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ملخص الثحث
تعد اجلردية ادلعلوماتية من ادلواضيع األكثر انتشاراً على ادلستوى الدورل واالقليمي
واحمللي .فلقد أخذت ىذه اجلردية ,باعتبارىا نتاج االستخداـ السليب للتكنولوجيا وما يتصل هبا
من تقنيات ,حيزاً كبَتاً من االىتماـ هبذا اجلانب وذلك جلسامة االثار الناشئة عن ىذه الظاىرة
احلديثة نوعاً ما ويف مجيع رلاالت احلياة .يف الوقت الذي وجدت ىذه اجلرائم صدى لدى
ادلعنيُت دبواجتتتا ,دل صلد ىناؾ اتااؽ أو شبو اتااؽ لديتم على مصطلح معُت أو تعريف ما أو
تصنيف زلدد حبيث تشَت إذل االنشطة غَت القانونية وغَت االجتماعية اليت ديكن أف تندرج ربت
مسمى ىذه اجلردية .لذلك فإف ربديد النقاط السابقة مع ما يتصل هبا من قضايا متمة قد تثار
يف ظل ىذا ادلصطلح ,كتحديد الدور الذي يلعبو احلاسب واالنظمة التقنية وعبلقتتا بالعامل
البشري ,يكوف من اساسيات انشاء اسًتاتيجية قانونية يف سبيل مكافحة ىذه اجلردية.
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ادلقذمـــــة
حييط بكل ظاىرة الكثَت من األسئلة تتعلق يف بياف ماىيتتا بعد أف تصبح واقعاً يف حياتنا

وبصورة خاصة ما يتصل بالتطور التكنولوجي يف رلاؿ االتصاؿ والذي بات قلق القانونُت,

ومجيع ادلتتمُت هبذا اجملاؿ يف زلاولة تقليل مستوى االنشطة االجرامية يف اجملتمع( ,)1منتا أمر

زلتوـ وليس ذلم فقط بل حىت الناس العاديُت ويف مجيع اجملاالت .كيف ال وأهنا غزت مجيع

ميادين احلياة ,وبالشكل الذي ال يقتصر على النطاؽ احمللي أو اإلقليمي بل امتد إذل العادل

ككل .فتذه التقنيات ورغم أهنا جعلت احللم حقيقة مادية بعد أف كاف خياؿ يدور يف الذىن
وجعلت كل شيء يف متناوؿ اليد مقدمة للمجتمع اإلنساين فوائد ال ديكن عدىا ,لكن صلدىا يف
ذات الوقت قلق يتزايد وىاجس أمٍت يتدد كياف اجملتمع وذلك نتيجة دلا أفرزتو من سلبيات
زبالف األسس الصحيحة للبناء االجتماعي متبلورة يف جرائم زبرج عن نطاؽ السيطرة وهتاجم
ادلصاحل العامة واخلاصة على حد سواء .لقد خلقت ىذه التقنيات أعماؿ ربمل يف العديد من
جوانبتا الصاة اإلجرامية .خصوصا ,أف العبلقة بُت معدؿ اجلردية وظتور ىذه التقنيات ىي
عبلقة طردية ,حيث أف ىذه التقنيات تقلل من صعوبات ارتكاب اجلردية وبالشكل الذي يزيد

من معدالت ارتكاهبا( .)2ولبلرتباط الوثيق بُت ىذه التقنيات ادلتمثلة باحلاسب وادلعلومات وىذه
األفعاؿ ظتر ما يعرؼ باجلردية ادلعلوماتية .فتذه اجلرائم ذبذب مستوى من االىتماـ شلا جعلتا
فريدة انتجت ثروة من الدراسات الاقتية والتقارير احلكومية ورلموعة من التشريعات

اجلديدة( .)3واظترت االحصائيات أف ىذه اجلردية قد اصبحت ظاىرة نامية( .)4يف احلقيقة ,ىذه
الظاىرة تضع الكثَت من عبلمات االستاتاـ .وألجل إزالة الغموض احمليط هبا يتطلب االمر
ربديد ماتوـ ىذه الظاىرة ورسم اإلطار الواضح دلدلوذلا ,وكذلك بياف عبلقة ودور احلاسب يف
تنايذ ىذه اجلردية .لذا سيتم تقسيم ىذا ادلوضوع إذل مبحثُت ,خصصنا األوؿ لتحديد ماتوـ
اجلردية ادلعلوماتية ,وكرسنا الثاين لبحث تصنيف اجلردية ادلعلوماتية وأمهية احلاسب يف ارتكاهبا.
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ادلثحث األول

مفهىم اجلرمية ادلعلىماتية

لتسليط الضوء على معٌت زلدد للجردية ادلعلوماتية ,فقد ناقشنا ىذا يف أمرين سبثبل يف-:
األوؿ إيضاح تعريف اجلردية ادلعلوماتية والثاين استعراض أىم اخلصائص اليت سبتاز هبا ىذه
اجلردية ,اليت ديكن القوؿ بأهنا جردية العصر كوهنا ظاىرة حديثة يف اغلب اجلوانب ,سعياً منا يف
ربديد إطار عميق دلاتوـ اجلردية ادلعلوماتية .

ادلطلة األول  :تعريف اجلرمية ادلعلىماتية

من وجتة النظر الواسعة ,ربديد التعريف وادلصطلح يكوف نقطة بداية متمة .حيث أهنا

تقدـ قاعدة لتطوير القانوف ادلتعامل مع ادلشاكل ادلصاحبة لسوء استخداـ ىذه االجتزة

والتقنيات .عبلوة على ذلك ,أف فتم نطاؽ ادلصطلح يستل ادلواءمة الدولية للقوانُت( .)5ولكي
نكوف أماـ تعريف دقيق للجردية ادلعلوماتية حييط بكل جوانبتا كوهنا ظاىرة ىي عبارة عن خليط
من أمور فنية وقانونية .فقد قسمنا ىذا ادلطلب إذل ما يأيت -:
أوالً  -:ادلصطلح األنسب -:

يبلحظ على األحباث والدراسات اليت أجريت بصدد ىذا ادلوضوع ,عدـ االتااؽ على

مصطلح معُت يكوف أكثر دقة للداللة على ماتوـ ىذه الظاىرة اإلجرامية ادلستحدثة .إذ أف

ىناؾ العديد من ادلصطلحات اليت شاع استخدامتا على مستوى الاقو أو التشريعات كل

حسب نظرتو ذلذا ادلوضوع.
فاي بدايات ىذا النوع من اجلرائم أطلق عليتا مصطلح احتياؿ احلاسب

( )computer fraudعلى اعتبار أف ىذه اجلردية ىي األكثر شيوعاً عند ظتور ىذه اجلرائم(.)6
واحلقيقة أف ىذا ادلصطلح أصبح ال يبلئم ما أضحت عليو ىذه اجلرائم ,ذلك أف االحتياؿ ىو
اآلف أحد أنواع ىذه اجلرائم وليس مصطلح يطلق على الظاىرة ككل.
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وىناؾ أيضاً مصطلح جرائم التكنولوجيا العالية ( ,)high-techكوف أف استخداـ ىذا
ادلصطلح يكوف استقراء للتطورات التكنولوجيا يف العقود االخَتة( .)7يف الواقع ,أف ىذا
ادلصطلح يتجاوز تكنولوجيا شبكات ادلعلومات ليشمل التطورات التكنولوجية االخرى مثل
التكنولوجيا النانوية واذلندسة احليوية( .)8كما ىذه التسمية واسعة ومطلقة حبيث تشمل الكثَت

من األجتزة اليت ال ترتبط مع اذلدؼ ادلقصود من التسمية .زيادة على ذلك ,ىناؾ الكثَت من
األجتزة التقنية ديكن أف تستخدـ الرتكاب اجلردية ,وبالتارل اخللط بُت ماتوـ الظاىرة اليت ضلن
بصددىا وبُت ىذه اجلرائم كاجلرائم اليت ترتكب بواسطة األجتزة التقنية يف رلاؿ الطب وغَتىا.
)Crimes

 (Computerللتعبَت عن ىذه

ويستخدـ أيضاً مصطلح جرائم الكومبيوتر
الظاىرة( .)9والذي يشَت لتعريف أية انشطة اجرامية ترتكب ضد احلاسب أو جتاز مشابو ,أو

الربنامج أو البيانات يف داخلو ,أي أف احلاسب يكوف فيتا اذلدؼ للنشاط االجرامي(.)11

واحلقيقة أنو مصطلح غَت دقيق ,كونو يركز على عنصر أساسي يف ارتكاب اجلردية وىو احلاسب
متملة بذلك اجلوانب األخرى اليت تستند عليتا ىذه اجلردية .ومن جانب ثاين ,أنو يستبعد
اجلرائم اليت يكوف فيتا احلاسب وسيلة لتنايذ العمل االجرامي كاالحتياؿ ادلرتبط باحلاسب.
لذلك صلد قسم أخر من الاقو ياضل مصطلح سوء استخداـ احلاسب ()Computer Misuse
على ىذا ادلصطلح ,على اعتبار أنو يتيح لتشكيلة أوسع من القضايا ادلتعلقة باحلاسبات(.)11

ودرج البعض على استخداـ مصطلح جرائم إساءة استعماؿ احلاسب

)Abuse Crimes

 ,)12((Computerباعتبار أف ىذه اجلرائم ال تتحقق إال باستخدامو

استخداـ سيء .وىذا أيضاً معيب كونو يركز على احلاسب يف ارتكاب اجلردية ويتمل باقي صور

االستعماؿ ,حيث أف الكثَت من األعماؿ تتم باستخداـ احلاسب بصورة مشروعة ولكن يقوـ
بناس الوقت بارتكاب عمل جرمي كمن يستخدـ احلاسب وىو أساس سلوؿ باستخدامو يف
تغيَت بعض ادلعلومات واليت ىي أصبلً من اختصاصو إدراج تلك ادلعلومات .وأيضاً شاع
استخداـ مصطلح اإلجراـ الكوين ) ,)13((Cybercrimeوالذي يستخدـ لئلشارة إذل االنشطة

االجرامية اليت يكوف فيتا احلاسب أداة تستيلية لتنايذ اجلرائم التقليدية( .)14وىذا باعتقادنا غَت
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دقيق ,ألنو ينايف ادلدلوؿ احلقيقي ذلذا ادلصطلح اليت يتمثل يف اعماؿ اجرامية تتم ضد احلاسب
واالنظمة ادلعلوماتية على حد سواء ,وليس فقط االستخداـ اجملرد للحاسب أو جتاز اخر كأداة
الرتكاب اجلردية .وىناؾ من يستخدـ مصطلح جردية تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت
) (ICT Crimeلئلشارة إذل مجيع االفعاؿ اليت تشملتا ادلصطلحات السابقة(.)15

أما على صعيد الاقو الارنسي فقد درج الغالبية استعماؿ مصطلح اجلردية ادلعلوماتية
Le delit informatique

أي رلموعة اجلرائم ادلتصلة بادلعلوماتية( .)16وبو قد تأثر الاقو

ادلصري الذي استقر على استخداـ مصطلح اجلردية ادلعلوماتية على اعتبار أهنا سبثل صور
السلوؾ اليت تشكل جرائم يعاقب عليتا القانوف دوف سواىا(.)17

احلقيقة ,ىذه ادلصطلحات ينبغي أف ال تعامل حرفياً ,ولكن إذل حد ما مصطلحات
وصاية على ضلو واسع تشدد على دور التكنولوجيا يف ارتكاب اجلردية( .)18على الرغم من أنو
ال يوجد مصطلح واحد متاق عليو ,فأننا نعتقد أف ادلصطلح األكثر دقة ىو جردية ادلعلومات
باعتبار أف ىذه اجلرائم ال تتم إال باستخداـ جتاز احلاسوب والذي يًتكز عملو على الربامج
ادلعلوماتية .أي أنو ال فائدة من احلاسب بدوف ىذه الربامج سواء كانت تشغيلية أو تطبيقية وال
يستطيع احلاسب اصلاز أي عمل دوف ىذه الربامج وبعد إدخاؿ ادلعلومات اليت تعاجل ألياً وفق

برامج معينة تقوـ ادلعلومات ادلدخلة إليتا بدور كبَت جداً يف ارتكاب العمل اجلرمي عن طريق
تلك الربامج ادلوجود يف احلاسب .لذا فأف ىذه اجلرائم ادلقًتنة بالتقنيات احلديثة يف غالبية

صورىا (إذا ما كانت مجيعتا) تتعامل مع عنصر ادلعلومات ,اليت يندرج يف اطارىا كل البيانات

أو النصوص أو الصور أو االشكاؿ أو االصوات أو الرموز أو قواعد البيانات وبرامج
احلاسوب ,مع ما يرتبط هبا من انظمة تقنية أخرى سلصصة ألجل االتصاؿ بالشبكة ,اليت تكوف
عبارة عن رلموعة من أجتزة احلاسوب أو انظمة معاجلة مرتبطة مع بعضتا وتًتكز أساساً على

ماتوـ ادلعلومات ,أو انظمة معاجلة تستخدـ إلنشاء أو ارساؿ أو معاجلة أو زبرين ادلعلومات.
ومن جانب ثاين اذباه بعض القوانُت

()19

وجانب من الاقو إذل استخداـ ىذا ادلصطلح

الذي يعد حسب تقديرنا األكثر شيوعا ومبلءمة ذلذه الظاىرة ,وأنو يدؿ حبد ذاتو على ماتوـ
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دقيق ومدلوؿ واضح ذلا إذ ينصرؼ إذل كل سلوؾ يتعلق بادلعلومات ادلعاجلة ألياً .زيادة على
ذلك ,أنو ال يركز على احلاسب يف تكيف أو تسمية الاعل الف ىذه التسمية ىي خليط من
اندماج ادلعلومات واالنظمة التقنية ادلتمثلة بدرجة كبَتة باحلاسب .كما وأنو مصطلح شامل
جلميع ادلصطلحات اليت يستخدمتا ادلعنيُت هبذا اجملاؿ للداللة على االفعاؿ اجلنائية اليت تتم
بواسطو ىذه العوامل أو ضدىا .حيث أنو يشمل احلاسب وكذلك أي تكنولوجيا متصلة

بعمليات االتصاؿ أو انظمة معاجلة البيانات وادلعلومات .عليو فسوؼ نستخدـ مصطلح جردية
ادلعلومات للداللة على ىذه الظاىرة .
ثانياً  -:تعريف اجلردية ادلعلوماتية -:

بالرغم من أف ىذا ادلصطلح قد دخل يف االستعماؿ الشائع ,فأف كثَتين سوؼ جيدوف

أنو من الصعوبة تعريف ىذا ادلصطلح بصورة دقيقة( .)21لذلك فقد صاغ الاقو وكثَت من
ادلؤسسات ادلتخصصة رلموعة من التعاريف اليت كانت متباينة فيما بينتا ضيقاً واتساعاً تبعاً
للمعيار الذي اعتمد يف تعريف ىذه اجلردية والدور الذي ديكن أف يلعبو احلاسب والنظاـ
ادلعلومايت يف ارتكاب اجلردية ادلعلوماتية.
وعليو سوؼ نعرض يف ىذا اجملاؿ رلموعة من التعاريف وفق ترتيب يقوـ على اساس
ادلعيار ادلعتمد يف التعريف وكاآليت -:
االذباه األوؿ  -:التعريف القائم على أساس وسيلة ارتكاب اجلردية -:

لقد اعتمد ىذا االذباه يف تعريف اجلردية ادلعلوماتية على الوسيلة ادلستخدمة يف ارتكاب

اجلردية .لذلك فقد عرفت بأهنا كل أشكاؿ السلوؾ غَت ادلشروع أو الضار باجملتمع والذي
يرتكب باستخداـ احلاسب( .)21وىي أيضاً رد فعل إجرامي يستخدـ احلاسب يف ارتكابو كأداة

رئيسية( .)22وكذلك قيل بأهنا نشاط إجرامي تستخدـ فيو تقنية احلاسب بطريقة مباشرة أو غَت

مباشرة أو ىدؼ لتنايذ العمل اإلجرامي ادلقصود( .)23وقد عرفتا مكتب تقييم التقنية يف
الواليات ادلتحدة األمريكية بأهنا اجلرائم اليت تلعب فيتا بيانات الكومبيوتر والربامج ادلعلوماتية

دورا رئيسيا يف ارتكاهبا( .)24وعرفتا آخروف بأهنا أي نوع من أنواع اجلرائم اليت ترتكب
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باستخداـ احلاسوب( ,)25أو تستل باستخداـ احلاسب أو شبكة أو جتاز( .)26أو ىي أي جردية

اليت بطريقة أو بأخرى تنطوي على استعماؿ تكنولوجيا ادلعلومات( .)27أو االستاادة من
تكنولوجيا شبكة االنًتنت( .)28كما توصف باهنا سلوؾ غَت مشروع أو غَت اخبلقي متعلقة

باستخداـ احلاسبات أو الربامج أو البيانات من أجل النظر يف ادلدى الذي بو ىذه االنشطة

ينبغي أف تكوف بصورة صحيحة ادلوضوع للقانوف اجلنائي( .)29وىي أيضاً اجلرائم اليت فيتا
احلاسب يلعب دوراً نشطاً بدالً من دور سليب(.)31
االذباه الثاين  -:تعريف اجلردية ادلعلوماتية باعتبار موضوعتا -:

إف فكرة التعرياات يف ظل ىذا االذباه تًتكز يف اجلردية اليت تقع ضد احلاسب أو النظاـ
وليس باعتبارمها احلاسب الوسيلة يف ارتكاهبا .لذلك عرفت بأهنا نشاط غَت مشروع موجو لنسخ
أو تغيَت أو حذؼ أو للوصوؿ إذل ادلعلومات ادلخزونة داخل احلاسب أو اليت ربوؿ عن
طريقو( .)31وأيضاً ىي كل سلوؾ غَت شرعي أو غَت مسموح بو يتعلق بادلعاجلة اإللية للبيانات أو

نقلتا( .)32وذىب رأي يؤيد ذلك بأهنا اجلرائم ادلرتكبة ضد ادلاؿ ادلرتبط بادلعاجلة اآللية
للبيانات(.)33

االذباه الثالث  -:تعريف اجلردية ادلعلوماتية على أساس ادلعرفة بتقنية ادلعلومات -:
إف اجلردية ادلعلوماتية ىنا ىي اجلردية اليت يكوف مطلوب لتنايذىا توافر ادلعرفة التقنية لدى

الااعل( .)34وعلى ىذا النسق ,ىي منط من أمناط اجلرائم ادلعروفة يف قانوف العقوبات طادلا كاف

مرتبطا بتقنية ادلعلومات( .)35وىي أيضاً اجلرائم اليت تتضمن أي فعل غَت قانوين تكوف ادلعرفة
بتكنولوجيا احلاسوب أساسيػة الرتكاهبا( .)36وعرفت بأهنا اجلردية اليت يتم ارتكاهبا إذا قاـ

الشخص باستخداـ معرفتو باحلاسوب إلصلاز عمل غَت قانوين( .)37أو ىي اجلردية اليت تنجز من
خبلؿ معرفة خاصة بتكنولوجيا احلاسب(.)38

االذباه الرابع  -:تعريف اجلردية ادلعلوماتية وفق معايَت متعددة -:
ىناؾ الكثَت من التعرياات اليت حاولت إجياد صيغة معينة قابلة الحتواء اجلردية ادلعلوماتية
بُت قوسُت من خبلؿ اعتماد معايَت متعددة .لذلك ,صلد جانب من الاقو يعرؼ اجلردية
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ادلعلوماتية بأهنا أي حادثة تتضمن فعبل مقصوداً يتعرض دبوجبو اجملٍت عليو أو ديكن أف يتعرض

فيو أي شخص اخر خلسارة ,فيما حيقق مرتكبتا أو ديكن أف حيقق مكسباً دبساعدة
احلواسيب(.)39
وىناؾ التعريف الذي تضمنتو توصيات منظمة التنمية والتعاوف االقتصادي لسنة 1986
ورد فيو ,أهنا كل سلوؾ غَت مشروع أو غَت أخبلقي أو غَت مصرح بو يتعلق بادلعاجلة اآللية

للبيانات أو بنقلتا(.)41

ويبدو ىذا التعريف أنو يوسع من نطاؽ ىذه اجلردية ,ذلك أف التسوية بُت السلوؾ غَت
ادلشروع قانوناً ,والسلوؾ الذي يستحق اللوـ أخبلقياً واستتجاف الكافة ,يعارض حقيقة ىي أنو

ليس بالضرورة أف يكوف االضلراؼ عن األخبلؽ والسلوؾ ادلؤمث يكوف معاقب عليو من قبل

القانوف(.)41

وعرفت أيضاً بأهنا أي سلوؾ غَت مشروع يرتكب بواسطة نظاـ حاسويب أو شبكة حاسوبية

دبا يف ذلك جرائم من قبيل حيازة ادلعلومات أو عرضتا أو توزيعتا بصورة غَت مشروعة(.)42

