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مستلخص:
الجريمــة اإللكرتونيــة مــن الجرائــم الحديثــة لذلــك اختلفــت إجتهــادات فقهــاء 
القانــون الــدوىل العــام يف تعريفهااختافــاَ كبــراً ، ويرجــع هــذا االختــاف إىل رسعــة 
ــذه  ــه ه ــذي تلعب ــدور ال ــن ال ــة، و تباي ــن جه ــة م ــة املعلوماتي ــور التقني ــرة تط وت
التقنيــة يف الجريمــة مــن جهــة أخــرى ، فمــن نظــر إليهــا مــن زاويــة اعتبــار األداة 
ــوال أو  ــواء كان ج ــة س ــكاب الجريم ــتخدمة يف ارت ــيلة املس ــي الوس ــة ه االلكرتوني
كمبيوتــر أو فاكــس أو كامــرا فعرفهــا عــى أنهــا« كل أشــكال الســلوك غــر املــروع 

ــذي يرتكــب باســتخدام الحاســب اآليل .  ال
ومــن نظــر إليهــا مــن زاويــة وقــوع الجريمــة عليهــا أي أن األجهــزة االلكرتونية 
تكــون هــي محــل الجريمــة فعرفهــا عــى أنهــا افعــال غــر مروعــة، تهــدف للوصول 

ملعلومــات معينــة أو حذفهــا أو نســخها أو تغيرها. 
 ومــن نظــر إليهــا مــن زاويــة تقنيــة عرفهــا عــى أنهــا الجرائــم اإللكرتونيــة 

تعنــي كل الجرائــم التــي تكــون املعرفــة بتقنيــة الحواســيب أساســا الرتكابهــا.
ــاز  ــة ويمت ــة الرقمي ــوع البيئ ــوع بتن ــة تتن ــم اإللكرتوني ــك ان الجرائ وكذل

ــاىل ــذكاء ع ــا ب مرتكبوه
وتتمثــل الطبيعــة القانونيــة للجريمــه اإللكرتونيــة يف الوضــع القانونــي للربامــج 
واملعلومــات وهــل لهــا قيمــة يف ذاتهــا أم أن قيمتهــا تتمثــل يف أنهــا مجموعة مســتحدثة 

مــن القيــم القابلــة لإلســتثناء يمكــن اإلعتــداء عليهــا بــأى وســيلة كانت,
ــاز  ــة ويمت ــة الرقمي ــوع البيئ ــوع بتن ــة تتن ــم اإللكرتوني ــك ان الجرائ وكذل

ــاىل ــذكاء ع ــا ب مرتكبوه
وتتمثــل الطبيعــة القانونيــة للجريمــه اإللكرتونيــة يف الوضــع القانونــي للربامــج 
واملعلومــات وهــل لهــا قيمــة يف ذاتهــا أم أن قيمتهــا تتمثــل يف أنهــا مجموعة مســتحدثة 

مــن القيــم القابلــة لإلســتثناء يمكــن اإلعتــداء عليهــا بــأى وســيلة كانت,
Abstract:

Cybercrime is a modern crime, so the jurisprudence of general 
international law jurists in defining it has varied greatly, and this difference 
is due to the rapid pace of information technology development on the one 
hand, and the variation in the role that this technology plays in crime on the 
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other hand. Used in committing the crime, whether it was a mobile phone, a 
computer, a fax or a camera. He defined it as “all forms of unlawful behavior 
that is committed using a computer.

     Whoever looks at it from the angle of the occurrence of the crime 
against it, meaning that the electronic devices are the subject of the crime, 
then he defines it as unlawful acts aimed at accessing certain information, 
deleting it, copying it or changing it.

     And whoever viewed it from a technical angle, defined it as cybercrime, 
meaning all crimes for which knowledge of computer technology is the basis 
for committing.

Likewise, electronic crimes vary in the diversity of the digital environment 
and the perpetrators are distinguished by high intelligence

The legal nature of cybercrime is represented in the legal status of 
programs and information, and does it have value in itself, or is its value 
represented in the fact that it is a new set of excluded values that can be 
attacked by any means

مقدمة
ــاء  ــور الفض ــل ، وظه ــي الهائ ــي والتقن ــدم التكنولوج ــاع التق ــارع إيق  تس
ــور  ــائر ص ــت وس ــس واإلنرتن ــة كالفاك ــاالت الحديث ــائل االتص ــي ووس اإللكرتون
االتصــال اإللكرتونــي عــرب األقمــار الصناعيــة اســتغله مرتكبــو الجرائــم اإللكرتونيــة 
يف تنفيــذ جرائمهــم التــي لــم تعــد تقتــر عــى إقليــم دولــة واحــدة ، بــل تجــاوزت 
ــذكاء  ــن رضوب ال ــاً م ــل رضب ــتحدثة تمث ــرة ومس ــم  مبتك ــدول ،وهيجرائ ــدود ال ح
ــن  ــة يف القوان ــة التقليدي ــاف الجنائي ــن األوص ــا ضم ــتعىص إدراجه ــي ، اس اإلجرام
ــة  ــام املاحق ــة نظ ــط بهشاش ــا يرتب ــث م ــن حي ــة ، وم ــة واألجنبي ــة الوطني الجنائي
ــدة  ــة الجدي ــرة اإلجرامي ــذه الظاه ــتيعاب ه ــى اس ــارصة ع ــدو ق ــي تب ــة  الت اإلجرائي
ــد  ــة أم عــى صعي ــة يف إطــار القوانــن الوطني ــد املاحقــة الجنائي ، ســواء عــى صعي
املاحقــة الجنائيــة الدوليــة ، ممــا أوجــب تطويــر البنيــة التريعيــة الجنائيــة الوطنية 
بــذكاء تريعــي مماثــل تعكــس فيــه الدقــة الواجبــة عــي املســتوى القانونــي وســائر 
جوانــب وأبعــاد تلــك التقنيــات الجديــدة ، بمــا يضمــن يف األحــوال كافــة  احــرتام مبــدأ 
ــة  ــن ناحي ــة م ــة اإلجرائي ــدأ الرعي ــة ، ومب ــن ناحي ــات م ــم والعقوب ــة الجرائ رشعي

ــة .  ــدور والهــدف مــع املعاهــدات الدولي ــه يف ال أخــرى ، وتتكامــل في
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أهمية موضوع البحث :
يكتســب موضــوع البحــث أهميــة متزايــدة بســبب اســتغال وســائل االتصاالت 
ــار  ــرب األقم ــي ع ــال اإللكرتون ــور االتص ــائر ص ــت وس ــس واإلنرتن ــة كالفاك الحديث

ــو الجرائــم لتســهيل ارتكابهــم لجرائمهــم  ــة التــي اســتغلها مرتكب الصناعي
ــس  ــه يم ــة لكون ــة والعملي ــة النظري ــن الناحي ــة م ــث أهمي ــوع البح وملوض
كثــرا مــن مصالــح املجتمــع وعــى وجــه الخصــوص املصــارف مــن خــال التعامــل 
اإللكرتونــي والســحب مــن األرصــدة بواســطة البطاقــة املمغنطــة أو الدفــع االلكرتوني، 
ــن  ــا م ــجيل وغره ــق التس ــن طري ــراد ع ــة لألف ــاة الخاص ــاس بالحي ــا املس وأيض

ــب اآليل . ــتعمال الحاس ــل يف اس ــي تدخ ــاالت الت املج
أهداف البحث

تمثلت أهداف البحث  األساسية فيما يي:
 محاولة وضع تعريف محدد للجريمة اإللكرتونية. 1
 بيان أركان الجريمة اإللكرتونية وتطورها التاريخي. 2
 بيان أنواع الجرائم اإللكرتونية  واملجرمن فيها.. 3
 معرفة خصائص الجرائم اإللكرتونية واملجرمن فيها.. 4
التعرف عي الطبيعة القانونية للجريمة اإللكرتونية.. 5

مشكلة البحث :
تتمثل مشكلة البحث يف طرح التساؤالت حول اآلتى

ماهي الجريمة اإللكرتونية	 
خصائص الجريمة اإللكرتونية وأنواع املجرمن فيها	 
الطبيعة القانونية للجريمة املعلوماتية.	 

منهج البحث
اســتعان الباحــث باملنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يســعى إىل وصــف وتحليــل 
ــل إىل  ــدف التوص ــاده، به ــه وأبع ــف جوانب ــن ُمختل ــث م ــوع البح ــخيص موض وتش

نظــرة واضحــة ملفهــوم الجريمــة اإللكرتونيــة وطبيعتهــا القانونيــة.
خطة البحث:

ــة  ــا أهمي ــت فيه ــة بين ــث إيل مقدم ــمت البح ــد قس ــث فق ــة البح ــا خط أم
املوضــوع وأهدافــه وإشــكاليات ومنهــج الدراســة وخاتمــة أوردت فيهــا أهــم النتائــج 
والتوصيــات وذيلــت البحــث بفهــرس للمصــادر واملراجــع وذلــك عــي النحــو التــايل:

ملبحث األول: مفهوم الجريمة اإللكرتونية وتطورها.
املطلب األول : تعريف الجريمة اإللكرتونية.

املطلب الثاني:أركان الجريمة اإللكرتونية.
املطلب الثالث : التطور التاريخي للجريمة اإللكرتونية.



66 مجلــة القلــزم للدراســات السياســية والقانونيــة علميــة دولية محكمــة- العدد األول- أكتوبر / 2020م

املبحث الثاني:أنواع الجرائم اإللكرتونية واملجرمن.
املطلب األول : أنواع الجرائم اإللكرتونية.

املطلب الثاني:أنواع املجرمن يف الجرائم اإللكرتونية.
املبحث الثالث: خصائص الجريمة اإللكرتونية وطبيعتها القانونية.

املطلب األول: خصائص الجريمة اإللكرتونية .
املطلب الثاني : خصائص املجرمن يف الجريمة اإللكرتونية.

املطلب الثالث: الطبيعة القانونية للجريمة اإللكرتونية.
 املبحث األول

 مفهوم الجريمة اإللكرتونية وتطورها
ــال  ــن خ ــا م ــة وتطوره ــم اإللكرتوني ــوم الجرائ ــث مفه ــذا املبح ــاول ه نتن

ــة: ــب التالي املطال
املطلب األول : تعريف الجريمة اإللكرتونية.

اختلفــت اآلراء وتباينــت حــول تعريــف  الجريمــة اإللكرتونيــة ، وكل رأي بنــي 
مفهومــه بالنظــر إيل جانــب معــن .

فهناك  جانب من الفقه عرفها من جوانب فنية وأخري قانونية .
ــا أو  ــيلة إرتكابه ــر إيل وس ــا بالنظ ــب إيل تعريفه ــر يذه ــب آخ ــاك جان وهن
ــة املعلومــات لــدي مرتكبيهــا أو إســتناداً  موضوعهــا أو حســب توافــر املعرفــة بتقني

ــر  إيل معاي
أخري )1(.

ونبن ذلك عي النحو التايل:
أوالً  : التعريف املبني عي  أساس وسيلة إرتكاب الجريمة.

ــب  ــو الحاس ــة ه ــكاب الجريم ــيلة ارت ــاس وس ــي أس ــرأي ع ــذا ال ــد ه ويعتم
اآليل أو احــدي وســائل التقنيــة الحديثــة املرتبطــة بــه فتعتــرب مــن جرائــم اإلنرتنــت 
ــذي  ــة ال ــدة األمريكي ــات املتح ــة يف الوالي ــم التقني ــب تقيي ــف مكت ــك تعري ــن ذل وم
ذهــب إيل تعريفهــا بأنهــا الجرائــم التــي تلعــب فيهــا البيانــات الكمبيوتريــة والربامــج 

ــاً .)2( ــة دوراًرئيس املعلوماتي
وعرفهــا البعــض اآلخــر بأنهــا ) كل إســتخدام يف صــورة فعــل أو أمتنــاع غــر 
مــروع للتقنيــة املعلوماتيــة ويهــدف إيل اإلعتــداء عــي أي مصلحــة مروعــة ســواء 

ــة.)3( ــة أو معنوي كانــت مادي
ويفهــم مــن ذلــك أنهــا هــي كل نشــاط مخالــف للقوانــن الرعيــة والوضعيــة 
ــا  ــاط إذا م ــذا النش ــم ه ــف دول العال ــرب مختل ــا ع ــول به ــا واملعم ــارف عليه املتع

ــة. ــح الفعــل جريمــة إلكرتوني ــة أصب ــة علمي ــه وســائط تقني اســتخدمت في
فالجريمــة اإللكرتونيــة هــي كل ســلوك غــر مــروع أو غــر أخاقــي أو غــر 

مــرح بــه يتعلــق باملعالجــة اآلليــة للبيانــات ونقلهــا )4(.
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كــون التقنيــة فيهــا تكــون إمــا وســيلة تســتخدم يف ارتــكاب الفعــل أو البيئــة 
ــكاب الفعــل  ــة  إلرت ــه الجــرم، أو يكــون الهــدف أوالغاي ــذي يحــدث في والوســيط ال

املجــّرم .
ــاً  ــذي يكــون دوم ــاز الحاســب اآليل ال ــة كجه ــة تقني أي أن الوســيط يكــون آل
ــة األخــري  وســيلة للفعــل اإلجرامــي اإللكرتونــي دون إهمــال بعــض األجهــزة التقني
ــتخدامات  ــع إلس ــار الواس ــع اإلنتش ــيما م ــة وال س ــف املحمول ــث للهوات ــل الثال كالجي
ــة  ــاالت عاملي ــيلة إتص ــاره وس ــرة بإعتب ــة صغ ــم إيل قري ــول العال ــذي ح ــت ال األنرتن
ــات  ــات واملعطي ــف البيان ــط مختل ــة يف ضب ــة الحديث ــج املعلوماتي ــي الربام ــد ع تعتم

ــة. ــة الدقيق املعلوماتي
فالجريمــة اإللكرتونيــة يمكــن وصفهــا بأنهــا كل فعــل يســتهدف القضــاء عــي 

