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راتـــتشك  
"شَكَر نزِي منَج نَا كَذَِلكنْدع نةً ممعسورة القمر-25؛ اآلية "ن،  

  . شريف نبوي ؛ حديث"ال يشكر اهللا من لم يشكر الناس"

  

 مجد  وال هفال عطاء إال بإذنعرفانا؛  .عترافااوسبحانه وتعالى عرفانا  هللا أوال؛ الشكر
  فالكمال هللا والتواضع صفة النبالء،عترافا؛ او .إال بتقديره

مكافحة الجريمة خاصة، وتكريس العمل بالقانون على  عمل ويعمل الشكر ثانيا؛ لكل من
  ،عامةوإعالء رايته 

ز العمل محل الطرح؛ نجاإالشكر ثالثا؛ إلى كل من ساهم من بعيد أو من قريب في 
  أو الدعاء،سواء بالعمل 

، ولجنة بأفكاره وتصويباته القيمةي أفادنا ؛ الذرابعا؛ إلى األستاذ المشرف خاصة الشكر
  .ا بتوصياتها وتصويباتها القيمةنالتي سوف لن تبخل علي مة؛عا قشةناالم

 

 

 



 

 

داءــــإه  
.نبوي شريف ؛ حديث"تهادوا تحابوا"  

 

 اهللا عمرها، أطال ؛الوالدةالوالد؛ رحمه اهللا، . عائلتي الصغيرةاإلهداء أوال؛ إلى 
جعلني اهللا سندا وعونا لهن، ؛أخواتي  

، أحباب، حواشي، من أقارب ؛حياتيكل من له قيمة ومقام في  إلى اإلهداء ثانيا؛
،صحابأو  

وجرائم الوسط الرقمي  ،كل من يسعى إلى مكافحة الجريمة عموما إلى ؛ثالثااإلهداء 
.خصوصا  

 

 

 



  صراتـة المختـقائم
  :المختصرات باللغة العربية

 .قانون عقوبات".........................ع.ق"

  .قانون العقوبات الجزائري"......................ج.ع.ق"

  .قانون العقوبات الفرنسي".....................ف.ع.ق"

  .قانون العقوبات األردني".......................أ.ع.ق"

 .قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني"...................م أ.أ.ج.ق"

  .مجلد...................."......مج"

  .جريدة رسمية........................"ج ر"

  .دينار جزائري" .........................ج.د"

 .دينار أردني"...........................أ.د"

  .الدولية تصالاالشبكة ".......................الشبكة"

  :الفرنسيةالمختصرات باللغة 

"STAD ..............." Système de traitement automatisé de données. 

"Art"........................Article. 

"op.cit" ................... Ouvrage précédemment cité. 

"Idem" .....................   Même Référence. 

  



  

  

  

  

  

 مقـدمـــــة



 مقدمــــــــــــــــــــــة

 أ 

 

مادية -التي نعبر عنها في دراسة الحال بالوسط-؛ فلما كانت هذه البيئة"بيئته ابناإلنسان "   
من  انطالقامن الطبيعة ذاتها، فسهل تجريمها بعد تحديدها،  أفعالتقليدية ملموسة، ظهرت 

الواجب تجريمها والجزاء الجنائي المقرر  األفعالمبدأ الشرعية الجنائية الذي يفرض تحديد 
الذي  والعقاب سواء من حيث الوسط ذاته أو نظام التجريم ؛الذي لم يأت هكذا األمر .]1[لها

 التجريمأما ، االنتقام إالشهد بداية ما يسمى بالهرج والمرج وال سيد  ؛فالوسط .يقابله
رغم الفعل،  الرتكابمرحلة العقاب دون التجريم السابق  في بادئ األمرشهد ف والعقاب؛

قانون حمورابي، قانون  ؛أهمها فيفتتمثل  ؛ربانيةالوضعية والقديمة القوانين ال عديد بروز
موسى  يعةشر ،عشر، القوانين الفرعونية، القوانين اليونانية، قانون نابوليون يثناال األلواح

  .عليه السالم، والشريعة اإلسالمية

والمبادئ  األفكار واستمرار استقرارالمجتمعي التقليدي؛ ساهمت في مادية الوسط    
رغم  لدى العام والخاص، أصبحت معروفةمحل التجريم و األفعالفحددت  ؛السائدة التجريمية

سمى بالثورة تما  إطارخاصة في  ؛في العديد من المرات ؛التطور الذي مس هذا الوسط
لم تؤثر في مجال التجريم والعقاب، ال من  أنها إالالتي رغم حداثتها  ؛]2[األولىالصناعية 

  .نتائجهو الجنائية حيث مادية السلوكيات محل التجريم وال من حيث مبدأ الشرعية

؛ ظهرت أشكال عديدة ومتنوعة لإلجرام؛ منها ]3[غير أنه بظهور الثورة الصناعية الثانية   
ا ما يعد تقليديا ظهر في صورة حديثة متطورة، األمر ما يعد حديثا لم يعرف من قبل ومنه

الذي أفرز تحديات، إشكاالت وإشكاليات، إن من حيث الوسط ذاته أو من حيث التجريم 
ه نهضة تقنية وقصور تخذ يتطور بصورة ديناميكية رهيبة، قابلأوالعقاب، فالوسط الرقمي 

                                                             
 وقُلْنَا يا آدم" :قائال آدم عليه السالم حيث خاطب اهللا سبحانه وتعالى سيدنا ؛الذي يعد مبدأ قرءاني [1] 

كُنَأنْتَ اس كجوزنَّةَ وكُلَا الْجا ونْها مغَدثُ ريا حْئتُملَا شا وبتَقْر  هذٰةَ هرفَتَكُونَا الشَّج ينالظَّاِلم نورة البقرةس؛ 35، آية "م.  
 إلى غاية بدايات القرن التاسع عشر،  متدتاوانطالقا من أواخر القرن الثامن عشر لترا، جنإألول مرة في ظهرت  [2] 

الدين، الفرق بين أسماء سعد  :للمزيد طالع-كمساعد لإلنسان في شتى المجاالت،  مفادها بدايات ظهور اآلالت الميكانيكية
 :الموقع ،2015-08- 30: ، تاريخ التصفح2015-08-10: الصناعية األولى والثانية، تاريخ النشر الثورة

                                                                                            http://www.almrsal.com/post/262428    
حيث ظهرت في النصف الثاني من  ؛بالثورة التكنولوجية أو المرحلة الثانية من الثورة الصناعية الكبرىتسمى كذلك  [3]

القرن التاسع عشر وهي ممتدة إلى غاية عصرنا الحالي، مفادها بداية ظهور الوسائل التكنولوجية التي تمتاز بالمكونات     
      .أسماء سعد الدين، المرجع نفسه :للمزيد طالع-، يالعاملة بالنظام الرقم محسوسةوالنشاطات المعنوية ال
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في متناول -الوسط الرقمي-عناصرهبعد ما أصبحت ف؛ البطء في التجريم من حيثتشريعي 
أغلب أفراد المجتمع، بكل أطيافه؛ البالغ، القاصر؛ المتعلم، الجاهل؛ الذكي، الغبي؛ الطيب، 

 ستعمالهااأو  ستخدامهااجرام والمحب للحياة الهادئة، ظهرت فكرة إساءة المخادع؛ المحب لإل
     القوانين الجنائية التقليدية؛ جبعلى الحقوق والحريات، والمصالح المحمية بمو عتداءاالفي 
على  تجريملل تمنه؛ أن األسبقية في الظهور كان األمر الذي يفهم .الماديبالوسط  تصلتالو 

من ولج إلى الوسط  وه أحكامهبكل  التجريمأن  ؛حساب الوسط الرقمي، مما يقودنا للقول
  .إليهمن ولج  األخيرالرقمي وليس هذا 

لعدة  ؛-إلى ما تم ذكره أعاله باإلضافة-جرائم الوسط الرقميآثرنا دراسة موضوع    
 إطارالموضوع في  أهميةدمج  على أننا نرى الموضوعية،منها و الشخصية منها أسباب

   .نظرا لتكاملهما من حيث المصدر والمعنى األسباب

كون موضوع الدراسة من بين موضوعات مجال تنطوي أهم األسباب الشخصية على؛ ف   
المعنون بالقانون الجنائي والعلوم الجنائية، وتقريره كمقياس في السداسي الثالث  ،التخصص

باإلضافة إلى الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع ألسباب عديدة منها؛  ،من طور الماستر
أخرى في مجال موضوع الدراسة بصفة  كتساباوتطوير المعارف الجنائية بصفة عامة، 

على أن تتمثل أهم األسباب الموضوعية؛ في حيازة أغلب سكان العالم لألجهزة  .خاصة
تصال الدولية؛ مما يزيد من شبكة اال استغاللالرقمية؛ خاصة جهاز اإلعالم اآللي وأجهزة 

فرضيات التجاوزات والخروقات، خاصة أن مسألة العلم بالسلوكيات المجرمة في الوسط 
لدى العامة، مع الوقوف عند أهمية عناصر الوسط الرقمي في  االرقمي يكاد يكون منعدم

أو الترفيهي، وعالقة كل  ،الحياة اليومية للفرد المعاصر؛ سواء من الجانب المهني، الثقافي
 .رارا ناجمة عن السلوكيات الرقميةاألمر الذي قد يحدث أض ،ذلك بضرورة الحماية الجنائية

قة المتناسقة، حيث إلى حين تحرير المذكرة محل على أن ال ننسى قلة الدراسات الساب
     .الطرح؛ ال يوجد إجماع أو على األقل رأي غالب في مسألة مواجهة جرائم الوسط الرقمي

يتمثل  ؛هدف أساسعلى  جلهالموضوع الدراسة أهداف عديدة ومتنوعة، ترتكز على أنه    
موضوعية لجرائم شغلت بال العام والخاص، في شتى أنحاء العالم؛  في دراسة فقهية وقانونية

 األمر .نظرا لحداثتها وسرعت تطورها، واألضرار الهائلة التي تسببها في العالم الخارجي
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محاولة الوقوف على أهم أحكام ومبادئ جرائم بلورته في؛  يمكن-الهدف األساس-الذي
على مدى تطور وفعالية التشريع  كذلك الوقوفو الوسط الرقمي؛ من الناحية الفقهية،
من البحث في أحكامه، مزاياه، عيوبه وثغراته؛  نطالقااالجزائري في مجال الجرائم الرقمية؛ 

محاولة فهم؛ ومن ثم إيصال ما تم فهمه من خالل الدراسة و بتشريعات بعض الدول، مقارنة
جهة أخرى؛ لرفع اللبس  الرقمي منالمقترحة إلى عامة الناس من جهة، والفنيين في الوسط 

أمام الدراسات القادمة؛ من خالل توضيح أمور  في األخير فتح المجالن على أن إلى حد ما،
دراسة الحال للطابع الموضوعي دون  كتساءال نظرا ؛ولم يتم إدراجهاالدراسة تتعلق بعنوان 

    .الموضوع محل الطرح من جهة أخرى تساعاو من جهة، اإلجرائي

أن الموضوع محل ؛ ه من أفكار تدرجية المعنىما تم طرحه أعال يتضح من خالل    
 إشكالية إطارت الطرح تكتنفه العديد من اإلشكاالت واإلشكاليات، على أنها تنطوي جلها تح

فحداثة الوسط الرقمي ووجوده في الواقع المحسوس أمر أصبح ال مفر منه،  .أساسية واحدة
أمر حير العلماء والفقهاء؛ ؛ بالوسط المادي، وإما المنفصلة الموازية لهوطبيعته إما المتصلة 

؛ يجب عليه أوال أن يلج إليه ستفادة من خدماتهواال استغاللهخاصة وأن اإلنسان إذا ما أراد 
قادما من الوسط الحقيقي الملموس؛ مما يجعل الفعل المرتكب يكون ضمن إطاره وبواسطته، 

هذا  ،ون عادة ملموسة في الوسط الحقيقيأو غير المشروعة؛ تكلكن النتيجة المشروعة 
  :التساؤل وفق ما يليوجب علينا أ ؛الطرح ومضمونه الفكري القانوني

إلى الوسط الرقمي، ففيم تتمثل األبعاد  التجريمإذا ما سلمنا بولوج  -
  الموضوعية العامة والخاصة المتصلة بهذا الولوج ؟

 إشكاليتينن نفرعها إلى أشمولية اإلشكالية األساسية المطروحة؛ يمكن و اتساعمن  انطالقا   
  :فرعيتين؛ وفق ما يلي

إلى الوسط  التجريم المتصلة بولوجالموضوعية العامة  بعاداأل فيم تتمثل -
  الرقمي ؟
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ما مدى تجريم المشرع الجزائري للسلوكيات المتصلة بالوسط الرقمي؛ مقارنة  -
  والفرنسي ؟بالتشريعين األردني 

حيث إذا ما أردنا دراسة ، المنهج المتبع استنتاجيمكن  ؛من اإلشكالية المطروحة انطالقا   
من جدل فقهي؛ يجب أن نمر بوصف محل الجدل على أنه ظاهرة من  انطالقاأي موضوع 

بين العديد من الظواهر المجتمعية التي تتوجب الدراسة، هذا ما يقودنا إلى ضرورة إعمال 
للوصول إلى تحديد ؛ رناالمنهج المق، إضافة إلى االعتماد على التحليلي المنهج الوصفي

  .موقع النصوص الجزائرية ذات الصلة بالموضوع من حيث التكامل والفعالية

أغلبها إن لم نقل جلها ف ،-في األهمية-كما أشرنا أعالهوأما من حيث الدراسات السابقة      
عامة شاملة لكل أحكام ومبادئ جرائم الوسط الرقمي؛ لذلك اعتمدنا لم تصل بعد إلى نظرية 

  .على آراء وتشريعات مختلفة؛ انطالقا من دراسات قانونية ومراجع فقهية

في األخير نشير إال أننا سوف نركز دراستنا في حدود؛ فنية، فقهية، تشريعية، حيث فيما    
الدولية، والمعطيات  االتصالي وشبكة يخص الجانب الفني نقتصر على أجهزة اإلعالم اآلل

أما فيما يخص الرقمية التي تعالج بواسطة األجهزة األولى وتنتقل بفضل الشبكة الثانية، 
 واختلفتكون متصلة بكل نقاط أثارها الفقه سالدراسة من الزاوية الفقهية؛ فعلى األرجح 

الدراسة القانونية  وأخيرا من حيث فيها؛ سواء كانت قد عولجت من التشريعات أم ال،
المتصل بالتشريع؛ الجزائري،  على الجانب الموضوعي كأصل عام التشريعية؛ فسوف نركز

  .، مع التطرق إلى الجانب اإلجرائي لكن بصورة عرضية]4[والفرنسي األردني

بها؛ آثرنا أن  ةالمرتبط تالدراسة والتساؤال إشكاليةإلى اإلجابة المرجوة على  حتى نصل   
معنون  األولالفصل  .نفرغ المعلومات ذات الصلة في خطة منهجية؛ مقسمة إلى فصلين

 ح؛ من حيث طرولوجلل؛ نعرض من خالله األبعاد العامة الوسط الرقمي إلى التجريمبولوج 
مفهوم،  ؛ منةميالجريمة الرقالمتصلة ب واألحكامالمفهوم العام للوسط الرقمي من جهة، 

                                                             
عموما على  العتمادهما من جهة؛ تم التطرق إلى المشرعين األردني والفرنسي بالخصوص دون غيرهما؛ نظرا [4] 

، في دولة عربية نافذو  تابع-األردني- لكون األول ومن جهة أخرى؛ نظريتين مختلفتين في معالجة جرائم الوسط الرقمي،
      ونظرا لكون الثاني، -نرى الحقاسكما -تكاد تكون مثالية التي وجاء بنظرية متكاملة بخصوص جرائم الوسط الرقمي

   .-كما سنرى الحقا-في العديد من النقاط هالذي تبع الملهم األول للمشرع الجزائري، ؛كنموذج غربي أوربي -الفرنسي-
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، وأما الفصل الثاني فسوف نعالج من خالله؛ األحكام الخاصة أخرىمن جهة  ونتائجمظاهر 
  .الجنائي الخاص القانون نهجوفق ؛ ]5[بشكل منفصلجريمة رقمية  بكل

  

  

  

  

  

  
  

                                                             
.التحقيقصعب  اأمر يعد جرائم الوسط الرقمي؛ فحصرهاكل جريمة رقمية محل للدراسة، وليس كل    [5]  



  

  

  

  

  األولالفصل 

الوسط  إلىولوج التجريم 
 الرقمي
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فمـا هـو إال آليـة     ،الحاصلة في المجتمع الضارة التجريم يواكب دائما وأبدا التطورات   
المشرع كل ما يدور من أحداث في شـتى   يالحظ قانونية تضبط سلوك األشخاص فيه، حيث

لخ، ومن ثم يشـرع  ا...المجاالت؛ االجتماعية، المهنية، الثقافية، التجارية، السياسية، األمنية
دون أن ننسـى الحـد الفاصـل بـين     . -المجاالت-كل سلوك يمس ويضر بها قواعد تجرم

في بـدايات القـرن   -المشرع-المالحظات التي تستشف عبر أزمنة مختلفة؛ فما كان يالحظه
ليس نفسه ما الحظه في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وما الحظه في ذلك الثامن عشر 
  .ما يالحظه حاليا ذاتهالزمان ليس 

، أمـا  ]1[في بادئ األمر كانت الجريمة ترتكب بوسائل تقليدية وفي أوساط مادية محضـة    
حاليا فالوسائل التكنولوجية التي تبعت الثورة الصناعية الثانية؛ أدت إلى ظهور آليات حديثـة  

بل أكثر من ذلك خلقت هذه الوسائل التقنية وسط جديد مسـتحدث  . الجرائم الرتكابرقمية؛ 
، مما أدى بنا إلـى  ]2[غير المعروفة سابقا لجريمة بكل أنواعها؛ التقليدية والحديثة؛ا الرتكاب

 التجريم بكل أحكامه هو من ولجالتعبير بمصطلح الولوج في العنوان محل الدراسة؛ حيث أن 
؛ ألن األسبقية في الظهور كانت للجريمة؛ التي لها خلفيـات  وليس العكسإلى الوسط الرقمي 

  .]3[المدى، بقدر بعد خلفيات خلق اإلنسان والتحاقه باألرض تاريخية بعيدة

وفق منهج تصاعدي،  حيث كانبعدة مراحل؛  التجريم قبل ولوجه إلى الوسط الرقمي، مر   
المعنية بالتجريم، ظهرت بالتدرج  فالمجاالت. وعلى أساس مبدأ الكل مباح إلى ما جرم بنص

لجوانب جديدة ومتنوعة؛ حيث قبل ظهور التجارة مثال؛  واكتشافهعلى حسب تطور اإلنسان 
                                                             

كانت ترتكب سابقا عن طريق أشياء مادية ملموسة؛ كاآلالت الحادة، األسلحة وبأفعال مادية كاالختالس  الجريمة [1]
والنصب، وقد يكون لها أثر معنوي؛ كالسب والقذف، لكن المتفق عليه؛ أنها بكل تنوعاتها ترتكب في وسط مادي خارجي، 

   .تقوده إلى ذلك واليةة وسيلة أطبيعي الكل يلمسه ويحسه بطبيعته اإلنسانية؛ دون الحاجة ألي
 الجريمةأما مصطلح . ؛ كل السلوكيات المجرمة قبل ظهور ما يسمى بالوسط الرقميبالجريمة التقليديةالمقصود  [2]

   .؛ فيدل على تلك المواكبة لظهور هذا الوسط، وال يمكن ارتكابها إال من خاللهالحديثة
أو بظهور المدارس  فربط الفقهاء الغربيون ذلك؛ إما ببدايات تشكل الدولفي بدايات ظهور الجريمة؛ ختلف الفقه ا [3]

أما نظرائهم العرب، المسلمون؛ فيرون أن أول جريمة ارتكبت في العالم كانت؛ قتل قابيل ألخيه هابيل، مؤسسين . الفقهية
األحكام العامة : الجنائي العامالقانون (ناصر حمودي،  :للمزيد طالع–من سورة المائدة،  29ذلك على ما جاء في اآلية 

، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، معهد الحقوق، المركز الجامعي )لقانون العقوبات والنظرية العامة للجريمة
  .40-25، ص ص .2010-2009البويرة،  -العقيد آكلي محند أولحاج
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لم تكن تعرف الجرائم التجارية، وقبـل ظهـور االقتصـاد؛ لـم تكـن تعـرف الجـرائم        
إلخ، وهكذا إلى غاية ظهور الوسط الرقمي، الذي أدى بالضرورة إلى ظهـور  ...االقتصادية

األول على مضـمون الوسـط   صل لذلك علينا أن نبحث في هذا الف .]4[رقميالوسط الجرائم 
، ومن ثم البحث عن داللة هذا النوع الحديث من التجريم؛ الذي رغـم  كمفهوم تقني الرقمي

حداثته إلى أنه ال ينفصل عن التجريم التقليدي كما سوف نرى الحقا، باإلضافة إلى التعريج 
  .على مظاهر وآثار هذا الولوج

مباحث؛ نستعرض مـن خـالل المبحـث األول    الفصل األول إلى ثالثة  لذلك قمنا بتقسيم   
عناصر الوسط الرقمي ومدلول التجريم المتصل به، أما الثاني فسوف نفرده إلـى مظـاهر   

، ومن ثم نصل في األخير إلى المواجهةو إلى الوسط الرقمي من حيث األركان التجريمولوج 
  .إلى الوسط الرقمي التجريمتبيان أهم اآلثار الناتجة عن ولوج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
   .الثاني من المبحث األول التالي بالدراسةالتي سنتطرق لها كمفهوم مستقل بالشرح الوفير؛ في المطلب  [4]
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  به التجريم المتصلمفاهيم عامة حول الوسط الرقمي و: المبحث األول
هو أساس الربط بين الجريمة والوسـط   أن الواقع القول؛ يمكن سابقاما تم ذكره م انطالقا   

الرقمي؛ فهو من دفع باإلنسان إلى تحديد سلوكيات يعتبرها معادية للمجتمع وبالنتيجـة تـم   
وبالنتيجة تم  في العلوم التكنولوجية واالجتهادتجريمها، والواقع كذلك من دفع باإلنسان للبحث 

