنالخه  ،ورإلاؿمىيت في بنمثه رلبنمء رل خلذ رل٣ىيم ٞ ،ملظر ؾعى لخدُلم ألاننمم رإلاٗبىصة من صوا هللا
َ
َ ُك
َ ُك
َّ
َ
َ
وم٣معٖت ٢ىمه بم٫حجت ورلبرىما ىى رلكمب ببغرىلم ٖسله رلؿالم ٢ملىر َم ْن َ َٗ ٞل َىظر ِب ِأل َه ِخ َنم ِب َّن ُكه ِإلا َن رلٓ ِ ِمإلا َحا (٢ )59ملىر
َ ْ َ َ ً َ ْ ُك ُك ْ ُك َ
مَ ٫ل ُكه ب ْب َغرى ُك
لم (.64 )60با رلظين رٖتزلىر ؤىل رلكغ ٥و٢هضور رل٨هٞ ٠غرعر بلى هللا ورٖخهممم بجنمبه
ؾ ِيٗنم ٞتى يظُ ٦كغىم يُ ٣ك ِ ِ
َ ْ ُك َ ُك ُّص َ َ َ
ْ
ٌل
َ
و َٖس ْل َ ٪ن َبإ ُكى ْم ِبمل َخ ِ ِّ ٤ب َّن ُكه ْم ِْ ٞخ َلت َآم ُكنىر ِب َ ِغّب ِه ْم َو ِػ ْصن ُكمى ْم ُكى ًضي (. 65 )13ظمء في جٟؿحر رإلاغرغي
ىم ٞخلت من زحرة رل٣ىم " ندن ن٣
ٌل
ُك
ْ
ُك
ُك
ْ
َّ
ٖنض قغح ىظو آلايت رل٨غييت  :بن ُكه ْم ِٞخ َلت َآمنىر ب َ ِغّبه ْم َوػصنمى ْم ى ً
ضي ؤر بنهم قبمب آمنىر بغبهم ،وػصنمىم ىضي بملخشللذ
ِ ِ ِ
ِ
ٖلى ؤلاييما ،ورلخىٞل ٤لسٗيل رلهملح ،والانُ٣مٕ بلى هللا ،ورلؼىض فى رلضنلم.و٢ض ظغث رلٗمصة ؤا رلٟخلما ؤ٢بل للخ ،٤وؤىضي
6ينٓغ،نؤلاٖالمنؤلاؾالمينبحانرلىر٘٢نورإلاغججى،نٖبضنرلغخيننحجمػر،نصرعنرإلاٗغٞت،نبلىث،نلبنما،ن 4 0ىـ 009/م،نننم. 8
6رلجغييتنؤؾبمبهمنــنم٩مٞدتهمنصعرؾتنم٣معنتنفينرلكغيٗتنورل٣منىانورلٗسىمنالاظخيمٖلت،نٖيغنمخينرلضيننخىعر،نصرعنرل٨ٟغ،نصمك،٤نرلُبٗتن
ألاولىن 4 4ىـ 00 /م،نم . 8
عنرلكغو،١نظضة،نرإلايس٨تنرلٗغبلتن
 6مك٨الثنرلكبمبنرلجنؿلتنورلٗمَٟلتنجدذنؤيىرءنرلكغيٗتنؤلاؾالملت،نٖبضنرلغخيننورنل،نصر
رلؿٗىصيت،رلُبٗتنرلشمنلتن 406ىـ 986/م،ننم، 6ن7
 [ 64ببغرىلمن، 59 :ن. ]60
 [ 65رل٨ه٠ن. ] :
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لسؿبل من رلكلىر رلظين ٢ض ٖخىر ورنٛيؿىر فى ألاصيما رلبمَست ،ومن زم ٧ما ؤ٦ثر رلظين رؾخجمبىر هللا وعؾىله نلى هللا
ّ
وؾسم ّ
قبمنم ،وب٣ي رلكلىر ٖلى صيجهم ،ولم يؿسم مجهم بال رل٣سلل 66" .وبيُملٗت ٣ٞغرث من رلؿحرة رلنبىيت رلُٗغة يضع٥
ٖسله
رل٣معت ؤا رلظر ظٗل نٟؿه ٞضرء لغؾى ٫ؤلاؾالم للست رلهجغة رلنبىيت ىى ؤلاممم ٖلي ٦غم هللا وظهه  ،ورلظر ٧ما ؾٟحرر
لإلؾالم ونمقغر لضٖىجه في رإلاضينت رإلانىعة ىى مهٗب بن ٖيحر عض ي هللا ٖنه  ،وؤزظ رلغؾى ٫ألا٦غم بغؤر رلكبمب في رلخغوط
لسٟ٨مع ومال٢م هم في ٚؼوة ؤخض زمعط رإلاضينت 67...وظٗل رلغؾى ٫ألا٦غم ٖلى عؤؽ رلجيل رإلاخىظه إلاال٢مة رلٗضو في رلكمم
رل خمبي رلكمب ؤؾممت بن ػيض ٟٞ .ترة رلكبمب هي ٞترة ر ّ
ل٣ىة رلكممست رلتي جهن٘ رلخًمعرث  ،ألظل طل ٪ظمءث نهىم
رلؿنت رلكغيٟت جبحا ٖٓم رإلاؿاوللت رإلاس٣مة ٖلى ٖمج ٤ؤلانؿما في رلؿارٖ ٫ن ٞترة قبمبه وٞلم ؤبالىم  ....ألظل ىظر ظمءث
رلنهىم رل٣غآنلت وألاخمصيض رلنبىيت رلكغيٟت  ،لخا٦ض ٖلى زُىعة ٞترة رلكبمب  ،ويغوعة بظ ٫رإلاؼيض من رلٗنميت رإلاخ٩ممست ،
لهلمنت وخيميت رلكبيبت ؤلاؾالملت .وال ي٩ىا طل ٪بال بملٗنميت بمإلانمهج رلتربىيت وبزغرئهم بمإلاىرص رلتي حٛظر ٖ٣ى ٫رلنمق ت
68
513هـ)
وججٗسهم يخُسٗىا إلاٗملي ألامىع ال بلى ؾٟمؾٟهمٖ ،لى خض ٢ى ٫م ذ الذين ضبهاني الطغشائي(ا
ْ
عن املعالي ووغش ل املشء بالنع
هم ضا له
ي العالمة َي ن َّلل
ف حنحي إليه فات ز نف ا
ودع اماس العال للم ذم على
يش ى الزلي ب فؼ الع ش معننة
ف دسأ بها في نحىسل الليذ حافلة
ٌر
َْ ْ
إ َّل ل ُ
ل
ضادقة
العال َّلذثتن و َلي

في سع أو ظلما في الجى فاعتتىل
سلىبها واقتن منهن بالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلل
ُّ ُ
ُ
والعض عنذ َسظيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ينق الزل
ُّل
ُّ
الل ْج ـ ـ ـ ــم ُ
بالج ُذى
ُمعاسغاا م اني
ُّ َ
ُ
فيما ت َح ّذث أ َّل ل الع ـ ـ ـ ـ ـ َّللـض في الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ًة
َ َ
يىما َد َاس َلة َ
الح َم
مغ ل
ُل
لم ت ْب َرح ال
لى أ في ششف امل ويل بلىغ ُم ًةل
نى
ََ
العلم) ف " الجاه واملاى في الذنيا ال يحطال إال م امل اطشة بالنفغ ،ف ملي
ومعنى بياا لما حاء في (ششح
70
إلى ي العالمة  ..فاألولى بحالو اعتتاى الناط والاقتناع بال لي منهما م الخمىىل"  ،و عي سأينا ف طش
69

 66جٟؿحرنرإلاغرغي  :ؤخيضنبننمهُٟىنرإلاغرغين (رإلاخىفى 7 :ىـ) .قغ٦تنم٨خبتنومُبٗتنمهُٟىنرلبمبىنرلخسبينوؤوالصونبيهغ .رلُبٗت :ألاولى،ن
 65ىـن 946 -م .ط، 5نم، 4 :ن. 5
 67ينٓغن :رلتربلتنؤلاؾالملتنلسكبمبن ٖ :بضنرلغخيننبسهنٖلين  .مجستنرلجممٗتنؤلاؾالملتنبمإلاضينتنرإلانىعةن .رلُبٗت :عبل٘نآلازغن -عمًمان  40ىـن.
