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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

اإلرهاب االلكرتوني وطرق مواجهته على املستوى العربي دراسة 
للتجربتني السعودية والقطرية 

ملخص

تتناول هذه الدراسة ظاهرة جد خطيرة أثرت وال زالت تأثر على مجتمعاتنا أال وهي ظاهرة اإلرهاب 
وباألخص اإلرهاب االلكتروني الذي أصبحت آثاره جد خطيرة على اقتصاديات الدول خاصة الدول 
النامية التي ال تمتلك القدرات الكفيلة بمواجهته نظرا لدرجة خطورته وصعوبة مواجهته ولذلك 
تطرقنا في هذه الورقة البحثية إلى تكنولوجيا االتصال والمعلومات وما حققه العالم من انجازات في 
هذا اإلطار وكذلك التطرق إلى اإلرهاب االلكتروني من خالل التعرض لمفهومه وعالقته بالمفاهيم 
األخرى والتطرق إلى أساليب عمل هذا النوع الجديد من التهديدات اإلرهابية التي أصبحت تهدد األمن 
القومي للدول في شقه االقتصادي ثم في األخير تطرقنا إلى تجربتين عربيتين مهمتين في مجال 
مواجهة اإلرهاب االلكتروني أال وهي التجربة السعودية والتجربة القطرية وتبيان أهم الخطوات التي 
حذت حذوها هاتين الدولتين الرائدتين في مجال مواجهة اإلرهاب الكتروني نظرا لما تحوزان عليه 
من منظومة اقتصادية الكترونية وفي األخير استعرضنا أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذه الدراسة 
مع تقديم مجموعة من التوصيات التي قد تفيد صانع القرار في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على 

أمننا االقتصادي. 
الكلمات  الدالة :اإلرهاب االلكتروني، االقتصاد االلكتروني، االنترنت، األمن االقتصادي، السعودية، قطر.

Abstract 

This study addresses a very dangerous phenomenon that influenced and still influences our societies, namely, terrorism, 
especially ; the electronic one that affects negatively the developing countries’ economy which do not possess the 
capacities to fight it because of its danger and its difficulty to face it. Therefore, we discussed in this paper the both sides 
of technology information and communication whether the positive or the negative ones ;  through addressing the 
concept of electronic terrorism and its relationship with other concepts, besides the different ways of work of this new 
type of terrorist threats  that threatens the countries’national security economically. Then, we analyzed and identified 
the most important steps of counter-terrorism for each of the Saudi Arabia and Qatar the two leading experiments that 
own an electronic economic system. Finally, we have reviewed the most important results of this study with providing 
recommendations that may be useful to the decision maker to combat this dangerous phenomenon to our economic 
security.

Keywords: : Electronic terrorism, electronic economy, internet, economic security, Saudi Arabia, Qatar.
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مقدمة 

أمن  تواجه  اليت  التهديدات  أهم  من  اإلرهابية   النشاطات  تعُد 
األفراد واجلماعات واجملتمعات وسالمتها بشتى صورها، ويزيد 
من خطورتها اختاذها منط اجلرمية املنظمة العابرة للحدود 
داخل  يتم  وإدارتها وتنفيذها  التخطيط هلا  الوطنية، فلم يعد 
متعددة  دول  عرب  خطوطها  نسج  يتم  بل  واحدة  دولة  إقليم 

لتنفيذها يف الدولة املستهدفة باجلرمية.
جمال  يف  وخباصة  الكبري  التكنولوجي  التقدم  أدى  وقد 
االتصاالت إىل تطور اجلرمية بوجه عام، وظهور أمناط جديدة 
منها على املستويات ّكلها الوطنية واإلقليمية والعاملية، فزادت 
اإلرهابية، وزادت خطورة هذه  العامل من نشاطات  معاناة دول 
النشاطات اإلجرامية إىل درجة فاقت قدرات الدول قاطبة على 

املواجهة، مبا يف ذلك الدول الكربى.
ويف ظل ثورة املعلومات واملعرفة الرقمية وتطور وسائل االتصال 
التقين وااللكرتوني احلديث، استفادت اجلماعات اإلرهابية من 
لتحسني  ووظائفها  التقنية  واملعرفة  الثورة  هذه  مكتسبات 
أهدافها. أذا ُتشري معطيات وجتارب العمليات اإلرهابية أن هذه 
اجلماعات تستغل شبكة االنرتانت يف متويل نشاطها والسرقة 
ولعب  األموال  وغسيل  باملخدرات  واملتاجرة  لألموال  الرقمية 
يسمى  ما  غطاء  حتت  النشاطات  هذه  كل  ومتارس  القمار، 

باإلرهاب االلكرتوني.
أنواع  أخطر  من  االلكرتوني  اإلرهاب  يعترب  الدراسة:  1-أهمية 
اقتصاديات  ويهدد  والعاملي،  احمللي  السلم  يهدد  حيث  اإلرهاب، 
نظراً  التنفيذ  سرعة  خباصية  يتميز  كما  العامل.  الدول 
املتطورة وتقنيات احلديثة، حيث  الستخدامه وسائل االتصال 
السليب  الوجه  إبراز  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  حناول 

واخلطري لإلرهاب االقتصاد االلكرتوني.
2-أهداف الدراسة: ميكن تلخيص أهداف الدراسة مبايلي:

- توضيح كيف مت ظهور وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال 
خصوصًا االنرتانت؛

باالقتصاد  االلكرتوني وعالقته  اإلرهاب  الضوء على  - تسليط 
الرقمي؛  

ووسائل  االنرتانت  االرهابني  يستخدم  كيف  توضيح   -
وإفالس  تدمري  و  نفسه،  متويل  أجل  من  احلديثة  تكنولوجيا 

اقتصاديات احمللية والعاملية؛
- تطرق إىل جتربة السعودية والقطرية يف كيفية مواجهة 

اإلرهاب االقتصاد االلكرتوني.
أهمية  من  ذكره  سبق  ما  خالل  من  البحث:  3-إشكالية 
نطرح  الدراسة،  أهداف  حتقيق  من  نتمكن  وحتى  البحث، 

السؤال الرئيسي التالي:
أساليب  هي  وما  االلكرتوني،  اإلرهاب  عمل  وأساليب  طرق  هي  ما 

مواجهته يف الدول العربية ؟

4- أقسام الدراسة: لإلملام مبختلف جوانب املوضوع مت تقسيم 
البحث إىل أربعة حماور:

احملور األول : تكنولوجيا املعلومات واالتصال؛

احملور الثاني: اإلرهاب االلكرتوني؛

احملور الثالث: طرق وأساليب عمل اإلرهاب االلكرتوني؛

احملور الرابع : جتربة اململكة العربية السعودية ودولة قطر يف مواجهة 
اإلرهاب االلكرتوني.

احملور األول : تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

األخرية  السنوات  خالل  واملعلومات  االتصال  تكنولوجيا  شهدت 
منط  على  الرقمية  للثورة  مباشرة  وتأثريات  سريعة  تطورات 
واالجتماعية  االقتصادية  األصعدة  على  اإلنسانية  احلياة 
االقتصادية مرتبطة إىل حد كبري  التنمية  والثقافية جتعل 
التحوالت والتحكم فيها  الدول على مسايرة هذه  مبدى قدرة 

قصد استغالل اإلمكانات املتوفرة واملتجددة.
أواًل- ماهية تكنولوجيا املعلومات واالتصال

نبدأ  واالتصال،  اإلعالم  تكنولوجيا  تعريف  إىل  التطرق  قبل 
بتحديد مفهوم ثورة تكنولوجيا االتصال وتكنولوجيا املعلومات 
تعريف  إجياد  يصعب  اليت  التكنولوجيات  هذه  تعريف  إىل  ثم 
إىل  األخري  يف  لنخلص  وتعقدها،  تنوعها  بسبب  هلا  موحد 

أهميتها.
تكنولوجيا  بثورة  يقصد  االتصاالت:  تكنولوجيا  ثورة  1-تعريف 
االتصاالت  جماالت  يف  التكنولوجيا  التطورات  تلك  االتصاالت، 
اليت حدثت خالل الربع األخري من القرن العشرين واليت اتسمت 
بالسرعة واالنتشار والتأثريات املمتدة من الرسالة إىل الوسيلة، 

إىل اجلماهري داخل اجملتمع الواحد أو بني اجملتمعات )1(.
أنواع  مجيع  إىل  فتشري  املعلومات:  تكنولوجيا  2-تعريف 
التكنولوجيا املستخدمة يف تشغيل ونقل وختزين املعلومات يف 
شكل إلكرتوني، وتشمل تكنولوجيات احلسابات اآللية ووسائل 
االتصال وشبكات الربط، وأجهزة الفاكس وغريها من املعدات 

اليت تستخدم بشدة يف االتصاالت)2(.
ومن خالل كّل هذا نالحظ بأن ثورة تكنولوجيا االتصال قد 
ميكن  وال  املعلومات،  تكنولوجيا  ثورة  مع  التوازي  على  سارت 
الفصل بينهما فقد مجع بينهما النظام الرقمي، الذي تطورت 
شبكات  مع  االتصال  شبكات  فرتابطت  االتصال  نظم  إليه 