 اكتشـافها ي كان الهدف مـن وراء  وسائل تقنية حديثة، تعمل بنظام رقمي ثنائي؛ الت اكتشاف
أشخاص تتباين صفاتهم وأهدافهم كما  من طرف التجريم مدفوعا يلجخدماتي محض، قبل أن 

أخطر األوساط اإلجرامية علـى اإلطـالق؛    الذي أصبحسوف نرى الحقا؛ إلى هذا الوسط 
نـا  من هـذا المنطلـق آثر  . الجريمة الرتكابنظرا لما يمتاز به من آليات وظروف مسهلة 

في إطـاره  تخصيص المبحث األول إلى المفاهيم العامة؛ المتعلقة من جهة بالوسط الرقمي؛ 
  ).مطلب ثاني(؛ كمفهوم قانوني الرقمية، ومن جهة أخرى بالجريمة )مطلب أول( التقني

  اإلطار التقني للوسط الرقمي: المطلب األول

من الضروري قبل التطرق إلى الجوانب القانونية؛ لموضوع الدراسة، المرور على تحديد    
المفاهيم العامة ومكونات الوسط الرقمي في إطاره التقني المحض؛ لكونه الدخيل على مجال 

نطرحه وفـق؛ التعـريج أوال علـى مفهـوم الوسـط      األمر الذي سوف  .التجريم والعقاب
   ).فرع ثاني(ه ثانياان عناصر، وتبي)فرع أول(الرقمي

  مفهوم الوسط الرقمي: الفرع األول

من ما تم توضيحه أعاله، ورغبة في الوصول إلى التحديـد الـدقيق لمضـمون     انطالقا   
؛ توجب علينا البحث في مفهومه من ناحية الداللـة  الوسط الرقمي من الناحية التقنيةومفهوم 

  .تميزه عن األوساط األخرى للجريمةالعلمية والمميزات المرتبطة به؛ التي 

  الداللة العلمية للوسط الرقمي: أوال

الوسط الرقمي مصطلح مستحدث من حيث المضمون والداللة معا؛ فهذه األخيـرة تعـد      
وبما أنها أشمل . بمثابة العنصر المرتبط ارتباطا وثيقا مع مضمون أو محتوى الوسط الرقمي

إليـه المظهـر الخـارجي الواضـح للعيـان                 من المضمون لكونهـا تحتويـه وتضـيف   
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هذه  لتحديدف. والمحسوس من اإلنسان؛ آثرنا عنونة هذا الجزء بالداللة العلمية للوسط الرقمي
ومن ثم داللـة  " الوسط"عملنا على تجزئة المصطلح إلى جزئين؛ لنعرج على داللة  ،الداللة

اللة عامة للمصطلح المركب؛ من الناحيـة  ، وأخيرا نجمع المصطلحين معا لنكون د"الرقمية"
  .العلمية التقنية

وتعريفـه مـن   بعدة دالالت؛ على حسب تشكيله من جهة   هو مصطلح": الوسط"داللة . 1
عدمه من جهة ثانية، ومكان وقوعه في الجمل من جهة ثالثة؛ حيـث كـل هـذه الـدالالت     

 ".أوساط"بجمعه يصبح الذي ، بفتح الواو والسين وسكون الطاء" وسط"سم إمصدرها 

، دليله في ]5[بفتح السين وضم الطاء يعني بين طرفيه وهو جزء منه" وسط الشيء"حيث    
البركة تنزل وسط " :عباس أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ابنالسنة النبوية الشريفة؛ عن 

أحسن ، وقد يدل مصطلح الوسط على ]6["الطعام فكلوا من حافتيه وال تأكلوا من وسطه
 وأفضل الشيء؛ فخير األمور أوسطها، حيث يرى ابن عاشور في تفسيره أن معنى النفاسة

كما قد يكون معنى الوسط مرادفا لتصرفات . ]7[والعزة والخيار من لوازم معنى الوسط عرفا
اإلنسان في حياته اليومية المدنية والسياسية؛ فيقال هذا إنسان وسط أو وسطي ال هو متطرف 

  .تفتح، ال يميني وال يساريوال هو م

طلق على شخص وسيط يقدم حال وسطا؛ و هو األمر الـذي  تالوسط كذلك يمكن أن  كلمة   
نراه بقوة في أيامنا هذه خاصة مع زيادة النزاعات المسلحة غير الدولية فـي ليبيـا، مـالي    

إلخ؛ فالداللة هنا تأخذ من دور الشخص وليس مـن مكـان تواجـده أو صـفاته     ...وسوريا
  . الشخصية الذاتية

                                                             
: ، الموقع2015-05- 04: المعاني، معجم كلمات الكتروني، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح [5]

                                                                                               ar-http://www.almaany.com/ar/dict/ar         
، تاريخ 2004-09-01: الصف اإلسالمي، تاريخ النشر فشبكة المشكاة اإلسالمية، مفهوم الوسط وأثره في ائتال [6]

  http://www.meshkat.net/node/23197                                          : ، الموقع2015-05-04: التصفح
  [7] .، المرجع نفسهشبكة المشكاة اإلسالمية  
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عنون على إثره الموضوع المتصل بها؛ فهو المـرادف  أما الوسط المقصود بالدراسة والم   
المحض وليس المادي،  ]8[بمعناها المعنوي، االفتراضي" البيئة، المجال، المحيط"لمصطلحات 

حيث نقول الوسط العلمي أي البيئة العلمية؛ أشخاص العلم من علماء، فقهاء، أساتذة وطلبـة  
  .]9[يئة، النطاق وبتعبير أدق المجالفالمقصود بالوسط في دراسة الحال؛ الب .ومثقفون

الرقمية كمصطلح تعني أننا نتحدث عن األرقام؛ هذه األخيرة هي تلـك   ":الرقمية"داللة . 2
الرموز واألشكال التي تعارف عليها اإلنسان للتعبير عن تسلسل منطقي يساعد اإلنسان فـي  

أعـداد مركبـة مـن     فهـي  9، أما ما يفوق عن الرقم 9إلى  0واألرقام هي من . الحساب
؛ يفهم من هذا أن كل عدد 9و 0إذا األعداد غير محددة أما األرقام فهي تدور بين . ]10[أرقام

تقوم وفق -األرقام واألعداد-التي. هو مجموعة أرقام، لكن ليس بالضرورة كل رقم هو عدد
ـ   ن مجموعة أنظمة تختلف على حسب األرقام أو األعداد المعتمد عليها؛ فعندما نتحـدث ع

أعداد يقوم على نكون أمام نظام  ؛"Le système décimal numérique النظام العشري"
ـ بدرجة أقلإن كان يستعمل األرقام ، و10أساس العدد  ى ـ، باإلضافة إلى ذلك يوجد ما يسم

؛ الذي يقوم على أسس  "Le système numérique binaire ائيــبالنظام الرقمي الثن"
 Le système numériqueكالنظام الثمـاني "، باإلضافة إلى أنظمة أخرى 1و 0الرقمين 
octal " النظـام السـادس عشـر   "، و8؛ المؤسس على الرقمLe système numérique 

hexadécimal" 12[، باإلضافة إلى أنظمة أخرى عديدة ومتنوعة]11[16؛ القائم على العدد[.  
مصطلح الوسط الرقمي؛ هو الجامع بـين مصـطلحي الوسـط            : "الوسط الرقمي"داللة . 3

المجال أو النطاق أو البيئة التـي تعتمـد   "والرقمية، السابقين بالذكر؛ فمن خاللهما نقول أنه؛ 
  ".لقيامها على عناصر تعمل باألنظمة الرقمية، خاصة النظام الثنائي منها

                                                             
يدالن على  نالمعنى االفتراضي الرقمي المعنوي؛ يفرض االبتعاد عن البيئة الطبيعية والمحيط بمفهومه المعتاد اللذا [8]

   .مكونات الوسط التي تفرض نظام خاص هوالحفاظ عن البيئة من التلوث وما إلى ذلك؛ فالمقصود 
  [9] .مرجع سابقالمعاني،  

، 08ج ، ممجلة كلية العلوم اإلسالمية، "الحاسوب واإلعجاز العددي في القران الكريم"مروة أديب محمد الجوهري،  [10] 
   .08، ص 2014، 15/1عدد 
.14-12المرجع نفسه، ص ص  ،مروة أديب محمد الجوهري  [11]  

الثنائي، وإن كان يساعده في ذلك النظامين؛ أهم نظام لعمل الوسط الرقمي المطلوب في دراسة الحال؛ هو النظام نه أإال  [12]
    .الثماني والسادس عشر
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  الرقميالمميزات العلمية للوسط : ثانيا

نصل إلى مجموعة خصـائص عامـة؛   على إثر الداللة العلمية للوسط الرقمي؛ يمكن أن    
  :                             عن ما يشابهه والمتمثلة فيما يليه تميز

رغم كونه واحد من بين العديد من األوساط في العـالم  : الوسط الرقمي؛ وسط افتراضي. 1
، فهـو يقـع بـين    ]13[ها بكونه افتراضي محسوس غير ملمـوس إال أنه يمتاز عن ،اإلنساني

حاجزين؛ األول بوابة الولوج من الوسط الحقيقي الملموس إلى الوسط الرقمي، والثاني بمثابة 
عودة إلى الوسط الحقيقي؛ حيث من يلج إليه؛ هو إنسـان يعـيش فـي    والبوابة الخروج منه 

؛ ]14[يستعمل مجموعة أجهزة مادية ملموسـة الوسط الحقيقي ولكي يقوم بذلك يجب عليه أن 
التي بمجرد تفاعلها تلج به إلى الوسط الرقمي، على أنه يمكن أن تصبح هذه الخدمات مادية 

عـالم  "وال نقول " وسط افتراضي"ومن وجهة نظرنا؛ نقول بأن الوسط الرقمي هو . ملموسة
دة ومتغيرة أما العالم فهـو  بعض المراجع الفقهية؛ ألن األوساط متعد هكما تتداول" افتراضي

على أنه يتكون من مجموعـة   –إلى حد الساعة–واحد ثابت، فلإلنسان عالم واحد يعيش فيه 
  .]15[أجزاء وأوساط متكاملة بطبيعتها

والدقـة   السـرعة ب حيث يتصف: السرعة والتوفيررقمي؛ وسط يمتاز بالدقة، الوسط ال. 2
سـهولة   ؛بالضـرورة  تضم السرعة في طياتهـا ف ؛الفائقتين في القيام بالعمليات المقررة له

، أمـا  يـزات ممع إمكانية نقلها وفق نفس الم ،لتخزين الجيد للمعلومات المعالجةااالستخدام و
باإلضـافة إلـى    .]16[ال مجال للخطأ واإلهمالو ،المرجوةنتائج الالوصول إلى  الدقة فتضمن

                                                             
 :، تاريخ التصفح2007-12- 14: أحمد شعالن، التكنولوجيا الرقمية تختزل المسافة بين الواقع والوهم، تاريخ النشر [13]
                     /http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/12:  ، الموقع2015- 05-05

.تتمثل هذه الوسائل في عناصر الوسط الرقمي؛ التي سوف نتطرق لها الحقا   [14]  
يتطلب قواعد فتراضي يكون قد خلق عالم جديد موازي للعالم الحقيقي؛ مما إبأن الوسط الرقمي هو عالم فمن يدعي  [15] 

لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذا اإلطار، هل . وأحكام وقوانين مستقلة خاصة به، هذا ما يعد ضربا من الخيال
شخصي  داجتها-الوسط الرقمي الحديث يعد وسطا مكمال لألوساط األخرى التقليدية الطبيعية؟ على حسب وجهة نظرنا

جمعها كلها وأعاد  حيثدود وألغى الحد الفاصل بين كل األوساط التقليدية؛ ؛ الوسط الرقمي تجاوز كل الح-متواضع
   .تقني محض ؛شكل حديث معالجتها ومن ثم أظهرها في

: عـ، الموق2015- 08- 16: حـ، تاريخ التصف2012- 07-30: بدرية طاهر، عصر الرقمنة ومميزاتها، تاريخ النشر  [16] 
                                                                                                             http://infoglobe.org/blog/?p=349         
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حيث؛ الوقت، المال، المساحة؛ أما الدقة والسرعة، يضمن درجة عالية من التوفير سواء من 
الحديثـة؛   ةالوقت فهو يتداخل في السرعة المذكورة أعاله، وأما المال الذي يعد عصب الحيا

فالوسط الرقمي من أهم آليات تحقيق اإلستراتيجيات االقتصادية والمالية للـدول، الكيانـات   
  .]17[ن الربح اإلضافيواألفراد، باإلضافة إلى التوفير في المساحة؛ مما يحقق نوعا م

يتصف كذلك الوسط الرقمي بالتركيب؛ فهو مركب : وسط مركب متكامل ؛الوسط الرقمي. 3
المذكور سـابقا، لكـن األمـر     النظام الرقميمن العديد من األجهزة واآلليات؛ التي تعمل ب

فلكل واحد منها مهامه المعينة التي تنتهي ببداية مهام  لمالحظ هو عملها في صورة تكاملية؛ا
، وأساس هذا التكامل مبني على لغة رقميـة ال يمكـن فهمهـا إال بعـد     ]18[العنصر اآلخر

 ة مع بعضها البعض؛ عن طريق شبكة االتصالمعالجتها، فمثال أجهزة اإلعالم اآللي المتصل
  . ]TCP-IP " ]19"البروتوكول  تتفاهم بواسطةالدولية؛ 

وإن كـان حصـرها   -لحصرهاباإلضافة إلى مميزات أخرى، ال يسعنا المجال وال المقام    
 .]20[إلخ...؛ لعل أهمها السهولة في التعامل والشمولية-ضرب من الخيال

  عناصر الوسط الرقمي: الفرع الثاني

مكونات  من المشكلة؛ ]21[الوسط الرقمي دوره وفق عناصر تقنية متصلة أو منفصلةيؤدي    
الدولية، باإلضـافة   االتصالمادية ومعنوية متنوعة على غرار؛ أجهزة اإلعالم اآللي وشبكة 

. ]22[إلـخ ...إلى الهواتف الذكية الحديثة وحتى أجهزة االستقبال التلفزيونية الرقمية الحديثـة 

                                                             
، المحاضرة السابعة في إطار الفصل الدراسي الثاني، جامعة        )تنظيم وحفظ الوثائق االلكترونية(مرام المغربي،  [17] 

   .  05و  04، ص 2014أم القرى، السعودية، 
ن ــية المركزية بن يوسـف بدراسة حالة المكتبة الجامع: الرقمـنة في المكتبات الجامعية الجزائـريةباشوية سالم،   [18]

  :، الموقع2015-08- 16: ، تاريخ التصفح2009-12-21: ، تاريخ النشرخــدة

                                                                                                            http://www.journal.cybrarians.org/index.php  
.ع؛ فيما هو قادم من الدراسةلنا عودة إلى ذلك بنوع من التوس    [19]  
  [20] .، المرجع نفسهباشوية سالم  

عناصر الوسط الرقمي؛ تؤدي دورها، فرادا أو باالشتراك؛ فجهاز اإلعالم اآللي يقوم بالمعالجة اآللية للمعطيات، من  [21]
   .دون االشتراك مع األولدون االتصال بشبكة االتصال الدولية، أما هذه األخيرة فال يمكنها أن تؤدي دورها من 

.يعد كذلك ؛كل جهاز حديث يعمل بالرقمنة المذكورة   [22]  
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ـ  االتصالفي أجهزة اإلعالم اآللي، شبكة  دراسة الحال فينحصره  األمر الذي ن الدولية وم
 .في حكمهما؛ للتحكم في الموضوع من جهة ولكونها أهم األوساط الرقمية عالقة بالجريمة

  جهاز اإلعالم اآللي : أوال

أهم عنصر رقمي فعال وفاعل في إطار الجرائم محل الدراسة؛ هو جهاز اإلعالم اآللـي     
  :العامل بالنظام الرقمي وكل األجهزة الداخلة في حكمه؛ الذي نتطرق إليه وفق ما يلي

 بـاختالف تختلف التعاريف المتصلة بجهاز اإلعالم اآللي : التعريف بجهاز اإلعالم اآللي. 1
يعرفه وفق أبعاد وخلفيات فنيـة   أساسا والتوجه المرغوب فيه فرعا؛ فالتقني المعيار المعتمد

محضة، والقانوني يتبع المنهج العلمي القانوني الذي يخدم الموضوع المعتمد للدراسة، حيث 
 إما مسـتقلة أو مترابطـة؛ تتمثـل فـي التجهيـزات      مكوناتمجموعة :"يرى التقنيون بأنه

Matériels والبرمجياتLogiciels 23[، ولكل منها دور محدد[ ". 

أما من الناحية القانونية فآثرت بعض النصوص القانونية منها الداخلية ومنها الدولية على    
جهـاز  :"؛ الذي عرفه على أنه]24[تعريف جهاز اإلعالم اآللي، على غرار المشرع اإلماراتي

وإظهارها وحفظهـا وإرسـالها   إلكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها 
واستالمها بواسطة برامج وأنظمة معلومات إلكترونية، ويمكن أن يعمل بشكل مستقل أو مـع  

، ]26[لجهاز اإلعالم اآللي تسميات وأنـواع مختلفـة  و". ]25[أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخرى
  .تصب جلها في قالب واحد؛ ال يخرج عن مدلوله ومهامه الرقمية

                                                             
حلب، سورية،  اع للنشر والتوزيع،أروى يحيى عبد الرحمن االرياني، أساسيات تحليل وتصميم نظم المعلومات، شع  [23]

   .33، ص 2008
.القوانین؛ الفرنسیة، األردنیة والجزائریةآثرنا التطرق إلیھ؛ لعدم وجود نصوص تعرف جھاز اإلعالم اآللي في   [24]  

يتعلق بالمعامالت والتجارة اإللكترونية إلمارة  ،2002فيفري  12مؤرخ في  ،02-02؛ قانون رقم 02المادة :(راجع [25]
   ).دبي، اإلمارات العربية المتحدة

على  وهي كلمة مستنبطة من العد والحساب؛ التي تبقى منتقدة نظرا ألن دوره ال يقتصر بالحاسوب ؛كذلك يسمى  [26]
 التي تعني الحاسوب بالعربية ؛"computer"؛ وهي نقل حرفي للمصطلح اإلنجليزي بالكمبيوترالحساب، وهناك من يسميه 

 بلعيد، مدخل. ش.م :للمزيد طالع-، على مقصود واحد كما ذكر سابقا، باإلضافة إلى تسميات أخرى؛ على أنها كلها تدل
  ...........................=12العالمية، الجزائر، دون سنة نشر، ص  إلى هندسة الكمبيوتر، دار النشر الصفحات الزرقاء
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يمتاز جهاز اإلعالم اآللي بمجموعـة مـن الخصـائص    : خصائص جهاز اإلعالم اآللي. 2
 :والمميزات؛ التي جعلته أهم عنصر مكون للوسط الرقمي محل الدراسة، ولعل أهمها

يمكن لجهاز اإلعالم اآللي أن يقوم بمهامه ووظائفه بسرعة متناهية؛ فهو يقـوم  : السرعة -أ
 .]27[وان قليلةبإجراء ماليين العمليات خالل ث

للجهاز محل الدراسة بعد متناهي من الدقة في التحليل، المعالجة وإظهار النتائج؛ : الدقة -ب
 .]28[على النحو الذي يريده لكن ال يمكنه أن يمس بدقة المعالجة باستعمالهفمستخدمه يقوم 

لجهاز اإلعالم اآللي قدرة فائقة في تخزين المعلومات، وفي نفس : القدرة على التخزين -ج
     .]29[في أي مرحلة كانت عليها عملية المعالجة استرجاعهاالوقت 

لهذا الجهاز وظيفة واحدة ذات ثالثة فروع وثـالث أدوات؛  : وظائف جهاز اإلعالم اآللي .3
فهـي المعالجـة اآلليـة    حيث كل فرع وظيفي تقابله آلية إعمالها؛ فأما الوظيفة الرئيسـية  

 :، وأما الفرعية وآلياتها فهي]30[للمعطيات
البيانـات؛   استقبالأول وظيفة فرعية يقوم بها جهاز اإلعالم اآللي هي : البيانات ستقبالا -أ

 .]31[التي يتم إدخالها بغرض معالجتها ثم الحصول على نتائج

                                                                                                                                                                                                    

؛ حيث تم تطوير 1951كانت سنة  األولى، بخمسة مراحلفتتعدد وفق معيار النشأة والتطور؛ حيث مر ذلك  أنواعهأما =
المرحلة ، لكنه كان غالي الثمن، بطيء وكبير الحجم، أما "مانشلي وشارت"أول جهاز ألغراض تجارية على يد العالمان 

إلى تطوير  المرحلة الثالثةفانصبت على تطوير الجهاز من حيث السرعة، الحجم والتكلفة، ثم انتقل األمر في  الثانية
؛ إال أنها ربما أهم مراحل التطور؛ حيث تمكن اليابانيون من المرحلة الرابعةنفس النحو والغرض سارت الشاشات، وعلى 

تم التوصل إلى المرحلة الخامسة التي تمتاز  ثم أخيرامليون عملية في الثانية الواحدة،  1000الوصول بسرعة الجهاز إلى 
   نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الثانية،  :عللمزيد طال- بإمكانية الجهاز على تقليد العقل البشري، 

   .      33-30، ص ص 2010فة للنشر والتوزيع، األردن، عمان، دار الثقا
  [27]     .34، مرجع سابق، ص أروى يحيى عبد الرحمن االرياني 
  [28] .24المرجع نفسه، ص نهال عبد القادر المومني،   
.، المرجع والصفحة نفسهماعبد الرحمن االريانيأروى يحيى   [29]  
  [30]   .12، مرجع سابق، ص بلعيد، مدخل إلى هندسة الكمبيوتر. ش.م  

نهال عبد القادر  :للمزيد طالع-الخ، ...هي؛ لوحة التحكم، الفأرة، الماسح الضوئي ومشغل األقراص معدات اإلدخال [31]
اإلطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية في التشريع الجزائري (اللطيف معتوق، عبد  ؛25، المرجع نفسه، ص المومني

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج )والتشريع المقارن
    .21، ص2012لجزائر، باتنة، ا -لخضر
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بعد أن يتم إدخال البيانات في جهاز اإلعالم اآللـي؛ تـتم معالجتهـا    : معالجة البيانات -ب
، وهذا عن طريق معدات ]32[الرقمي واالستغالل لالستعمالبغرض جعلها في صور جاهزة 