م، 95 :ن. 96
ُّص ْ
م) رلخؿحانبننٖلينبننمديضنبننٖبضنرلهيض،نؤبىن
68ظمءثنجغظيخهنفينألاٖالمنٖلىنرلندىنرلخملي  " :رلُٛغرجين ( 5 - 455ىـن = 0 - 06
ّ
رءنرل٨خمب،ن٧مانينٗذنبمألؾخمط  .ولضنبإنبهما،نورجهلنبملؿسُمانمؿٗىصنبنن
بؾيمٖلل،نمايضنرلضين،نألانبهمنينرلُٛغرجي  :قمٖغ،نمننرلىػع
مديضنرلؿلجىقين (نمخبنرإلاىنل) ٞىالونوػرعجه .زمنر٢خخلنرلؿسُمانمؿٗىصنوؤرنلهنرؾيهنرلؿسُم انمديىصنٟٓٞغنمديىصنو٢بٌنٖلىنعظم٫ن
مؿٗىص،نوفينظيستهمنرلُٛغرجي،نٞإعرصن٢خسهنزمنزمٝنٖم٢بتنرلن٣يتنٖسله،نإلامن٧مانرلُٛغرجينمكهىعرنبهنمننرلٗسمنورلًٟل،نٞإوٖؼنبلىنمننؤقم ٕن
ر هممهنبمإللخمصنورلؼنض٢تنٞخنم٢لنرلنمؽنطل،٪نٞمجسظونرلؿسُمانمديىصنحجت،ن٣ٞخسه  .ونؿبتنرلُٛغرجينبلىن٥جمبتنرلُٛغرء  .لهن (صيىرانقٗغن-
ٍ) وؤقهغنقٗغون(الملتنرلعجم) ومُسٗهم( :ؤنملتنرلغؤرننمنخجينٖننرلخُل ) ولهن٦خبنمجهمن(ؤلاعقمصنلألوالصن -ر) مسخهغنفينؤلا٦ؿحرنولسياعزحان
زنمءنٖسلهن٦شحرن" ألاٖالم،نزحرنرلضينن،نصرعنرلٗسمنلسياليحا،بحروث،نلبنما(،صوانجمعيش)،نط ،م. 46
69رلمظيىٕنرل٩مملنلسيخىا،نظيٗهنوصدخه،نمديضنزملضنرلُٗمع،نصرعنرل٨ٟغ،نبحروث،نلبنما،نرلُبٗتنألاولى،ن 4 6ــن 4 7ىـ 006 /م ،ج،1
ص821
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معنى طلي املعالي عي ال اسح "بحشرل" في مىسل الذنيى ة ف ط هى تػ يق ملف ى النظ ال عش ل وانفتا ه على
تاو الا مت ددة  ،وإال فما املان أ ي م إلانعا ب طلي الذنيا في الحالى وآلاخشة وهزا بالنية الطادقة
الخالطة هلل سب العامل  ،ودو ل الشلى ل أله الظلم والفعاد ،وهزا ما ي ي أ يعيه شلاب اليى  ،وأ ال تعمي
أبطاسهم ما تذسه هزه الجشائم الالنترونية من متاع دنيى ل قلي وصائى.
٦ )5يم ؤا املع ولية لل رة على عاتق الذعاة والىعاظ وأئمة املعاحذ في التزل ر الفعاى واملطا ي ليىمياا الناط
وسبط م بالعالم الشوحي ،وتزل رهم باالظتعذاد ليى املعاد ونلز طا الذنيا الفانية ،ب ظلىب الترايي والترهيي ،
لما أ أظلىب الش اغة النفعية طش ق قى م وناجع مل اهذة النفغ و مل ا على الطاعاا ،وقذ لتي حجة إلاظال
أبى امذ الغضالي في (مهاشفة ال لىب) ملح ا نف عا ى لى (الش اغة وفػ أه النشامة)ومما قاله فيه" إعلم أ
َ
خ عليه عيىبه ،ف را عشف
عض وح إرا أساد علذ خ را بطشه عيىب نفعه فمن ماني بط رته نافزة لم ت ل
العيىب أمننه العالج ولنن ألثر الخلق حاهلى ل عيىب أنفع م يشيل أ ذهم ال زي في ع أخيه وال يشيل الجزع في
ع نفعه" . 71
 )6تفعي دوسل وظائ إلاعال في ت ذيم تعاليم الذين الصحيح ،يث نؿي٘ من خحا آلزغ بٌٗ رلضٖىرث
من بٌٗ رلنمٖ٣حا رلظين ّ
يغصصوا ٦الم ؤؾلمصىم  ،بخىىحا ٢لمة رلضين  ،وؤنه يدنمفى و٢لم رلٗهغنت ورلخضرزت  ،وىى
٦الم ٞمع ٙال ٢ليت وال وػا له ٞ ،ملٗهغ رلظر نٗيل ٞله ىى رلٗهغ رلظىبي لألصيما ٦يم ؾيٗتهم طرث ّ
مغة من رلٗالمت
ؤلاممم مديض رلٛؼرلي عخيه هللا  ،ولنؿخي٘ بلى ٧سيت منحرة مؿدنحرة بنىع رلٗسم رل خلذ لسكلش ج٣ي رلضين ر٫ىاللي بط يبحا
في ٦خمبه (ؤزال ١رلكبمب رإلاؿسم) ؤنه في ؤإلامنلم يجبر رلخالملظ رإلاىرْبت ٖلى قهىص َ٣ىؽ رل٨نيؿت بغ٣ٞت رإلاٗسم ٧ل ؤخض،
ويكهض رلخسيلظ بملخملي " رلهالة ورلىٖٔٞ ،ةا لم يدًغ بال ٖظع ّؤصب ٖلى طل ٪بملًغب ،وبا جغ ٥رلهالة في رل٨نيؿت
زالزت آخمص مخىرللت َغص ما رإلاضعؾت ،ؤمم ألايمم رلؿخت رلبم٢لت من ألاؾبىٕ ٞةا رل٨نيؿت جبٗض ّ
رل٣ؿيؿحا بلى رإلاضرعؽ
ّ
ّ
يهسىا بملخالملظ في صرزل رإلاضعؾت ،ويٗسيىنهم صيجهم ؾمٖخحا في ٧ل يىم ،وال يؿخُل٘ رلخسيلظ ؤا يخٛلب في ىمجحا
ّ
رلؿمٖخحا بال بطر ٧ما ٖلى صين آزغ ٚحر رإلاؿلدلت .72 ".يظ٦غ ج٣ي رلضين رلهاللي بينمؾبت خضيشه ٖن ٢ليت رلضين وؤىيلخه
في رإلاجخيٗمث رلٛغبلت " نبإ جمعيسلم يسٟى ٖلى ؤ٦ثر رلنمؽ ،وطل ٪ؤا ىخسغ رزخس ٠م٘ رل٨نيؿت رل٩مزىل٨لت في ً٢يخحا:
بخضرىيم ؤنه ؤوظب ٖلى رإلاضرعؽ رلضينلت رلخمبٗت لس٨نيؿت ؤا جُب ٤منهج وػرعة رلخٗسلمّ ،
ٗٞضث رل٨نيؿت رل٩مزىل٨لت
ً
طل ٪جضزال في قاوا رلضين ،وٖضورنم ٖلى رل٨نيؿت ،ورلشمنلت ؤنه رؾخىلى ٖلى رلظىب رإلاسؼوا في رل٨نيؿت ,وٞغى
73
عورجب يُٗىنهم من وػرعة رإلامللت ،ولهمجحا رلً٣يخحا رنًم رل٩مزىل٨لىا بلى رلحهىص في ٖضروة ىخسغ ،وؤزظور ي٨لضوا له".
للهل بلى ىظو رلخ٣ل٣ت رلٛمثبت ٖلى ؤفئ صة بٌٗ رلخضرزلحا ورلٗسيمنلحا من ؤىل ىظر رلؼمما  ،ورإلاخيشست في صوع رلضين
ََ
ّ
نرإلاجهمط،نظضة،نرإلايس٨تن
نرلٗسمنفينقغحنالملتنرلعجم،نمديضنبننٖيغنبننمبمع٥نرلخًغمينرلكمٞعينرلكهحرنبـ َـنب ْد َغ١ن (9 0/869ىـ)،نصرع
70نكغ
رل٘عبلتنرلؿٗىصيت،نرلُبٗتنألاولىن  4ىـ 0 /م،م . 6
ّ
7
ّ
م٩مقٟتنرل٣سىبنرإلا٣غبنبلىنخًغةنٖالمنرلٛلىب،نلدجتنؤلاؾالمنؤبينخممضنمديضنبننمديضنرلٛؼرلي،ن (مسخهغنمننرإلا٩مقٟتنرل٨بري )،ن
ّ
ّ
خلذ،نبهلجنٚؼرور،نصرعنبخلمءنرلٗسىم،نبحروث،نلبنما،نر لُبٗتنرلشمنلتن، 985نم . 4
ج٣ضيم،نمديضنعقلضنرل٣بمني،نمغرظٗتنوج
 7ؤزال١نرلكبمبنرإلاؿسمن :ؤبىنق٨لبنمديضنج٣ينرلضيننبننٖبضنرل٣مصعنرلهاللين (رإلاخىفى 407 :ىـ)  .رلجممٗتنؤلاؾالملت .رلُبٗت :رلؿنتنألاولى،ن
رلٗضصرلشمني،نعظب 88ىـ/حكغيننؤو٫ن 968من .م. :
 7ؤزال١نرلكبمبنرإلاؿسمن:ؤبىنق٨لبنمديضنج٣ينرلضيننبننٖبصنرل٣مصعنرلهاللين (رإلاخىفى 407 :ىـ)  .رإلاغظ٘نرلؿمب٤ن .م. :
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

19

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

وصوعو في خ ٟٔرلخىرػا رلغوحي لسكبمب  ،وخ٦ ٟٔلما ألامت ؤلاؾالملت من رلظوبما والاندال ، ٫وىظر ٧سه ٖلى خؿب
حٗبحرو عخيه هللا حٗملى " يبُل مم ينكغو صظمظست الاؾخٗيمع رلغوحي من ػٖليهم ؤا ألامم ألاوعوبلت رلتي بسٛذ ؤوط رلغقي
هجغث رلضين ويغبذ به ٖغى رلخمثِ ،و٧ما طل ٪ؾلب ج٣ضمهم،وألاصلت ٖلى ٦ظب ىظو رلضٖميت ؤ٦ثر من جدص ى ،و٢ض
نكغث في مجست صٖىة رلخ ٤ؤصلت بمألع٢مم مإزىطة من ؾٟمعرث رلضو ٫رلغر٢لت في ؤوعوبم ٖلى جضين قٗىبهم ،و٢ست رإلامع٢حا
من رلضين ٞحهم ،ىظر م٘ ّ
ؤا صين رلنهغرنلت ال يخٟ٨ل بخضبحر ق ىا رلضين ورلضنلم ٦يم يٟٗل ؤلاؾالم رلخنل ،٠بل ي٣ى٫
من ظيست مم ي٣ى" :٫ؤِٖ مم هلل هلل ومم ل٣لهغ ل٣لهغ". 74.
