وسارج انتعهيى انعايل وانثحث انعهًي
كهيح انصفوج اجلايعح
قسى انقاَوٌ

اجلزميح اإلنكرتوَيح
بحث تقجم به
الطالب حدن ندار َجهاد المهسهي
الى مجمذ قدم القانهن في كمية الرفهة الجامعة

كجدء من متطمبات نيل شهادة البكالهريهس في القانهن

بـــــــــإشــــــــــــخاف
الجكتهر خالج الخفاجي

 2020و _1441هـ
هـ

تسىِ اهلل انزَّمحٍِ انزَّحيىِ

قال تعاىل 0
 1يَزْفَعِ انهَّهُ انَّذِيٍَ آيَنُوا يِنكُىْ وَانَّذِيٍَ أُوتُوا انْعِهْىَ دَرَجَاخٍ وَانهَّهُ تًَِا تَعًَْهُوٌَ
خَثِريٌ
سَيُصِيةُ انَّذِيٍَ أَجزَيُوا صَغَارٌ عِندَ آهللِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ تًَِا كَاَُوا يًَكُزُوٌَ 
صدق اهلل انعهي انعظيى

1

سورة المجادلة /اٌة ()11
2
سورة االنعام  /آٌة ()124

2

االهداء
الى مؽ كرـ االنداف كفزمه عمى سائر السخمؾقات

...

هللا هلالج لج

الى معمسي البذرية كالقادة الهداة السبعؾثؾف بالحق  ...االنبياء كالرسل ع
الى مؽ شاركشي الربر كبادلشي الحب كالعظاء
الى قؾتي كسشدب كمالذب بعد هللا
الى مؽ اثركني عمى أنفدػهػػؼ ...

أمي ك أبي ب اًر كاحداناً

ال ػػى ق ػػؾتي كس ػػشدب كم ػػؽ اعه ػػركا ل ػػي ا س ػػل م ػػا ف ػػي الحي ػػاة  ...اخ ػػؾتي
رياحيؽ حياتي الى مػؽ ركانػي عمسػاً ك ا ػاء لػي شػسؾع العمػؼ كالسعرفػة ...
اساتذتي احت اًرما كامتشاناً
الى مؽ سرنا سؾياً نذق طريق الشجاح معاً ...
زمالئي كزميالتي االعزاء
اهجي ثمخة جهجي هحا

حدن ِندار المهسهي

شكرٌ وتقدير

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

الحسػػد ا اقرػػى مبمػػد الحسػػد كالذػػبر ام مػػؽ قبػػل كمػػؽ بعػػد كالرػػالة كالدػػالـ
عمى الهادب السعمؼ كأهل بيتػه اعػالـ الهػدا كالعػركة مػؽ بعػدم عمػيهؼ الدػالـ انظالقػاً
مؽ قؾؿ االماـ الرادؽ (( :مػؽ أععظػي الذػبر أععظػي الزيػادة يقػؾؿ هللا

(كلػ ؽ

شبرتؼ ألزيدنكؼ) ) .

كفي مدتهل هذا البحث كعرفاناً مشي بالجسيل اتقػدـ بجزيػل شػبرب كفػائق تقػد رب
الى اساتذتي االفا ل في قدؼ القانؾف كاخص بالذكر مشهؼ -:
االستاذ السذرؼ الدكتؾر خالد الخفا ي
االستاذة أزهػػار حسيد الذػهرسػػتاني
كسا كاشبر كل مؽ ساعدني كقدمي لي معمؾمة في بحثي الستؾا ع هذا .
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املـــــــــقــدمـــــة
تِسىِ اهلل انزَّمحٍِ انزَّحيىِ
الحسػػد ا رغ ريػػر مقشػػؾح مػػؽ رحستػػه ك ال مخمػػؾ مػػؽ نعستػػه ك ال ميػ كس
مػػؽ مرفرتػػه كالرػػالة كالدػػالـ عمػػى السبعػػؾث بالهػػدا كد ػػؽ الحػػق

(ص ك لػػه )

كاهل بيته مشارة العمؼ ك مرابيح الهدا كقدكة في االخالؽ ك التقؾا .
كبعد ..
اخترت هذا العشؾاف رغبة مشي لسشاقذة احد اهؼ القزايا كالجرائؼ التػي ا تاحػ
السجتسع في مختمػ

بقػاع االرض بعػد دخػؾؿ التقشيػة التكشمؾ يػا ك السعمؾماتيػة فػي كػل

مجاالت الحػػياة ك اصبح

هذ الجريسة تأخذ نظاؽ كاسع في السجتسعات كافػة كاف

مجرميهػػا احترف ػؾا ارتكابهػػا بأسػػاليب كطػػرؽ مختمفػػة ك ألهػػداؼ مختمفػػة ك التػػي سػػبب
العد د مؽ السذاكل عمى صعيد دكلي كمحمػي ككػذلػ عمػى مدػتؾا االسػرة ك االفػراد
مسػػا عػػل الكثيػػر مػػؽ الػػدكؿ تعسػػل عمػػى تذ ػريع ق ػؾانيؽ فػػي مجػػاؿ الج ػرائؼ االلكتركنيػػة
لكي تكؾف هشالػ عقؾبة رادعة لسرتكب مثل هذ الجرائؼ .
تػ ػػأتي اهسيػ ػػة د ارسػ ػػة هػ ػػذا السؾ ػ ػػؾع كالبحػ ػػث ميػ ػػه

ػ ػراء ازديػ ػػاد ارتكػ ػػاغ الج ػ ػرائؼ

االلكتركنيػػة (الدػػيبرانية) فػػي السجتسعػػات اذ تقػػرع ا ػراس الخظػػر لتشبيػػه مجتسعشػػا عػػؽ
حجؼ تمػ السخاطر كالخدائر التػي يسبػؽ اف تػشجؼ عشهػا خاصػة انهػا ػرائؼ ذكيػة تشذػأ
كتح ػػدث فػ ػػي بي ػػة الكتركنيػ ػػة رقسيػ ػػة رتكبه ػػا اشػ ػػخاص ح ػػادب الػ ػػذكاء يسمكػ ػػؾف ادكات
السعرف ػ ػػة التقشي ػ ػػة مس ػ ػػا يد ػ ػػبب خد ػ ػػائر لمسجتس ػ ػػع كب ػ ػػل عم ػ ػػى السد ػ ػػتؾا االقتر ػ ػػادب
كاال تساعي كالثقافي كاالمشي .

كقػػد كا هتشػػا العد ػػد مػػؽ اإلشػػباليات عشػػد البحػػث مشهػػا مػػا تسيػز بػػه البحػػث مػػؽ
صػ ػػفة فشيػ ػػة كمفػ ػػردات كمرػ ػػظمحات د ػ ػػدة كػ ػػالبرامل كالبيانػ ػػات التػ ػػي تذػ ػػبل محػ ػػال
لالعتداء أك تدتخدـ كؾسيمة كسػا أف معغػؼ مدػتشدات مؾ ػؾع ( الجريسػة اإللكتركنيػة
) عبػارة عػؽ تدػجيالت تلكتركنيػة تػػتؼ عبػر شػببات االترػاؿ السعمؾمػاتي ذات طبيعػػة
خاصػػة متسي ػزة كذلػػػ ر ػػع تلػػى عؾامػػل عػػدة مشهػػا طبيعػػة السػػاؿ السعمؾمػػاتي كحداثػػة
عهػػؾر الحاسػػب اولػػي كتقشيػػة تذػػريمه كلهػػذا مػػؽ الرػػعب الحرػػؾؿ عمػػى معمؾمػػات
كسػػا انػػه ال يبفػػي أف يبػػؾف الباحػػث متخررػػا فػػي القػػانؾف بػػل تعػػيؽ عميػػه أف يبػػؾف
ممس ػاً بالجؾانػػب الفشيػػة لمحاسػػب اولػػي كاإلنترن ػ

ليػػتسبؽ مػػؽ تيجػػاد الحمػػؾؿ لمتحػػديات

كالسذػػاكل القانؾنيػػة التػػي تثيرهػػا شػػببة االترػػاؿ كالسعمؾمػػات ك رائسهػػا اإللكتركنيػػة
كسا أف عدـ ك ؾد قػانؾف يجػرـ التقشيػات الفشيػة الجد ػدة الشاشػ ة عػؽ اسػتخداـ االنترنػ
في ارتكاغ الجػرائؼ التقميديػة أدا تلػى المجػؾء تلػى التفدػير األمػر الػذب أثػار تشػباليات
التكييػػا القػػانؾني لمفعػػل كسػػا ثيػػر مذػػبمة التسييػػز بػػيؽ العسػػل التحزػػيرب كالبػػدء فػػي
تشفيػػذ الجريسػػة كريرهػػا كسػػا أف التعامػػل مػػع دليػػل هػػذا الػػشس مػػؽ الج ػرائؼ فػػتح مجػػاال
د ػػدا ف ػػي اإلثب ػػات مبع ػػد أف ك ػػاف مج ػػاؿ اإلثب ػػات شحر ػػر فقػ ػ ف ػػي السد ػػتشد ال ػػؾرقي
أصبح الدليل الرقسي شازعه في هذ السرتبة .
كمػػؽ ابػػرز اإلشػػباليات التػػي كا هتشػػا هػػذا العػػاـ هػػؾ تفذػػي كبػػاء كؾفيػػد  19مسػػا
ادا الػػى صػػعؾبة التشقػػل بدػػبب فػػرض حغػػر التج ػؾاؿ فػػي عسػػؾـ الع ػراؽ كرمػػق كافػػة
السباتب التي يسبؽ لمباحث اف مجأ اليها مؽ ا ل الحرؾؿ عمى مرػادر كمعمؾمػات
اكث ػػر ترش ػػي بحث ػػه كص ػػعؾبة التؾاص ػػل م ػػع االس ػػتاذ السذ ػػرؼ لالس ػػتفادة م ػػؽ خب ارت ػػه
كمعمؾماتػػه فقػػد اعتسػػدنا التؾاصػػل االلكتركنػػي إلكسػػاؿ العسػػل برػػؾرة يػػدة عمػػى قػػدر
االمباف .

كقد اقتز

طبيعة البحػث بتقدػيسه الػى مبحثػيؽ حيػث شػسل كػل مبحػث مظمبػيؽ

كق ػػد اعتس ػػدت عم ػػى مر ػػادر ع ػػدة ابرزه ػػا .ػ ػرائؼ الحاس ػػؾغ لسحس ػػد الهيث ػػي ك ػ ػرائؼ
الحاس ػػبات ف ػػي التذػ ػريع السر ػػرب ألحسػ ػد محس ػػؾد كقػ ػد اعتس ػػدت مشهجػ ػاً لمبح ػػث م ػػشهل
التحميمي كالؾصفي في

ؾء ما تؾفر مؽ مرادر.