 .]33[المعالجة والتخزين
بعد عملية المعالجة والتخزين، يمكـن أن يقـوم مسـتخدم الجهـاز     : إخراج المعطيات -ج

 .]34[؛ وهذا عن طريق معدات اإلخراجه بإخراجها في شكلها الجاهز، المستقل والمنفصل عن

  الدولية تصالاالشبكة : ثانيا

؛ التي عرفـت  أهم عنصر من عناصر الوسط الرقمي ثانيالدولية؛  االتصالتمثل شبكة    
  .الوظائفو المميزات، التعريف المنطوي علىمراحل عديدة لتصل إلى شكلها الحالي، 

، يمكن أن نعـرف  بنفس منطلق تعريف العنصر األول :الدولية تصالاالالتعريف بشبكة . 1
الدولية؛ حيث اختلفت التعاريف المتصلة بها وتنوعت على حسب المرجعيـة   االتصالشبكة 

شبكة تتألف من عدد كبير من الحواسيب  الموزعـة  : "في ذلك؛ فالتقنيون يعرفونها على أنها
عبر العالم والمترابطة مع بعضها البعض، والتي تستخدم في تواصلها بروتوكـول تواصـل   

   .على تكوين الشبكة وآلية عملها اؤسسم اتعريف الذي يعد، "]35[اإلنترنت

الدولية لم يكن مرغوبا فيه بشدة على ما  االتصالا من الناحية القانونية؛ فتعريف شبكة أم   
يبدو، وإنما المهم تبيان وظائفها ونتائجها في المجال اإلجرامي؛ حيث عرفها المشرع األردني 

بين أكثر من نظام معلومـات للحصـول علـى     ارتباط ":بـتحت تسمية الشبكة المعلوماتية 
 االتصـاالت كما عرفها المشرع الجزائـري تحـت تسـمية    ". البيانات والمعلومات وتبادلها
                                                             

 05، مؤرخ في 04- 09قانون رقم من  02تصبح معطيات رقمية، هذا ما أكدت عليه المادة  البيانات آليا؛بعد معالجة  [32]
عدد ) ج ر(جيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها، ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو2009أوت 

  .2009أوت  06، صادر بتاريخ 47

عبد الرحمن : للمزيد طالع-الخ، ...في؛ وحدة المعالجة المركزية، البرمجيات، الذاكرة معدات المعالجة والتخزينتتمثل   [33]
ستكمال متطلبات درجة ، أطروحة مقدمة ال)الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي دراسة مقارنة(جميل محمود حسين، 

  . 09و 08، ص 2008نابلس، فلسطين،  -اح الوطنيةالماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النج
  [34]  .22، مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق: للمزيد طالع- الخ، ...في؛ الشاشة، الطابعةمعدات اإلخراج تتمثل   

عمل حول  إلى ورشةورقة عمل مقدمة ، )"األحكام الموضوعية و اإلجرائية(جرائم المعلوماتية "طارق الخن، محمد  [35]
  .02، ص 2015- 02-05سوريا، - ، دمشقلكترونية السيبرانية وآلية تطبيقهاالتشريعات اال
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ـ الهاتفي  االتصاللكترونية وفق مفهوم واسع يدخل فيه حتى اإل     أو إرسـال  أي تراسـل  "بـ
ة بواسطة أي وسـيلة  عالمات أو إشارات أو كتابات أو صور أو معلومات مختلف استقبالأو 

تصب جلها في قالب واحـد؛   متعددة الدولية تسميات االتصالعلى أنه لشبكة ". ]36[لكترونيةإ
    .]38[ومسار نشأة وتطور ،]37[ال يخرج عن مدلولها ومهامها الرقمية

الدولية؛ كظاهرة تقنية رقمية منذ نشأتها  االتصالشبكة : الدولية تصالاالخصائص شبكة  .2
 :بالتدريج مجموعة من المميزات؛ لعل أهمها اكتسبتإلى غاية وقتنا الحالي؛ 

                                                             
، يتضمن قانون جرائم أنظمة المعلومات 2010سبتمبر  16، مؤرخ في 30-10رقم قانون ؛ 02المادة :(راجع [36] 

اإلعالم واالتصال جيات قانون يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوو؛ -02المادة (و )األردني
  .)2009 مرجع سابق الجزائري، مكافحتها،و

 Inter = Internationalالمركب من  « Internet »للمصطلح االنجليزي  كترجمة حرفية ؛"باإلنترنت"تسمى كذلك   [37]
األستاذ ، أيضا وصفها بشبكة الشبكات "بركلي"، كما سماها األستاذ األمريكي أي شبكةNet= Network أي دولي، و

، مذكرة لنيل )االنترنت والملكية الفكرية(مليكة عطوي،  :للمزيد طالع- ، والشبكة العنكبوتية االتصالشبكة ب "رنود ديفورأ"
  . 19، ص 2004، الجزائر، 3جامعة الجزائر  واالتصال، كلية العلوم واالتصال،جستير في علوم اإلعالم شهادة الما

أسست عن  1969كان الغرض منها عسكري محض، فالواليات المتحدة األمريكية في بدايات سنة  ظهرتأول ما  [38]
؛ لغرض إنشاء شبكة تواصل يمكنها أن توصل "ARPA"طريق وزارة الدفاع وكالة تهتم بمشاريع األبحاث المتقدمة 

بمواجهة أفكار المهتمة " راند"ة فكرة مؤسسانطالقا من المعلومة وتصمد لو حصلت حرب نووية مع اإلتحاد السوفياتي، 
محدودة تصل بين التي كانت ، "ARPANET" بـحيث تمكنت الوكالة من إنشاء شبكة تواصل وسمتها . الحرب الباردة

 1972لألبحاث، لكن سنة  دفي لوس أنجس وسانتا باربارا، وجامعة بوتاو ومعهد ستانفور اأربع نقاط فقط؛ جامعة كاليفورني
الشبكة بالتدريج؛ حيث مرت على مرحلة اختراع  ثم تواصل تطور. موقع مختلف 40أصبحت ترتبط بين حوالي 

؛ حيث بفضل من أهم مراحل تطور اإلنترنت، وهي "روبرت كان"و" فينتون كيرف"العالمين  بفضل" TCP-IP"البرتوكول
؛ "ARPANET"ازداد الضغط على شبكة  1984وفي سنة . ل اإلنترنتذلك تحدد طريقة نقل الرسائل والملفات داخ

" ARPANET"، وفي نفس الوقت أصبحت إدارة "MILNET"إلى خلق شبكة جديدة تسمى ب" ARPA"فعمدت وكالت 
      وسميت ألول مرة باسم اإلنترنت  ،"NSFNET"، فأصبح يطلق عليها اسم "NSF"من اختصاص مؤسسة العلوم الوطنية 

إلى نسبة موصولية  2011؛ بعد أن أصبحت متاحة للعامة، إلى أن وصلت في عام 1990شبكة التواصل الدولية سنة أو 
سيفوق  2020، وفي سنة  %70بليون نسمة؛ أي ثلث سكان المعمورة، مع توقع وصولها إلى حدود   2.3عالمية تقدر ب 

، مرجع سابق، نهال عبد القادر المومني :للمزيد طالع-، 6/1ة دد المتصلين بها؛ وهذا بنسبعدد األجهزة المتصلة بالشبكة ع
، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، )الحماية الجنائية للمعلومات على شبكة االنترنت(فتيحة رصاع، ؛ 37ص 

، المرجع يكة عطويمل؛ 15و 13، 12، ص 2012تلمسان، الجزائر، -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد
دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة "فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية، ؛ 17نفسه، ص 

، مكتب األمم المتحدة "السيبرانية والتدابير التي تتخذها الدول األعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها
   .02، ص 2013-02-28النمسا، - متحدة، فيينامنظمة األمم ال المعني بالمخدرات والجريمة،
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أصبحت الشبكة؛ آلية تقنية تربط العالم بأسره وبصـورة  : الدولية االتصالعالمية شبكة  -أ
 .فضل في نشأتهاولم تظل مقتصرة على الواليات المتحدة األمريكية التي لها ال دائمة،

فهي غير مملوكة ألي جهة كانت، على أنهـا تـدار   : الدولية االتصالشبكة  ستقالليةا -ب
والمتمثلـة فـي    ،]39[واسـتقالليتها بها  االتصالتحت إشراف جهات غير حكومية، وتحرير 

 .]ICANN"]40"يكان ومنظمة األ" ITU" لالتصاالتواإلتحاد الدولي  جمعية اإلنترنت
الدولية بمسـتغلها ومسـتعملها    االتصالتجتاز شبكة  :الدولية تصالاالافتراضية شبكة  -ج

 .؛ القائم على المعلومات الرقمية]41[االفتراضيحواجز الوسط الحقيقي إلى الوسط الرقمي 
الدولية مجموعة هائلة مـن الوظـائف؛    االتصاللشبكة : الدولية تصالاالوظائف شبكة . 3

 .خاصة في وقتنا الحالي، تقابلها مجموعة أخرى من اآلليات والوسائل لتحقيق ذلك

  :تتمثل أهم وظائفها فيما يلي :وظائف الشبكة تحديد -أ

سرعة، جودة ومزايا أكثـر   ؛؛ حيث تضمنالشبكة وظائفأهم  تصالااليعد : تصالاال -1/أ
أو وسائل التواصل  ]42[أو البريد اإللكتروني من الهاتف التقليدي؛ وهذا إما عن طريق المواقع

 .]43[الجهة القائمة بذلك حسب؛ على يبقى متنوعا تصالاالإال أن غرض  .جتماعياال

الشبكة؛ علمي ثقـافي   واستغالل استعمالقد يكون الهدف من : العلم والعلوم كتسابا -ب/أ
 .]44[محض؛ حيث أنها تحتوي على مجموعة هائلة من المعلومات والمكتبات الرقمية

                                                             
  .05مرجع سابق، ص محمد طارق الخن،   [39] 

 الدولي ادحتاالأما . رتباط بين الشبكاتتصال واالمؤسسة أمريكية مهامها تنسيق عمليات اال نترنت؛جمعية اال [40]
؛ التي تعد الجهة المشرفة على أسماء "يكانمنظمة األ"وأخيرا . تصاالت العالمية؛ فهو المشرف على منظومة االتصاالتلال

  .، المرجع والصفحة نفسهمامحمد طارق الخن: للمزيد طالع-المواقع وعناوينها، 
، مليكة عطوي: للمزيد طالع-، "بمؤسسة الحضور"في سبعينات القرن الماضي؛ " كازينوف"عبر عنها األستاذ كما   [41]

  .23مرجع سابق، ص
أشكالها وصورها، وهذا عن طريق  فستفادة منها على اختالعبارة عن؛ مساحة تسمح بتصفح المعلومات واال المواقع [42]

World Wide Web = الشبكة العنكبوتية العمالقة؛ التي تعرف بـ "www  " ،-نهال عبد القادر المومني: للمزيد طالع ،
تصال بين األفراد والمؤسسات؛ حيث يمتاز بالسهولة، فهو؛ وسيلة حديثة لال لكترونيالبريد اال أما. 40مرجع سابق، ص 

  .25، المرجع نفسه، ص مليكة عطوي: للمزيد طالع-المجانية النسبية والسرعة، 
 [43] .07، مرجع سابق، ص فتيحة رصاع  

  [44] .27، المرجع نفسه، ص مليكة عطوي 
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تعد الشبكة في عصرنا الحالي مالذ هام وهام جدا للحصـول علـى المـال     :التجارة -ج/أ
بالطريق " هارولد بريلر"و" بوركار جاريش"وممارسة التجارة؛ فقد سماها الباحثان األلمانيان 

 .]45[سريع للمال واألعمالال
 .الخ...باإلضافة إلى وظائف أخرى عديدة على غرار؛ التسلية واألعمال غير المشروعة 

     بالشبكة يجب تـوفر عناصـر حتميـة    لالتصال :آليات تحقيق وظائف الشبكةوسائل و. ب
فـي الشـبكة، وتـوفر     االشتراكجهاز اإلعالم اآللي مع ال يقبل تخلف أحدها، المتمثلة في؛ 

حيث يقـوم  ؛ وموديم برامج تعمل على إتاحة إمكانية العمل بالشبكة، باإلضافة إلى خط هاتفي
بتحويل اإلشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية  عن طريق التعديل وفك التعديل؛ هذا األخير

 استغاللال يمكن  التي ؛، هذه العناصر الحتمية المذكورة تعد أهم العناصر]46[والعكس أيضا
   .حدهاأبتخلف  واستعمالهاالشبكة 

  داللة جرائم الوسط الرقمي :المطلب الثاني

؛ من - الوسط الرقمي-التقني من العنوانبعد ما تم التطرق في المطلب األول إلى الجزء    
إلى الجزء القانوني  نتطرق في هذا المطلبحيث التعريف، الخصائص والعناصر؛ يمكن أن 

منه؛ وهو التجريم في الوسط محل الدراسة، مع الربط بالنظرية التقليدية للجريمة؛ وذلك من 
  .)فرع ثاني(ومضمونا )فرع أول(حيث البحث في الداللة؛ نطاقا

  نطاق داللة مصطلح جرائم الوسط الرقمي: الفرع األول

ـ آثرنا التضييق في نطاق المصطلح قبل تحديد دالل    أحـد أوسـاط    هته، فبعد أن نبين بأن
  . أنها تسمى بعدة تسميات؛ يمكن أن نصل إلى داللتها العامةالجريمة، ونوضح 

  األوساط المتعددة للجريمة: أوال

بالرجوع إلى النظرية التقليدية للجريمة؛ نجد بأنها تنقسم إلى أنواع عديدة ومتنوعة، لكـن     
جلها ترتكب في أوساط تقليدية محضة؛ تتسم بالماديات الملموسة والمعنويات المحسوسة، مما 

لكن يمكـن  . بوقائعها واالحتجاجيؤدي إلى إمكانية رؤيتها أو سماعها؛ وبالتالي يمكن إثباتها 
                                                             

.22، مرجع سابق، ص مليكة عطوي  [45]  

  .36، مرجع سابق، ص عبد القادر المومنينهال  [46]  
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وسـط   أوجـدت القول بأن الثورة التكنولوجية، التي قادتنا إلى ما يسمى بالوسط الرقمي؛ قد 
  . حديث غير معروف، أو على األقل يصعب على العامة فهمه والتعامل مع خباياه

؛ ترتكـب فـي   ]47[مـثال  جريمة القتل العمدف ؛الجريمة التقليدية في أوساط تقليديةترتكب    
الوسط المادي الملموس التقليدي، وبوسائل تقليدية كالسالح، لكن هذا ال يمنع من أن ترتكـب  

هذا ما يقودنا إلى الحديث عـن تكييـف هـذه    . هذه األخيرة في الوسط الرقمي أو بواسطته
وأنه في السابق كانـت   أم من جرائم الوسط الرقمي؟ خاصةالجريمة؛ هل هي جريمة تقليدية 

 ، مرور الزمن تظهر أوساط حديثة للجريمة، لكنها ال تغير من أحكامها؛ نظـرا لماديتهـا  مع 
أدى إلى حدوث ثورة في العلوم الجنائية؛ حيث وقـف الفقهـاء   إال أن الوسط محل الدراسة 

  . ]48[وعلماء هذا التخصص حائرين أمام  التطور الهائل لعدد الجرائم وجسامتها

     لجرائم الوسط الرقميالتسميات المختلفة : ثانيا

الفقهي، القانوني بشأنها؛ جعلها تكتسب العديد من  واالختالفحداثة جرائم الوسط الرقمي    
، على أن جلها تصب في معنى واحد؛ حيث سـوف نقـوم   وفق مرجعيات مختلفةالتسميات؛ 

  :المعتمدة قانونا وفقهاوبطرح هذه التسميات المختلفة 

   : تتمثل أهم التسميات القانونية المعتمدة في :اقانونالتسميات المعتمدة . 1

المشرع الجزائري نفس التسمية التي جاء بهـا   اعتمد :مشرعين الجزائري والفرنسـي ال -أ
حيـث  ، جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيـات ، المتمثلة في ]49[يره الفرنسيظن

                                                             
عدد )ج ر(قانون العقوبات الجزائري،  ، يتضمن1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم ؛ 254المادة :(راجع [47]
 ،1960ماي  01مؤرخ في  ،16-60قانون رقم ؛ 328/1المادة (و) متمم، معدل و1966جوان  11ادر بتاريخ ، ص49

portant  684, du 22 juillet 1992,-Loi n° 921, -Art 221(و) متممالعقوبات األردني، معدل ون قانون يتضم
         pénal français relatives à la répression des crimes et délits droitréforme des dispositions du 

          Contre les personnes, Modifié).                                                                                       
، "قراءة في االتجاهات التشريعية للجرائم االلكترونية مع بيان موقف الدول العربية وتجربة سلطنة عمان"يونس عرب،  [48]

 02سلطنة عمان، من  - ، مسقطتطوير التشريعات في مجال مكافحة الجرائم االلكترونية ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل
  .01ص  ، 2006 04 – 04إلى 
 Art de 323-1 a(و )نفسهقانون العقوبات الجزائري، المرجع ؛ 07مكرر  394مكرر إلى  394 المواد من:(راجع  [49]

des dispositions du droit pénal français  réforme685, du 22 juillet 1992, portant -Loi n° 92 ,7-323
).                                            Modifié relatives à la répression des crimes et délits contre les biens  
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إضافة جرائم معينة؛ التي تعـد أحـد    منهما إلى تتميم قانون العقوبات، عن طريقعمد كل 
لكن المشرع الجزائري أخلط . أنواع جرائم الوسط الرقمي وليست كلها؛ نظرا لضيق التسمية

-09المفاهيم بعد طرحة لتسميتين إضافيتين في مناسبات أخرى؛ حيث من خـالل قـانون   
بـين   ذلـك فجمع من خالل ، ]51[االتصالوجرائم تكنولوجيات اإلعالم أطلق تسمية  ]50[04

جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وأي جريمة أخرى تقليدية ترتكب أو يسهل 
المادة ، ومن خالل ]52[اإللكترونية لالتصاالتعن طريق منظومة معلوماتية أو نظام  ارتكابها

جريمة اإلسـاءة المنطويـة علـى     ارتكابقانون العقوبات؛ جعل من وسيلة  1/مكرر144
 لكترونيـة اإل الوسـائل  سمالرئيس الجمهورية تحت ، السب والقذف؛ الرقمية الموجه هانةاإل

  .واالتصال، فتخلى عن أنظمة المعالجة اآللية ومعدات التكنولوجيا ]53[والمعلوماتية

جرائم أما المشرع األردني فأطلق على الجرائم محل الدراسة؛ تسمية  :المشرع األردني -ب
وفحواها، حيث بهـذه التسـمية حـاول     مضمونها شمل فيأالتي تعد ؛ ]54[أنظمة المعلومات

أو بواسـطة  /حصر السلوكيات غير المشروعة المتصلة بالوسط الرقمي، والتي تقـع علـى  
  .المعلومة الرقمية

  خرىبعض التسميات األ. 2

  ؛وفقها المتداولة قانونا؛ ىيمكن تسمية الجرائم محل الدراسة بالعديد من التسميات األخر   
برز هذه أولعله من  .المشرع؛ الجزائري، الفرنسي واألردني كأصل عام مدهاتوالتي لم يع
جرائم أو /و ر، جرائم الكمبيوت]55[)جرائم المعلومات(الجريمة المعلوماتية التسميات؛

                                                             
  .مرجع سابق الجزائري، مكافحتها،جيات اإلعالم واالتصال والقواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوقانون  [50]

   .تحتمل التأويل؛ فتكنولوجيات اإلعالم واالتصال تدل في عادتها على الصحافة والعلوم السياسية لكنها تسمية  [51] 
، مكافحتهاجيات اإلعالم واالتصال والخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو قانون القواعدأ؛ -02المادة :(راجع [52] 

   ).المرجع نفسه، الجزائري
هانة أو سبا  أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق إكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن :(...نص المادة [53] 

  ...).وسيلة الكترونية أو معلوماتيةأو ...الكتابة أو
  .مرجع سابققانون جرائم أنظمة المعلومات األردني،   [54]
المتداولة فقها وأقلها تشريعا؛ حيث أغلب الكتب المتعلقة بالجريمة محل الدراسة والبحوث العلمية ذات التسميات أكثر  [55]

تفاقية إلحاقها بالتسمية المعتمدة من المشرع األردني سابقة الذكر، باإلضافة إلى تسمية اال يمكن كما. الصلة تسميها بذلك
= للمزيد- المعلومات، ولعلها أشمل من األولى،  أنظمة المعلومات بتقنية تاستبدلسترشادي التي العربية والقانون العربي اال
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التي  ؛الخ...]57[رانيةبلكترونية، والسيتسميات حديثة كالجريمة اإل، باإلضافة إلى ]56[تاإلنترن
  .األخير تكتسي المفهوم ذاته المطروح أعاله بخصوص جرائم الوسط الرقميتضل في 

 :أسباب اعتماد تسمية جرائم الوسط الرقمي. 3
؛ نظرا إلمكانية حصـر عناصـر الوسـط    لتسمية الواردة في عنوان الدراسةا اعتمادتم     

 .من جهة أخرى لشموليتهاو، من جهة الرقمي

  لجرائم الوسط الرقميالداللة العامة : الفرع الثاني

الوسـط  -األخيـر  ، ومع اعتبار هذاعلى جرائم الوسط الرقمي الةالتسميات الد اختالفعلى 
أحد أوساط الجريمة بصفة عامة؛ يمكن الوصول إلى داللة هذا النوع من الجرائم؛  ؛-الرقمي

                                                                                                                                                                                                    

قانون ؛ 2010، جامعة الدول العربية، )إقليمية(عربية تفاقيةااالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، : طالع=
    .2003الدول العربية،  جامعةحكمها،  وما في اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

إلى  ستمرتاوتسميات تقوم على عناصر الوسط الرقمي؛ فتسمية جرائم الكمبيوتر شاعت قبل ظهور وتعميم الشبكة،  [56]
وكالهما منتقد؛ لقصورهما، فاألول يقصي جرائم الشبكة، والثاني . وقتنا الحالي، وأما تسميت جرائم الشبكة فشاعت بعد ذلك