وىي كذلك اجلردية اجلنائية اليت تنطوي على احلاسب كموضوع للجردية أو أداة مستخدمة

الرتكاب العنصر ادلادي للجردية( .)43أو ىي اعماؿ اجرامية مرتكبة باستخداـ شبكات
االتصاالت االلكًتونية وانظمة ادلعلومات أو ضد ىذه االنظمة والشبكات(.)44

ربليل تعرياات اجلرائم ادلعلوماتية -:

بعد ىذا العرض ادلوجز لبعض التعاريف اليت حاولت ربديد ىذه الظاىرة ,البد لنا من

وقاة نبُت من خبلذلا ما ىو التعريف ادلناسب باعتماد ادلعيار ادلبلئم لذلك .وعليو ديكن القوؿ,
أنو ما من شك يف أف االذباه الذي اعتمد موضوع اجلردية كمعيار لتعريف اجلردية ادلعلوماتية بأنو
جيد نوعا ما .فتو أف يصلح لبعض جرائم قانوف العقوبات القسم اخلاص إال أنو ال يناسب بقية
أنواع اجلرائم ادلعلوماتية ,خاصة وأف ىذه اجلرائم ىي حبد ذاهتا زلل خبلؼ وجدؿ.
أما االذباه الذي اعتمد على وسيلة ارتكاب اجلردية فتو غَت دقيق ,ذلك الف تعريف
اجلردية ادلعلوماتية يقوـ يف األساس على العمل الرئيسي ادلكوف ذلا وليس فقط الوسيلة
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ادلستخدمة يف التنايذ .إذ ال ديكن أف يطلق على جردية ما أهنا جرائم احلاسب جملرد أف االخَت
قد استخدـ يف التنايذ ,حيث جيب الرجوع إذل الاعل األساس ادلكوف للجردية وزلل االعتداء
وليس فقط للوسيلة ادلستخدمة الرتكاهبا.
أما االذباه ضلو اعتماد ادلبدأ الشخصي ,الدراية وادلعرفة يف األمور الانية للحاسب يف
ارتكاب اجلردية ,فتو يف اعتقادنا غَت ناجح يف تعريف اجلردية ادلعلوماتية .ألنو ربط ماتوـ ىذه

اجلردية دبعيار شخصي يصعب ربديده بشكل دقيق وواضح .وألنو شرط شخصي متصل بالااعل
فأنو من الصعب معرفة وجوده يف حالة لو كاف أحد ادلشًتكُت يف ىذه اجلردية ياتقر إذل صاة
ادلعرفة التقنية .لذا ال ديكن القوؿ بشمولية ىذا التعريف ,وانو كاف غَت صائب يف ىذه احملاولة.
أما خبصوص االذباه الرابع الذي اعتمد أكثر من معيار .نعتقد أنو كاف موفقاً بعض
الشيء يف رلاؿ مشولية التعريف ,لكنو دل يكن يف ذات الدرجة يف الًتتيب والتحديد والتكيف.
ولكنو كاف أفضل من سابقيو يف ىذا اجملاؿ ,ألنو أراد من خبلؿ اللجوء إذل عدة معايَت التغلب
على معوقات كثَتة لتحديد ىذه الظاىرة ,اليت يكوف التعريف فيتا عاجز يف حالو اعتماده دلبدأ
منارد معُت لتحديدىا ,خاصة أهنا ظاىرة متجددة أو لديتا سرعة التجدد واالستجابة للمتغَتات
التكنولوجية إزاء البطء يف االستجابة لدى التشريعات.
وأخَتاً بناء على ما تقدـ ,أف التعريف الذي ديكن أف ينسجم مع طبيعة ىذه اجلردية ىو
أنو (كل سلوؾ غَت مشروع يتضمن القياـ بعمل أو االمتناع عن عمل ,يكوف فيو احلاسب

والنظاـ ادلعلومايت (وما يرتبط هبم) عنصر يف ارتكاب االعتداء ,يًتتب عليو ربقيق مصلحة غَت

مشروعة للااعل أو احلاؽ ضرر بالغَت) .وديكن تربير ىذا التعريف كاآليت -:
أوالً -:ىذا التعريف يكوف شامل جلميع أنواع األفعاؿ اإلجرامية سواء كانت متعمدة أو

غَت متعمدة .ألنو أحياناً بعض األعماؿ تسبب أضراراً بالغة بالغَت حىت وإف دل تكن عمديو ,كما

يف حالة دخوؿ ادلتطالُت ,أي أنو يشمل مجيع أوجو الاعل سواء كاف اجيابياً أو سلبياً.
ثانياً -:إنو تعريف يستوعب حالة الاعل اإلجرامي اليت يكوف فيو احلاسب والنظاـ
ادلعلومايت الوسيلة أو اذلدؼ يف ارتكاب العمل اجلرمي ,مع التأكيد على أمهية النظاـ ادلعلومايت
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كأحد ادلكونات الرئيسية البلزمة لتشغيل احلاسب .إذ ال ديكن تصور أف يكوف للحاسب أي
دور يف اجلردية دوف أف يكوف ىناؾ برامج التشغيل ,فاحلاسب يعتمد بالدرجة األساس يف عملو
على الربامج التشغيلية والتطبيقية وىي االساس يف االنظمة ادلعلوماتية.
ثالثاً -:إف ىذا التعريف ال يقتصر على احلاسب أو النظاـ ادلعلومايت بل يتضمن كل كياف

أو برنامج أو مكوف للحاسب أو النظاـ ادلعلومايت من خبلؿ ذكر عبارة (وما يرتبط هبم) اليت
تكوف شاملة جلميع معطيات التكنولوجيا من معلومات ,بيانات دل تعاجل بعد ,سلزونة ,سلرجة,

برامج تشغيلية أو تطبيقية أو أية معطيات أخرى كالنصوص والرسوـ والصور ...اخل  .بل وحىت
مجيع اخلدمات اليت تقدـ بواسطتتما ,وأقصد ما ينتج عن الشبكة الدولية للمعلومات.
رابعاً -:احتوى التعريف أيضاً أمر جوىري وىو النتيجة اإلجرامية اليت تتولد عن ىذا
السلوؾ غَت ادلشروع .والرغبة يف الًتكيز على خطورة الظاىرة ,وإلظتار حجم اخلسائر اليت
يتكبدىا العادل بسبب انتشارىا على ادلستوى الدورل ,فقد استوعب مجيع النتائج السلبية
واالجيابية .فتو يشمل الاعل الذي يعود على اجلاين دبصلحة دوف أف يلحق ضرراً بالغَت كإعبلف
الصور اإلباحية مقابل مبلغ من ادلاؿ على موقع معُت .أو أنو يلحق ضرر بالغَت دوف أف حيقق
فائدة للااعل كما يف الدخوؿ على أنظمة بعض ادلؤسسات بقصد اإلضرار ال أكثر أو للتو أو
اذلواية ,أو االثنُت معا كالتتديد بتعطيل معلومات نظاـ معُت ما دل يتم ربقيق مطالبو.
خامساً -:أخَتاً أف التعريف جامع لكل أركاف وشروط اجلردية ادلعلوماتية بادلعٌت القانوين.
فتو حيدد الركن ادلادي وىو السلوؾ غَت ادلشروع سواء كاف القياـ بعمل أو االمتناع عن عمل
كاف ملزماً القياـ بو .وحيدد الوسيلة واذلدؼ يف ارتكاب الاعل اجلرمي وىو الكومبيوتر والنظاـ

ادلعلومايت وباختبلؼ الدور الذي حيتلو كل عنصر .وكذلك يبُت موضوع اجلردية الذي يكوف فيتا
االعتداء على حقوؽ اآلخرين .وأيضاً النتيجة اإلجرامية من خبلؿ توضيح العبلقة السببية بُت
فعل اجلاين والنتيجة اليت ستظتر بسبب ىذا الاعل وىي ربقيق فائدة للجاين أو احلاؽ ضرر
بالغَت.
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ادلطلة الثاني  :خصائص اجلرمية ادلعلىماتية واجملرم ادلعلىماتي

سبتلك اجلردية ادلعلوماتية طبيعة خاصة سبيزىا عن بقية اجلرائم التقليدية .وذلك الرتباطتا

باحلاسب وانظمة ادلعلومات وما تتمتع بو من تقنية وأمور فنية يف اغلب اجلوانب .ىذه احلقيقة
اضات على ىذه اجلرائم عدة خصائص واليت انعكست بدورىا على مرتكب اجلردية ,الذي

يعرؼ باجملرـ ادلعلومايت لتمييزه عن اجملرـ التقليدي .ونتيجة لذلك اكتسبت ىذه اجلرائم شكل
جديد .وسنحاوؿ ىنا التعرؼ على أىم مسات اجلردية ادلعلوماتية ,ومن مث بياف ابرز صاات اجملرـ
ادلعلومايت.
أوالً  -:خصائص اجلردية ادلعلوماتية -:

إف ىذه اجلرائم تتميز دبميزات تتصل بصاة عامة بتحقيقتا ومستلزمات ارتكاهبا وصعوبة

التحقيق فيتا ويف الباعث على تنايذىا وكذلك خطورهتا اليت أكدت اإلحصائيات باألرقاـ
اخلسائر الناذبة عنتا بعد أف ىدمت احلدود السياسية والطبيعية لتصبح جردية عرب احلدود .حىت

أف خطورة ىذه الظاىرة دفع بالبعض إذل القوؿ أهنا فرع متم للجردية ادلنظمة(.)45
اخلاصية األوذل  -:احلاسب عنصر يف ارتكاب اجلردية -:

يعد احلاسب أداة وحده اإلنساف قادر على استخدامو بصوره اجيابية أو سلبية .لذا فقد

يستخدـ اإلنساف ىذه األداة يف الغرض غَت الطبيعي ادلخصص الستخدامتا .إف وجود ىذه
اآللة يشتمل على وجو العموـ ادلكونات ادلادية ألجتزة احلاسب وملحقاهتا وكذلك ادلكونات
ادلعنوية واليت تشمل مجيع الكيانات وبرامج التشغيل والتطبيق .فتذه اجلردية ذات طبيعة تقنية
والسلوؾ اإلجرامي فيتا أيضاً ذا مضموف تقٍت .فاحلاسب ىو دائماً عنصر متم يف االعتداء مع

ما ديكن أف يتعامل معو ضمن رلاؿ معطياتو( .)46وىي خاصية تنارد هبا عن بقية اجلرائم ,ذلك
أف احلاسب العنصر ادلتم الذي ديكن الشخص من تنايذ اجلردية أياً كاف نوعتا( .)47إف احلاسب

وما يرتبط بو من تقنيات تلعب أدواراً عديدة يف ىذه اجلرائم ,فتو إما أف يكوف موضوعاً للجردية

أو ىدفاً للجردية ,أو أداة تساعد يف زبطيط وتطوير تنايذ اجلردية ,أو قد تكوف مثاالً أو منوذجاً
للجردية( .)48وتبعا ذلذا الدور تربز أمهية ىذه التقنية يف ىذه اجلرائم.
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اخلاصية الثانية  -:صعوبة اكتشاؼ اجلردية ادلعلوماتية والتحقيق فيتا وإثباهتا -:
تتميز اجلردية ادلعلوماتية بقلة عدد احلاالت ادلكتشاة فعلياً إذا ما قورف ذلك مع اجلرائم

التقليدية .ويرى البعض أف األسباب راجعة إذل اتسامتا بالطابع التقٍت الذي يضاي عليتا الكثَت
من التعقيد .باإلضافة إذل اإلحجاـ عن اإلببلغ عنتا يف حالة اكتشافتا خلشية اجملٍت عليتم من
فقداف ثقة عمبلئتم( .)49فضبلً عن إمكانية تدمَت ادلعلومات اليت ديكن أف تستخدـ كدليل يف
اإلثبات يف مدة قليلة جداً( . )51وقد تكوف أحياناً فقداف الثقة واالدياف يف قدرة ىيئات تطبيق
القانوف يف حل ىذه اجلرائم

()51

ىذه اجلرائم غالباً ما تكوف فيتا األدلة نادرة وقد ال تكوف مادية تشَت إذل الااعل ,وإمنا
كيانات منطقية تكوف ضمن فضاء احلاسب اآلرل ديكن بستولة إخاائتا والتخلص منتا .وانعداـ
األثر اخلارجي ادلرئي يعود إذل أف تنايذ اجلردية يتم أصبلً بالنبضات الكتربائية ,حيث تتغَت
وسبحى األرقاـ والػدالالت وادلعلومات من ذاكػرة احلاسب(.)52
ومن جانب أخر فأف اجلاين يناذ ىذه اجلردية عن بعد ,وىو ال يكوف متواجداً يف مسرح

اجلردية خاصة إذا مت ذلك عن طريق شبكة االنًتنت .فادلاتوـ اجلغرايف دلكاف ارتكاب اجلردية

يكوف منعدماً وبشكل يزيد من صعوبة مبلحقة مرتكيب ىذه اجلرائم(.)53

كما أف الكثَت من البيانات ادلطلوب تدقيقتا تاوؽ القدرات البشرية عند مراجعتتا,

فذاكرة احلاسب ربوي الكثَت من ادلعطيات دبختلف أنواعتا ,وقد تلجأ سلطات التحقيق يف
اغلب األحياف إما حلجز ىذه ادلعطيات لتدقيقتا ومراجعتتا يف سبيل الوصوؿ إذل دليل ,وىو

أمر فيو الكثَت من الصعوبة ,أو التغاضي عن ىذه ادلعطيات كلياً على أمل احلصوؿ على اعًتاؼ

من ادلتتم أو االستعانة باخلربات الانية على أبعد حد(.)54

إف نقص اخلربات الانية لدى سلطات التحقيق أيضاً من االسباب ادلتمة ذلذه الطبيعة ,إذ

يتطلب التحقيق يف ىذه اجلرائم قدراً كبَتاً من ادلتارات وادلعلومات التقنية ,ولعل قلة خربات
سلطات التحقيق ىو أحد أسباب اإلخااؽ يف اكتشاؼ ىذه اجلرائم( ,)55بل واألكثر من ىذا

أحياناً احملقق يتلف الدليل عن خطأ لقلة الدراية يف كياية التعامل مع ىذه التقنية(.)56
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إف فقداف االدلاـ واخلربة هبذه التقنيات يعيق قدرة احملقق على إجراء تاتيش ناجح ,بل

وحىت اعتبار أف احلاسب ردبا يكوف مصدراً للدليل يف اجلردية( .)57لذا فأف انشاء وحدات ربقيق

هبذه اجلرائم وتزويدىا باألنواع األكثر شيوعاً لتقنيات احلاسب لتكوف قادرة على إجراء تاتيش
على ضلو متخصص يكوف أمراً ضرورياً (.)58

وديكن معاجلة ىذا النوع من اإلشكاليات عن طريق االستعانة باخلربات الانية إضافة إذل

إتباع إجراءات أمنية مناسبة ومنح اجلتات ادلعنية سلطات كافية .وبالاعل فقد انشئت بعض
الدوؿ وحدات متخصصة يف رلاؿ التحقيق يف ىذه اجلرائم .وعلى سبيل ادلثاؿ ,السويد اليت
كانت من اوائل البلداف اليت قد استحدثت دوريات مراقبة االنًتنت للكشف عن بعض اجلرائم

كالقرصنة ونشر ادلواد اإلباحية ادلتعلقة باألطااؿ والوصوؿ إذل مرتكبتا(.)59

أخَتاً ,فأف عدـ كااية النصوص اجلزائية ادلوضوعية واإلجرائية يف اغلب دوؿ العادل دلواجتة

اجلردية ادلعلوماتية يكوف أيضاً سبباً متماً .فقد يتم اكتشاؼ اجلردية واإلببلغ عنتا والقبض على
مرتكبتا ولكن السلطات غَت قادرة على مواصلة التحقيق لقلة أو انعداـ النصوص القانونية اليت

تعاجل ىذه القضايا ,فضبلً عن أهنا تكوف غَت قادرة على إحالة ادلتتم للقضاء لعدـ وجود
النصوص أو عدـ كاايتتا لشموؿ تلك الواقعة(.)61
اخلاصية الثالثة  -:الطبيعة الدولية للجردية ادلعلوماتية -:
تقليدياً ,اجلردية والعقوبة تكوناف إذل حد كبَت زللية ,إقليمية أو وطنية .اليوـ ,اختبلفات كثَتة

تواجتنا مصاحبة للخاصية العابرة للحدود ذلذه اجلردية( .)61إف التقنيات احلديثة وما صاحبتا من
تقدـ يف رلاؿ االتصاؿ ألغى احلدود اجلغرافية بُت الدوؿ حبيث أف اجلردية ادلعلوماتية زبطت

حدود الدولة اليت ترتكب فيتا لتتعدى أثارىا إذل كافة البلداف على مستوى العادل( .)62فالتقنيات
ادلتصلة عادليا قد جعلت ىذه اجلردية مشكلة عابرة للحدود( .)63فالطبيعة العادلية للجردية سبكن
اجلاين من ارتكاب اجلرائم يف دولة ما واليت ستؤثر على اجملٍت عليو يف دولة أخرى( .)64بل

واألكثر من ذلك أف الضرر الناتج عن اجلردية دل يلحق اجملٍت عليو داخل إقليم دولة اجلاين.
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خاصة أف ادلواد ادلعروضة تتعارض مع الثقافات ادلتلقية ذلذه التقنية يف الدين والعرؼ االجتماعي
والنظاـ السياسي للدولة(.)65

إف من القضايا اليت لاتت النظر إذل البعد الدورل للجرائم ادلعلوماتية قضية عرفت باسم
مرض نقص ادلناعة ادلكتسبة (االيدز) .وتتلخص وقائعتا يف عاـ  ,1989عندما قاـ أحد
األشخاص بتوزيع عدد كبَت من نسخ برنامج يتدؼ إذل إعطاء بعض النصائح حوؿ ادلرض .إال

أف حقيقة ىذا الربنامج حيتوي فَتوس (حصاف طروادة) الذي دبجرد تشغيلو يتعطل جتاز
احلاسب عن العمل ,مث تظتر بعد ذلك عبارة على الشاشة يقوـ الااعل من خبلذلا بطلب مبلغ
مارل يرسل على عنواف ,حىت يتمكن اجملٍت عليو من احلصوؿ على مضاد الاَتوس .ويف
 1991/2/3مت إلقاء القبض على ادلتتم جوزيف بوب يف أوىايو يف

USA

وتقدمت

UK

بطلب تسليمو حملاكمتو أماـ القضاء االنكليزي ,حيث أف إرساؿ ىذا الربنامج قد مت يف ,UK
وبالاعل وافق القضاء األمريكي على تسليم ادلتتم ,ومن مث توجيو إحدى عشر هتمة ابتزاز إليو
وقعت معظمتا يف دوؿ سلتلاة ,إال أف إجراءات احملاكمة للمتتم دل تستمر بسبب حالتو
الصحية العقلية .وآياً كاف األمر فأف ذلذه القضية أمهيتتا من ناحيتُت :أهنا ادلرة األوذل اليت يتم

فيتا تسليم متتم يف جردية معلوماتية ,والثانية أهنا ادلرة األوذل اليت يقدـ فيتا شخص للمحاكمة

بتتمة إعداد برنامج الاَتوس(.)66

إف اخلاصية ادلميزة ,واالكثر تعقيداً ,يف ادليداف الدورل ىو ارتكاب اجلردية جيري عرب
احلدود االقليمية لبلداف ذات سيادة ,غالباً دبجرد نقر فوؽ زر .فالتحوؿ من اجلردية احمللية إذل
اجلردية العادلية يثَت مشاكل اختصاصية عديدة وديكن أف خيلق عوائق للتحقيق اجلنائي وتطبيق

القانوف(.)67

لقد أثارت الطبيعة الدولية للجرائم ادلعلوماتية تساؤالً متماً يتعلق بتحديد الدولة اليت
خيتص قضائتا دببلحقة اجلردية ,فتل ىي الدولة اليت وقع هبا النشاط اإلجرامي أـ تلك الدولة

اليت توجد هبا ادلعلومات زلل اجلردية أـ تلك اليت تضررت مصاحلتا نتيجة التبلعب( .)68كما
وأثارت ىذه الطبيعة الشكوؾ حوؿ مدى فاعلية القوانُت القائمة يف التعامل مع اجلردية
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ادلعلوماتية ,وبصاة خاصة مجع وقبوؿ األدلة ,حيث تتباين مواقف الدوؿ بقبوؿ األدلة الناذبة

من أنظمة احلاسبات اآللية(.)69

لقد أشارت ىذه الصاة أيضاً إذل ضرورة إجياد الوسائل ادلناسبة لتشجيع التعاوف الدورل

دلواجتة اجلرائم ادلعلوماتية والعمل على التوفيق بُت التشريعات اخلاصة اليت تناولتتا .فيجب أف