اســتخدام التكنلوجيــا الحديثــة عــرب الوســائط اإللكرتونيــة .
ــط  ــكان ضب ــة بم ــن الصعوب ــح م ــم أصب ــدول العال ــت ل ــزو األنرتن ــع غ وم
ــم  وكشــف هــذه الجرائــم نظــراً لكونهــا عابــرة للحــدود ال ديــن لهــا وال وطــن وتت
برسعــة فائقــة دون رقيــب أو حســيب ودون رقابــة مــن أي دولــة مــا أدي إيل 
ــي  ــت حت ــرب اإلنرتن ــا ع ــارف عليه ــي املتع ــاط اإلجرام ــور النش ــة ص ــكاب كآف إرت
ــات  ــك الســطو عــي برامــج الحاســب بغــرض رسقــة البيان ــل عــي ذل ــل والدلي القت
ــس ، أو  ــتخدامها يف التجس ــا واس ــة منه ــي الرسي ــة حت ــات املعلوماتي ــدة املعطي وقاع
تلــك املتعلقــة بالقرصنــة والســطو عــي األمــوال إيل جانــب ظهــور مــا اصطلــح عــي 
ــم اآلداب  ــذا جرائ ــدول وك ــي لل ــن القوم ــد األم ــي وتهدي ــاب اإللكرتون ــميته باإلره تس
العامــة واملســاس باألخــاق مــن خــال اإلباحيــة اإللكرتونيــة التــي تجســدها املواقــع 

ــة )5(. ــة اإلباحي اإللكرتوني
ــدم  ــع يق ــن 1000 موق ــر م ــدرة بأكث ــال واملق ــا لألطف ــة منه ــة املوجه خاص

ــوغ )6(. ــن البل ــا دون س ــال م ــة باألطف ــة خاص ــية إباحي ــواد جنس م
ــة  ــبكة العاملي ــم الش ــا جرائ ــاء بأنه ــض الفقه ــا بع ــك عرفه ــوء ذل ــي ض وع
التــي تســتخدم الحاسبوشــبكاته العامليــة كوســيلة مســاعدة إلرتــكاب جريمــة ، مثــل 
ــب )7(. ــمعة والس ــويه الس ــوال وتش ــيل األم ــال وغس ــب واإلحتي ــتخدامه يف النص إس

وجــاء تعريــف الجريمــة اإللكرتونيــة يف اإلطــار العربــي حينمــا أقامــت الجامعة 
العربيــة النــدوة العربيــة يف 1998/2/1م يف إطــار تعريــف الجريمــة املنظمــة 
وجــاء تعريــف الجريمــة املنظمــة بأنهــا كل ســلوك إجرامــي ترتكبــه مجموعــة مــن 
األشــخاص يحرتفــون اإلجــرام بشــكل مســتمر لتحقيــق أهدافهــم ضمــن نطــاق أكثــر 

مــن دولــة )8(.
ــم  ــة الجرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة األويل م ــن امل ــة م ــرة الثامن ــب الفق وحس
املعلوماتيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية 7 ربيــع األول 1428هـــ والتــي تنــص عــي 
أن املقصــود بالجريمــة املعلوماتيــة أي فعــل يرتكــب متضمنــاً اســتخدام الحاســب اآليل 
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ــة ألحــكام هــذا النظــام . ــة باملخالف أو الشــبكة املعلوماتي
وتعتــرب الجريمــة اإللكرتونيــة مــن هــذا املنطلــق هــي كل فعــل غــر مــروع 

يكــون علــم تكنلوجيــا الحاســبات اآلليــة بقــدر كبــر الزمــاً إلرتكابــه )9(.
ويعتــرب هــذا التعريــف بالــغ العموميــة واإلتســاع ألنــه يدخــل فيــه كل ســلوك 

ضــار باملجتمــع يســتخدم فيــه الحاســب 
اآليل )10(.

لقــد تعــرض تعريــف الجريمــة اإللكرتونيــة املعتمــد عي  الوســيلة املســتخدمة يف 
ارتكابهــا لعــدة إنتقــادات مفادهــا أن تعريــف الجريمــة يســتوجب الرجــوع إيل الفعــل 
واألســاس املكــون لهــا وليــس إيل الوســائل املســتخدمة لتحقيقهــا فحســب أو ملجــرد أن 

الحاســب اآليل اســتخدم يف جريمــة يتعــن أن نعتربهــا من الجرائــم اإللكرتونيــة )11(
واعتمــد منتقــدي هــذا التعريــف يف حجتهــم عــي أنــه ال يمكــن وضــع تعريــف 

لهــذا النــوع مــن الجرائــم دون الرجــوع إيل العمــل األســاس املكــون لــه.
أي بمعنــي آخــر لكــي نعــرف الجريمــة يجــب منــا الرجــوع إيل العمل األســاس 
املكــون لهــا وليــس فقــط إيل الوســائل املســتخدمة لتحقيقهــا ويرتتــب عــي ذلــك أنــه 
ــم  ــن الجرائ ــا م ــة أنه ــب اآليل يف الجريم ــتخدام الحاس ــرد اس ــرب مج ــي أن نعت ال يكف

اإللكرتونيــة )12( .
ثانياً: التعريف املبني عي أساس توافر املعرفة بتقنية املعلومات.

يســتند أصحــاب هــذا اإلتجاهـــ إيل معيــار شــخيص يســتوجب أن يكــون فيــه 
ــة  ــت الجريم ــذا املعيارُعِرف ــاً له ــة املعلومات.ووفق ــاً بتقني ــة ملم ــذه الجريم ــل ه فاع
اإللكرتونيــة ِبُعــدة تعريفــات منهــا تعريــف وزارة العــدل يف الوالياتاملتحــدة األمريكيــة 
ــة  ــة بتقني ــة فني ــا معرف ــة لفاعله ــة جريم ــا )أي ــا بأنه ــت إيل تعريفه ــي ذهب والت

ــن  ــه م ــبات يمكن الحاس
إرتكابها )13(.

ــي  ــم الت ــن الجرائ ــوع م ــك الن ــا )ذل ــاء بأنه ــض الفقه ــا بع ــذا عرفه ــي ه وع
تتطلــب إملــام خــاص بتقنيــات الحاســب اآليل ونظــم املعلومــات إلرتكابهــا أو التحقيــق 

فيهــا ومقاضــاة فاعليهــا )14(.
فنجــد أن أصحــاب هــذه التعريفــات قــد اشــرتطوا  لتعريــف الجريمــة 
اإللكرتونيــة توافــر ســمات شــخصية لــدي مرتكبيهــا ، ولقــد حــروا هــذه الســمات 

ــة. ــة التقني ــة واملعرف ــاً يف الدراي أساس
ــري  ــارات األخ ــذ باإلعتب ــن األخ ــد م ــارصة إذ ال ب ــم ق ــرب تعريفاته ــك تعت ولذل

ــة. ــوع الجريم ــة بموض واملتعلق
حيــث أن قصــور هــذا التعريــف واضــح إذ مجــرد توافــر املعرفــة التقنيــة بعلــم 
ــف الجريمــة ضمــن  ــارص األخــري  لتصني ــر العن ــا ، ال يكفــي يف ضــوء عــدم تواف م

الجرائــم املتعلقــة بذلــك العلــم.
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ثالثاً: التعريف املبني عي أساس موضوع الجريمة.
يــري أصحــاب هــذا التعريــف أن الجريمــة اإللكرتونيــة ليســت هــي التــي يكون  

فيهــا النظــام املعلوماتــي أداة إلرتكابهــا بــل هــي التــي تقــع عليهــأو يف نطاقه .
ولذلــك ُعِرفــت بأنهــا نشــاط غــر مــروع موجــه لنســخ أو حــذف أو للوصــول 

إيل املعلومــات املخزنــة داخــل الحاســب اآليل أو التــي تحــول عــن طريقــه.
كمــا ُعِرفــت بأنهــا الجريمــة الناجمــة عــن إدخــال بيانــات مــزورة يف األنظمــة 
ــداً  ــر تعقب ــم أكث ــة أفعــال أخــري تشــكل جرائ وإســاءة اســتخدام املخرجــات إضاف

مــن الناحيــة التقنيــة مثــل تعديــل الكمبيوتــر)15(.
وذهبــت منظمــة األمــم املتحــدة إيل هــذه التعريفــات حيــث وصفــت الجريمــة 
اإللكرتونيــة بأنهــا ) كل تــرف غــر مــروع مــن أجــل القيــام بعمليــات إلكرتونيــة 

تمــس بأمــن األنظمــة املعلوماتيــة واملوضوعــات التــي تعالجهــا )16(.
رابعاً : التعريف املبني عي أساس دمج عدة تعريفات.

نظــراً لعــدم نجاحــات اإلتجاهــات الســابقة بوضــع تعريــف شــامل للجريمــة 
اإللكرتونيــة يتضمــن كآفــة أركانهــا ، عمــد أصحــاب هــذا اإلتجاهـــ إيل تعريفهــا عــن 
ــة هــي الجريمــة  ــربوا أن الجريمــة اإللكرتوني ــر مــن تعريــف وإعت ــق دمــج أكث طري
التــي يســتخدم فيهــا الحاســب اآليل كوســيلة أو أداة إلرتكابهــا أو يمثــل إغــراء بذلــك 

ــا )17(. او جريمــة يكــون الحاســب نفســه ضحيته
ــف  ــول تعري ــاً ح ــة تبيان ــادي والتنمي ــاون اإلقتص ــة التع ــرت منظم ــد أج وق

ــة  ــة املرتكب الجريم
ــة  ــد ورد يف اإلجاب ــاء ولق ــي دول األعض ــه ع ــم توزيع ــذي ت ــت ال ــرب اإلنرتن ع

ــة  البلجيكي
ــة  ــوال املادي ــي األم ــداء ع ــأنه اإلعت ــن ش ــاع م ــل أو إمتن ــي ) كل فع ــا ه بأنه
ــة  ــل التقني ــن تدخ ــارشة ع ــر مب ــارشة أو غ ــة مب ــاً بطريق ــون ناتج ــة يك أو املعنوي

املعلوماتيــة )18(.
ويف تعريــف آخــر ملنظمــة التعــاون اإلقتصــادي للجريمــة اإللكرتونيــة بأنهــا كل 
ســلوك غــر مــروع أو غــر أخاقــي أو غــر مــرح بــه يتعلــق باملعالجــة اآلليــة 

للبيانــات أو نقلهــا )19(.
ولقــد واجهــت هــذه التعريفــات عــدة انتقــادات  بســبب عــدم دقتهــا يف تحديــد 
تعريــف الجريمــة اإللكرتونيــة إذ يكفــي وفقــاً لهــذه التعريفــات أن يكــون الســلوك غر 
اجتماعــي أو غــر أخاقــي أو ضــد املجتمــع حتــي يمكــن اعتبــاره مــن قبيــل الجرائــم 
اإللكرتونيــة كمــا أن هــذه التعريفــات تعتمــد وصــف الجريمــة ال تحديــد ماهيتهــا ، وال 
تتســع للعديــد مــن صــور الجريمــة التــي يمكــن ارتكابهــا، ووصــف الجريمــة ال يعــد 

مــن املعايــر املنضبطــة الكافيــة إلعتمادهــا أساســاً لتحديــد ماهيــة الفعــل الجرِمــي.
 ونــري أنــه وبالرغــم مــن االنتقــادات التــي وُجهت لهــذا التعريــف إال أنــه يبقي 
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ــة  ــة االلكرتوني ــف الجريم ــع تعري ــا  أن نوس ــة ، ويمكنن ــة العملي ــن الناحي ــح م األنج
بأنهــا أيــة جريمــة ترتكــب بواســطة نظــام الكرتونــي أو شــبكة الكرتونيــة أو ترتكــب 

ضــد أي نظــام الكرتونــي يف البيئــة االلكرتونيــة.
 املطلب الثاني : أركان الجريمة اإللكرتونية.

ــة  ــون أن الجريم ــة يف ك ــة التقليدي ــن الجريم ــة ع ــة اإللكرتوني ــف الجريم تختل
ــرد  ــا تنف ــا يجعله ــا مم ــاً له ــرتايض مرسح ــاء اإلف ــن الفض ــذ م ــة تتخ اإللكرتوني
ــروع  ــر امل ــل غ ــود الفع ــة يف وج ــة التقليدي ــبه الجريم ــا تش ــات ، ولكنه بخصوصي
ــن  ــم نب ــا ث ــة عليه ــدأ الرعي ــق مب ــدي تطبي ــح م ــب إيل توضي ــا نذه ــا يجعلن ، مم

ــي. ــو اآلت ــي النح ــوي لهاع ــادي واملعن ــن امل الرك
أوالً: الركن الرعي للجريمة اإللكرتونية.