املعلومات )3(. 
ساهم  لقد  واالتصال:  املعلومات  تكنولوجيا  وخصائص  أهمية   -3
ومن  األفراد،  رفاهية  حتقيق  يف  والتكنولوجي  العلمي  التطور 
بتكنولوجيا  املتعلقة  تلك  باستمرار  حتدث  اليت  التطورات  بني 
توفري  ناحية  من  أهمية  من  تبلغه  وما  واالتصال،  املعلومات 
خدمات االتصال مبختلف أنواعها، وخدمات التعليم والتثقيف 
واملنظمات، حيث جعلت  الالزمة لألشخاص  املعلومات  وتوفري 
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من العامل قرية صغرية يستطيع أفرادها االتصال فيما بينهم 
وتعود  مكان،  أي  ويف  وقت  أي  يف  املعلومات  وتبادل  بسهولة 
اخلصائص  إىل  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  األهمية  هذه 
وسعة  الواسع  االنتشار  فيها  مبا  األخرية،  هذه  بها  متتاز  اليت 
التحمل سواء بالنسبة لعدد األشخاص املشاركني آو املتصلني، 
أنها تتسم بسرعة  املنقولة، كما  املعلومات  بالنسبة حلجم  أو 

األداء وسهولة االستعمال وتنوع اخلدمات.
لتجاوز  قوية  أداة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتوفر   -
االنقسام اإلمنائي بني البلدان الغنية والفقرية واإلسراع ببذل 
اجلهود بغية دحر الفقر، واجلوع، واملرض، واألمية، والتدهور 
منافع  توصيل  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  وميكن  البيئي. 
اإلملام بالقراءة والكتابة، والتعليم، والتدريب إىل أكثر املناطق 
ميكن  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  فمن  انعزااًل. 
املعلومات  بأفضل  االتصال  واملستشفيات  واجلامعات  للمدارس 
نشر  واالتصال  املعلومات  لتكنولوجيا  وميكن  املتاحة،  واملعارف 
الرسائل اخلاصة حبل العديد من املشاكل املتعلقة باألشخاص 

واملنظمات وغريها)4(. 
التنمية  يف  تساهم  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  إن   -
االقتصادية:تؤدي الثورة الرقمية إىل نشوء أشكال جديدة متامًا 
من التفاعل االجتماعي واالقتصادي وقيام جمتمعات جديدة. 
املنصرم،  القرن  شهدها  اليت  الصناعية  الثورة  عكس  وعلى 
االنتشار  شأنها  من  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا  ثورة  فإن 
بشكل سريع والتأثري يف حيوية اجلميع. وتتمحور تلك الثورة 
للناس  تسمح  اليت  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قوة  حول 
بالوصول إىل املعلومات واملعرفة املوجودة يف أي مكان بالعامل يف 

نفس اللحظة تقريبًا )5(. 
املعلومات  وتقاسم  االتصال  على  األشخاص  قدرة  زيادة   -
العامل إىل مكان أكثر سلمًا  واملعارف ترفع من فرصة حتول 
إذا ما كان مجيع األشخاص هلم  ورخاء جلميع سكانه. وهذا 

إمكانيات املشاركة واالستفادة من هذه التكنولوجيا. 
- متكن تكنولوجيات املعلومات واالتصال، باإلضافة إىل وسائل 
واملعزولني  املهمشني  األشخاص  واحلديثة،  التقليدية  اإلعالم 
من أن يدلوا بدلوهم يف اجملتمع العاملي، بغض النظر عن نوعهم 
أو مكان سكنهم. وهي تساعد على التسوية بني القوة وعالقات 
متكني  وبوسعها  والدولي.  احمللي  املستويني  على  القرار  صنع 
حياتهم  مستوى  حتسني  من  والبلدان  واجملتمعات،  األفراد، 
على حنو مل يكن ممكنًا يف السابق. وميكنها أيضًا املساعدة على 
حتسني كفاءة األدوات األساسية لالقتصاد  من خالل الوصول 

إىل املعلومات والشفافية )6(. 
ثانيًا- االنرتانت

ُتعد اإلنرتنت إحدى أهم إجنازات تكنولوجيا شبكات الكمبيوتر 
يف عاملنا املعاصر، بل رمبا هي أكثرها قوة. فقد بات بإمكان أي 
شخص استخدام اإلنرتنت اليت ال حتتاج إىل شفرات خاصة أو 

أجهزة كمبيوتر خاصة، إضافة إىل إمكانية الولوج إليها من 
أي مكان يف العامل الذي وصلت اإلنرتنت إىل  أقطابه كلها. و 
املراحل  نشأة،  مفهوم،  إبراز  املبحث  هذا  يف  سنحاول  هذا  على 
حول  مفاهيم  إىل  التطرق  وكذا  االنرتنت،  تطور  بها  مر  اليت 

الشبكات، أنواعها.
1- تعريف االنرتنت: هناك العديد من التعاريف لالنرتنت نذكر 

منها مايلي:
البادئة  من  يتكون   )Internet( اإلجنليزية   يف  إنرتنت  اسم  أ- 
inter اليت يعين »بني« و كلمة net اليت تعين »شبكة«، أي »الشبكة 
ما  »شبكة  باعتبارها  إنرتنت  بنية  على  داللة  االسم  و  البينية« 
  network of networks»شبكات من  شبكة  أو  الشبكات«  بني 
شاعت  فقد  هذا  مع  و   ،interconnected networks أو  
الدولية  »الشبكة  تسمية  العربية  اإلعالم  وسائل  يف  خطأ 
للمعلومات« ظنا أن املقطع inter  يف االسم هو اختصار كلمة 

»international« اليت تعين »دولي«.

عدة  بني  ما  شبكة  هي  إنرتنت  شبكة  فإن  امسها  يدل  وكما 
شبكات تدار كل منها مبعزل عن األخريات بشكل غري مركزي 
و ال تعتمد أيا منها يف تشغيلها على األخريات، كما قد تستخدم 
خمتلفة  شبكية  و  حاسوبية  تقنيات  داخليا  منها  كل  يف 
لنقل  ذاته ال حيوي معلومات وإمنا هو وسيلة  االنرتنيت حبد 
املعلومات املخزنة يف امللفات أو الوثائق يف جهاز احلاسوب اآللي 
إىل جهاز حاسوب آلي آخر . ولذلك من األخطاء الشائعة القول 
بان املعلومة وجدت يف االنرتنيت والصحيح القول بان املعلومة 

وجدت عن طريق استخدام شبكة االنرتنت)7(.
احلاسبات  من  املاليني  مئات  عن  عبارة  اإلنرتنت  شبكة  ب- 
هذا  ترابط  ومع  ببعض.  بعضها  مرتبطة  العامل  حول  اآللية 
اإللكرتونية  الرسائل  إرسال  أمكن  احلاسبات  من  اهلائل  العدد 
بينها بلمح البصر باإلضافة إىل تبادل امللفات والصور الثابتة أو 
املتحركة واألصوات. وقد مت االتفاق على نظام موحد لتبادل 

مجيع هذه األمناط من املعلومات مت تسميته النسيج العاملي)8(.
البعض  ويعرف  االتصاالت  ثورة  من  جزء  هي  اإلنرتنت  ج- 
بأنها  اآلخر  البعض  يعرفها  حني  يف  الشبكات  بشبكة  اإلنرتنت 
اإلنرتنت  تعريف  وميكن  السريعة،  املواصالت  طرق  شبكة 

بشبكة الشبكات)9(.
2-نشأة االنرتانت: ظهرت االنرتانت نتيجة لظهور العوملة ومرت 

عرب املراحل التالية )10( :
عام  أطلق  الذي   Arpanet ملشروع  نتيجة  اإلنرتنت  كانت   -
1969، وهو مشروع من وزارة دفاع الواليات املتحدة. أنشئ هذا 
املشروع من أجل ربط اجلامعات ومؤسسات األحباث الستغالل 

أمثل للقدرات احلسابية للكومبيوترات املتوفرة؛
-  يف األول من يناير 1983 استبدلت وزارة دفاع الواليات املتحدة 
عنه  واستخدمت  الشبكة  يف  به  املعمول   NCP الربوتوكول 
الشبكة  اليت أسهمت يف منو  األمور  TCP/IP من  بربوتوكول 
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املتحدة  الواليات  جامعات  للعلوم«  الوطنية  »املؤسسة  ربط  هو 
أألمريكية بعضها ببعض مما سّهل عملية االتصال بني طلبة 

اجلامعات وتبادل الرسائل اإللكرتونية و املعلومات؛
-  ويف 6 آب / أغسطس ، 1991 ، ويف املخترب األوروبي للفيزياء 
فرنسا  بني  احلدود  على  يقع  والذي   ،  CERN واجلزيئات 
وسويسرا ، نشر مشروع الشبكة العاملية الويب واليت مت اخرتاعها 

من قبل العامل اإلجنليزي تيم برينرز لي يف عام 1989؛
-  وحبلول عام 1996 صار استخدام كلمة االنرتنت قد أصبح 
شائعا ، وبالتالي ، كان ذلك سببا للخلط يف استعمال كلمة 

إنرتنت على أنها إشارة إىل الشبكة العاملية الويب. 
3- استعماالت االنرتانت: لالنرتانت استعماالت كثرية، وهذا من 
أجل البحث العلمي والتواصل وحتى التجارة، ونذكر من بني 