كقػػد قدػػسشا بحثشػػا هػػذا الػػى مبحثػػيؽ السقدمػػة السبحػػث االكؿ  :ما يػػه اصػػل الجريسػػة
االلكتركني ػػة السظم ػػب االكؿ :تعري ػػا الجريس ػػة االلكتركني ػػة السظم ػػب الث ػػاني :ارك ػػاف
الجريسػػة االلكتركنيػػة السبحػػث الثػػاني  :السجػػرـ االلكتركنػػي كالسؾا هػػة الجشائيػػة لػػه
السظمػػب االكؿ  :السجػػرـ االلكتركنػػي السظمػػب الثػػاني  :مؾق ػ
الجريسة االلكتركنية.

السذػػرع الع ارقػػي مػػؽ

املثحث االول /ياهيه اصم اجلزميح
المطمب االول  :تعخيف الجخيمة االلكتخونية
يذهد عررنا انتذا اًر كاسعاً لتكشمؾ ياً اليؾـ نذهد ثؾرة تكشمؾ يػا كاترػاالت كتظػؾرات
س ػريعة فػػي تمػػػ السجػػاالت مسػػا يجعمشػػا اكثػػر عر ػػه لمؾقػػؾع كزػػحايا كلكػػؽ لػػيس الج ػرائؼ
التقميدية بل الجرائؼ تشاسب ذلػ التظؾر التكشمؾ ي كهي ما تدسى بالجرائؼ اإللكتركنية نعؼ
التقػػدـ ك التظػػؾر العمسػػي مهػػؼ كلكػػؽ لػػه انبػػاف احػػدهسا ايجػػابي كتبػػادؿ الثقافػػات كتقريػػب
السدػ ػػافات كاخت ػ ػزاؿ الكثػ ػػر مػ ػػؽ السجهػ ػػؾؿ فػ ػػي الكثيػ ػػر مػ ػػؽ السجػ ػػاالت الظبيػ ػػة كالعدػ ػػبرية
كالتجارية.....الخ ك انب سمبي هػؾ الػذب تدػبب بالزػرر ألشػخاص بعيػشهؼ اك م سدػات
اك دكؿ سػ ػؾاء ك ػػاف تم ػػػ اال ػ ػرار مادي ػػة اك معشؾي ػػة كك ػػل ذل ػػػ تحػ ػ

عشػ ػؾاف الجريسػ ػة

االلكتركنية كهؾ مؾ ؾع بحثشا لذا سشتظرؽ في البداية الى مفهؾـ الجريسة االلكتركنية.

الجريسة االلكتركنيػة -:ال ؾ ػد ا سػاع عمػى تعريفهػا اك مػا هػي الجػرائؼ التػي تتزػسشها
اال انهػػا عػػادة مػػا يدػػتخدـ ذلػػػ السرػػظمح لتعبيػػر عػػؽ اب ريسػػة تتزػػسؽ الحاسػػؾغ اك
الذببات الحاسؾبية

فهي كل سمؾؾ رير قانؾني تؼ باستخداـ اال هػزة االلكتركنيػة شػتل

عشها حرؾؿ السجرـ عمى فؾائد مادية اك معشؾية مػع تحسيػل الزػحايا خدػارة مقابمػة كرالبػا
م ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يب ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾف اله ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؼ ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ القرص ػ ػ ػ ػ ػ ػػشة أل ػ ػ ػ ػ ػ ػػل سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرقة اك ات ػ ػ ػ ػ ػ ػػالؼ السعمؾم ػ ػ ػ ػ ػ ػػات .
1

1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85
 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9االنترنٌت /
موسوعة وٌكٌبٌدٌا الحرة /

فقػد عرفهػا الػبعض بانهػا مرػظمحات مركػػب مػؽ مقظعػيؽ هسػا الجريسػة ك االلكتركنيػػة
ميد ػ ػػتخدـ السر ػ ػػظمح االلكتركن ػ ػػي لؾصػ ػ ػ

ػ ػػزء م ػ ػػؽ الحاس ػ ػػب اك عر ػ ػػر السعمؾم ػ ػػات .

اما الجريسة فهي سمؾؾ ك افعاؿ خار ه عؽ القانؾف.
امػ ػػا مرػ ػػظمح الجريسػ ػػة اإللكتركنيػ ػػة هػ ػػي السخالفػ ػػات التػ ػػي ترتكػ ػػب
السجسؾعات بدافع الجريسػة كبقرػد ا ػذاء سػسعة الزػحية اك الحػاؽ
به مباشر اك رير مباشر باستخداـ شببات االتراالت اك األنترن

ػ ػػد األف ػ ػراد اك

ػرر مػادب اك معشػؾب
كررؼ الدردشػة كالبريػد

االلكتركني كريرها مؽ البرامل .
فالجريسػػة االلكتركنيػػة تتذػػابه مػػع الجريسػػة التقميديػػة فػػي اط ػراؼ الجريسػػة (مجػػرـ ذب
دافػػع

ػػحية اداة ريسػػة) اال انهػػا تختمػ

تقشية عالية كسػا تختمػ

مػػع التقميػػدب فػػي االداة اذ تكػػؾف اداتهػػا ذات

مػع التقميػدب فػي مبػاف الجريسػة حيػث اف الجريسػة االلكتركنيػة ال

تتظمب انتقاؿ الجاني انتقاال فيزيقيا فهي تتؼ عبر استخداـ خظؾح كشببات االتراؿ بيؽ
الجاني كمباف الجريسة بتشفيذ فعمه اال رامي كتحقيق هدؼ كالحاؽ الزرر بالزحية .

1

كمسا تقدـ تبيؽ اف ؾهر مرظمح الجريسة االلكتركنية مرظمح كاسع تزػسؽ امػؾر
عػػدة تػػزداد بزيػػاد التظػػؾر االلكتركنػػي  .كسػػا اف لهػػذا الجريسػػة مدػػسيات اخػػرا عد ػػدة مشهػػا
ريسػػة الفزػػاء االلكتركنػػي الجريسػػة السعمؾماتيػػة الجريسػػة الدػػيبرانية
رائؼ التقشية العالية

رائؼ أصحاغ الياقات البيزاء.

ػرائؼ األنترنػ

2

 -1أ.د .ذٌاب موسى البداٌنة  /ورقة علمٌة الجرائم االلكترونٌة  /الملتقى العلمً –كلٌة العلوم االستراتٌجٌة  /االردن
2114/م  /ص3
 -2الباحثة اسراء جبرٌل رشاد /الجرائم االلكترونٌة  /المركز الدٌمقراطً العربً – الراسات البحثٌة /المانٌا  9-اغسطس
2116
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المطمب الثاني  :اركان الجخيمة االلكتخونية
تقؾـ الجريسة عمى الراب الرالب في الفقه عمى ركشيؽ مادب معشؾب اذ اف مؽ
السبادئ السدتقرة في القانؾف الجشائي اف كل ريسة تظمب لقيامها تحقيق ركؽ
مادب تسثل بؾاقعة تدبب

ر ار أك تذبل خظ ار عمى السرالح السحسية قانؾنا تشدب

الى مدببها كتدتشد اليه مؽ الشاحية السادية تبعا لشؾع الرابظة الدببية التي تقرر صمة
الشتائل باألفعاؿ كاف تكؾف صمة نفدية تعبس السؾق

الشفدي بيؽ الفعل كنفدية

محدثة لذلػ بات مؽ السدمؼ به في الفقه الحد ث اف القانؾف الجشائي ال يبتفي لقياـ
الجريسة كاستحقاؽ العقاغ عشها بحجؼ كقياـ اك تحقيق ركشاً مادياً بل كالبد الى
انب ذلػ مؽ تحقيق ركؽ معشؾب الذب يسثل اتجاها اراديا خاط ا يبذ
الشفدية لمجاني عشد اقترافه لمفعل.

عؽ الحالة

1

كهشاؾ مؽ را انها تقػؾـ عمػى ثالثػة اركػاف هػي ركػؽ مػادب كركػؽ معشػؾب ك اخػر
افت ار ي.

2

انزكٍ املادي 0
مؽ السجسع عمية اف كل ريسة يبال ماديا ال قياـ لها بدكنه سؾاء تتسثل في صؾرة
فعل اك امتشاع عؽ فعل مع اختالؼ صؾرته بظبيعة الحاؿ مؽ ريسة الى اخرا.

 /1جرائم الحاسوب /ط / 1دار المناهج  /عمان  /2115ص  118د .دمحم حمادة الهٌثً
 2هٌثم عبد الرحمن  /الجرائم االلكترونٌة الواقعة على العرض  /ط /1دار العلوم للنشر – القاهرة  2111م/
ص 21
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كتذير د ارسػة ذلػػ الػركؽ نذػاح الجػاني كالشتيجػة التػي يقزػى اليهػا ك مػا ػرب
بيشهسا مؽ عالقة سي ة فسؽ حيث الدمؾؾ اال رامي كهؾ شػرح الزـ فػي الجريسػة فػاذا
اكقػ

عشػػد حػػد كلػػؼ تتحقػػق فسػػؽ حيػػث الدػػمؾؾ اال ارمػػي كهػػؾ شػػرح الزـ فػػي الجريسػػة

فاذا اكق

عشد حػد كلػؼ تتحقػق الشتيجػة السقرػؾدة كانػ

االشػػتراؾ تختم ػ

الجريسػة شػركعا كصػؾرته فػي

فػػال باشػػر الذ ػريػ الدػػمؾؾ العػػادب كهػػؾ الفعػػل التشفيػػذب انسػػا يػػأتي

نذاح مؽ نؾع خر كيقؾـ الفاعل بالشذاح السادب كتتحقق الشتيجػة الزػارة مقرػؾدة اك
رير مقرؾدة فقانؾف العقؾبات تؾسل بالعقاغ.
لسشػػع هػػذ الجريسػػة امػػا بالشدػػبة لمعالقػػات الدػػي ة بػػيؽ سػػمؾؾ الفاعػػل كالشتيجػػة الت ػػي
حرفتػػه فػػال رتكػػب صػػاحب الدػػمؾؾ الجريسػػة مػػالؼ تكػػؽ الشتيجػػة الزػػارة سػػببها سػػمؾكه
اال رامي.
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امػػا بالشدػػبة لمجريسػػة االلكتركنيػػة تكػػؾف الػػركؽ السػػادب مػػؽ الدػػمؾؾ اال ارمػػي كالشتيجػػة
كالعالق ػػات الد ػػي ة م ػػع العم ػػؼ ان ػػه يسب ػػؽ تحقي ػػق ال ػػركؽ الس ػػادب دكف تحقي ػػق نتيج ػػة
كػػالتبميد عػػؽ الجريسػػة قبػػل تحقػػق نتائجهػػا مثػػل انذػػاء مؾقػػع التذػػهير بذػػخص معػػيؽ
دكف طػػرح هػػذا السؾقػػع عمػػى الذػػببة كررػػؼ عػػدـ تحقػػق الشتيجػػة اال اف ال مشػػاص مػػؽ
معاقبة الذخص كيتخذ الركؽ السادب عدة صؾر حدب كل ريسة.
 -1ريسػػة الر ػػش السعمؾم ػػاتي  -:الػػركؽ الس ػػادب فيه ػػا ه ػػؾ ترييػػر الحقيق ػػة ف ػػي مد ػػتشد
رسسي اك محرر رسسي كلكؽ هذا السدتشد ليس عاديا دخل