ان الركــن الرعــى يعنــى الســند القانونــي لتجريــم الفعــل وذلــك تطبيقــاً ملبدأ 
الرعيــة بــأن ال جريمــة وال عقوبــة اال بنــص  واعمــاالً لذلــك فــإن مــن غــر املمكــن 

مجــال اإلجتهــاد مــن القــايض الجزائــى فــا يجــوز القيــاس يف التجريــم .
والجرائــم اإللكرتونيــة حديثــة وذات تقنيــة عاليــة لــذا رشعــت الــدول يف وضــع 

تقنــن لهــا 
وكان اول تلك الدول السويد التي أصدرت يف العام 1973 قانون البيانات 

ــة أنظمــة  وبــن عامــي 1976 و1985 ســنت الواليــات املتحــدة قانــون لحماي
الحاســب اآلىل وتبعتهــا فرنســا والتــي قامــن يف عــام 1988 بتعديــل قوانينهــا الجنائية 

للتوافــق مــع مــا اســتحدث مــن جرائــم 
وأمــا فيمــا يخــص الــدول العربيــة فقــد قامــت بعضهــا بســن بعــض القوانــن 
يف هــذا املجــال مثــل اململكــة العربيــة الســعودية التيأصدرتفــي العــام 2007م نظــام 

التعامــات اإللكرتونيــة ونظــام مكافحــة الجرائــم املعلوماتيــة 
واإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي أصــدرت القانــون اإلتحــادى رقــم 2 لســنة 

ــة املعلومــات )20( ــم تقني 2006م بشــأن مكافحــة جرائ
وقــد جــاء يف النظــام الســعودى ملكافحــة الجريمــة املعلوماتيــة لســنة 1428هـ 
يف املــادة الثامنــة منــه أن الجريمــة املعلوماتيةهيــأي فعــل يرتكــب متضمنــاً اســتخدام 
ــددت  ــد ح ــام وق ــذا النظ ــكام ه ــة ألح ــة باملخالف ــبكة املعلوماتي ــب اآلىل أو الش الحاس

املــواد مــن الثالثــة إىل العــارشة منــه عقوبــة ذلــك .
وجــاء يف النظــام األردنــي لســنة 2018م املــادة السادســة مــا نصــه يعاقــب كل 
مــن قــام قصــداً بإنشــاء موقــع إلكرتونــى أو بإســتخدام نظــام املعلومــات أو الشــبكة 
املعلوماتيــة يف إنشــاء أو إعــداد أو حفــظ أو معالجــة أو عــرض أو طباعــة أو نــر أو 
تســهيل أو ترويــج أنشــطة أو أعمــال دعــارة لغايــات التأثــر أو التوجيــه أو التحريض 
عــى إرتــكاب جريمــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر واال تزيــد عــى ثــاث 

ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد عــى خمســة أالف  دينــار 
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ــم  ــة جرائ ــأن مكافح ــنة 2018م بش ــم 175 لس ــون رق ــدر القان ــر ص وىف م
تقنيــة املعلومــات متضمنــاً يف مادتــه األوىل مــن البــاب األول التعريفــات واملصطلحــات 
املســتخدمة واملرتبطــة بقواعــد وأحــكام هــذا القانــون حيــث جــاء يف نــص املــادة األوىل 
مــن البــاب األول بشــأن األحــكام العامــة لتطبيــق القانــون تحــت عنــوان تعريفــات 

عــى أن 
ــه  ــاؤه أو تخزين ــن إنش ــا يمك ــة كل م ــات اإللكرتوني ــات واملعلوم ــد بالبين يقص
ــة املعلومــات  ــه أو مشــاركته أو نســخه بواســطة تقني ــه أو نقل ــه أو تخليق أو معالجت
ــوات  ــور واألص ــارات والص ــوز واإلش ــروف والرم ــفرات والح ــواد والش ــام واألك كاألرق

ومــا يف حكمهــا.
ــدود  ــرب الح ــة ع ــة الجريم ــدة ملكافح ــم املتح ــة األم ــن إتفاقي ــدف م وكان اله
ــة  ــا واملتعلق ــاده 3/27 منه ــة يف امل ــت اإلتفاقي ــرب 2000م  اذ نص ــة يف نوفم الوطني
ــدول األطــراف  بالتعــاون الــدوىل يف مجــال إنفــاذ القوانــن عــى أنــه يتعــن عــى ال
أن تســعى إىل التعــاون يف حــدود إمكانياتهــا للتصــدى للجرائــم املنظمــة عــرب الحــدود 
الوطنيــة التــي ترتكــب بإســتخدام التكنلوجيــا الحديثــة ويدخــل يف ذلــك بالــرورة 
مفهــوم الجريمــة اإللكرتونيــة . وجــاء يف االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة 
 عــرب الحــدود الوطنيــة يف 2010/12/21 يالقاهــرة  يف مادتهــا الثالثــة 1/ب مــا نصــه

)أيــة جريمــة أخــرى منظمــة عــرب الحــدود الوطنيــة معاقــب عليهــا بعقوبــة ســالبة 
ــة.(  ــكل دول ــة ل ــن الوطني ــاً للقوان ــنوات، وفق ــاث س ــن ث ــل ع ــدة ال تق ــة مل للحري

ــة ــة اإللكرتوني ــك الجريم ــوم ذل ــل يف مفه ويدخ
ــر  ــال غ ــم األفع ــة لتجري ــوص قانوني ــع نص ــرع لوض ــل امل ــرب تدخ ويعت
املروعــة الناتجــة عــن إســتعمال األنرتنــت أكثرمــن رضوري خاصــة يف ظــل التطــور 

ــم. ــن الجرائ ــوع م ــذا الن ــه ه ــذي يعرف ــع ال الرسي
  ثانياً: الركن املادي للجريمة اإللكرتونية .

الركــن املــادي عنــر أســايس ألي ًجريمــة فــا يتصــور وجــود جريمــة بــدون 
ركــن مــادي وهــو يعنــي الســلوك الــذي يقــوم بــه الجانــي مــن أجــل تحديــد غايــة 
مــا ، ويحــدد لــه القانــون العقــاب الــازم وهــو يختلــف بإختــاف الجرائــم املرتكبــة 
ولكــن لــه مظهــر خارجــي ملمــوس غــر أن تحديــده يف الجرائــم اإللكرتونيــة يواجــه 
العديــد مــن الصعوبــات خاصــة فيمــا يتعلــق بتحديــد النتيجــة اإلجراميــة والرابطــة 

الســببية .
لذلــك فهــو يتكــون الركــن املــادى للجريمــة اإللكرتونيــة مــن ســلوك جرمــى 
ــاول ذلــك  ــة وعاقــة ســببية بينهمــا ونتن ــاع عــن فعــل ونتيجــة جرمي فعــل أو إمتن

عــى النحــو التــاىل 
أوالً . السلوك اإلجرامى

الســلوك اإلجرامــى يف كآفــة الجرائــم الواقعــة عــى األشــخاص واألمــوال هــو مــا 
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يأتــي بــه الشــخص مــن فعــل يــؤدى إىل إحــداث النتيجــة التــي يســعى إليهــا .
واكــن هــل الســلوك الــذى ينــرف عــى كآفــة الجرائــم التقليديــة ينطبــق عــى 

الجريمــة اإللكرتونيــة محــل البحــث .
ــى يف غرهــا مــن  ــف عــن الجان ــة يختل ــم اإللكرتوني ــى يف الجرائ ــا أن الجان بم
ــة  ــات الحديث ــة يف مجــال إســتخدام التقني الجرائــم مــن حيــث كونــه ذو خــربة كافي
فــإن الســلوك الجرمــى الــذى يصــدر عنــه يف مجــال إرتكابــه للجريمــة اإللكرتونيــة 

حتمــاً يختلــف عــن الجانــى التقليــدي .
ــا هــو اطــاق  ففــي جريمــة اإلرهــاب اإللكرتونــى فــإن الســلوك الجرمــى هن
ــل هــذه الجماعــات أو مثــاً  منصــات أو مواقــع تدعــو وتحــرض عــى اإلنضمــام ملث

ــع القنابــل. تبيــن كيفيــة صن
وخاصــة القــول أن الســلوك اإلجرامــي يف الجريمــة اإللكرتونية يرتبــط باملعلومة 
ــد  ــي ق ــلوك اإلجرام ــان ، والس ــة اإلنس ــاك حرم ــب اآليل أو إنته ــل الحاس ــة داخ املخزن
يتحقــق بمجــرد ضغــط  زر الحاســب اآليل فيتــم تدمــر النظــام  املعلوماتــي أو حصول 

التزويــر أو الرسقــة عــن طريــق التســلل إيل نظــام أرصــدة العمــاء يف البنــوك 
مثاً .

ثانياً النتيجة الجرمية 
ــا إذا  ــأنها فيم ــاش بش ــور النق ــة يث ــة اإللكرتوني ــة يف الجريم ــة الجرمي النتيج
ــى وىف  ــم الحقيق ــرتاىض أم يف العال ــم اإلف ــى يف العال ــا  الجرم ــة الفعل ــت نتيج كان
الحقيقــة فــإن الفرضيــان محتمــان الحــدوث يف الجرائــم اإللكرتونيــة  فمــن املمكــن 
ــه مســتمرة عــن  ــت حيات ــل إزهــاق روح إنســان كان ــم الحقيقــى مث ــا بالعال حدوثه
طريــق جهــاز كمبيوتــر ، فإخــرتاق هــذا الكمبيوتــر جريمــة إلكرتونيــة فــإن نتيجتهــا 

ــل هــذا اإلنســان )21( ــم الحقيقــى بقت تكــون بالعال
ثالثاً عاقة السببية 

ــي  يجــب أن تتحقــق عاقــة الســببية بــن ســلوك الجانــى وبــن النتيجــة الت
ــى  ــه أن أن نتيجــة الجريمــة ســببها ســلوك الجان ترتتــب عــى فعل

ففي جريمة القتل فإن وفاة املجنى عليه سببه سلوك الجانى اإلجرامى 
ــة  ــم العادي ــى الجرائ ــة ع ــة املطبق ــد العام ــق ذات القواع ــتطيع تطبي ــد تس وق

ــا. ــت عليه ــببية اذا انطبق ــة الس ــق بعاق ــا يتعل ــة فيم ــم اإللكرتوني ــى الجرائ ع
فإختــاس الشــئ املعلوماتــى يتحقــق بالنشــاط املــادى الصــادر عــن الجانــى 
ــا  ــتحواذ عليه ــج أو اإلس ــة أو الربام ــى املعلوم ــول ع ــاز للحص ــغيله للجه ــواء بتش س
وهــو ليــس يف حاجــة إلســتعمال العنــف إلنتــزاع الشــئ وتشــغيله للجهــاز إلختــاس 

املعلومــة تتحقــق النتيجــة بحصولــه عليهــا.
فرابطة السببية إذن متوفرة بن نشاطه املادى والنتيجة اإلجرامية )22(

ثالثاً: الركن املعنوي للجرائم اإللكرتونية.
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يتكون الركن املعنوى للجريمة اإللكرتونية من عنرين هما العلم واإلرادة 
والعلــم هــو إدراك الفاعــل لألمــور  أمــا اإلرادة فهــى إتجــاه الســلوك اإلجرامــى 

لتحقيــق النتيجــة طبقــاً للمبــادئ العامــة يف القانــون العقابــى
ــلوك  ــارش للس ــدف املب ــه اله ــد ب ــاً ويقص ــى عام ــد الجنائ ــون القص ــد يك وق

ــل  ــكاب الفع ــدود إرت ــدود يف ح ــر يف ح ــى وينح اإلجرام
أمــا القصــد الجنائــى الخــاص هــو مــا يتطلــب توافــره يف بعــض الجرائــم دون 
ــق  ــل يذهــب للتأكــد مــن تحقي ــكاب الجريمــة ب األخــرى  فــا يكتفــى الفاعــل بإرت
نتيجتــه وعليــه مــا هــو القصــد الجنائــى الــذى ىجــب توافــره يف الجريمــة اإللكرتونية.

ــو  ــى نح ــلوكه اإلجرام ــه س ــة يوج ــة اإللكرتوني ــل يف الجريم ــل إن الفاع األص
ــك . ــداً ذل ــة وقاص ــه عام ــموح ب ــر مس ــروع أو غ ــر م ــل غ ــكاب فع إرت

ــام إذن  ــى الع ــد الجنائ ــن للقص ــه كرك ــاء علم ــتطيع إنتف ــن ال يس ــا يك ومهم
ــتثناء   ــة دون أي إس ــم اإللكرتوني ــع الجرائ ــر يف جمي ــام متواف ــى الع ــد الجنائ فالقص
ولكــن هــذا ال يمنــع أن بعــض الجرائنــم اإللكرتونيــة تتوافــر فيهــا القصــد الجنائــى 
الخــاص مثــاً جرائــم تشــويه الســمعة عــرب اإلنرتنــت وجرائــم نــر الفروســات عــرب 

ــة للقــاىض )23( الشــبكة وىف كل األحــوال يرجــع األمــر للســلطة التقديري
ويختلــف الركــن املعنــوي يف الجريمــة اإللكرتونيــة بإختــاف الدافــع إلرتكابهــا 
، فقــد يكــون الدافــع تحقيــق أغــراض ماديــة أو سياســية أو أيدلوجيــة ، وقــد يكــون 
مــن أجــل التعلــم أو ملجــرد التســلية يف بعــض األحيــان ممــا يجعــل يف هــذه الحالــة 
عــد تحقــق رشط القصــد الجنائــي وبالتــايل ال يتوافــر الركــن املعنــوي يف مثــل هــذه 

األفعــال.
غــر أنــه مــع عــدم توفــر القصــد الجنائــي فــإن مثــل هــذه األفعــال تحــدث 
ــادي  ــي وامل ــن الرع ــر الرك ــا بتواف ــاءلة فيه ــي باملس ــب أن يكتف ــرة فيج أرضاراً كب

فقــط.
املطلب الثالث التطور التاريخي للجريمة اإللكرتونية.