المواجهة التشريعية "سيناء عبد اهللا محسن، : للمزيد طالع– يقصي الجرائم التي ترتكب بالكمبيوتر دون االتصال بالشبكة،
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة اإلقليمية حول الجرائم ، "ي ضوء التشريعات الدولية والوطنيةللجرائم المتصلة بالكمبيوتر ف

تعزيز قدرات "خالد صالح الماوري، ؛ 51، ص 2007 -06 – 20إلى  19، المملكة المغربية، من المتصلة بالكمبيوتر
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة ، "بالكمبيوترالموارد البشرية في عمليات التحقيق واالدعاء والمحاكمة في الجرائم المتصلة 

؛ 77، ص 2007 - 06 –20إلى  19المملكة المغربية، من  -، الدار البيضاءاإلقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر
؛ 13و 12، ص 2005فة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، محمود أمحمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقا

، 2008بوعات الجامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، ير فرج يوسف، الجرائم المعلوماتية على شبكة االنترنت، دار المطأم
، 2007ات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ، منشور، جرائم المعلوماتية واالنترنتعبد اهللا عبد الكريم عبد اهللا؛ 67ص 
   .148ص 

نقول الجريمة ف، "cyber"؛ أن مصطلح  اإللكترونية يقابله بالفرنسية مصطلح "البداينةذياب موسى " يري األستاذ [57]
       ؛ فيسميها بالجريمة السيبرانية "cyber"وهناك من يأخذ بالترجمة الحرفية لمصطلح ". cybercrimeأواإللكترونية، 

" crime-e"الفرنسية بريمة اإللكترونية يقابله ، أما إدارة الدراسات والبحوث السعودية؛ فترى أن مصطلح الج)السيبيرية(
المعدات ذات  هياإللكترونية فالمهم مهما اختلفت المصطلحات ". cyber crime"ية يقابله نرايبومصطلح الجريمة الس

ذياب موسى البداينة، : للمزيد طالع–فحتى الثالجة ذات نبضات إلكترونية،ما يجعلها تسمية منتقدة، لنبضات اإللكترونية، ا
ورقة علمية مقدمة إلى الملتقى العلمي حول الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات ، "المفهوم واألسباب: الجرائم االلكترونية"

أحمد بن عبد ؛ 04، ص 2014 – 09 – 04إلى  02المملكة األردنية الهاشمية، من  -، عمانوالتحوالت اإلقليمية والدولية
ورقة عمل مقدمة ، "دعاوى الجرائم االلكترونية وأدلة إثباتها في التشريعات العربية بين الواقع والمأمول"، الرحمن البعادي

  .04، ص 2012-09- 25إلى  23السودان، من  - ، الخرطومإلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية
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فجرائم الوسط الرقمي؛ تطـرح  . عن طريق تحديد موضوعها والمقصود منها بصورة عامة
؛ ]59[، وموضوع أو الغاية مـن التجـريم  ]58[الكثير من التساؤالت من حيث زاوية التعريف

  .نظرا لحداثتها واتساعها الرهيب الذي مس بجميع مجاالت الحياة خاصة الحساسة منها

  تعريف جرائم الوسط الرقمي: أوال

؛ ]60[تلقائيةجرائم الوسط الرقمي بصورة مباشرة،  فقهاء القانون الجنائي على تعريفعمد   
البعض  عنه خرج الذي األمروكأنها إحدى الجرائم التقليدية التي تتفق في معيار واحد جامع، 

بالمفهوم التقليدي من  وارتباطهافعرفوها وفق أسس علمية من منطلق حداثتها من جهة  ؛منهم
القائمة على معيار واحد منفصل ومنها القائمة علـى عـدة    -األسس-منها ؛]61[جهة أخرى

  . ]63[على أنه توجد معايير أخرى لم نعتمد عليها في دراسة الحال. ]62[معايير متصلة
                                                             

مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص ، )جرائم المساس بأنظمة المعلومات(سمية مزغيش،  [58]
   .14، ص 2014بسكرة، الجزائر  - محمد خيضر قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

ائر، سة العليا للقضاء، الجز، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، المدر)الجريمة المعلوماتية(هيام حاجب،  [59]
  .09و 08، ص 2008

وير التشريعات في عمل تطورقة عمل مقدمة إلى ورشة ، "اتجاهات تبويبهاصور الجرائم االلكترونية و"عرب، يونس   [60]
  .02، ص 2006 -04 – 04إلى  02سلطنة عمان، من  - ، مسقطمجال مكافحة الجرائم االلكترونية

مصري الجنسية، أستاذ دكتور في ؛ فاألول ؛"Ulrich Sieber"الغربيوالفقيه " هشام رستم"الفقيه العربي على غرار [61]
موقع جامعة أسيوط، مصر، تاريخ : للمزيد طالع- ، القانون الجنائي، ورئيس قسم القانون الجنائي بجامعة أسيوط، مصر

: ، الموقع2015- 07- 20: ، تاريخ التصفح2012سنة : النشر
http://www.aun.edu.eg/arabic/membercv.php?M_ID=3439. ماكس معهد في مدير ؛ ألماني الجنسية؛والثاني 

 فرايبورغ، جامعة؛ الحقوق كلية في وعضو فخري أستاذكما يعد  الجنائي، ، مختص في القانونالخارجية للشؤون بالنك
معهد ماكس بالنك للقانون الجنائي األجنبي والدولي موقع : للمزيد طالع-، ميونيخ في ماكسيميليان لودفيغ وجامعة

 :، الموقع2015- 07-20: ، تاريخ التصفح2015- 06- 05:فريابورغ، ألمانيا، تاريخ النشر

                                                                                     https://www.mpicc.de/en/home/sieber.html   
موضوعية أو السلوك المجرم أو الوسيلة المعتمدة، أو بالنظر إلى المعيار الشخصي لدى الداللة القوم وفق ي فاألول [62]

فمؤسس مثال على موضوع الجريمة، أشكالها، عناصرها ووسائل ارتكابها معا، أو الصفات الشخصية  وأما الثانيالفاعل، 
لجامعة يمن عبد اهللا فكري، جرائم نظم المعلومات دراسة مقارنة، دار اأ :للمزيد طالع-معا، في الجاني وبيئة ارتكابها 

ورقة عمل مقدمة إلى ، "االنترنتجرائم الكمبيوتر و"نس عرب، يو؛ 82، ص 2007الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 
   .02و 01، ص 2002-02 – 12إلى  10اإلمارات العربية المتحدة، من  -، أبو ظبيمؤتمر األمن العربي

يعتمد بعض الفقه على معيار المقصود الواسع والمقصود الضيق؛ حيث من أنصار االتجاه األول الواسع نجد الفقيهان  [63]
 =كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته:" ، ويعرفون الجريمة محل الدراسة على أنها"باركر"واألمريكي " تيدمان"األلماني 
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تعددت التعاريف القائمة على : تعريف جرائم الوسط الرقمي بالنظر لمعيار واحد منفصل. 1
 :يليمعيار واحد بتعدد المعايير واختالفها؛ وفق ما 

 تعريفال لوضعأنصار هذا االتجاه؛  يعتمدون: المؤسس على موضوع الجريمة التعريف -أ
       على موضوعها، بغض النظـر عـن الوسـيلة المعتمـدة      ؛جرائم الوسط الرقميب المتصل

ـ . ]64[أو صفات الجاني والمجني عليه  ريف ذات الصـلة؛ تعريـف األسـتاذ   اومن أهم التع
"Rosenblatt"  ير مشروع موجه لنسخ نشاط غ:"فيه أن جرائم الوسط الرقمي هيالذي جاء

أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب أو التي تحول عـن     أو حذف أو تغيير
كل تصرف غيـر مشـروع   :"على أنها "Ulrich Sieber"،  كما عرفها األستاذ ]65["طريقه

منظمة التعاون "، أيضا لم تخرج عن ذلك كثيرا "]66[يتعلق بالمعالجة اآللية للمعطيات أو نقلها
كـل سـلوك   :" جرائم الوسط الرقمي على أنها ت؛ التي عرف"والتنمية في الميدان االقتصادي

          غير مشروع   أو منافي لألخالق أو غيـر مسـموح يـرتبط بالمعالجـة اآلليـة للبيانـات       
يعتمدان أيضا على معيار المفهـوم الواسـع   ، إال أن هذا التعريف والذي سبقه؛ "]67[أو بنقلها

  . ]68[للجريمة محل الدراسة

                                                                                                                                                                                                    

وأما االتجاه الثاني الضيق فمن أهم أنصاره ". المجني عليه أو مكسب يحققه الجانيبالمعلوماتية تترتب عنه خسارة تلحق ب=
كل سلوك غير مشروع أو غير مرخص له المتصل بالمعالجة اآللية للمعطيات  :" الذي عرفها على أنها" أولريش سيبر"الفقيه 

 والعلوم لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي، رسالة )الجريمة المعلوماتية(أمال قارة،  :للمزيد طالع- ،"أو بتحويلها
ويتضح من خالل التعارف الضيقة والواسعة؛ . 19و 18، ص 2002، الجزائر، 1جامعة الجزائر  الجنائية، كلية الحقوق،

أن األول يعتبر كل جريمة تتصل بعناصر الوسط الرقمي هي جريمة رقمية، وأما الثاني الضيق فيعتبر كل فعل غير 
التحديات ومستلزمات :األمن السيبراني"منى األشقر جبور، : للمزيد طالع-ع موجه ألنظمة المعلومات جريمة رقمية، مشرو

لبنان، من - وت، بيراألول للمتخصصين في أمن وسالمة الفضاء السيبراتني اللقاء السنويورقة عمل مقدمة إلى ، "المواجهة
   .20و 19قانونية والعربية، جامعة الدول العربية، ص ، المركز العربي للبحوث ال2012-08 -28إلى  27
النهضة العربية محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن االستخدام غير المشروع لشبكة االنترنت دراسة مقارنة، دار   [64]

  .34، ص 2005للنشر، القاهرة، مصر، 
  [65] .03مرجع سابق، ص ، "االنترنتجرائم الكمبيوتر و"يونس عرب،  
  [66] .07، مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق 

مشروع - برنامج تعزيز حكم القانون في بعض الدول العربية"لجنة الندوة اإلقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر،  [67]
  .05، ص 2007، برنامج األمم المتحدة للتنمية، المملكة المغربية، "تحديث النيابيات العامة

أهم معايير تعريف الجريمة منتقد؛ لتعقيده وصعوبة تحديد السلوكيات الواجب تجريمها، إال أنه يعد من هو معيار  [68] 
   .03، مرجع سابق، ص "ت تبويبهاصور الجرائم االلكترونية واتجاها"يونس عرب، : للمزيد طالع-الرقمية، 
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يقوم هذا المعيار؛ على أساس البحث : الجريمـة  رتكاباالمؤسس على وسيلة  التعريف -ب
 ارتكاب؛ فوسيلة ]69[الجريمة دون النظر في موضوعها وصفات مرتكبها ارتكابفي وسيلة 

جرائم الوسط الرقمي تتمثل في عناصره المذكورة آنفا؛ ومن أهم هذه التعـاريف؛ تعريـف   
كل أشكال السـلوك غيـر   :" الذي جاء فيه على أنها" Tiedemonتايديمان "الفقيه األلماني 

تـوم  "، كما عرفها ]70[" الحاسوب اآللي باستخدامالمشروع أو الضار بالمجتمع الذي يرتكب 
وقد تكون الوسيلة  ،"]71[الحاسوب كأداة رئيسية باستخدامفعل إجرامي يتم :" على أنها" فوستر

كل فعل غير مشروع يقع :"ولية؛ فتعرف الجريمة على أنهاالد االتصالالمستعملة؛ هي شبكة 
  .]73[إال أنه يبقى معيار منتقد". ]72[لالتصالبواسطة الشبكة الدولية 

الموجهة  االنتقاداتمن  انطالقا: الجاني فيالمؤسس على الصفات الشخصية  التعريف -ج
معيار جديد يهتم بصفات الجاني من حيث المعرفة  اعتمادإلى المعيارين السابقين بالذكر؛ تم 

الذي  ؛تعريف وزارة العدل األمريكية؛ ومن أهم التعاريف القائمة على هذا المعيار؛ ]74[التقنية
مكنه من تجريمة لفاعلها معرفة فنية بتقنية الحاسبات ":أن جرائم الوسط الرقمي هيء فيه جا
أية جريمـة يكـون متطلبـا    :" على أنها "David Thompson"، كما عرفها "]75[رتكابهاا

 .]77[إال أنه يضل معيارا منتقدا كسابقه". ]76[توافر لدى فاعلها معرفة تقنية للحاسب القترافها
                                                             

  [69] .08، مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق 
.والصفحة نفسهما، المرجع عبد اللطيف معتوق   [70]  
  [71] .15، مرجع سابق، ص محمود أمحمد عبابنة 

لثالث لرؤساء المؤتمر اورقة عمل مقدمة إلى ، "الجريمة االلكترونية والتغلب على تحدياتها"مفتاح بوبكر المطردي،  [72] 
   .13، ص 2012-09 – 25إلى  23السودان، من  -، الخرطومالمحاكم العليا في الدول العربية

األساسي المكون لها وليس إلى  السلوكأننا لكي نكون أمام جرائم الوسط الرقمي؛ يجب الرجوع إلى  على أساس [73]
في جريمة،  ستخدماليس مجرد أن الحاسب قد " أنه" RF.anderson" كما يرى األستاذ ، الوسائل المستخدمة لتحقيقه فحسب

 ؛  04مرجع سابق، ص ، "االنترنتجرائم الكمبيوتر و"يونس عرب، : للمزيد طالع–، "أن نعتبرها من الجرائم المعلوماتية

   .03، مرجع سابق، ص "صور الجرائم االلكترونية واتجاهات تبويبها"عرب، يونس 
  [74]  .07، المرجع نفسه، ص عبد اللطيف معتوق 
  [75] .34، مرجع سابق، ص محمد عبيد الكعبي 
  [76] .17و 16سابق، ص ، مرجع محمود أمحمد عبابنة  

ومساهمة جنائية؛ يرتكبها العديد من األشخاص بتوزيع األدوار، وكذلك أكثرها  شتراكالكون أغلبها جرائم  نظرا  [77]
صور الجرائم "يونس عرب، : للمزيد طالع– ن التعامل مع عناصر الوسط الرقمي،يرتكبها أشخاص مبتدئون؛ ال يتقنو

   .المرجع والصفحة نفسهما، "االلكترونية واتجاهات تبويبها
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قصـور  من  انطالقا: التعريف بجرائم الوسط الرقمي بالنظر إلى معايير عديدة متصلة -2
، تم البحث في إيجاد تعاريف أخرى تقوم علـى  الموجهة لها واالنتقاداتالتعريفات السابقة، 

؛ تعريـف منظمـة التعـاون    ومن أهمها ،أخرى جديدةأو -المذكورة سابقا -معايير متصلة
علـى األمـوال    االعتـداء من شأنه  امتناعأو كل فعل :" الوارد فيه أنهاوالتنمية  االقتصادي

المادية أو المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة عـن تـدخل التقنيـة       
المادي على  االعتداءحيث يضم حتى  توسعه الكبير؛ يعاب على هذا األخير .]78["المعلوماتية

 االعتداءات" :على أنها"  Masseماس "الفرنسي  كما يعرفها األستاذ .عناصر الوسط الرقمي
، هـذا  "]79[غير القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيـق الـربح  

  .]80[األخير يقوم على عدة معايير؛ المتمثلة في الوسيلة، الغرض وعدم المشروعية

  موضوع جرائم الوسط الرقمي: ثانيا

سلوك تقليدي بالنظر إلى التعاريف واسعة المفهوم المطروحة سابقا؛ يمكن أن نتصور كل    
جريمة رقمية، على أنه أغلب الفقه يرى غير ذلك؛  هو بعناصر الوسط الرقمي؛ مجرم يتصل

على عناصر الوسط الرقمـي   اعتمدفيفرقون بين تقنية المعلومات والمعلومات؛ حيث كل من 
لومات يكون أمام جريمة تقليدية يعاقب عليها وفق األحكام التقليدية، ومن دون المساس بالمع

 . ]81[رقميالوسط القصد المعلومات باالعتداء أو كوسيلة يكون أمام جرائم 

 التطور التاريخي لجرائم الوسط الرقمي: ثالثا

  ،-كما سـنرى الحقـا   -والتبليغ عنها اكتشافهابعدم  ؛الجرائم محل الطرح امتيازرغم       
سـتينات   مـن  انطالقـا إال أنها بدأت تظهر للوجود كظاهرة تمس بالمجتمع وفق مراحـل؛  

                                                             
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي لألعمال، كلية )نترنتاالالجريمة المرتكبة عبر (يوسف صغير،  [78]

   .13، ص 2013تيزي وزو، الجزائر، -معمريالحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود 
  [79] .17، مرجع سابق، ص محمود أمحمد عبابنة 

خالد بوكثير، : للمزيد طالع–، ولكل منها مزايا وعيوب؛ تبقى متعددة، التعاريف القائمة على هذا المعيارعلى أن  [80]
  .06و 05، ص 2006ناحية سطيف، الجزائر،  -مين، مذكرة نهاية التدريب، المنظمة الجهوية للمحا)الجرائم المعلوماتية(
" األستاذ يونس عرب"كما يرى . 02، مرجع سابق، ص "صور الجرائم االلكترونية واتجاهات تبويبها"عرب، يونس  [81] 

، الثقة، األمن، الربح ستخداماالأن الظاهر في جرائم الوسط الرقمي أنها تطال المعرفة، في المرجع والصفحة نفسهما؛ 
  . لكنها في حقيقة األمر ال تطال غير المعلومات المعالجة آليا في الوسط الرقمي ؛عتباراالوالمال، السمعة، 
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وسبعينات القرن الماضي، عندما شاعت سلوكيات التالعـب بالبيانـات المخزنـة وتـدمير     
عـن   وفي منتصف السبعينات بـدأ الحـديث  ]82[المنظومة المعلوماتية والتجسس المعلوماتي

سـنة  " لـوس أنجلـوس  "الظاهرة على أنها سلوك إجرامي خطير؛ خاصة بعد وقوع جريمة 
إكـويتي  "الماليـة   االستثمارات؛ التي أدت إلى تدمير أكبر شركات التأمين على ]83[1973

أما في الثمانينات فظهرت جرائم . ]84[مليار دوالر 2، حيث بلغت خسائرها "فندنج إنستورنس
 أنـه كـان   إال .]85[عن بعد ونشر الفيروسات االختراق؛ المتمثلة في رقمية، جديدة وخطيرة
هل هي جرائم بالمفهوم التقليدي أم هي جـرائم حديثـة، أم مجـرد    -السؤال المطروح دائما
اإلقـرار الصـريح بوجودهـا     فامتـازت وأما المرحلة الثانية  .]86[سلوكيات غير أخالقية؟

، والتحـذير  التجـريم على تهافت ال ؛عن الجريمة التقليدية، وأكبر دليل على ذلك وانفصالها
  . -القادمكما سنرى في المبحث - هادون وقوع ومحاولة وجود آليات للحلول

  

 

                                                             
.05، ص 2006-06-20قضاء باتنة، الجزائر، ، محاضرة ألقيت بمجلس )جرائم المعلوماتية(بوزام، أحمد    [82]  

ألف شخص وهمي وسجلتهم في الحاسب الخاص بها على  65؛ حيث اختلقت الشركة احتيالكيفت على أنها جريمة  [83] 
أنهم عمالء لها، وقامت بالتأمين على حياتهم بوثائق تأمين وهمية، مع قيامها كذلك ببيع هذه الوثائق لشركات إعادة تأمين،  

جرائم نظم المعلومات، مطابع ، ر داودحسن طاه: للمزيد طالع-من كبار موظفيها،  22ومن أهم اإلدانات بشأنها؛ معاقبة 
   .32و 31، ص 2000السعودية،  الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،

  [84] .31، المرجع نفسه، ص حسن طاهر داود 
  [85] .07مرجع سابق، ص ، "االنترنتجرائم الكمبيوتر و"يونس عرب،  

الجنائي يتفرجون دون حراك، فمنهم من وصفوا الجناة على أنهم أصحاب الثورة الرقمية جعلت من فقهاء القانون  [86]
أهداف بريئة ال تزيد عن رغبة إظهار التفوق، وذهب البعض األخر إلى أكثر من ذلك حيث قالوا أنهم يساعدون على إظهار 

مستبعدا إلى حد ما، لكن عيوب وثغرات أنظمة الحماية؛ لذلك ظل القول والحديث على أن هذه السلوكيات تشكل جرما أمرا 
التجريم؛ فاألغراض  بعدما تحولت نوايا المخترقين وأصبحت ذات بعد غرضي محدد؛ طافت إلى السطح من جديد فكرة

الدولية؛ فأصبح المخترق مثال  تصالاالإلخ، خاصة مع ظهور وبروز شبكة ...أصبحت مالية، أمنية، عسكرية وشخصية
جرائم "يونس عرب، : للمزيد طالع– بما أيام مما يكبدها خسائر كبيرة،عات وريعمل على تعطيل مواقع التسويق لسا

، مرجع سابق، "اللكترونية واتجاهات تبويبهاصور الجرائم ا"يونس عرب، والصفحة نفسهما؛ ، المرجع "الكمبيوتر واالنترنت
  .32و 31نفسه، ص حسن طاهر داود، المرجع ؛ 07و 06ص 



ولوج التجریم إلى الوسط الرقمي: الفصل األول  

- 23 - 

 

  إلى الوسط الرقمي التجريممظاهر ولوج : المبحث الثاني
بعدما توصلنا في المبحث األول إلى إبراز الوسط الرقمي كمفهوم تقني، والربط بينه وبين    

الجريمة بصورة عامة؛ من حيث التعاريف والمفاهيم العامة، سنتطرق في المبحـث الثـاني   
مـن الوسـط    خاللها تتضح صورة الولوج بـالتجريم ؛ إلى المظاهر التي من محل الطرح

؛ التـي  األركان العامة للجريمـة ، ولعل أهمها المعنوي الوسط الرقمي الحقيقي الملموس إلى
ـ مواجالو، )مطلب أول(ة التقليديةجريملل عن تلك المقررةتختلف  الفقهيـة  ، التشـريعية  ؛ةه