 )7اظتعماى م املنابش إلاعالمية وتسخ ر ح ش من الذعاة للتحزيش من حش مة إلايزاء الت شم ا
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ًة َ ًةْ
َ َّل َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ
اا ِ غ ِلر ما التعلىا ف ِلذ ا تملىا بهتانا و ِإثما
ين ُي رو ل امل ِم ِن ل َوامل ِمن ِ ل
بنظ لتابه ف اى وهى أصدر ال ائل وال ِز ل
ًة
ُم ِل نا٢.75م ٫رلكهلض (ؾلض ُ٢ب) جدذ ْال ٫ىظو آلايت رل٨غييت وىى يخإمل ٖبرىم وٖٓم هم" وىظر رلدكضيض يص ي بإنه
٧ما في رإلاضينت يىمطرٞ ٥غي ٤يخىلى ىظر رل٨لض لسيامنحا ورإلاامنمث ،بنكغ ٢ملت رلؿىء ٖجهم ،وجضبحر رإلاارمغرث لهم،
وبقمٖت رلتهم يضىم .وىى ٖمم في ٧ل ػمما وفي ٧ل م٩ما .ورإلاامنىا ورإلاامنمث ٖغيت إلاشل ىظر رل٨لض في ٧ل بي ت من
ألاقغرع رإلاندغٞحا ،ورإلانم٣ٞحا ،ورلظين في ٢سىبهم مغى .وهللا يخىلى ٖجهم رلغص ٖلى طل ٪رل٨لض ،ويهم ؤٖضرءىم بمإلزم
ورلبهخما .وىى ؤنض ١رل٣مثسحا".76من ىنم وظب ٖلى من يخىلى ؤمغ رإلاؿسيحا رلٗنميت بجمنب رل٣ىة بكتى ؤنىرٖهم وؤلاٖضرص
لهم ،ألظل جدهحا بلًت ؤلاؾالم ،وخيميت ؤبنمء ؤلاؾالم من ٧ل رإلاسمَغ رلتي هضص ٦لمنهم ووظىصىم رلخًمعر ،و٦يم
ي٣ى ٫رلبمخض(نللل ٖلي) ٞةا"رإلاٗسىممث بال ق ٪ـ بهٟتهم مهضعر لس٣ىة ـ من ؤمط ى ؤؾلخت رلٗهغ ،و"رإلاٗغٞت ٢ىة"٦يم
جلخههم لنم م٣ىلت ٞغنؿيـ بل٩ىا رلكهحرة ،ورلتي عبيم ؾب٣ه بلحهم بأال ٝرلؿنحا بمبررَىع رلهحا نما حؿى ٞهى
رل٣مثل ":رإلاٗغٞت هي رل٣ىة رلتي جي٨ن رلٗم٢ل من ؤا يؿىص ،ورل٣مثض من ؤا يهمظم بال مسمَغ  ،وؤا ينخهغ بال بعر٢ت
صممء ،وؤا ينجؼ مم يعجؼ ٖنه آلازغوا" ،77 .وٖلى يىء رلخٛحررث رلهمثست رلخمنست في رلٗهغ رلخميغ ،ومم بمجذ حك٩سه
رل٣ىة من ؤىيلت في نن٘ رل٣غرعرث رلضوللت يهل (نللل ٖلي) بلى ندلجت زُحرة مٟمصىم ؤا ىظو ر٫جُىعرث رإلامزست رللىم"
٢سبذ عؤؾم ٖلى ٖ٣ب م٣ىلت ٞغنؿيـ بل٩ىا ؾملٟت رلظ٦غ٨ٞ ،يم ؤا " رإلاٗغٞت ٢ىة"  ٞـ "رل٣ىة ؤيًم مٗغٞت" ٦يم زسو
بلى طل ٪ميكلل ٞى٧ى ،و٢ض ٢هض بظل ٪ؤا رل٣ىي رلؿلمؾلت والا٢خهمصيت ورلٗؿ٨غيت وألايضيىلىظلت ،حٗيل ـ بهىعة
مبمقغة وٚحر مبمقغة ـ ٖلى جى٫يض زُمب مٗغفي يسضم ؤٚغريهم ّ
ويغوط أل٩ٞمعىم ؾٗلم لخشللذ ؾسُمنهم وجإمحا مهملخهم
78
بملخملي"
 )8ومن نمخلت ؤزغي ٞةا ألؾمللب رلتربلت ؤلاؾالملت ؤ٦بر ألازغ رلنم ٘ٞفي خيميت ونلمنت ؤزال ١رلكبمب من
الاندغر ٝورلخغوط ٖن ظمصة رلهىرب ورلؿسى ٥رلخؿن  ،ولٗل ؤىم ىظو ألاؾمللب ،ؤو ؤبغػىم مم ّ
ٞهسه رلبمخض
 74ؤزال١نرلكبمبنرإلاؿسمن .مديضنج٣ينرلضيننرلهاللين .رإلاغظ٘نرلؿمب٤ن.م. :
[75ألاخؼرب]58:
76فينْال٫نرل٣غآا ،نؾلضنُ٢بَ ،بٗتنزمنتنلضرعنرلٗسمنلسُبمٖتنورلنكغنبجضةنلسخىػي٘نبمإلايس٨تنرلٗغبلتنرلؿٗىصيت،نبمالج٠ر١نمـ٘نصرعنرلكغو١ن
لسُبمٖتورلنكغنبمل٣مىغة،نرلُبٗتنرلشمنلتنٖكغة،ن 406ىـ 986 /م،نم،5نم. 880
ٖ"77ن٠نرإلاٗسىممثن  ...وبعىمبهم!"،ننلللنٖلي،نمؿخ٣بلنرلشىعةنرلغ٢يلتنرلٗغبنورلخدضرنرل٣مصم،ن٦خمبنرلٗغبين (،)55ن  5ينميغن ، 004وػرعةن
ؤلاٖالم،نمُبٗتنخ٩ىمتنرل٩ىيذ،نرلُبٗتنألاولى ، 004/ / 5ننم. 50
78رإلاغظ٘ننٟؿه،نم. 50
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ً
رلندالور  ":ؤوال :ؤؾسىب رلخىرع رل٣غآني ورلنبىر.زمنلم :رلتربلت بمل٣هو رل٣غآني ورلنبىر .زملشم :رلتربلت بمألمشم ٫رل٣غآنلت
ورلنبىيت .عربٗم :رلتربلت بمل٣ضوة .زممؿم :رلتربلت بمإلايمعؾت ورلٗيل .ؾمصؾم :رلتربلت بملٗبرة ورإلاىٖٓت .ؾمبٗم :رلذعبلت
بملترٚلب ورلترىلب 79".زم قغٕ رلبمخض رلكلش رلندالور يٟهل رلخضيض في ىظو رلن٣مٍ نٓغر ألىيلتهم في جٟٗلل صوع
رلتربلت ؤلاؾالملت في بيجمص ظلل رلٛض رإلاكغ ١رإلانكىص رإلاٗتز بٗ٣لضجه ورإلاخٟمني في زضمت صينه  .80الؾليم بطر جىرٞغث
ورإلاؿخٗضة لس٣مثه ورللكغي ّ
ّ
بجنخه و٢غبه
رلنىريم رلهمص٢ت رإلاسسهت هلل عب رلٗملمين رلغرظلت لشىربه ورإلاك٣ٟت من ٖظربه
ورلٟىػ بملخؿجى وبملؼيمصة ،ولٗل مم ؤوعصنمو ؾمب٣م ٢ض ّنبه ٖسله رلبمخض ؤخيض مديض ظيم ٫في ٞهل ٢لم بٗنىرا ؤلىرا
 1385ى ـ حٗملذ نلدمث
من ؤزُمء رإلاضعؾحا وؤنه " زال ٫رإلااجيغ رلغرب٘ لسيٗسيحا رلظر رنٗ٣ض في رلجؼرتع  ،في ؤورثل ٖمم
ظغي ت مسسهت  ،جا٦ض ٖٓم مؿاوللت رإلاضعؽ ججمو رلُملب  ..ختى ٢م ٫ن٣لب رإلادممحا رلؿىعيحا في رإلااجيغ يىمظر" : ٥
ّ
با مم نغرو من ؤمىع ٚحر بنؿمنلت في ىظر رلٗهغ ُ ،كي َٗ ّض رإلاٗسيىا مؿاولحا ٖن ٢ؿِ ٚحر يؿحر مجهم "  . 81.وىظر رنُال٢م
 ]283من عيمى رلهملخحا ٖن ربن ٖيغ عض ي هللا ٖجهيم ٖن
من رإلابضؤ رلنبىر رلخملض " ٧س٨م عرٕ" ظمء في رلخضيض ع٢م [
َ
َ ْ َ ُك
وْ َٖ ٫ن َعٖ َّلخهَ :
رلنبي  -نلى هللا ٖسله وؾسم َ ٢َ -
م٧« :٫س٨م َعرَٕ ،و ُكُّ ٧صس ُكْ ٨م َم ْؿ ُكا ٌل
ألام ُكحر َعرَّٕ ،
رلمؤة
و
ورلغ ُكظ ُكل َع ٍسرٕ َٖلى ْؤى ِل َبي ِخ ِه ،و ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍس
ٍس
َََ
َ
َ ٌل
َ
لت َٖ َلى َب ْيذ َػ ْ
ضوُ َٞ ،كُّ ٩صس ُكْ ٨م َعرَٕ ،و ُكُّ ٧صس ُكْ ٨م َم ْؿ ُكا ٌل
و
و
وْ َٖ ٫ن َع ِٖ َّل ِخ ِه» ُ .كم َّخ ٌَ ٟلَٖ ٤س ِله.رلغرعي :ىى رلخم ٔٞرإلااجين رإلاستزم
ل
و
ظهم
رٖ
ِ
عِ
ِ
ٍس
82
نالح مم رئجين ٖلى خٟٓهٞ ،هى مُسىب بملٗضٞ ٫له ،ورل٣لمم بيهملخه ،ومؿاو ٫ىل ٢مم بيم يجب لغٖلخه ؤو ال؟" .