سؽ االدلػة الجشائيػة بػل

هؾ محررات الكتركنية.
 -2امػػا السؾاقػػع االباحيػػة فتػػزكد مؾقعهػػا بالرػػؾر كافكػػار الذػػذكذ كهشػػاؾ مؾاقػػع تشذػػر
فكػرة االنتحػػار اك تذػػؾيه صػػؾر االسػػالـ اـ مؾاقػػع القسػػار فهػػي لردػػيل االمػؾاؿ كالػػركؽ
1د .احمد محمود مصطفى  ،جرائم الحاسبات فً التشرٌع المصري  ،ط ،1دار النهضة العربٌة 2111
ص،37ص15،51

السػ ػػادب هشػ ػػا سػ ػػمؾؾ السجػ ػػرـ السعمؾمػ ػػاتي فػ ػػي تزكيػ ػػد السؾاقػ ػػع فػ ػػي السعمؾمػ ػػات الػ ػػالزـ
لالنحػراؼ اك القتػػل كهػػذا السجػػرـ اقػػل مػػؽ السختػػرؽ اك الستدػػمل فػػي مػػا يخػػص الدػػمؾؾ
اال ارمػ ػػي امػ ػػا الشتيجػ ػػة فهػ ػػي االثػ ػػر السػ ػػادب الستسثػ ػػل فػ ػػي انح ػ ػراؼ السجتسػ ػػع كتػ ػػدمير
االخػػالؽ كالسعتقػػدات كعهػػؾر عػػادات رريبػػة عمػػى السجتسػػع زيػػادة الػػى تفذػػي العش ػ
كتر ػػبح السؾاق ػػع م ػػؽ ط ػػرؼ السج ػػرـ مرتبظ ػػة بالت ػػأثيرات الخظيػ ػرة الت ػػي تحس ػػل عب ه ػػا
السجتسع مؽ االنحراؼ كهذا ما يعرؼ بالعالقة الدببية.
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اال اف بع ػػض الفقه ػػاء ػػذهبؾف ال ػػى تأ ي ػػد انظب ػػاؽ نر ػػؾص الجريس ػػة التقميدي ػػة عم ػػى
الج ػرائؼ الؾاقعػػة عمػػى السعمؾمػػات السؾ ػػؾدة داخػػل الكسبيػػؾتر اذا قػػاـ شػػخص بالػػدخؾؿ
الػػى هػػاز الحاسػػؾغ كاطمػػع عمػػى البػرامل كالسعمؾمػػات فهػػي سػػرقة كيدػػتشدكف فػػي ذلػػػ
الػػى اف الب ػرامل كالسعمؾمػػات لهػػا كيػػاف مػػادب يسبػػؽ رليتػػه عمػػى الذاشػػة متر سػػة الػػى
افكار كيسبؽ حيازتها عؽ طريق ندخها عمى قرص أك شري مسرش .

2

 -3اما بالشدبة لجريسة االتالؼ فاف الركؽ السادب تسثل بالشذاح اال رامي السسثل
لمركؽ السادب حيث ذكر السذرع في السادة ()424عقؾبػات امػاراتي اربػع صػؾر لمفعػل
اك الشذاح الذب يقؾـ به الركؽ السادب لمجريسة االتالؼ كهي هػدـ السػاؿ اتػالؼ السػاؿ
عل الساؿ رير صالح لالستعساؿ كتعظيل الساؿ باب طريقة.

3

،2113ص182

1دمحم امٌن الرومً  ،جرائم الكومبٌوتر واالنترنٌت ،دار المطبوعات -بغداد ،الجامعٌة
 2شمسان ناجً صالح الخٌلً ،الجرائم المستخدمة بطرٌقة غٌر مشروعة لشبكة االنترنٌت دار النهضة العربٌة
القاهرة،2119ص،181ص182
3لشبكة االنترنٌت ،ط ،2دار النهضة العربٌة،2119،ص 268د .دمحم عبٌد الكعبً ،الجرائم الشائعة عند استخدم
الغٌر المشروع

فالجريس ػػة االت ػػالؼ ص ػػؾر مشه ػػا االدخ ػػاؿ ري ػػر السذ ػػركع لمسعمؾم ػػات اب ادخ ػػاؿ
معظيػػات لػػؼ تسبػػؽ مؾ ػػؾدة مدػػبقا هػػدؼ التذػػؾيش عمػػى صػػمة السعمؾمػػات كالبيانػػات
القائسػػة حيػػث اك ان ػ

محبسػػة اسػػت شاؼ بػػاريس1990ـ احػػد االشػػخاص بتهسػػة اتػػالؼ

السعمؾمػات لقيامػػة بادخػاؿ معمؾمػػات كبيانػػات ريػر صػػحيحة الػػى نغػاـ الحاسػػب االلػػي
ككذلػ تدمير البيانات كالسعمؾمات فقد اكصى الس تسر الخامس عذر لمجسعية الدكليػة
لقانؾف العقؾبات 1994بتحريؼ االفعاؿ التػي تػ دب الػى تػدمير السعمؾمػات تسثػل هػذ
االفع ػػاؿ :السح ػػؾ يعش ػػي( ا ازل ػػة ػػزء م ػػؽ السعظي ػػات السد ػػجمة عم ػػى دعام ػػة كالسؾ ػػؾدة
داخػػل الشغ ػػاـ اك تحظ ػػيؼ تمػػػ الدعاي ػػة (االت ػػالؼ كيقر ػػد بػػه ) افش ػػاء م ػػادة الذ ػػيء اك
هالكػػه كميػػا اك زئيػػا .كالتعظيػػل يقرػػد بػػه ( تؾق ػ
م قت ػػة ) كالتخري ػػب يقر ػػد ب ػػه ( تؾقػ ػ

الذػػيء عػػؽ القيػػاـ بؾعيفػػة فت ػرة

الذ ػػيء تسام ػػا ع ػػؽ أف ػ ػ دب مشفع ػػة كمي ػػا اك

زئيا).
ككذلػ مؽ صؾر االتالؼ السعمؾماتي التعد ل رير السذركع لمسعمؾمات كالبيانات
كيقر ػػد ب ػػه (ا ػ ػراء ن ػػؾع م ػػؽ التريي ػػر ري ػػر السذ ػػركع لمسعمؾم ػػات كالبيان ػػات السحفؾع ػػة
داخػػل الشغػػاـ كاسػػتبدالها بسعظيػػات كمعمؾمػػات د ػػدة اخػػرا باسػػتخداـ احػػدا كعػػائ
الحاسب االلي).
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ككسػػا ذكرنػػا سػػابقا اف الجريسػػة السعمؾماتيػػة تقػػؾـ اذا كان ػ

السبؾنػػات السشظقيػػة لمشغػػاـ

السعمؾماتي مسثمة بالسعمؾمات ببل صؾرها هي محل االعتػداء كحيػث ال صػعؾبة تثػؾر
م ػػؽ حي ػػث تظبي ػػق الشر ػػؾص التقميدي ػػة للت ػػالؼ عم ػػى السبؾن ػػات السادي ػػة كلك ػػؽ تث ػػؾر
الر ػ ػػعؾبة ف ػ ػػي م ػ ػػدا انظب ػ ػػاؽ ه ػ ػػذ الشر ػ ػػؾص عم ػ ػػى االمػ ػ ػؾاؿ السعشؾي ػ ػػة اب البػ ػ ػرامل
كالسعمؾمات لمحاسب فسشهؼ مؽ يقؾـ بعدـ كقؾع هذ االمؾاؿ تح
1

طائمة العقاغ

د حسٌن بن سعٌد الغافري ،السٌاسة الجنائٌة فً مواجهة جرائم االنترنٌت ،بال طبعة ،دار النهضة العربٌة عمان

،2119،ص،418ص ،421ص421

النتقػػاء الرػػفة الساديػػة عشػػد الشبزػػات الكهربائيػػة التػػي تختػػزف البيانػػات كالب ػرامل عمػػى
هي تها فالقانؾف ال يحسػي اال مػادة الذػيء كذلػػ تؾصػال الػى حسايػة قيستػه االقترػادية
كك ػػذلػ ف ػػاف البيان ػػات كالبػ ػرامل التع ػػد م ػػاال ف ػػي ح ػػد ذات ػػه ك ال يسب ػػؽ تسمكه ػػا كمح ػػؾ
البيانات كالبرامل تؼ عػؽ طريػق التػدخل فػي كعػائ

الحاسػب هػذا الشذػاح ال يعػد مػؽ

قبػػل االتػػالؼ لمدعامػػة الساديػػة التػػي تحػػؾب هػػذ البػرامل كالبيانػػات كمػػشهؼ مػػؽ ػػرا بػػاف
الب ػرامل كبيانػػات الحاسػػب تعػػد مػػؽ قبػػل االم ػؾاؿ لسػػا لهػػا مػػؽ قيسػػة اقترػػادية ككػػذلػ
لخزػؾعها لكافػة الترػػرفات القانؾنيػة التػي تػػرد عمػى حػق السمكيػػة كبالتػالي تكػؾف قابمػػة
لمتسمػػػ كاالسػػتحؾاذ عميهػػا كسػػا اف البػرامل الكسبيػػؾتر كيػػاف مػػادب يسبػػؽ رليتػػه كبيػػاف
مادب عمى شاشة الكسبيؾتر كيسبػؽ تر ستػه الػى افكػار كبالتػالي فمػة مرػدر كلػه مالػػ
كسا انه يسبؽ استحؾاذ كالديظرة عميه عؽ طريق تذريمه في الكسبيؾتر.