صاحــب التطــور الــذي عرفــه املجتمــع يف مجــال تكنولوجيــا اإلتصــاالت تطــور 
كبــر يف مجــال شــبكات اإلتصــاالت حيــث أصبحــت هــذه الشــبكات مــن بــن أهــم 
الوســائل التــي تتــم بهــا املعامــات عــي املســتوي الــدويل، حيــث أصبــح مــن الصعوبة 
اإلســتغناء عنهــا ، ولعــل مــن أهــم هــذه الشــبكات التــي تأخــذ حيــزاً كبــراً يف الحيــاة 
اليوميــة ملعامــات األفــراد والــدول عــي حــد ســواء شــبكة )االنرتنــت( والتــي تعنــي 
وجــود اتصــال بــن مجموعــة مــن الحاســبات اإللكرتونيــة )الكمبيوتــر( مــن خــال 
شــبكة اتصــال يطلــق عليهــا )net work( أي وســيط لنقــل املعلومــات التــي تشــارك 
ــرروا  ــن ق ــراد الذي ــة واألف ــر الحكومي ــة وغ ــات الحكومي ــات واملؤسس ــا املنظم فيه
الســماح لآلخريــن باإلتصــال بحواســيبهم ومشــاركتهم املعلومــات ، ويف املقابــل لذلــك 

إمــكان اســتعمال معلومــات اآلخريــن .)24(
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ــة   ــة اإللكرتوني ــرت الجريم ــات ظه ــال املعلوم ــور يف مج ــذا التط ــة له ونتيج
والتــي تطــورت بشــكل رهيــب يف اآلونــة األخــرة وذلــك بالنظــر إيل التطــور املســتمر 
واملتســارع لشــبكة االنرتنــت ممــا جعــل هــذه الشــبكة وســيلة مثاليــة لتنفيــذ العديــد 
مــن الجرائــم بعيــداً عــن أعــن الجهــات األمنيــة دون أدنــي مجهــود وبــدون الخــوف 

مــن العقــاب.
وخاصــة القــول  يمكــن أن نقــول أن تطــور الجريمــة اإللكرتونيــة مــًر بثــاث 

مراحــل 
هي.

1/ املرحلة األويل .
ــتخدام  ــور اس ــبعينات بظه ــتينات والس ــرتة الس ــة يف ف ــذه املرحل ــل ه تتمث
الكمبيوتــر وربطــه بالشــبكة حيــث ظهــرت أول معالجــة لجرائــم الكمبيوتــر يف شــكل 
ــر  ــة الكمبيوت ــر أنظم ــة وتدم ــات املخزن ــب بالبيان ــش التاع ــة تناق ــاالت صحفي مق

ــكلت  ــي وش ــس املعلومات والتجس
موضــوع التســاؤل إذا مــا كانــت هــذه الجرائــم مجــرد حالــة عابــرة أم ظاهــرة 
ــي أم مجــرد ســلوكيات غــر  ــي القانون ــم باملعن جريمــة مســتجدة، وهــل هــي جرائ
أخاقيــة يف مجــال املعلوماتيــة ؟ فبقيــت محصــورة يف إطــار الســلوك الــا أخاقي دون 
النطــاق القانونــي ، ومــع توســع الدراســات تدريجيــاً وخــال الســبعينات بــدأ الحديث 

عنهــا كظاهــرة إجراميــة جديــدة.
2/املرحلة الثانية.

ــت  ــم إرتبط ــن الجرائ ــد م ــوع جدي ــر ن ــث ظه ــات حي ــة الثماني ــي مرحل ه
ــبكات  ــرب ش ــات ع ــر الفروس ــد ون ــن بع ــوب ع ــم الحاس ــام نظ ــات إقتح بعملي
الكمبيوتــر الــذي تســبب يف تدمــر امللفــات والربامــج حيــث شــاع إصطــاح الهاكــرز 
املعــرب عــن مقتحمــي النظــم وإنحــر الحديــث عــن دوافــع هــذه الجرائــم يف اخــرتاق 
أمــن املعلومــات وإظهــار التفــوق التقنــي مــن قبــل مرتكبــي هــذه األفعــال الذيــن لــم 

ــة صغــار الســن العباقــرة يف هــذا املجــال. يتعــدوا فئ
ولكــن بتزايــد خطــورة هــذه املمارســات أصبــح مــن الــروري إعــادة تصنيف 
ــرة  ــرد مغام ــن مج ــة م ــول الجريم ــد تح ــة بع ــم خاص ــد طوائفه ــن وتحدي الفاعل
وإبــداء التفــوق إيل أفعــال تســتهدف التجســس واإلســتياء عــي البيانــات السياســية 

واإلقتصاديــة والعســكرية.
وكانــت أول حالــة إعتــداء أمنــي عــي شــبكة اإلنرتنــت يف عــام 1988م أي بعــد 

مــي 
عريــن عامــاً عــي إنشــائها حيــث قــام روبــرت موريــس الطالــب يف جامعــة 
ــذا  ــتغل ه ــس(  إس ــروس موري ــم )ف ــاً بإس ــرف الحق ــروس ع ــر ف ــل بتطوي كورن
الفــروس ثقــرة يف نظــام الربيــد اإللكرتونــي املســتخدم آنــذاك مكنــه مــن إستنســاخ 
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نفســه ونقــل نســخة إيل عــدد كبــر مــن أجهــزة الحاســب اآليل املرتبطــة بالشــبكة ، 
ــاً يف جميــع األجهــزة التــي أصابهــا  وكانــت مــا  أحــدث هــذا الفــروس  شــلاً مؤقت

ــذاك.)25(. يقــارب 10% مــن مجمــوع األجهــزة املرتبطــة بالشــبكة آن
3/املرحلة الثالثة.

ــراً يف  ــة وتغي ــم اإللكرتوني شــهدت التســعينات تطــوراً هائــاً يف مجــال الجرائ
نظامهــا ومفهومهــا بفعــل مــا أحدثتــه  شــبكة اإلنرتنــت مــن تســهيل لعمليــة دخــول 
األنظمــة وإقتحــام شــبكات املعلومــات حيــث أصبحــت مواقــع اإلنرتنــت التســويقية 
النشــطة أكثــر عرضــة للهجمــات التــي ظهــرت بســببها أنمــاط جديــدة مــن الجرائــم 
ــام  ــن القي ــه م ــي ومنع ــام تقن ــل نظ ــها تعطي ــة أساس ــكار الخدم ــطة ان ــل أنش مث
ــه انقطــاع النظــام عــن الخدمــة لســاعات فينتــج  ــذي يرتتــب عن ــاد وال ــه املعت بعمل
ــت أو  ــي االنرتن ــورة ع ــائل املنش ــرت الرس ــا ظه ــن ،كم ــة باملاي ــائر مالي ــه  خس عن
املرســلة بالربيــد اإللكرتونــي املنطويــة عــي إثــارة األحقــاد أو املســاس بكرامــة واعتبار 

األشــخاص أو املروجــة للمــواد غــر القانونيــة أو غــر 
املروعة )26(

املبحث الثاني
أنواع الجرائم اإللكرتونية واملجرمن

ــن  ــن م ــة واملجرم ــم اإللكرتوني ــواع الجرائ ــث أن ــذا املبح ــاول  يف ه ــوف نتن س
ــة: ــب التالي ــال املطال خ

املطلب األول: أنواع الجرائم اإللكرتونية.
هنــاك عــدة تصنيفــات للجرائــم اإللكرتونيــة مــن الباحثــن مــن صنفهــا عــي 

النحــو التــايل:
جرائم النصب واإلحتيال عرب اإلنرتنت .. 1
ــت . 2 ــرب اإلنرتن ــدول ع ــي ال ــس ع ــق التجس ــن طري ــية ع ــم سياس جرائ

ومحاولــة إخــرتاق أنظمتهــا العســكرية .
 جرائــم التدمــر والعبــث بأنظمــة الحاســب وذلــك عــن طريق الدخــول عي . 3

الشــبكة وتدمــر برامج الحاســب أو نــر مواقــع تخريبية وفروســات .
 جرائــم رسقــة حقــوق امللكيــة الفكريــة عــن طريــق نســخ الربامــج األصلية . 4

وتســويقها أو إســتخدامها دون إذن مســبق ممــا يعــرض الــركات املنتجــة 
لهــذه الربامــج للكثــر مــن الخســائر املاليــة )27(.

الجرائــم املتعلقــة بإعــادة إنتــاج املعلومــات املســجلة عــرب األنرتنــت بصورة . 5
غــر مروعــة أو تقليدهــا .

 رسقة املعلومات بحسبها مجرد معلومة معنوية.. 6
جرائم السب والقذف عرب األنرتنت .. 7
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 جرائم اإلعتداء عي الحياة الخاصة.. 8
طريقة بث الفروسات.. 9

طريقة رسقة الرائح وهي من أكثر الطرق تبادالً بن لصوص . 10
االنرتنت )28(.

ومن الباحثن من صنفها إيل أربعة أنواع هي:
1/جرائم الحاسب اآليل.

 ويقصــد بهــا األفعــال التــي تشــكل إعتــداء عــي أجهــزة الحاســب اآليل ســواء 
عــي مكوناتــه املاديــة
)Hard ware(،

كوحدات اإلدخال واإلخراج ووسائل التخزين املرنة والصلب
أو الشاشة والطابعة أو عي مكوناته املعنوية

)Soft ware data bases( .
كالبيانــات واملعلومــات املخزنــة داخــل الحاســب اآليل ، وعــي ذلــك فــإن جرائــم 
الحاســب اآليل تختلــف حســب طبيعــة الشــئ محــل اإلعتــداء ، فاإلعتــداء أحيانــاً يقــع 

عــي أدوات وآالت الحاســب اآليل وأحيانــاً أخــري
ــإن  ــن ف ــا الحالت يقــع عــي برامــج ومعلومــات داخــل الحاســب اآليل، ويف كلت

ــه هــو هــدف الســلوك اإلجرامــي. الحاســب ومحتويات
2/ جرائم األنرتنت . 

وهــي كل فعــل غــر مــروع يقــع عــي املواقــع بقصــد تعطيلهــا أو تشويشــها 
ــا  ــول إليه ــرح بالدخ ــر م ــات غ ــروع ملوضوع ــر امل ــول غ ــا ، والدخ أو تعديله
وإســتخدام عناويــن غــر حقيقيــة للدخــول إيل شــبكة املعلومــات وإقتحــام الشــبكات 
ونقــل القروســات وإرســال الرســائل بكآفــة انواعهــا عــرب الربيــد اإللكرتوني  كاملاســة 

بكرامــة
األشخاص أو املستهدفة ترويج مواد أو أفعال غر مروعة.

3/جرائم شبكة املعلومات .
وهــي كل فعــل غــر مــروع يقــع عــي وثيقــة أو نــص موجــود بالشــبكة ، 

ــم. ــي والعل ــي واألدب ــاج الفن ــة للربامــج واإلنت ــة الفكري ــه إنتهــاك امللكي ومــن أمثلت
ــت  ــال باألنرتن ــب إتص ــات يتطل ــبكة املعلوم ــرب ش ــم ع ــذه الجرائ ــكاب ه وإرت

ــتخدام وإس
الحاسب اآليل للوصول إيل قواعد البيانات لإلطاع عليها أو تغيرها.

4/ الجرائم املتعلقة بإستخدام الحاسب اآليل.
ــال  ــا  كاإلحتي ــيلة إلرتكابه ــب اآليل وس ــون الحاس ــي يك ــم الت ــي الجرائ وه

ــب . ــطة الحاس ــر بواس والتزوي
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ــرب جــزء  ــم الحاســب اآليل وتعت ــم مندمجــة  يف جرائ ولقــد كانــت هــذه الجرائ
منهــا، إذ أن مصطلــح جرائــم الحاســب اآليل يســتخدم للداللــة عــي كل صــور جرائــم 
الحاســب اآليل ســواءاً  كان  الحاســب هدفــاً رصيحــاً للفعــل اإلجرامــي أو وســيلة له ، إال 
أنــه  بعــد إتســاع جرائــم الحاســب وظهــور جرائــم األنرتنــت أصبــح مصطلــح الجرائم 
املتعلقــة بالحاســب اآليل تعتــرب مــن الجرائــم التــي يكــون الحاســب وســيلة إلرتكابهــا، 

أي أن كل فعــل غــر مــروع يســتخدم الحاســب اآليل يف إرتكابــه كأداة  رئســة .
وإشــتملت اإلتفاقيــة األوربيــة لجرائــم الحاســب اآليل واألنرتنــت املســماة بإتفاقية 
بودابســت بشــأن اإلجــرام الكونــي املوقعــة يف2001/11/23م عــي خمســة عناويــن 
األربعــة األويل منهــا تناولــت أربعــة أنــواع مــن الجرائــم هــي الجرائــم التــي تمــس 
رسيــة وأمــن وســامة وتوفــر بيانــات الحاســب ومنظوماتــه ، وهــي تضــم الدخــول 
غــر املــروع واإلعــراض غــر املــروع والتدخــل يف البيانــات والتدخــل غــر املــروع 

يف املنظومــة وإســاءة اســتخدام األجهــزة .
والجرائــم املتعلقــة بالحاســب اآليل وتضــم جريمــة التزويــر املتعلقــة بالحاســب 
وجريمــة التدليــس املتعلقــة بالحاســب والجرائــم املتصلــة باملــواد اإلباحيــة لألطفــال 
ونظــم اإلنتــاج أو النــر غــر املــروع للمــواد اإلباحيــة وصــور األطفــال الفاضحــة 
ــة باإلعتــداءات الواقعــة عــي امللكيــة الفكريــة والحقــوق املرتبطــة  ، والجرائــم املتصل
ــو  ــزاءات وه ــؤولية والج ــص للمس ــس خص ــوان الخام ــر( والعن ــع والن ــا )الطب به
يشــتمل عــي بنــود إضافيــة بشــأن الــروع  واإلشــرتاك وأيضــاً الجــزاءات أو التدابــر 
وذلــك طبقــاً لإلتفاقيــات أو املعايــر الدوليــة الحديثــة بالنســبة ملســؤولية األشــخاص 

املعنويــة )29(.
املطلب الثاني: أنواع املجرمني يف الجرائم اإللكرتونية.