استعماالتها هي )11( :
 : باإلجنليزية  اإللكرتوني  الربيد   : اإللكرتوني  الربيد  أ- 
يطلق  مصطلح  هو   E-Mail إىل  وختتصر   Electronic Mail
على إرسال رسائل نصية إلكرتونية بني جمموعات يف طريقة 
مناظرة إلرسال الرسائل واملفكرات قبل ظهور اإلنرتنت. حيت يف 
وقتنا احلاضر ، من املهم التفريق بني بريد اإلنرتنت اإللكرتوني      
 Internal الداخلي  اإللكرتوني  الربيد  وبني    Internet E-mail
يف  وخيزن  ينتقل  قد  اإللكرتوني  اإلنرتنت  فربيد   .E-mail
نطاق  خارج  اخري  وأجهزة  شبكات  على  مشفرة  غري  صورة 
)فرتة  الفرتة  هذه  وخالل  واملستقِبل.  املرِسل  من  كاًل  حتكم 
من  بها  وُيعبث  ُتقرأ  أن  الربيد  حملتويات  املمكن  من  االنتقال( 
الربيد على  إذا كان  ، هذا   Third Party خالل جهة خارجية 
قدر من األهمية. أنظمة الربيد اإلليكرتوني الداخلي ال تغادر 

فيها البيانات شبكات الشركة أو املؤسسة ، وهي أكثر أمنًا.
مصطلحّي  يستعملون  الناس  من  الكثري  العاملية:  الشبكة  ب- 
اإلنرتنت والشبكة العاملية )الويب( على أنهما متشابهان أو الشئ 
اإلنرتنيت  مرتادفني.  غري  املصطلحني  احلقيقة  يف  لكن  ذاته. 
طريق  عن  معًا  املتصلة  احلواسيب  شبكات  من  جمموعة  هي 
أسالك حناسية وكابالت ألياف بصرية وتوصيالت السلكية 
هو  الويب   ، ذلك  من  العكس  على  ذلك.  إىل  وما    Wireless
مع  مرتبطة   ، معًا  املتصلة  واملصادر  الوثائق  من  جمموعة 
بعضها البعض عن طريق روابط فائقة Hyperlinks وعناوين 
إنرتنيت URLs. بشكل آخر ، الشبكة العاملية واحدة من اخلدمات 
اليت ميكن الوصول إليها من خالل اإلنرتنت ، مثلها مثل الربيد 

اإللكرتوني ومشاركة امللفات File Sharing وغريهما )12(.
أن  احلاسوب  ملستخدمي  اإلنرتنت  يسمح  بعد:  عن  جـ-الدخول 
 ، بسهولة  املعلومات  وخمازن  أخري  حاسوب  بأجهزة  يتصلوا 
مهما يكن موضعها من العامل. تعرف هذه العملية بالدخول عن 
بعد باإلمكان عمل ذلك بدون استخدام تقنيات محاية أو تشفري 
أو توثيق Authentication، وهذا يشجع أنواعا جديدة من العمل 

املنزلي، ومشاركة املعلومات يف العديد من الصناعات )13(. 

عرب  االتصال  تكلفة  اخنفاض  أدى  لقد  التعاونية:  د-األنظمة 
العمل  واملهارات إىل تطور  واملعارف،  األفكار  تبادل  و  اإلنرتنيت 
ليس   . التعاونية  األنظمة  وظهور  كبري  بشكل  التعاوني 
باإلمكان فقط االتصال بشكل رخيص وعلى نطاق واسع عرب 
االهتمامات  نفس  هلا  جملموعات  يسمح  ولكن  االنرتنت  شبكة 
. ومثال على ذلك حركة  ان تنشئ مواقع مشرتكة بسهولة 
نظام  أنتجت  والتى   ، الربجميات  تطوير  الربجميات احلرة يف 

لينكس و جنو GNU من الصفر)14(.
VoIP يعتمد على  هـ- االتصال الصوتي: الصوت عرب االنرتنت 
الظاهرة  الصوت خالل بروتوكول اإلنرتنت. وبدأت هذه  نقل 
الصوت  لنقل   IRC دردشة  ألنظمة  مساعدة  وأداة  كاختيار 
يف اجتاه واحد. يف السنوات األخرية انتشرت العديد من أنظمة 
هاتف  كما  ومرحية  االستخدام  سهلة  أصبحت  كما   VoIP
عادي. ان هذه األنظمة هي استخدام واعد لالنرتنت ذات تكلفة 
اقل بكثري من املكاملة اهلاتفية العادية ، وخاصة ملسافات طويلة.
من  ختتلف  األحيان  من  كثري  يف  تزال  ال  الصوت  ونوعية 
الكلمة إىل الكلمة وستحتاج إىل بضع الوقت حيت تصبح بنفس 
ذات  أصبحت     VoIP التقليدية.   التلفون  كأجهزة  النوعية 
أشكال  من  شكال  باعتباره   ، اللعب  عامل    يف  متزايدة  شعبية 
جمال  يف  شعبية  األنظمة  أكثر  من  الالعبني.  بني  االتصال 

الصوت عرب اإلنرتنيت هو نظام سكايب)15(.
و-خدمة التلقيم : خدمة التلقيم هي خدمة متكن من متابعة 
إىل  حاجة  دون  بأول  أوال  توفرها  اليت  املواقع  يف  يصدر  ما 
جديد  كان  إن  من  التحقق  أجل  من  لزيارتها  عليها  الدوران 
قد ُنشر عليها، كما أنها على غري الطريقة اليت كانت سائدة 
مسبقا ال تتطلب فعال من ناحية املوقع ألن املستخدم هو الذي 
التلقيمات وقتما  قراءات  النوع من احملتوى بطريق  يطلب هذا 
يريد بطور التشغيل ذاته الذي تعمل به متصفحات الويب، و ال 
تتطلب اإلفصاح عن أي قدر من البيانات الشخصية من جانب 
بهذا  و  اإللكرتوني،  الربيد  عنوان  ال حتى  و  للموقع،  املستخدم 
استخدامها  ميكن  ال  و  املستخدم،  هو  فيها  الوحيد  فاملتحكم 
بشكل ال يرضيه أو مفروض عليه. تشتمل التلقيمة يف أبسط 
صورها عنوانا و ملخصا للموضوع، و رابطا للنص الكامل للخرب 
على موقع ناشر املوضوع. توجد عدة صيغ لنشر التلقيمات، منها 

  . 16RDF و  RSS و Atom

واسعة  سوقا  اإلنرتنت  أصبح  االنرتنت:  عرب  ي-تسويق 
الكبرية ضخمت من أعماهلا بأن  للشركات، بعض الشركات 
 ، اإلنرتنت  عرب  واالجتار  اإلعالن  تكلفة  قلة  مميزات  أخذت 
وهي    E-Commerce اإللكرتونية    بالتجارة  يعرف  والذي 
تعترب أسرع طريقة لنشر املعلومات إىل عدد كبريا من األفراد. 
التسوق.  عامل  يف  ثورة  بعمل  اإلنرتنيت  قام  لذلك  ونتيجة 
مدجمة  اسطوانة  شراء  يطلب  أن  ميكنه  ما  شخص  كمثال  
يومني،  خالل  العادي  الربيد  عرب  تصله  وسوف  اإلنرتنت  عرب 
إذا تيسر ذلك. أيضًا  أو بإمكانه تنزيلها مباشرة عرب اإلنرتنيت 
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والذي  الشخصي،  التسوق  عملية  بتسهيل  اإلنرتنيت  قام 
أو جمموعة  أن تسوق منتج لشخص معني  ما  يتيح لشركة 
إعالني.  وسط  أي  من  أفضل  بطريقة  األشخاص  من  معينة 
واليت  اإلنرتنيت  جمتمعات   ، الشخصي  التسوق  على  كأمثلة 
عن  ليعلنوا  اإلنرتنت  شبكة  مستخدمي  من  اآلالف  يدخلها 
مستخدمي  أن  ومبا  اإلنرتنت.  عرب  صداقات  ويعقدوا  أنفسهم 
فإنهم  عامًا،   25 و   13 بني  أعمارهم  ترتاوح  اجملتمعات  هذه 
هواياتهم  عن  بالتالي  يعلنون  فهم  أنفسهم  عن  يعلنوا  حني 
عرب  التسويق  شركات  تستطيع  هنا  هنا  ومن  واهتماماتهم، 
اليت  املنتجات  عن  لإلعالن  املعلومات  هذه  استخدام  اإلنرتنيت 

توافق رغباتهم واهتماماتهم )17(.  
احملور الثاني: اإلرهاب واالقتصاد االلكرتوني

املعامالت  كل  تنفيذ  يتم  أن  حالًيا  املألوف  من  أصبح  لقد 
االقتصادية -بداية من التسوق من املنزل إىل صفقات مباليني 
السريع كقناة  الدوالرات- عرب اإلنرتنت. لكن تطور االنرتنت 
يف  تطور  القدر  بنفس  يوازيه  مل  االقتصادية،  األعمال  لتنفيذ 
عدائية  بيئة  بكونها  االنرتنت  اشتهرت  فقد  األمن.  مستوى 
اإللكرتونية  االقتصادية   اجلرائم  زيادة  ذلك  على  والدليل 
املنظمة خصوصًا متويل اجلماعات اإلرهابية اليت تؤكد على 