1

 -4اما بالشدبة لجريسة االدخاؿ رير السذركع كالذب تؼ عمى شبل ادخاؿ برنامل
خبي ػػث نغ ػػاـ الحاس ػػب االل ػػي اك ت ػػدكيؽ بيان ػػات ري ػػر ص ػػحيحة تتعم ػػق م ػػثال بالشد ػػب
الخاصػػة بز ػريبة معيشػػة لرػػرض اعاقػػة نغػػاـ الحاسػػب االلػػي عشػػد اداء كعيفػػة كصػػؾر
االعتػػداء السجرمػػة هشػػا ادخػػاؿ معظيػػات د ػػدة اك محػػؾ اك تعػػد ل السعظيػػات السختزنػػة
بالجه ػػاز كك ػػذلػ الت ػػدخل ف ػػي ط ػػرؽ معالج ػػة السعظي ػػات اك ف ػػي نقمه ػػا مس ػػا ػ ػ دب ال ػػى
تعظيل نغاـ التذريل .

2

حيػػث تسبػػؽ طالػػب ػػامعي امريبػػي فػػي الثالػػث مػػؽ نػػؾفسبر عػػاـ  1988مػػؽ ادخػػاؿ
فيركس (الدكدة) الى شببة االنترني

1

مؽ خالؿ كسائل االتراؿ كفي مدة ال تتجاكز

شمسان ناجً صالح الخٌلً  ،مصدر سابق،ص223،224

2د احمد محمود مصطفى  ،مصدر سابق ،ص118

 24سػػاعة كػػاف هػػذا البرنػػامل قػػد انتذػػر عبػػر الذػػببة كتسبػػؽ مػػؽ التػػأثير عمػػى شػػببات
كثي ػرة ت ػرتب بذػػببة االنترني ػ
الستحدة االمريبية.

كتقػػدر بػػأكثر مػػؽ  6000حاسػػب فػػي ار ػػاء الؾاليػػات

1

-5اما بالشدبة لدخؾؿ رير السدسؾح به فتكؾف الركؽ السادب له مؽ الفعل كالشتيجة
كالعالقػ ػػة الدػ ػػي ة كحيػ ػػث اف الجريسػ ػػة ال تتحقػ ػػق اال اذا اتخػ ػػذ الجػ ػػاني سػ ػػمؾكا تسثػ ػػل
بالػػدخؾؿ كسػػا اف الدػػمؾؾ يأخػػذ صػػؾرة ايجابيػػة اك سػػمبية فػػاف الشذػػاح فػػي هػػذ الجريسػػة
هؾ نذػاح اك سػمؾؾ ايجػابي كال يسبػؽ اف تحقػق بشذػاح سػمبي 2كالػدخؾؿ ريػر الرػرح
بػػه يجػػب اف ال خػػذ عمػػى السعشػػى السػػادب لهػػذا المفػػي كانسػػا يجػػب اف خػػذ عمػػى انػػه
تحقػػق ا ػراء االترػػاؿ بالشغػػاـ بػػاب طريقػػة مػػؽ الظػػرؽ الالزمػػة لػػذلػ فالػػدخؾؿ مسبػػؽ
اف تحقػ ػق سػ ػؾاء اس ػػتخدـ الج ػػاني قرص ػػا اك ه ػػا از تمفؾني ػػا اك ه ػػاز الحاس ػػب االل ػػي
الخاص به اك استخداـ كارتا مسرشظا اك قاـ بزرغ حركؼ الػرقؼ الدػرب الػذب يحسػي
به البرنامل.
-6امػػا بالشدػػبة لجريسػػة االبقػػاء عمػػى االترػػاؿ ريػػر السذػػركع مػػؽ الشغػػاـ االلػػي فػػاف
الػػركؽ السػػادب تسثػػل بشذػػاح ايجػػابي تظمػػب مػػؽ الجػػاني القيػػاـ بػػه هػػؾ قظػػع االترػػاؿ
كامتشاع ػػه ع ػػؽ قظ ػػع االتر ػػاؿ م ػػؽ الشغ ػػاـ يحق ػػق الد ػػمؾؾ اال ارم ػػي الستظم ػػب لقي ػػاـ
الجريسة .3
-7اما بالشدبة لجريسة االعتراض رير السررح به لشغاـ الحاسب االلي ميعرؼ بانه
الؾصػػؾؿ الػػى السعمؾمػػات التػػي تزػػسشها انغسػػة السعالجػػة االليػػة لمحاسػػبات باسػػتخداـ
ا هزة كهركمرشاطيدية اك سسعية اك بررية أك ميبانيبية اك رير ذلػ .
1د دمحم عبٌد الكعبً  ،مصدر سابق ،ص272
2د .دمحم حماد الهٌثً  ،مصدر سابق  ،ص 182
3د .دمحم حماد الهٌتً  ،مصدر سابق  ،ص  182ص191

كيتحقػػق لمػػركؽ السػػادب لهػػذ الجريسػػة اف يػػأتي الفاعػػل الشذػػاح الػػذب مػػؽ خاللػػه مػػتق
السؾ ات الكهربائية اك سع السعمؾمات عؽ بعد ككسيمة الفاعل هؾ استخداـ السؾ ػات
الكهربائية الرادرة عؽ الحاسب .1
 -8امػػا بالشدػػبة لجريسػػة االسػػتعساؿ ريػػر السرػػرح بػػه ميعػػرؼ كػػل اسػػتعساؿ لمؾعيفػػة
التػي ػ دب الحاسػب االلػػي هػذ الؾعيفػة خػالؿ فتػرة زمشيػة دكف اف يبػؾف مرػرحاً بػػه
لذلػ يجب اف تؼ دكف حق بذبل مؽ شأنه اف محق بالسجشي عميه

ر ار.2

انزكٍ املعنوي -0
كيعػػرؼ بأنػػه العمػػؼ بعشاصػػر الجريسػػة كادارة ارتكابهػػا كبالتػػالي تكػػؾف هػػذا الػػركؽ مػػؽ
عشرريؽ هسا العمؼ كاالرادة.
فالعمؼ -:هؾ ادراؾ االمؾر عمى نحؾ مظابق لمؾاقع كيدبق االدارة.
اما االرادة- :فهػي اتجػا لتحقيػق الدػمؾؾ اال ارمػي كيتخػذ القرػد الجشػائي عػدة صػؾر
مشها القرد العاـ كالقرد الخاص.
القرػد الجشػائي العػاـ -:هػػؾ الهػدؼ الفػؾرب كالسباشػر لمدػػمؾؾ اال ارمػي كيشحرػر فػػي
حدكد تحقيق الررض مؽ الجريسة اب ال يستد لسا بعدها.
القرػػد الجشػػائي الخػػاص -:هػػؾ مػػا تظمػػب تػؾافر فػػي بعػػض الجػرائؼ فػػال يبفػػي بسجػػرد
تحقيػػق الرػػرض مػػؽ الجريسػػة بػػل هػػؾ ابعػػد مػػؽ ذلػػػ اب انػػه بحػػث فػػي نؾايػػا السجػػرـ
بظرحشا الد اؿ ما هؾ الهدؼ الذب الجاني تحقيقه مؽ الجريسة فأب قرد يجػب تػؾافر
في الجريسة االلكتركنية؟

1د .احمد محمود مصطفى  ،مصدر سابق  ،ص111
2

نهال عبد القادر المومنً ،الجرائم المعلوماتٌة ،بال طبعة دار الثقافة  ،عمان  ،2111،ص ، 114ص119

اف السجرـ االلكتركني تؾ ػه مػؽ ا ػل ارتكػاغ فعػل ريػر مذػركع اك ريػر مدػسؾح بيػه
مع عمؼ هذا السجرـ باركاف الجريسة كبالررؼ مػؽ اف بعػض السختػرقيؽ بػرركف افعػالهؼ
بأف مجرد فزؾليؽ كانهؼ قد تدممؾا صدفه فػال انتفػاء العمػؼ كػركؽ لمقرػد الجشػائي كػاف
يجػب عمػيهؼ اف ت ار عػؾا بسجػرد دخػؾلهؼ كال يدػػتسركا فػي االطػالع عمػى اسػرار االفػراد
كم سدات فجسيع السجرميؽ ك االشخاص
الذ ؽ رتكبؾف هذ االفعاؿ تستعؾف بسهارات عقميػة ك معرميػة كبيػرة ترػل فػي كثيػر
مؽ االحياف الى حد العبقرية.
فالقرد الجشائي متؾفر في سيػع الجػرائؼ االلكتركنيػة دكف اسػتثشاء كلكػؽ هػذا ال
يسش ػػع اف هش ػػاؾ بع ػػض الجػ ػرائؼ االلكتركني ػػة تتظم ػػب اف تتػ ػؾافر فيه ػػا القر ػػد الجش ػػائي
الخاص مثل الجرائؼ تذؾيه لمدسعة عبر االنترني .
 - 1امػػا ػرائؼ نذػػر الفيركسػػات عبػػر الذػػببة فهػػي تتػػؾفر عمػػى العقػػد الجشػػائي
فالسجرـ هدؼ الى تعظيل عسل الذػببة كفػي سيػع الحػاالت السذػرع هػؾ مػؽ يخػتص
بتحد د الحاالت التي يذرح فيها تؾافر القرد الجشائي الخاص .

1

كلكػػؽ هشػػاؾ حػػاالت ال تػػؾفر فيهػػا القرػػد فػػي مجػػاؿ الحاسػػبات االليػػه لعػػدـ تػؾافر نيػػة
التسمػػػ السظمقػػة كق ػراءة السعمؾمػػات مػػؽ خػػالؿ شاشػػة الحػػاس االلػػي اك سػػساعها عبػػر
مببر الرؾت اك التقاح للشاعات .

2

كلػػذلػ نػػص القػػانؾف العقؾبػػات الذػػرعي فػػي السػػادة( )525عمػػى معاقبػػة (كػػل مػػؽ
يحرػػل بظريقػػه ريػػر مذػػركعه عمػػى ب ػرامل كمعمؾمػػات اك اب عشاصػػر اخػػرا تشرػػل
بأنغسة الحاسب االلي) كهذا الشص لؼ تظمب قردا خاصا.

3

1عبد هللا سلٌمان  ،شرح قانون العقوبات  ،قسم عام  ،ج ، 1دار الهدى_ الرٌاض  ،بدون طبعة
2احمد محمود مصطفى  ،مصدر سابق  ،ص،115ص116
3دمحم عبٌد الكعبً  ،مصدر سابق  ،ص136

اما في مجاؿ الحاسبات االلية فاف محبسة الػشقض الفرندػية اكتذػف

بتػؾافر ندػبة

التسمػػػ الؾقتيػػة كاقػػرت بهػػا نغريػػة الدػػرقة السشفعػػة كتحقػػق هػػذ الشيػػة مػػؽ سػػمب حيػػازة
السدتشدات خالؿ الؾق

الالزـ إلعادة ندػخها بػدكف ارادة صػاحب السذػركع ك مالكهػا

ك حائزهػػا مشهػػا برػػفة دائسػػة اك كقتيػػة كانسػػا مذػػاركة االنتفػػاع بهػػا كهػػؾ االمػػر الػػذب
تظمب تدخل السذرع لسؾا هتها بشرؾص خاصة.