وٖلى ىظر ألاؾمؽ رلنبىر ٞمإلاؿاوللت في ؤلاؾالم ٖممت ٖلى ٧ل ؤخض  ،وٖلى خؿب مىٗ٢ه .من ىنم " نغي ؤا عثيـ
رلخ٩ىمت و٧ل من ييس٩ىا رلؿسُما ٖلى ٚحرىم ،ويٗىر ورلٗبض في صعظت ورخضة ومغجبت مدؿمويت٨ٞ ،يم ؤا رلٗبض رلظر
رئجين ٖلى مم ٫ؾلضو مؿ ىٖ ٫نه ٨ٞظل ٪ىاالء رلظين يٗيسىا في رلخ٩ىمت ؤيم ٧منىر ،ورلظين رئجينىر ٖلى ق ىا رلنمؽ
وعٖميت خ٣ى٢هم ،وجسٟل٢ ٠ؿىة رلىرظبمث ٖجهم ،مؿ ىلىا ؤممم ؾلضىم رلخ٣ل٣ي ،ؤممم هللا ؾبدمنه وحٗملى ؤوال ،زم
ؤممم رلنمؽ رلظين يسىا ؤمىعىم زمنلم"  83ويي٨ن رؾخجالء ىظر رلكغح رلظر ٢ضمه مىالر ؤخيض ٖلي برلغظىٕ بلى رلهلٛت
بمب َ
رلخمللت لسنو رلنبىر رل٨غيم رلظر ظمء ٖلى رلندى رلخملي ٖيضة رل٣معر قغح صخلذ رلبسمعر جدذ ٖنىرا ( ٌل
رلٗ ْب ُكض
َّ ْ
َ
ْ ]2409
ٖن ْ
ٖب ِض هللا بن ُكٖ َي َغ َع ِض ي هللا َح َٗ َملى َٖ ْج ُكه َيم َّؤن ُكه َ
ؽِم َ٘ عؾى َ ٫هللا نلى
ع ٍسرٕ ِفي َممَ ٫ؾ ِّلضو وال َي ْٗ َي ُكل بال بةط ِن ِه)مغ٢م بـ[
ِ
ورلغ ُكظ ُكل في ْؤىسه عرٕ ْ
ٞمإلم ُكمم عرٕ ْ
وى َى َم ْؿ ُك ى ٌلْ ٫
هللا َٖ َس ْله َوؾسم َي٣ى ُكُ ٫كُّ ٧صس ُكْ ٨م عرٕ َوم ْؿ ُك ى ٌلْ ٫
وى َى ْ
ٖن َعٖ َّلخه َ
عٖ َّل ِخ ِه َّ
مؿ ُك ى ٌل٫
ٖن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍس
ٍس
ٍس
ْ
ورإلاَ ْغ ُكؤة في َب ْيذ َػ ْوظ َهم رٖ َل ٌلت ْ
ٖن َعٖ َّلتهم ورلخمص ُكم في ممَ ٫ؾ ّلضو عرٕ ْ
وه َي َم ْؿ ُك َىل ٌلت ْ
ْ
وى َى َم ْؿ ُك ى ٌلَٖ ٫ن َع ِٖ َّل ِخ ِه َ٢مَ٫
ٖن َع ِٖ َّل ِخه
ِ ِ
ِ ِ عِ
ِ
ِ ِ َ ِ ِ ِ ِ َ ٍس
َ َ ْ ُك ُك
ورلغ ُكظ ُكل في مم ٫ؤبله عرٕ ْ
ىمئالء م ْن عؾى ٫هللا نلى هللا َٖ َس ْله َوؾسم ْ
رلنبي نلى هللا َٖس ْل ِه َوؾسم َ ٢
وؤخ ِؿ ُكب َّ
مَّ ٫
وى َى
ٞؿ ِيٗذ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ٍس

 79ؤنى٫نرلتربلتنؤلاؾالملتنوؤؾمللبهمنفينرلبيذنورإلاضعؾتنورإلاجخي٘ن ٖ :بضنرلغخيننرلندالورن  .صرعنرل٨ٟغن،نرلُبٗت  :رلخممؿتنورلٗكغوان  4 8ىـ-
 007من.م. 66 :
 80ينٓغن :ؤنى٫نرلتربلتنؤلاؾالملتنوؤؾمللبهمنفينرلبيذنورإلاضعؾتنورإلاجخي٘ن(م) 67 :
ّ
هممتن،نظضةن،نرإلايس٨تنرلٗغبلتنرلؿٗىصيتن،نرلُبٗتنألاولىن
 8ندىنجغبلتنبؾالملتن  :ؤخيضنمديضنظيم٫ن  .رل٨خمبنرلٗغبينرلؿٗىصرن ( )  .نكغن
 400ى ـن ــن 980من .م. 94 :
 8جُغيؼنعيمىنرلهملخحا ٞ :لهلنبننٖبضنرلٗؼيؼنبننٞلهلنربننخيضنرإلابمع٥نرلخغييلينرلنجضرن (رإلاخىفى 76 :ىـ)  .صٖ .بضنرلٗؼيؼنبننٖبضنهللان
بننببغرىلمنرلؼيغنآ٫نخيضن :صرعنرلٗمنيتنلسنكغنورلخىػي٘،نرلغيمى.رلُبٗت :ألاولى،ن  4ىـن 00 -م.م. 07 :
 8ؤلاؾالمنورلنٓممنرلٗملمينرلجضيض،نمىالرنمديضنٖلي،نجغظيت،نؤخيضنظىصونرلسخمع،نم٨خبتنمهغ،نرلُبٗتنرلشمنلت،ن(صوانجمعيش)،نم.90
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َ
َ
ُك ُّص ُك
َّ
ْ َ
ُك ُّص ُك َ ْ ُك ٌل ْ
َ ْ ُك ٌل ْ
عٖ َّل ِخ ِه"مُمب٣خه لست ْر َظ َيت ِفي ْ ٢ىلهَ ( :ورلخ ِمصم ِفي َممَ ٫ؾ ّلضو َعرٕ) ِ ،ألا
مؿ ىٖ ٫ن َع ِٖ َّل ِخ ِه ٩ٞسْ ٨م ع ٍسرٕ و٧سْ ٨م مؿ ىٖ ٫ن ِ
ُك َ ُك َ َ َ َ َ َ
ْ
َّ
ُك
ْ َ
ْ ُك َ َ
رلن٩محَ :ورل َٗ ْبض َعرٕ ٖلى َممَ ٫ؾ ّلضو".84
رإلا َغرص من رلخ ِمصم ىنم ىى رلٗ ْبض ،وِبا ٧ما ؤٖم ِمنه ،وظمء ِفي ِ
 )9با مؾاوللت عٖميت ألابنمء ٢ض حٗمْيذ رللىم م٘ رػصيمص رلنكمٍ ؤلاظغرمي الال٨تروني  ،وط٦غث صعرؾت
رلبمخض يىنـ ٖغب في وعقت رلٗيل رإلاٗنىنت بـ" جُىيغ رلدكغيٗمث في مجم ٫م٩مٞدت رلجغرثم الال٨ترونلت "ؤا ؤزُغ
رلجغرثم ؤلال٨ترونلت رلتي حؿتهضٖ ٝملم رلُٟىلت جخيشل ٞليم يلي :85
 )1ب١خمم ألاَٟم ٫بمجهمالث ٖبر رلخِ ي٩ىا ٚغيهم ؤنكُت ظنؿلت.Sexual acts.