  .)مطلب ثاني(التي في ظاهرها تدل على أهمية وخطورة الجرائم محل الدراسة ؛والمؤسساتية

  باألركان العامة للجريمةالمظاهر المتصلة : المطلب األول

؛ العامة وصف سلوكيات موضوع الدراسة على أنها جرائم؛ يقودنا إلى البحث عن أركانها   
) فـرع ثـاني  (، المـادي )فـرع أول (الشرعي المتمثلة في؛ ،]87[جريمة من دون أركان فال 

  .]88[تختلف عن تلك المقررة فقها وقانونا للجريمة التقليدية التيو .)فرع ثالث(والمعنوي

  من حيث الركن الشرعي للجريمة: الفرع األول

؛ هو أول وأهم ركـن  "مبدأ الشرعية الجنائية"الركن الشرعي للجريمة أو كما يسمى كذلك    
في الجريمة حيث ال توجد جريمة من دون ركن شرعي، هذا األخير الذي يكون في فائـدة  

مبـدأ  . ]89[وصالح األفراد ويجعلهم في موقف دراية وتدبر للسـلوكيات غيـر المشـروعة   
إلى الوسط  التجريمى أحكام وتنتج عنه نتائج عديدة، لكن بعد ولوج الشرعية الجنائية يقوم عل

  .]90[الرقمي تغيرت مفاهيمه وأحكامه، وال يزال الفقهاء إلى حد اآلن مختلفون بشأنه

                                                             
.82، ص 2011جزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الن العقوبات الجزائرياهللا أوهايبية، شرح قانوعبد    [87]  
  [88] .59، مرجع سابق، ص يوسف صغير 

فقهي يعارض فكرة الركن الشرعي؛ على أساس أن النص الموجد للجريمة اليمكن أن يكون أحد  اتجاهإال أنه يوجد  [89]
السلوك المجرم بالنص،  ارتكابأركانها، ويرون كذلك أن النص التجريمي؛ هو وعاء نموذج الجريمة، باإلضافة إلى إمكانية 

 GARE ؛87و 86، المرجع نفسه، ص  أوهايبيةعبد اهللا: للمزيد طالع- لكن ال تقوم الجريمة مثل حالة أسباب اإلباحة،

Thierry et GINESTET Catherine, Droit Pénal Procédure Pénal, Imprimé par I.M.E,   France, 
2012, p 13.                                                                                                                                           

  [90] .60، المرجع نفسه، ص يوسف صغير  
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  األحكام العامة لمبدأ الشرعية الجنائية: أوال

الجريمة؛ يتوجب علينا بعد التسليم بأن مبدأ الشرعية الجنائية؛ يعد ركنا أساسيا وهاما لقيام    
  .تحديد أحكامه ولو بصورة عرضية من حيث التعريف والنتائج

تختلف التعاريف المقررة لمبدأ الشرعية الجنائية، علـى  : تعريف مبدأ الشرعية الجنائية. 1
الفقهية والصياغات التشريعية، إال أن جلها تصب في مفهوم واحد مفاده؛  االتجاهات اختالف

وعكفت . ]91[أي شخص جزائيا إال إذا وجد نص يجرم السلوك المتابع بشأنهال يمكن متابعة 
     .]93[على تعريف مبدأ الشرعية الجنائية بأساليب مختلفة]92[جل التشريعات الجنائية

تكمن أهمية مبدأ الشرعية الجنائي؛ في األحكـام الناتجـة   : نتائج مبدأ الشرعية الجنائية. 2
 :التاليعنه؛ التي نطرحها على النحو 

بمعنى؛ للمشرع الحق األصيل في التجريم والعقـاب،  : بالتجريم والعقاب المشرعنفراد إ -أ
 .]94[وال يمكن للسلطة التنفيذية أو القضائية أن تجرم وتعاقب

بالتفسير الضيق للـنص الجنـائي؛    االلتزام: حضر التفسير الواسع للنصوص الجنائية -ب
 .]95[حيث يجب البحث عن إرادة المشرع الحرفية، الحقيقية؛ وقت وضع النص

القياس؛ إلحاق واقعة غير منصوص على حكمهـا  : حضر القياس في المسائل الجزائية -ج
في علة الحكم؛ وفق هذا المفهوم؛ هو محظور في  الشتراكهمابواقعة أخرى منصوص عليها؛ 

 .]96[ل الجنائية، فال يمكن القياس بين واقعتين؛ األولى مجرمة والثانية غير مجرمةالمسائ

                                                             

  [91] . 86، مرجع سابق، ص عبد اهللا أوهايبية 
يختلف المشرع الجنائي من دولة ألخرى، فمثال في الجزائر؛ قد يشرع البرلمان بغرفتيه عن طريق القوانين، كما يمكن  [92]

، 156 -66لرئيس الجمهورية أن يشرع باألوامر، وكمالحظة؛ قانون العقوبات الجزائري صادر عن طريق أمر رقم 
، يتعلق 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96رقم مرسوم رئاسي ؛ 124و 122المادتين (:راجع-مرة،  21وعدل 

    ).، معدل ومتمم1996ديسمبر  08ريخ ، صادر بتا76عدد ) ج ر(ار نص تعديل الدستور الجزائري، بإصد
) مرجع سابققانون العقوبات األردني، ؛ 03المادة (و) سابق؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع 01 المادة:(راجع [93]

générales du  portant réforme des dispositions ,683, du 22 juillet 1992-n° 92Loi  ,01-Art 111(و
 ).                                                                                                         Modifié droit pénal français,   
  .83مرجع سابق، ص ناصر حمودي،   [94] 

  [95] .108-104، المرجع نفسه، ص ص اهللا أوهايبيةعبد  
  [96] .87و 86، المرجع نفسه، ص ناصر حمودي 
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ال يسري النص الجنائي على الماضي إال ما كان منه أقـل  : عدم رجعية النص الجنائي -د
؛ حيث وكأصل عام ال يمكن متابعة أي شخص على أي واقعة إال إذا كانت مجرمـة  ]97[شدة

 .إعمال قاعد القانون األصلح للمتهم، مع ارتكابهابنص قبل 
يطبق النص الجنائي علـى كـل   : تطبيق النص الجنائي من حيث المكانأحكام خاصة ب -ه

، ويكفـي أن يرتكـب   ]98[قليميةاإلالجريمة في إقليم الدولة المعنية؛ وفق مبدأ  ارتكبشخص 
 .]99[أخرىالسلوك أو تتحقق النتيجة في اإلقليم، كما يمكن تطبيق النص وفق حاالت 

  مبدأ الشرعية الجنائية وجرائم الوسط الرقمي: ثانيا

المادي على عناصر الوسط الرقمي؛ عن طريق تخريب األجهـزة   االعتداءالتسليم بأن     
، وحداثـة  ]100[بشكل منفصل عن المعلومات؛ يشكل جرائم تقليدية تحكمها النصوص التقليدية

  : وقع الفقه في إشكاليات عديدة أهمهاأالجرائم الماسة بالمعطيات؛ سلوكا وتجريما؛ 

قد ترتكب جـرائم تقليديـة فـي    : الجريمة التقليدية في الوسط الرقمي رتكاباإشكالية . 1
فمع ظاهرة القصور . لقتل، السب، القذف، وااالحتيالالوسط الرقمي مثل؛ السرقة، النصب، 

الفقه الجنائي حول إمكانية تطبيق الـنص التقليـدي مـن     اختلففي هذا الصدد؛  التشريعي
 :على النحو التالي]101[عدمه

؛ أنها جرائم تقليدية ترتكب بواسطة وسائل حديثة، لكنه رأي منتقـد  يرى جانب من الفقه -أ
وقت وضع النص لم تكن توجد عناصـر  فللنص الجنائي؛  قلخروجه عن مبدأ التفسير الضي

 .]102[الوسط الرقمي
                                                             

. 98-87، مرجع سابق، ص ناصر حمودي  [97]  
 - GARE Thierry et GINESTET Catherine , op.cit, p 34 et 3                                                      [98] 

.115- 99، المرجع نفسه، ص ص ناصر حمودي: للمزيد طالع-على غرار مبادئ؛ الشخصية، العينية والعالمية،    [99]  
  [100]  .21مرجع سابق، ص  أمال قارة، 

هذا اإلشكال؛ ال يطرح لدى الدول التي طورت نصوصها التجريمية بطريقة تتماشى ومبدأ الشرعية الجنائية، وعلى  [101]
سلوك يتعلق  14قام به مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة؛ فان جل دول العالم تجرم على األقل  استبيانحسب 

جرائم تقليدية تم تطوير النصوص بشأنها، مع تغيير طفيف في التسميات فمثال جريمة  10بجرائم الوسط الرقمي، منها 
فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن : لعللمزيد طا–على الشبكة،  االحتيالأصبحت تسما بجريمة  االحتيال

  .08و 07، مرجع سابق، ص ذياب موسى البداينة؛ 07و 06، مرجع سابق، ص الجريمة السيبرانية
  [102] .63و 62، 60، مرجع سابق، ص يوسف صغير 
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أن هذا النوع من السلوكيات يشكل جرائم حديثة تتطلب  يرى جانب آخر من الفقه؛كما  -ب
نصوص حديثة، لكنه رأي منتقد كذلك؛ لكونها تتصف بنفس سـلوكيات الجريمـة التقليديـة    

 .]103[وتختلف عنها في الوسط فقط، فإفراد لها نصوص جديدة سوف يقودنا إلى التكرار
فيتمثل في تطوير النصوص التقليدية الموجودة بإضـافة   أما الرأي الثالث وهو األرجح؛ -ج

على  االعتمادباإلضافة إلى فقرات أو مصطلحات حديثة تتناسب مع الجريمة محل الدراسة، 
 .]104[عند وضع المصطلحات وشرحها تقنيين وفنيين

الجريمة عن طريق  ارتكابفي حال  :جرائم الوسط الرقمي رتكاباإشكالية تحديد مكان . 2
الدولية؛ قد يكون السلوك اإلجرامي في دولة ويمر عبر عدة دول ثم تتحقـق   االتصالشبكة 

البحث في مكان  ؛الرأي الراجح بهذا الخصوص .-كما سنرى الحقا-النتيجة في دولة أخرى
  .]105[حكام التقليدية للجريمةمن األ انطالقا ؛ل ومكان تحقق النتيجة فقطفعال رتكابا

تتطور سلوكيات جرائم الوسـط  : ة التطور الرقميإشكالية عدم مواكبة التشريع لسرع. 3
الرقمي بصورة ديناميكية؛ فكل مرة تظهر أساليب جديدة كظاهرة تمس بالحقوق والحريـات  

هذا المضـمون يقودنـا إلـى    . ؛ مما يوجب على المشرع التدخل لتجريمها]106[وما إلى ذلك
 عادة ما تتصف بالبطء نظرا لمرورها عبر؛ التي سرعتها؛ الحديث عن آليات التشريع ومدى

  . ]107[المبادرة، الصياغة، المصادقة، اإلصدار والنشر

  من حيث الركن المادي للجريمة : الفرع الثاني

، مـا يقودنـا إلـى    شـرحه األمر الذي يطول  .من ركنها المادي انطالقاالجرائم تتمايز    
  .على جرائم الوسط الرقمي بعد ذلك إسقاطهانحاول ل على أهم أحكامه، االقتصار

                                                             

  [103] .62و 61، مرجع سابق، ص يوسف صغير 
   .08و 07، ص 2011، 09، عدد 24د ، مجلالتقني مجلة، "الجريمة المعلوماتية"محروس نصار غايب،  [104]

  [105] .28- 22، مرجع سابق، ص ص مفتاح بوبكر المطردي 
مشروع المواضيع المطروحة للنظر في إطار دراسة شاملة بشأن تأثير "فريق الخبراء المعني بالجريمة السيبرانية،  [106]

- متحدة، فييناوالجريمة، منظمة األمم ال المتحدة المعني بالمخدراتاألمم ، مكتب "الجريمة السيبرانية وتدابير التصدي لها
  .03، ص 2011-01- 21النمسا، 

ج ، مالكوفة مركز دراساتمجلة ، "الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية"عادل يوسف عبد النبي الشكري،  [107]
   .117، ص 2008، 07، عدد 01
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  األحكام العامة للركن المادي للجريمة : أوال

من التسليم بأن الركن المادي للجريمة هو ثاني أركانها، بعـد الـركن الشـرعي     انطالقا   
  .الموجد لها؛ نبحث عن أهم أحكامه المتمثلة أساسا؛ في تعريفه، عناصره ومراحله

لم يختلف الفقه كثيرا بخصوص إيجاد تعريف جامع مانع : تعريف الركن المادي للجريمة. 1
تطابق الفعل الذي أتاه الجاني مع النمـوذج القـانوني   :"ن المادي؛ حيث يرى أغلبهم أنهللرك

؛ ]109[، كما يسمى كذلك بالمظهر الخارجي للجريمة المجسد في الوسط المادي"]108[للجريمة
وتكمن أهمية الـركن  . السلوكيات الماسة بالمصالح المحمية ليجرمها حيث أن المشرع يحدد

 .-كما سنرى الحقا-؛ فالمشرع ال يعتد بالنوايا ]110[المادي في تجسيده لمبدأ مادية الجريمة

يتكون الركن المادي للجريمة كأصل عام من ثالثة  :عناصر الركن المادي للجريمة. 2
 : ]111[عناصر تكاملية؛ السلوك اإلجرامي، النتيجة والعالقة السببية

هو القيام بفعل جرمه القانون، أو عدم القيام بفعل أمر به القانون تحت  :السلوك اإلجرامي -أ
، كذلك يتحقـق وفـق   ]112[السلوك اإلجرامي قد يكون باإليجاب أو بالسلبف. طائلة التجريم

  .]113[العديد من الصور
ال تتحقق إال في الجريمة المادية التامة التي تتطلب النتيجة، ويقصد : النتيجة اإلجرامية -ب

 .]114[بها؛ األثر المادي الملموس الذي يحدثه السلوك اإلجرامي في العالم الخارجي

                                                             

  [108] .162، مرجع سابق، ص ناصر حمودي 
  [109] .64، مرجع سابق، ص يوسف صغير 
.163و 162، المرجع نفسه، ص ناصر حمودي  [110]  

جزء من السلوك في  وبارتكابعلى السلوك اإلجرامي؛ في الجرائم الشكلية  وتقتصرالجريمة التامة  ؛ فيتتكامل [111]
  .195-164، المرجع نفسه، ص ص ناصر حمودي: للمزيد طالع– الشروع،

  [112] .65و 64المرجع نفسه، ص ، يوسف صغير 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في : للمزيد طالع– أو متكررا، ،؛ أن يكون السلوك وقتيا أو مستمرا، بسيطا أو مركبامنها [113]

     .126-116، ص ص 2013نية، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثاالقانون الجزائي العام، 
وال تقوم هذه األخيرة إال بتحققه، لكن يمكن أن  ،النتيجة عنصر هام من عناصر الركن المادي للجريمة ؛كأصل عام [114]

أحسن ؛ 66، المرجع نفسه، ص يوسف صغير: للمزيد طالع-، الجرائم الشكلية وكذا في جرائم الشروع يستغنى عنه في
  .126، المرجع نفسه، ص بوسقيعة
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عناصر الركن المادي للجريمة؛ أن  الكتمالفي الجرائم التامة؛ يشترط  :العالقة السببية -ج
، فإذا ما ثبـت  ]115[يتم ربط النتيجة الجرمية بالسلوك اإلجرامي؛ وهذا وفق نظريات معينة 

الجريمة ومعها  انتفاءن المادي للجريمة، وبالنتيجة الرك انتفاءهذه العالقة؛ نكون أمام  انقطاع
  .]116[السبب بالمسبب ارتباطالمسؤولية الجنائية، وتسمى كذلك بصلة أو رابطة السببية؛ أي 

  ]117[الركن المادي رتكابامراحل  .3

  :يمر تكامل الركن المادي للجريمة وفق عدة مراحل؛ المتمثلة فيما يلي   

   تمتاز هذه المرحلة بالذاتية والشخصية؛ فالشخص الذي يفكر  :مرحلة التفكير والعزم -أ
في ارتكاب جريمة ثم ال يقوم بأي سلوك خارجي ملموس؛ ال يمكن متابعته ومعاقبته على 

لم يقم بأي سلوك خارجي ملموس؛ فمجرد التفكير ال يمس بالمصالح  كونه؛ ]118[ذلك
الوصول إلى ذهن الشخص ومعرفة  ؛-إن لم نقل استحالة-المحمية، باإلضافة إلى صعوبة 

 .]119[تفكيره بصورة دقيقة، وبالنتيجة صعوبة إثبات ذلك

هي المرحلة الثانية بعد التفكير والعزم؛ فينتقل الفاعل من التفكير  :مرحلة التحضير -ب
إال أنها ، مادية تالباطني والعزم الداخلي إلى التحضير المادي؛ باالستعداد والقيام بسلوكيا

 . ]120[ولتشجيع المشرع للعدولتضل مرحلة غير مجرمة؛ النعدام أثرها المادي، 

                                                             
؛ التي مفادها تساوي جميع األسباب نظرية تعادل األسبابالفقه الجنائي في أساس إعمال رابطة السببية، بين  فاختل [115] 

. التي مفادها البحث عن السبب المتصل مباشرة بالسلوك ؛"السبب المباشر"نظرية السبب المنتج وأ. وتعادلها، والكل مسئول
كل هذه . السلوك القادر وفق المجرى العادي لألمور أن يحدث النتيجة ؛ التي مفادها البحث عنبنظرية السبب المالئم أو

   .178-173، مرجع سابق، ص ص ناصر حمودي: للمزيد طالع–النظريات ال تعمل إال إذا ما تعددت األسباب، 
  [116]  .172، المرجع نفسه، ص ناصر حمودي 

       السلوك اإلجرامي في الجرائم التي  رتكاباالركن المادي في الجرائم التامة، وبمراحل  رتكابابمراحل نسميها  [117]
   .الركن المادي في جريمة حمل السالح من دون رخصة رتكاباتتطلب النتيجة الجرمية، فال يعقل القول مثال؛ مراحل  ال
إال أن هذا التفكير والعزم قد يصبح ظرفا مشددا في  ،كأصل عام ال يعاقب على النوايا مهما كانت درجاتهافالقانون  [118] 

للمزيد –على تكوين جماعة أشرار،  االتفاقيمكن أن يعاقب على النوايا؛ مثل جريمة  كاستثناءالجريمة، لكن  ارتكابحالة 
   .261-257ة، مرجع سابق، ص ص عبد اهللا أوهايبي: طالع

  [119] .258ة، المرجع نفسه، ص عبد اهللا أوهايبي 
: للمزيد طالع–، لكن كاستثناء يمكن أن تجرم األعمال التحضيرية؛ بنص صريح؛ كما سنرى الحقا في الفصل الثاني  [120]

  .09، مرجع سابق، صمحروس نصار غايب؛ 261ة، المرجع نفسه، ص عبد اهللا أوهايبي
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؛ فإذا في تنفيذ السلوك اإلجرامي حيث يبدأ الجاني فعال :)الشروع(بالتنفيذ مرحلة البدء -ج
ب خارجي عن إرادته وتحققت النتيجة نكون أمام جريمة تامة، وإذا لم تتحقق النتيجة لسب أتمه

 .]122[عدة أنواع اوله ]121[قوم على ركنين أساسيينت التي ؛أمام جريمة الشروعنكون 

  الركن المادي للجريمة وجرائم الوسط الرقمي: ثانيا

  :لعل أهم ما يميز الركن المادي في جرائم الوسط الرقمي   

جريمة من جرائم الوسط  رتكاباال يمكن تصور  :لزامية تدخل عناصر الوسط الرقميإ. 1
 علـى األقـل،  بأحد عناصر الوسط الرقمي  ةستعاناالالحديثة أو التقليدية، من دون  ؛الرقمي

التي يمتاز ركنها المادي بالماديـات والبـروز فـي العـالم      ؛على عكس الجريمة التقليدية
 .]123[في مسرحها تواجدهالجاني للجريمة من دون  رتكاباما ينتج عنه  ؛الخارجي

يعاقب على األعمال التحضيرية في جـرائم   ستثناءاك :العقاب على األعمال التحضيرية .2
ب ذلك يجك ،خاصة تلك المتعلقة بالمساس بأنظمة المعالجة المالية للمعطيات ؛الوسط الرقمي

هذا ما يقودنا إلى صعوبة الفصـل  ؛ على الجاني أن يعلم بداية النشاط والشروع فيه ونتيجته
يجـب عليـه    ا شبكيا؛فمثال من يريد أن يخترق موقع ،لتحضيرية وبداية التنفيذبين األعمال ا

 .]124[لي المزود بشبكة التواصل الدولية مع برامج االختراقم اآلتحضير جهاز اإلعال
محل الفقه حول طبيعة السلوك اإلجرامي  ختلفا: السلوك اإلجرامي طبيعة وصورتعدد . 3

ذوا طـابع   ه؟ الرأي الراجح أنفقط أم الحقيقي أيضا فتراضيااليتصل بالوسط ؛ هل الطرح
أما من حيث تعدد الصور؛ فيختلف السلوك . ]125[، لكن بآثار ونتائج مادية ملموسةفتراضيا

  .حسب نوع الجريمة ويتحول من سلوك بسيط إلى مركب، إلى متعدد، كما سنرى لحقا
                                                             

أو اكتماله مع عدم تحقق النتيجة نظرا  السلوك كتمالاوعدم باتخاذ إجراء مما ال يدع مجال للشك،  البدء فالتنفيذهما؛  [121] 
   .197-178، مرجع سابق، ص ص ناصر حمودي: للمزيد طالع–لسبب خارجي عن إرادة الجاني، 

؛ الذي يكتمل فيه السلوك لكن ال تتحقق والشروع التام؛ الذي ال يكتمل فيه السلوك اإلجرامي، الشروع الناقصأهمها؛  [122]
؛ التي بدورها تنقسم إلى نوعين؛ المطلقة والنسبية، وأغلب الفقه يرى العقاب على النسبية دون -الجريمة المستحيلة-النتيجة