ــة  ــم التنظيم ــب قدراته ــة حس ــم  اإللكرتوني ــن يف الجرائ ــواع املجرم ــدد أن يتع
ــة. ــات التالي ــمهم إيل الفئ ــن أن نقس ــم ويمك ــم وغاياته وأهدافه

1/ فئة املتسللن الهواة) الهاكرز(.
ــغ  ــباب البال ــم الش ــد به ــن )30(. ويقص ــميتهم بالعابث ــي تس ــح ع ويصطل

ــون  املفت
ــغ  ــار نواب ــم صغ ــق عليه ــم يطل ــة ، وبعضه ــبات اآللي ــة والحاس باملعلوماتي
املعلوماتيــة ، وأغلــب هــذه الفئــة هــم مــن الطلبــة أو الشــباب الحاصلــن عــي معرفــة 
يف مجــال التقنيــة املعلوماتيــة ، والباعــث األســايس لهــذه الفئــة هــو اإلســتمتاع باللعــب 
واملــزاج بإســتخدام هــذه التقنيــة إلثبــات مهاراتهــم وقدراتهــم بإكتشــاف  وإظهــار 
ــم  ــم لديه ــا ، فه ــاق أي رضر به ــة دون إلح ــة  املعلوماتي ــف يف األنظم ــن الضع مواط

ــة يف املغامــرة والتحــدي واإلكتشــاف )31(. الرغب
ــة  ــول إيل أنظم ــن الدخ ــتهدفون م ــن يس ــخاص الذي ــة األش ــذه الفئ ــم ه وتض
الحاســبات اآلليــة غــر املــرح لهــم بالدخــول إليها كــرس الحواجــز األمنيــة املوضوعة 
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لهــذا الغــرض وذلــك بهــدف إكتســاب الخــربة أو بدافــع الفضــول أو ملجــرد القــدرة 
عــي إخــرتاق هــذه األنظمــة )32(.

وقد إختلفت األراء حول تصنيف هذه الفئة .
فبعضهــم يــري أنــه ال يبــدو مــن املناســب تصنيــف هــؤالِء الشــباب يف الطوائف 
ــا  ــادراً م ــاف ون ــة يف اإلكتش ــرة والرغب ــاً للمغام ــاطة مي ــم ببس ــة ألن لديه اإلجرامي
ــدرون  ــون وال يق ــم ال يدرك ــة ، وه ــر رشيف ــورة غ ــم املحظ ــداف أفعاله ــون أه تك
مطلقــاً النتائــج التــي يمكــن أن تــؤدي إليهــا أفعالهــم غــر املروعة بالنســبة لنشــاط 

منشــأة أو رشكــة.)33(.
ــك ألن  ــن وذل ــن املجرم ــل م ــة أق ــا يف مرتب ــب إيل إعتباره ــر ذه ــض اآلخ والبع
ســلوكهم بســيط وبدافــع املغامــرة والتحــدي وقليــاً مــا يقومــون بأعمــال تخريبيــة 
غــر رشيفــة وال خــوف منهــم عــي اإلطــاق وال يهدفــون إيل الحصــول عــي معلومــات 
ــي  ــاف مؤلف ــات وبخ ــي البيان ــتياء ع ــون إيل اإلس ــن يهدف ــن الذي ــاف املحرتف بخ
الفروســات الذيــن يهدفــون إيل تخريــب املعلومــات املوجــودة يف أجهــزة الكمبيوتــر.

والبعــض األخــر يــري أن أفعــال هــذه الفئــة هــي مــن األفعــال املحظــورة التي 
يعاقــب عليهــا القانــون ، وذلــك كــي يســتطيع مكافحــة هــذه الفئــة التــي قــد ينزلــق 
أفرادهــا للدخــول يف فئــات محــرتيف جرائــم األنرتنــت إضافــة إيل إحتماليــة إنضمامهــم 

إيل أحضــان منظمــات أو أفــرد غــر رشفــاء.)34(
2/ فئة املتسللن املحرتفن) الكراكرز(.

وهــم الذيــن يســعون لرسقــة معلومــات حساســة مــن جهــات تجاريــة حكومية 
لغــرض بيعهــا إيل جهــات أخــري تهمهــا تلــك املعلومــة ومنهــم العاملــون يف الجريمــة 

.)35( املنظمة 
ــم ذوي  ــام ، وأنه ــن 25 و45 ع ــا ب ــم م ــرتاوح أعماره ــة ت ــذه الفئ ــراد ه وأف
مكانــة يف املجتمــع ودائماًمــا يكونــون مــن املختصــن يف مجــال التقنيــة اإللكرتونيــة 
ــة  ــة واملعلوماتي ــة اإللكرتوني ــال األنظم ــة يف مج ــارف فني ــارات ومع ــون مه ويمتلك

ــات. ــة للمعلوم ــة اآللي ــة املعالج ــة يف بيئ ــة الكامل ــن الهيمن ــم م تمكنه
ــداث  ــا يف إح ــن رغبته ــئ ع ــرة تنب ــة خط ــول إجرامي ــا مي ــة له ــذه الفئ وه
التخريــب ، وهــم أكثــر خطــورة مــن الفئــة األويل فقــد يحدثــوا أرضار كبــرة وعــادة 
مــا يعــود املجــرم املخــرتق بالجريمــة عــرب االنرتنــت إيل ارتــكاب الجريمــة مــرة أخــري 
حيــث تــزداد ســوابقه القضائيــة وهــو يعيــش لســنوات طويلــة مــن عائــدات جرائمه.

3/ فئة العاملون يف املنظومة.
ــدون إيل  ــا فيتعم ــون به ــي يعمل ــم الت ــي منظماته ــاخطون ع ــاً الس ــم غالب وه
تخريــب الجهــاز أو اتافــه أو حتــي الرسقــة مــن خــال عملهــم عــي أجهــزة منظمتهم 

أو مــن خــال الدخــول عليهــا مــن إتصــال خارجــي )36(.
ويــري الباحثــون أن أهــداف وأغــراض الجريمــة  لديهــم غــر متوفــرة فهــم ال 
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يهدفــون إيل إثبــات قدراتهــم التقنيــة ومهاراتهــم الفنيــة وال يبغــون تحقيــق مكاســب 
ــاء  ــل يعمــدون إيل إخف ــة أو سياســية وال يفاخــرون أو يجاهــرون بأنشــطتهم ب مادي
وانــكار أفعالهــم ، وال يوجــد تحديــد فئــة عمريــة لهــم ، وأغلــب أنشــطتهم تتــم عــرب 
زراعــة الفروســات والربامــج الضــارة لتخريــب األنظمــة املعلوماتيــة أو إتــاف كل أو 

بعــض معطياتــه أو املواقــع املســتهدفة يف االنرتنــت )37(.
تصنــف هــذه الفئــة مــن حيــث الرتتيــب يف الخطــورة مــن ضمــن الفئــات األقل 
خطــورة بــن مجرمــي التقنيــة املعلوماتيــة ولكــن ذلــك ال يمنــع أن ينجــم مــن بعــض 

أنشــطتهم خسائرجســيمة للمنظمــة التــي يعملــون بهــا.
4/ فئة مخرتقي األنظمة.

يتبــادل أفــراد هــذه الفئــة املعلومــات فيمــا بينهــم بغيــة إطــاع بعضهــم عــي 
مواطــن الضعــف يف األنظمــة املعلوماتيــة وتجــري عمليــة التبــادل للمعلومــات بينهــم 
بوســاطة النــرات  اإلعاميــة اإللكرتونيــة ، مثــل مجموعــات األخبــار ، بــل أن أفــراد 
ــث  ــة بحي ــة املعلوماتي ــي األنظم ــة مخرتق ــرات لكآف ــد املؤتم ــون عق ــة يتول ــذه الفئ ه

يدعــي إليهــا الخــرباء مــن بينهــم
ــل  ــم العم ــة تنظي ــا وكيفي ــات نجاحه ــرتاق وآلي ــائل اإلخ ــول رس ــاور ح للتش
فيمــا بينهــم ، ويتبــع املخرتقــون أســاليب عــدة يف عمليــات تشــويه صفحــات املواقــع، 
وتختلــف هــذه األســاليب مــن موقــع آلخــر حســب نــوع نظــام التشــغيل الــذي يعتمد 

عليــه املوقــع.
ــات  ــة يف أنهــم ينطلقــون مــن دوافــع التحــدي وإثب وتــربز ســمات هــذه الفئ
املقــدرة عــي إخــرتاق األنظمــة املعلوماتيــة فنشــاطهم ليــس تخريبيــاً بــل إن العديــد 
ــة  ــن األنظم ــتوي أم ــق مس ــص وتدقي ــات فح ــم يف عملي ــتعن به ــات تس ــن الجه م
املعلوماتيــة فيهــا ، وأفــراد هــذه الفئــة ليــس لهــم فئــة عمريــة محــددة أيضــاً فمنهــم 
الصغــار والكبــار وهــم يف الغالــب ال ينتمــون إيل طائفــة مجرمــي التقنيــة ، والكســب 
ــات  ــخيص يف اثب ــباع الش ــة واإلش ــرد املتع ــا مج ــم وإنم ــن أولوياته ــس م ــادي لي امل
قدراتهــم وكفاءتهــم عــي إخــرتاق األنظمــة املعلوماتيــة إيل درجــة أنهــم ينصبــون مــن 

أنفســهم أوصيــاء عــي أمــن األنظمــة املعلوماتيــة يف املؤسســات املختلفــة .
5/ فئة املتطرفني الفكريني.

ــبكة  ــف ش ــطة توظ ــن أنش ــارة ع ــه عب ــال بأن ــذا املج ــرف يف ه ــرف التط ويع
االنرتنــت يف نــر وبــث وإســتقبال وإنشــاء املواقــع والخدمــات التــي تســهل إنتقــال 
وترويــج املــواد الفكريــة املغذيــة للتطــرف الفكــري وخاصــة املحــرض عــي العنــف 
أيــاً كان التيــار أو الشــخص أو الجماعــة التــي تتبنــي أو تشــجع أو تمــول كل مــا مــن 

شــأنه توســيع دائــرة ترويــج مثــل هــذه األنشــطة )38(.
ــق  ــعي لتحقي ــي تس ــة الت ــع اإللكرتوني ــة املواق ــون كآف ــتعمل املتطرف ويس
أغــراض دعائيــة لصالحهــم بمــا يف ذلــك الشــبكات اإلعاميــة اإلخباريــة التــي تتتبــع 
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وترصــد نشــاطات الجماعــة وتنــر بيانــات وتريحــات قادتهــا، كمــا يســتخدمون 
ــي  ــد اإللكرتون ــي والســبب يف اســتخدام خدمــة الربي ــد اإللكرتون أيضــاً خدمــات الربي
أنهــا مجانيــة وال تتطلــب الحصــول عليهــا ســوي إدخــال بعــض البيانــات الشــخصية 

البســيطة والتــي تكــون دائمــاً عــي شــكل بيانــات غــر صحيحــة )39(.
ــعي  ــرف ال يس ــِرم املتط ــة يف أن امُلج ــذه الفئ ــص ه ــمات وخصائ ــرزت س وب
لتحقيــق هــدف شــخيص أو الحصــول عــي نفــع مــادي لــه، بــل يعمــل عــي تغيــر 

ــدات . ــكار واملعتق ــن األف ــه م ــد صحت ــا يعتق ــع م ــق م ــايش ويتواف ــع ليتم املجتم
6/ فئة املتجسسني.

هــذه الفئــة تقــوم بأعمــال جاسوســية للحصــول عــي معلومــات إســرتاتيجية 
وعســكرية وإقتصاديــة وذلــك مــن خــال التلصــص مــن خــال الحاســب عــي تلــك 

املعلومــات لدولــة أخــري )40(.
ومــن ذلكمــا تقــوم بــه األجهــزة اإلســتخباراتية للحصــول عــي أرسار ومعلومات 
الدولــة ومــن ثــم إفشــائها إيل دول أخــري معاديــة أو إســتغالها ملــا يــر املصلحــة 

الوطنيــة لتلــك الدولــة.
ومــن أهــم أهــداف هــذه الفئــة يف اســتخدام األنظمــة املعلوماتيــة هــو الحصــول 
عــي معلومــات األعــداء واألصدقــاء عــي حــد ســواء بغيــة تفــادي رشهــا أو التفــوق 
عليهــا ، ولــم تعــد املعلومــات العســكرية هــي الهــدف الرئيــي ، بــل أصبحــت تشــمل 

املعلومــات اإلقتصاديــة والتقنيــة والصناعيــة.
ومــن ســمات هــذه الفئــة أنهــا غــر مرتبطــة بغــرض محــدد إذ أن أغلــب مــن 
ــي  ــات الت ــركات واملؤسس ــدول أو ال ــدي ال ــون ل ــم موظف ــل ه ــذا العم ــون به يقوم
يعملــون بهــا ، فليــس لهــذه الفئــة أهــداف شــخصية ومــن أبــرز األمثلــة عــي حالــة 
التجســس املعلوماتــي محاولــة املخابــرات الروســية عــرب إســتئجار بعــض املختصــن 
يف مختلــف مجــاالت املعلوماتيــة إلخــرتاق األنظمــة املعلوماتيــة للغــرب، وكذلــك قيــام 

رشكتــي هيتــايش ومســتيوبيش اليابانيتــن بالتجســس عــي رشكــة 
IBM.41(. األمريكية(

ــة التجســس  ــة يف عملي ــدة للغاي ــت أداة جي ــد تكــون االنرتن ــك ق ــة إيل ذل إضاف
الصناعــي عــي ســبيل املثــال قــد يتــم تنزيــل األرسار الصناعيــة مــن كمبيوتــر يف احدي 

الــركات وإرســالها بالربيــد اإللكرتونــي مبــارشة إيل منافســيها )42(.
املبحث الثالث

خصائص الجريمة اإللكرتونية وطبيعتها القانونية
ــا  ــة وطبيعته ــة اإللكرتوني ــص الجريم ــن خصائ ــث  ع ــذا املبح ــدث يف ه نتح

ــة: ــب التالي ــال املطال ــن خ ــة م القانوني
املطلب األول : خصائص الجريمة اإللكرتونية.