1

 -2امػػا بالشدػػبة لجريسػػة االتػػالؼ فهػػي مػػؽ الج ػرائؼ العسديػػة ميبفػػي لتحققهػػا ت ػؾافر
القرػد الجشػائي العػػاـ كتسػثال فػػي العمػؼ بػػاتالؼ السػاؿ مسمػػؾؾ لمريػر كاتجػػا ارادتػه نحػػؾ
هػػذا الفعػػل كسػػا هػػؾ مشرػػؾص فػػي السػػادة ( )361عقؾبػػات مرػػرب حيػػث تعػػد ريسػػة
االتػػالؼ مػػؽ الج ػرائؼ العسديػػة التػػي ال يبفػػي لمقػػؾؿ بتؾافرهػػا بحػػق الجػػاني مجػػرد ت ػؾافر
ركشها السادب كانسا تظمب االمر اف تػؾافر فػي الجػاني هػذا الػركؽ ركػؽ معشػؾب تسثػل
في العقد الجشائي كهذ الجريسة ال تتظمب قردا خاصاً كانسػا يبفػي اف شذػأها القرػد
العاـ بزربة العمؼ ك االرادة .

2

 -3امػػا بالشدػػبة لجريسػػة االسػػتعساؿ ريػػر السرػػرح بػػه لمشغػػاـ السعمؾمػػاتي اك ألنغسػػة
الحاسػػب االلػػي فان ػه البػػد لتحقػػق هػػذ الجريسػػة مػػؽ ت ػؾافر الػػركؽ السعش ػؾب الستسثػػل فػػي
القر ػ ػد الجرمػ ػػي العػ ػػاـ الػ ػػذب تػ ػػأل

بعشر ػ ػرية العمػ ػػؼ كاالرادة اب عمػ ػػؼ الجػ ػػاني بانػ ػػة

سيدػػتعسل اشػػياء مسمؾكػػة لمريػػر دكف ر ػػاته كدكف ك ػػه حػػق ككػػذلػ اتجػػا ارادتػػه الػػى
اتياف هذا الفعل.3

 1د .احمد محمود مصطفى  ،مصدر سابق  ،ص117
2شمسان ناجً صالح الخٌلً  ،مصدر سابق  ،ص 241
3

نهال عبد القادر المومنً ،مصدر سابق،ص119

 _4امػػا بالشدػػبة لجريسػػة الػػدخؾؿ ري ػر السرػػرح .بػػه الػػى نغػػاـ الحاسػػبي االلػػي فػػاف
القرد الجشائي لهذ الجريسة شتفي طبقا لمقؾاعد العامة اكال تحقػق اذا كػاف الجػاني قػد
اعتقد خظػأ بانػه مػازاؿ لػه الحػق فػي الػدخؾؿ الػى الشغػاـ االلػي كػاف يبػؾف قػد سػبق لػه
االشتراؾ في الدخؾؿ الى البرنامل كلكؽ مػد االشػتراؾ قػد انتهػ

الف الرمػ فػي امػر

ػػؾهرب شفػػي القرػػد اب انػػه اذا بػػدأ الشذػػاح متجػػردا مػػؽ القرػػد كسػػا لػػؾ ك ػػد الجػػاني
نفدػػة ؽ دخػػل الػػى الشغػػاـ اك الػػى الجػػزء السدػػسؾح لػػه بػػالخؾؿ اليػػة عػػؽ طريػػق الخظػػأ
لكشػػة قػػد ك ػػد فػػي هػػذا الشغػػاـ استحدػػانا كمتعػػه فغػػل تػػابع كيحػػاكؿ كلػػؼ تػػؾلى قظػػع
االتراؿ الذب ليس .له الحػق فػي ا ارئػه فػاف القرػد الجشػائي لهػذ الرػؾرة ال تحقػق
اك ال يق ػػؾـ لدي ػػة ألن ػػه طبق ػػا لمقؾاع ػػد العام ػػة يج ػػب اف يب ػػؾف القر ػػد الجش ػػائي معاصػ ػ ار
لمشذػ ػػاح اال ارمػ ػػي فتخم ػ ػ
اال رامية.

1

1

د دمحم حماد الهٌتً ،مصدر سابق،ص189

القرػ ػػد الجشػ ػػائي لخظػ ػػة بػ ػػدء ذلػ ػػػ الشذػ ػػاح بشفػ ػػي الرػ ػػفة

المبحث الثاني  -:المجخم االلكتخوني والمهاجهة الجنائية له
المطمب االول /المجخم االلكتخوني(المعمهماتي )
اكال  :تعريفه
لك ػػل نهز ػػة حز ػػارية خدم ػػة اند ػػانية كثرػ ػرات (هفػ ػؾات) مسب ػػؽ اف يد ػػترمها
الشفػػؾس حتػػى يقفػػؾ

ػػعاؼ

ػػد نسػػاء هػػذ الغػػاهرة كيجعم ػؾا مشهػػا كسػػيمة لخػػرؽ خرؾصػػيات

االخػريؽ البتػزازهؼ كنذػػر خرؾصػػياتهؼ اك سػػرقة مجهػػؾداتهؼ كذلػػػ مػػؽ خػػالؿ شػػببات
عاؼ الشفػؾس يدػسؾف بالهػاكر اك

االتراؿ اك الذببة العشكبؾتية (االنترني ) كه الء

السجػػرـ االلكتركنػػي سػػشحاكؿ فػػي هػػا السبحػػث التعػػرؼ عمػػيهؼ كعمػػى اهػػدافهؼ كادكاتهػػؼ
ككسػ ػػائمهؼ فػ ػػي ارتكػ ػػاغ الجريسػ ػػة السعمؾماتيػ ػػة كاكؿ مػ ػػا سػ ػػشتعرؼ عميػ ػػه هػ ػػؾ السجػ ػػرـ
االلكتركني
السج ػ ػػرـ االلكتركن ػ ػػي -:ه ػ ػػؾ مج ػ ػػرـ اك مجسؾع ػ ػػة مج ػ ػػرميؽ ال رتكب ػ ػػؾف س ػ ػػؾا ػ ػ ػرائؼ
الكؾمبيػػؾتر دكف اف تكػػؾف لهػػؼ اب صػػمة بػػأب نػػؾع مػػؽ الج ػرائؼ التقميديػػة االخػػرا اب
انه مجرـ متخرص في الجرائؼ السعمؾماتية فق .

1

فهػػؾ تستػػع باحتراميػػة كبي ػرة فػػي تشفيػػذ رائسػػه اذ تتظمػػب الدقػػة كالتخرػػص كاالحت ػراؼ
لترمب عمى العقبات التي اك دها الستخررؾف لحساية انغسة الحاسبة كسا فػي البشػػ
كالس سد ػػات العدػ ػػبرية فه ػػؾ مجػ ػػرـ ال يد ػػتخدـ العش ػ ػ

بتاتػ ػاً كلكشػ ػػه يد ػػتخدـ الحيمػ ػػة

كالذكاء كالسهػارة كالثقافػة العاليػة كمسػا سػبق ندػتشتل اف لمسجػرـ االلكتركنػي خرػائص
تسي ػػز ع ػػؽ اب مج ػػرـ تقمي ػػدب كه ػػذ الخر ػػائص ه ػػي تست ػػع الج ػػاني بال ػػذكاء كالسعرف ػػة
التقشيػػة لديػػه الباعػػث سػؾاء كػػاف ذلػػػ الباعػػث تحقيػػق الػربح السػػادب اك باعػػث معشػػؾب

1

د غادة نصار ،االرهاب والجرٌمة االلكترونٌة ،ط ،1،2117العربً للنشر والتوزٌع ،القاهرة،ص43

كاالنتقػػاـ لديػػه حػػب السخػػاطرة كالتالعػػب ك انتحػػاؿ الذخرػػية فهػػؾ اندػػاني ا تسػػاعي
كلديه تكييا مع االخريؽ كلكشه يقترؼ تمػ الجرائؼ ألهداؼ معيشة

1

كك ػػذلػ تست ػػع ب ػػالخبرة بق ػػدر م ػػؽ السه ػػارة العالي ػػة كبع ػػض السج ػػرميؽ ل ػػد هؼ مي ػػل ال ػػى
التقمي ػ ػػد – محاكل ػ ػػة تقمي ػ ػػد ري ػ ػػر بالسه ػ ػػارات الفشي ػ ػػة  2كق ػ ػػد يستم ػ ػػػ بع ػ ػػض السج ػ ػػرميؽ
السعمؾمػػاتييؽ الدػػمظة اب هشػػاؾ حقػػؾؽ كم ازيػػا تستػػع بهػػا تسبشػػه مػػؽ ارتكػػاغ ريستػػه
فكثيػر مػشهؼ لديػػه سػمظة مباشػرة اك ريػػر مباشػرة فػي اختػراؽ السعمؾمػات كامتالكػه ثرػرة
خاص ػػة ب ػػالخؾؿ ال ػػى الشغ ػػاـ السعمؾم ػػات ف ػػي مب ػػاف م ػػا.
طؾائ

3

كلمسج ػػرـ االلكتركن ػػي

اك انساح عدة هي -:

-1السخترقؾف (الهؾاة) -:هؼ طائفة مؽ االشخاص الػذ ؽ يدػتخدمؾف مهػارات الحاسػبة
كمؾاهبهؼ في استخدامها لمقياـ بهجسات الكتركنية عمى م سدات اك شركات كشؾع مػؽ
التحػ ػػدب إلثبػ ػػات مهػ ػػاراتهؼ الذاتيػ ػػة كذكػ ػػائهؼ الذػ ػػد د كالتدػ ػػمية دكف اف تكػ ػػؾف رػ ػػا تهؼ
الجريسة فهؼ هؾاة محترفؾف ال نية لد هؼ الرتكاغ الجرائؼ االلكتركنية.