عدم اختاذ اإلجراءات الالزمة للحد من هذه الظاهرة.
أواًل- اإلرهاب االلكرتوني

     أدى التقدم التكنولوجي الكبري وخباصة يف جمال االتصاالت 
إىل تطور اجلرمية بوجه عام، وظهور أمناط جديدة منها على 
معاناة  فزادت  والعاملية،  واإلقليمية  الوطنية  ّكلها  املستويات 
خطورة  وزادت  االلكرتوني،  اإلرهاب  نشاطات  من  العامل  دول 
هذه النشاطات اإلجرامية إىل درجة فاقت قدرات الدول قاطبة 

على املواجهة، مبا يف ذلك الدول الكربى.
1- تعريف اإلرهاب االلكرتوني

سلوك  كل  يف  تتمثل  اليت  املادي،  الطابع  ذات  اجلرمية  هي   -
غري قانوني من خالل استخدام األجهزة االلكرتونية ، ينتج منه 
حصول اجملرم على فوائد مادية أو معنوية مع حتميل الضحية 
خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه اجلرائم هو القرصنة 
من اجل سرقة أو إتالف املعلومات املوجودة يف األجهزة ومن ثم 

ابتزاز األشخاص باستخدام تلك املعلومات)18(.
الصادر  السعودي،  املعلوماتية  جرائم  مكافحة  نظام  ف  وَعرَّ  -
1428/3/8هـ بناًء على قرار  باملرسوم امللكي رقم م/17 وتاريخ: 
اجلرمية  1428/3/7هـ  وتاريخ:   )79( رقم:  الوزراء  جملس 
احلاسب  استخدام  متضّمًنا  ُيرتكب  فعل  بأنها:)أي  املعلوماتية 

اآللي أو الشبكة املعلوماتية باملخالفة ألحكام هذا النظام( )19(.
 )OCDE( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  وتعرفه   -
بأنها:  )1983م(  عام  باريس  اجتماع  يف  املعلوماتية  اجلرمية 
به،  ح  مصرَّ غري  أو  أخالقي  غري  أو  مشروع  غري  سلوك  )كل 

يتعلَّق باملعاجلة اآللّية للبيانات أو نقلها(.

2- أنواع اجلرمية االلكرتونية: تتمثل أنواع اجلرائم االلكرتونية 
فيمايلي )20(:

أحدَث  سواء  البيانات،  معاجلة  وقواعد  ُنُظم  يف  املشروع  غري  الدخول   -
هذا الدخول تالعًبا أو ال؛

- االعتداء على املواقع اإللكرتونية سواء كان ذلك مبسح أو تعديل 
بيانات أو التالعب فيها، أو إعاقة تشغيل النظام؛

- انتهاك السريَّة واخلصوصيَّة للبيانات الشخصيَّة، واإلضرار بصاحبها، 
واإلّطالع على املراسالت اإللكرتونية، واإلدالء بالبيانات الكاذبة 

يف إطار املعامالت والعمليات اإللكرتونية؛
املتداولة  األموال  وهي   - اإللكرتونية  األموال  على  االعتداء   -
أو  اإللكرتونية  التجارة  إطار  يف  ذلك  أكان  سواء   - إلكرتونيًّا 
بواسطة  تقوم  اليت  األموال  وإيداع  غريها، مثل عمليات سحب 
أجهزة الصراف اآللي أو اهلاتف املصريف أو اخلدمات املصرفية 
األموال  هذه  تتعّرض  أْن  ميكن  إْذ  للبنوك؛  اإلنرتنت  بواسطة 
بطاقات  بواسطة  وذلك  األمانة،  وخيانة  والنصب  للسرقة 
ائتمان مزورَّة أو انتهت صالحيتها أو مسروقة، أو اخرتاق املواقع 
اإللكرتونية للبنوك،أو اخرتاق أجهزة احلاسب اآللي للبنوك أو 

عمالء البنوك...اخل ؛
ملواقع  بالوسائل اإللكرتونية مثل:الدخول  أموال غريه  التعدي على   -
مسح  أو  بيانات  وإدخال  العمالء  حلسابات  والدخول  البنوك 

بيانات بغرض اختالس األموال أو حتويلها من حساب آلخر؛
- تزوير أو تقليد التوقيع اإللكرتوني الذي هو عبارة عن رموز متيِّز 
يف  تعتمد  وسيلة  يعد  املعنى  بهذا  وهو  التوقيع،  هذا  صاحب 

املعامالت اإللكرتونية ويقوم مقام التوقيع الكتابي.
3- األمن اإللكرتوني: األمن اإللكرتوني يعنى أي أداة أو تقنية 
األمن  لنظام  املعلومات  أصول  لتحمى  مستخدمة  عملية  أو 
اإللكرتوني، حيث يتيح األمن اإللكرتوني ويضيف قيم للشبكات 

وموجه للبنية األساسية املرنة والصلبة )21(.
الصلبة  األجهزة  تعنى  الصلبة:   األساسية  البنية  مكونات  أ- 
النظام  حلماية  Softwareاملطلوبة  والربجميات    Hardware

والبيانات من التهديدات واألمن من خارج أو داخل النظام.
والعمليات  السياسات،  تعنى  املرنة:  األساسية  البنية  مكونات  ب- 
والربوتوكوالت، والتوجيهات التى حتمى النظام والبيانات من 

مصادرها املختلفة.
ثانيًا - االقتصاد الرقمي

يعترب االقتصاد الرقمي )االلكرتوني( مرحلة جديدة من مراحل 
تطور علم االقتصاد ، و الذي ظهر تزامنا مع تطور تكنولوجيا 
)االقتصاد  الذي  و  االتصال،  و  اإلعالم  تقنيات  و  املعلومات 
الرقمي ( يقوم على فهم جديد أكثر عمًقا لدور املعرفة ورأس 

املال البشري يف تطور االقتصاد وتقدم اجملتمع .
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باالقتصاد  يقصد  )االلكرتوني(:  الرقمي  االقتصاد  1-تعريف 
تكنولوجيا  بني  املستمر  التنسيق  و  التكامل  و  التفاعل  الرقمي 
املعلومات و وسائل االتصال و بني املنظومة االقتصادية )االقتصاد 
االقتصادية  القطاعات  خمتلف  و   ، اجلزئي  االقتصاد   ، الكلي 

األخرى()22(؛
و أيضا يعرف االقتصاد الرقمي »اقتصاد األرقام »أو« االقتصاد 

االلكرتوني« هو تفكيك أو جتزئة
الصورة املرئية، الصوت املسموع، والفيلم، واملعلومات... وغريها 

إىل آحاد وأصفار »شفرة الكمبيوتر«
وإرسال هذه األرقام عرب اخلطوط اهلاتفية أو أمواج اهلواء)23(.

على  تتفق  أنها  السابقني،  التعريفني  من  ورد  مما  نستنتج 
أو  الدمج  ضرورة  على  يرتكز  الرقمي  االقتصاد  تعريف  أن 
اإلعالم  تقنيات  بني  و  املعلومات  تكنولوجيات  بني  املزاوجة 
طريقة  يف  مغايرة  خدمات  و  منتجات  لتقديم   ، االتصال  و 
معاجلة إجراءاتها ، و حتى يف شكلها و سبل تقدميها، عن املفهوم 

التقليدي لالقتصاد .
الرقمي  2-خصائص االقتصاد الرقمي )االلكرتوني(: لالقتصاد 

مزايا و خصائص متعددة ، جنملها يف النقاط التالية )24(:
- العامل الرئيس يف اإلنتاج هي املعرفة؛

بدال  التجارية  والعالمات  كاألفكار  بالالملموس  االهتمام   -
من األصول املادية؛

-  شبكي نظًرا لتطور وسائل االتصاالت احلديثة؛
ومعاجلة  وخزن  حجم  على  كبري  بشكل  يؤثر  مما  رقمي   -

املعلومات؛
-  افرتاضي فمع الرقمنة وشبكة اإلنرتنت بات العمل االفرتاضي 

حقيقة واقعة؛
- احنسار قيود الزمان واملكان اخنفاض التكلفة يف ظل التطورات 

التكنولوجية اجلديدة؛
- انتشار األسواق اإللكرتونية اليت تتميز بسرعة تدفق املعلومات 

عن املنتجات وأسعارها؛
واملنظمات  األفراد  لدى  األخالقية  بالقضايا  الوعي  تدعيم   -

نتيجة للتدفق احلر للمعلومات عرب 
الشبكة اإللكرتونية.

3-مكونات االقتصاد الرقمي: يتكون االقتصاد الرقمي من:

أ- البنوك اإللكرتونية: هي املعامالت املالية بني املؤسسات البنكية 
و املالية و األفراد  و الشركات  التجارية  احلكومية  متخذة 
من  التكنولوجيا واالبتكار أدواتها  لتقديم خدمات بنكية جديدة 
ومتنوعة للعمل، فتطور العمل  املصريف من أداء خدمات مالية  
خاصة حبسابات العميل إىل القيام  خبدمات  املال، االستشارة 

املالية ،خدمات االستثمار والتجارة واإلدارة املالية وغريها.