ــرة للحــدود تحــدث يف مــكان  ــا عاب ــة أنه ــة اإللكرتوني مــن خصائــص الجريم
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معــن وضحايــاه يف مــكان آخــر، إيل جانــب الرسعــة يف تنفيذهــا والرسعــة يف إتــاف 
ــك عــن كونهــا ترتكــب مــن طــرف أشــخاص غــر عاديــن يتمتعــون  ــة ، ناهي األدل
بــذكاء خــارق وتقنيــة عاليــة يف التعامــل مــع التقنيــة املعلوماتيــة وأجهــزة الحاســب 
ــرة  ــة عاب ــة افرتاضي ــع يف بيئ ــا تق ــب كونه ــا  )43(، إيل جان ــب إثباته ــا يصع مم
ــي  ــداع التخي ــم الخ ــة ، كجرائ ــم التخيلي ــاً بالجرائ ــت أحيان ــي وصف ــدود ، حت للح
بغــرض النصــب واإلحتيــال والســطو عــي أمــوال الغــر والخاعــة التخيليــة كاإلباحــة 
الجنســية والتشــهر والتحريــض عــي تعاطــي الرذيلة،ممــا يصعــب يف أغلــب الحــاالت 
إثبــات هــذا النــوع مــن الجرائــم ، نظــراً لســهولة التخلــص وإتــاف األدلــة املاديــة 

ــة ،  وبرسعــة فائق
ويمكننا أن نلخص خصائص الجريمة اإللكرتونية عي النحو التايل:

1/ خفاء الجريمة ورسعة  التطور يف إرتكابها.
مــن خصائــص الجريمــة اإللكرتونيــة أنهــا خفيــة ومســترتة يف أغلبهــا 
ــرم  ــوده ، ألن املج ــاء وج ــع أثن ــد تق ــا ق ــم أنه ــا رغ ــة ماحظته ــتطيع الضحي واليس
ــد إرســال  ــاً عن ــه بدقــة مث ــذ جريمت ــه مــن تنفي ــة تمكن ــع بقــدرات فني فيهــا يتمت
ــس  ــا والتجس ــة أو إتافه ــات الخاص ــوال والبيان ــة األم ــرة ورسق ــات املدم الفروس

ــم. ــن الجرائ ــا م ــات وغره ــة املكامل ورسق
ــرس  ــذا يع ــه وه ــن فحص ــوس يمك ــادي ملم ــر م ــرتك وراءه أث ــرم الي فاملج
إجــراءات اكتشــاف الجريمــة ومعرفــة مرتكبيهــا بخــاف الجريمــة التقليديــة التــي 
عــادة مــا تــرتك وراءهــا دليــاً ماديــاً أو شــهادة شــهود أو غرهــا مــن أدلــة اإلثبــات 
ــخاص  ــداده إيل أش ــاً امت ــب أحيان ــد يتطل ــط ق ــش والضب ــوع التفتي ــا أن موض ، كم

ــن)44(. ــم أو املتهم ــتبه فيه ــر املش ــن غ آخري
ونشــر يف هــذا الصــدد إيل أن الجريمــة اإللكرتونيــة أرسع تطــوراً مــن 
التريعــات، وذلــك راجــع إيل التطــور التكنولوجــي الهائــل واملتســارع والذي تجســده 
ــا يف  ــتفيدون منه ــم يس ــاء العال ــف أنح ــن يف مختل ــث أن املجرم ــت حي ــبكة االنرتن ش

ــكار ــادل األف تب
ــي  ــرات الت ــف املؤتم ــة إيل مختل ــم  ، باإلضاف ــا بينه ــة فيم ــربات اإلجرامي والخ
يعقدهــا القراصنــة والتــي تســمح للمجــرم بإبتــكار وســائل وطــرق غايــة يف التعقيــد 

لــم تعرفهــا التريعــات مــن قبــل، 
2/ عدم اإلحتياج للعنف يف التنفيذ.

ال تتطلــب الجريمــة اإللكرتونيــة عنفــاً أو مجهــود كبــر لتنفيذهــا ، فهــي تنفــذ 
بأقــل جهــد ممكــن عكــس الجرائــم التقليديــة التــي كثــراً مــا تتطلــب العنــف )45(.

ــل  ــي التعام ــِرم ع ــدرة امُلج ــو ق ــة ه ــة اإللكرتوني ــه الجريم ــا تحتاج وكل م
ــي يوظــف يف إرتــكاب األفعــال غــر املروعــة  مــع جهــاز الحاســوب بمســتوي تقن
ــم  ــام بجرائ ــت( للقي ــة )اإلنرتن ــات الدولي ــبكة املعلوم ــود ش ــك إيل وج ــاج كذل ، وتحت
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ــن . ــر بالقارصي ــر أو التغري ــات الغ ــرتاق خصوصي ــس أو إخ ــة كالتجس مختلف
فمــن هــذا املنطلــق تعــد الجريمــة اإللكرتونيــة مــن الجرائــم النظيفــة فــا أثــار 
فيهــا أليــة عنــف أو دمــاء ، وإنمــا مجــرد أرقــام وبيانــات يتــم تغيرهــا يف الســجات 

املخزنــة  يف ذاكــرة الحاســبات اآلليــة وليــس لهــا أثــر خارجــي مــادي.
3/ جريمة عابرة للحدود.

بعــد ظهــور شــبكة املعلومــات لــم يعــد هنــاك حــدود مرئيــة أو ملموســة تقــف 
أمــام نقــل املعلومــات عــرب الــدول املختلفــة ، فاملقــدرة التــي تتمتــع بهــا الحواســيب 
وشــبكاتها يف نقــل كميــات كبــرة مــن املعلومــات وتبادلهــا بــن أنظمــة يفصــل بينهــا 
آالف األميــال قــد أدت إيل نتيجــة مؤداهــا أن أماكــن متعــددة يف دول مختلفــة قــد تتأثــر 

بالجريمــة اإللكرتونيــة الواحــدة يف آن واحــد.
فالســهولة يف حركــة املعلومــات عــرب أنطمــة التقنيــة الحديثــة جعــل باإلمــكان 
ارتــكاب جريمــة عــن طريــق حاســوب موجــود يف دولــة معينــة بينمــا يتحقــق الفعــل 

اإلجرامــي يف دولــة أخــري )46(.
ــو  ــة ، فه ــدود الجغرافي ــرف الح ــات ال يع ــع املعلوم ــع إيل أن مجتم ــك راج وذل
ــرس  ــع لح ــكان دون أن تخض ــان وامل ــرتق الزم ــبكات تخ ــرب ش ــح ع ــع منفت مجتم

ــدود. الح
هــذا وقــد ال يقتــر الــرر املرتتــب عــن الجريمــة عــي املجنــي عليــه وحــده 
ــن  ــظ م ــو املاح ــذا ه ــدة ، وه ــن يف دول ع ــن آخري ــداه إيل مترري ــد يتع ــا ق وإنم
خــال جرائــم نــر املــواد ذات الحظــر الدينــي أو األخاقــي أو األمنــي أو الســيايس أو 

الرتبــوي أو الثقــايف
أو اإلقتصادي.

4/ إمتناع املجني عليهم من التبليغ.
ال يتــم يف الغالــب األعــم اإلبــاغ عــن الجريمــة اإللكرتونيــة إمــا لعــدم إكتشــاف 
الضحيــة لهــا ، وإمــا خشــية مــن التشــهر ، لــذا نجــد أن معظــم الجرائــم اإللكرتونيــة 
تــم إكتشــافها باملصادفــة، بــل وبعــد وقــت طويــل مــن إرتكابهــا ، زد عــي ذلــكأن 
الجرائــم التــي لــم تكتشــف هــي أكثــر بكثــر مــن تلــك التــي كشــف الســتار عنهــا، 
فالرقــم املظلــم بــن حقيقــة عــدد هــذه الجرائــم املرتكبــة والعــدد الــذي تــم إكتشــافه 
هــو رقــم خطــر وبعبــارة أخــري الفجــوة بــن عــدد هــذه الجرائــم الحقيقيــة ومــا 

تــم إكتشــافه فجــوة كبــرة )47(.
ــة كالبنــوك  ــر حــدة يف املؤسســات املالي تتبــدي هــذه الظاهــرة عــي نحــو أكث
واملؤسســات اإلدخاريــة ومؤسســات الســمرسة حيــث تخــيش مجالــس إدارتهــا عــادة 
مــن أن تــؤدي الدعايــة الســلبية التــي قــد تنجــم عــن كشــف هــذه الجرائــم أو إتخــاذ 
اإلجــراءات القضائيــة حيالهــا إيل تضــاؤل الثقــة فيهــا مــن جانــب املتعاملــن معهــا 

وإنرافهــم عنهــا)48(.
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5/ رسعة غياب الدليل وصعوبة إثباته.
ــي  ــة ع ــوز مخزن ــكل رم ــون يف ش ــت تك ــا االنرتن ــي يحمله ــات الت إن املعلوم
ــل  ــا يجع ــو م ــب اآليل ، وه ــطة الحاس ــرأ إال بواس ــة وال تق ــن ممغنط ــائط تخزي وس
ــود  ــب وج ــا يتطل ــه مم ــاءه أو إثبات ــب بق ــر يصع ــروء أم ــي أو املق ــل الكتاب الدلي

ــة . ــع الجريم ــص موق ــث وتفح ــن للبح مختص
6/ توفر وسائل تقنية تعرقل الوصول للدليل .

ــائل  ــتي الوس ــل بش ــول للدلي ــع الوص ــة يمن ــم اإللكرتوني ــِرم يف الجرائ فامُلج
ــل  ــة ورمــوز تعــوق الوصــول إيل الدلي ــدس برامــج أو وضــع كلمــات رسي فيقــوم ب

ــه. ــل يدين ــاد أي دلي ــع إيج ــات ملن ــفر التعليم ــأ لتش ــد يلج وق
7/ سهولة إتالف وتدمري الدليل املادي .

ــتعمال  ــايس بإس ــن قي ــر يف زم ــة الكمبيوت ــن شاش ــل م ــو الدلي ــهل مح يس
ــك. ــة لذل ــج املخصص الربام

8/ نقص الخربة لدي األجهزة األمنية والقضائية.
ــه  ــي تتطلب ــا ، فه ــة إلرتكابه ــن تقني ــة م ــذه الجريم ــه ه ــا تتطلب ــراً مل نظ

ــث  ــافها والبح إلكتش
عنها ، وتستلزم اسلوب خاص يف التحقيق والتعامل .

9/ عدم كفاية القوانني السارية.
ــم  ــرة  جرائ ــع ظاه ــايش م ــد تتم ــم تع ــة ل ــة التقليدي ــوص القانوني إن النص
االنرتنــت ، خاصــة مــع مــا تعرفــه مــن تطــور رسيــع مواكبــة التطــور التكنولوجــي ، 
ممــا يتطلــب تدخــل املــرع لســن قوانــن حديثــة ملواجهــة هــذه الجريمــة ، محافظــة 
عــي مبــدأ الرعيــة الجنائيــة ، مــع تعزيــز التعــاون بــن الجهــات القانونيــة والخرباء 

املتخصصــن يف املعلوماتيــة زيــادة عــي التعــاون الــدويل ملكافحتهــا)49(.
املطلب الثاني: خصائص املجرمن يف الجرائم اإللكرتونية.

يتميــز املجــرم اإللكرتونــي بخصائــص تميــزه عــن املجــرم يف الجرائــم التقليدية 
فهــو مجــرم ذو كفــاءة عاليــة يف مجــال التقنيــة ، فــإذا كان املجــرم التقليــدي يلجــأ 
إيل إســتعمال العنــف يف غالــب األحيــان باإلضافــة إيل عــدم إحتياجــه إيل مســتوي علمي 
مــن أجــل القيــام بأفعالــه ، فاملجــرم اإللكرتونــي ال يحتــاج إال لجهــاز حاســوب موصل 
ــن  ــتعملة ويمك ــة املس ــف األنظم ــة بمختل ــة ودراي ــب معرف ــت إيل جان ــبكة االنرتن بش

حــر هــذه الخصائــص عــي النحــو التــايل.
1/ التمتع باملعرفة واملهارة والذكاء.

ــذكاء،  ــارة وال ــة وامله ــع باملعرف ــخص يتمت ــة ش ــة اإللكرتوني ــب الجريم مرتك
ــا  ــراد تنفيذه ــة امل ــط بالجريم ــي تحي ــروف الت ــة الظ ــي كآف ــة ع ــي املعرف وتعن
ــه  ــكاب جريمت ــاالت فشــلها ، فامُلجــِرم عــادة يمهــد إلرت ــا وإحتم ــات نجاحه وإمكاني
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ــن  ــي م ــة الت ــر املتوقع ــور غ ــب األم ــة لتجن ــروف املحيط ــة الظ ــي كآف ــرف ع بالتع
ــم . ــف عنه ــم والكش ــط أفعاله ــأنها ضب ش

ــارة  ــن امله ــه م ــتهان ب ــدر ال يس ــة بق ــم اإللكرتوني ــو الجرائ ــع مرتكب ويتمت
ــن  ــم م ــم ه ــذه الجرائ ــي ه ــض مرتكب ــل إن بع ــت ، ب ــوب واالنرتن ــات الحاس بتقني
املتخصصــن يف مجــال معالجــة املعلومــات آليــاً، فتنفيــذ الجريمــة اإللكرتونيــة يتطلــب 
ــة  ــق الدراس ــن طري ــبها ع ــد يكتس ــذي ق ــل ال ــدي الفاع ــارة ل ــن امله ــراً م ــدراً كب ق
ــا  ــال تكنولوجي ــبة يف مج ــربة املكتس ــق الخ ــن طري ــال أو ع ــذا املج ــة يف ه املتخصص

ــات. املعلوم
ــة ، ألن  ــة اإللكرتوني ــي الجريم ــات مرتكب ــم صف ــن أه ــذكاء م ــك ال ــرب كذل يعت
ذلــك يتطلــب منــه املعرفــة التقنيــة لكيفيــة الدخــول إيل أنظمــة الحاســب اآليل والقــدرة 

عــي التعديــل 
والتغيــر يف الربامــج وإرتــكاب جرائــم الرسقــة والنصــب وغرهــا مــن الجرائــم 
التــي تتطلــب أن يكــون مرتكبيهــا عــي درجــة كبــرة مــن الــذكاء لكــي يتمكنــوا مــن 

إرتــكاب تلــك الجرائــم.)50(.
فالجريمــة اإللكرتونيــة هــي جريمــة األذكيــاء باملقارنــة إيل امُلجــِرم يف الجريمــة 

التقليديــة الــذي يميــل فيهــا إيل العنــف .
فامُلجــِرم اإللكرتونــي يســعي إيل معرفــة طــرق جديــدة مبتكــرة ال يعرفهــا أحــد 
ســواه ، وذلــك مــن أجــل إخــرتاق الحواجــز األمنيــة يف البيئــة اإللكرتونيــة ومــن ثــم 

تحقيــق هدفــه.
2/ التكييف اإلجتماعي .