4

 -2الق ارصػ ػػشة (الهػ ػػاكرز)  -:هػ ػػؼ االشػ ػػخاص الػ ػػذ ؽ يخترقػ ػػؾف الجهػ ػػاز ميدػ ػػتظيعؾف
مذػػاهدة مػػا بػػه مػػؽ ممفػػات اك سػػرقتها فهػػؼ ال يدػػتظيعؾف الػػدخؾؿ الػػى الجه ػػاز اال
بؾ ػػؾد ممفػػات التجدػػس

مػػؽ خاللهػػا يدػػتظيع الهػػاكر الػػدخؾؿ الػػى هػػازؾ بأحػػد

بػرامل التجدػس )(Trojanاك) (patchفهػؾ يدػتظيع اف يزػع رمػز سػرب يخؾلػه اف
يبػػؾف الذػػخص الؾحيػػد الػػذب يدػػتظيع الػػدخؾؿ الػػى هػػازؾ اك اف يجعمػػه مفتؾح ػاً لكػػل

1

د .عبدالصبور عبد القوي ،المحكمة الرقمٌة والجرٌمة المعلوماتٌة  ،ط،2112، 1مكتبة القانون واالقتصاد ،السعودٌة-
الرٌاض،ص52
2
د غادة نصار  ،مصدر سابق ،ص،44ص46
3
االلكترونً ،مصر .2112 ،رٌم جعفر الشرٌمً ،هوٌة المجرم االلكترونً ،المركز العربً ألبحاث القضاء
4
د عبد الصبور عبد القوي  ،مصدر سابق،ص54

هاكر فهؼ لد هؼ القدرة عمى كدر الحؾا ز االمشية بهدؼ اكتداغ خبرة اك فزػؾؿ اك
اثبات قدرة.

1

كالهاكرز مرظمح يختمػ

عػؽ (الك اركػز) فػاألخير انهػؼ شظمقػؾف مػؽ ميػؾلهؼ الرتكػاغ

الجريس ػ ػػة كررب ػ ػػتهؼ ف ػ ػػي اح ػ ػػداث التخري ػ ػػب كاكث ػ ػػر م ػ ػػؽ يد ػ ػػتخدـ ذل ػ ػػػ التفري ػ ػػق ب ػ ػػيؽ
السرػػظمحيؽ الؾاليػػات الستحػػدة اذ تعتبػػر الك اركػػز مرػػظمح م ػرادؼ لمهجسػػات الحاقػػدة
كالس ذية.

2

-3االطفػػاؿ العػػابثؾف  -:هػػؼ اشػػخاص ريػػر مهػرة يقؾمػػؾف بػػاالختراؽ باسػػتخداـ ب ػرامل
اخت ػراؽ يحسمؾنهػػا مػػؽ االنترنيػ ػ

كيعتبػػركف مػػؽ اخظػػر السج ػػرميؽ لعػػد د ار ػػتهؼ بس ػػا

يفعم ػػؾف كلع ػػدـ ام ػػتالكهؼ التقشي ػػة الكامم ػػة فه ػػؼ ص ػػرار متحسد ػػؾف يذ ػػعركف بالجبه ػػة
كدافعهؼ التحدب لكدر الرمؾز الدرية لتركيبػاف الحاسػب كاشػهر تمػػ العرػابات التػي
ارتكب

الجرائؼ االلكتركنية عربة ( )414حيث قام

غ( 60ريسة).

3

 -4الستجددؾف (السحترفؾف) -:كهؼ ف ة تتسيز بدػعة الخبػرة كاالدراؾ كالتخظػي فهػؼ
يدػتهدفؾف اشػخاص معيشػػيؽ اك ا هػزة كشػػركات اك م سدػات معيشػػة كليدػ

عذػؾائية

كهذ الظائفة تعد االخظر اذ انها تهدؼ الى تحقيق السبدػب السػالي لهػؼ اك لجهػات
التي سخرتهؼ الرتكاغ تمػ الجرائؼ .

4

 -5الحاقدكف (السؾعفؾف)  -:هذ الظائفة تعتبر االكثر تهد داً فهؼ يقتحسػؾف ا هػزة
شػػركاتهؼ اك م سدػػات اعسػػالهؼ لعػػدة اسػػباغ مشهػػا :امػػا لعػػرض الرػػش

1

د غادة نصار  ،مصدر سابق  ،ص43
2
عبد الصبور عبد القوي  ،مصدر سابق  ،ص54
3
مصدر سابق ،ص،59ص 61عبد الصبور عبد القوي،
4
د .غادة نصار  ،مصدر سابق ،ص49

السؾ ػػؾد فػػي

نغ ػػاـ الذ ػػركة اك أله ػػداؼ مادي ػػة اك االنتق ػػاـ ك الث ػػأر م ػػؽ صػ ػاحب العس ػػل كق ػػد ال
تدسؾف بالتقشية كترمب عمى انذظتهؼ استخداـ البرامل الزارة.

1

 -6االرهابيؾف -:هؼ اشخاص متخررؾف كلد هؼ مهارات عالية رالبػاً مػا هػددكف
البشػػى التحتيػػة أل ه ػزة الحاسػػبات كالذػػببات كفػػق تخظ ػ ا ارمػػي ليدػػببؾا الػػذعر بػػيؽ
الشاس اك لشذر افكارهؼ اك نذر معمؾمػات خاط ػة كاشػاعات كاذبػة عػؽ هػات معاديػة
لهؼ كهؼ مؽ اخظر السجسؾعات عمى العالؼ.

2

كقد اصدرت الكثير مؽ الدكؿ احباماً كعقؾبات عمى السجرـ االلكتركني لمحد مؽ تمػػ
الجرائؼ اما بالدجؽ اك بالررامات مع الدجؽ.
ثانياً //اهجاف ودوافع المجخم االلكتخوني
اف اب ريسة ترتكػب تجػد السجػرـ فيهػا لديػه عؾامػل بيؾلؾ يػة تدفعػه الرتكػاغ الجريسػة
مشهػػا كسػػا تػػذكر بعػػض الد ارسػػات ( العامػػل الػػؾراثي ام ػراض نفدػػية انعػػداـ مذػػاعر
خاصػػة

ػػد االلػػؼ قدػػؾة الالمبػػاالة غيػػاغ تأنيػػب الزػػسير....الخ) كهشػػاؾ دكافػػع

اخرا كهي الكدب السادب اك االنتقاـ ككذلػ الجريسة مشها

3

-1الؾلػػع فػػي سػػع السعمؾمػػات كتعمسهػػا  -:اذ يبػػؾف لػػدا بعػػض مرتكبػػي هػػذ الج ػرائؼ
الرغبة فػي قرػر انغسػة الذػببة كيحػاكلؾف تحظػيؼ تمػػ التقشيػة اك التفػؾؽ عميهػا كرالبػاً
ما يبؾف ه الء مؽ ف ة صرار الدؽ.
 -2حػػب السرػػامرة كاالثػػارة كاثبػػات التفػػؾؽ العمسػػي  -:قػػد ال تتػػؾفر لػػد هؼ نيػػة ارتكػػاغ
الجريسػػة كلكػػشهؼ يقؾمػػؾف بتمػػػ االفعػػاؿ مػػؽ بػػاغ حػػبهؼ لمسرػػامرة كاكتذػػاؼ تمػػػ الذػػببة
العشكبؾتية الرامزة.
1

د غادة نصار  ،مصدر سابق ،ص51
2
رٌم جعفر الشرٌمً ،مصدر سابق ،
3
الحقوقً رفد عٌادة الهاشمً ،االرهاب االلكترونً،ط2118، 1م،دار امجد للنشر والتوزٌع ،عمان -االردن،ص56

 -3ال ػػدكافع الذخر ػػية كاالنتق ػػاـ -:رالبػ ػاً م ػػا رتك ػػب السب ػػرمل ػ ػرائؼ الحاس ػػبة نتيج ػػة
احداسه بالقؾة كالذات كالقدرة عمى اقتحاـ الشغاـ اك قد يبؾف الدافع هي الرغبة فػي
االنتقاـ مؽ رغ العسل اك مؽ اشخاص معيشيؽ .
 -4تحقي ػػق الكد ػػب الس ػػادب -:م ػػثال اختػ ػراؽ اح ػػد البش ػػؾؾ كاالس ػػتيالء عم ػػى مب ػػالرهؼ
السدتؾدعة اك الحرػؾؿ عمػى معمؾمػات معيشػة ثػؼ االبتػزاز اك تزكيػر بظاقػات االئتسػاف
كريرها.
 -5الفزؾؿ لدا الكثيريؽ.

ثانثا //ادواخ ووسائم اجملزو االنكرتوَي
اف الجريسػ ػػة االلكتركنيػ ػػة مػ ػػؽ الج ػ ػرائؼ السدػ ػػتحدثة التػ ػػي تتظمػ ػػب تقشيػ ػػة عاليػ ػػة التشغػ ػػيؼ
كمرتكبيها اشخاص ذك امبانيات عاليػة كذكػاء بػدهاء كامتالكػه لؾسػائل كادكات معيشػة
تداعد في ارتكاغ رائسه كمؽ تمػ االدكات الؾا ب تؾافرهػا لػدا السجػرـ االلكتركنػي
ما مي-:
 -1اف يحؾز بشفده حاسباً الياً كنهاية طرميه عبارة عؽ محظة لت ارسػل بػيؽ السدػتعسل
كالحاسب االلي اك اف يبؾف لديه شفرة عمى االقل
 -2اف يبؾف لديه (مؾدـ) كهؾ عبارة عؽ ادلة لتر سػة تعميسػات مبتؾبػة بمرػة الحاسػب
االلػػي ال ػػى رم ػػؾز رقسي ػػة كالعب ػػس حيػػث يد ػػسح لمحاس ػػبات االلي ػػة اف تد ػػتقبل كتشق ػػل
السعمؾمات عؽ طريق كسي لخ الهات .
 -3اف يبؾف لديه قدر ال بأس به مؽ الحيل كالكفاءة.

1

د .غادة نصار ،مصدر سابق،ص56

1

كقد يزػيا بعػض السخترػيؽ فػي هػذا السجػاؿ ادكات اخػرا مشهػا -:الذػساـ هػؾ ػزء
مػػؽ عتػػاد الحاسػػؾغ يد ػػترؽ الدػػسع كيتحدػػس سيػػع انػ ػؾاع السػػركر السعمؾمػػاتي عم ػػى
الذ ػػببة مر ػػدع كمس ػػات العب ػػؾر كه ػػؾ ه ػػاز يستم ػػػ الق ػػدرة عم ػػى تج ػػاكز عقب ػػة ش ػػفرة
كمساتهػا اك احبػاح اليػػات الحسايػة حرػػاف طػركادة كهػػؾ برنػامل ريػػر مػرخص يدػػتخدـ
فػي خػرؽ االمػؽ السعمؾمػاتي البريػد االلكتركنػي الفا ركسػات رػرؼ الدردشػة انذػاء
بعػػض السؾاقػػع كالػػركاب عمػػى االنترني ػ
ريسته.