يشمل التعاوف تبادؿ ادلعلومات وتسليم اجملرمُت وضماف أف األدلة اليت يتم مجعتا يف دولة تقبل

يف زلاكم دولة أخرى ,كما أف التعاوف جيب أف ديتد دلكافحة اجلردية ادلعلوماتية وىذا يقتضي

أيضاً تبادؿ ادلعلومات بُت الدوؿ يف ىذا اجملاؿ(.)71

والوسيلة ادلثلى للتعاوف الدورل ىنا تكوف عن طريق عقد االتااقيات الدولية( .)71ولكن

الوصوؿ إذل ىذه االتااقيات يقتضي بطبيعة احلاؿ التنسيق بُت قوانُت الدوؿ لضماف مبدأ
ازدواجية التجرًن ,سواء يف رلاؿ القواعد ادلوضوعية أو اإلجرائية .وىذا يتم من خبلؿ تبادؿ
ادلعلومات واخلربات بشأف ىذه اجلردية خصوصاً يف إطار تسليم ومبلحقة اجملرمُت ,إذ تشًتؾ
أكثر من دولة يف أثػار اجلردية ادلعلوماتية الواحدة.
ويف سبيل مكافحة اجلردية ادلعلوماتية ,جيب على الدوؿ التحرؾ يف زلورين :األوؿ داخلي
حبيث تتواءـ تشريعاهتا الداخلية مع ىذا النمط من اجلرائم .والثاين دورل عن طريق عقد
االتااقيات الدولية ,حىت ال يستايد رلرمو ادلعلوماتية من عجز التشريعات الداخلية من ناحية
وغياب االتااقيات الدولية اليت تعاجل سبل مواجتة ىذه اجلرائم من ناحية أخرى(.)72

اخلاصية الرابعة  -:أضرار اجلردية ادلعلوماتية بالغة -:

إف العقود االخَتة شتدت تطوراً سريعاً يف ادلعلومات وطبيعتتا وقيمتتا اإلنسانية
واحلضارية واالقتصادية والتجارية .وبعد أف أصبحت ادلعلومات عامبلً أساسياً ثالثاً جبوار الطاقة

وادلادة وصَتورهتا إذل طاقة كامنة للمخاطر ,جعلت ىذه ادلعطيات للجرائم ادلعلوماتية موضوعاً
وميداناً ذلا واليت أفرزت أثاراً خطَتة على ادلؤسسات وأمن الدوؿ وحقوؽ األفراد اخلاصة .إذ

ديكن القوؿ تقريباً أنو ال توجد مؤسسة مستثناة من ىذه اجلرائم( .)73وبالاعل فقد تكبدت
العديد من الدوؿ واألفراد كما ىائبلً من اخلسائر ادلادية وادلعنوية ,ولقد كانت قطاعات التجارة,
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الصناعة وادلؤسسات ادلالية األكثر عرضة للخسائر النامجة عن ىذه اجلرائم .وىناؾ عوامل
عديدة يعزو اليتا ىذا النمو الغريب نوعا ما يف اجلرائم ادلرتبطة بتكنولوجيا االتصاالت
وادلعلومات وىي :النمو التكنولوجي السريع ,التوافر الستل ألدوات اجلردية وتقنيات الربرلة,

سرعة االتصاالت ,الدرجة العالية لئلنًتنت وزيادة االعتماد على تكنولوجيا احلواسيب(.)74

فمثبلً يف تسعينيات القرف ادلاضي ,أظترت الدراسة اليت قاـ هبا معتد أمن احلاسوب
( (C.S.Iومؤسسة أحباث الواليات ادلتحدة ( )U.S.A research Inc.أف عدد االقتحامات
واالخًتاقات ألنظمة احلاسوب قد سجلت زيادة بنحو ( )%111عن عاـ  ,1989وزيادة تقدر

بنحو ( )%42عن جرائم أخرى غَت االخًتاؽ(.)75

كما اظتر مسح اجري من قبل معتد أمن احلاسوب ( )C.S.Iيف عاـ  1999أف خسائر

( )163شركة أمريكية من جرائم ىذه التقنية بلغت أكثر من ( .)76()$123,111,111يف
حُت اظتر مسح اجري يف عاـ ( )2111أف اكثر من  %91من عينة التقرير قد اكتشاوا
ىجمات الكًتونية .حيث وصل عدد الشركات األمريكية ادلتضررة من تلك اجلرائم إذل ()273
شركة بلغ رلموع خسائرىا أكثر من ( )266مليوف دوالر( .)77واجلدير بالذكر أف جرائم

التقنيات احلديثة تسبب القتصاد الواليات ادلتحدة االمريكية خسائر تقدر  117,5بليوف

سنوياً(.)78

وبينت إحصائيات اجلمعية األمريكية لؤلمن الصناعي أف اخلسائر اليت تسببتا ىذه اجلرائم

للصناعات األمريكية قد تصل ( ,)$63,111,111,111وأف ( )%25من الشركات
األمريكية تتضرر منتا ,وقد أصيب ( )%63من الشركات األمريكية والكندية باَتوسات
حاسوبية ووصل الاقد السنوي بسبب سوء استخداـ احلاسب اآلرل إذل

(.)79()$555,111,111

أما يف بريطانيا ,فقد قدر ارباد الصناعات االنكليزي اخلسائر النامجة عاـ  1976دببلغ
يًتاوح ما بُت  25إذل  31مليوف جنيو إسًتليٍت .وأكد وزير التكنولوجيا الربيطاين
(Reag

 )Lordعاـ  1992بأف اجلرائم اليت تتعرض ذلا أنظمة احلواسيب تضر بإعماؿ أكثر
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من نصف الشركات الصناعية والتجارية يف بريطانيا بتكلاة سنوية تقدر حبوارل بليوف جنيو
إسًتليٍت( .)81من جتة أخرى بُت مركز احلاسوب الوطٍت الربيطاين أف اكثر من  %81من
ادلنظمات (ادلؤسسات) الربيطانية تعاين من اخًتاؽ أمٍت يف السنتُت االخَتتُت ما قبل عاـ

.)81(1995

ودل تسلم بقية الدوؿ من ىذا اخلطر اإلجرامي ,بل أف اغلب الدوؿ اليت اعتمدت يف

حياهتا ىذه التقنية ىي معرضة للخسائر النامجة عنتا ومنتا الدوؿ العربية اليت دل تكن بعيدة من
ذلك .فقد بينت إحصائية نشرت عاـ  1997أف خسائر الدوؿ العربية كانت يف البحرين مثبلً
 5مبليُت  $ويف مصر  $11مليوف ويف األردف ضلو  $3مليوف ويف السعودية قدرت بنحو $3
مليوف ويف اإلمارات  $3مليوف(.)82

حالياً ,يف بعض البلداف اليت ال سبلك أي مشتكي حوؿ ىذه اجلرائم وال توجد تقارير رمسية

حوؿ معدؿ اجلردية ,ال يعٍت أف مستخدمي التقنيات احلديثة فيتا ال يكونوف ضحايا أو فاعلُت

ذلذه اجلرائم( .)83من جانب أخر ,أف تقدير جسامة ادلشكلة تتنوع بشكل كبَت ,جزئيا بسبب
التعاريف ادلتنوعة ذلذه اجلردية ,التعقيدات يف زبمُت الضرر ادلسبب والصعوبات يف الكشف

واالببلغ .لكن بعض الدراسات تؤكد أف اخلسائر تصل إذل الببليُت من الدوالرات سنوياً(.)84

وقد حدد البعض أسباب انعداـ ادلعلومات حوؿ التتديدات االلكًتونية إذل أسباب

عديدة )1( :مجيع الدوؿ تقريباً ال سبلك أليات اببلغ مطلوبة ومناسبة يف ىيئات القطاع العاـ أو

اخلاص )2( .االىتماـ القليل يف االببلغ عن التتديدات االلكًتونية ألسباب تتعلق بعمليات
السوؽ وادلنافسة ,بل واحياناً ال يكوف ىناؾ تنايذ كايف ألليات االببلغ القائمة )3( .كثَت من
الدوؿ ال سبلك ىيئات مدربة دلكافحة ىذه التتديدات(.)85
لذلك ,تربز احلاجة إذل اجياد منوذج جيد ديكن من تقدير تكاليف اذلجمات االلكًتونية,
والذي بدوره يكوف معاقاً بعدة عوامل ابرزىا )1( :الصعوبة يف معرفة العدد احلقيقي للتجمات.

( )2عدـ وجود دراسات شاملة تؤسس شكل صحيح الذي ديكن على االقل أف يعطينا فكرة
عن ماىية الشيء الذي نتعامل معو )3( .عدـ وجود تعاوف بُت مراكز االببلغ عن جرائم
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احلاسب عادلياً )4( .عدـ وجود إداريُت نظاـ مدربُت بشكل كايف قادرين على التعامل مع
القضايا النامجة عن ىذه التتديدات )5( .تكنولوجيا ادلراقبة البدائية(.)86
أخَتاً ,ال يكوف ىناؾ انكار أف جرائم تكنولوجيا االتصاالت وادلعلومات ستستمر يف أف

تكوف صناعة البليارات من الدوالرات مادل يتم ازباذ التدابَت البلزمة وبسرعة(.)87
ثانياً  -:مسات اجملرـ ادلعلومايت -:

كاف الرتباط اجلردية ادلعلوماتية باحلاسب اآلرل والنظاـ ادلعلومايت أثر على سبييز اجملرـ

ادلعلومايت عن بقية اجملرمُت.
اجملرـ ادلعلومايت فكرة جديدة على الاقو اجلنائي نوعاً ما .فاي ىذا النوع من اجلرائم ضلن

لسنا بصدد سارؽ أو زلتاؿ أو مزور عادي ولكن رلرـ ذو متارة تقنية يف اغلب األحياف ودراية
بالتكنيك ادلستخدـ يف احلاسب والنظاـ ادلعلومايت وقادر على استخداـ ذلك الخًتاؽ الكود
السري لتغيَت ادلعلومات أو لتقليد الربامج أو التحويل من احلاسبات عن طريق استخداـ ىذه
التقنية ,فشخصية اجملرـ وميكانيكية ارتكابو للجردية لو مساتو اخلاصة( .)88وسنبحث ىذا يف

جانبُت كاآليت -:
اجلانب األوؿ  -:خصائص اجملرـ ادلعلومايت -:
لقد محلت اجلرائم ادلعلوماتية يف طياهتا طائاة جديدة من اجملرمُت ديتلكوف مسات خاصة

إضافة إذل الصاات العامة األخرى اليت توجد يف اجملرـ العادي( .)89ويًتكز االختبلؼ بُت اجملرـ

ادلعلومايت عن بقية اجملرمُت يف الدوافع والطوائف والسمات .وعليو ديكن أف صلمل مسات اجملرـ
ادلعلومايت يف نطاؽ اجلردية باآليت -:
اخلاصية األوذل  -:الذكاء -:
للمجرـ ادلعلومايت ذكاء من نوع معُت ودراية بأحدث ما وصلت إليو التقنية الرقمية يف
اغلب األوقات ,ولديو القدرة على التاكَت وفتم العبلقات بُت العناصر ادلكونة دلوقف ما

والتكييف معو من اجل ربقيق أىدافو( .)91وقد اظترت اإلحصائيات اليت أجراىا العديد من
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الباحثُت يف أوربا وأمريكا إذل أف مستوى الذكاء يرتبط بنوع اجلردية ,فارتااع مستوى الذكاء قد

يدفع بعض الناس األذكياء وخصوصاً اجملرمُت منتم إذل أنواع معينة من اجلرائم(.)91

اجملرـ يف ىذا اجملاؿ ديتلك القدرة على التاكَت بطرؽ جديدة دبعٌت يكوف مبدعاً ,وىذا
يتضمن الطبلقة وادلرونة واألصالة( )92االلكًتونية الرقمية ,وأيضاً ديتلك القدرة على معرفة ذاتو
وإرضائتا والقدرة على التعامل مع األرقاـ واستخدامتا دبا حيقق أىدافو االلكًتونية اإلجرامية,

ولديو اإلمكانية على رؤية عبلقة األشكاؿ أو االشياء مع بعضتا البعض يف الاضاء

االلكًتوين(.)93

اخلاصية الثانية  -:ادلتارة وادلعرفة والتخصص -:
تعد ادلتارة ادلطلوبة لتنايذ النشاط اإلجرامي أبرز خصائص اجملرـ ادلعلومايت .الكثَت من
رلرمي احلاسب يكونوا بدرجة عالية ماىرين وواسعي االطبلع وىم يصرفوف الكثَت من الوقت يف

البحث واالعداد الرتكاب جرائمتم( .)94حيث يتطلب تنايذ اجلردية بصاة عامة قدراً من ادلتارة
يتمتع هبا الااعل واليت قد يكتسبتا عن طريق الدراسة التخصصية أو عن طرؽ اخلربة ادلكتسبة

يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات أو دبجرد التااعل االجتماعي مع اآلخرين .إال أف ذلك ال يعٍت
ضرورة أف يكوف اجملرـ ادلعلومايت على قدر كبَت من العلم أو أف تكوف لديو خربة كبَتة ,بل أف
الواقع العملي قد اثبت أف بعض اصلح رلرمي ادلعلوماتية دل يتلقوا ادلتارة البلزمة الرتكاب اجلردية

ادلعلوماتية عن طريق التعليم أو اخلربة ادلكتسبة من العمل يف ىذا اجملاؿ(.)95

وذبدر اإلشارة إذل أف اجملرـ ادلعلومايت يف اغلب األحياف يكوف متخصصاً .فقد ثبت يف
العديد من القضايا أف عددا من اجملرمُت ال يرتكبوف سوى جرائم احلاسب أي إهنم يتخصصوف

يف ىذا النوع من اجلرائم( .)96لذا ديكن القوؿ أنو ال يستل على الشخص ادلبتدئ سوى يف
حاالت قليلة ونادرة أف يرتكب جرائمو بطريق ىذه التقنية ,فاألمر يبدو أنو حيتاج إذل الدقة
والتخصص يف ىذا اجملاؿ للتغلب على القضايا اليت أوجدىا ادلتخصصوف حلماية أنظمة احلاسب

كما يف البنوؾ مثبلً(.)97
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اخلاصية الثالثة  -:الدافع والتكييف االجتماعي -:
قد يعود كثَت من رلرمي ادلعلومات إذل ارتكاب جرائم أخرى انطبلقاً من الرغبة يف سد

الثغرات اليت أدت إذل التعرؼ عليتم وتقدديتم للمحاكمة يف ادلرة السابقة ,وقد ينتتي بو األمر

مع ذلك يف ادلرة الثانية إذل تقدديتم إذل احملاكمة( .)98ومن جانب أخر ,فأف اجملرـ ادلعلومايت ال
يرتكب اجلردية ادلعلوماتية بدافع العنف لذلك قيل أنو رلرـ غَت عنيف وأنو ينتمي إذل إجراـ

احليلة ,فتو ال يستخدـ العنف يف ارتكاب جرائمو ,وىذا النوع أصبلً من اجلرائم ال يتطلب
العنف للقياـ بو(.)99
يذكر أف اجملرـ ادلعلومايت عندما يناذ جرديتو يقصد من ورائتا احلصوؿ على بعض ادلكاسب

ادلادية كادلاؿ مثبلً أو الاضوؿ أو التحدي( .)111يف ادلقابل ,أف العديد من اجملرمُت يرتكبوف ىذه

اجلرائم بدافع اللتو وجملرد إظتار تاوقتم على اآللة أو الربامج ادلخصصة ألمن النظم ادلعلوماتية

ويكتاوا بالتااخر بأناستم وأف يظتروا لضحاياىم ضعف أنظمتتم( .)111اذ أنو من الواضح أف

رلرمي احلاسب مندفعُت دبوجب دوافع واضحة يف اغلب االحياف واليت تتمثل يف اجلشع,

الشتوة ,االنتقاـ وادلغامرة( .)112ناىيك عن الدوافع العديدة االخرى اليت تكوف وراء ادلخالاة
اليت ترتكب يف ىذه البيئة كالكسب ادلارل ,اإلرىاب ,االبتزاز ,اإلضرار اخلبيث( .)113وكذلك

النشاط السياسي ,التجسس العسكري أو السياسي أو االقتصادي أو الصناعي,
الكراىية(.)114

وأحياناً ,فأف اجملرـ ادلعلومايت حياوؿ من خبلؿ ارتكاب ىذه اجلردية حل مشكلة شخصية
شديدة .إذ أنو يف ىذه االحواؿ نشَت إذل أف حاجة قوية تدفعتم الرتكاب اجلردية .وليس اجلشع
كما تصوره بعض ىيئات تطبيق القانوف(.)115

وعلى صعيد أخر ,فأف اجملرـ ادلعلومايت ال يضع ناسو يف حالة عداء سافر مع اجملتمع

الذي حييط بو( ,)116بل أنو إنساف متكيف معو ومرتاع الذكاء شلا يساعده على عملية التكييف
مع اجملتمع ,وىنا ترتكز خطورتو اإلجرامية اليت تزيد كلما زاد تكياو االجتماعي مع توافر
الشخصية اإلجرامية لديو(.)117
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وأخَتاً ,جيب أف ال نستخلص من ذلك انعداـ خطر اإلجراـ ادلعلومايت حبجة عدـ توافر
النوايا اإلجرامية .ولكن أيضاً السلوؾ غَت الواعي ديكن أف يسبب أضراراً جسيمة حىت ولو دل

يكتشف أي عداء للمجتمع .والدليل على ذلك حصوؿ مناذج إجرامية عديدة نتيجة اجلردية
ادلعلوماتية اليت وقعت من كبار وأحداث صغار كاف ذلا أثار خطَتة .والشخص يستطيع ارتكاب

اجلردية ادلعلوماتية دبارده أو من خبلؿ ذبنيده ضمن عصابات اجلردية ادلنظمة عن طريق شبكة

االنًتنت( .)118وىذه أيضاً حبد ذاهتا مشكلة أخرى تستلزـ الدراسة وادلتابعة.