 )2رؾخسضرم الانترنذ لترويج وبنخمط وجىػي٘ مىرص صٖمعة ألاَٟمChild pornography .٫
 )3رؾخسضرم الانترنذ إلظبمع رلكبمب وألاَٟمٖ ٫لى ميمعؾت ؤٗٞم ٫رلضٖمعة وحصجلٗهم لخبمصلهم
 )4ب٢دمم ألاَٟم ٫في ؤنكُت ؾلمخلت حؿتهض ٝؤٚغرى ظنؿلت ٧ملؿٟغ لسيكمع٦ت في ؤنكُت ٚحر ؤزال٢لت ؾىرء
ل٨ؿب ممصر ؤو لخد٣ل ٤منم ٘ٞشخهلت.
 )5جنؿل ٤وجنٓلم ألانكُت رلجنؿلت رلىرٗ٢لت رو الاجهمالث رلجنؿلت بمؾخسضرم رلبريض الال٨تروني ؤو رلخسٟىا ؤو
رنخ٣م ٫رلصخو ٗٞال بلى م٩ما ممصر إلظغرء ىظو ألانكُت رلجنؿلت.
 )6ثوػي٘ رإلاىرص رلجنؿلت ٚحر رإلاُسىبت ؤنال  ،خلض وبيجغص الاجهم ٫بمالنترنذ ؤو ٞخذ رلبريض الال٨تروني رو رلضزى٫
ٖلى بٌٗ رإلاىر ٘٢رإلاكغوٖت ،جٓهغ مىرص ظنؿلت ونىع زالٖلت صوا را ي٩ىا رلصخو ٢ض َسبهم.
 )7ؤنكُت الابتزرػ وحكىيه رلؿيٗت ورلتهضيض رإلاىظهت لسكبمب وألاَٟمٖ ٫بر رلغؾمثل الال٨ترونلت ؾىرء جخهل بإٚغرى
ظنؿلت ؤو ظغملت ؤو ٚحرىم .للا٦ض رلبمخض بٗض طل ٪و ٤ٞبخهمثلمث رؾخ٣مىم من مهمصعىم رلهى ٫رل٩معسي رلظر
بمث ينسغ رإلاجخيٗمث في ػىغة مؿخ٣بسهم ،للض ١نم٢ىؽ رلخُغ ،ويدغ ٥ظغؽ ؤلانظرع  ،للخديل ٧ل ورخض
مؿاوللخه وال ي٣ى٦ ٫يم ظمء في رإلاشل رلضرعط " جسُي عرس ي" " با حجم مك٩ست رإلاىرص ؤلابمخلت بىظه ٖمم  ،ورإلاىرص
وألانكُت رلجنؿلت رإلاخهست بمألَٟم ٫ورل٣هغ بىظه زمم  ،يتزريض بك٩ل ٚحر ٖمصر  ،وو٣ٞم لخ٣ضيغرث خضيشت
ٞةا ورخضر من ٧ل زيؿت قبمب ٢ض جىنل م٘ رخض مىر ٘٢رإلاىرص رلجنؿلت ٖلى الانترنذ  ،وؤا ورخضر من ٧ل زالزت
وزالزحا قمب جس٣ى ٖغيم ألنكُت ظنؿلت بك٩ل ؤو بأزغ  ،وبا ٧ل ورخض من ؤعبٗت قبمب ونسخه مىرص ظنؿلت ٚحر
مُسىبت  ،ورا ٧ل ورخض من ؾبٗت ٖكغ قمب جس٣ى هضيضرث ؤو ربتزرػرث ؤو ٚحرىم من رإلاىرص رإلاؿي ت  ،طل٧ ٪سه
 2000و٣ٞم لسضعرؾت رلتي ؤظغرىم م٨خب ضخميم رلجغييت رلخمب٘ لىػرعة رلٗض ٫ألامغي٨لت "  .86من ىنم البض
زالٖ ٫مم
من يٓ٣ت رلجيل٘ وحٗمونهم ل٣ي٘ رلجغييت ورإلاٟؿضين ،و٦يم ظمء في رلٗهض رلجضيض " ؤنخم ملح ألاعىٞ ،ةطر ٞؿض
 855ى ّ
ّ
منلهنوزغطن
ـن،ن٢ض

َ
نرلضيننؤبينمديضنمديىصنبننؤخيضنرلٗلجينرإلاخىفىنؾنتن
ٖ84يضةنرل٣معرنقغحنصخلذنرلبسمعر،نلإلمممنرلٗالمتنبضع
ؤخمصيضنرإلاتا،نٖيمصنػ٧ينرلبمعوصر،نرإلا٨خبتنرلخىٞل٣لت،نرل٣مىغة،نمهغ،نرلُبٗتنرلشمنلتن  0م،نط، 0نم. 04
85يىنـنٖغبنوعقتنٖيلن  :جُىيغنرلدلعيٗمثنفينمجم٫نم٩مٞدتنرلجغرثمنالال٨ترونلتن  http://www.assakina.comجمعيشنرلؼيمعةن 0 7/0 /
رلؿمٖتن:59
86يىنـنٖغبنوعقتنٖيلن  :جُىيغنرلدكغيٗمثنفينمجم٫نم٩مٞدتنرلجغرثمنالال٨ترونلتن  http://www.assakina.comجمعيشنرلؼيمعةن 0 7/0 /
رلؿمٖتن:59
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َّ
رلؼ ُك
ُك
ٌل
ٞؿض َّ
ٞؿمص وىم ٞؿضور ومم َ
مما) 87وٝرؾلم ١رلؿعي
رلؼمما به
رإلالحٞ ،بيمطر ُكييلح؟" و٦يم ٢م ٫رلكمٖغ( يىلىا:
لخيميت رلُٟل من ٖىر٢ب رلجغرثم الال٨ترونلت وفي ْل ٚلمب ٢منىا زمم بهم يخىلى خيميتهم من آزمع رلجغييت
الال٨ترونلت ؤ٦ضث رلبمخشت في رل٣منىا رلضولي من ظممٗت رلبسلضة (مسل٨ت بن ٖىصة ) ٖلى يغوعة رإلاؿمعٖت من َغٝ
رإلاؿ ىلحا في بيجمص نلمٚت لهظر رل٣منىا .88وؤقمعث بٌٗ ألابدمر ؤا شلهاا «ف علىك»« ،تى تر» ،و«اىا »
تعذ مشتعا خطلا لللياناا الصخطية والطىسل املششحة لـ«اللي »خلض يججي لهىم ألانترنذ مم ٢ليخه ندى160
مسلمع صوالع ؾنىيم ،بيٗض 48٫ؤل ٠صوالع قهغيم.من ؤٖيملهم ؤلاظغرملت ميم يؿخضعي مؼيضر من رلخلُت ورلخظع .وفي
ىظر رلهضص قضصث نمثبت عثيـ رإلاٟىيلت ألاوعوبلت لسٗضٞ (،٫لٟلما عيضن ) ٜفي ماجيغ «صيجخم ٫الي ٠صيؼرين»
(جهمملم رلخلمة رلغ٢يلت) في صوعجه ألازحرة ،بيضينت ملىنلش ألاإلامنلت ٖلى يغوعة رلخإ٦لض وجنلله ظيهىع رإلاؿتهس٨حا
بًغوعة خيميت بلمنم هم رلصخهلت ألنهم رلٗيست رلغرثجت رللىم في ألاؾىر ١رلغ٢يلت٦ ،يم ٦كٟذ رلخ٣معيغ ،ؤا ىنم٥
مم مٗضله ؤعبٗت ٖكغ (  ) 14متػشسا في ال انية ومليى ل ضحية في اليى  ،لما ٦كٟذ ج٣معيغ لكغ٧مث ؤمغي٨لت
 )114مسلمع صوالع جيشل رإلاٗض ٫رلؿنىر ل٩سٟت رلجغرثم
لخيميت رلكب٨ت ؤلال٨ترونلت ،ؤا م ت وؤعبٗت ٖكغ (
 )500مسلىا بمل ٜيٗ٣ىا ٞغيؿت إلاسخس ٠ؤق٩م ٫رلتهضيضرث
ؤلال٨ترونية خى ٫رلٗملم ،بمإليمٞت بلى م٣ضرع زيؿيمثت (
ؤلال٨ترونلت٦ ،يم ؤقمعث ألاع٢مم رإلاهىلت بلى ؤا ٧سٟت رلجغرثم ؤلال٨ترونلت ججموػث ٢ليت رلؿى ١رلؿىصرء لسيمعيجىرنم
ورل٩ى٧ميحا ورلهحرويحا ،ورلتي جبس 288ٜمسلمع صوالع ،وؤا زسثي رلبملٛحا خى ٫رلٗملم ؤر 69بمإلا ت ٧منىر ضخميم للجغرثم
ؤلال٨ترونلت في خلم هم٦ ، 89يم ؤنه من ألاىيلت بي٩ما في ىظر ؤلاَمع ٦يم ي٣ى ٫رلبمخض (ٖمصٖ ٫بض رلهمص )١في
ورخضة من جىنلمجه" ؤىيلت حٗؼيؼ رلخٗموا رلضولي في مجم ٫م٩مٞدت رلجغييت ؤلال٨ترونلت ،وؤىيلت رلٗيل ٕلى حٗؼيؼ
90
رلخٗموا في رلنٓم رلً٣مثلت وجبمص ٫رلخبررث"
ورلؿار ٫رإلالح رلظر يب٣ى ٖمل٣م ومُغوخم ،وينخٓغ ؤلاظمبت رلكمٞلت ورل٩مٞلت من لضا ؤصخمب رل٣غرع في رإلاجخيٗمث
ؤٖضصا
ر
رلٗغبلت وؤلاؾالملت ،ومين يؼٖيىا رىخيممهم بمإلاجخي٘ رإلاضني ،ومين يندكىا بمعج٣مء رإلانمبغ  ،ممطر
إلاجخيٗمجنم وؤبنمثنم ،لخدهلجهم من ؤزُمع رلجغييت الال٨ترونلت ،وىل ٢ضمنم رلخُت رلبضيست لسخٗممل بظ٧مء م٘ ىظو
رإلانجؼرث رلخًمعيت ،ومن زم رؾخٟمصة مجهم في بيجمبلم هم وفي رإلا٣مبل نبظ ؾسبلم هم م٘ رلخنلله ٖلى ؤيغرعىم في ٖيسلت
جىرنسلت مؿخيغة م٘ ظيهىع رإلاخس٣حا.