1

كريرهػػا مػػؽ الب ػرامل التػػي تسبشػػه مػػؽ تشفيػػذ

1

دمحم علً سكٌكر  ،الجرٌمة المعلوماتٌة وكٌفٌة التصدي لها ،ط،2111 ،1كتاب الجمهورٌة للنشر ،مصر،ص121

المطمب الثاني  :مهقف المذخع العخاقي من الجخيمة االلكتخونية
جخائم االرهاب االلكتخوني
االرهػ ػػاغ تعػ ػػددت كسػ ػػائل ارتكابػ ػػه لمجريسػ ػػة كا ػ ػػظر االرهػ ػػابيؽ الػ ػػى اسػ ػػتخداـ ا ه ػ ػزة
الحاس ػػؾغ كش ػػببة السعمؾم ػػات بقر ػػد ارتك ػػاغ الجػ ػرائؼ الت ػػي تس ػػس اس ػػتقالؿ ال ػػبالد ك
كحػػدتها كسػػالمتها كمرػػالحها االقترػػادية اك الدياسػػية اك العدػػبرية اك االمشيػػة العميػػا
مػػؽ خػػالؿ اتػػالؼ اك تعييػػب اك اعاقػػة ا هػزة اك انغسػػة اك بػرامل اك شػػببة السعمؾمػػات
العائ ػػدة لمجه ػػات االمشي ػػة اك العد ػػبرية اك االس ػػتخباراتية بقر ػػد السد ػػاس ب ػػأمؽ الدكل ػػة
الػػداخمي اك الخػػار ي اك ارسػػاؿ محتؾيػػات ا ه ػزة الحاسػػؾغ الػػى الجهػػات السعاديػػة ك
اس ػػتخداـ مؾاق ػػع بقر ػػد تشفي ػػذ بػ ػرامل مخالف ػػة لمشغ ػػاـ الع ػػاـ اك الت ػػركيل له ػػا اك تد ػػهيل
تشفيػػذها اك تشفيػػذ عسميػػات ارهابيػػة تح ػ

مدػػسيات كهسيػػة اك تدػػهيل االترػػاؿ بقيػػادات

كاعزاء الجساعات االرهابية ك التركيل لألعساؿ االرهابية ك افكارها اك نذر عسميات
ترشيع ك اعداد كتشفيذ اال هزة الستفجرة اك الحارقػة اك ايػة ادكات اك مػؾاد تدػتخدـ فػي

التخظي اك التشفيذ لألعسػاؿ االرهابيػة كاف الجػرائؼ االرهابيػة معاقػب عميهػا كفػق قػانؾف
مبافحة االرهاغ رقؼ ( )13لدشة .2005

1

جخائم االتجار بالبذخ عن طخيق االنتخنيت
وجحمثل هذه الجريمة بأنشاء او نشر مىقع على شبكةة اننحرنبث بد بال انججبال بالكشبر
او جسهيل الحعامل به باي شةل من انشةال او لوج له او ساعال على ذلب او جعاقبال او
جعامل او جفاوض بد ال ابرام ال فدات المحعلدة باإلججال بالكشر.
عرفػ

السػػادة ( )1مننق نن الج يمة كننت (ن صد ( جارننا يصدةن ا ا مانن

ن ي يمان الج

تجشيد أشخاص اك نقمهؼ بؾساطة التهد ػد بػالقؾة اك اسػتعسالها اك ريػر ذلػػ مػؽ أشػباؿ
القدر اك االختظاؼ اك االحتياؿ اك الخداع اك استرال الدػمظة إلعظػاء اك تمقػي مبػالد
1

 ،دار الكتب القانونٌة  ،القاهرة ،2117،ص 619عبد الفتاح بٌومً حجازي ،صراع الكومبٌوتر واالنترنٌت فً القانون العربً
النموذجً

ماليػ ػػة اك م ازيػ ػػا لشيػ ػػل مؾافقػ ػػة سػ ػػمظة اك كاليػ ػػة عمػ ػػى شػ ػػخص اخػ ػػر بهػ ػػدؼ بػ ػػيعهؼ اك
اسػػتراللهؼ فػػي أعسػػاؿ الػػدعارة اك االسػػترالؿ الجشدػػي اك الدػػخرة اك العسػػل القدػػرب اك
االسترقاؽ اك التدؾؿ اك الستا رة بأعزائهؼ البذرية اك لألر ارض التجارغ الظبية.
تزح مسا تقدـ اف ريسة االتجار بالبذر تتحقق بؾسائل اك أدكات معيشة حددها
التعريا كهي
 -1التجشيد

 -2اال ؾاء

 -3االستقباؿ

 -4االختظاؼ

 -5االحتياؿ

 -6الخداع

 -7استرالؿ الدمظة
 -8يعط ن السػػاؿ لشيػػل مؾافقػػة مػػؽ لػػه سػػمظة اك كاليػػة عمػػى شػػخص الستجػػر بػػه كهػػذ
األفعاؿ ال تذبل ريسة اتجار بالبذر بحد ذاتها بل اف فيها ما ال يذبل ريسة
فاإل ؾاء كاالستقباؿ مثال ال يعداف ريسة بحد ذاتها.

اما األفعاؿ األخرا كاالختظاؼ كاالحتياؿ كاسترالؿ الدمظة فهي تذبل رائؼ يعاقب

عميهػػا قػػانؾف العقؾبػػات مسػػا يحػػتؼ ك ػػح الحػػدكد الفاصػػمة بػػيؽ ريسػػة االتجػػار بالبذػػر

كالجريسة التي يعاقب عميها قانؾف العقؾبات.
تجارة المخجرات باستخجام االنتخنت

ال تقتر ػػر عم ػػى ارتك ػػاغ االنترنػ ػ

اف السخػػاكؼ م ػػؽ اس ػػتخداـ االنترنػ ػ

ف ػػي ارتك ػػاغ

الجريسة بل
تدػػاهؼ بعػػض السؾاقػػع فػػي انحػراؼ الذػػباغ كخرؾصػػا مػػؽ السػراهقيؽ كذلػػػ مػػؽ خػػالؿ
انذاء مؾاقع
االلكتركنية بقرد االتجار بالسخدرات اك الس ثرات العقمية اك التػركيل لهػا اك تعاطيهػا
اك سػػهل التعامػػل فيهػػا اك تعاقػػد اك تعامػػل اك تفػػاكض بقرػػد ابػراـ الرػػفقات الستعمقػػة
باإلتجار بها باب شبل مؽ االشباؿ.
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استخجام االنتخنت في ارتكاب الجخيمة المنظمة
كهػي اسػػتخداـ شػػببة االنترنػ

بقرػػد اشػػاعة الفؾ ػػى بقرػد ا ػػعاؼ الشغػػاـ اك الثقػػة

بالشغاـ االلكتركنػي لمدكلػة اك اتػالؼ كتعظيػل اك اعاقػة اك اال ػرار بأنغسػة الحاسػؾغ
اك شببة السعمؾمات العائدة لمدكلػة بقرػد السدػاس بشغامهػا اك البشػى التحتيػة كنذػر اك
اذاع ػػة كق ػػائع كاذب ػػة اك مغمم ػػة بقر ػػد ا ػػعاؼ الثق ػػة بالشغ ػػاـ الس ػػالي االلكتركن ػػي اك
االكراؽ التجاريػ ػػة كالساليػ ػػة االلكتركنيػ ػػة كمػ ػػا ف ػ ػي حبسهػ ػػا بقرػ ػػد اال ػ ػرار باالقترػ ػػاد
الػػؾطشي كالثقػػة الساليػػة لمدكلػػة كاسػػتخداـ االنترني ػ

فػػي ارتكػػاغ ػرائؼ ردػػيل االم ػؾاؿ

حيث يأخذ السجرمؾف بأحدث التقشيات لررض خدمة نذاطاتهؼ سيسا كاف ػرائؼ ردػيل
االمؾاؿ عابرة لمحدكد.
تدويخ البيانات
كهػػي مػػؽ الج ػرائؼ السعمؾماتيػػة االكثػػر انتذػػا ار فػػال تكػػاد تخمػػؾ ريسػػة مػػؽ ػرائؼ نغػػؼ
السعمؾمػ ػػات مػ ػػؽ شػ ػػبل مػ ػػؽ اشػ ػػباؿ التزكيػ ػػر لمبيانػ ػػات مػ ػػؽ خػ ػػالؿ تزكيػ ػػر أك تقميػ ػػد اك
اصػػظشاع تؾقيػػع اك سػػشد أك كتابػػة الكتركنيػػة اك ذكيػػة اك ايػػة كسػػيمة اخػػرا اك اسػػتعساؿ
البظاق ػػة االلكتركني ػػة السقم ػػدة اك الس ػػزكرة م ػػع عمس ػػة ب ػػذلػ اك اص ػػظشع عس ػػدا كث ػػائق اك
سػػجالت اك قيػػؾد الكتركنيػػة اك احػػدث ترييػػر اك تالعػػب فػػي سػػشد الكتركنػػي صػػحيح ك
االستيالء عسدا عمى تؾقيع اك كتابة اك سشد كاستخدمها لسرمحته الذخرية.

القخصنة االلكتخونية
كيقرد بها ندخ الرير مذركع لشغؼ التذػريل لمحاسػب كالػدخؾؿ ريػر السذػركع بقرػد
تػػدمير السؾاقػػع االلكتركنيػػة ككػػل مػػؽ فػػػ اك نػػزع اك اتم ػ
ا هزة الحاسؾغ اك شببة السعمؾمات.
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تذػػفي ار لتؾقيػػع الكتركنػػي اك
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جخيمة االحتيال عن طخيق االنتخنت
مؽ الجرائؼ الي شاع استخدامها م خ ار استخداـ االنترن

في ارتكاغ ريسة االحتياؿ

كاستخداـ ا هزة الحاسؾغ بقرد التزميل اك الرش كافذػاء اسػرار كبيانػات السذػتركيؽ
لمريػر كاسػػتخداـ شػػببة االنترنػ

بقرػػد الرػػش عالمػػة تجاريػػة تعػػؾد لمريػػر كهػػذ الجػرائؼ

يعاقػػب عميهػػا قػػانؾف العقؾبػػات رقػػؼ  111لدػػشة  1969يمكعنناا يخننم اين يصام ا ن
يادكن ن ل يمةن ن ينس يمة ن ن ت م ػػؽ الجػ ػرائؼ السرتكب ػػة ع ػػؽ طري ػػق االنترنػ ػ

ن

انذ ػػاء السؾاق ػػع

االلكتركنيػػة اك السدػػاعدة فػػي انذػػاء مؾاقػػع عمػػى شػػببة السعمؾمػػات لمتػػركيل اك نتػػاج اك
تؾزيع مؾاد الدعارة ك السؾاقع التي تداعد في التحريض عمى الفدؾؽ كالفجؾر.
اف الج ػرائؼ التػػي ترتكػػب باسػػتخداـ االنترن ػ

كثي ػرة كمتشؾعػػة كيرػػعب حرػػرها كمشهػػا

ػرائؼ التهد ػػد كالدػػب كالقػػذؼ عػػؽ طريػػق االنترنػ
السؾاق ػ ػػع االفت ار ػ ػػية كاس ػ ػػتخداـ االنترنػ ػ ػ