ــادراً  ــاً ، وق ــاً إجتماعي ــون متكيف ــب يك ــة يف الغال ــة اإللكرتوني ــب الجريم مرتك
ماديــاً  ،باعثــه يف إرتــكاب جريمتــه الرغبــة يف القهــر أكثــر مــن الرغبــة يف الحصــول 

عــي الربــح أو النفــع املــادي.
ــاً  ــرتكة ، فمث ــات مش ــا صف ــة له ــن مجموع ــأ ب ــي ينش ــف اإلجتماع فالتكيي
جماعــة صغــار نوابــغ املعلوماتيــة الشــك أنهــم يتكيفــون يف أفكارهــم فيمــا بينهــم ، 
وتنشــأ بالتــايل بينهــم صــات وروابــط تســاعدهم عــي إرتــكاب جرائمهــم ، وتتعــدي 
تلــك الروابــط والصــات النطــاق املحــي بحيــث تنشــأ بينهــم روابــط دوليــة تتفــق 

مــع أفكارهــم ومنهجهــم يف إســتثمار تلــك املعرفــة والتقــدم العلمــي .
وال شــك أن إقامــة املؤتمــرات الدوليــة بــن تلــك املجموعــات دليــل عــي وجــود 

تلــك الصــات والروابــط الدوليــة بينهــا.
باإلضافــة إيل ذلــك ان مرتكبــي الجرائــم اإللكرتونيــة هم عــادة أنــاس إجتماعين 
قادريــن عــي التكيــف يف بيئتهــم اإلجتماعيــة وال يضعــون أنفســهم يف حالــة عــداء مــع 
املجتمــع الــذي يحيــط بهــم ، بــل قادريــن عــي التوافــق والتصالــح مــع مجتمعهــم 
بإعتبارهــم أنــاس عــي درجــة عاليــة مــن الــذكاء ، بــل إن خطورتهــم اإلجراميــة قــد 
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تــزداد إذا زاد تكيفهــم اإلجتماعــي مــع توافــر الشــخصية اإلجراميــة لديهــم.
ــل أنشــطتها  ــة القــدرة عــي تحوي ــة املنظمــات اإلجرامي ــح هــذه الخاصي وتمن
ــادرة  ــا ق ــة تجعله ــة ، وهــي خاصي ــر مرون ــا أكث ــة ألخــري تكــون قوانينه مــن دول
ــة وغــر  ــة بســبب الحــدود اإلقليمي عــي اإلفــات مــن  إجــراءات مكافحــة غــر فعال
ــات  ــورة الجماع ــدي خط ــة م ــذه الخاصي ــن ه ــايل تب ــدول ، وبالت ــن ال ــقة يب متناس

ــت)51(. ــرب األنرتن ــة ع ــة املنظم اإلجرامي
3/ التربير إلرتكاب الجريمة.

يوجــد شــعور لــدي مرتكــب الجريمــة اإللكرتونيــة أن مــا يقــوم بــه ال يدخــل 
يف عــداد الجرائــم ، أو بمعنــي آخــر ال يمكــن لهــذا الفعــل أن يتصــف بعــدم األخاقيــة 
وخاصــة يف الحــاالت التــي يقــف فيهــا الســلوك عــن قهــر نظــام الحاســوب وتخطــي 
ــن اإلرضار  ــة ب ــذه الجريم ــو ه ــرق مرتكب ــث يف ــه، حي ــة حول ــة املفروض الحماي
باألشــخاص ، األمــر الــذي يعدونــه غايــة يف الــا أخاقيــة وبــن اإلرضار بمؤسســة أو 
جهــة يف إســتطاعتها إقتصاديــاً تحمــل نتائــج تاعبهــم .فهــوالِء األشــخاص ال يدركــون 

أن ســلوكهم يســتحق العقــاب .
ــة قــد أنشــأ مناخــاً نفســياً  ويبــدو أن اإلســتخدام املتزايــد لألنظمــة املعلوماتي
ــكاك  ــود إحت ــدم وج ــي ع ــاعد ع ــد س ــر ، وق ــر وال ــرة الخ ــتبعاد فك ــاً إلس موائم
ــن  ــة ب ــة الثنائي ــد يف العاق ــذا التباع ــه أن ه ــك في ــا ال ش ــخاص ، ومم ــارش باألش مب
الفاعــل واملجنــي عليــه يســهل املــرور إيل الفعــل غــر املــروع ويســاعد عــي إيجــاد 

ــة هــذا الفعــل . نــوع مــن اإلقــرار الرعــي الذاتــي بمروعي
يقــوم يف كثــر مــن األحيــان العاملــون باملؤسســات املختلفــة بإســتخداماألنرتنت 
ــه  ــه بوصف ــر إلي ــع وال ينظ ــن الجمي ــائعاً ب ــلوكاً ش ــه س ــخصية بوصف ــراض ش ألغ
فعــاً إجراميــاً ، إال أن ذلــك ال يعنــي أن عــدم الشــعور بعــدم أخاقيــة هــذه األفعــال 
اإلجراميــة لــدي فئــة كبــرة مــن مرتكبيهــا ينفــي وجــود مجرمــن يرتكبــون إجــرام 
األنرتنــت وهــم عــي علــم وإدراك بعــدم مروعيــة وأخاقيــة هــذا الفعــل، فهنــاك فئــة 
لديهــا إتجــاه إجرامــي خطــر وســوء نيــة واضــح وهــم عــي إدراك بخطــورة أفعالهم.

4/ الخوف من كشف الجريمة.
ــم  ــف جرائمه ــن كش ــوف م ــة بالخ ــم اإللكرتوني ــون يف الجرائ ــف املجرم يتص
ــاف  ــي إخت ــن ع ــب املجرم ــية تصاح ــذه الخش ــن ه ــم م ــم، وبالرغ ــاح أمره وإفض
أنماطهــم إال أنهــا تميــز املجــرم اإللكرتونــي بصفــة خاصــة ملــا يرتتــب عــي كشــف 

ــاك مــايل وفقــد املركــز الوظيفــي. أمــره مــن إرتب
تســاعد طبيعــة األنظمــة املعلوماتيــة نفســها املجــرم اإللكرتونــي عــي الحفــاظ 

عــي رسيــة
أفعالــه ، ذلــك أن الكثــر ممــا يعــرض امُلجــِرم إيل إكتشــاف أمــره هــو أن يطــرأ 
ــا ، يف حــن أن  ــؤ به ــه عوامــل غــر متوقعــة ال يمكــن التنب ــذه لجريمت ــاء تنفي يف أثن
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مــن أهــم األســباب التــي تســاعد عــي نجــاح الجريمــة اإللكرتونيــة هــو أن الحواســيب 
غالبــاً تــؤدي عملهــا بطريقــة آليــة بحيــث ال تتغــر املراحــل املختلفــة التــي تمــر بهــا 
ــي  ــاعد ع ــا يس ــو م ــري ، وه ــرة إيل أخ ــن م ــا م ــوم به ــي يق ــات الت ــن العملي أي م
عــدم كشــف الجريمــة مــا دامــت جميــع خطــوات التنفيــذ معروفــة مســبقاً، حيــث ال 
يحتمــل أن تتدخــل عوامــل غــر متوقعــة يكــون مــن شــأنها الكشــف عــن الجريمــة.

5/ امليل إيل التقليد.
يبلــغ امليــل إيل التقليــد أقصــاه عندمــا يوجــد الفــرد وســط جماعــة ، إذ يكــون 
عندئــذ أســهل وأرسع إنســياقاً  لتأثــر الغــر عليــه، ويظهــر ذلــك يف مجــال الجريمــة 
ــره  ــد غ ــرد تقلي ــة الف ــال محاول ــن خ ــم م ــم تت ــب الجرائ ــة ، ألن أغل اإللكرتوني

ــه األمــر إيل إرتــكاب الجريمــة. ــي يــؤدي ب ــي لديــة حت ــة الت باملهــارات الفني
ــأثر  ــذي يتـ ــرد ال ــخصية الف ــتواء يف ش ــدم اإلس ــة لع ــك نتيج ــك أن ذل وال ش
بخاصيــة امليــل إيل التقليــد بســبب عــدم وجــود ضوابــط يؤصلهــا الفــرد يف ذاتــه ممــا 
يحجــم لديــه غريــزة التفاعــل مــع الوســط املحيــط بــه وينتهــي بــه األمــر إيل التقليــد 

ــة)52(. ــكاب الجريم وإرت
6/ التطور يف السلوك اإلجرامي.

ــذي  ــع ال ــم مرتبطــة بالتطــور الرسي ــا جرائ ــة بأنه ــم اإللكرتوني ــز الجرائ تتمي
نشــهده اليــوم يف تكنولوجيــا اإلتصــاالت والــذي إنعكــس بــدوره عــي تطــور مرتكــب 
ــكار  ــن أف ــه م ــا ينهل ــال م ــن خ ــا م ــه له ــلوب إرتكاب ــة واس ــة اإللكرتوني الجريم
ــور  ــبكة وتط ــرب الش ــم ع ــول العال ــن ح ــن املجرم ــد م ــع العدي ــربات م ــادل الخ وتب

ــك. ــتخدمة يف ذل ــة املس التقني
وســاهم وجــود امُلجــِرم اإللكرتونــي يف جماعــة إجراميــة عــي التأثــر يف قدرتــه 
العقليــة ورسعــة إكتســاب املهــارة التقنيــة التــي تــؤدي بــه إيل التمــرد الذاتــي عــي 

محدوديــة الــدور
الــذي يقــوم بــه يف تنفيــذ الجريمــة إيل أعــي معــدالت املهــارة التقنيــة املتمثلــة 

يف إثبــات
قدرته عي القيام بالدور الرئيي يف تنفيذ الجريمة)53(.

 املطلب الثالث
 الطبيعة القانونية للجريمة اإللكرتونية.

ــع  ــة الوض ــة اإللكرتوني ــة للجريم ــة القانوني ــن الطبيع ــث ع ــاول الحدي يتن
ــل يف  ــا تتمث ــا أم أن قيمته ــة يف ذاته ــا قيم ــل له ــات ، وه ــج واملعلوم ــي للربام القانون
أنهــا مجموعــة مســتحدثة مــن القيــم القابلــة لإلســتثناء يمكــن اإلعتــداء عليهــا بأيــة 

ــه  ــم الفق ــك إنقس ــت ، لذل ــة كان طريق
إيل قسمن :
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 األول يــري أنــه وفقــاً للقواعــد العامــة أن األشــياء املاديــة وحدهــا هــي التــي 
ــاً  ــون مادي ــب أن يك ــة يج ــوع الرسق ــيش موض ــتحواذ ، وأن ال ــازة واإلس ــل الحي تقب
أي لــه كيــان مــادي ملمــوس حتــي يمكــن إنتقالــه وحيازتــه عــن طريــق اإلختــاس 
املكــون للركــن املــادي يف جريمــة الرسقــة ، وملــا كانــت املعلومــة لهــا طبيعــة معنويــة 
لذلــك ال يمكــن اعتبارهــا مــن قبيــل القيــم القابلــة للحيــازة واالســتحواذ ، إال يف ضــوء 
ــال  ــن مج ــكار م ــرد األف ــات ومج ــتبعد املعلوم ــك نس ــة ، لذل ــة الفكري ــوق امللكي حق
الرسقــة ، مــا لــم تكــن مســجلة عــي اســطوانة أو رشيــط ، فــإذا مــا تــم رسقــة إحــدي 
هاتــن الدعامتــن الخارجيــة ، فــا تثــور مشــكلة قانونيــة يف تكييــف الواقعــة عــي 
أنهــا رسقــة مــال معلوماتــي ذو طبيعــة ماديــة ، وإنمــا املشــكلة تثــور عندمــا نكــون 

أمــام رسقــة مــال معلوماتــي غــر مــادي، 
ــن  ــتحدثة م ــة مس ــي إال مجموع ــا ه ــات م ــري أن املعلوم ــي ي ــم الثان والقس
القيــم القابلــة لإلســتحواذ مســتقلة عــن دعامتهــا املاديــة ، عــي ســند مــن القــول أن 

ــة ،  ــر مروع ــازة غ ــاز حي ــة ألن تح ــة قابل ــة إقتصادي ــا قيم ــات له املعلوم
ــه  ــاس قيمت ــي أس ــتغال ع ــك أو االس ــل للتمل ــال قاب ــات م ــي أن املعلوم بمعن
ــة  ــتحق الحماي ــو يس ــك فه ــادي ، ولذل ــه امل ــاس كيان ــي أس ــس ع ــة ولي االقتصادي

ــال )54(. ــة امل ــه معامل ــة ومعاملت القانوني
وعــي الصعيــد نفســه ثمــة مــن يقــول أنــه يجــب أن نفــرق بــأن هنــاك مــاالً 
ــاً فقــط وال يمكــن أن يخــرج عــن هــذه الطبيعــة وهــي أالت وأدوات  ــاً مادي معلوماتي

الحاســب اآليل مثــل
وحدة العرض البري ووحدة اإلدخال ، وأن هناك من املال املعلوماتي املادي 