اجلانب الثاين  -:أمناط اجملرـ ادلعلومايت -:

بعد أف بينا أىم خصائص اجملرـ ادلعلومايت  ,CYBER CRIMINALنبُت أىم الطوائف
اليت ديكن أف ترتكب ىذه اجلردية .لقد اظترت الدراسات ادلختلاة يف ىذا اجملاؿ عن وجود
أمناط من رلرمي ادلعلوماتية ,ولكن ىذا ال يعٍت بطبيعة احلاؿ أف كل رلرـ يندرج ربت طائاة

زلددة فقط بل ديكن أف يكوف اجملرـ ادلعلومايت الواحد مزجياً من أكثر من طائاة( .)119وسبثل ىذه
الطوائف يف االيت -:

الطائاة األوذل -:Pranksters -:وىم األشخاص الذين يرتكبوف جرائم ادلعلوماتية باحليلة ضد
اآلخرين بدوف قصد إحداث ضرر معُت( .)111ويندرج ربت ىذه اجملموعة صغار رلرمي
ادلعلوماتية ,ويقصد هبم الشباب ادلاتوف بادلعلوماتية واحلاسب ,وكثَتا ما لاتوا النظر يف اآلونة
األخَتة عقب أفعاؿ انتتاؾ غَت مسموحة يف العديد من ذاكرات احلاسب اآلرل .وتقًتؼ ىذه
اجملموعة أفعاذلم عن طريق استخداـ حاسبات ميكروية خاصة هبم أو دبدارستم ,وليس ذلم

حدود جغرافية ألفعاذلم اليت قد تصل إذل أنظمة ومراكز بعيدة عن أماكن تواجدىم(.)111

الطائاة الثانية -:Hackers -:فتي تضم األشخاص اليت هتدؼ الدخوؿ إذل أنظمة احلاسب
اآلرل غَت ادلصرح ذلم الدخوؿ إليو وكسر احلواجز األمنية ادلوضوعة ذلذا الغرض ,هبدؼ
اكتساب اخلربة أو بدافع الاضوؿ أو جملرد إثبات القدرة على اخًتاؽ ىذه األنظمة ,وغالباً ما
يعودوف الخًتاقتا بعد تطوير احلماية فيتا شلا يبعث فيتم روح التحدي لبلخًتاؽ(.)112
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الطائاة الثالثة -: Malicious hackers -:أشخاص ىدفتم إحلاؽ خسائر باجملٍت عليتم دوف
أف يكوف احلصوؿ على ادلكاسب ادلادية من ضمن أىدافتم .ويندرج ربت ىذه الطائاة الكثَت

من صانعي الاَتوسات الذين يقوموف هبا( .)113ويف استطاعتتم اخًتاؽ األنظمة والقياـ بعمليات
حسابية ال تنتتي فيقوـ احلاسب بالتنايذ واحلساب حىت تناذ مصادره من ذاكرة رئيسية وثانوية

شلا يودي إذل اهنيار النظاـ ادلعلومايت(.)114
الطائاة الرابعة-:

crackers

 -:Softwareوىذه الطائاة متخصصة باك شارات الربامج

وليس زبريب الشبكة ,إذ يقوموف خبرؽ مقاييس احلماية اليت سبنع من استنساخ الربامج أو ما
يعرؼ بكسر رقم التسلسل

serial number

 .وينضوي ربت ىذه الائة األشخاص الذين

يقوموف هبذه العملية بقصد ربقيق الربح ادلادي(.)115

الطائاة اخلامسة-:

criminals

 -:Careerرلموعة من اجملرمُت يقصدوف من وراء نشاطتم

اإلجرامي احلصوؿ على الربح ادلادي بطريقة غَت مشروعة ,ويف الغالب تعمل ىذه الطائاة ضمن
عصابات منظمة ىدفتا ربقيق الربح ادلادي مثل عصابات سرقة السيارات .وديكن القوؿ أف
نسبة ىذا النمط قليلة مقارنة ببقية الائات كوف أف العمل اإلجرامي يف ىذا اجملاؿ يتطلب نوعاً
من ادلتارة الانية وىو ال يتوافر عادة يف اغلب ىذه العصابات(.)116
الطائاة السادسة-:

Advocates

 -:Extremeوىي رلموعة تقوـ بتوظيف ادلعارؼ اليت

اكتسبوىا يف رلاؿ ادلعلوماتية لتمرير طروحات زبدـ توجتتم سياسياً أو ايديولوجيا ,وىذا
يقودىم إذل اخًتاؽ ادلواقع الاردية أو اجلماعية لتغيَت ادلعلومات اليت ربتوي عليتا .ومن األمثلة
على ذلك قياـ أحد اجلماعات اإلرىابية يف أوربا باسم  The Red Brigadesبتدمَت ما يزيد

عن  61مركزاً للحاسبات اآللية خبلؿ الثمانينيات للات األنظار إذل أفكارىم ومعتقداهتم(.)117
الطائاة السابعة -:

Mercenaries

 -:وىم أولئك الذين يستخدموف من قبل أفراد

ومؤسسات أو حكومات القتحاـ برامج ونظم حاسوبية معينة لتدمَتىا أو سرقة ما فيتا أو
تشويتتا مقابل مبلغ من النقود(.)118
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وأخَتاً ,فأنو أي كانت درجة الدقة يف رسم حدود كل طائاة من الطوائف اليت ينتمي إليتا

اجملرـ ادلعلومايت فأهنا ال زبرج عن ثبلث بواعث وراء تنايذ اجملرـ ادلعلومايت اجلردية

ادلعلوماتية( .)119فتو أما باعث تشًتؾ فيو مع غَتىا من جرائم األمواؿ وىو ربقيق الربح
ادلادي ,أو باعث تتميز بو عن غَتىا من اجلرائم ويتمثل بالرغبة يف الدخوؿ إذل أنظمة احلاسب

ليس لغرض سوى التسلية أو اثبات اخلربة والقدرة اليت يتمتع هبا اجلاين ,أو باعث يتمثل يف

الرغبة باإلضرار هبذه األنظمة سواء كاف بدافع اإلضرار بادلؤسسة اليت ينتمي إليتا اجلاين أو

األنظمة أو بدافع ادلنافسة .كما أنو ينبغي االشارة ىنا ,إذل أف ىذه الطوائف غَت مستقرة
وليست الوحيدة يف بيئة التكنولوجيا ,إذ باإلمكاف القوؿ أف ىذه االصناؼ قابلة للتجدد بقدر
أي تطور يتم يف رلاؿ التقنيات احلديثة وىذا بالتأكيد ناتج عن الصلة بُت رلرمي ىذا النمط
والتكنولوجيا احلديثة اليت أف صح القوؿ البيئة اليت ينشأ فيتا ىؤالء.

355

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

ادلثحث الثاني

تصنيف اجلرمية ادلعلىماتية وأهمية احلاسة إليها

بداية أف واقع اجلردية أدلعلوماتية قد افرز الكثَت من الصور سواء كانت تقليدية ترتكب
بأسلوب جديد أو جرائم حديثة مبتكرة واليت كانت نتاج انتشار ىذه التقنية واالمكانيات اليت

توفرىا( .)121ويف مقابل تعدد اجلردية ادلعلوماتية كاف للحاسب أمهية كبَتة جداً يف تناذيتا وىي

ناشئة عن عبلقة ىذا اجلتاز -مع ما يتصل بو  -بطبيعة ىذه اجلرائم كونو أحد الركائز األساسية

الرتكاهبا ,لذلك فقد ارتبط وجود ىذه اجلردية بوجود ىذه التقنية وما يتصل هبا من مااىيم

كأنظمة ادلعلومات وشبكات االتصاؿ .لذا سنبُت أىم صور ىذه الظاىرة اليت تعد جردية القرف
احلارل .مث سنوضح أمهية تقنية احلاسب يف ارتكاب اجلردية.
ادلطلة األول  :تصنيف اجلرمية ادلعلىماتية

ىناؾ حقيقة ال ديكن ألي شخص أف ينكرىا وىي أنو رغم احملاوالت اليت برزت يف إطار

ىذا ادلشروع إال أهنا نوعاً ما عجزت عن احتواء تصنيف واضح وصريح وزلدد للجردية
ادلعلوماتية بسبب الطبيعة ادلستعصية ذلا واليت على برىنت أهنا ال ديكن وضعتا بُت قوسُت ,كوهنا
ظاىرة ذلا القابلية على التجدد وفقا دلتغَتات التكنولوجيا ادلستمرة ,فكلما ظترت تقنية ظتر
دبوازاهتا منط إجرامي .واليت تارض يف ذات الوقت على القانوف مواجتتتا من خبلؿ التحليل

وإجياد التكييف ادلناسب ووضع احللوؿ ادلبلئمة .لذا فأف فتم انواع ىذه اجلرائم إذل حد ما
سيساعد تطبيق القانوف ويف تقدًن رؤية لبلسًتاتيجيات احلقيقية( .)121وعليو سنحاوؿ باختصار

عرض أىم زلاوالت تصنيف أنواع ىذه الظاىرة ويف زلورين -:
احملور األوؿ  -:احملاوالت الاقتية -:
كثَتة ىي احملاوالت الاقتية اجلادة يف رلاؿ إجياد تصنيف دقيق ألنواع ىذه الظاىرة من
خبلؿ اعتماد ادلعيار ادلبلئم لذلك والذي يكوف االساس للتقسيم.
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فقد قسم رأي فقتي
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اجلرائم الناشئة عن ىذه التقنية إذل ثبلث طوائف رئيسة تتعلق

األوذل جبرائم احلاسب االقتصادية وتشمل االحتياؿ ادلعلومايت الذي يقوـ على التبلعب يف نظم
ادلعاجلة للحصوؿ بغَت حق على أمواؿ وأصوؿ أو خدمات ,والتجسس ادلعلومايت يف نطاؽ قطاع
األعماؿ الذي يقوـ على اخًتاؽ نظاـ احلاسب هبدؼ توظيف واستغبلؿ ما يتم التوصل إليو من
معلومات ,وقرصنة برامج احلاسب .واإلتبلؼ ادلعلومايت سواء تعلق بادلكونات ادلادية أو

ادلعنوية .والدخوؿ غَت ادلصرح بو إذل نظاـ احلاسب .وسرقة اخلدمات أو االستعماؿ غَت
ادلصرح بو لنظاـ احلاسب .واجلرائم التقليدية يف نطاؽ قطاع األعماؿ.
أما الطائاة الثانية فتشمل اجلرائم ادلتعلقة بانتتاؾ احلياة اخلاصة وتشمل استخداـ بيانات

شخصية غَت صحيحة هبدؼ تغيَتىا أو زلوىا من أناس غَت مرخص ذلم أو مجع أو معاجلة أو
نشر بيانات غَت صحيحة من قبل أفراد مرخص ذلم .كذلك مجع وزبزين بيانات صحيحة على
ضلو غَت مشروع .واإلفشاء غَت ادلشروع للبيانات الشخصية السرية وإساءة استخدامتا أو غَت

السرية إذا ترتب عليتا ضرر(.)123

بينما الطائاة الثالثة فتي تلك اجلرائم اليت هتدد ادلصاحل القومية أو السبلمة الشخصية
لؤلفراد ,وتشمل اجلرائم ادلاسة بادلصاحل العليا للدولة كالوصوؿ إذل معلومات حساسة تتعلق
باألمن القومي كادلخابرات والدفاع ,أو سبس دولة أخرى .وتشمل أيضاً جرائم ادلعلومات ادلاسة
بالسبلمة الشخصية لؤلفراد كالتبلعب بأنظمة حركة الطَتاف أو حياهتم كاستخداـ احلاسب يف

ادلستشايات مثبل(.)124

يف حُت أف ىذه اجلرائم وفقا لرأي آخر يف الاقو تقسم إذل نوعُت -:جرائم سايرب مرتكبة
بواسطة رلرمُت عنياُت أي جرائم عنياة مثل

(terrorism

 .)cyberوجرائم البل عنياة أو

زلتملة العنف كالتعدي على شلتلكات الغَت (.)125()cyber trespass

وقسم جانب من الاقو ىذه اجلرائم إذل ثبلث طوائف رئيسية أدرج ربت كل منتا رلموعة
من األفعاؿ غَت ادلشروعة ,مراعياً يف ىذا التقسيم وصف اجلوانب ادلتنوعة للجردية ادلعلوماتية
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ويف تعريف قضايا القانوف اجلنائي ادلوضوعي الذي يكوف مأخوذاً بعُت االعتبار يف الائات
التالية(-:)126
أوالً  -الدخوؿ واالستعماؿ غَت ادلصرح هبم لنظاـ احلاسب وتشمل الدخوؿ غَت ادلصرح بو
لنظاـ احلاسب بنية ارتكاب جردية معلوماتية أخرى واالعًتاض غَت ادلشروع لنظاـ احلاسب,

واألفعاؿ غَت ادلشروعة ادلتصلة بادلعلومات الشخصية ادلعاجلة ألياً ,واالستعماؿ غَت ادلصرح بو

لنظاـ احلاسب اآلرل.

ثانياً – االحتياؿ ادلعلومايت وسرقة ادلعلومات وتشمل التبلعب يف ادلعلومات ادلعاجلة ألياً بنية
ربقيق ربح مادي غَت مشروع ,واحلصوؿ غَت ادلشروع على ادلعلومات ادلعاجلة ألياً بنية

استخدامػتا يف أغػراض غَت مشروعة ,واحلصوؿ غَت ادلشروع على ادلعلومات ادلعاجلة ألياً,
وقرصنة احلاسبات اآللية.

ثالثاً – اجلرائم اليت يساعد احلاسب على ارتكاهبا وتشمل التخريب واإلتبلؼ للمكونات ادلادية
أو ادلعنوية للحاسب ,واالستعماؿ غَت ادلشروع للحاسبات إلعاقة ادلستخدمُت الشرعيُت لنظاـ
احلاسب عن الوصوؿ إذل ادلعلومات اليت حيتوي عليتا ,واستخداـ أنظمة احلاسب لبلعتداء على
سبلمة وأمن األفراد ,والتتديد بتدمَت مكونات احلاسب البتزاز اجملٍت عليتم ,واإلفشاء غَت
ادلشروع للمعلومات ادلؤسبن عليتا دبقتضى وظياة ,وصناعة وبيع ادلعدات واألدوات اليت تساعد
على ارتكاب جرائم احلاسب مثل إعداد الربامج اخلبيثة (الاَتوسات).

وجزء أخر من الاقو حاوؿ تقسيم اجلرائم ادلعلوماتية االقتصادية أخذاً بنظر االعتبار
التطور ادلستمر الذي يطرأ على اجلردية ادلعلوماتية بصاة عامة وما يدخل يف إطار ىذه اجلرائم

وما خيرج عنتا ,باعتماد الدور الذي يقوـ بو احلاسب كأساس لتقسيم اجلرائم ادلعلوماتية.
فباختبلؼ ىذا الدور وتنوعو تتعدد طوائف اجلردية ادلعلوماتية وبالتارل فأف طوائف اجلردية تقسم
إذل اجلرائم اليت تعتمد يف تنايذىا على احلاسب .واجلرائم اليت يكوف فيتا احلاسب زلبل للعمل
اإلجرامي .وطائاة اجلرائم اليت يرتبط وجودىا بوجود احلاسب(.)127
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ويف ىذا السياؽ ,قسم آخروف ىذه اجلرائم إذل ثبلث طوائف فرعية ىي -:اجلرائم اليت
يكوف احلاسب فيتا ىدؼ النشاط االجرامي مثل

( )Hackingو(Software

.)Malicious

واجلرائم ادلوجودة حالياً ىي اليت يكوف فيتا احلاسب أداة مستخدمة الرتكاب اجلردية مثل
االحتياؿ ادلعلومايت ( )Fraudوانتتاؾ حقوؽ ادللكية الاكرية (.)Copyright Infringement
واجلرائم اليت فيتا يكوف استخداـ احلاسب جانب عرضي الرتكاب اجلردية لكن قد حيمل دليل
اجلردية مثل الرسالة يف ربقيقات جردية قتل(.)128

وصلد قسماً آخر يقسم ىذه اجلرائم إذل فئتُت رئيسيتُت مها -:اجلرائم اليت تكوف على
االكثر تكنولوجية يف الطبيعة مثل جرائم الاايروسات .واجلرائم اليت سبلك عنصر بشري بصورة

واضحة اكثر مثل جرائم االرىاب(.)129

يف حُت صنف آخروف ىذه اجلرائم إذل اربع فئات ىي -:جرائم ضد االشخاص مثل
(Stalking

 .)Cyberجرائم ضد أمواؿ االشخاص كإتبلؼ احلاسب .جرائم ضد ادلنظمات

سواء كانت حكومية أو خاصة أو شركات أو رلاميع االفراد كاإلرىاب .وجرائم ضد اجملتمع مثل
ادلواد االباحية لؤلطااؿ (.)131()Child Pornography

واجلدير بالذكر أف احملاوالت العديدة من جانب الاقو يف وضع تصنيف ذلذه اجلرائم

باخلصوص يكوف أحد العناصر ادلتمة دلكافحة ىذه اجلرائم وخطوة متمة يف ىذا االذباه(.)131
احملور الثاين  -:احملاوالت الدولية لتصنيف اجلرائم ادلعلوماتية-:

تارض اجلرائم ادلعلوماتية بطبيعتتا احلاجة إذل تعاوف دورل من اجل مكافحة ىذه الظاىرة,

وىذا راجع بصاة أساسية إذل الطبيعة الدولية اليت سبق اإلشارة إليتا( .)132فوجود ىذه التقنيات
مع ما قدمتو من خدمات يف رلاؿ االتصاؿ كشبكات االنًتنت اليت ربطت العادل يف كافة
اجملاالت كاجلامعات والبنوؾ وشركات الطَتاف وغَتىا من مؤسسات البٌت التحتية ,أصبح التعاوف
الدورل من اجل حل ادلشكبلت اجلديدة النامجة عن التطور التكنولوجي أمر ضروري .واحلقيقة
ديكن إمجاؿ ادلشكبلت اليت تارض التعاوف الدورل يف مكافحة اجلردية ادلعلوماتية يف عدـ وجود
تعريف عاـ متاق عليو للجردية ادلعلوماتية ,وعدـ وجود اتااؽ عاـ حوؿ أشكاؿ السلوؾ اليت
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تندرج ربت وصف اجلردية ادلعلوماتية ,والنقص الكبَت يف خربات السلطات اليت تتعامل مع ىذه
اجلردية ,وندرة االتااقيات الدولية اليت تشجع التعاوف الدورل يف ىذا اجملاؿ ,وعجز االتااقيات

ادلوجودة بالاعل عن مراعاة الطبيعة وادلتطلبات اخلاصة هبا(.)133

وبناء على ما تقدـ ,يربز الشعور بضرورة بذؿ اجلتود إلزالة الصعوبات اليت تعًتض
مكافحة اجلردية ادلعلوماتية من خبلؿ إجياد تعريف متاق عليو للجردية ادلعلوماتية وتذليل

اإلشكاالت ادلختلاة ذلذه اجلردية من خبلؿ زلاولة تقسيمتا(.)134

فلقد بدأ اىتماـ منظمة التعاوف االقتصادية والتنمية  OECDباحلاسب اآلرل وادلشكبلت اليت
يثَتىا خاصة بعد التتديد ادلعلومايت للخصوصية منذ عاـ  ,1977واستمرت جتود ادلنظمة يف
تناوؿ ظاىرة اجلردية ادلعلوماتية ,ويف سبتمرب عاـ  1985شكلت جلنة لدراسة اجلردية ادلعلوماتية,
اليت قامت بإجراء مسح ذلذه اجلردية يف الدوؿ األعضاء ,ومن خبلؿ إعداد دراسة مقارنة لقوانُت
ىذه الدوؿ ,وقد أسار عمل اللجنة عن صدور تقرير نشر عاـ  1987ربت عنواف جرائم
احلاسب اآلرل (ربليل لؤلنظمة القانونية ادلختلاة) ,ولقد خلصت اللجنة يف تقريرىا إذل تصنيف
رلموعة من األفعاؿ ديكن أف تشكل جرائم معلوماتية ,وتعد قاسم مشًتؾ بُت االذباىات
ادلختلاة للدوؿ وديكن إجيازىا فيما يلي -:
 -1إدخاؿ معلومات إذل نظاـ احلاسب ,أو تعديل أو زلو معلومات موجودة بالاعل على ضلو
غَت مشروع ,وذلك بنية ربويل األمواؿ أو ادلمتلكات اليت سبثلتا ىذه ادلعلومات.

 -2إدخاؿ معلومات إذل نظاـ احلاسب ,أو تعديل أو زلو معلومات موجودة بالاعل ,أو
اعًتاض نظاـ احلاسب اآلرل ,وذلك بنية إعاقتو عن أداء وظياتو.
 -3استغبلؿ برامج احلاسب ذبارياً وطرحتا يف األسواؽ ,وذلك انتتاكاً حلقوؽ مالك ىذه
الربامج (قرصنة الربامج) واحلصوؿ غَت ادلشروع على ادلعلومات.
 -4الدخوؿ أو االعًتاض غَت ادلصرح هبم لنظاـ احلاسب اليت تتم عمداً ,سواء كاف ىذا
الدخوؿ أو االعًتاض بنية ارتكاب جردية الحقة عليو أـ ال.
 -5االستعماؿ غَت ادلصرح بو لنظاـ احلاسب(.)135
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أما على مستوى أوربا فنجد تقسيم اجلرائم ادلعلوماتية متجسداً يف االتااقية األوربية جلرائم

الكومبيوتر واالنًتنت لعاـ  ,)136(2111اليت كانت نتيجة العمل من اجل وضع إطار عاـ
لتصنيف ىذه اجلرائم أو على األقل وضع قائمة احلد األدىن زلل التعاوف الدورل يف حقل
مكافحة اجلردية ادلعلوماتية ,وىو جتد تقوده دوؿ أوربا ولكن بناس الوقت دبسامهة من قبل

بعض الدوؿ االخرى( ,)137واجلرائم ادلعلوماتية وفق ىذه االتااقية تصنف إذل اآليت -:

 -1اجلرائم اليت تستتدؼ عناصر (السرية والسبلمة وادلوفورية) ادلعطيات والنظم وتضم
الدخوؿ غَت القانوين وتدمَت ادلعطيات واعًتاض النظم وإساءة استخداـ األجتزة(.)138

 -2اجلرائم ادلرتبطة باحلاسب وتضم التزوير واالحتياؿ ادلرتبطاف باحلاسب(.)139

 -3اجلرائم ادلرتبطة باحملتوى وتضم طائاة واحدة وفق ىذه االتااقية وىي اجلرائم ادلتعلقة
باألفعاؿ اإلباحية والبل أخبلقية(.)141

 -4اجلرائم ادلرتبطة باإلخبلؿ حبق ادلؤلف واحلقوؽ اجملاورة ,وقرصنة الربرليات(.)141
بينما صلد جلنة اجملتمعات االوربية (ادلاوضية االوربية) يف احدى الرسائل الصادرة عنتا
خبصوص التوجو ضلو سياسة عامة بشأف مكافحة اجلردية (ادلعلوماتية) السيربانية قد اوضحت أف
ىذه اجلرائم تتمثل يف ثبلث فئات من االنشطة االجرامية وىي -:جرائم تقليدية ترتكب
باستخداـ الشبكات االلكًتونية كاالحتياؿ ادلعلومايت ( .)Fraudوجرائم احملتوى البل قانوين
اليت تتمثل يف النشر غَت االخبلقي والقانوين للمواد على الوسط االلكًتوين مثل جرائم سوء
استخداـ ادلواد اجلنسية لؤلطااؿ