اىخاتمة
با رلخدضيمث رلنمظيت ٖن رلشىعة رإلاٗسىممجلت ورلتي جىرظه ألامت رلٗغبلت وؤلاؾالملت ٦بحرة ظضر ،خلض رزخٟذ جس٪
رلخضوص رإلاهُنٗت ورػصرص رلخىرنل ورلخالقي بحا رلكٗىب وألامم ،ومم نجم ٖن طل ٪من نخمثج بيجمبلت وؾسبلت  ،وعؤينم من
زال ٫رلضعرؾت ٦ل ٠ؤا رلجغرثم ؤلال٨ترونلت جيشل رلىظه رل٣بلذ ورلًغيبت رلهٗبت لسخٗممل م٘ بٞغرػرث رلشىعة رلغ٢يلت
ّ
جنهب ٖلى جس٪
رلهمثست رلتي يكهضىم ٖمإلانم رإلاٗمنغ  ،ول٣ض رؾخ٣غ بنم رلبدض ٖلى ؤا رلجغرثم الال٨ترونلت ٖلى وظه رلٗيىم
 87منخ٣مةنمنن :رإلاعجمنرإلاٟهلنفينرلخ٨منوألامشم٫نوألا٢ىر٫نرلخملضة،نرإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم. 74
ٌل
جُبل٤نرلٗ٣ىبمثنفينً٢ميمنرلجغييتنؤلال٨ترونلتننٗبنفينرلجؼرثغ http://essalamonline.com،املشح رلؿمب.٤
ينٓغ،ن٢ؿنُلجي:
89رإلاغظ٘ننٟؿهن
90ؤؾلختنرلًٟمءنؤلال٨ترونينفينيىءنرل٣منىانرلضولينؤلانؿمني،نٖمص٫نٖبضنرلهمص ،١رإلاغظ٘نرلؿمب،٤نم. 56
www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

23

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

رلؿسى٦لمث ورلٗيسلمث ؤلاظغرملت رلتي جخسظ من رلخىرؾيب ومسخس ٠مم جىٞغو ث٦نىلىظلم ؤلاٖالم وؤلاجهم ٫من بم٩منلمث
ع٦حزة ومدُت و٢مٖضة لكن رلٗيسلمث ؤلاظغرملت .وعؤث رلضعرؾت ٖلى ٚغرع ٧ل من يخهضي إلق٩مللت رلجغييت الال٨ترونلت ؤا
رلى٢ميت ؤًٞل وؾلست نمظٗت الندكم ٫ظلل رللىم من رلًلمٕ ورلدكغطم ،ورلى٢ىٕ في بغرزن ىظر رلؿغَما الال٨تروني رلخُيع،
رلظر نمع يهضص رل٨لما رلٗغبي وؤلاؾالمي في وظىصو وؤنىله وميحزرجه وزهمثهه وآٞم٢ه رإلاؼصىغة ورلتي بمجذ ج ٌ٣مًمظ٘
ؤٖضرثه ٞهمعور ي٨لضوا رإلا٩مثض ؤلال٨ترونلت.
وألظل جدهلل و٢ميت نمظٗت نىص ي بهظو رلخىنلمث
 رلخٛسلٔ في رلٗ٣ىبمث رلغصٖلت رلتي ج٣ي٘ رلٟؿمص ورإلاٟؿضين ،وجٌ٣رٖلى آٞم هم وب٨ٞهم وؤمغريهم.
 مىر٦بت مٓمىغ رلٗهغنت وطل ٪بخُىيغ ؤظهؼة رلغ٢مبت ورلخيميت  ،وعؾم رلؿلمؾمث رلنمظٗت ورإلاضعوؾتّ ،
بخديل
مؿاوللت نلمنت وخيميت خ٣ى ١رإلاىرَنحا.
 جُىيغ رإلانٓىمت رل٣منىنلت وظٗسهم جخيمش ى ومسخس ٠رلخُىعرث رلخمنست في ٖملم ج٨نىلىظلمث ؤلاٖالم والاجهم،٫
وطل ٪بيم يًين ؤمن وؾالمت رلبالص ورلٗبمص ،ويد ٤٣م٣منض رلكغيٗت رلٛغرء في جد٣ل ٤ؾٗمصة ؤلانؿما رلضنلىيت
رلٗمظست  ،وألازغويت ألابضيت لسيخبٗحا لهغرٍ هللا رإلاؿخ٣لم رلظر ظمءث لغؾم خضوصو عؾل هللا رل٨غرم.
 رلٗنميت بملخىٖلت رلجيمىحريت رلىرؾٗت ورلٗغيًتٞ ،ليم يسو رلجىرنب رلخ٨نىلىظلت وجدهلجهم ٖسيلم ب٩ل مم
يخٗس ٤من ؤؾمللب بظغرملت يؿس٨هم ىاالء ألانظر ٫لنكغ رلٟىض ى والايُغرب وبقمٖت ألاعرظل ٠ورإلان٨غرث بحا
ؤوؾمٍ رإلاجخي٘ رلىرخض رإلاخيمؾ .٪و٢ض ؤخؿنذ بٌٗ رلضو ٫رلٗغبلت ننٗم ،خلنيم ويٗذ بحا يضر رلجيهىع
٦خيبمث وعؾمثل ومُبىٕ رث ٖلى رلكب٨ت رلٗن٨بىجلت حكغح لهم من زاللهم من َغ ٝرإلاسخهحا ،ؤىم رلُغ١
الاخخلمللت رلتي ييمعؾهم مجغمى ؤلانترنذ  ،وؾبل رلخهضر لهم وم٣مومتهم بمجبمٕ بظغرءرث وَغ ١ج٣نلت وزُىرث
و٢مثلت ،جٟ٨ل إلان ؾمع ٖسحهم ججنب رل٨شحر من رإلاخمٖب ورإلاهمٖب ورإلاكم.١
ىب ّ
 ج٣ىيت الاىخيمم بمبضؤ خ ٟٔألاؾغرع ،وٖضم ظٗسهم ٦أل مكمٖم ل٩ل من ّ
وصب ،وػظغ ٧ل رإلاسملٟحا ممصيم
ّ
ومٗنىيم ،ختى ي٩ىنىر ٖبرة إلان يٗخبر .وىظر ال يخإحى بال بطر ٧ما رل٣منىا ٞى ١رلجيل٘ ،ويُب ٤ب٩ل نغرمت ٖلى ٧ل من
ّ
حؿى ٫له نٟؿه رلٗبض بد٣ى ١آلازغين٧ ،مثنم من ٧ما.