اإللكرتونية  للمعاني  االستخدام  يعين  اإللكرتوني:  التمويل  ب- 
وتنفيذ  القيمة،  وتقديم  املعلومات  نقل  املعلومات،  الستبدال 
التمويل  ويتضمن  التجارية)25(،  البيئة  فى  التعامالت 

اإللكرتونى أربعة قنوات رئيسية:
- نقل التمويل إلكرتونيًا؛

- تبادل البيانات إلكرتونيًا؛
- نقل املنافع إلكرتونيًا Electronic Benefits transfers؛

 electronic trade اإللكرتونية  التجارية  التأكيدات   -
.confirmations

املعامالت  كل  أو  بعض  تنفيذ  هي  االلكرتونية:  التجارة  ج-   
جتاري  مشروع  بني  تتم  اليت  واخلدمات  السلع  يف  التجارية 
باستخدام  وذلك  ومستهلك  جتاري  مشروع  بني  أو  وآخر 

تكنولوجيا االتصال واملعلومات)26(.
ثالثًا- اإلرهاب االلكرتوني وعالقته باجلرمية االقتصادية وغسل 

األموال:

اإلرهاب  على  اإلنرتنت  عرب  االقتصادي  اإلرهاب  يقتصر  ال 
واالتصاالت  احلديثة  املعلومات  تكنولوجيا  أن  ذلك  املنظم. 
تسمح ألفراد منعزلني باالنغماس يف اإلرهاب االقتصادي سواء 
أو بالتنسيق مع جمموعات متفاوتة األحجام  بالعمل وحدهم 

تتشكل هلذا الغرض.
املعلومات  تبادل  حول  أنفسهم  ينظموا  أن  لالرهابني  وميكن 
للشبكات  وميكن  املعلومات.  تكنولوجيا  استخدام  بفضل  وذلك 
خائلية  إجرامية  عصابة  لتنظيم  واخلربات  األفراد  جُتمع  أن 

.)Virtual( افرتاضية
اليت  واملهارات  االقتصادية  اخلربة  درجة  الرتفاع  ونظراً 
»للتبلور«  مرشحة  تكون  فإنها  االقتصادي،  اإلرهاب  يتطلبها 
يف  اإلنرتنت  وتساهم  احلديثة،  املعلومات  تكنولوجيا  بفضل 
اخل،  والتكنولوجيا...  القوانني  بشأن  واملعارف  املعلومات  حيازة 
أيضًا  استعماهلا  وميكن  اقتصادي،  إرهاب  الرتكاب  الالزمة 
على  تأثري  اجلديدة  وللتكنولوجيات  ضحايا.  عن  التنقيب  يف 
اجملرمني  ِجَعاْب  من  جزءاً  أصبح  الذي  االقتصادي  اإلرهاب 
صناعة  وعمليات  اسرتاتيجياتهم  صميم  يف  املعلومات  وتضع 

القرارات)27(.
السرقات،  أنواع  أن تسهل مجيع  للتكنولوجيات اجلديدة  ميكن 
والتالعب، وختريب املعلومات واالحتيال. وقد استطاع االبتزاز 
بالتهديد، واالبتزاز، ومحاية خطط االبتزاز بالتهديد أو اإليذاء 
اإلنرتنت. وتتحول  أن يقفز قفزة كبرية إىل  الفدية  وطلبات 
موارد املعلومات يف حقيقة األمر إىل رهائن حمتملة يف أيدي 
اجملرمني السيربانيني. فقد حول املبتزون عملياتهم إىل الفضاء 
ضحية  فجأة  نفسه  جيد  أن  أحد  ألي  وميكن  السيرباني، 
ذلك،  دعاية. يضاف إىل  أو  أو تضليل  تهديدي،  ابتزاز  حملاولة 
أن االنفجار يف سرقة اهلويات الذي حيدث منذ مدة يدلل على 
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اإلرهاب االلكرتوني وطرق مواجهته على املستوى العربي دراسة للتجربتني السعودية والقطرية 

منافع  اليت تتيحها اإلنرتنت، واستخدام هويات زائفة لتفادي 
املالحقة القضائية أو املسؤولية اجلنائية أو اإلرهابية اليت مل 
يغفل عنها اجملرمون. ذلك أن انتحال اهلوية، اليت تتم بالفعل 
على اإلنرتنت من العوامل الداخلة يف األنشطة غري املشروعة، 
التحتية  البنى  يستغلون  الذين  اجملرمني  مجيع  مثل  ومثلهم 
بصورة  اإلنرتنت  األموال  غسالو  يستخدم  القائمة،  التقنية 
بواسطة  توليدها  يتم  اليت  األموال  على  للحصول  متزايدة 
األنشطة اإلجرامية مثل تهريب املخدرات، وتهريب األسلحة، 
والرشوة، والبغاء، وسوء استغالل األطفال، والتحايل الضرييب، 
إخل وحتريك هذه األنشطة إىل حيز األعمال القانونية، وعلى 
الرغم من أن غسيل األموال ال يلقي اإلبالغ الكايف عنه، وغالبًا ما 
يكون غري مرئي، فإنه يزداد شهرة على اإلنرتنت. فاإلنرتنت أداة 
مثالية له نظراً لطبيعتها اخلائلية )الُغْفِليَة، الفضاء السيرباني 
)طبيعتها  اإلقليمية  القيود  من  وحتررها  التحويل(  وسرعة 
العابرة للحدود، وتعارض االختصاصات والواليات القضائية(. 
جتعل  واإلنرتنت  استغالله.  األموال  غسل  عمالء  تعلم  ما  وهو 
دوائر  إىل  اإلجرامي  املنشأ  ذات  األموال  حتويل  املمكن  من 
اقتصادية قانونية وذلك باستخدام احلواالت املالية واالستثمار 

والرمسلة.
اإلنرتنت  شبكة  على  والتجارة  واملقامرة  االستثمارات  تعترب 
جتعل  حقيقية-  نقود  مقابل  خيالية  وخدمات  سلع  كبيع   -
رصدها  ويصعب  مشروعة  تبدو  دخول  توليد  املستطاع  يف 
اإللكرتونية  املصرفية  فالعمليات  مقاضاتها.  يستحيل  ويكاد 
شركات  واستخدام  الشبكة،  عرب  العقارية  والعمليات 
كواجهات خائلية والنقد اإللكرتوني ميكن استخدام كل ذلك 
يف غسل غنائم اجلرمية. واملستعملون العاديون قد يدعمون عن 
جهل غسل األموال عندما يستخدمون خدمات خائلية معينة. 
يف  ضالعة  قصد  دون  تصبح  قد  التجارية  املنظمات  أن  كما 
الناحيتني  من  كارثية  تداعيات  من  ذلك  يرافق  ما  بكل  ذلك 
بالنسبة  للمخاطر  رئيسي  مصدر  وهذا  والتجارية.  القانونية 
للشركات، ويوجد اآلن عدد قليل من الوسائل الفعالة للتحكم 

يف هذه الظاهرة اخلاصة بغسل األموال املتصل بتكنولوجيا.
احملور الثالث: طرق وأساليب عمل اإلرهاب االلكرتوني

منها  تعاني  خطرية  وجرمية  معقدة  دولية  ظاهرة  اإلرهاب 
استخدام  يف  بالتطور  فقط  يتجدد  واحلكومات،  الشعوب 
الدول  سالحًا تستخدمه  وأصبح  احلديثة،  والتقنيات  الوسائل 
واجلماعات واألفراد مستفيدة من التطور التقين والتكنولوجي 
لتحقيق أهدافها ومصاحلا على حساب األمن والسلم اجلماعي 
أن  على  واستقرارها.  الدول  سيادة  حساب  وعلى  والفردي 
اجلماعات املتطرفة ال تستطيع القيام بعملياتها اإلرهابية دون 

وجود نشاط اقتصادي ودعم مالي الذي ميكنها من ذلك.
على  االلكرتوني  اإلرهاب  يعتمد  الكرتونيًا:  اإلرهاب  متويل  أواًل 

عدة طرق وأساليب يف متويله منها:
1-احلواالت االلكرتونية: تتم عملية متويل اجلماعات اإلرهابية 

الكرتونيا بعدة مؤشرات تسمى مؤشرات احلواالت االلكرتونية 
ترتبط بشبكة االنرتانت، ومن أهمها)28(:

لتجنب  صغرية  مببالغ  االلكرتونية  احلواالت  استخدام   -
املودع  توقع  اليت قد  املقررة  للعمليات  املقرر  الوصول إىل احلد 

حتت طائلة القانون؛
- احلواالت االلكرتونية من وإىل شخص ما ، يف الوقت الذي ال 
حني  املستفيد  عن  أو  احملول  من  كافية  معلومات  فيه  تتوافر 

يكون توفري تلك املعلومات أمراً ضروريًا؛
خريية  مؤسسات  أو  جلمعيات  حسابات  أو  حساب  استخدام   -

لتجميع األموال، ثم حتويلها إىل املستفيدين باخلارج؛
يتبعها  العميل،  نائب  بها  يقوم  أجنيب  صرف  عمليات  إجراء   -
حواالت الكرتونية  مالية إىل أماكن ليس هلا عالقة جتارية 

مع العميل.
2- وسائل الدفع اخلاصة البنوك االلكرتونية: إن تطور اخلدمات 
املالية ارتبط بتطور تكنولوجيا املعلومات، وواكب هذا التطور 
استحداث وسائل الدفع اخلاصة بالبنوك االلكرتونية  فتعددت 
العامل لتكون وسيلة من وسائل  أنواعها وأشكاهلا على مستوى 
متويل اجلماعات اإلرهابية، ومن بني هذه الوسائل اليت متول 