(sexual abuse material

 )Childوجرائم العنصرية

( )Racismوغَتىا .أما الائة الثالثة تشمل جرائم فريدة بالنسبة للشبكات االلكًتونية
كاذلجمات ضد انظمة ادلعلومات أو ادلنظمات أو االفراد(.)142

وقد حددت جلنة األمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ىذه

اجلرائم من خبلؿ االرشاد اخلامس اخلاص باجلرائم السيربيانية( ,)143باآليت )1( -:جرائم
التعدي على ادلعلوماتية كجردية اعًتاض البيانات )2( .جرائم التعدي على االنظمة ادلعلوماتية
كالولوج غَت ادلشروع للنظاـ ادلعلومايت )3( .جرائم اساءة استعماؿ االجتزة أو الربامج
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( )4جرائم التعدي على االمواؿ وادلعامبلت كالتزوير واالحتياؿ ادلعلومايت أو

السرقة واالختبلس بوسائل معلوماتية )5( .جرائم االستغبلؿ اجلنسي كجردية عرض مواد اباحية
لقاصرين بواسطة نظاـ معلومايت )6( .جرائم التعدي على ادللكية الاكرية لؤلعماؿ الرقمية
كجردية تقليد امضاء ادلؤلف أو ختمو )7( .جرائم البطاقات ادلصرفية والنقود االلكًتونية
كجردية تقليد بطاقة مصرفية )8( .اجلرائم اليت سبس ادلعلومات الشخصية كجردية افشاء

معلومات ذات طابع سري )9( .جرائم العنصرية وضد االنسانية بوسائل معلوماتية كجردية نشر
وتوزيع ادلعلومات العنصرية بوسائل معلوماتية )11( .جرائم ادلقامرة وترويج ادلواد ادلخدرة
بوسائل معلوماتية كجردية تزويج الكحوؿ للقاصرين على االنًتنت )11( .اجلرائم ادلعلوماتية
ضد الدولة والسبلمة العامة كجردية تعطيل االعماؿ احلكومية بوسائل معلوماتية(.)144

التقسيم ادلقًتح للجرائم ادلعلوماتية -:
عرضنا سابقاً ابرز احملاوالت الاقتية والدولية لتصنيف اجلرائم ادلعلوماتية اليت أرادت أف
تضع بالقدر ادلستطاع إطار نستطيع من خبللو تصنيف نتاجات ىذه الظاىرة يف الوقت الراىن
حسب تقديرنا لذلك.
والبد من اإلشارة ىنا ,أف االعتداء على ادلكونات ادلادية للحاسب ال يثَت تلك الصعوبة
ألنو باإلمكاف تدارؾ ادلساءلة من خبلؿ تطبيق النصوص التقليدية يف قانوف العقوبات العراقي
وقانوف محاية حق ادلؤلف بصورتو احلالية ,كوف أف االعتداء يرد على أشياء مادية ملموسة ديكن

أف تشملتا النصوص القائمة وعلى سبيل ادلثاؿ السرقة أو التخريب أو اإلتبلؼ .وبالتارل ال
تكوف ىناؾ مشكلة ألنو ينطبق وادلااىيم اليت تقوـ عليتا ىذه النصوص وىي النظرة ادلادية اليت
سبق اإلشارة إليتا وإيضاحتا يف إطار تعريف ىذه اجلردية ,إذ ال تثَت أي جدؿ يف تطبيق ىذه
النصوص وإخضاع العمل اجلرمي ذلا.

ومن جانب أخر ,أف زلاولة وضع تصنيف دقيق للجرائم ادلعلوماتية تأيت ضمن سياؽ
اجلتود الرامية إذل مكافحتتا من خبلؿ وضع تصور شامل وزلدد ذلا ,وكذلك يدخل يف سياؽ
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القانوف اجلنائي اخلاص ,ألنو يركز على ربديد اجلردية ووضع ادلاتوـ ادلبلئم ذلا والذي يتناسب
مع شليزات ىذه اجلردية اليت أثبتت صعوبة احتوائتا يف إطار معُت نتيجة لذلك.
والقوؿ خببلؼ ذلك ال حيمل أي نوع من الصحة ,وأف وضع اجلردية ادلعلوماتية وما ينشأ
عنتا يف قانوف أو قسم ربت تسمية القانوف ادلعلومايت كبلـ مبالغ فيو نوعا ما حالياً ألنو بالنتيجة

أي عمل يتدد أي مصلحة حيميتا القانوف تعد جردية تنطوي ربت مظلة القانوف اجلنائي اخلاص

ولكن ليس بصورتو احلالية ,وإمنا وفق شكل وصيغة القانوف اجلنائي ادلرف والقابل لبلستجابة

للتطورات احلياة ادلستمرة وأال فبل أمهية لكبلمنا ىذا ونكتاي بالشروع يف البحث إلجياد تسمية
وقسم جديد يكوف قادراً على أداء ىذه ادلتمة.

إف وضع تصنيف للجردية ادلعلوماتية يساعد على تقدًن االقًتاح متكامل نسبياً للمشرع

العراقي عند توافر اإلرادة لديو يف االستجابة دلتغَتات العصر التكنولوجي .ومن بعد ,صياغة
النص الشامل وادلرف الستيعاب كل جديد يف إطار اجلردية ادلعلوماتية ,ذلك أف عدـ وجود النص
أو مجوده يودي إذل ىروب اجلاين من يد العدالة وبالتارل اإلفبلت من العقاب .كما أف خطورة
الاعل اجلرمي ادلرتكب وأضراره السلبية والكبَتة على النواحي االجتماعية واالقتصادية
والصناعية والتجارية ,يتدد كياف وجود الدولة واجملتمع العراقي وبالشكل الذي يضعف ثقة
ادلواطن العراقي بالتقدـ التقٍت ,يدعو إذل ذلك.
وبصدد ذلك نأخذ بعُت االعتبار ما يأيت -:

 -1إف اجلرائم ادلعلوماتية ىي ظواىر حديثة نسبيا ظترت على الساحة الدولية نتيجة التعامل
اليومي باستخداـ التقنيات احلديثة يف كافة رلاالت احلياة.
 -2إف اجلردية ادلعلوماتية ومن خبلؿ ارتباطتا مع التقنيات احلديثة أكسبتا طابع التغيَت
ادلستمر ,فلديتا القدرة على الظتور بأساليب جديدة كلما كاف ىناؾ ظتور ألي تطبيق
حديث يف ىذا اجملاؿ إذ ىي االنعكاس السليب ذلذه التقنيات.
 -3إف اجلردية ادلعلوماتية خرقت كافة القواعد اليت ربكم مكانية اجلرائم التقليدية .إذ أهنا
ظاىرة ال تعًتؼ وال تتقيد باحلدود اجلغرافية احملددة للاعل االجرامي .وبالتارل فأف اثارىا
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تتعدى إذل دوؿ أخرى ,واليت ال تنحصر يف مكاف تنايذ اجلردية .وىو ما يارض مبدأ عادلية
القانوف اجلنائي.
وعليو ,ارتأينا تقسيم اجلرائم ادلعلوماتية وفق مبدأ مرف وقادر على استيعاب أي مستجد
يف إطار ىذه اجلردية ويف ذات الوقت نكوف قد غطينا ما موجود حالياً من أعماؿ تعد من صور
اجلردية ادلعلوماتية .وبشػ ػ ػكل عػ ػ ػاـ ديكن القوؿ بوجود أربع طوائف رئيسة للجرائم ادلعلوماتية

وىي-:
الطائاة األوذل  -:اجلرائم الواقعة على األشخاص.
الطائاة الثانية  -:جرائم ضد الثقة وادلصلحة العامة للمجتمع.
الطائاة الثالثة  -:اجلرائم الواقعة على األمواؿ.

الطائاة الرابعة  -:اجلرائم ادلاسة بأمن الدولة وادلنظمات واذليئات.
إف ىذا التقسيم وأف كاف يبدو للوىلة األوذل أنو تقليدي لكنو التقسيم الذي نستطيع من
خبللو أف نشمل مجيع صور اجلردية ادلعلوماتية احلالية أو اليت ديكن أف تولد يف ادلستقبل.
أما ادلعيار ادلعتمد يف ىذا التقسيم فتو معيار غَت حديث أيضاً وإمنا ىو معيار معروؼ,
استطاع حسب رأينا أف يلم مجيع اجلرائم ادلعلوماتية ,وىو معيار ادلصلحة زلل محاية القانوف.
ذلك أف ماتوـ احملل القانوين للجردية ادلعلوماتية يتمثل بادلصلحة القانونية اليت سعى ادلشرع إذل
محايتتا من االعتداء ,وحسب ىذه النظرة  -ويف تقديرنا – على سبيل ادلثاؿ ,فأف احملل الاعلي
خيتلف عن احملل القانوين جلردية التزوير .فاحملل الاعلي ذلذه اجلردية ىنا يكوف احلاسب والنظاـ
ادلعلومايت وما حيتويو من معلومات وسندات الكًتونية ,بينما احملل القانوين جلردية التزوير ىنا ىو
االعتداء على ادلصلحة القانونية اليت منحتا ادلشرع احلماية وىي الثقة العامة هبذه األنظمة

وادلستخرجات.

وعليو ديكن القوؿ ,أف ىناؾ سبييزاً بُت احملل ادلباشر جلردية التزوير وبُت ادلصلحة احملمية
اليت تكوف الغاية واحلكمة من ذبرًن الاعل .بادلعٌت األدؽ ضلن نعتمد على ادلصلحة ادلقصودة من
سبب التجرًن للاعل ,وىي ادلصلحة اليت حيميتا القانوف من عبث اجملرمُت وتتمثل بالثقة العامة.
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إف السبب الذي دفع إذل اعتماد ىذا ادلعيار يًتكز يف اآليت -:
 -1التداخل ادلوجود بُت األفعاؿ اإلجرامية يف ظل الظاىرة ادلعلوماتية .حيث أف اجلرائم
ادلعلوماتية دائماً تًتكز يف كوهنا أفعاؿ تستخدـ احلاسب والنظاـ ادلعلومايت ,وىي يف ىذا
اجملاؿ تثَت الكثَت من التداخل فيما بينتا حبيث صلد أف الاعل الواحد ديكن أف يوصف

بأكثر من صورة .إف جرائم ادلعلوماتية تنطوي يف اغلب الظروؼ ,ومتما اختلات يف

تصنياتا ,على أفعاؿ مشًتكة تدخل يف تكوين كل منتا .دبعٌت أخر ,أنو يف حالة إذا ما
كانت اجلردية منطوية على أفعاؿ مشًتكة فأف ىذه األفعاؿ تشكل كل واحدة بصورة

مناصلة جردية معاقب عليتا .وىي زبضع لسلطة احملكمة التقديرية يف ذلك.
 -2إف ىذا التصنيف يبتعد عن اعتماد الوسيلة يف ربديد اجلردية .أي دبعٌت أخر ,إننا ال نعتمد
على الوسيلة يف تصنيف الاعل ادلعلومايت اجلرمي ,إذ أف الوسيلة ال ديكن أف تدخل يف ىذا
اجملاؿ .ولكن ىذا ال يعٍت أف الوسيلة ال تكوف ذلا عبلقة يف بياف خطورة الاعل ادلرتكب.
على العكس من ذلك ,إذ أف يف ظروؼ معينة تكوف الوسيلة ادلرتكبة ظرفاً مشدداً للعقوبة

اليت يستحقتا اجلاين ولكنتا ليست ادلعيار يف تكييف فعل اجلاين .فمن البديتي أف تكوف

ىناؾ أداة الرتكاب اجلردية ادلعلوماتية فبل ديكن تصور وجود اجلردية ادلعلوماتية بدوف
احلاسب والنظاـ ادلعلومايت ,وطبيعي أف خيتلف دور ىذه األدوات وأمهيتتا بالنسبة للاعل
من حيث كوهنا فعالة أو ال وىو ما سنوضحو الحقاً.
 -3إف ىذا التقسيم يبتعد عن استخداـ الباعث الرتكاب اجلردية يف تقسيم اجلرائم ادلعلوماتية.
دبعٌت أدؽ ال يتمنا يف ىذا األمر فيما إذا كاف قصد اجلاين ىو احلصوؿ على ادلكسب
ادلادي أو رلرد اإلضرار بالغَت أو رلرد التسلية أو اثبات القدرة أو ادلتارة ,فما داـ فعلو
ينطوي على هتديد ألحد ادلصاحل األساسية لوجود اجملتمع فأف ىذا الاعل يعد جردية
معاقب عليتا قانوناً بغض النظر عن السبب الذي دفع اجلاين إذل ارتكاب ىذا الاعل.
دبعٌت ال يكوف لو تأثَت كبَت يف تصنيف اجلرائم .لكن ال ننكر امهية ىذا الباعث يف تشديد
أو زبايف العقوبة دوف أف يكوف ذلك يف تصنيف اجلرائم.
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 -4إف نتيجة االعتداء بطبيعة احلاؿ أمر متم جدا .ذلك أف عدـ ربديد ىذه النتيجة جيعل
ىناؾ صعوبة يف وصف الاعل أو الطائاة اليت ينتمي إليتا ,وبالتارل إىدار العبلج األنسب
دلكافحة ىذا النوع من اجلرائم .كالسرقة مثبلً اليت تصنف ضمن طائاة اجلرائم الواقعة على

األمواؿ كوهنا ترد على ماؿ شللوؾ للغَت ,فتصنيف ىذه السرقة راجع إذل كوهنا هتدد ملكية

الارد للماؿ بالزواؿ ,حىت وأف كاف ىذا ادلاؿ معنوي وفق ما نتبناه من توسيع ماتوـ ادلاؿ

ليشمل ادلعلومة وما ربمل يف جوانبتا من بيانات وبرامج ذلا قيمة اقتصادية ووفق االذباه
الاقتي الذي ينادي هبذا.

النتيجة اليت ديكن الوصوؿ إليتا ,من خبلؿ ىذا التقسيم باعتماد ىذا ادلعيار ,تتلخص يف

أف اجلردية ادلعلوماتية مكونة من (سلوؾ غَت مشروع يقوـ بو شخص معُت مستخدماً احلاسب
والنظاـ ادلعلومايت كمحل مباشر وفعلي لبلعتداء يتدد أحد ادلصاحل األساسية اليت سعى ادلشرع

حلمايتتا واليت سبثل أحد ادلرتكزات لوجود اجملتمع اإلنساين).
وعليو ,تربز لنا أمهية تقسيم اجلردية ادلعلوماتية يف ضوء ادلعيار وادلربرات السابقة للاصل
بُت ما يقع ضمن اجلردية ادلعلوماتية أـ ال .وكذلك كمحاولة لوضع تصنيف دقيق ومرف قادر
على استيعاب أي نوع مستجد يف ىذا اإلطار .خاصة وأف للحاسب أمهية متباينة يف ارتكاب
ىذه اجلردية ,وىذا نابع من الدور الذي يلعبو ىذا اجلتاز والنظاـ ادلعلومايت يف تنايذ اجلردية
ادلعلوماتية .وىذا ما سنبينو يف ادلطلب التارل.
ادلطلة الثاني  :أهمية تقنية احلاسة للجرمية ادلعلىماتية

()145

كثَتاً ما يرتبط احلاسب ونظاـ ادلعلومات بارتكاب اجلردية ادلعلوماتية( .)146خاصة وأف
اجملرـ ادلعلومايت ال ديكن لو أف يناذ فعلو ادلصنف ضمن ىذه اجلرائم إال بعد االستعانة هبذه
التقنية اليت ربتل أمهية كبَتة يف ىذا اجملاؿ.
إف أمهية احلاسب وانظمة ادلعلومات يف تنايذ اجلردية ادلعلوماتية يربز من خبلؿ الدور الذي

ديكن أف يلعبو يف تنايذ اجلردية ,وكذلك من خبلؿ اإلمكانيات اليت ديكن أف يقدمتا احلاسب
للمجرـ ادلعلومايت للوصوؿ إذل ىدفو اإلجرامي(.)147
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لذا سنبحث ىذا ادلوضوع يف شقُت مها -:
الشق األوؿ  -:دور احلاسب يف اجلردية ادلعلوماتية -:
يكوف للحاسب ونظاـ ادلعلومات أمهية يف تنايذ اجلردية ادلعلوماتية .وتربز ىذه من خبلؿ
الدور الذي يتمتع بو احلاسب يف تنايذ اجلردية وبطبيعة احلاؿ مع ما يتصل بو من أنظمة
وتقنيات .لكن يف ناس الوقت فأف ىذا الدور متذبذب يف تنايذ اجلردية وحسب ما يأيت -:
 -1دور احلاسب كواسطة يف تنايذ اجلردية -:

ىنا ال ديكن تصور وجود اجلردية ادلعلوماتية إال بعد وجود احلاسب وتكنولوجيا ادلعلومات,
كوهنا كأداة رئيسية يف تنايذ العمل اإلجرامي ادلكوف للجردية ادلعلوماتية ,نظراً دلا حيتويو من
معلومات وأصوؿ تكوف ىي ادلادة األولية لصنع اجلردية .فاحلاسب ليس رلرد وسيلة لتستيل
النتيجة اإلجرامية أو مضاعاة جسامتتا ,بل ديكن القوؿ أف ادلعلومات والبيانات اليت ينطوي
عليتا تشكل احملرؾ األساس الرتكاب اجلردية ادلعلوماتية(.)148

واالعتقاد بأف ىذه اجلردية تتسم بقدر كبَت من التعقيد وإهنا تتطلب جاين لديو متارات
تقنية بالغة التعقيد ىو اعتقاد خاطئ .فصحيح أف اجلردية ادلعلوماتية بصاة عامة ذلا طابع تقٍت
وأف اجملرـ ادلعلومايت لديو نوع من ادلتارات التقنية ,إال أف ذلك ال يعٍت درجة معقدة من ىذه
التقنية ,فاحلاسبات آالت بسيطة قادرة على القياـ بعمليات معقدة وال يستلزـ تشغيلتا بطريقة

مشروعة أو غَت مشروعة سوى قدر معقوؿ من اخلربة الانية يف ىذا اجملاؿ(.)149

والرأي لدينا ىو العكس ,بدليل أف ىذه اجلرائم تنطوي على درجة من التعقيد يف أحياف

معينة ,وعلى أمور تقنية صعبة نوعا ما ال ديكن للشخص العادي استخدامتا( ,)151وإال لكاف
باإلمكاف السيطرة على ىذه الظواىر من حلظة نشوئتا .والواقع يظتر خبلؼ ذلك حيث قلة
عدد اجلرائم ادلكتشاة منتا يؤكد صحة كبلمنا .ومن جانب ثاين الكثَت من الدراسات أكدت
على أف ىذه الظاىرة ىي ظاىرة تقنية حبد ذاهتا ذلا سلبيات على ادلستوى القانوين وال ديكن
للشخص العادي أف حيقق يف ىذه اجلرائم أو أف يتوصل إذل النتيجة اليت يرغب الوصوؿ إليتا ما
دل تكن لديو خلاية باجلوانب الانية ذلذه الظاىرة ,وذلك بسبب طبيعتتا ادلعقدة اليت ربتاج إذل
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معرفة تقنية يف إطار ذلك  .يف ناس الوقت ,ال نقوؿ أف ىذه القاعدة مطلقة ولكن إذل جانب
اجلرائم ادلعلوماتية ادلعقدة تقنياً ىناؾ أيضاً جرائم بسيطة ديكن للشخص أف يقوـ هبا دبجرد
إحاطتو بقدر معقوؿ من األمور اليت سبكنو من استعماؿ ىذه التقنية وعلى سبيل ادلثاؿ ارساؿ
الرسائل غَت ادلرغوب فيتا .خبلصة قولنا أف اجلرائم ادلعلوماتية عموما ىي ظواىر تقنية ذلا
انعكاسات سلبية على اجلانب القانوين وىذه الظواىر ىي عموماً فنية ودرجة التعقيد ىي صاة

ذلا ولكن ليست مطلقة فتي على األكثر ربتاج إذل دراية ومتارة فنية يف التعامل معتا.