٢مثيت مغرظ٘ ر٫بدض
رل٣غآا رل٨غيم
 .1الاججمو رلغمؼر في رلتربلت رلضينلت بمالؾدنمص بلى منمهج رلخٗسم بمال٦دكمٖ ،ٝبض رلٗٓلم ٦غيمي ،صرع رلهمصر  ،بحروث،
2007م,
1428ى ـ/
رلُبٗت ألاولى
 .2ألاؾمللب ورلىؾمثل رلخ٣نلت رلتي يؿخسضمهم ؤلاعىمبلىا وَغ ١رلخهضر لهم وم٩مٞدتهم ،مديض ٞخخي ٖلض ،ؤ٧مصيميت
2001م،
1422ى ـ/
نمي ٠رلٗغبلت لسٗسىم ألامنلت ،رلُبٗت رلىلى ،رلغيمى،
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 .3ؤلاؾالم ورلنٓمم رلٗملمي رلجضيض ،مىالر مديض ٖلي ،جغظيت ،ؤخيض ظىصو رلسخمع ،م٨خبت مهغ ،رلُبٗت رلشمنلت،
(صوا جمعيش)ٖ ،يضة رل٣معر قغح صخلذ رلبسمعر ،لإلممم رلٗالمت بضع رلضين ؤبي مديض مديىص بن ؤخيض َ
رلٗلجي
رإلاخىفى ؾنت 855ىـ ّ ،
٢ضم له ّ
وزغط ؤخمصيض رإلاتاٖ ،يمص ػ٧ي رلبمعوصر ،رإلا٨خبت رلخىٞل٣لت ،رل٣مىغة ،مهغ ،رلُبٗت
2012م،
رلشمنلت
 .4ؤؾلخت رلًٟمء ؤلال٨تروني في يىء رل٣منىا رلضولي ؤلانؿمنيٖ ،مصٖ ٫بض رلهمص( ،١ؾسؿست ؤوعر ١رلٗضص ،)23وخضة
.2016
رلضعرؾمث رإلاؿخ٣بليت ،م٨خبت ؤلاؾ٨نضعيت،
 .5ؤنى ٫رلتربلت ؤلاؾالملت وؤؾمللبهم في رلبيذ ورإلاضعؾت ورإلاجخي٘ ٖ :بض رلغخين رلندالور  .صرع رل٨ٟغ  ،رلُبٗت:
2007م .م.166:
1428ىـ-
رلخممؿت ورلٗكغوا
2009م،
143ىـ/
 .6ؤلاٖالم ؤلاؾالمي بحا رلىر ٘٢ورإلاغججىٖ ،بض رلغخين حجمػر ،صرع رإلاٗغٞت ،بلىث ،لبنما0،
،2010
 .7ؤلاٖالم ؤلال٨ترونيٞ ،لهل ؤبى ٖيكت ،صرع ؤؾممت لسنكغ ورلخىػي٘ ،رلُبٗت ألاولى،
 .8ألاٖالم ،زحر رلضين رلؼع٦لي  ،صرع رلٗسم لسياليحا،بحروث ،لبنما(،صوا جمعيش)،
 631ـ676ىـ) ،صرع رإلاجهمط ،ظضة ،رإلايس٨ت رلٗغبلت
 .9بؿخما رلٗمعٞحا ،مخي رلضين ؤبى ػ٦غيم يخي بن قغ ٝرلنىور(
2013م،
1434ىـ/
رلؿٗىصيت ،رلُبٗت ألاولى،
 .10رلخدغيغ ورلخنىيغ «جدغيغ رإلاٗجى رلؿضيض وجنىيغ رلٗ٣ل رلجضيض من جٟؿحر رل٨خمب رإلاجلض»  :مديض رلُمىغ بن مديض
 1984ىـ.
1393ىـ) ر رلضرع رلخىنؿلت لسنكغ – جىنـ.
بن مديض رلُمىغ بن ٖمقىع رلخىنس ي (رإلاخىفى :
 .11رلتربلت ؤلاؾالملت لسكبمب ٖ :بض رلغخين بسه ٖلي  .مجست رلجممٗت ؤلاؾالملت بمإلاضينت رإلانىعة .رلُبٗت :عبل٘ آلازغ -
 1401ىـ .
عمًما
،1989
 .12جغبلت ألاوالص في ؤلاؾالمٖ ،بض هللا نمصح ٖسىرا ،صرع رلكهمب ،بمجنت ،رلجؼرثغ،
1376ىـ)  .ص.
 .13جُغيؼ عيمى رلهملخحاٞ :لهل بن ٖبض رلٗؼيؼ بن ٞلهل ربن خيض رإلابمع ٥رلخغييلي رلنجضر (رإلاخىفى:
 1423ىـ -
ٖبض رلٗؼيؼ بن ٖبض هللا بن ببغرىلم رلؼيغ آ ٫خيض  :صرع رلٗمنيت لسنكغ ورلخىػي٘ ،رلغيمى.رلُبٗت :ألاولى،
 2002م.
 .14جٟؿحر رل٣غآا رلٗٓلم (ربن ٦شحر)،ؤبى رلٟضرء بؾيمٖلل بن ٖيغ بن ٦شحر رل٣غش ي رلبهغر زم رلضمك٣ي (ث774ىـ)،
جد٣ل ،٤مديض خؿحا قيـ رلضين ،صرع رل٨خب رلٗسيلت ،منكىعرث مديض ٖلي بلًىا – بحروث ،رلُبٗت :ألاولى -
 1419ىـ .
 .15جٟؿحر رل٣غآا رلٗٓلم (جٟؿحر ربن ٦شحر) ،لإلممم رلجسلل رلخمٖ ٔٞيمص رلضين ؤبي رلٟضرء بؾيمٖلل بن ٦شحر رل٣غش ي
774ىـ) ،ؤقغٖ ٝلى َبٗه وجهخيخه لجنت من رلٗسيمء ،صرع ألانضلـ لسُبمٖت ورلنكغ ورلخىػي٘،
رلضمك٣ي(ث
1986م.
1406ىـ/
رلُبٗت رلشممنت
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ّ
 .16جٟؿحر رل٣كحرر
رإلاؿمى لُمث ٠ؤلاقمعرث ،ؤلاممم ؤبى رل٣مؾم ٖبض رل٨غيم بن ىىػرا بن ٖبض رإلاس ٪رلنيؿمبىعر
2013م،
1434ىـ/
 376ـ465ىـ) ،جد٣ل ،٤رلؿلض ٖبض رلٛجي ػريض ،صرع رلٛض رلجضيض ،رل٣مىغة ،رلُبٗت رلىلى،
رل٣كحرر(
1371ىـ) .قغ٦ت م٨خبت ومُبٗت مهُٟى رلبمبى رلخسبي وؤوالصو
 .17جٟؿحر رإلاغرغي ،ؤخيض بن مهُٟى رإلاغرغي (رإلاخىفى:
 1946م.
 1365ىـ -
بيهغ.رلُبٗت :ألاولى،
 .18رلخٟؿحر رلىؾلِ لس٣غآا رل٨غيم ،مديض ؾلض َنُمور ،صرع نهًت مهغ لسُبمٖت ورلنكغ ورلخىػي٘ ،رلٟجملت –
،1998
رل٣مىغة ،رلُبٗت ألاولى،
 .19رلخيؿحر بكغح رلجمم٘ رلهٛحر :ػين رلضين مديض رإلاضٖى بٗبض رلغئو ٝبن جمط رلٗمعٞحا بن ٖلي بن ػين رلٗمبضين
198م .
1408ىـ 8-
1031ىـ)  .م٨خبت ؤلاممم رلكمٞعي – رلغيمى .رلُبٗت :رلشملشت،
رلخضرصر زم رإلانمور رل٣مىغر (رإلاخىفى:
 .20ظغرثم رل٨يبلىجغ وخ٣ى ١رإلاال ٠ورإلاهنٟمث رلٟنلت وصوع رلكغَت ورل٣منىا صعرؾت م٣معنتٟٖ ،لٟي ٧ممل ٖٟلٟي،
رلُبٗت رلشمنلت (صوا مٗسىممث رلنكغ).
 .21رلجغيضة رلغؾيلت للجيهىعيت رلجؼرثغيت رلضيي٣غرَلت رلكٗبلت رلٗضص 14رلؿنت رلشملشت ورلخيؿىا ،ؤلازنحا27
2016م.
1437ىـ رإلاىر 7٤ٞممعؽ ؾنت
ظيمصي ألاولى ٖمم
 .22رلجغييت ؤؾبمبهم ـ م٩مٞدتهم صعرؾت م٣معنت في رلكغيٗت ورل٣منىا ورلٗسىم الاظخيمٖلتٖ ،يغ مخي رلضين خىعر ،صرع
2003م،
1424ىـ/
رل٨ٟغ ،صمك ،٤رلُبٗت ألاولى
 .23خ٣ى ١ؤلانؿما بحا رلكغٖت رلضوللت ورل٣منىا رلضولي ؤلانؿمنيٞ ،معو ١مديض مٗملل٤ر ،رإلااؾؿت رلخضيشت لس٨خمب،
،2013
َغربسـ ،لبنما ،رلُبٗت ألاولى
 .24خ٣ى ١ؤلانؿما في رلٗملم رإلاٗمنغ ،رمديض مهبمح ٖيس ى ،صرع ؤ٧م٧ىؽ ،بحروث ،لبنما ،وصرع ّ
رلغورصَ ،غربسـ،
،2001
للللم،
676ىـ)ٞ ،معو ١خيمصة ،صرع رلؿالم ،رل٣مىغة،
 .25صللل رلغرٚبحا بلى عيمى رلهملخحا ،لإلممم يخي بن قغ ٝرلنىور(ث
2007م.