هذه اجلماعات هي:
نقدية  لقيمة  إلكرتوني  خمزون  هي   : االلكرتونية  النقود  أ- 
للقيام مبدفوعات  على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة 
ملتعهدين غري من أصدرها، دون احلاجة إىل وجود حساب بنكي 
عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة حممولة مدفوعة مقدما 
، وختتلف صور النقود اإللكرتونية وأشكاهلا تبعا للوسيلة اليت 
يتم من خالهلا ختزين القيمة النقدية، ووفقا حلجم القيمة 
اىل  وتقسم  التكنولوجية  الوسيلة  تلك  املخزونة على  النقدية 

معيارين)29(:
- املعيار األول : إن النقود االلكرتونية تنقسم إىل:

* البطاقات السابقة الدفع : ويتم مبوجب هذه الوسيلة ختزين 
بطاقة  على  مثبتة  إلكرتونية  شرحية  على  النقدية  القيمة 
عليها  ويسجل  الذكية  البطاقات  أهمها:  ومن  بالستيكية، 

القيمة األصلية واملبلغ .
الصلب  القرص  على  هنا  النقود  ختزين  ويتم  املرن:  القرص   *
يريد  متى  باستخدامها  الشخص  ليقوم  الشخصي  للكمبيوتر 
من  الوقت  ذات  يف  اخلصم  ويتم  اإلنرتنت،  شبكة  خالل  من 
الكمبيوتر  ذاكرة  على  املخزنة  اإللكرتونية  النقدية  القيمة 

الشخصي.
من  مركبًا  خليطًا  الوسيلة  هذه  وتعد  املختلطة:  الوسيلة   *
القيمة  شحن  مبوجبها  يتم  حيث  السابقتني،  الطريقتني 
على  الدفع  سابقة  إلكرتونية  بطاقة  على  املوجودة  النقدية 
شبكة  عرب  وبثها  بقراءتها  يقوم  الذي  اآللي  احلاسب  ذاكرة 

اإلنرتنت إىل الكمبيوتر الشخصي لبائع السلع واخلدمات.
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-املعيار الثاني : إن النقود اإللكرتونية تنقسم :

* بطاقات ذات قيمة نقدية ضعيفة: وهي بطاقات صاحلة للوفاء 
واحداً  واليت ال تتجاوز قيمتها دوالراً  السلع واخلدمات  بأمثان 

فقط.
تزيد قيمتها عن  اليت  تلك  بطاقات ذات قيمة متوسطة: وهي   *

دوالر ولكنها ال تتجاوز 100 دوالر.
اإللكرتوني  الشيك  إرسال  يتم  اإللكرتونية:  الشيكات  ب- 
باالنرتنيت من املشرتي إىل البنك، هذا األخري يقبله ويظهره ثم 
بنك  اإللكرتوني من  للتحصيل  البائع  بنك  إلكرتونيا إىل  يرده 

املشرتي)30(.  
ج- البطاقات : ويوجد أنواع كثرية منها:

يف  املصارف  تصدرها  اليت  البطاقات  االئتمان:وهي  بطاقة   -
حدود مبالغ معينة، ويتم استخدامها كأداة وفاء وائتمان ألنها 
تتيح حلاملها فرصة احلصول على السلع واخلدمات مع دفع 
آجل لقيمتها، ويتم احتساب فائدة مدينة على كشف احلساب 
بالقيمة اليت يتجاوزها العميل يف نهاية كل شهر ألنها تعترب 

إقراضا مقدما من املصرف)31(.
الشراء  حلاملها  البطاقة  هذه  ختول   : الشهري  اخلصم  بطاقات   -
)ال  حمــــدودة  ولفرتة  معني  مبلغ  حدود  يف  النقدي  والسحب 
فإذا  عليه  املستحق  املبلغ  دفع  يف  تقسيط  دون  شهر(  تتجاوز 
تأخر العميل يف تسديده فرضت عليه فائدة حسب االتفاق بني 

املصدر وحامل البطاقة )32(.
بأنه ال يتضمن  البطاقات  النوع من  الدفع: يتميز هذا  - بطاقات 
ائتمان ، بل أن يكون حلاملها رصيد بالبنك ومن ثم خصم قيمة 

الصفقة من حسابه لدى هذا البنك يف احلال)33(.
بطاقة  بأنها  الذكية  البطاقة  تعرف   : الذكية  البطاقات   -
معلومات  على  حيتوي  مدمج  ميكروسوفت  ذات  بالستيكية 
عن حاملها ) حمفظة إلكرتونية( مثل احلقائق املالية ومفتاح 
االئتمان  بطاقة  وأرقام  احلساب  ومعلومات  اخلاصة  الشفرة 
البطاقة  هذه  البعض  ويشبه   ،)34( الصحي  التامني   ومعلومات 
بالبيانات  سجال  على  فعال  حتتوي  لكونها  املتنقل  بالكومبيوتر 
وحدود  البطاقة  لصاحب  القائمة  واألرصدة  واملعلومات 
الشخصية  بياناته  عن  فضال  بها  تقوم  اليت  املالية  التصرفات 
للحماية ضد  السري، كما حتتوي على عدة عناصر  والرقم 
حالة  يف  الغري  جانب  من  االستخدام  وسوء  والتزييف  التزوير 

سرقتها، أو حماولة تقليدها. 
أصبح  اإللكرتونية:  األموال  على  اإلرهابية  االعتداءات  ثالثًا- 
املتعددة يف  املعلومات قيمه غري تقليديه الستخداماتها  لربامج 
كافة اجملاالت االجتماعية واالقتصادية فهذه القيمة املميزة 
أهمية  تبدو  وهنا   ، للتداول  حمال  جتعلها  املعلومات  لربامج 
اإلنرتنت بصفته مصدر للمعلوماتية، مما أدى إىل ظهور قيمه 
املعلوماتية   باألموال  عرفت  جديدة  وأموال  جديدة  اقتصاديه 

عرفت  جديدة  جرائم  املعلوماتي  املال  هذا  ظهور  وصاحب 
باجلرائم املعلوماتية منها)35(:

املتداولة  األموال  وهي   - اإللكرتونية  األموال  على  االعتداء   -1
أو  اإللكرتونية  التجارة  إطار  يف  ذلك  أكان  سواء   - إلكرتونيًّا 
بواسطة  تقوم  اليت  األموال  وإيداع  غريها، مثل عمليات سحب 
أجهزة الصراف اآللي أو اهلاتف املصريف أو اخلدمات املصرفية 
األموال  هذه  تتعّرض  أْن  ميكن  إْذ  للبنوك؛  اإلنرتنت  بواسطة 
بطاقات  بواسطة  وذلك  األمانة،  وخيانة  والنصب  للسرقة 
إخرتاق  أو  مسروقة،  أو  صالحيتها  انتهت  أو  مزورَّة  ائتمان 
اآللي  احلاسب  أجهزة  اخرتاق  أو  للبنوك،  اإللكرتونية  املواقع 

للبنوك أو عمالء البنوك...اخل .
الدخول  مثل:  اإللكرتونية  بالوسائل  غريه  أموال  على  التعدي   -2
أو  بيانات  وإدخال  العمالء  حلسابات  والدخول  البنوك  ملواقع 
حساب  من  أوحتويلها  األموال  اختالس  بغرض  بيانات  مسح 

آلخر؛
بداية  مع  االئتمانية:  البطاقات  أرقام  على  السطو  3-جرائم 
واكبت  االنرتنت  شبكة  خالل  االئتمانية  البطاقات  استخدام 
ظهور الكثري من املتسللني للسطو عليها بال هوادة، فالبطاقات 
االئتمانية تعد نقود ا ًالكرتونية واالستيالء عليها يعد استيالء 

على مال الغري)36(.
إن االستيالء على بطاقات االئتمان أمر ا ًليس صعبًا فلصوص 
بطاقات االئتمان مثال يستطيعون اآلن سرقة مئات األالف من 
أرقام البطاقات يف يوم واحد من خالل شبكة االنرتنت ومن ثم 

بيع هذه املعلومات لآلخرين.
ويتعدى األمر إىل املخاطر األمنية اليت ميكن أن تتعرض هلا 
البطاقات االئتمانية احلالية فنحن اآلن يف بداية ثورة نقدية 
تكون  بأن  هلا  يتنبأ  واليت  االلكرتونية  النقود  اسم  عليها  يطلق 
مكملة أن يزداد االعتماد على هذا النوع اجلديد  للنقود الورقية 

أو البالستيكية ومن املتوقع أيضا واحلديث من النقود.
4-السطو على أموال البنوك : أصبحت البنوك واملصارف هي هدف 
حملرتيف التالعب واخرتاق شبكات االنرتنت والذين يتالعبون يف 
كشوف حسابات العمالء ونقل األرصدة من حساب آلخر وقد 
تكون بصورة ثانية كإضافة بضعة أرقام أو أصفار إىل رقم ما 

يف هذا احلساب.
رابعًا- دور النقود اإللكرتونية يف عمليات غسل األموال لتمويل 
النقود  بني  السلبية  العالقة  تتجلى  اإلرهابية:  اجلماعات 
األموال  غاسل  باستغالل  األموال  غسل  وجرمية  اإللكرتونية 