ويكوف للحاسب ىذا الدور يف تنايذ جردية االحتياؿ ادلعلومايت وسرقة ادلعلومات والتزوير
ادلعلومايت وكذلك التجسس ادلعلومايت .فاحلاسب يلعب دوراً رئيسياً الرتكاب العمل اإلجرامي
دبا يتضمنو من معلومات بالغة األمهية كتلك اخلاصة باجليش وادلعلومات الصناعية وكذلك
اإلفشاء غَت ادلشروع للمعلومات ادلربرلة آلياً عن طريق العاملُت ,دلا تتسم بو ىذه ادلعلومات من
أمهية وسرية بالغة يف كثَت من األحياف(.)151

بالرغم أف ىذه ال تكوف جرائم جديدة ,فقد يكوف من الصعوبة زلاكمة ىذا النوع من
االنشطة ربت القوانُت القائمة  .فعلى سيبل ادلثاؿ القانوف ادلختص بالسرقة ,ردبا ال يشمل سرقة
االمواؿ غَت ادلادية عندما الاعل ادلبلـ يتكوف من نسخ االمواؿ بدال من سرقتتا بالكامل.
لذلك ,فأف السلطات ادلختصة ذبد من ادلستحسن أما تبٍت تشريع جديد يعاجل اجلرائم يف ىذه

الائة أو تعديل التشريع القائم لضماف الكااية ذلذا الغرض(.)152
 -2الدور العرضي للحاسب يف ارتكاب اجلردية -:

تتكوف ىذه الائة من جرائم فيتا استخداـ احلاسب أو نظاـ احلاسب يكوف عرضياً
الرتكاب اجلردية ,فتنا احلاسب يلعب دوراً ثانوياً يف اجلردية( .)153أي أف دور احلاسب يف ىذه
اجلرائم يكوف غَت أساسي يف تنايذ الاعل( ,)154فاحلاسب ىنا يستعمل من اجل ارتكاب اجلردية
كونو أكثر سرعة ودقة يف الوصوؿ إذل نتيجة إجرامية مؤكدة وجيعل اجلردية اكثر صعوبة يف

التعرؼ والتتبع( .)155ومع أف ىذا الدور قد ال يكوف واضح بصورة كافية يف إسباـ العمل اجلرمي

فأف ذلك ال دينع من أنو دور غَت أساس ,وال دينع أيضاً من ذبرًن الاعل من كونو جردية معاقب
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عليتا قانوناً .وحيث أف االساس يف كل حالة ىنا بوضوح تاـ مغطاة باجلرائم السابقة
بالكامل( ,)156فالقانوف اجلنائي ادلوضوعي متخصص يف ىذه احلالة يكوف غَت ضروري .لكن
قانوف اجرائي جديد يتعامل مع ىذه اجلرائم اليت تقع ضمن ىذه الطائاة يكوف أمراً
مطلوباً( .)157باخلصوص ,أف أحد جوانب اجلردية يكوف احلاسب مع ما يرتبط بو من أنظمة
تتطلب بطبيعة احلاؿ قواعد خاصة تتاق وطبيعة ىذه اجلرائم وما اجراءات اسًتجاع ادلعلومات,

يف ىذه احلالة ,إال دليل واضح على ىذه احلاجة .وبالتحديد إذا نظرنا إذل احلاسب يف ىذه الائة
كدليل على اجلردية اكثر من اعتبار اخر .إذ ردبا بشكل ملحوظ ,أنو كاف اشراؾ احلاسب الذي

قاد إذل القاء القبض على اجلناة(.)158

ويتمثل ىذا الدور يف جردية االبتزاز وىي جردية تقوـ على التتديد للحصوؿ على مبلغ
معُت من ادلاؿ أو أي شيء أخر مقابل عدـ افشاء اجلاين إسراراً تتعلق باجملٍت عليو أو عدـ
ادلساس بأشياء أو أشخاص ذلم أمهية خاصة لديو .واحلقيقة أف احلاسب ىنا يستل تنايذ ىذه
اجلردية دبا حيتويو من قدرات ,خاصة من خبلؿ االستعانة هبذه الوسيلة يف كتابة خطابات التتديد
للمجٍت عليتم أو نشر معلومات شخصية ,فالدور ىنا ليس مؤثراً يف ارتكاب اجلردية .وامثلة

ىذا النوع عديدة ,كغسيل االمواؿ والعمليات البنكية غَت القانونية وتسجيبلت اجلردية ادلنظمة.
دبعٌت أخر أف ىذه اجلرائم ديكن أف ربدث بدوف احلاسب ,فاألنظمة ىنا ببساطة تستل
اجلرائم(.)161

 -3دور احلاسب اآلرل باعتباره ىدؼ للجردية ادلعلوماتية -:
لقد رأينا سابقاً أف دور احلاسب قد يكوف عنصراً اساسياً لتنايذ الاعل اجلرمي وقد يكوف

دور غَت أساسي يف اجلردية .بينما يف حاالت كثَتة أظترىا الواقع أف احلاسب ودبا يرتبط من

انظمة يكوف حبد ذاتو ىدؼ لؤلعماؿ اإلجرامية .وبغض النظر عن ىدؼ اجلاين من ارتكاب ىذا
الاعل سواء كاف القصد احلصوؿ على ادلكسب ادلادي أو رلرد اإلضرار بالضحية أو قد يكوف
رلرد إظتار متارة اجلاين يف رلاؿ تكنولوجيا ادلعلومات.
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واحلقيقة ىنا البد من توضيحتا ىي أف احلاسب زلل االعتداء ال يشمل مكوناتو ادلادية.
الف االعتداء ضد مكونات احلاسب ادلادية ال يندرج ضمن نطاؽ مشكلة اجلردية ادلعلوماتية
وزبرج عنتا ,كوهنا أعماؿ إجرامية خاضعة للنصوص التقليدية القائمة( .)161باعتبار أف االعتداء

يف ىذه الصورة وارد على شيء مادي ديكن لصيغة النصوص احلالية أف تتكال حبمايتتا كتخريب
أو إتبلؼ أي ماؿ مادي عائد للغَت.

فالذي يعنينا ىنا ىو إذا حدث االعتداء ضد أحد مكونات أو عناصر احلاسب ادلعنوية

اليت يتكوف منتا كادلعلومات أو الربامج .إذ تثَت ىذه ادلسالة صعوبة تتمثل يف عجز النصوص
القائمة عن معاجلتتا كجردية اإلتبلؼ يف القوانُت ادلختلاة ,نظراً للطبيعة ادلادية اليت تتطلبتا ىذه

النصوص يف ادلاؿ الذي يقع ضده اإلتبلؼ .يف حُت أف ادلعلومات ادلربرلة ألياً ىي دبثابة نبضات
كتربائية تاتقر إذل الطبيعة ادلادية إال يف احلاالت اليت يؤدي فيتا إتبلؼ ادلكوف ادلعنوي إذل

إتبلؼ مكوف من ادلكونات ادلادية للحاسب .وكذلك احلاؿ بالنسبة إذل األفعاؿ اليت تسبب
عرقلة النظاـ للحاسب وسبنعو من أداء متامو ,وىو ما يطلق عليو إعاقة أنظمة احلاسبات(.)162

إذ من الواضح يف ىذا اجملاؿ أف ادلظاىر العتبار احلاسب ىدفاً يف حقل التصرفات غَت

القانونية ,عندما تكوف سرية وسبلمة وتوافر يف انظمة ادلعلومات ىي موضوع االعتداء(.)163

دبعٌت أف توجو اذلجمات للحاسب عن طريق معلومات احلاسب وخدماتو بقصد ادلساس
بالسبلمة والتكامل والقدرة والكااءة لؤلنظمة للقياـ بعملتا ,وىدؼ ىذا النمط بشكل خاص

ادلعلومات ادلخزنة داخلو هبدؼ السيطرة على عمل النظاـ دوف زبويل ودوف أف يكوف مقابل
لبلستخداـ وسرقة خدمات أو وقت احلاسب أو ادلساس بسبلمة ادلعلومات وتعطيل خدمات
احلاسب وغالبية ىذه األفعاؿ تتضمن ابتداء الدخوؿ غَت ادلصرح إذل النظاـ اذلدؼ.
إف اجلرائم اليت تقع يف ىذه الائة تعاجل بشكل صحيح اكثر كجرائم جديدة واليت ال ديكن
أف رباكم بستولة يف ظل القوانُت القائمة ولذلك تتطلب تبٍت قوانُت تستتدؼ ىذه االنشطة
بصورة معينة( .)164ذلك أهنا جرائم (معلوماتية) سايرب حقيقية (صحيحة) دل تكوف موجودة قبل
ظتور التكنولوجيا(.)165
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الشق الثاين  -:أمهية تقنية احلاسب يف اجلردية ادلعلوماتية -:
تربز العبلقة بُت احلاسب واالنظمة ادلعلوماتية من جتة واجلردية ادلعلوماتية من جتة ثانية,
يف كوف أف احلاسب عبارة عن أداة تعمل وفق انظمة تناذ وتعاجل البيانات وادلعلومات اليت يتم
إدخاذلا إذل احلاسب لتقوـ بعد ذلك دبعاجلتتا ألياً وفق ما ىو مطلوب وبناء على إيعازات توجو

إليو لتحقيق غايات معينة وفق استخدامات زلددة يرغب يف تنايذىا الشخص مصدر األوامر.
عليو ,سنبحث ىذه ادلسالة لبياف مدى العبلقة بُت اجلردية ادلعلوماتية وىذه التقنية وكااليت -:

أوالً  -:أمهية احلاسب يف صياغة بيانات ارتكاب اجلردية ادلعلوماتية -:

كاف ال يستطيع احلاسب فيما مضى من الوقت التمييز بُت خطوط البشر ادلختلاة(.)166

أما اآلف فقد أصبح للحاسب استخدامات نتيجة للمزايا اليت قدمتا ىذا اجلتاز سبكنو من القياـ
هبذه الوظياة .ولكن جيب أف ال ننسى يف ذات الوقت ,أف ىذا اجلتاز إمنا ىو يقوـ بتنايذ مجلة
من األوامر عن طريق البيانات ادلدخلة إليو ووفقاً ألنظمة تشغيلية وتطبيقية تتعلق بعملية ادخاؿ
ومعاجلة واستخراج البيانات.

فاحلاسب يكوف من رلموعة من أجتزة متكاملة مع بعضتا البعض لغرض تشغيل ومعاجلة

البيانات ادلدخلة وفقا لربنامج موضوع مسبقاً للحصوؿ على النتائج ادلطلوبة( .)167وىو يف ناس

الوقت يتمثل يف ادلراحل اليت تكوف أوذلا جتاز االدخاؿ الذي يًتجم البيانات إذل اشارات

ماتومة من قبل احلاسب( .)168وىناؾ تقنيات خاصة بصياغة البيانات وادلعلومات ادلستخدمة
يف اجلردية ومن ىذه التقنيات آالت تثقيب البطاقات( ,)169وآالت تثقيب األشرطة(.)171

وتوجد أيضاً طريقة لوحة ادلااتيح وىي منتشرة على نطاؽ واسع جداً وىي لوحة متصلة
باحلاسب تودي إذل إدخاؿ البيانات وادلعلومات أو الربامج إذل احلاسب لتنايذىا ومعاجلتتا آلياً.

وأيضاً توصل العلم احلديث إذل طرؽ جديدة إلدخاؿ ادلعلومات والبيانات وىي برنامج الكتابة
اليدوية الرقمية( .)171وكذلك ىناؾ تقنية الصوت ,حيث يستطيع احلاسب بالتعرؼ على بصمة

ادلتكلم ,وىي بديل عن استخداـ الرقم السري حيث يستطيع صاحب احلاسب جعل صوتو

الوحيد القادر على التعامل معو( .)172وىناؾ أيضاً الكثَت من التقنيات يف ىذا اجملاؿ مثل القلم
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االلكًتوين إذ ديكن من خبللو الكتابة بصورة مباشرة على شاشة احلاسب وغَتىا من التقنيات
واليت تظتر باعل اجلتود ادلتواصلة اليت تبذذلا الشركات يف ىذا اجملاؿ.
ومن جانب أخر ,ىناؾ انظمة وتقنيات تتوذل معاجلة البيانات ادلدخلة وفق االوامر
وااليعازات احملددة ألداء وظياة معينة من اجل الوصوؿ إذل النتائج اليت من اجلتا ادخلت
البيانات .واجلدير بالذكر يف ىذا السياؽ ,أف ىذه الربامج زبتلف تبعا للوظياة اليت ديكن أف

تؤديتا فمنتا ما يكوف تشغيلي يتصل بعمل احلاسب واخرى تتصل دبعاجلة وتنايذ البيانات

وىناؾ برامج تتصل بعمليات انتاج ادلخرجات وفق صيغ متنوعة .وىناؾ برامج صممت
خصيصاً ألغراض االتصاؿ ونقل وتبادؿ البيانات وادلعلومات.

ثانياً  -:دواعي استخداـ احلاسب يف ارتكاب اجلردية ادلعلوماتية -:

للحاسب دواعي استخداـ عديدة جعلت منو أداة للتوسع وفتح رلاؿ جديد لئلجراـ

وضع القوانُت أماـ ضرورة إجياد حلوؿ تشريعية لذلك  .إف دواعي استخداـ احلاسب ىي الطاقة
التخزينية واليت تعد من أىم أسباب استخدامو يف تنايذ اجلردية ,إذ لوال ىذه الطاقة دلا كاف ىناؾ
جردية اعتداء على ىذه ادلعلومات بالسرقة واإلتبلؼ على اقل تقدير ,واليت اثارت ادلػشاكل
القػانونية ادلػًتتبة على إمكانية تزوير ادلستندات(.)173

فاحلاسب أصبح لديو القدرة على زبزين ادلعلومات كما يف ذاكرة اإلنساف ,فتو يستوعب
تلك ادلعلومات سواء كاف ذلك يف وحدة التخزين الداخلية أو وحدات التخزين اخلارجية.

يضاؼ إذل ذلك ,السرعة الاائقة سواء يف اسًتجاع ادلعلومات أو معاجلتتا يف مجيع اجملاالت
واليت أصبح استخداـ احلاسب من مقومات أي عمل فيتا .وأيضا عامل الدقة لديو ,إذ يسًتجع
وخيزف ويعاجل ما ديلى عليو مع اإلمكانية وادلرونة يف التعديل وكيف يشاء مالك احلاسب .وغَتىا
من ادلزايا اليت دل يقدمتا أي جتاز اخر فتو حقا احدث ثورة يف مجيع اجملاالت.
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ثالثاً  -:حاجة تقنية احلاسب للعامل البشري -:

للحاسب صلة وثيقة باجملرـ ادلعلومايت ,واليت تظتر يف أف تشغيل احلاسب ال يتم من تلقاء

ناسو إذ البد وأف يتم ذلك من قبل شخص لو الدراية واخلربة وادلعرفة يف مكونات احلاسب

ادلادية وادلعنوية(.)174

إف احلاسب ورغم الدقة والذكاء والسرعة يف معاجلة البيانات ,إال أنو آلة عمياء حسب

التعبَت الدقيق الذي اخًتناه ,إذ أنو ال ديكن ذلا أف تقوـ بأي عمل أو متمة ما دل تتلق األوامر
والبيانات وادلعلومات البلزمة لتنايذ أي وظياة معينة .وىذا بطبيعة احلاؿ ياًتض وجود العامل
البشري الذي يتطلب وجوده دبقتضى تلك احلاجة اليت يعاين احلاسب من عدـ توافرىا.
خصوصا ,وأف البدء بتنايذ أي عمل اجرامي يتطلب منذ البدء تدخل العامل البشري يف انشاء
التتديدات االلكًتونية اليت تكوف يف اغلبتا برامج معينة تصمم خصيصا دلتامجة ادلعلومات
ادلقصودة وادلخزنة ضمن النطاؽ االلكًتوين.
ولقد اشرنا سابقاً ,أف الشخص الذي يتعامل مع ىذه اآللة ال نقوؿ أنو يتمتع بذكاء مطلق

ولكن على األقل لو القدرة وادلعرفة الكافية جبوانب عمل اجلتاز واألنظمة ادلتصلة بو وادلاردات
اليت يتعامل معتا .فاجملرـ ادلعلومايت ال يستطيع على سبيل ادلثاؿ اخًتاؽ أي نظاـ معلومايت
مصريف أو مارل إال بعد استخداـ جتاز احلاسوب ,كوف أف ىذا اجلتاز ىو األداة اليت ديكن من
خبللو الدخوؿ إذل النظاـ ادلقصود ,وبناس الوقت مجيع ما يستلزـ تشغيل ىذه اآللة من برامج

وأنظمة .فاحلاسب الطريق ادلضيء للمجرـ ادلعلومايت الذي حييط علما جبوانب إدارتو بصورة
معقولة على اقل تقدير  .خصوصا ,وأف كتابة البيانات اليت يتم االعتداء عليتا ال تكتب بلغة

حية( ,)175بل تكتب عن طريق لغة تكوف عبارة عن رلموعة من القواعد وادلعطيات ادلتعارؼ
عليتا واليت تشكل يف هناية األمر لغة احلاسب والنظاـ ادلعلومايت .فإذف ىي عبلقة تبادلية بُت
تقنيات وانظمة احلاسب والعامل البشري إذ ال ديكن تصور وجود احدمها دوف االخر يف نطاؽ
االجراـ االلكًتوين.
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اخلامتـــــــة

إف ربديد ماتوـ وزلتوى ىذه الظاىرة يعد من اساسيات السياسة اجلنائية اليت هتدؼ إذل
مكافحة اجلردية ادلعلوماتية ادلتزايدة ,كذلك فأف ىذا االمر يستل من عملية ادلواءمة بُت القوانُت
ادلختصة هبذا الشأف كونو يوحد االسس اليت عليتا ىذه االسًتاتيجية تقوـ سواء على ادلستوى
الوطٍت أو االقليمي أو الدورل.
إف ىذه الظاىرة جل ما دييزىا أهنا تتميع باحلداثة وادلرونة والقابلية على التطور تبعا لتطور

التكنولوجيا .فلم صلد ىناؾ اتااؽ بُت ادلتتمُت هبا على مصطلح واحد ذلا ,فكل جانب يستخدـ
ادلصطلح الذي يراه انسب وفق اسباب معينة تعكس وجتة نظر ذلك اجلانب الاقتي أو
التشريعي .وعلى العموـ أننا صلد ,وفقا للمتغَتات اليت ترتبط هبذه اجلردية ,أف مصطلح جرائم
ادلعلومات أو تكنولوجيا ادلعلومات ىو االفضل من بُت ادلصطلحات اليت شاع استخدامتا على
كافة االصعدة حالياً ,فتي تتمثل يف السلوكيات اليت تتعلق بادلعلومات ادلعاجلة ألياً .وتبعاً دلا
تقدـ ,صلد أيضاً ىناؾ خبلؼ كبَت بشاف ربديد ادلضموف الذي يتمثل يف ربديد ماتوـ ذلك

ادلصطلح .وبالنتيجة ,كاف ىناؾ وجتات نظر متنوعة حوؿ التعريف الدقيق دلدلوالت ىذا
ادلصطلح ضيقاً واتساعاً وفق ادلعيار ادلعتمد يف ذلك التعريف .مع ذلك فقد وجدنا أف افضل ما

ديكن أف يعرؼ بو مصطلح اجلردية ادلعلوماتية بأهنا كل سلوؾ غَت مشروع يتضمن القياـ بعمل أو

االمتناع عن عمل ,يكوف فيو احلاسب والنظاـ ادلعلومايت (وما يرتبط هبم) عنصر يف ارتكاب

االعتداء ,يًتتب عليو ربقيق مصلحة غَت مشروعة للااعل (اجلاين) أو احلاؽ ضرر بالغَت.