1428ىـ/
رلُبٗت ألاولى،
1285ىـ 1357-ىـ] ،صدخه وٖسٖ ٤سله :مهُٟى ؤخيض
 .26قغح رل٣ىرٖض رل٣ٟهلت ،ؤخيض بن رلكلش مديض رلؼع٢م [
1989م،
1409ىـ -
رلؼع٢م ،صرع رل٣سم  -صمك / ٤ؾىعيم ،رلُبٗترلشمنلت،
ُك
رلخ ْ َ
ـع ْو ِظغصر رلخغرؾمني ،ؤبى ب٨غ رلبحه٣ي (رإلاخىفى458:ىـ)،
 .27قٗب ؤلاييما ،ؤخيض بن رلخؿحا بن ٖلي بن مىس ى
خ٣٣ه وعرظ٘ نهىنه وزغط ؤخمصيشه :رلض٦خىع ٖبض رلٗلي ٖبض رلخيلض خممض ،ؤقغٖ ٝلى جد٣ل٣ه وجسغيج
ؤخمصيشه :مسخمع ؤخيض رلنضور ،نمخب رلضرع رلؿسٟلت ببىمبمر – رلهنض ،م٨خبت رلغقض لسنكغ ورلخىػي٘ بملغيمى
 2003م،
 1423ىـ -
بملخٗموا م٘ رلضرع رلؿسٟلت ببىمبمر بملهنض ،رلُبٗت :ألاولى،
 .28في ْال ٫رل٣غآا ،ؾلض ُ٢بَ ،بٗت زمنت لضرع رلٗسم لسُبمٖت ورلنكغ بجضة لسخىػي٘ بمإلايس٨ت رلٗغبلت رلؿٗىصيت،
1986م،
1406ىـ/
بمالجٟم ١مـ٘ صرع رلكغو ١لسُبمٖتورلنكغ بمل٣مىغة ،رلُبٗت رلشمنلت ٖكغة،

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

26

أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر :الجرائم اإللكترونية| طرابلس  25 - 24مارس 2017

 .29رل٣منىا رلضولي لخ٣ى ١ؤلانؿما رلخ٣ى ١رإلاديلت  ،مديض يىؾٖ ٠سىرا ،مديض زسلل رإلاىس ى ،صرع رلش٣مٞتٖ ،يما،
،2006
ألاعصا ،رلُبٗت ألاولى /ؤلانضرع ألاو،٫
 2011مضٖم
٢ .30منىا رلٗ٣ىبمث في يىء رإلايمعؾت رلً٣مثلت (رلنو رل٩ممل لس٣منىا وحٗضيالجه بلى ٚميت ٚ 2كذ
بمالظتهمص رلً٣مجي .ملح  :١رل٣منىا رإلاخٗس ٤بملتهغيب ورل٣منىا رإلاخٗس ٤بملٟؿمص) ،ؤخؿن بىؾ٣لٗت(ؤؾخمط رل٣منىا
،2013
/2012
رلجنمجي بمإلاضعؾت رلٗسلم لسً٣مء) ،بغحي لسنكغ ،رلجؼرثغ،
،2004
،2004وػرعة ؤلاٖالم ،مُبٗت خ٩ىمت رل٩ىيذ ،رلُبٗت ألاولى/1/15
٦ .31خمب رلٗغبي ( 15،)55ينميغ
 1426ـ
 .32رإلاجيىٕ رل٩ممل ٫إلاخىا ،ظيٗه وصدخه ،مديض زملض رلُٗمع ،صرع رل٨ٟغ ،بحروث ،لبنما ،رلُبٗت ألاولى،
2006م.
1427ىـ/
1430ىـ.
 .33مديض ؾلض مديض ،وؾمثل ؤلاٖالم من رإلانمصر بلى ؤلانترنذ ،صرع رل٨ٟغ رلٗغبي ،رل٣مىغة ،مهغ،1ٍ ،
 .34مسخهغ ٖسم ؤنى ٫رل٣ٟه ؤلاؾالمي ،مديض مدضة ،صرع رلكهمب ،بمجنة ،رلجؼرثغ( ،صوا جمعيش)،
 .35رإلاضزل رل٣ٟهي رلٗمم ،مهُٟى ؤخيض رلؼع٢مء ،صرع رل٨ٟغ ،مُبٗت َغبحا ،صمك ،٤رلُبٗت رلٗمقغة،
1968م،
1387ىـ/
 .36مغرخل رلنيى في يىء رلتربلت ؤلاؾالملت  ،زملض خممض رلخمػمي  ( .ؾسؿست رإلانٓىمت رلتربىيت ( . )1صرع ٖملم رل٨خب
1999م .
1420ى ـ ـ
لسُبمٖت ورلنكغ ورلخىػي٘  ،رلغيمى  ،رإلايس٨ت رلٗغبلت رلؿٗىصيت  ،رلُبٗت ألاولى
2010م،
 .37رإلاغج٨ؼ في خ٣ى ١ؤلانؿما  ،نؼيه نٗلم قالال ،رإلااؾؿت رلخضيشت لس٨خمبَ ،غربسـ ،لبنما،
 .38مك٨الث رلكبمب رلجنؿلت ورلٗمَٟلت جدذ ؤيىرء رلكغيٗت ؤلاؾالملتٖ ،بض رلغخين ورنل ،صرع رلكغو ،١ظضة،
1986م،
1406ىـ/
رإلايس٨ت رلٗغبلت رلؿٗىصيت،رلُبٗت رلشمنلت
 .39رإلاعجم رإلاٟهل في رلخ٨م ورإلاشم ٫ورل٣ىر ٫رلخملضة ،ؤملسحا نؿيب بللمؽ ،صرع رل٨خب رلٗسيلت ،بحروث ،لبنما،
،2009
رلُبٗت ألاولى
ّ
 .40م٩مقٟت رل٣سىب ّ
رإلا٣غب بلى خًغة ٖالم رلٛلىب ،لدجت ؤلاؾالم ؤبي خممض مديض بن مديض رلٛؼرلي( ،مسخهغ من
رل٣بمني ،مغرظٗت وج خلذ ،بهلج ّ
رإلا٩مقٟت رل٨بري) ،ج٣ضيم ،مديض عقلض ّ
ٚؼرور ،صرع بخلمء رلٗسىم ،بحروث ،لبنما،
1407ىـ) .
 ،1985ؤزال ١رلكبمب رإلاؿسم :ؤبى ق٨لب مديض ج٣ي رلضين بن ٖبض رل٣مصع رلهاللي (رإلاخىفى:
رلُبٗت رلشمنلت
1388ىـ/حكغين ؤو٫
1968م .
رلجممٗت ؤلاؾالملت.رلُبٗت :رلؿنت ألاولى ،رلٗضصرلشمني ،عظب
َّ
َّ
رلكغي ،٠مديض ٖلي َّ
َّ
رلؿنت صعرؾمث ّ
 .41من ٦نىػ
رلهمبىني ،م٨خبت رلٛؼرلي ،صمك،٤
ولٛىيت من رلخضيض
ؤصبلت
1981م
1401ىـ/
ماؾؿت منمىل رلٗغٞما ،بحروث،
 .42ندى جغبلت بؾالملت  :ؤخيض مديض ظيم . ٫رل٨خمب رلٗغبي رلؿٗىصر ( . )11نكغ هممت ّ ،
ظضة  ،رإلايس٨ت رلٗغبلت
1980م .
1400ى ـ ـ
رلؿٗىصيت  ،رلُبٗت ألاولى
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ََ
930ىـ) ،صرع
/869
رلٗسم في قغح الملت رلعجم ،مديض بن ٖيغ بن مبمع ٥رلخًغمي رلكمٞعي رلكهحر ب ـ َب ْد َغ( ١
 .43نكغ
ّ
2012م،
1433ـه/
رإلاجهمط ،ظضة ،رإلايس٨ت رلٗغبلت رلؿٗىصيت ،رلُبٗت ألاولى
 .44رلنٓغيت رلٗممت لخ٣ى ١ؤلانؿما جُىع رلخ٣ى ١ورلخغيمث رلٗممت وآلاللمث رل٣منىنلت لخيميتهم ،مديض ؾٗلض
.2014
مجظوب ،رإلااؾؿت رلخضيشت لس٨خمب ،بحروث ،لبنما ،رلُبٗت ألاولى،
رإلاىر ٘٢ؤلال٨ترونلت
 .1جُىيغ رلدكغيٗمث في مجم ٫م٩مٞدت رلجغرثم الال٨ترونلت ،يىنـ ٖغب وعقت ٖيل  http://www.assakina.comجمعيش
.23:59
 2017رلؿمٖت
رلؼيمعة/02/2
 .2رلجغرثم ؤلال٨ترونلت ” ألاىضر – ٝألاؾبمب – َغ ١رلجغييت ومٗملجتهم ،رٖضرص رلبمخشت  :رؾغرء ظبريل عقمص مغعي –
رإلاغ٦ؼ رلضيي٣غرَي رلٗغبي  http://democraticac.de/wp-content/themes/jarida/images/patterns/body-bg7.pngجمعيش
13:32
 2017رلؿمٖت
رلؼيمعة/01/08
ضعي في الجضائش ، http://essalamonline.com،تاس خ
ٌر ل
 .3قعنطين  :تطليق الع ىباا في قػايا الجش لمة إلالنترونية
.18:12
 ،2017العاعة
الض اسة/02/13
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