كمسارسػػة لعبػػة القسػػار عػػؽ طريػػق

ف ػ ػػي التظف ػ ػػل اك ازع ػ ػػاج مد ػ ػػتخدمي ا هػ ػ ػزة

الحاس ػ ػػؾغ كش ػ ػػببة السعمؾم ػ ػػات ب ػ ػػدكف ترػ ػ ػريح اك اعاق ػ ػػة م ػ ػػؽ يد ػ ػػتخدمها كاس ػ ػػتخداـ
الحاسػػؾغ العائػػد لمريػػر بػػدكف تر ػريح فػػي اسػػتخداـ الحاسػػؾغ كافذػػاء االس ػرار لكمسػػة
السػ ػػركر كالبيانػ ػػات كالتذػ ػػهير كنذػ ػػر الرػ ػػؾر اك ندػ ػػب عبػ ػػارات تشظػ ػػؾب عمػ ػػى القػ ػػذؼ
كاستخداـ االنترن

كعمى كل مؽ اعتدا عمى السبادئ ك القيؼ الد شيػة اك االخالقيػة اك

االسػ ػرية اك اال تساعي ػػة اك حرم ػػة الحي ػػاة الخاص ػػة ع ػػؽ طري ػػق ش ػػببة السعمؾم ػػات أك
ا ه ػزة الحاسػػؾغ بػػاب شػػبل مػػؽ االشػػباؿ كتقػػديؼ معمؾمػػات ريػػر صػػحيحة لمحرػػؾؿ
عمى شهادة الترد ق االلكتركني.
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اخلامتح
في ختاـ هذا البحث الستؾا ع – كاف كاف العمؼ ال يختؼ ابدا طالسػا حيػا االندػاف
كاسػػتسر فػػي البحػػث كالسعرفػػة  -اف الجػرائؼ السعمؾماتيػػة مػػؽ طػراز الجػرائؼ السدػػتحدثة
فػػي مجتسعش ػػا فأنهػػا تختمػ ػ

عػػؽ الجػ ػرائؼ االخػػرا م ػػؽ حيػػث كي ي ػػة ارتكابه ػػا كاالدكات

السدػػتخدمة فػػي تشفيػػذ مثػػل هػػذ الجػرائؼ كاف تذػريع قػػانؾف لسبافحػػة الجػرائؼ السعمؾماتيػػة
ه ػػدؼ ال ػػى ت ػػؾفير حسايػ ػػة قانؾني ػػة لالس ػػتخداـ السذػ ػػركع لمحاس ػػؾغ كمعاقب ػػة مرتكبػ ػػي
االفعاؿ السجرمة التي تذػبل خظػر عمػى بػاقي السدػتخدميؽ مػؽ االشػخاص الظبيعيػيؽ
اك السعشؾييؽ كمشع اساءة استخداـ الحاسؾغ فػي تشفيػذ الجػرائؼ السعمؾماتيػة كاف الجػرائؼ
السعمؾماتيػػة هػػي ػرائؼ مدػػتحدثة ك لػػؼ ػػرد لهػػا تذػريعات خاصػػة لهػػذ الجػرائؼ كقػػد تػػؼ
معالجة هذ الجرائؼ في اكثر مؽ قانؾف عقابي كمشها قانؾف العقؾبات كقانؾف مبافحػة
االرهػػاغ كق ػؾانيؽ اخػػرا  .كاخي ػ اًر ار ػػؾ مػػؽ المجشػػة السشاقذػػة االخػػذ بعػػيؽ االعتبػػار
خبرتي الستؾا عة كالغركؼ االستثشائية التي مررنا بها هػذا العػاـ كالجهػد السبػذكؿ
في اعداد هذا البحث الستؾا ع مع فائق االحتراـ كالسحبة ك زيل الذبر .

اننتائج :
 -1اف الجرائؼ السعمؾماتية رائؼ د دة كتعبير لؼ رد في القؾانيؽ العقابية في العراؽ
في استخداـ التقشية الحد ثة كسا اف السجتسع العراقي لؼ يأل

مثل هذ الجرائؼ ك اف

االفعاؿ السشظؾية فيها انسا تؼ معالجتها في اكثر مؽ قانؾف عقابي كمشها قانؾف
العقؾبات ك قانؾف مبافحة االرهاغ ك قؾانيؽ اخرا.
-2اف الجرائؼ السعمؾماتية تختم

عؽ الجرائؼ العادية في اسمؾغ ارتكابها كشخص

مرتكبها كالؾسيمة السدتعسمة في ارتكابها كهي مؽ الجرائؼ الرعبة االكتذاؼ كسا انها
تحتاج الى خبراء مختريؽ في التحقيق فيها الف السجرـ ال ترؾ اث ار عشد ارتكابها
 -3اف الجرائؼ السعمؾماتية كثيرة كمتذعبة فسشها ما تعمق بالسداس بالحق العاـ
كمشها تؾ د فيها اعتبارات شخرية كتتعدد صؾر ارتكابها بيؽ االرهاغ كالسخدرات
كاالتجار بالبذر الى الدب كالقذؼ كالقرصشة كالجرائؼ السالية كاختراؽ السؾاقع كمشها
ما يذبل شاية خظرة كتتدرج لترل الى الجشح كهي رائؼ يرعب حررها مع
التظؾر الكبير كالتشؾع ك االبتكار في اسمؾغ ارتكابها.

انتوصياخ :
-1

ػػركرة االسػ ػراع ف ػػي تذػ ػريع ق ػػانؾف مبافح ػػة الجػ ػرائؼ السعمؾماتي ػػة عم ػػى اف يب ػػؾف

مؾافقا لمدستؾر كاف ال يسس هذا القانؾف الحريات الذخرية.
 -2اف الجػ ػرائؼ السعمؾماتي ػػة تحت ػػاج ال ػػى اع ػػادة الشغ ػػر ف ػػي ق ػػانؾف اص ػػؾؿ السحاكس ػػات
الجزائية رقؼ  23لدشة  1971السعدؿ كذلػ ألنها مؽ الجػرائؼ التػي تختمػ

فػي كسػائل

اثباتها عؽ الجرائؼ االخرا
 -3يج ػػب تؾعي ػػة الش ػػاس بسخ ػػاطر اس ػػتخداـ االنترنيػ ػ

م ػػؽ قب ػػل

ػػعاؼ الشف ػػؾس ك

مخاطرها عميهؼ كباألخص صرار الدؽ كاف تكؾف همػ تؾعية مؽ قبػل االعػالـ لكػي
تكؾف هشالػ اتذار كاسع لمتؾعية.
 -4اف الجرائؼ السعمؾماتية يجب اف تؼ البدء بخظؾات لحدؽ تظبيق قانؾنها كمشها
تشغيؼ عسل مباتب االنترن

كشركات االتراؿ السد كلة عؽ تؾفيرها.

 -5اف هشاؾ اتجاها تذريعيا لتذريع قانؾف الجرائؼ السعمؾماتية كالبد مؽ اعادة
الشغر في العقؾبات السشرؾص عميها في مدؾدة قانؾف الجرائؼ السعمؾماتية السؾ ؾدة
في مجمس الشؾاغ ألنها مبالد في بعزها.

املصادر
القرف الكريؼ
(أ)
 .1د .احسػػد محسػػؾد مرػػظفى

ػرائؼ الحاسػػبات فػػي التذ ػريع السرػػرب ح 1دار

الشهزة العربية_ القاهرة 2010
(ذ)
 .2أ .د .ذياغ مؾسى البدا شة  /كرقة عمسية الجرائؼ االلكتركنية  /السمتقى العمسػي –كمية العمؾـ االستراتيجية  /االردف 2014/ـ
(ر)
 .3ريػػؼ عفػػر الذ ػريسي هؾيػػة السجػػرـ االلكتركنػػي السركػػز العربػػي ألبحػػاث الفزػػاء
االلكتركني مرر 2012
 .4الحقؾقي رفد عيادة الهاشسي االرهػاغ االلكتركنػي ح2018 1ـ دار امجػد لمشذػر
كالتؾزيع عساف -االردف
( ش)
 .5شسدػػاف نػػا ي صػػالح الخيمػػي الج ػرائؼ السدػػتخدمة بظريقػػة ريػػر مذػػركعة لذػػببة
االنترني

دار الشهزة العربية _ القاهرة

(ع )
 .6د .عبدالر ػ ػػبؾر عب ػ ػػد الق ػ ػػؾب السحبس ػ ػػة الرقسي ػ ػػة كالجريس ػ ػػة السعمؾماتي ػ ػػة ح1
 2012مبتبة القانؾف كاالقتراد الدعؾدية -الرياض
 .7عبػ ػػد هللا سػ ػػميساف

شػ ػػرح قػ ػػانؾف العقؾبػ ػػات قدػ ػػؼ عػ ػػاـ ج 1دار الهػ ػػدا_

الرياض بدكف طبعة

( غ)
 .8د .رػ ػػادة نرػ ػػار االرهػ ػػاغ كالجريسػ ػػة االلكتركنيػ ػػة ح  2017 1العربػ ػػي لمشذػ ػػر
كالتؾزيع القاهرة
(ـ)
.9

اميؽ الركمي

ػرائؼ الكؾمبيػؾتر كاالنترنيػ

دار السظبؾعػات -برػداد ح 1

2003
 .10د.

حساد الهيثي  /رائؼ الحاسؾغ /ح / 1دار السشاهل  /عساف 2005

 .11د.

عبيػ ػػد الكعبػ ػػي الج ػ ػرائؼ الذػ ػػائعة عشػ ػػد اسػ ػػتخدـ الريػ ػػر السذػ ػػركع لذػ ػػببة

االنترني

ح  2دار الشهزة العربية _ القاهرة 2009ـ

. 12

عم ػػي س ػػبيبر الجريس ػػة السعمؾماتي ػػة ككي ي ػػة التر ػػدب له ػػا ح 1كت ػػاغ

الجسهؾرية لشذر _ مرر 2010ـ

(ف)
 .13نهال عبد القادر السؾمشي الجرائؼ السعمؾماتية بال طبعػة

دار الثقافػة _عسػاف

 2010ـ
(ق)
 .14هي ػػثؼ عبػ ػػد ال ػػرحسؽ  /الج ػ ػرائؼ االلكتركنيػ ػػة الؾاقع ػػة عمػ ػػى العػ ػػرض  /ح /1دار
العمؾـ لمشذر – القاهرة  2010ـ

 .15االنترني

:

 -1مؾسؾعة كيببيديا الحرة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9
%85%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
 -2السركز الديسقراطي العربي
https://democraticac.de/?p=35426