هلذه النقود كوسيلة الرتكاب جرميته.
نقدية  اإللكرتونية وسيلة مثالية الختزان  قيمة  النقود  تعد 
هذه  لغسل  متهيداً  مشروع  غري  مصدر  من  متحصلة  ألموال 
املتطورة من  الوسيلة  . وهنا يربز اجلانب السليب هلذه  األموال 
وسائل الدفع، حبيث تتحول إىل وسيلة الرتكاب جرمية غسل 
األموال على اعتبار أن مراقبتها مسألة يف غاية الصعوبة، فهي 
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تظهر  ال  و  حركتها،  مراقبة  ميكن  حمسوسة  مادية  ليست 
يستطيع  الطريقة  وبهذه  بها.  للمتعاملني  احلقيقية  اهلوية 
واملصرفية  املالية  العمليات  يشاء من  القيام مبا  األموال  غاسل 
غري  أمواله  حقيقة  إخفاء  يف  احلقيقية  غايته  إىل  للوصول 
باستخدام  األموال  لغسل  كبرية  إمكانية  توجد  إذاً  املشروعة. 
النقد الرقمي من خالل مرحليت اإليداع والدمج، ففي املرحلة 
املال عن طريق  بتدوير هذا  املراد غسله  املال  يبدأ حائز  األوىل 
االفرتاضي  أو  املادي  العامل  يف  سواء  املالية،  املؤسسة  يف  إيداعه 
احملاسبية  القيود  يتفادى  وبذلك  الرقمي،  اإليداع  بطريقة 
حتويالت  بإجراء  احلائز  يقوم  الدمج  مرحلة  ويف  الورقية. 
رقمية إىل دول ليس فيها عمليات غسل أموال، ثم يعيد حتويلها 
إىل أماكن أخرى وإدخاهلا يف حركة االقتصاد العاملي دون أن 

تتعرض خلطر كشف مصدرها احلقيقي)37(.
يف  االنرتانت  اإلرهاب  يستخدم  االلكرتونية:  التجارة  خامسًا- 
دوليًا  واحملرم  املمنوع  التجاري  جمال  يف  متنوعة  استخدامات 

منها)38(.
1- جتارة املخدرات عرب االنرتنت: يف عصر االنرتنت ظهرت خماوف 
جديدة من مواقع السوء املنتشرة على االنرتنت واليت ال تتعلق 
تتعداه  بل  الستخدامها  اهلواة  وتشويق  للمخدرات  بالرتويج 
إىل كيفية زراعة وصناعة املخدرات بكافة أصنافها وأنواعها 
وبأبسط الوسائل املتاحة وقد انتشرت تلك املواقع على الشبكة 

منذ عامني .
2- القمار عرب االنرتنت : يف املاضي كان لعب القمار يستلزم وجود 
الالعبني معا على طاولة واحدة ليتمكنوا من لعب القمار ، أما 
اآلن ومع انتشار شبكة االنرتنت على مستوى العامل فقد أصبح 
لعب القمار أسهل حيث التف الالعبني على صفحة واحدة من 
متفرقة  أماكن  ومن  العامل  مستوى  على  االنرتنت  صفحات 

أسهل من ذي قبل.
القمار  ألعاب  يف  املتخصصة  املواقع  من  كثري  تنافست  كما 
لتزويد صفحات مواقعهم بكثري من الربامج نظرا الن الالعبني 
مواقع   جعل  الذي  األمر  مسكنه،  يف  كل  اللعب  بإمكانهم  بات 
ومراقبة  اشتباه  حمل  االنرتنت  على  االفرتاضية  الكازينوهات 
من قبل السلطات ، بالرغم من مشروعية أندية القمار ، إال أن 
املشكلة القانونية اليت تواجه أصحاب مواقع القمار االفرتاضية 

على االنرتنت كونها غري مصرح هلا قانونيا.
احملور الرابع : جتربة اململكة العربية السعودية ودولة قطر يف 

مواجهة اإلرهاب االلكرتوني

لقد شهد العامل خالل العقدين املاضيني ثورة هائلة يف جمال 
كانت  التطور  هلذا  ونتيجة  واالتصاالت.  املعلومات  تقنية 
التطور  هذا  حتديات  ملواجهة  قانوني  إطار  وجود  إىل  احلاجة 
بها  و  اجملتمع  مرآة  تعد  القوانني  وأن  سيما  واملستمر،  الكبري 

يقاس تطوره.
الدول  من  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جملس  دول  تعترب 

اليت خطت خطوات جذرية يف إجياد بيئة قانونية قادرة على 
جديدة،  قوانني  استحداث  يف  متثلت  التحديات  تلك  مواجهة 
يشهده  الذي  الكبري  التطور  مع  تتالءم  قائمة  قوانني  وتعديل 
العامل يف جمال املعلوماتية. من هذا املنطلق سوف حناول يف هذا 
احملور تسليط الضوء على اجلهود اخلليجية يف جمال تشريع 

ملواجهة اإلرهاب االلكرتوني.
اإلرهاب  مواجهة  يف  السعودية  العربية  اململكة  جتربة  أواًل- 

االلكرتوني

وبعيدة  سريعة  تطورات  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت  لقد 
ذلك  يف  مبا  الدولي  مالي  القطاع  صعيد  على  والنطاق  املدى 
االقتصادي  اإلرهاب  مكافحة  على  للعمل  اجلهود  تنسيق 
االلكرتوني، حيث تبنت اململكة العربية السعودية جمموعة من 
املختلفة واليت مشلت تدابري قضائية ومعايري أخرى  املبادرات 
إصدار  طريق  عن  اجملال  هذا  يف  الدولية  للتطورات  استجابة 
األموال  قواعد مكافحة غسل  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
القواعد يف  2012 م ، حيث نصت هذه  ومتويل اإلرهاب فرباير 
هذه  ومن  االلكرتوني  اإلرهاب  مكافحة  على  منها  املواد  أحدى 

املواد هي:
األموال  لتحويل  جديدة  إلكرتونية  نظم  أي  تطبيق  عند   -1
تكون  أن  على  صممت  أنها  من  التأّكد  جيب  فإنه  واملدفوعات 
األموال  غسل  عمليات  واكتشاف  مبنع  تسمح  قدرات  لديها 
اإللكرتوني  الدفع  أساليب  ضمن  ومن  اإلرهاب.  ومتويل 
املثال، البطاقات املسبوقة الدفع، احملافظ  اجلديدة، على سبيل 
عرب  واملدفوعات  املخّزنة،  القيمة  ذات  االلكرتونية/والبطاقات 
فإنه  إخل...,  اإلنرتنت،  على  الدفع  وخدمات  اجلوالة،  اهلواتف 
جيب التأّكد من أن ال يتم تقديم هذه اخلدمات إاّل إىل العمالء 
أو  البنك  مع  أخرى  مصرفية  عالقة  أو  حسابًا  ميلكون  الذين 

حمل الصرافة )39(. 
املعلومات  تقديم  اإللكرتونية  البنكية  العمليات  تشمل   -2
(كاهلاتف  إلكرتونية  وسائل  خالل  من  واخلدمات  واملنتجات 
وغرف  البيع،  نقاط  اآللي،  الصراف  اإلنرتنت،  الثابت/اجلّوال، 
للبنوك  عديدة  فرصًا  العمليات  هذه  وتوفر   ، اآللي).  املقاصة 
بطريقة  وخدماتها  منتجاتها  من  متنوعة  جمموعة  لتقّدم 

أسرع وأرخص وأكثر راحة.
الوسائل  البنكية عرب  تقّدم خدماتها  اليت  البنوك  ويتزايد عدد 
اخلدمات  جمموعة  تتوسع  كما  ملحوظ،  بشكل  االلكرتونية 
االئتمان  وبطاقات  احلسابات  خدمات  ذلك  يف  مبا  املتوفرة 
وغري  األسهم  وتداول  الفواتري  تسديد  وخدمات  والتحويالت 
عرضة  اإللكرتونية  البنكية  العمليات  تكون  وبالتالي  ذلك. 
لغسل األموال ومتويل اإلرهاب بسبب إخفاء اسم املستخدم عند 
استعمال اخلدمة وسرعة تنفيذ العمليات وانتشارها اجلغرايف 

الواسع.
وحمالت  البنوك  على  ينبغي  فإنه  املخاطر  هذه  ولتفادي 
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ملنع  كافية  تدابري  واختاذ  سياسات  بوضع  تقوم  أن  الصرافة 
سوء استغالل التطورات التكنولوجية يف غسل األموال أو متويل 
اإلرهاب. ومبا يتواءم كحد أدنى مع متطلبات قواعد اخلدمات 
العربي  النقد  مؤسسة  عن  الصادر  اإللكرتونية  املصرفية 
واخلدمات  املنتجات  بتقديم  يسمح  ال  أنه  كما  السعودي. 
البنكية اإللكرتونية (العمليات البنكية على اإلنرتنت أو اهلاتف 
أو الصرّاف اآللي أو اهلاتف اجلّوال أو أي وسيلة دفع إلكرتونية 
عالقة  أو  مصرفيًا  حسابًا  لديهم  يكن  مل  ما  للعمالء  جديدة) 

أخرى مع البنك)40(.
ثانيًا- جتربة دولة قطر يف مواجهة اإلرهاب االلكرتوني

املوجهة  اجلهة  وهو  املركزي(  قطر  )مصرف  وضع  لقد 
التعليمات  من  جمموعة  قطر،  دولة  يف  املالية  للمؤسسات 
احلاكمة هلذا النوع من املعامالت املصرفية واليت ال تتم وجهًا 
أو  البينية  املخاطر  بعنوان  احلديثة،  التقنيات  عرب  أو  لوجه 
خماطر قنوات تقديم اخلدمة، وذلك بهدف ضبط واكتشاف 
ومنع أنشطة غسل األموال ومتويل اإلرهاب واإلبالغ عنها من 
خالل النقاط التالية )تعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2010( )41(:
1-تقييم املخاطر البينية