وحيث أف اجلردية ادلعلوماتية تتميز عن بقية اجلرائم التقليدية ادلعروفة ,إف صح القوؿ ,فأف
ىذا االمر بطبيعة احلاؿ راجع إذل اخلصائص اليت تتمتع هبا ىذه اجلردية .وىذه اخلصائص تتمثل
يف أف احلاسب واالنظمة التقنية عنصر يف تنايذىا ,لذلك فأف كشف اجلردية ادلعلوماتية والتحقيق
فيتا واثباهتا يكوف أمراً صعباً إذل حد معُت .وما يزيد أمر ذلك صعوبة أهنا ظاىرة كسرت
احلواجز اجلغرافية وتغلبت على مجيع القواعد اليت ربكم ماتوـ ادلكانية للجردية ,ولذلك فتي
جردية ال تعًتؼ باحلدود .فقد صلد كل عنصر من عناصر اجلردية متحقق يف مكاف ما أو اقليم
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دولة معينة ,وبالنتيجة كانت االضرار واخلسائر اليت تسببتا ىذه اجلردية عالية جداً ومتزايدة
بصورة مستمرة إذا ما قورنت باجلرائم التقليدية.
ونتيجة دلا تقدـ ,فأف الشخص الذي يرتكب ىذه اجلرائم يكوف نوعاً ما متميزاً عن رلرمي

اجلرائم التقليدية .فنحن ليس أماـ سارؽ أو زلتاؿ أو مزور عادي وامنا اماـ ما يدعى باجملرـ

ادلعلومايت الذي اضافة إذل خصائص اجملرـ العادي صلده ديتلك نوعاً من الذكاء ودراية بأحدث ما
وصلت إليو التقنية الرقمية ,اليت تكوف البيئة دلمارسة نشاطو االجرامي .ناىيك عن ,أف لديو

ادلتارة ادلطلوبة لتنايذ النشاط االجرامي الذي يكوف نابعاً من امتبلكو قدراً من ادلعرفة وادلتارة
اليت قد يكتسبتا جراء دراستو أو خربتو العملية هبذا اجملاؿ .ويف اغلب االحياف ,صلد أنو يتميز
بدوافع متنوعة ما بُت االنتقاـ أو ادلكسب ادلارل أو الاضوؿ أو التحدي أو االرىاب أو االبتزاز
أو االنشطة السياسية  ...اخل .بالتارل فأف ىؤالء اجملرمُت صلدىم يوصاوف بتسميات خاصة
وزلددة ترتب عليو وجود طوائف عديدة ذلم زبتص كل فئة دبمارسة انشطة معينة كالقراصنة أو
صانعي الاايروسات أو مقلدي برامج وغَتىم.
من جانب ثاين ,أف الواقع ذلذه اجلرائم قد افرز جرائم مبتكرة جديدة دل تكن معروفة من
قبل أو جرائم تقليدية ترتكب بأسلوب جديد .وقد بذلت يف ىذا االطار جتود كبَتة من اجل
تصنيف اجلرائم ادلعلوماتية سواء على مستوى اجملتود الاردي للاقتاء أو على مستوى ادلنظمات
الدولية أو االقليمية .وحيث أف اجلرائم ادلعلوماتية قد اثبتت أهنا جرائم ال يكن حصرىا بُت

قوسُت ونتيجة اخلصائص ادلشار إليتا سابقاً ,فأهنا تصنف إذل اربع طوائف ىي -:جرائم ضد
االشخاص ,وجرائم ضد الثقة وادلصلحة العامة ,وجرائم ضد االمواؿ وجرائم ضد امن الدولة
وادلنظمات وادلؤسسات .وبطبيعة احلاؿ ,ينطوي ربت كل طائاة مسميات عديدة سبثل انشطة
اجرامية زبالف البناء الصحيح للمجتمع وهتدد وجوده .وىذا التقسيم نابع من مبدأ ادلصلحة
اليت سعى ادلشرع إذل محايتتا .لذلك ,فأننا حاولنا وضع تصنيف قادر على استيعاب أي
مستجدات يف ىذا االطار ومتاتم لوضعية ىذه اجلرائم ,خصوصاً وأهنا ترتبط باحلاسب
وتكنولوجيا ادلعلومات الذين تكوف ذلما ادواراً متباينة يف تنايذ اجلردية .أف دور احلاسب مع ما
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يرتبط بو يًتدد ما بُت دور اساسي ,عليو يعتمد تنايذ اجلردية باعتباره أداة فعالة يف ىذا اجملاؿ,
إذل دور ىامشي أو عرضي يستل من ارتكاب اجلردية ليس إال ,حيث أهنا تتم حىت بدونو .وقد
يكوف ىذا الدور كتدؼ للنشاط االجرامي دلا ربتويو ىذه التقنية من مواد تكوف ىي ادلوضوع
لتنايذ اجلردية .وأف انتشار ىذه االمناط بطبيعة االمر تتطلب وجود قانوف اجرائي جديد قادر
على التعامل مع القضايا االجرائية اليت تثار يف ظل ىذه اجلرائم اليت يكوف أحد جوانبتا

احلاسب .ولكن يف ناس الوقت فأف قانوف موضوعي يكوف أمراً مطلوباً يف ظل الائة االوذل
والثالثة فقط.
إف االمكانيات اليت يتيحتا احلاسب واالنظمة ادلرتبطة بو جعلت منو امهية كبَتة يف اجلردية
سواء من خبلؿ صياغة البيانات اليت تكوف االساس يف تنايذىا ,وىذا بطبيعة احلاؿ يستلزـ
وجود العنصر البشري الذي يعترب العامل القادر على االستخداـ والتحكم يف ىذه التقنية سلباً
أو اجياباً.
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http://www.emeraldinsight.com.tiger.sempertool.dk/journals.htm?articleid
=862712&show=html. (23/12/12).

( )51عمر حسن عدس – جرائم احلاسب اآلرل – أشكاذلا وأساليب مواجتتتا – حبث مقدـ
إذل ادلؤسبر  19لقادة الشرطة واألمن العرب – تونس – 1995/11/18-16ص, 117عبدا
هلل اليوسف – مرجع سابق ص . 218
( )52وليد عبد احلي – إشكالية الاضاء االلكًتوين يف حقوؽ ادللكية الاكرية – حبث مقدـ
إذل ادلؤسبر العلمي األوؿ حوؿ ادللكية الاكرية – كلية القانوف – جامعة الَتموؾ – األردف-
سبوز –  -2111ص.2
( )53راشد الغيبلين – مرجع سابق – ص.43
( )54واجلدير بالذكر يف ىذا اجملاؿ إذل أف ىناؾ زيادة ملحوظة يف عدد اجلرائم ادلبلغ عنتا

رمسيا .فنجد على سبيل ادلثاؿ  ,يف الواليات ادلتحدة االمريكية أف عدد احلوادث ادلبلغ عنتا
دلركز حوادث امن ادلعلومات الادرارل ( )US-CERTقد زاد على مدار السنوات ادلاضية.
فقد كاف عدد ىذه اجلرائم  5,513يف عاـ  , 2116بينما وصل إذل  16,843يف عاـ
 2118أي بنسبة  .%216بينما كاف عدد احلوادث ادلبلغ عنتا  31,111يف عاـ 2119
أي بنسبة اكثر من  .%411ويف عاـ  2111كاف عدد احلوادث ادلبلغ عنتا  42,887أي
زيادة بنسبة  %681تقريبا .الحظ بشاف ىذا الدراسات اليت صدرت عن مكتب احملاسبة
احلكومي االمريكي  .انظر يف ىذا -:
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United States Government Accountability Office, “INFORMATION
SECURITY: Cyber Threats and Vulnerabilities Place Federal Systems at
Risk”, May 5, 2009, P.7. Available at: http://www.gao.gov/products/GAO09-661T. (03/02/13). Also see: CYBERSECURITY: “Continued Attention
Is Needed to Protect Federal Information Systems from Evolving Threats”,
June 16/ 2010, P.3. Available at: http://www.gao.gov/assets/130/124835.pdf.
(03/02/13). And see: CYBERSECURITY: “Threats Impacting the Nation”,
April 24/ 2012, P.9. Available at: http://www.gao.gov/assets/600/590367.pdf.
(03/02/13).

. 43 ) راشد الغيبلين – مرجع سابق – ص55(
-: ) انظر56(
Gerald L. Kovacich & Andy Jones, “High-Technology Crime
Investigator’s Handbook: Establishing and Managing a High-Technology
Crime Prevention Program”, 2nd ED, Elsevier Inc, USA, 2006, P.100.

-: ) انظر57(
Ibid, P.99.
A/Conf

( 9) ورقة العمل األساسية دلؤسبر األمم ادلتحدة العاشر – مرجع سابق – ص58(

) وبالاعل صلد حاليا على سبيل ادلثاؿ اغلب الدوؿ اليت اىتمت يف مكافحة ىذه187/10

اجلرائم إذل انشاء وحدات متخصصة يف االستجابة والتعامل مع الببلغات اليت تتعلق هبذه
اجلرائم كالواليات ادلتحدة االمريكية واسًتاليا والياباف وكندا وعدد من الدوؿ االسيوية والعربية
 حيث بإمكاف أي شخص أف جيد مواقع ىذه الوحدات منتشرة على. وغالبية الدوؿ االوربية
.شبكة االنًتنت

- ) مجيل عبد الباقي الصغَت – القانوف اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة – الكتاب األوؿ59(
. 18 – ص1992 – اجلرائم الناشئة عن استخداـ احلاسوب – القاىرة
-: ) انظر61(
Xingan Li, “International Actions against Cybercrime: Networking Legal
Systems in the Networked Crime Scene”, Webology, Volume 4, Number 3,
September, 2007, P.1. Available at:
http://www.webology.org/2007/v4n3/a45.html. (12/12/13).

. 15) منَت وشلدوح اجلنبيتى – مرجع سابق – ص61(
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-: ) انظر62(
Xingan Li, Op. Cit. P.2.

-: ) انظر63(
Peter Grabosky, “Computer Crime: A Criminological Overview”,
Prepared for Presentation at the Workshop on Crimes Related to the
Computer Network, Tenth United Nations Congress on the Prevention of
Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 15 April 2000. P.01.
Available
at
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.3.4660
.
(30/12/2012).

) ذياب موسى البداينة – جرائم احلاسب واالنًتنيت – حبث مقدـ إذل الندوة العلمية64(
 أكادديية نايف العربية للعلوـ األمنية – الظواىر-1999/6/31-28 ادلعقودة يف تونس
.111 ص-1999- اإلجرامية ادلستحدثة وسبل مواجتتتا –الرياض
:  وىي تشَت إذل53) نائلة عادؿ زلمد فريد – مرجع سابق – ص65(
Clough (Bryan) and Mango (Paul), “Approaching zero: Data crime and
criminal Underworld”, 1992, pp.136-146.

-: ) انظر66(
Miriam F. Miquelon Weismann, “International Cybercrime: Recent
Development in The Law”, in “Cybercrime: The investigation, Prosecution
and Defense of A Computer-related crime”, By Ralph D. Clifford, 2nd ED,
Carolina Academic Press, USA, 2006, P.244.

 وىي تشَت إذل54) نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص67( -2
Deborah Fisch Nigri, “National and international aspects of computer
crime : THE EMERGING NEED FOR STATUTORY CONTROL”,
Thesis, University of London, Center for Criminal Law studies, Queen
Mary and Westfield college, January 1993. p315.

-: ) انظر68(
Ulrich Sieber, “The international Handbook on Computer Crime
"Computer related Economic crime and infringements of privacy”, John
Wiley & Sons, 1986, p.110.

-: ) انظر69(
Ibid, p. 114.
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2111 ) ينظر اتااقية بودابست لئلجراـ الكوين لعاـ71(
.55) نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص71(
-: ) انظر72(
David Icove (Eds), op. Cit. P.5.

-: ) انظر73(
Joseph Migga Kizza (Eds), op. Cit. PP.252-254.

 وىو يشَت إذل83) امحد كيبلف صكر – مرجع سابق – ص74(
Wade Roush, "Hackers: Taking a bite out of computer crime", technology
review-USA- April 1995. Home page http://www.mit.edu/techreview.

 جرائم االنًتنيت من منظور شرعي وقانوين – بدوف سنة طبع- ) عبد الرمحن جلتم محزة75(
 وىو يشَت إذل22أو مكاف طبع – ص
Rapalus P. (2000, may), “Ninity Percent of Survey Repondents detect
Cyber Attacks”, Computer Security Institute, Available at:
http://www.gocsi.com/prelen ooo321/htm.

-: ) انظر76(
Lori Enos, “Study: Cybercrime Continues to Boom”, E-Commerce Times,
22/03/2000. Available at: http://www.ecommercetimes.com/story/2795.html.
(11/02/2013).

-: ) انظر78(
John P. Mello Jr, “Cybercrime Costs US Economy at Least $117B Each
Year”, TechNewsWorld, 07/26/2007. Available at:
http://www.technewsworld.com/story/58517.html. (03/03/2013).

 وىو يشَت إذل22  مرجع سابق – ص- ) عبد الرمحن جلتم محزة79(
Jonathan Reuvid, “The Regulation and Prevention of Economic Crime”,
1998, London, Kogan, P.14.

-:  وىو يشَت إذل. 38 ) امحد كيبلف صكر – مرجع سابق – ص81(
Dr. Peter Porting, “Information technology and criminality: appearance
and defense measures”, Betrie bswirt schafti – Wiesbaden- 1992-p. 48.

-: ) انظر81(
David Icove (Eds), op. cit. P.4.
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 وىو يشَت إذل97) ذياب البداينة – مرجع سابق – ص82(
. .pp.24-26.
-: ) انظر83(

Florence Tushabe and Venansius Baryamureeba, "Cyber Crime in
Uganda: Myth or Reality?” PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY
OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY VOLUME: 8
OCTOBER 2005, P.66. Available at:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.102.8447.
(31/05/2012).

-: ) انظر84(
W. COLE DURHAM, JR. and RUSSELL C. SKOUSEN, “The Law of
Computer-Related Crime in the United States”, the American Journal of
Comparative Law, Year: 1990 Volume: 38, P.560. Available at:
http://www.jstor.org.tiger.sempertool.dk/stable/pdfplus/840559.pdf.(07/02/
2013).

-: ) انظر85(
Joseph Migga Kizza (eds), op. Cit. PP.251-252.

-: ) انظر86(
Ibid, PP.254-255.

-: ) انظر87(
Madison Ngafeeson, “Cybercrime Classification: A Motivational Model”,
P.3. Available at:
http://www.swdsi.org/swdsi2010/SW2010_Preceedings/papers/PA168.pdf.
(29/01/2013).

 وىي تشَت إذل27 ) ىدى حامد قشقوش – مرجع سابق –ص88(
Deveze J. le vol de "biens informattique la smaine juridique 59, e annee –
No44 30 oct- 1985.

. 27) ىدى حامد قشقوش – مرجع سابق – ص89(
) عبد اذلادي القتوجي وفتوح عبدا هلل الشاذرل – علم اإلجراـ والعقاب – ادلطبوعات91(
. 161-153اجلامعية – ص
. 21) مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص91(
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( )92إبراىيم وجيو زلمود – القدرات العقلية – مصر -ط -1979 -2ص. 211
( )93مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص.23
( )94انظر -:
David Icove (Eds), op. cit. P.66.

( )95نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص. 57
( )96عبد الاتاح بيومي حجازي – التزوير يف جرائم الكومبيوتر واالنًتنيت – مصر –
 – 2118ص. 117

( )97عبد الاتاح بيومي حجازي – مرجع اعبله – ص. 117
( )98سليماف امحد فضل – مرجع سابق – ص. 22
( )99عبد الاتاح بيومي حجازي – التزوير  -مرجع سابق – ص. 117
( )111انظر -:
Gerald L. Kovacich and Andy Jones, op. cit. P.29.

( )111ولعل ما يربر ذلك القضية اليت عرضت أماـ القضاء األدلاين خبصوص اجملرـ الذي دل
يتجاوز عمره  17عاـ والذي بُت يف اعًتافاتو أنو كاف القصد من دخولو إذل نظاـ الايديو تكس
video textاخلاص

Buna post

وادلعروؼ دبصطلح

BTX

يف كشف عيوب ىذا النظاـ ,

أشار إذل ىذه القضية زلمد سامي الشوا – مرجع سابق – ص. 51
( )112انظر -:
Peter Grabosky, op. cit. P.3.

( )113انظر -:
David Thompson, op. cit. p.93.

( )114انظر -:
Joseph Migga Kizza (Eds), op. cit. PP.249-250.

( )115انظر -:
Donn B. Parker, “Fighting computer crime – A new framework for
protection information”, john Wiley & Sons Inc, USA, 1998, P.142.
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( )116كما وأف االدوات ادلتاحة على مواقع االنًتنت واليت سبكن الشخص أو ىذا اجملرـ من
أف يصبح شخصاً مؤسبناً (موثوقاً) .كما أنو ىذه االمكانيات ذبعل اكثر ستولة من يقوـ
بتسليب بنك باستخداـ االسلحة .فتو االف بإمكانو دبجرد استخداـ احلاسب أف يقوـ بأعمالو
غَت النظياة  .الحظ يف ىذا ادلعٌت -:
Carolyn Nisbet, “New Directions in Cyber-crime”, 2002, QinetiQ Ltd, P.2.
Available at:
http://apps.qinetiq.com/perspectives/pdf/EP_White_Paper3_Cyber%20Cri
me.pdf. (27/01/2013).

( )117سليماف امحد فضل – مرجع سابق – ص. 22
( )118عبد الاتاح بيومي حجازي – التزوير  -مرجع سابق – ص. 113
( )119انظر -:
Donn B. Parker, “Fighting computer crime”, op. cit. PP.144-146

( )111انظر -:
Ibid, P.144.

( )111زلمد سامي الشوا – مرجع سابق – ص. 53
( )112مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص . 26وكذلك يف ناس ادلعٌت -:
Donn B. Parker, “Fighting computer crime”, op. cit. P.144.

( )113انظر -:
Donn B. Parker, Ibid, P.144.

( )114نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص. 62
( )115مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص . 26
( )116نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص , 62عبد الرمحن جلتم – مرجع سابق –
ص. 27
( )117نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص. 63
( )118مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص. 29
( )119نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص  63وىي تشَت إذل
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Rose (philipe), “La criminalite informatique a l horizon 2005 – Analvse
prospective”, L harmattan, 1992 .p.6.

-: ) انظر يف ىذا ادلعٌت121(
Ralph D. Clifford, op. cit. P.5.

وىناؾ من يقسم اجلرائم ادلرتبطة باإلنًتنت إذل جرائم جديدة ناذبة من انتشار استخداـ االنًتنت
 وجرائم ذات شكل قدًن موجودة سابقا وتستخدـ التكنولوجيا.وديكن أف ترتكب مباشرا
:  الحظ يف ىذا السياؽ. وشبكة االنًتنت لغرض تنايذ ىذه اجلرائم
H. Jahankhani, and Ameer Al-Nemrat, op. cit. P.44.

-: ) انظر121(
David L. Carter, “Computer Crime Categories, How Techno-Criminals
Operate”, The FBI Magazine, July 1995. Available at:
http://www.lectlaw.com/files/cri14.htm. (22/02/2013).

-: ) انظر122(
Ulrich Sieber, op. cit. PP.3-27.

-: ) انظر123(
Ulrich Sieber, op. cit. PP.21-26.

-: ) انظر124(
Ibid. P.26, 27.

-: ) دلزيد من التاصيل حوؿ ىذا انظر125(

Mohamed Chawki, “Cybercrime in France: An Overview”, 07 December
2005, Computer Crime Research Center. Available at: http://www.crimeresearch.org/articles/cybercrime-in-france-overview . (08/01/2013).

-: ) انظر126(
Martin Wasik, op. cit. P.42.

. 259-255 ) نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص127(
-: ) انظر128(
Jonathan Clough, “The Council of Europe Convention on Cybercrime:
Defining `Crime’ in a Digital World”, Criminal Law Forum; December
2012, Volume 23, Issue 4, P.372. Available at:
http://link.springer.com.tiger.sempertool.dk/article/10.1007%2Fs10609012-9183-3. (30/11/2012).
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-: ) دلزيد من التاصيل حوؿ ىذا انظر129(
Sarah Gordon and Richard Ford, op. cit. PP.14-15.

-: ) انظر131(
Taraq Hussain Sheakh, “Cyber Law: Provisions and Anticipation”,
International Journal of Computer Applications; Volume 53– No.7,
September 2012. P.11. Available at:
http://research.ijcaonline.org/volume53/number7/pxc3882204.pdf.
(01/01/2013).

-: ) يف ىذا ادلعٌت انظر131(
Madison Ngafeeson, op. cit. P.2.

) وادياناً من ىذا البعد الدورل ذلذه اجلرائم صلد عديداً من القوانُت النموذجية واالتااقيات132(
اليت اعدت بشاف معاجلة اىم ادلشاكل النامجة عن االستخداـ غَت القانوين ذلذه التقنيات واليت

 فنجد مثبل. سبثل انشطة اجرامية هتدد مجيع مستخدمي ىذه التقنيات وعلى مجيع ادلستويات
. قانوف االمارات العريب االسًتشادي دلكافحة جرائم تقنية ادلعلومات وما يف حكمتا
Available at:
http://arabic.mjustice.dz/liguearabe/loi_emir_ar_crim_tech_info.pdf.
(17/02/2013).

وكذلك مسودة معاىدة لبلرباد االفريقي بشأف الثقة واالمن يف الاضاء االليكًتوين
Draft African Union Convention on the Establishment of a Credible Legal
Framework for Cyber Security in Africa. Available at:
http://www.au.int/en/cyberlegislation. (17/02/2013) ;

وكذلك مشروع القانوف النموذجي اخلاص باحلاسب واجلردية ادلرتبطة باحلاسب الذي قدـ يف عاـ
.  لدوؿ الكومنولث2112
Model Law on Computer and Computer Related Crime of Commonwealth.
Available at:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BDA
109CD2-5204-4FAB-AA77-86970A639B05%7D_Computer%20Crime.pdf.
(17/02/2013).
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( )133انظر -:
International Review of Criminal policy – United Nations, Manual on the
Prevention and Control of Computer related crime. Nos. 43 & 44. P. 3, 4.