   .142-135مرجع سابق، ص ص  ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة،: للمزيد طالع–المطلقة، 
  [123]  .05، مرجع سابق، ص فريق الخبراء المعني بالجريمة السيبرانية؛ 66، مرجع سابق، ص يوسف صغير 
  [124]  .67، المرجع نفسه، ص يوسف صغير ؛23، مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق 
  [125]  .، المرجع والصفحة نفسهمايوسف صغير 
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 اكتمالتختلف جرائم الوسط الرقمي من حيث  :عناصر الركن المادي كتمالامن حيث . 4
عناصر الركن المادي من عدمها؛ منها ما هي جرائم شكلية ومنها ما هي مادية؛ فالجرائم 
الشكلية ال تثير أي إشكال، أما المادية فتثير إشكاالت عديدة، منها؛ تحديد مكان وزمان 

  .]126[، وإقامة رابطة السببيةارتكابها

  ث الركن المعنوي للجريمةمن حي: الفرع الثالث

الركن المعنوي؛ ثالث أركان الجريمة التقليدية؛ المتمثل؛ أساسا في جانبها الشخصي المتعلق   
مباشرة بالجاني؛ فال يمكن تصور قيام جريمة من الجرائم التقليدية أو الحديثة من دون توفر 

أحكامه العامـة،   ، لذلك سوف نعرج على طرح]127[الركن المعنوي سواء بالقصد أو الخطأ
  .ومن ثم نحاول إسقاطها على جرائم الوسط الرقمي

  األحكام العامة للركن المعنوي للجريمة : أوال

للوقوف على األحكام العامة للركن المعنوي للجريمة؛ وجب علينا التطرق إلى التعريـف     
  .به، وخاصة التعريج على صوره التي تعد أهم ما يذكر بهذا الصدد

   يرى الفقه أنه يجب توفر لدى الفاعل قدر من الخطـأ   :لركن المعنوي للجريمةتعريف ا. 1
ومن هذا المنطلـق يمكـن أن   . أو اإلثم؛ فال تكفي ماديات الجريمة إلسناد المسؤولية الجنائية

". ]128[الصلة النفسية بين الجاني والسلوك المـادي :"نعرف الركن المعنوي للجريمة على أنه
أركان الجريمة وبنيانها القانوني من جهة، ولتقدير الجزاء  اكتمالوله؛ أهمية كبيرة من حيث 

  . ]129[من جهة ثانية الجنائي المناسب

                                                             
دولة ما وفي زمن محدد، وتتحقق النتيجة في دولة  ؛ فقد يرتكب الفعل فيتحديد مكان وزمان تحقق النتيجةمن حيث  [126]

؛ فالوسط؛ رقمي، تقني، من حيث قيام رابطة السببية وإثباتهاأما  .أخرى بعد مرورها عبر عدة دول ومع مرور زمن معين
ية، مركب، معقد؛ والتعقيد يزداد يوم بعد يوم في شكل ديناميكي رهيب، حيث إن كان تعدد األسباب في الجرائم التقليد

مقدورا عليه ويواجه بالنظريات التقليدية لحل اإلشكال، ففي جرائم دراسة الحال قد تكون األسباب بالماليين في شكل أرقام 
   .68سابق، ص مرجع يوسف صغير، : للمزيد طالع– ، وشفرات

  [127] .142ة، مرجع سابق، ص عبد اهللا أوهايبي 
  [128] .327ة، المرجع نفسه، ص عبد اهللا أوهايبي 
  [129] .219-217، مرجع سابق، ص ص ناصر حمودي 
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 :على صورتين ال ثالث لهما؛ وهما ةطويالمن: صور الركن المعنوي للجريمة. 2
سـلوك   الرتكـاب إرادة الجاني  اتجاه: "يعرف القصد الجنائي على أنه: القصد الجنـائي  -أ

إلـى   ، ويرى الفقه؛ أنه ينقسـم "]130[النتيجة بالتجريم وإرادته لتحققمجرم قانونا، مع علمه 
، والقصـد المحـدود وغيـر    ]131[لعل أهمها؛ القصد العام والخـاص أنواع عديدة ومتنوعة 

كما يقوم القصد الجنائي على عنصري؛ العلـم واإلرادة،  . ]133[، وأنواع أخرى]132[المحدود
علم الجاني بأركان الجريمة وعناصرها وفق النموذج التشريعي :" -العلم–حيث يقصد باألول 

السـلوك اإلجرامـي    الرتكابتوجه إرادة الجاني : "وأما اإلرادة فتعرف على أنها ".]134[لها
   .-كأصل عام-أمام تخلف قيام الجريمةنكون  ؛وبتخلف أحدهما ".]135[وتحقق النتيجة معا

إخالل بالتزامات الحيطة والحذر التي يفرضـها  :"على أنه الذي يعرف: الخطأ الجنائي -ب
جـوهر الخطـأ    يري الفقه أن، كما "]136[القانون الجنائي وعدم الحيلولة دون حدوث النتيجة

عام يقرره القانون منطويا على ضرورة مراعاة الحيطة، الحذر والحرص  مالتزاهو الجنائي؛ 
. ]138[كذلك يقوم هو اآلخر علـى عنصـري العلـم واإلرادة    .]137[على الحقوق والمصالح

 .]139[على مجموعة صور؛ ال يقوم إال بتوفر أحدها انطوائهباإلضافة إلى 

                                                             
.328ة، مرجع سابق، ص عبد اهللا أوهايبي  [130]  

؛ فيختلف من الخاص؛ يأخذ  نفس التعريف المذكور في المتن، المتوفر في جميع الجرائم العمدية، أما القصد العام [131] 
   .335ة، المرجع نفسه، ص عبد اهللا أوهايبي: للمزيد طالع–جريمة ألخرى؛ نتيجة إرادة الجاني لوقائع إضافية، 

؛ فمعناه عدم حصر غير المحدودوالنتيجة المراد تحقيقا، أما  ارتكابه؛ هو تحديد الجاني للسلوك المراد القصد المحدود [132]
   .228، مرجع سابق، ناصر حمودي: للمزيد طالع–الموضوع والنتيجة، 

ناصر حمودي، : للمزيد طالع– ر والقصد االحتمالي،والقصد المباشالبسيط والقصد مع سبق اإلصرار، كالقصد  [133]
   .228و 227المرجع نفسه، ص 

  [134] .223، المرجع نفسه، ص ناصر حمودي 
  [135] .143، مرجع سابق، ص الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة، 
  [136]  .، المرجع والصفحة نفسهماأحسن بوسقيعة 
  [137] .230المرجع نفسه، ص ، ناصر حمودي  

عكس ما يتصور العديد؛ على أن الخطأ الجنائي ال يتطلب وجود العلم واإلرادة؛ فإن وجودهما أمر ضروري لقيام  [138]
الجاني ال يرغب حيث أن  سيط يكمن في النتيجة اإلجرامية؛ختالف البالركن المعنوي للجريمة على أساس الخطأ، إال أن اال

   .343نفسه، ص ، المرجع عبد اهللا أوهايبية: للمزيد طالع– فيها وال يتوقعها،
االستخفاف باألمر وعدم اتخاذ  ؛حتياطاالعدم . ؛ الطيش، سوء التقدير ونقص المهارة المطلوبةالرعونةوهي  [139]

= ؛ عدم بذل عناية للقيام بما يجب القيام به وهو خطأهمالاال. لمنع حدوث الضرر الممكن تصوره ةاالحتياطات الالزم
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  الركن المعنوي للجريمة وجرائم الوسط الرقمي: ثانيا

جرائم الوسط الرقمي تتفق مع الجريمة التقليدية؛ من حيث الركن المعنوي العام فيمـا تـم     
توضيحه أعاله، لكنها تختلف عنها في بعض النقاط، لعل أهمها؛ من حيث عنصـري العلـم   

؛ فالجاني يعلم أنه يرتكب فعل غير مشروع، لكن في الوسط الرقمي بالتحديد وليس واإلرادة
التقليدي، باإلضافة إلى إرادته في القيام بالسلوك وتحقق النتيجة؛ التي فـي   في الوسط المادي

  .]140[أثرهها قد تخرج إلى الوسط المادي الملموس

أيضا اإلشكال المطروح في جرائم الوسط الرقمي من حيث الركن المعنوي؛ هو صعوبة    
ما ينتج عنه عن بعد؛ يكون  فاالتصالالدولية،  االتصالبشبكة  االتصالاإلثبات؛ خاصة عند 

  ]141[السلوكيات وتحقق النتائج عن بعد، فكيف يمكن إثبات القصد الجنائي؟ ارتكاب

  المظاهر المتصلة بالمواجهة الموضوعية والمؤسساتية : المطلب الثاني

 ، باإلضافة إلى ما تم ذكره أعـاله؛ إلى الوسط الرقمي التجريممظاهر ولوج  أيضا تتجلى   
 تـدفع أصبحت ظاهرة -جرائم الوسط الرقمي-في المواجهة الموضوعية والمؤسساتية؛ التي

لوصول إلى الحـد  إلى ضرورة ا ؛)فرع ثاني(الوطنية و )فرع أول( الدولية التشريعات بجل
  .مواجهةالمطلوب من ال

  من حيث المواجهة الدولية: الفرع األول

من الوسط  ، وخروجهاالفتراضيالوسط الرقمي  إلى التجريممن أهم مظاهر ولوج    
عن  لدراسة وتجريم السلوكيات محل الدراسة؛ التقليدي المادي؛ التهافت الدولي المتواصل

، التوصيات وإنشاء المؤسسات المتخصصة لمواجهة هذه الظاهرة اإلجرامية االتفاقياتطريق 
الحديثة؛ التي لم تستطع النصوص والمؤسسات التقليدية مواجهتها؛ ومن أهم الجهود الدولية 

                                                                                                                                                                                                    

القانون  احترام؛ عدم عدم مراعاة األنظمة. بضرورة اليقظة الدائمة اكتراثهالشخص بعدم  انحراف؛ االنتباه عدم. بالسلب=
نفسه،  ، المرجعناصر حمودي: للمزيد طالع-مع إمكانية إضافة صور أخرى، . بمفهومه الواسع مما يسبب ضررا للغير

  .349-345ص ص  ،المرجع نفسهعبد اهللا أوهايبية، ؛ 235-232ص ص 

  [140] .71، مرجع سابق، ص يوسف صغير 
.إثبات القصد الجنائي يدخل ضمن إطار إثبات الجريمة؛ األمر الذي سوف نتوسع فيه عند دراسة المبحث الموالي  [141]  
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، والمواجهة على المستوى ]142[هيئة األمم المتحدة تلك التي قامت بها الصدد؛ في هذا
؛ حيث نتوسع في ذلك على النحو ]144[على المستوى العربي، وأخيرا المواجهة ]143[األوروبي

  : التالي

  الجهود المبذولة على المستوى العالمي: أوال

سعى المجتمع الدولي؛ منذ بدايات ظهور جرائم الوسط الرقمي؛ إلى التـدخل لمواجهتهـا      
  .ة بهابشتى الوسائل، سواء عن طريق األمم المتحدة، أو الهيئات الدولية األخرى؛ المتصل

تدخلت األمم المتحدة في العديد من المـرات؛ لمحاولـة   : التدخل المباشر لألمم المتحدة. 1
 :مكافحة ظاهرة الجرائم المعلوماتية المستفحلة في المجتمع الحديث، وكان ذلك عن طريق

خالل المـؤتمر الثـامن لمنـع     بشأن الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر؛"هافانا"إصدار قرار -أ
، وقد جاء في ديباجته أن أهم دوافع المواجهة؛ التزايد ]145[1990الجريمة ومعاملة السجناء 

الملحوظ في استعمال عناصر الوسط الرقمي؛ مما دفع باألمم المتحدة للقلق المتزايـد حـول   
 .]146[المؤتمرون في هذا القرار على إصدار توصيات عامة؛ غير محددة كتفىاوذلك، 

خالل المـؤتمر الخـامس عشـر     ؛بشأن جرائم الكمبيوتر" ريو ديجانيرو"إصدار قرار  -ب
بعض النقاط الموضوعية، المنطوية على ب الذي أوصى ؛]147[للجمعية الدولية لقانون العقوبات

                                                             
  [142] .منها دول الدراسة؛ الجزائر، فرنسا، األردن، تقريبا نظرا لكونها هيئة عالمية تضم جل دول العالم  
.لكون فرنسا إحدى دول الدراسة؛ عضوا في النظام األوروبينظرا    [143]  
.الجزائر واألردن من بين بلدان الدراسة؛ عضوين في المنظومة العربيةلكون نظرا    [144]  
- األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة السجناء، هافاناقرار هافانا بشأن الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر، مؤتمر   [145]
   .1990كوبا، 
إلى الوسط الرقمي، مع تحسين تدابير  التجريممع ولوج  ى تحديث القوانين الجنائية لتتماشىالعمل عل؛ المتمثلة في  [146]

الحقوق والحريات الفردية، باإلضافة إلى بعض التوصيات  حتراما الوقت نفسهاألمن والوقاية المتعلقة بالحاسوب، وفي 
عديهم، والتعاون القضائي ااإلجرائية على غرار؛ الوقائية اإلرشادية لدى العامة والمتخصصين وتحسين مستوى القضاة ومس

شأن الجرائم ذات قرار هافانا ببنود : للمزيد طالع-حقوق ضحايا الجرائم محل الدراسة،  الدولي والثنائي، وأخيرا احترام
  .الصلة بالكمبيوتر، المرجع نفسه

مقررات وتوصيات مؤتمر ريو دي جانيرو بشأن جرائم الكمبيوتر، مؤتمر األمم المتحدة الخامس عشر للجمعية الدولية  [147]
   .1994أكتوبر  09-04البرازيل ، بين - ريو دي جانيرو لقانون العقوبات،
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، إال أنهـا وردة فـي   في حدود خمسة أنواعقائمة حد أدنى من جرائم الوسط الرقمي؛ تحديد 
 .  ]148[قالب واحد دون تصنيف

عملت األمم المتحدة على البحث المستمر في جرائم  ؛باإلضافة إلى القرارين السابقين  -ج
الوسط الرقمي؛ من الجانب الفني، القانوني، الفقهي واإلحصائي؛ عن طريق األمانة العامـة؛  

، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخـدرات  ]149[التي قدمت عدة أعمال في مؤتمرات متعاقبة
تقارير بمثابة  ؛ قدم]150[جريمة السيبراتيةوالجريمة، الذي عن طريق فريق الخبراء المعني بال

 .]151[إضافة معرفية يستعان بها في التشريع المتصل

أيضا، كان لبعض الكيانات الدولية الدور الفعال؛ : تدخل بعض الكيانات الدولية األخرى. 2
في مواجهة جرائم الوسط الرقمي أو على األقل تقديم اإلرشادات الفنية للجهات القانونية 

، والجمعية الدولية لمكافحة ]152[لالتصاالتوالفقهية المتخصصة، على غرار؛ اإلتحاد الدولي 
                                                             

، باإلضافة إلى جرائم )التزوير المعلوماتي(، وجرائم تزوير الكمبيوتر )المرتبط بالكمبيوترالغش ( االحتيالجرائم  وهي [148]
للمزيد –، ، وجرائم تخريب وإتالف الكمبيوتر، وجرائم الدخول غير المصرح به)اإلتالف(اإلضرار بالبيانات والبرامج

   .سابقمرجع ، جانيرو بشأن جرائم الكمبيوتر مقررات وتوصيات مؤتمر ريو ديبنود : طالع
ة، والمؤتمر الثالث عشر الذي عقبه،      على غرار؛ مؤتمر األمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائي [149]

التطورات األخيرة في استخدام العلم والتكنولوجيا من جانب المجرمين  " أمانة منظمة األمم المتحدة،: للمزيد طالع–
المتحدة الثاني  مؤتمر األممورقة عمل مقدمة إلى ، "والسلطات المختصة في مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجرائم الحاسوبية

      مانة منظمة األمم المتحدة، أ؛ 2010-04-19إلى  12البرازيل، من -، سلفادورعشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
، )السيبرانية(تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لألشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم االلكترونية"

تحدة ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر األمم الم، "واالتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي
  .2015-04-19إلى  12قطر، من -، الدوحةالثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

، 65/230خبراء دولي، أنشأته لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بطلب من الجمعية العامة الوارد في القرار فريق  [150] 
فريق : للمزيد طالع– شاملة لمواجهة التحديات العالمية،ستراتيجيات المن إعالن سلفادور بشأن اإل 42والمؤسس بالفقرة 

   .01سابق، ص مرجع ة شاملة عن الجريمة السيبرانية، الخبراء المعني بإجراء دراس
مشروع المواضيع المطروحة للنظر في إطار دراسة شاملة بشأن الجريمة السيبرانية "تقرير بعنوان  ؛على غرار [151]

دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة السيبرانية والتدابير التي تتخذها الدول األعضاء "وتقرير آخر بعنوان ". وتدابير التعدي لها
مرجع سابق، فريق الخبراء المعني بالجريمة السيبرانية، : للمزيد طالع- ، "والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها

   .جريمة السيبرانية، المرجع نفسهة شاملة عن الفريق الخبراء المعني بإجراء دراس؛ 02ص
للمزيد –دولة عضو،  192، وتضم "سويسرا"، مقرها جنيفتصالاال؛ تساعد العالم على المتحدةوكالة تابعة لألمم  [152]
، 2015-08-20: االتحاد الدولي لالتصاالت، نبذة عن االتحاد الدولي لالتصاالت، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح: طالع

  .http://www.itu.int/ar/about/Pages/default.aspx  :الموقع
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مي عن في مواجهة جرائم الوسط الرق ؛ حيث كان لهما الدور الفعال]153[جرائم المعلومات
والعملي الميداني  ،طريق الدراسات المتعاقبة ذات الطابع المزدوج؛ العلمي النظري من جهة

 .]154[من جهة أخرى

  الجهود المبذولة على المستوى األوربي: ثانيا

رهيبا مثلها مثل بـاقي قـارات    انتشاراشهدت جرائم الوسط الرقمي في القارة األوربية؛    
  :؛ وفق ما يلياالنتشارلمواجهة هذا العالم؛ مما أدى بالجهات المعنية إلى التدخل؛ 

إيمانا منه بضرورة التدخل لمواجهة الجرائم محل الدراسة، بعدما أصبحت : مجلس أوربا. 1
  :من الجانبين؛ القانوني أو التقني؛ قام المجلس ببذل جهود أهما ]155[ظاهرة العصر

األوربيـة المتعلقـة بـالجرائم     االتفاقية"تحت تسمية  2001إبرام اتفاقية أوربية سـنة   -أ
-11-23، تم التوقيع عليهـا بتـاريخ   "2001بودابست  باتفاقية"، وتسمى كذلك "السيبرانية

القانونية اإلقليمية لكونها؛ وسعت من صور جرائم ؛ حيث تعد من أهم النصوص ]156[2001
، وكذلك تعد الملهم األول للعديد من التشريعات الوطنيـة حتـى خـارج    ]157[الوسط الرقمي

                                                             
 [153]     :للمزيط طالع–، "فرنسا"، مقرها باريساانتشارهمكافحة جرائم الوسط الرقمي والحلول دون  دولية مهامها؛جمعية  

-Association Internationale De Lutte Contre La Cybercriminalité,  " Rapport D’activite", France, 
2009.                                                                                                                                                 

، واعتمد في تقسيمه للجرائم على نفس داد دليل عن جرائم الوسط الرقميبإع ؛-تصاالتتحاد الدولي لالاال-فقام األول [154]
؛ عن طريق طرح بعض األسئلة واإلجابة عنها بشكل يجعل فهمها ريبا، إال أنه توسع في شرحهاتق" بودابست اتفاقية" تقسيم

فمن خالل تقرير  ؛-الجمعية الدولية لمكافحة جرائم المعلومات-أما الثانيمن حيث تكوينها وأركانها أمرا سهال ومبسطا، 
توصيات ال ؛ على دراستها وإصداربشكل متواصل 2006النشاطات الصادر عنها يمكن القول؛ بأنها تعمل منذ تأسيسها سنة 

تحت عنوان  2008؛ حيث أثرت العديد من المحاضرات والندوات العلمية على غرار؛ تلك المنظمة في مصر سنة بشأنها
   :للمزيد طالع-  الرقمي من بين موضوعات المحاضرة، وكانت جرائم الوسط" السيبراني األمن والحياة الخاصة في القانون"

-Association Internationale De Lutte Contre La Cybercriminalité, idem; Division Applications 
TIC et Cybersécurité, "Comprendre la Cybercriminalité ",Guide pour les Pays en 
Développement, Union Internationale Des Télécommunications, 2009. 