ــة وهــي  ــة الحقيقي ــه القيم ــذي يعطي ــوي هــو ال ــوي عــي مضمــون معن يحت
املــال املــادي الريــط املمغنــط أو االســطوانة املمغنطــة أو الذاكــرة أو األســاك التــي 
تنتقــل منهــا اإلشــارات مــن عــي بعــد ، كمــا هــو الحــال يف جرائــم التجســس عــن 
بعــد، إذن مــن املنطــق القــول إذا حدثــت رسقــة فإنــه ال يــرسق املــال املســجل عليــه 
املعلومــة والربامــج لقيمتــه املاديــة وهــي ثمــن الريــط أو ثمــن االســطوانة ، وإنمــا 

يــرسق مــا هــو مســجل عليهمــا مــن معلومــات وبرامــج .
ــرة  ــداد بفك ــرض االعت ــي يف ــرأي أن التحلياملنطق ــذا ال ــاب ه ــري أصح وي
ــه  ــتحواذ علي ــال واالس ــال لإلنتق ــاس امل ــه اخت ــج عن ــئ النات ــادي للش ــان امل الكي
ــاز  ــن الجه ــل م ــكار تنتق ــاً إيل أف ــة مرتجم ــي الشاش ــا ع ــاز ورؤيتهم ــغيل الجه بتش
ــوز  ــات ورم ــال نبض ــق انتق ــن طري ــم ع ــات يت ــال املعلوم ــي ، وانتق ــن املتلق إيل ذه
ــه يمكــن  ــا أصــل صــادرة عن ــة له ــا إيل معلومــات معين ــل شــفرات يمكــن حله تمث
رسقتــه ، وبالتــايل لهــا كيــان مــادي يمكــن االســتحواذ عليــه )الربامــج واملعلومــات(  
ــازة )أي  ، وإســتطرد أصحــاب هــذا اإلتجــاه يف القــول بأنــه طاملــا أن موضــوع الحي
املعلومــات ( غــر مــادي ، فــإن واقعيــة الحيــازة تكــون مــن نفــس الطبيعــة أي غــر 
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ماديــة )ذهنيــة( ، وبالتــايل يمكــن حيــازة املعلومــات بواســطة االلتقــاط  الذهنــي عــن 
ــر)55( ــق الب طري

ــج  ــأن الربام ــي ب ــئ املعلومات ــر للش ــة الغ ــن مللكي ــول الرافض ــي ق ورداً ع
ــكاً ألحــد ، قــال أصحــاب  ــق الفكــري الــذي ليــس مل واملعلومــة مــن ذات نــوع الخل
ــا ، وأن  ــن ابتكره ــكاً مل ــرب مل ــة تعت ــة القانوني ــن الناحي ــج م ــرأي أن الربام ــذا ال ه
التحليــل املنطقــي ال يمكنــه انــكار ملكيــة شــخص مــا للربنامــج واملعلومــة، ومــن ثــم 
فهــي ليســت ملــكاً للســارق بــل هــو يقــوم باالســتحواذ عــي شــئ ليــس مملــوكاً لــه.

وإستشــهد انصــار هــذا اإلتجــاه  بمــا توصلــت إليــه محكمــة النقــض املريــة 
فيمــا يتعلــق برسقــة الكهربــاء ، فهــي أيضــاً مــال غــر ملمــوس ، وحســمها هــذا كان 
مبنيــاً عــي إعتبــار التيــار الكهربائــي وإن كان ليــس مــاالً ملموســاً ، فهــو ذو كيــان 
ــن  ــايل يمك ــا ، وبالت ــن خاله ــر م ــي يم ــات الت ــاك والتوصي ــل يف األس ــادي متمث م

اختاســه وانطبــاق نــص الرسقــة عليــه )56(.
ــض  ــة النق ــذو محكم ــددت ح ــد ح ــة ق ــض املري ــة النق ــت محكم وكان
الفرنســية يف حكمهــا بإمكانيــة رسقــة التيــار الكهربائــي ، وكذلــك مــا ذهبــت إليــه يف 
شــأن رسقــة خــط الهاتــف مــن أنــه وإن لــم يكــن مــاالً ماديــاً ملموســاً ، فإنــه قابــل 

ــال. ــازة واإلنتق للحي
وذهــب أصحــاب هــذا اإلتجــاه يف تحليلــه إلمكانيــة التشــابه بــن رسقــة املــال 
ــص  ــق ن ــور تطبي ــي تص ــل ع ــي، ودل ــار الكهربائ ــة التي ــوي ورسق ــي املعن املعلومات
ــه  ــاً للقضــاء الفرنــي ذهــب إيل القــول بأن ــأن أورد حكم ــة عــي املعلومــات ب الرسق
رغــم أن القضــاء قــد اعتــرب التيــار الكهربائــي شــيئاً قابــاً للرسقــة ، إال أنــه ليــس 
للتيــار الكهربائــي نفــس ماديــة األشــياء امللموســة، معــوالً يف هــذا الــرأي عــي تحليلــه 
بــأن كلمــة شــئ هــي ليســت مرتبطــة بكلمــة مــادي ، وال يمكــن أن تعطــي تكييفــاً 
مســاوياً لكلمتــي شــئ مــادي ، وبالتــايل فــإن الربنامــج واملعلومــة شــئ تدخــل ضمــن 
 ، )vitu( ــه ــده الفقي ــا يؤك ــذا م ــات ، وه ــن املادي ــاً ضم ــس حتم ــياء ولي ــاق األش نط
وأضــاف هــذا اإلتجــاه أن تعريــف كلمــة شــئ تعنــي كل حقيقــة ملموســة ماديــاً أو 
معنويــاً ، وأن اســتخدام املــرع الفرنــي لكلمــة شــئ ال تقــر األشــياء عــي املاديات 

، بــل تمتــد ألشــياء تشــمل مــا قــد يكــون مجــرداً معنويــاً .
ونعتقــد أيضــاً أن  القــول بــأن املــال املعلوماتــي املعنــوي غــر قابل لاســتحواذ 
وليــس مــاالً ، وبالتــايل غــر قابــل للرسقــة ســيؤدي إيل تجريــده مــن الحمايــة القانونية 

الجنائيــة ويفتــح البــاب واســعاً أمــام مجرمــي وقراصنــة الربامــج واملعلومــات.
خاتمة

ــة  ــورة الجريم ــا خط ــن لن ــث تب ــوع البح ــابق ملوض ــا الس ــال عرضن ــن خ م
اإللكرتونيــة بصفــة عامــة إذ تمــس بأمــن البريــة واملجتمــع الــدويل بــأرسه مــع مــا 
ــي  ــاد حت ــم الحديــث تنمــو بعن ــدول وهــي رسطــان العال تســببه مــن إضطــراب لل
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تســتطيع أن تســمم وتبتلــع املجتمــع بــأرسه وتجــره إيل الخــراب والدمــار ، وعــي ذلــك 
فــإن إنتشــار الجريمــة اإللكرتونيــة يعنــي الرعــب وهــدم أســس املجتمــع الحضــاري 

وتحويــل الــدول مــن دول قانــون إيل دول فــويض.
وقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التالية.

نسبة لحداثة الجريمة اإللكرتونية إختلفت أراء فقهاء القانون حول تعريفها.. 1
ــة . 2 ــم اإللكرتوني ــادي يف الجرائ ــي امل ــلوك اإلجرام ــاط أو الس ــب النش  يتطل

ــت. ــال باإلنرتن ــة وإتص ــة رقمي ــود بيئ وج
ــدي . 3 ــة يف توافــر اإلرادة اآلثمــة ل ــوي للجريمــة اإللكرتوني ــل الركــن املعن  يتمث

ــون . ــام بعمــل غــر مــروع حرمــه القان ــه هــذه اإلرادة إيل القي الفاعــل وتوجي
ظهــرت الجريمــة اإللكرتونيــة نتيجــة للتقــدم والتطــور يف مجــال تكنولوجيا . 4

اإلتصاالت.
 تتنوع الجرائم اإللكرتونية وفقاً لتنوع الوسائل املرتكبة بها.. 5
يتعــدد أنــواع املجرمــن يف الجرائــم اإللكرتونيــة حســب قدراتهــم التنظيميــة . 6

ــم وغاياتهم. وأهدافه
 تتلخــص خصائــص الجريمــة اإللكرتونيــة يف أنهــا عابــرة للحــدود تحــدث . 7

يف مــكان معــن وضحاياهــا يف مــكان آخــر إيل جانــب الرسعــة يف تنفيذهــا 
والرسعــة يف إتــاف األدلــة ، إضافــة إيل أنهــا ترتكــب مــن طــرف أشــخاص 
يتمتعــون بــذكاء خــارق وتقنيــة عاليــة يف التعامــل مــع التقنيــة املعلوماتيــة 

وأجهــزة الحاســب.
 تعــددت أراء فقهــا القانــون حــول الطبيعــة القانيــة للجريمــة املعلوماتيــة . 8

وذلــك بســبب موضوعهــا املعنــوي وهــو املــال املعلوماتــي.
التوصيات

تمثلت التوصيات يف اآلتي:
ايجــاد تعريــف محــدد وواضــح للجريمــة اإللكرتونيــة يف القانــون الــدوىل . 1

واإلتفاقيــات الدوليــة.
ــة مــن مخاطــر . 2 ــة املســتندات اإللكرتوني  إتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحماي

ــارها  ــر مس ــا أو تغي ــا بتعديله ــا إم ــات عليه ــاب الربمجي ــل أصح تدخ
ــة. ــة اإللكرتوني ــن الجريم ــة م ــة الرقمي ــة البيئ لحماي

 إضافة مقرر الجريمة اإللكرتونية إيل مناهج كليات الحاسب اآليل وما شابهها.. 3
تشــجيع التعــاون الــدوىل ملنــع وقــوع الجريمــة اإللكرتونيــة ألنهــا جريمــة . 4

عابــرة للحــدود.
 إيجاد تحديد واضح لطبيعة الجريمة اإللكرتونية. 5
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املراجع
 د. مستشــار عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي الدليــل الجنائــي والتزويــر يف . 1

ــر واألنرتنــت بــدون نــارش ط 2009م ص114. ــم الكمبيوت جرائ
ــروع . 2 ــر امل ــتخدام غ ــن االس ــئة ع ــم الناش ــي الجرائ ــد الكلب ــد عبي محم

ــرة ص32. ــة القاه ــة العربي ــت دار النهض ــبكة االنرتن لش
 د. مستشار عبد الفتاح بيومي حجازي مرجع سابق ص1 وما بعدها.. 3
ــه جرائــم املعلومــات واالنرتنــت الجرائــم . 4 ــد الل ــد الكريــم عب ــه عب ــد الل عب

ــروت ط1 2007م ص15. ــة ب ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة منش اإللكرتوني
د. مدحــت عبــد الحليــم رمضــان جرائــم اإلعتــداء عــي األشــخاص واالنرتنت . 5

دار النهضــة العربية القاهــرة ط1992م ص10.
د. جمــال عبــد الباقــي الصغــر القانــون الجنائــي والتكنولوجيــا الحديثــة . 6

الكتــاب األول دار النهضــة العربيــة القاهــرة ط1992م ص20.
ــة . 7 ــم اإللكرتوني ــي يف الجرائ ــق الجنائ ــويس التحقي ــد م ــي محم  مصطف

الطبعــة األويل مطابــع الرطــة القاهــرة ط2009م ص112.
 محســن شــفيق نقــل التكنولوجيــا مــن الناحيــة القانونيــة طبعــة جامعــة . 8

القاهــرة 1984م ص4.
 عــارف خليــل أبــو عبيــد جرائــم االنرتنــت دراســة مقارنــة مجلــة الشــارقة . 9

ــة املتحــد  ــد 5 العــدد3 األمــارات العربي ــة املجل ــة والقانوني ــوم الرعي للعل
2008م ص82.

عمــر بــن محمــد العتيبــي األمــن املعلوماتــي يف املواقــع اإللكرتونيــة ومــدي . 10
توافقــه مــع املعايــر املحليــة والدوليــة الريــاض 2010م ص21.

 محمد عبيد الكعبي مرجع سابق ص34.. 11
ــم . 12 ــن جرائ ــة م ــة القانوني ــيد الحماي ــان الرش ــن هي ــد الرحم ــازي عب غ

املعلوماتيــة الحاســب واالنرتنــت الجامعــة اإلســامية لبنــان كليــة الحقــوق 
ص107. 2004م 

 محمد عبيد الكعبي مرجع سابق ص34.. 13
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 يونس عرب جرائم الكمبيوتر واالنرتنت 2002م ص8.. 15
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 غازي عبد الرحمن هيان الرشيد مرجع سابق ص108، 109.. 17
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ــل 2006م ص7. ــقط 4،2 ابري ــاالت مس ــم اإلتص تنظي
 د. عــي حســن الخلــف وســلطان عبــد القــادر الشــاوي املبــادئ العامــة يف . 20

قانــون العقوبــات مطابــع الرســالة الكويــت 1982م ص30.
ــر . 21 ــت دار الفك ــم اإلنرتن ــة لجرائ ــب اإلجرائي ــل الجوان ــروال نبي ــة م هب

47 ص  ط1  الجامعــى 
هــدى حامــد قشــقوش جرائــم الحاســب اإللكرتونــى يف التريــع املقــارن . 22

ــرة ص61_62. ــة القاه ــة العربي 1992 دار النهض
د. محمــود نجيــب حســنى رشح قانــون العقوبــات القســم الخــاص بــدون . 23

رقــم طبــع دار النهضــة العربيــة القاهــرة 1992 ص13.
ــن . 24 ــامية م ــة اإلس ــف الريع ــنباطي موق ــد الس ــي محم ــد العاط ــا عب عط

اإلجــرام الــدويل جرائــم الحاســب واالنرتنــت موتمــر الوقايــة مــن الجريمة يف 
عــر العوملــة كليــة الريعــة والقانــون جامعــة األمــارات العربيــة املتحــدة 

ــو 2001م ص287. ماي
إيــاس بــن ســمر الهاجــري أمــن املعلومــات عــي شــبكة اإلنرتنــت جامعــة . 25
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