( )134سنحاوؿ ىنا االشارة إذل اىم احملاوالت البارزة يف تصنيف ىذه اجلرائم على ادلستوى
الدورل دوف انكار بقية احملاوالت ذلذه ادلسالة  .اذ اننا صلد اغلب ادلنظمات الدولية اليت اىتمت
هبذا االمر من خبلؿ صياغة االتااقيات أو القرارات أو التوصيات أو القوانُت االسًتشادية
كمجلس أوربا واالرباد االوريب واجلامعة العربية واالمم ادلتحدة واالرباد االفريقي ورلموعة
الثماف واالسياف ومنظمة دوؿ امريكا اجلنوبية وغَتىا.
( )135وقد انصرؼ اىتماـ ادلنظمة بعد ذلك إذل محاية أنظمة احلاسبات وشبكات ادلعلومات
باعتبار ذلك اخلطوة األوذل دلكافحة اجلردية ادلعلوماتية  .ويف ىذا اإلطار أصدرت ادلنظمة يف

 26نوفمرب 1992توصية إذل الدوؿ األعضاء تتعلق بالتدابَت واإلجراءات األمنية اليت ينبغي
األخذ هبا حلماية أنظمة ادلعلومات واليت حلت زللتا التوصية الصادرة يف  25يوليو 2112
واليت تضمنت تسعة مبادئ ينبغي مراعاهتا عند األخذ بالتدابَت واإلجراءات األمنية البلزمة
حلماية أنظمة احلاسبات وىي كاأليت :

1- Accountability principle. 2- Awareness principle. 3- Ethics principle.
4-Multidisciplinary principle. 5- Proportionality principle. 6- Integration
principle. 7- Timeliness principle. 8- Reassessment principle. 9- Democracy
principle.
Looking: Recommendation of the Council Concerning Guidelines for the
Security of information systems, 1992, Recommendation of the Council
Concerning Guidelines for the Security of information systems and
Networks: Towards a Culture of Security, 25 July 2002.

( )136وىذا التصنيف ال يبدو متسقا سباما ,ألنو ال يستند إذل معيار زلدد يف تصنيف ىذه
اجلرائم  .حيث صلد يف الائة االوذل والثالثة والرابعة يعتمد معيار موضوع احلماية القانونية .بينما
صلده يف الائة الثانية يركز على معيار االسلوب ادلستخدـ يف ذلك  .ويؤدي ىذا عدـ االتساؽ
إذل بعض التداخل بُت الائات  .الحظ بشاف ىذا -:
International
Telecommunication
Union,
“UNDERSTANDING
CYBERCRIME: A GUIDE FOR DEVELOPING COUNTRIES”, This
Report was commissioned by the ITU Development Sector’s ICT
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Applications and Cybersecurity Division and was prepared by Dr. Marco
Gercke, Draft April 2009, P.17. Available at: www.itu.int/ITUD/cyb/cybersecurity/ledislation.html. (17/02/2013).

( )137مثل امريكا وكندا واسًتاليا والياباف وجنوب افريقيا ودوؿ اخرى انضمت الحقا ذلذه
االتااقية يف مسعى خللق امجاع دورل حوؿ ادلشاكل اليت تثار بواسطة االستخداـ غَت ادلشروع
ذلذه التقنيات .
( )138انظر ادلواد من  2إذل  6من االتااقية االوربية .
( )139انظر ادلادة  6و 7من االتااقية .
( )141انظر ادلادة  9من االتااقية .
( )141انظر ادلادة  11من االتااقية .
( )142انظر -:
Commission of The European Communities, “Towards a general policy on
the fight against cybercrime”, op. cit. P.3.

( )143وىو أحد احملاور الستة دلشروع جلنة االمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا
والذي يضمن (-:االتصاالت اإللكًتونية وحرية التعبَت ,وادلعامبلت اإللكًتونية والتوقيع
اإللكًتوين ,والتجارة اإللكًتونية ومحاية ادلستتلك ,ومعاجلة البيانات ذات الطابع الشخصي,
واجلرائم السيربانية ,وادللكية الاكرية يف اجملاؿ ادلعلومايت والسيرباين)  .الحظ يف ىذا الشأف:
ارشادات االسكوا للتشريعات السيربانية :مشروع تنسيق التشريعات السيربانية لتحايز رلتمع
ادلعرفة يف ادلنطقة العربية  .بَتوت .2112 ,ص أ.

Available at:
http://isper.escwa.un.org/Portals/0/Cyber%20Legislation/Regional%20Har
monisation%20Project/Directives/Directives-Full.pdf. (13/09/2012).

( )144الحظ االرشاد اخلامس اخلاص باجلرائم السيربانية للجنة االمم ادلتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغرب اسيا .
Available at:
http://isper.escwa.un.org/Portals/0/Cyber%20Legislation/Regional%20Har
monisation%20Project/Directives/Dir-5-Cybercrimes.pdf. (11/01/2012).
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( )145نود االشارة ىنا إذل أمر متم جداً وىو أف ماتوـ احلاسب ىنا ال يقصد بو احلاسب
كمكوف مادي يتمثل فقط باالجزاء ادلادية ( )hardwareوامنا يتمثل يف االجزاء ادلعنوية
( )Softwareوما يرتبط هبا من انظمة اتصاالت وبرامج ادلعلومات  .دبعٌت اكثر دقة ,اننا نقصد
ىنا دباتوـ احلاسب أي جتاز يؤدي ناس ىذه الوظائف من معاجلة ونقل وخزف وربويل
البيانات ,كذلك مع ما يرتبط هبذا اجلتاز من تقنيات اخرى أو شبكات اتصاؿ بُت تلك

االجتزة  .لذا فأف ماتوـ احلاسب واالنظمة يكوف بأوسع ما ديكن تصوره يف اداء ىذه الوظائف
وادلتاـ .
( )146ما داـ ارتكاب اجلردية يتم عن طريق ىذه التقنية وتبعا للدور الذي ديكن أف يتخذه
احلاسب يف تنايذىا  .يف ادلقابل ,فأف احلاسب يستخدـ على نطاؽ واسع يف التحقيق
االستدالرل لكشف كافة اجلرائم  .ناىيك عن أف جتات تنايذ القانوف يف دوؿ عديدة تعتمد
على النظم التقنية يف أداء ادلتاـ من خبلؿ اتباع قواعد البيانات ضمن جتاز إدارة العدالة
والتطبيق القانوين  .ومع تزايد نطاؽ اجلرائم ادلعلوماتية واعتماد اجلناة على وسائل التقنية
ادلتجددة وادلتطورة ,فانو أصبح لزاما استخداـ ناس الوسائل ادلتطورة للكشف عنتا  .ومن ىنا
جاء احلاسب ليلعب دورا متما يف كشف اجلرائم ادلعلوماتية وتتبع فاعليتا ,بل وإبطاؿ اثر
اذلجمات التدمَتية دلخًتقي النظم وربديدا ىجمات الاَتوسات وإنكار اخلدمة وقرصنة
الربرليات .الحظ :مجيل عبد الباقي الصغَت – أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة –

النتضة العربية – مصر – ص .111-91من جانب ثاين ,أف اغلب الدوؿ ادلعينة من ادلؤكد
االف تسعى وستبقى تسعى يف اجياد التقنيات احلديثة يف رلاؿ التحقيق والكشف وادلراقبة  .فأف
واقع احلاؿ يبُت أف االستمرار يف استعماؿ تقنيات بدائية يف ادلراقبة والكشف عن ىذه اجلرائم
يكوف من بُت االسباب الرئيسة يف عدـ اجياد منوذج جيد قادر على تقدير سلاطر ىذه التقنيات.
انظر ىذه االسباب لدى -:

Joseph Migga Kizza)Eds), op. cit. P.255.
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( )147كما أف ىذه االمكانيات ال تقتصر على توفَت الارص للنشاط االجرامي  .اذ أف ىذا
اجلتاز لو من االمكانيات ما سبكنو من أف يكوف أحد االدوات الااعلة يف كشف اجلردية وربديد
ىوية اجلاين  .ولعل يف جتاز ربديد اجملرمُت من أقوى األدلة على ذلك ,والذي ىو عبارة عن آلة
صغَتة حبجم بطاقة االئتماف يقوـ بتحليل  DNAلآلثار اليت يتم العثور عليتا ,حيث أف عملية
التحليل تكوف يف ناس مسرح اجلردية بواسطة ىذا اجلتاز ادلتصل باحلاسب اآلرل الذي حيمل
قاعدة بيانات بأمساء اجملرمُت ادلسجلُت وصااهتم الوراثية ويقارف بينتا ليحدد اجملرـ قبل أف يكرر

أفعالو اإلجرامية  .د .مصطاى زلمد موسى – مرجع سابق – ص .47ناىيك عن أنو حىت يف
بعض االحياف يكوف ما حيتويو احلاسب من وثائق ومعلومات مايدة يف كشف اجلردية اذا استغلت
بصورة صحيحة  .وأف اغلب الناس جيتل امكانية اسًتجاع ما مت حذفو سابقا وبالتارل يكوف
دليل يف ىذه اجلردية  .الحظ يف ىذا ادلعٌت -:
Gerald L. Kovacich and Andy Jones, op. cit. P.100.

( )148نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص  265وىي تشَت إذل

Deborah Fisch

 . Nigri, p.130 .نائلة زلمد فريد  -مرجع سابق – ص. 265
( )149وىناؾ من يرى باف معظم اجلرائم ادلرتبطة باحلاسب يف الواقع تكوف بعيدة كل البعد
عن التكنولوجيا العالية ,بل ىي جردية الرجل العادي  .الحظ -:
Jack Molnar, “Putting Computer-Related Crime in Perspective”, Journal
of Policy Analysis and Management, Vol: 6, No: 4, Privatization: Theory
and Practice (Summer, 1987), P.714. Available at:
http://www.jstor.org.tiger.sempertool.dk/stable/pdfplus/3323530.pdf?accep
tTC=true. (01/07/2012).

( )151نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص 266وىي تشَت إذل

Deborah Fisch Nigri,

p. 131.

( )151انظر -:
Susan W. Benner, "Defining Cybercrime: A Review of State and Federal
Law”, at Ralph D. Clifford, op. cit. P.18.

( )152انظر -:
Ibid, P.19.
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-: ) انظر153(
Richard Totty & Anthony Hardcastle, op. cit. P.142.

-: ) انظر154(
David L. Carter, op. cit. P.3.

-: ) انظر155(
Martin Wasik, op. cit. P.2.

-: ) انظر عكس ىذا لدى156(
Susan W. Benner, op. cit. P.19.

-: ) انظر157(
Richard Totty & Anthony Hardcastle, op. cit. P.143.

) فيما يذىب رأي خبلؼ ذلك إذل تستيل احلاسب اآلرل دبا حيتويو من معلومات158(
 باعتبار أف ادلعلومات أصبحت ذلا قيمة مادية,وبيانات واليت ديكن أف تكوف زلبل جلردية االبتزاز
.263 نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص. كبَتة وأصبح احلاسب سلزنا لكثَت من األسرار
Deborah Fisch Nigri, P.128

وىي تشَت إذل صاحب ىذا الراي
-: ) انظر159(

David L. Carter, op. cit. P.3.

-: ) انظر يف ناس ادلعٌت161(
Jonathan Clough, “Principles of Cybercrime”, op. cit. p.27.

 وىي تشَت إذل278 ) نائلة زلمد فريد – مرجع سابق – ص161(
Vergutch (Pascal), “La repression des delits informatiques dans une
perspective international”, These, Universite de Montpellier 1, 1996. P.282.

-: ) انظر162(
Marc D. Goodman and Susan W. Brenner, “The Emerging Consensus on
Criminal Conduct in Cyberspace”, P.10. Available at:
http://law.scu.edu/international/File/goodmanbrenner.pdf. (18/07/2012).

-: ) انظر163(
Susan W. Bernner, “Defining Cybercrime”, op. cit. p.17.
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( )164انظر -:
Jonathan Clough, “The Council of Europe Convention on Cybercrime”,
op. cit. P.372.

( )165د .ىدى حامد قشقوش – مرجع سابق – ص . 23
( )166معجم احلاسبات – اإلدارة العامة للمعجمات – رلمع اللغة العربية  ,القاىرة –
مصر -1987,ص. 13
( )167انظر -:
Martin Wasik, op. cit. P.5.

( )168وىي تشبو اآللة الكاتبة لتثقيب الكروت بدؿ طبعتا مث بعد ذلك تراجع حبالة ادلراجعة
مث تنقل ىذه الكروت إذل آلة القراءة البطاقات وىي من ضمن وسائل اإلدخاؿ وتقوـ ىذه اآللة
بقراءة ىذه الثقوب وربويلتا إذل نبضات إذل احلاسوب االلكًتوين لتخزينتا .الحظ :ىدى حامد
قشقوش – مرجع سابق – ص . 23
( )169وىي تقوـ بصياغة البيانات وادلعلومات عن طرؽ تثقيب شرائط ورقية وىي تشبو
الشرائط ادلستخدمة يف التلكس وتقرأ ىذه البيانات وادلعلومات عن طريق وحدة القراءة وىي
متصلة باحلاسب االلكًتوين  .انظر :ادلرجع اعبله – ص . 24
( )171ويقصد بو ربويل النص ادلكتوب بواسطة لوحة ادلااتيح إذل اخلط اليدوي اخلاص
بصاحب احلاسب اآلرل الشخصي ,ولكن يعاب عليتا إذل إمكانية استغبلذلا من قبل غَت
أشخاص فيما لو قاموا باستخداـ اجلتاز  .ولقد صلحت شركة

MEDIATIC

يف ابتكار ىذا

الربنامج وىو حيمل امستا ,الذي يتم تركيبو يف احلاسوب بواسطة خرباء الشركة  .مصطاى زلمد
موسى – مرجع سابق – ص.46
( )171ويعرؼ ىذا بتقنية

Voiceprint

وتقوـ شركة

IBM

جبتود كبَتة يف رلاؿ حبوث

احلاسب يتم من خبلذلا احلسب من التعرؼ على الصوت  .انظر :مرجع اعبله –ص. 47
( )172عمر الااروؽ احلسيٍت – تأمبلت يف بعض صور احلماية القانونية للحاسب اآلرل –
حبث مقدـ دلؤسبر احلاسب االلكًتوين – القاىرة – مايو  – 1991ص. 21
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( )173ىدى حامد قشقوش – مرجع سابق – ص . 28
( )174فالبيانات ادلخزونة يف احلاسب تكتب بلغة الصار والواحد أو لغة ثنائية  .دلزيد من
التاصيل انظر -:
Debra Littlejohn Shinder, “Scene of the Cybercrime: Computer Forensics
Handbook”, Syngress Publishing Inc, USA, 2002, PP.166-169.

( )175ينظر  :طاىر الشيخ – مقدمة احلاسبات االلكًتونية – مركز احلاسب جبامعة عُت
الشمس – سبتمرب  - 1991مصر – ص ; 27ىدى حامد قشقوش – مرجع سابق –
ص.29
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أوالً -:ادلصادر باللغة العربية -:

المجلد الثالث – العدد األول 4102 /

ادلصـــــــادر

 -1ارشادات االسكوا للتشريعات السيربانية  -مشروع تنسيق التشريعات السيربانية لتحايز
رلتمع ادلعرفة يف ادلنطقة العربية  .بَتوت . 2112 -
 -2إبراىيم وجيو زلمود – القدرات العقلية – مصر -ط. 1979 -2
 -3امحد كيبلف عبدا هلل صكر  -اجلرائم الناشئة عن إساءة استخداـ احلاسوب  -اطروحة
ماجستَت – جامعة بغداد – كلية القانوف . 2112 -

 -4االرشاد اخلامس اخلاص باجلرائم السيربانية للجنة االمم ادلتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب اسيا .
 -5مجيل عبد الباقي الصغَت – أدلة اإلثبات اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة – النتضة العربية –
مصر – بدوف سنة طبع .
 -6مجيل عبد الباقي الصغَت – القانوف اجلنائي والتكنولوجيا احلديثة – الكتاب األوؿ -
اجلرائم الناشئة عن استخداـ احلاسوب – القاىرة – . 1992
 -7ذياب موسى البداينة – جرائم احلاسب واالنًتنيت – حبث مقدـ إذل الندوة العلمية
ادلعقودة يف تونس  -1999/6/31-28أكادديية نايف العربية للعلوـ األمنية – الظواىر
اإلجرامية ادلستحدثة وسبل مواجتتتا –الرياض . 1999-

 -8راشد صاحل الغيبلين  -اجلردية ادلعلوماتية – حبث منشور يف رللة العُت الساىرة – ع
 – 83إدارة عن شرطة عماف السلطانية – مسقط – . 1998
 -9سليماف امحد فضل  -ادلوجتة التشريعية واالمنية للجرائم الناشئة عن استخداـ شبكة
ادلعلومات الدولية (االنًتنت)  -دار النتضة العربية –  - 2117القاىرة .
 -11طاىر الشيخ – مقدمة احلاسبات االلكًتونية – مركز احلاسب جبامعة عُت الشمس –
سبتمرب  – 1991مصر .
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 -11عبد احلميد عبد ادلطلب  -جرائم استخداـ شبكة ادلعلومات الدولية -اجلردية عرب
االنًتنيت – حبث مقدـ دلؤسبر القانوف والكومبيوتر واالنًتنيت – كلية الشريعة والقانوف –
دولة اإلمارات العربية ادلتحدة – عاـ . 2111
 -12عبد الرمحن جلتم محزة  -جرائم االنًتنيت من منظور شرعي وقانوين – بدوف سنة طبع
أو مكاف طبع .

 -13عبد الرمحن عبد العزيز الشنياي – امن ادلعلومات وجرائم احلاسب اآلرل – طبعة أوذل –
الرياض – . 1995
 -14عبد الستار الكبيسي – ادلسؤولية الناشئة عن استعماؿ احلاسوب – حبث مقدـ إذل
الندوة القانوف واحلاسوب – بيت احلكمة – بغداد –أب . 1999
 -15عبد الاتاح بيومي حجازي – التزوير يف جرائم الكومبيوتر واالنًتنيت – مصر –
. 2118
 -16عبد الاتاح بيومي حجازي – الدليل اجلنائي والتزوير يف جرائم الكمبيوتر واالنًتنت –
دار الكتب الوطنية – مصر – . 2115
 -17عبد اذلادي القتوجي وفتوح عبدا هلل الشاذرل – علم اإلجراـ والعقاب – ادلطبوعات
اجلامعية  -بدوف سنة طبع .
 -18عبدا هلل اليوسف – التقنية واجلرائم ادلستحدثة – حبث مقدـ يف الندوة العلمية (
الظواىر ادلستحدثة وسبل مواجتتتا ) ادلنعقدة يف تونس . 1999/6/31-28

 -19عمر الااروؽ احلسيٍت – تأمبلت يف بعض صور احلماية القانونية للحاسب اآلرل – حبث
مقدـ دلؤسبر احلاسب االلكًتوين – القاىرة – مايو . 1991
 -21عمر حسن عدس – جرائم احلاسب اآلرل – أشكاذلا وأساليب مواجتتتا – حبث مقدـ
إذل ادلؤسبر  19لقادة الشرطة واألمن العرب – تونس . 1995/11/18-16
 -21قانوف االمارات العريب االسًتشادي دلكافحة جرائم تقنية ادلعلومات وما يف حكمتا .
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 -22زلمد األمُت البشري – حبث ( التحقيق يف جرائم احلاسب اآلرل ) – مقدـ إذل مؤسبر
القانوف والكومبيوتر واالنًتنيت – مايو  -2111كلية الشريعة والقانوف – دولة اإلمارات
العربية ادلتحدة .
 -23زلمد سامي الشوا  -ثورة ادلعلومات وانعكاساهتا على قانوف العقوبات – مصر -
. 2113

 -24زلمد زلي الدين عوض – جرائم نظم ادلعلومات ( الكومبيوتر ) – الرياض – . 1993
 -25مصطاى زلمد موسى  -أساليب إجرامية بالتقنية الرقمية  -الطبعة األوذل  -مصر -
. 2113
 -26معجم احلاسبات – اإلدارة العامة للمعجمات – رلمع اللغة العربية  -القاىرة -
. 1987
 -27منَت وشلدوح اجلنبيتي  -جرائم االنًتنت واحلاسب االرل ووسائل مكافحتتا –
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Abstract
Concept of IT Crime (Cybercrime)
and Computer Role for its being Committed
The information crimes are considered of more prevalent topics
on the international, regional and local levels currently. This crime
has taken, as result of the negative using of technology and technics
related, significant space of interesting in that side, because the
magnitude of effects resulting from this modern phenomenon in all
areas of life to some extent.
In the time that these crimes found resonance with people who
are interested in fighting them, we haven’t found that they have
agreement or semi-agreement on specific term or definition or
classification determined to refer to the non-social and illegal actives
which could fall under the title of this crime.
So, determining points mentioned above and issues related which
can be arisen in the light of that term, such as determining the role
played by a computer and technic systems and their relationship to
the human factor, represents the fundamentals of the establishment of
a legal strategy for combatting these crimes.
In this study we have examined concept of the information crime
which contains: defining of the information crime, determining
characteristics of the information crime and clarifying types and
features of cybercriminal.
While the second part of this study has contained: determining
accurate and clear classification of the information crime, displaying
the relationship and the role of the information technologies and a
computer in committing the crime. And a need of that technique to the
human factor in fulfilling these illegal behaviors.
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