، تاريخ 135محمد بجربي، االهتمام الدولي والمحلي بالجريمة االلكترونية، جريدة القانونية المغربية االلكترونية، عدد   [155]
                                                                   . http://www.alkanounia.com :ع، الموق2015- 03-20: ، تاريخ التصفح2014-12-01: النشر

- Convention sur la cybercriminalité- Budapest, Convention Européenne Internationale,          [156] 
Conseil de l’Europe, 2001.                                                                                                                                                                                              

المستهدفة لوفرة وسرية  بالجرائم"جرائم الوسط الرقمي إلى خمسة أنواع؛ فعنونت المجموعة األولى حيث قسمت  [157]
 =عتراضاغير القانوني، تدمير المعطيات،  عتراضاالالتي تضم؛ الدخول غير المشروع،  ،"وتكامل المعطيات والنظم



ولوج التجریم إلى الوسط الرقمي: الفصل األول  

- 36 - 

 

باإلضافة . ]158[أوربا، بل حتى بعض المنضمات القارية األخرى استنسختها وقامت بترجمتها
بودابست؛ يمكـن   التفاقيةرية؛ إلى ذلك قام المجلس األوربي بإصدار مذكرة إيضاحية، تفسي

  .]159[من خاللها رفع اللبس، الغموض والتوسع في فهم بنودها وأحكامها
فـي   ستمراراال؛ عمل المجلس األوربي على 2001 بودابست سنة اتفاقيةبعد إصدار  -ب

  . ]160[متابعة آثارها وتحدياتها؛ من خالل تقارير وإعالنات دورية
؛ أسندت مهـام  جرائم الوسط الرقميوخطورة  رتكابانظرا لسهولة : الشرطة األوربية. 2

علـى غـرار    ؛التـدخل إلى األجهزة الشرطية ب األمر الذي دفع. الوقاية للقواعد اإلجرائية
 ماديـة  التي تدخلت في العديد من المرات؛ بوسائل؛ -في القارة األوروبية-الشرطة األوربية

  .]161[يميةأكاد تكاد تكون ميدانية وأخرى علمية

                                                                                                                                                                                                    

 حتيالواالوتضم؛ التزوير المرتبط بالكمبيوتر  ،"بالكمبيوتربالجرائم المرتبطة "النظم، وأما المجموعة الثانية فسميت =
، المكونة من؛ الجرائم المتعلقة باألفعال "المحتوى الجرائم المرتبطة"بـالمرتبط بالكمبيوتر، والمجموعة الثالثة المعنونة 

وتضم؛  ،"ية والحقوق المجاورةالجرائم ضد الملكية األدب"وغير األخالقية فقط، وأما المجموعة الرابعة فتتعلق ب  اإلباحية
التي  "المرتبطة باألشخاص واألموال الجرائم"بـطائفة واحدة بنفس مفهوم العنوان، و أما المجموعة األخيرة التي تسمى 

على  عتداءاالطالع على البيانات الشخصية، المعلومات المضللة والزائفة، أنشطة ، التزوير، اإلحتيالاالتجرم السرقة، 
المعلومات، القرصنة، بث البيانات من مصادر مجهولة، الحصول على معلومات سرية،  ستخداماإساءة الخصوصية و

   Convention sur la cybercriminalité- Budapest, idem.:للمزيد طالع–إلخ، ... رهاب اإللكتروني، التشهيراإل
النهضة العربية أساليب المواجهة وفقا التفاقية بودابست، دار ، أحمد هالل عبد اهللا، جرائم المعلوماتية عابرة الحدود [158]

  .22و 21، ص 2007القاهرة، مصر،  للنشر،
-Convention sur la cybercriminalité-Budapest, "Rapport explicatif"Conseil de l’Europe, 2001. [159] 

؛ 2013مذكرة توجيهية سنة ".  مفهوم منظومة المعالجة اآللية للمعطيات"؛ حول 2012 مذكرة توجيهية سنة: أهمها [160]
من نفس  مذكرة توجيهية ثانية". نت تبو" ختراقاالمن فيروس  تفاقيةاالموقف "ومن ثم تعديلها في نفس السنة؛ متعلقة ب 

؛ متعلقة ية ثالثة من نفس السنةتوجيه مذكرة. ، وعدلت في نفس السنة"الشخصية نتحالاو حتيالاال"؛ حول السنة
باألشكال "؛ تتعلق مذكرة توجيهية رابعة من نفس السنة". بالهجمات على قاعدة البيانات المتعلقة بالمعلومات الحساسة"

وآخر مذكرة ". DDOS"؛ اهتمت بهجمات أيضا مذكرة توجيهية خامسة من ذات السنة. "الجديدة للبرمجيات الخبيثة
مذكرة توجيهية . ، وعدلت في نفس السنة"الولوج عبر الحدود الوطنية في المعلومات"؛ كانت بعنوان 2013توجيهية لسنة 

 القواعد المتصلة بالحصول على بيانات المشتركين"حول ؛ 2014تقرير سنة ". spams"فيروس  بـ هتمتا؛ 2014سنة 
مجلس االتحاد األوربي؛ : للمزيد طالع–، "أو مستخدمي عناصر الوسط الرقمي

                                                                        http://www.coe.int/web/portal/home        
؛ جاء فيه؛ تقديم مفهـوم لشـبكة   "الدولية تصالاالحماية مستخدمي شبكة "؛ تحت عنوان 2014تقرير فيفري : أهمها [161]

 =الدولية، تبيان خطورة وحداثة الجرائم المتصلة بها، توضيح الضعف والعجز األوربي بخصوص التصـدي لهـا   االتصال
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 الجهود المبذولة على المستوى العربي: ثالثا

بعد الدراسات والجهود ذات الصلة على المستوى العالمي واألوربـي؛ تـدخلت الـدول       
  :، الدراسات والبحوث، أهمهاسترشاديةاالالتعاهدي، األعمال  تفاقاالالعربية؛ عن طريق 

أبرمت الدول العربية األعضاء في جامعة : العربية لمكافحة جرائم المعلومات االتفاقية. 1
العربية  تفاقيةاال"متعلقة بجرائم الوسط الرقمي بعنوان تفاقيةاالدول العربية وفي إطارها؛ 

 .]163[عربية بهذا الشأن تفاقيةا، التي تعد أول ]162["2010لمكافحة جرائم المعلومات لسنة 
فحددت السلوكيات التي تعد جرائم مادة وأحكام ختامية؛  43، ةحيث جاءت مكونة من ديباج

باإلضافة إلى  .]164[ولكن دون تقسيمها إلى طوائف بل وردت الواحدة تلوى األخرى رقمية،
عنصر جد مهم؛ المتمثل في إلزامية تشديد عقوبة الجريمة التقليدية المرتكبة في الوسط 

  .  كل جريمة تقليدية تتصل بالوسط الرقمي؛ جريمة رقمية عتبارا، ما يدل على ]165[الرقمي

: قانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما فـي حكمهـا  .2
، 19/2003د-495مجلس وزارء العدل العربي؛ في دورته التاسعة عشر بالقرار رقم  عتمدا

          والعشـرون بـالقرار رقــم   ومجلـس وزراء الداخليـة العربـي؛ فـي دورتـه الحاديـة       
                                                                                                                                                                                                    

ـ – بهدف مكافـحة الجرائــم محـل الدراسـة،   م توصيات في شكل خطة مستقبلية ـموضوعيا وإجرائيا، تقدي= د ـللمزي
  :عـطال

-Groupe de Travail Interministériel Sur la Lutte Contre la Cybercriminalité, "Protéger les 
Internautes", Rapport sur la Cybercriminalité, Europol , 2014. 

  [162] .، مرجع سابقاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 
، دولة اإلمارات األردنية الهاشميةالمملكة لم تصادق عليها إال ستة دول من بين ثمانية عشر دولة موقعة، وهي؛ لكن  [163] 

بالتوقيع فقط، وفيما  فاكتفت الجزائرالعربية المتحدة، جمهورية السودان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، وأما 
الملحق  :للمزيد طالع– فلم يوقعوا ولم يصادقوا، ة؛المتحدة والجمهورية اللبناني يخص جمهورية جيبوتي والصومال والقمر

  .، المرجع نفسهاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتضافي المتعلق بقائمة التوقيع والتصديق، اإل
وسائل  استخدامعلى سالمة البيانات، إساءة  عتداءاالغير المشروع،  عتراضاال؛ الدخول غير المشروع، حيث جرمت [164] 

المرتكبة  ةعلى حرمة الحياة الخاصة، السلوكيات اإلرهابي عتداءاال، األفعال اإلباحية، حتيالاالتقنية المعلومات، التزوير، 
حق المؤلف  نتهاكابواسطة تقنية المعلومات، السلوكيات المتعلقة بالجرائم المنظمة والمرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، 

المواد من : (راجع–مسؤولية األشخاص المعنوية، ، وشتراكواالباإلضافة إلى المعاقبة على الشروع  .والحقوق المجاورة
   ).، المرجع نفسهاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ 20إلى  06

).، المرجع نفسهاالتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ 20 المادة:(راجع  [165]  
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لمكافحة جرائم تقنيـة   االسترشادي؛ ما يسمى بقانون اإلمارات العربي 21/2004د—417
مـادة؛ كلهـا ذات طـابع     27حيث يتكون هذا القانون من . ]166[المعلومات وما في حكمها

إن -العربية  االتفاقيةموضوعي خالية من األحكام اإلجرائية، فنقول أنه سار على نفس نهج 
؛ من خالل تجريم -العربية االتفاقيةلم نقل العكس لكون محل العرض أسبق في الظهور من 

السلوكيات المتصلة بالوسط الرقمي؛ الواحد تلوى اآلخر من دون تقسيمها وفق معيار محدد، 
أنه ،إال ]167[العربية ذات الصلة االتفاقيةوتقريبا هي نفسها الجرائم المذكورة أعاله بخصوص 

  .]168[له مزايا وعيوب استرشاديايضل عمال 

  ]169[من حيث المواجهة الوطنية: الفرع الثاني

بعدما تطرقنا إلى المواجهة الدولية لجرائم الوسط الرقمي، نصل إلى المواجهة الوطنيـة     
  :على النحو التالي األمر الذي نطرحهتي تعد أكثر تعقيدا من سابقتها؛ الموضوعية؛ ال

  المواجهة وفق النظرية المتكاملة في التشريع األردني : أوال

قـانون خـاص    راع منهج النظرية المتكاملة نسبيا؛ فأصدعمد المشرع األردني على إتب   
  :بعض المواد في قوانين متفرقة على النحو التالي، وأبقى على جرائم الوسط الرقميب

ن خـاص،  قـانو  2010أصدر المشرع األردني سنة  :قانون جرائم أنظمة المعلومات.  1
وسماه قـانون جـرائم أنظمـة     ،يتعلق بجرائم الوسط الرقمي منفصل عن قانون العقوبات؛

                                                             

  [166]  .مرجع سابق تقنية المعلومات وما في حكمها،قانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم  
، قانون اإلمارات العربي االسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها؛ 27إلى  03المواد من (:راجع [167]

   ).المرجع نفسه
 .العربية سابقة الطرح تفاقيةاالعلى عكس  الدولية تصالاال؛ أكد كثيرا على الجرائم التي ترتكب عبر شبكة من مزاياه [168]

 تلزم الدول ال تفاقيةاالن كان حتى إو- الملزمة تفاقيةاالال يرقى إلى درجة  سترشاديا عمال من جهة يعد كونه؛ ومن عيوبه
قانون اإلمارات العربي مواد؛ :(راجع–ومن جهة أخرى عدم تطرقه للجانب اإلجرائي، ، -في المجال الجنائي الموضوعي

   ).، المرجع نفسهلمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمهااالسترشادي 
كنموذج عربي، والتشريع  األردني بالتشريع ؛لكن سوف نكتفي تختلف التشريعات الوطنية ذات الصلة وتتنوع، [169]

 .مقارنة بالتشريعات سابقة الذكر هومميزات ه، عيوبهالفرنسي كنموذج غربي أوربي، والتشريع الجزائري إلبراز؛ ثغرات



ولوج التجریم إلى الوسط الرقمي: الفصل األول  

- 39 - 

 

 ،ومنهـا الموضـوعية  ، الختاميـة عريفيـة،  منهـا الت  ؛مـادة  17 الذي يضـم  ،المعلومات
  .]171[حيث تضم المواد الموضوعية خمسة أنواع من جرائم الوسط الرقمي .]170[اإلجرائية

جرم المشرع األردني العديد مـن السـلوكيات التقليديـة    : ]172[بعض القوانين األخرى. 2
بعناصر الوسط الرقمي؛ في عدد من القـوانين المتفرقـة،    باالتصالوالحديثة؛ التي ترتكب 

، وقـانون  ]174[االتصاالتقانون و ]173[الخاصة أهمها؛ الواردة بقانون المعامالت اإللكترونية
 .]175[حفظ الحقوق وقرصنة البرامج

  المواجهة وفق نصوص متفرقة في التشريع الفرنسي: ثانيا
المشرع الفرنسي على تعديل قانون العقوبات؛ وبعض القـوانين الخاصـة؛ منهـا     اعتمد   

المكملة ومنها المساعدة لقانون العقوبات؛ ليجرم كم معقول إلى حد ما من السـلوكيات ذات  
 : الصلة بالوسط الرقمي، لعل أهمها

 1992 المشرع الفرنسي سنة أصدر: جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. 1
نصوص أكثر تطورا ودقة؛ تتعلق بأحد أنواع جرائم الوسط الرقمي؛ وكان ذلك فـي شـكل   

                                                             
.مرجع سابقجرائم أنظمة المعلومات األردني، قانون    [170]  

أو البقاء في أنظمة المعلومات اإللكترونية، جرائم التنصت على الشبكة المعلوماتية ومـا إلـى ذلـك،    /هي؛ الدخول و [171]
. والمعامالت المالية والمصرفية، الجرائم اإلباحية واألخالقية، الجرائم الماسة بأمن الدولة االئتمانالجرائم المتصلة ببطاقات 

ليها كل جريمة تقليدية ترتكب عبر عناصر الوسط الرقمي؛ جريمة معاقب ع اعتبارعلى  القانون نفسهمن  14وأكدت المادة 
   ).المرجع نفسه ،لمعلومات األردنيقانون جرائم أنظمة ا مواد؛(:راجع– وفق النص التشريعي التقليدي،

  .وبالتالي كل ما يخالفه يعد الغيا وفق قاعدة اإللغاء الضمني ؛سابقة على قانون جرائم أنظمة المعلومات هي قوانين [172]  
      د إصدار شهادة توثيق والعكس كذلك،المعلوماتي، وتقديم بيانات توثيقية غير صحيحة بقص حتيالاال ؛الذي جرم [173]

رائم لمكافحة جورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الرابع ، "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"محمد الزغبي، : للمزيد طالع-
  .04و 03، ص 2011-12-14ة المتحدة، اإلمارات العربي -، أبو ظبيتقنية المعلومات

خاصة، والمادة  عامة أو تصالاالبواسطة شبكة  تصالامنه؛ نشر وإشاعة مضمون أي  71المادة الذي جرم؛ بموجب  [174]
، المرجع نفسه، محمد الزغبي: للمزيد طالع–، اإلهانة واألعمال المنافية لآلداب العامة عن طريق الرسائلمنه؛ التهديد،  75

  .05ص 
: للمزيد طالع–، والمساس بها؛ ألنها أفعال تؤدي إلى القرصنة االختراعالذي جرم؛ عدم القيام بتسجيل البرامج وبراءة  [175]

، قسـم نظـم   "أثر التشريعات تطبيقها في الحد من قرصنة البرمجيـات "عاصم الشيخ، عبد اهللا عبدلي، الراشد وماجد بالبيد، 
دارية بكلية االقتصاد جامعـة  المعلومات الحاسوبية في األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وقسم نظم المعلومات اإل

  .18، ص 2004األردن، -العلوم التطبيقية الخاصة، عمان
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مواد؛ المعنون بالمساس بأنظمة المعالجة اآلليـة   80تتميم لقانون العقوبات بفصل ثالث من 
فعمد بذلك إلى الحماية الخاصة للمعطيات، وترك للنصوص التقليدية النظـر  . ]176[للمعطيات

 .لتقليدية المتصلة بالوسط الرقمي، مع تعديلها لتتماشى مع مبدأ الشرعية الجنائيةفي الجرائم ا
جرم المشرع الفرنسي؛ العديد من السلوكيات التقليدية والحديثة : بعض القوانين األخـرى . 2

أهمهـا؛   ]177[، متفرقـة نصوصبعناصر الوسط الرقمي، وذلك وفق  باالتصالالتي ترتكب 
 الختصاصه، الذي كان له النصيب األكبر من السلوكيات المجرمة نظرا ]178[قانون العقوبات

  .]180[وقانون الملكية الفكرية ]179[األصيل، باإلضافة إلى  قانون الحرية والصحافة
  موقف المشرع الجزائري: ثالثا
نهج المشـرع   اتبعالمشرع الجزائري مقارنة بما تم ذكره من تشريعات وطنية؛ نقول أنه    

بتعديل قانون العقوبات؛ عن طريق إضافة نصوص تجـرم   2004الفرنسي؛ حيث قام سنة 
بذلك ولـم   اكتفىولكن ما يدعو للتساؤل أنه . ]181[المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات

                                                             
في نظام المعالجة اآللية للمعطيات، إعاقة  غير المشروع أو البقاء/؛ الدخول وةالذي من خالله جرمت السلوكيات التالي [176]

، تراكاالشباإلضافة إلى المعاقبة على . أو تعطيل تشغيل نظام المعالجة اآللية للمعطيات، المساس بالمعطيات المعالجة آليا
).                                                              français, op.cit-n° 92 Loi 7,-1 a 323-Art de 323 ,685 :(راجع– الشروع واألعمال التحضيرية،

- BRETON Thierry, "Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité", Rapport remis a            [177] 
Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure, France, 25-02-2005. 

جرائم المساس بالحيـاة الشخصـية؛ كمعالجـة    . جريمة التزوير المعلوماتي لذي جرم مجموعة سلوكيات على غرار؛ا [178]
جرائم الجـنس الموجـه    .غير المشروع عتراضاال؛ مثل جريمة عتراضاالجرائم  .المعطيات الشخصية من دون ترخيص

على األشخاص؛ ومن أمثلتهـا   عتداءاال .ة لألطفالصور جنسي تصاللالللقصر؛ على غرار جريمة بث على الشبكة العالمية 
 االحتيـال جرائم  .على الممتلكات؛ ومن أمثلتها التهديد بتدميرها أو إلحاق الضرر بها عتداءاال. على الحياة الخاصة عتداءاال

  :راجع- المتصل بالغش في بطاقات الدفع، الحتيكاالالدولية؛  تصالالاعلى شبكة 
(Art 226-16, 226-22. 226-15, 227-23, 227-24. 222-17, 266 al 01 et 02, 226-8, 226-10, Loi n° 92-
684, français, op.cit) et(313-1, Loi n° 92-685, français, idem) et(432-9, Loi n° 92-686, du 22 
juillet 1992, portant réforme des dispositions du droit pénal relatives à la répression des crimes et 
délits contre la nation, l'Etat et la paix publique, Modifié).  

الجنايات عبر عناصر الوسط بجرائم اإلرهاب، العنصرية والكراهية؛ على غرار التحريض على الجنح و هتماالذي  [179]
  .BRETON Thierry, idem, p 21 :للمزيد طالع– الرقمي،

   :للمزيد طالع– حماية حقوق المؤلف، بالجرائم المتصلة بالملكية الفكرية؛ على غرار هتماالذي  [180]
BRETON Thierry, idem, p 22.  

إلى الفصل الثالث من  الباب الثاني من الكتاب الثالث قانون العقوبات الجزائري، عن طريق  ؛قسم سابع مكرر أضيف [181]
  .2004- 11- 10، صادر بتاريخ 71عدد ) ج ر(، 2004-11-10، مؤرخ في 15-04قانون رقم 
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عكس ما قـام بـه المشـرع    -يعدل النصوص التقليدية لتتماشى مع عناصر الوسط الرقمي
  :في حاالت ضيقة جدا، وهذا وفق ما يلي، إال -الفرنسي

جاء هذا القانون نسخة تكـاد تكـون   : جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات. 1
؛ من حيث المضمون وحتى من حيث 1992طبق األصل من القانون الفرنسي الصادر سنة 

الفصل الثـاني  ؛ حيث يتضح ذلك أكثر عند دراسة ]182[المستعملة وعدد المواد تالمصطلحا
 .من موضوع الدراسة

على عكس المشرع الفرنسي؛ الذي توسع في تجريم السلوكيات : القوانين األخرىبعض . 2
المتعلقة بالوسط الرقمي؛ عن طريق نصوص إضافية وقوانين خاصة، مساعدة، والمشـرع  

مـن  يرهما الجزائري بمجموعة قليلـة  ظاألردني الذي وضع نظرية عامة متكاملة، اكتفى ن
، ومنها مـا أتـى   ]183[النصوص؛ منها ماكان في إطار قانون العقوبات والقوانين المكملة له

ضمن قوانين أخرى خاصة؛ على غرار تلك المتعلقة بالملكيـة الفكريـة وأنشـطة وسـوق     

                                                             
للمعطيات، المساس أو البقاء غير المشروع لنظام المعالجة اآللية /الدخول و ؛ةالذي من خالله جرمت السلوكيات التالي [182]

، الشروع واألعمـال  تراكاالش على بمعطيات تشغيل المنظومة المعلوماتية والمعطيات المعالجة آليا، باإلضافة إلى المعاقبة
أما من حيث عدد ). ؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق07مكرر394مكرر إلى 394المواد من :(راجع–التحضيرية، 

واألمر األكثر داللة يكمن في عنوانها باللغة الفرنسية الذي يعد صورة طبق . ثل القانون الفرنسيمواد م 08المواد فيقدر بـ
 : األصل من نضيره في القانون الفرنسي؛ الوارد كما يلي

« Des atteints aux systèmes de traitement automatisé de données »   
إلى شخص  ةالموجهاإلساءة ، ليجرم 09-01بقانون رقم  2001 حيث عدل المشرع الجزائري قانون العقوبات، سنة [183]

 هـتم ايعاب على هذا التعديل، أنه من جهة . مكرر144حسب المادة  رئيس الجمهورية، عن طريق عناصر الوسط الرقمي
رغـم   والديانات السماوية، التي أبقى على وسائلها التقليديـة ) ص(، وحتى الرسول الباقيبشخص رئيس الجمهورية وأهمل 

سماها من قبـل   تعديل قانون العقوبات بعد ذلك مرتين، ومن جهة أخرى أعطى تسمية جديدة لعناصر الوسط الرقمي، التي
، 297، 02مكـرر 144، 01مكرر144المواد :(راجع–، تصالواالت، وتكنولوجيات اإلعالم اآللية للمعطيا ةبأنظمة المعالج

وتمويـل   قانون الوقاية من تبييض األمـوال  أيضا تم تعديل). ؛ قانون العقوبات الجزائري، المرجع نفسه463-2، 298
جريمة تمويل اإلرهـاب عـن    رتكابا إمكانيةوجاء في مادته الثالثة مصطلح يدل على  ؛2015اإلرهاب ومكافحتها سنة 

نظرا لكون القانون صدر سنة  عناصر محل الدراسة؛اليفهم منها  طريق الوسط الرقمي، فمصطلح أي وسيلة كانت؛ يمكن أن
-15قانون ؛ 03المادة :(راجع–  سائل التقنية الحديثة،، والمشرع دون شك يعتبر عناصر الوسط الرقمي من أهم الو2015

، يتعلق بالوقاية مـن تبيـيض   2005-02-06مؤرخ في  01-05، يعدل ويتمم قانون رقم 2015-02-15، مؤرخ في 06
  ).2015-02-15، صادر بتاريخ 08عدد ) ج ر( ،األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما
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وقـانون حمايـة    ]186[لكتـرونيين ، التوقيع والتصـديق اإل ]185[، عصرنة العدالة]184[الكتاب
 . ]187[الطفل

نقول أن المشرع الجزائري، ال يزال بعيدا كل البعد خاصة من حيـث   ذكر؛ما من خالل    
 صـريحة  ؛ التي لم تـرد نصـوص  واالعتبارجرائم األشخاص، األموال، اآلداب، الشرف 