غسل  خماطر  وتوثق  تقيم  أن  املالية  املؤسسة  على  جيب  أ- 
املشروعة  غري  األنشطة  من  وغريها  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
اإللكرتونية،  املصرفية  واملعامالت  اآلليات  تشكلها  اليت 
واملعامالت اإللكرتونية األخرى اليت يتم من خالهلا بدء عالقة 

العمل ومزاولتها واالستمرار فيها؛
واملراقبة  الواجبة  العناية  التدابري  شدة  تكون  أن  ب-جيب 
املستمرة فيما يتعلق بواجهة بينية حمددة مالئمة ومتناسيبة 
هذه  تشكلها  قد  اليت  واحملتملة  الظاهرة  املخاطر  درجة  مع 

الواجهة البينية.
2- السياسات واإلجراءات اخلاصة باملخاطر البينية

أ-جيب أن تضع املؤسسة املالية السياسات واإلجراءات واألنظمة 
ومتويل  األموال  لغسل  احملددة  املخاطر  ملعاجلة  والضوابط 
خمتلف  يشكلها  مشروعة  غري  أخرى  أنشطة  أي  أو  اإلرهاب 
من  يتم  اليت  التكنولوجية  والتطورات  البينية  الواجهات  أنواع 

خالهلا بدء عالقة العمل ومزاولتها واالستمرار فيها؛
ب- جيب أن تشمل السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط 

تدابري ترمي إىل)42(:
غسل  إطار  يف  التكنولوجية  التطورات  استخدام  سوء  منع   -

األموال ومتويل اإلرهاب؛
أو  العمل اليت ال تتم  املرتبطة بعالقة  إدارة املخاطر احملددة   -

املعامالت اليت ال تتم وجهًا لوجه.
ج-جيب أن تشمل املؤسسة املالية يف منهجية إجراءاتها كيفية 
من  يتم  اليت  البينية  بالواجهة  يتعلق  فيما  العمالء  تصنيف 

خالهلا بدء عالقة العمل ومزاولتها واستمرارها.
3-عالقات األعمال اليت ال تتم وجهًا لوجه والتقنيات احلديثة:

تتم وجها  اليت ال  املعامالت  أو  العمل  تكون عالقة  أن   أ- ميكن 
لوجه أيًا من األنواع التالية:

عرب  إبرامها  يتم  اليت  املعامالت  أو  العالقات  أنواع  خمتلف   -
اإلنرتنت، أو وسائل تقنية متطورة أخرى؛

عرب  مزاولتها  أو  توفريها  يتم  اليت  املعامالت  أو  -اخلدمات 
اإلنرتنت، واستخدام آالت الصراف اآللي، وما إىل ذلك؛

- معامالت نقاط البيع اإللكرتونية، أو استخدام البطاقات ذات 
القيمة املدفوعة مسبقًا أو القابلة للتعبئة أو املتصلة باحلساب؛

- جيب أن تتضمن السياسات واإلجراءات واألنظمة والضوابط 
إضافية  وثائق  طلب  احلسابات  من  األنواع  بهذه  املتعلقة 
صحة  من  للتحقق  إضافية  تدابري  وتطبيق  اهلوية،  لتحديد 

الوثائق املقدمة، وتطوير االتصال املستقل، وما إىل ذلك؛
الواجبة  العناية  تدابري  املالية  املؤسسة  لدى  يكون  أن  جيب   -
احملددة والفعالة اليت ميكن تطبيقها على العمالء الذين ال يتم 
التعامل معهم وجهًا لوجه. وحتديداً جيب على املؤسسة املالية 
الشخص  هو  العميل  أن  من  للتأكد  الالزمة  التدابري  إرساء 

الذي يدعيه ومن أن العنوان املزود هو بالفعل عنوانه. 
من  الدفع  عمليات  بإمتام  تسمح  اليت  املالية  املؤسسة  ب-على 
املراقبة  أن  من  تتأكد  أن  اإللكرتونية  الشبكة  خدمات  خالل 
وأن  األخرى،  املتبعة يف خدماتها  ذاتها  املعامالت هي  على هذه 
غسل  خماطر  لتقييم  املخاطر  على  مرتكزة  منهجية  لديها 

األموال ومتويل اإلرهاب الناشئة عن مثل هذه اخلدمات.
اخلامتة

لإلنسان  قدم  املعاصرة  احلياة  تطور  أن  البحث  هذا  ختام  يف 
وسائل جديدة متكنه من إمتام معامالته والسيما االقتصادية 
وتكنولوجيا  التقنية  وسائل  وتأتي  وسهولة،  يسر  بكل  منها 
استغالهلا  عن  يتوان  مل  اإلرهابي  لكن  مقدمتها.  يف  احلديثة 
السلطات  على  جيب  لذلك  االقتصادية،  اجلرمية  الرتكاب 
عالية  درجة  على  تكون  أن  اجلرمية  هذه  مبكافحة  املختصة 
وسائل  ميزات  من  االستفادة  من  ملنعه   واحلذر  احليطة  من 

التقنية وتكنولوجيا احلديثة الرتكاب جرميته.
القوائم  إعداد  تكييف  ملدى  تناولنا  خالل  من  البحث:  نتائج   -1
املالية يف شركات التأمني التعاوني، توصلنا إىل النتائج التالية: 
- أن ثورة تكنولوجيا االتصال قد سارت على التوازي مع ثورة 
تكنولوجيا املعلومات، وال ميكن الفصل بينهما فقد مجع بينهما 
فرتابطت  االتصال  نظم  إليه  تطورت  الذي  الرقمي،  النظام 

شبكات االتصال مع شبكات املعلومات؛
البعض  ويعرف  االتصاالت  ثورة  من  جزء  هي  اإلنرتنت   -
بأنها  اآلخر  البعض  يعرفها  حني  يف  الشبكات  بشبكة  اإلنرتنت 
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اإلرهاب االلكرتوني وطرق مواجهته على املستوى العربي دراسة للتجربتني السعودية والقطرية 

اإلنرتنت  تعريف  وميكن  السريعة،  املواصالت  طرق  شبكة 
بشبكة الشبكات؛

- اإلرهاب االلكرتوني هو كل سلوك غري مشروع أو غري أخالقي 
ح به، يتعلَّق باملعاجلة اآللّية للبيانات أو نقلها. أو غري مصرَّ

املستمر  التنسيق  و  التكامل  و  التفاعل  الرقمي هو   االقتصاد   -
املنظومة  بني  و  االتصال  وسائل  و  املعلومات  تكنولوجيا  بني 
خمتلف  و   ، اجلزئي  االقتصاد   ، الكلي  االقتصاد   ( االقتصادية 

القطاعات االقتصادية األخرى؛
مجاعات  متويل  يف  االلكرتوني  االقتصاد  اإلرهاب  يتمثل   -
عرب  املخدرات  وجتارة  األموال  وغسل  إلكرتونيًا  اإلرهابية 

االنرتانت....إخل؛
غسل  مكافحة  قواعد  السعودية  العربية  اململكة  أصدرت   -
هذه  نصت  حيث   ، م   2012 فرباير  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
القواعد يف أحدى املواد منها على مكافحة اإلرهاب االقتصادي 

االلكرتوني؛
املوجهة  اجلهة  وهو  املركزي(  قطر  )مصرف  وضع  لقد   -
التعليمات  من  جمموعة  قطر،  دولة  يف  املالية  للمؤسسات 
احلاكمة هلذا النوع من املعامالت املصرفية واليت ال تتم وجهًا 

لوجه أو عرب التقنيات احلديثة.
2- توصيات البحث: انطالقًا من تناولنا للموضوع ميكن أن نقدم 

جمموعة من التوصيات:
واألجهزة  واملالي  االقتصادي  اجلهاز  يف  العاملني  إخضاع   -
االلكرتوني  االقتصاد  اإلرهاب  جرمية  مبالحقة  املختصة 
اجلرمية  هذه  مع  التعامل  من  متكنهم  تدريبية  لدوراٍت 
على  قادرين  وجتعلهم  واالستخدام  الظهور  حديثة  حبسبانها 

اكتشاف حاالت االستخدام غري املشروع هلا؛
من  مجلة  إطالق  طريق  عن  التوعوي  باجلانب  االهتمام   -
أهمية  تتناول  القرار  أصحاب  تستهدف  التوعوية  احلمالت 
محالت  وتنظيم  تطويرها،  وضرورة  السيربانية  التشريعات 
توعوية تستهدف القطاع العام والقطاع اخلاص واألفراد حول 

أهداف التشريعات السيربانية وآثارها على جمتمع املعلومات؛
التشريعات  إعداد  جمال  يف  اإلقليمي  التعاون  ضرورة   -
تبذهلا جامعة  اليت  أهمية اجلهود  والتأكيد على  السيربانية، 

الدول العربية واإلسكوا يف هذا اجملال؛
- التعاون اإلقليمي يف جمال تدريب القضاة واحملامني والفنيني 
الضبط  ورجال  الشرطة  وأجهزة  العامة  النيابة  وأعضاء 
من  تضمنته  ما  واهم  السيربانية  التشريعات  حول  القضائي 

أحكام وكيفية تطبيقها.
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