واألجدر بالذكر أنه قسم جرائم الوسط الرقمي إلى طائفتين؛ من جهة؛ جرائم المساس . بشأنها
عن  ارتكابهابأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات، ومن جهة أخرى؛ أي جريمة ترتكب أو يسهل 

خرقا مباشرا لمبـدأ الشـرعية    من جهة ، األمر الذي يعد]188[طريق عناصر الوسط الرقمي
والجـزاء   جريمـة بالا لكون التجريم يكون بنص خاص يحدد األركان الخاصة ؛ نظرجنائيةال

                                                             
على التوالي من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؛ حماية غيـر   أ؛/04و 03واد الم حيث قرر المشرع بموجب [184]

التي تضـل تسـمية   -الذي سماه بالحاسوب صريحة للمصنفات الرقمية بصفة عامة وحماية صريحة لبرامج اإلعالم اآللي 
صراحة بموجـب   إلى إصدار قانون أنشطة وسوق الكتاب؛ الذي ألحق 2015على أنه عمد سنة  .-امنتقدة كما توصلنا سابق

-19، مـؤرخ فـي   05-03أمر رقم أ؛ /04و 03المواد :(راجع-منه صفة الكتاب؛ بالكتاب الرقمي والمرقمن،  03المادة 
) ، معـدل ومـتمم  2003-07-23بتاريخ  ، صادر44عدد ) ج ر(، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 07-2003
، صادر بتـاريخ  39عدد ) ج ر(، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، 2015جوان  15، مؤرخ في 13-15؛ قانون 03المادة (و

19-06-2015.(  
؛ الذي جرم بعض السلوكيات المتعلقة بذلك؛ علـى  2015سنة  أصدر المشرع الجزائري؛ قانون يتعلق بعصرنة العدالة [185]

بتوقيـع شـخص آخـر،            لـق غير القانوني لعناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتع االستعمالغرار تجريم 
، 06عـدد  ) ج ر(، يتعلق بعصرنة العدالة، 2015-02-01، مؤرخ في 03-15قانون رقم ؛ 19، 18، 17المواد (:راجع-

  .)2015-02-10صادر بتاريخ 
ي ؛  قانون يتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق اإللكترونيين؛ الذ2015سنة  أصدر المشرع الجزائري [186]

طابع جزائي، تجرم العديد من السلوكيات منها؛ تجريم مثال اإلدالء بإقرارات كاذبة للحصول بمواد  10فصل من  حتوىا
، 2015-02- 01، مؤرخ في 04-15قانون رقم ؛ 75إلى  66المواد من :(راجع– على شهادة تصديق إلكتروني موصوفة،

  ).2015-02- 10، صادر بتاريخ 06عدد ) ج ر( بالتوقيع والتصديق االلكترونيين، يحدد القواعد العامة المتعلقة
؛ الذي جرم بعض السلوكيات على غرار؛ نشر 2015أصدر المشرع الجزائري؛ قانون يتعلق بحماية الطفل سنة  [187]

، والمساس بالحياة الخاصة للطفل، باالنترنتالتي سماها  تصال الدوليةمرافعات جلسات األحداث عن طريق شبكة اال
؛ 141، 140، 137المواد؛ :(راجع- في مسائل منافية لآلداب العامة والنظام العام،  تصالاالالطفل عبر وسائل  ستغاللاو

 ).2015-06-19، صادر بتاريخ 39عدد ) ج ر(، يتعلق بحماية الطفل، 2015جوان  15، مؤرخ في 12-15قانون رقم 
، مكافحتهـا جيات اإلعالم واالتصـال و القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوقانون أ؛ /02المادة :(راجع [188]

  .)سابقالجزائري، مرجع 
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المشرع األردنـي   فاتبعيأخذ بمزيج من األنظمة؛ ، ومن جهة أخرى كأنه الجنائي المقرر لها
ق الوسط الرقمي تعد جريمة رقمية، وأخذ بنظام يكل جريمة ترتكب عن طر اعتبارمن حيث 

  .من حيث عدم إصدار قانون خاص متكامل ؛-الفرنسي كنظيره- بنصوص متفرقة التجريم
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  إلى الوسط الرقمي التجريمآثار ولوج : المبحث الثالث
من مكوناتها الملموسة  انطالقالت الجريمة منذ ظهورها؛ تكتسي الطابع المادي التقليدي؛ ظ   

الظاهرة في العالم الخارجي، رغم التطورات الصناعية والتكنولوجية التي مرت بها 
 بعد ولوج التجريملكن . المجتمعات المتعاقبة؛ مما جعلها ثابتة المعالم؛ موضوعيا وإجرائيا

بالجاني إلى الوسط الرقمي؛ كما سبق بيانه؛ ظهرت نتائج وتحديات جديدة، أهمها ما يتعلق 
  ).مطلب ثاني(باإلجراءات الفنية والجزائيةيتصل ، وما )مطلب أول(والجريمة

  بالجاني والجريمة المتصلةاآلثار : المطلب األول
؛ أدى إلى بروز نوع جديد من الجناة ومميزات المعنويإلى الوسط الرقمي  التجريمولوج    

فرع (في الصفات والدوافع ]189[للجريمة؛ حيث يمتاز الجاني الرقمي عن التقليدي إضافية
الذي  األمر. )فرع ثاني(، وتزيد الجريمة الرقمية عن التقليدية في بعض الصفات المميزة)أول

  .سابقا حإلى الوسط الرقمي؛ الموض التجريممن التسليم بولوج  انطالقايعد مفهوما؛ 

  بروز نوع جديد من الجناة بأهداف متباينة: الفرع األول
؛ تغير صفات الجناة ودوافعهم بالنتيجة؛ هذه التجريم إلى الوسط الرقميمن أهم آثار ولوج    

، لكنها ذات أثر كبير من حيث تقدير الجزاء ]190[األخيرة؛ ال أثر لها من حيث التجريم
  .]191[الجنائي المناسب

  أنواع جناة الوسط الرقمي : أوال
  المجرم الرقمي بصفة عامة؛ يمتاز بالمهارات التقنية والذكاء؛ فال يمكن تصور شـخص     

من هذا المنطلـق  . ال يتقن تشغيل جهاز اإلعالم اآللي؛ يرتكب جريمة التزوير الرقمي مثال

                                                             
.مصطلح الجاني التقليدي؛ يضم الشخص الطبيعي والمعنوي الذي يرتكب الجريمة بعيدا عن الوسط الرقمي  [189]  
كأصل عام؛ المشرع يجرم السلوكيات المادية دون ربطها باألشخاص ودوافعهم، فالربط بينهما من مهام القاضي، ليقيم  [190]

   .بذلك المسؤولية الجنائية من عدمها
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة )آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري(نعيم سعيداني،  [191]

باتنة، الجزائر  -ر في العلوم القانونية تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضرالماجستي
2013.   
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، وله ملكات ذكاء بأقـدار  ]192[نقول أنه؛ شخص يتقن بنسبة معينة التعامل مع الوسط الرقمي
  :يختلف جناة الوسط الرقمي وفق ما يليمختلفة، لكن 

بعـد  الرقمية نظمة األيخترقون الذين  أولئكمن أهم مجرمي الوسط الرقمي؛ : القراصنة. 1
  . ]195["الكراكر"و ]194["الهاكر"، وينقسمون إلى نوعين، ]193[كسر أنظمة األمن المعتمدة

لعالقـتهم  قد يرتكب صغار السن؛ بعض جرائم الوسط الرقمـي، نظـرا   : صغار السن. 2
ويرى جانب من الفقه أنها فئة خطيرة؛ لكون . ]196[المتزايدة بعناصره وحبهم للتسلية واللعب

لهذه المهارات في سن مبكرة؛ قد يكون سببا في تحولهم إلى قراصنة بعد بلـوغهم   اكتسابهم
  .]198[أو حتى قبل ذلك. ]197[سن المسائلة الجنائية

الكراكر، إال أنها تختلف عنها من حيـث الظـروف،   فئة تتشابه مع قراصنة : المهنيون. 3
؛ تهدف بالتحديد إلـى  احترافيوالخطورة؛ فهي جرائم ترتكب في جو مهني،  ،الهدف المحدد

                                                             
، 03، عـدد  14مـج  ، مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسـانية ، "الجريمة المعلوماتية" حسن علي سالم، محمد علي سالم، [192]

  .88، ص 2007
، عدد لغربي آسيا جتماعيةواال قتصاديةاالاللجنة للتنمية في المنطقة العربية،  واالتصالنشرة تكنولوجيا المعلومات  [193]
  .15، ص 2012، 18

دوافـع   دونالدولية بدافع فضولي تطفلـي؛   تصالاالوشبكة  الرقمييقومون بتحدي نظام األمن ): Hakers(الهاكر  [194]
" 5تـي فـي   "، ومن أمثلة ذلك؛ قيام هاكر جزائري بقرصنة قناة حاقدة تخريبية، وأغلبهم يحبون التحدي وإظهار المهارات

؛ جريدة الخبر أونالين، هـاكر جزائـري   54، مرجع سابق، ص نعيم سعيداني: للمزيط طالع-، 2015الفرنسية في أفريل 
ــاة  : ، الموقــع2015-04-11: ، تــاريخ التصــفح2015-04-09: ؟،تــاريخ النشــر"5.فــي.تــي"وراء قرصــنة قن

lkhabar.com/http://www.e.  
حيث  يختلفون عنهم في النوايا والدوافع؛ المادي يتشابهون مع الهاكر، لكنمن حيث السلوك  ):krakers(الكراكر  [195]

عاكوم، التحقيق في جرائم وليد : للمزيد طالع–منضم، ، وهناك من يرى؛ أنهم تنظيم يعمل بشكل يعدون أكثر خطورة
  . http//:ArabLawInfo.com:، الموقع2015-01- 25: التصفحالحاسوب، دون تاريخ نشر، تاريخ 

.09، مرجع سابق، ص خالد بوكثير   [196]  
  [197] .المرجع والصفحة نفسهمانعيم سعيداني،  

من جـرائم الوسـط الرقمـي فـي      %9البحث في المواقع اإلباحية، التي تشكل  فقد يتحولون من التسلية واللعب إلى [198]
جريدة الخبر أونالين، المواقع اإلباحية تثيـر شـهية الشـباب    : للمزيد طالع–سب المديرية العامة لألمن الوطني، الجزائر ح

  .http://www.elkhabar.com/: ، الموقع2015-04-11: ، تاريخ التصفح2015-04-09: والقصر، تاريخ النشر
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، وقـد  ]199[أما من حيث الخطورة؛ فهي فئة جد خطيرة وأضرارها جسـيمة . تحقيق الربح
  .]200[من جهة مهنية معينة االنتقامتسمى بفئة الحاقدين؛ إذا كان غرض الجريمة 

التجسس سلوك تقليدي؛ عرف في المجال األمني، السياسي والعسكري، إال : الجواسيس. 4
أن وسائل الوسط الرقمي عمقت من مفهومه وأساليبه؛ فأصبح األمر شـائع فـي األجـواء    

  .]201[األمنية، السياسية، التجارية وحتى الشخصية
  دوافع جناة الوسط الرقمي: ثانيا
باإلضافة إلى الدوافع اللصيقة بأصناف جناة الوسط الرقمي المذكورة أعاله؛ نجد مجموعة    

  : ]202[دوافع ذات طابع عام؛ المختلفة بحسب المعيار والزاوية المنظور منها، التي نذكر أهمها
يرى الفقه أنها مؤسسة على مؤشـرات كامنـة فـي ذات    ): الداخلية(وافع الشخصيةالد. 1

تقسيمها إلى دوافع مادية وأخرى ذهنية، وهناك من يضيف دافع الرغبـة فـي    الجاني، فتم
  .]203[العلم

؛ ]204[من أهم دوافع جرائم الوسط الرقمي يعد دافع الكسب المادي؛: دافع الكسب المادي -أ
اإلجرامي لدى مستخدم ومستغل عناصر الوسـط الرقمـي،    االستعدادفالمال بطبعه يحرك 

خاصة إذا ما كان يقع في ضائقة مادية، أو يرغب في الثراء أو يستهوي السـلوكيات غيـر   
                                                             

  [199] . 55، مرجع سابق، ص نعيم سعيداني 
  [200]  .28مرجع سابق، ص  يوسف صغير، 
  [201] .02مرجع سابق، ص وليد عاكوم،  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية وعلم اإلجرام، كلية الحقوق والعلوم )جرائم المعلوماتية(سفيان سوير،  [202]

   .25، ص 2011تلمسان، الجزائر،  -ر بلقايدالسياسية، جامعة أبو بك

.  40المرجع نفسه، ص  يوسف صغير، ؛ 27-25، المرجع نفسه، ص ص سفيان سوير  [203]  
من جرائم  %43إلى أن " sécurité informatique"وصلت مجلةفتجل اإلحصائيات ذات الصلة تدل على ذلك؛  [204]

فقط فيما يخص  %19و ،%23الوسط الرقمي؛ هدفها الكسب المالي مقارنة بباقي الدوافع؛ حيث سرقة المعلومات بلغت 
من جرائم سرقة وقت اآللة، أما اإلحصائيات األخيرة في الجزائر فأكدت أن الدافع المادي هو أهم  %15اإلتالف، وأخيرا 

أخيرا و %15الذي بلغ  االنتقام، مقارنة بدافع %65جرائم الوسط الرقمي على اإلطالق؛ حيث بلغت النسبة  الرتكابدافع 
المنظومة (عبد الرزاق بن سالم، ؛ 10سمية مزغيش، مرجع سابق، ص : للمزيد طالع– ،%05دافع التحدي بنسبة 

، 2015، محكمة سيدي محمد، مجلس قضاء الجزائر، الجزائر، )التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة المعلوماتية
 .12ص 
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؛ حيث سهلت عناصر الوسط ]205[المشروعة؛ كلعب القمار، شرب الخمر وتناول المخدرات
  .الرقمي الحصول على المال بالطرق غير الشرعية

جرائم الوسط الرقمي، تعطـي لصـاحبها    ارتكابالقدرة على : ]206[نمطي دافع ذهني -ب
بالفخر والغرور؛ نظرا لتطلبها الذكاء والمعرفة التقنية، على عكس الجريمة التقليدية  االنطباع

        ، بل وصـل األمـر بـرواد الوسـط الرقمـي؛      ]207[التي تجعل من الجاني في حالة خجل
  .]208[الضعف في أي آلية أو وسيلة رقمية حديثةإلى التسابق لمعرفة مواطن 

حيـث  ؛ لث من الدوافع الداخليـة دافع التعلم كعنصر ثا ؛بعض الفقهيضيف : دافع التعلم -ج
 ممـا يـدفع   ؛لوسط الرقمـي ل الديناميكيجرائم رقمية بغرض مسايرة التطور  رتكابامفاده 

  .]209[بطريقة غير شرعية ،للمعطياتلية اآلمعالجة الأنظمة  فيإلى الدخول والبقاء  بالشخص
الخارجية؛ فجانب يضيق الفقه في تحديد قائمة موحدة للدوافع  اختلف: الدوافع الخارجية. 2

  :آخر يوسع من ذلك، إال أننا بين هذا وذاك نحاول طرح أهمها فيما يليفي عددها و

 الرتكابمن أهم الدوافع الخارجية التي تؤدي بالمجرم الرقمي  االنتقاميعد  :االنتقامدافع  -أ
الموظف أو العامل من رب العمل، أو من الشركة  انتقام، وأبرز مثال على ذلك؛ ]210[جريمته

  . ]211[التي يشتغل فيها أو كان يشتغل فيها، نتيجة عدة أسباب
حداثة الوسط الرقمي وتعقيده؛ تجعل من التفريق بين السلوكيات : ةبدافع التسلية والدعا -ب

الدوليـة   االتصـال شبكة بالغ الصعوبة؛ فقد يقوم مستخدم المشروعة وغير المشروعة أمر 

                                                             
  [205] .38و 38، مرجع سابق، ص يوسف صغير  

فمن يرتكب ؛ ، المتوفر في جل جرائم الوسط الرقمي كأصل عام"بدافع الدافع"؛ -شخصي كاجتهاد-يمكن أن نسميه [206]
  . الرقمي أكيد سوف يفتخر بتفوقه الجريمة بدافع الربح المالي،

  [207]  .10سمية مزغيش، مرجع سابق، ص  
  [208] .62و 61، مرجع سابق، ص نعيم سعيداني 
  [209] .40، المرجع نفسه، ص يوسف صغير 

في الجزائر؛ تأتي في الدرجة الثانية بعد دافع  نتقاماالجرائم الوسط الرقمي بدافع  رتكابااإلحصائيات أن نسبة تؤكد   [210]
   .12سالم، مرجع سابق، ص عبد الرزاق بن : للمزيد طالع– ،%15الربح، وهذا بنسبة 

  [211] .29و 28مرجع سابق، ص سفيان سوير،  
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ببعض السلوكيات؛ بدافع الدعابة مع الزمالء والترويح عن النفس، إال أنه يقع بذلك الفعل في 
  . ]212[المحظور

هذا النوع من الدوافع؛ عندما يكون الشخص المتواطئ يعمل فـي   يظهر: دافع التواطؤ -ج
مؤسسة معينة، وبعد إغرائه أو تهديده من مؤسسة أخرى منافسة لألولـى؛ يتواطـأ معهـا،    

  .]213[ويطلعها على مجموعة من المعلومات، الرقمية؛ الخاصة بالمؤسسة التي يعمل فيها
 االتصالبعد التطور الكبير في عناصر الوسط الرقمي، خاصة شبكة : دافع سياسي - د

 انتقادالدولية؛ أصبح يمكن لرواده أن ينشئوا مواقع ذات طابع سياسي؛ تهدف إلى اإلشادة أو 
، مما ]214[سياسات معينة من جهة، والتجسس السياسي، العسكري واألمني من جهة أخرى

  .]215[يلحق أضرارا جسيمة بالدول واألفراد

  بروز صفات مميزة لجرائم الوسط الرقمي: الفرع الثاني
 المعروفةبمجموعة صفات؛ منها  الجريمة امتازتإلى الوسط الرقمي،  التجريمبعد ولوج    

  :ببعض أنواع الجرائم التقليدية ومنها ما هي حديث؛ التي نذكر أهمها التصالهاسابقا؛ نظرا 

  تجاوز جرائم الوسط الرقمي للحدود اإلقليمية للدول :أوال
؛ مما سـهل  اصر الوسط الرقمي بالتطور السريعبعد الثورة الصناعية الثانية، أخذت عن    

، ]216[الدولية االتصالبين األشخاص في شتى دول العالم، السيما عن طريق شبكة  االتصال
األمر الذي أدى إلى تفرق عناصر الركن المادي للجريمة كما تم تبيانـه سـابقا، فالسـلوك    

                                                             
يظهرها لـه بعـد ذلـك بغـرض      عليها، على أن واالستيالءبرنامج من أجل نسخ صور لزميله  باستعمالكمن يقوم   [212]

  .67، مرجع سابق، ص فتيحة رصاع: للمزيد طالع–مداعبته، 
  [213]  .114، مرجع سابق، ص عادل يوسف عبد النبي الشكري 
  [214] .41، مرجع سابق، ص يوسف صغير 

الدولية علـى األراضـي الروسـية،     تصالاالشبكة  ستخدامابمن أبرز األمثلة الحساسة في هذا اإلطار؛ قيام قراصنة  [215]
؛ وكنتيجة عن ذلك تحصلوا علـى معلومـات   متحدة األمريكية مدة تزيد عن سنةنظم حسابات حكومية للواليات ال ختراقاب

  .68و 67، المرجع نفسه، فتيحة رصاع: للمزيد طالع–ية، مريكحساسة من أجهزة إعالم آلي تابعة للمؤسسة العسكرية األ
في  70إلى 2015، ومتوقع أن تصل سنة 2013سنة  وصلت نسبة الموصولية الدولية بالشبكة إلى ثلث سكان العالم [216]
  .02، ص سابقشاملة عن الجريمة السيبرانية، مرجع  فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة: للمزيد طالع–، ةالمائ
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اإلجرامي يرتكب في دولة على أنه يستمر ليمر عبر عدة دول، ومن ثم تتحقق النتيجة فـي  
من هـذا  . ]217[مما يجعل منها جرائم ذات طابع عالمي عابرة للحدود الوطنية. دولة أخرى

السطح مجموعة إشكاالت وتساؤالت قانونية، السيما فيما يخص القـانون  المنطلق طفت إلى 
  . ]218[الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة

  لجرائم الوسط الرقميمستمرة ديناميكية  :ثانيا
   النسبي؛ فالسلوك المجرم يظـل كـذلك    باالستقرارالتجريم في جل قوانين العالم  اتصف   

ن تم التعـديل؛ فيكـون جزئيـا    إبعد مرور فترة طويلة من الزمن، ووال يعدل أو يلغى إال 
، لكن جرائم الوسط الرقمي غيرت من هذا األمر؛ ]219[لمواجهة التطور الحاصل في المجتمع

حيث أصبح التدخل التشريعي الدائم أمر محتوم ومطلوب، نظرا ألسـباب عديـدة، منهـا؛    
  .    ]221[جرائمه ارتكابزيادة نسبة ، و]220[التطور المستمر في سلوكيات الوسط الرقمي

                                                             

.06، مرجع سابق، ص محمد طارق الخن   [217]  
القانون الجنائي قانون سيادي، يطبق مكانا وفق مبادئ؛ اإلقليمية، الشخصية، العينية، العالمية، حيث في دراسة الحال  [218]

لدولتي السلوك والنتيجة، وكذلك الدول التي يحمل جنسيتها الجاني  االختصاصيمكن كأصل عام إعمال مبدأ اإلقليمية؛ فيعود 
والمجني عليه وفق مبدأ الشخصية، والدولة المعتمدة لمبدأ العالمية، لكن األولوية لمبدأ اإلقليمية، باإلضافة إلى إعمال قاعدة 

م الوسط الرقمي؛ توجب من جهة إال أنه يرى البعض من الفقه؛ أن جرائ. ال يعاقب نفس الشخص على نفس الفعل مرتين
إعادة النظر في النظريات المعمول بها، لكون الوسط الرقمي جعل من العالم مجتمع واحد متقارب، ومن جهة أخرى يحث 

فريق الخبراء المعني بإجراء : للمزيد طالع– لى تكريس التعاون القضائي الدولي،على تنسيق التشريعات الجنائية والعمل ع
؛ ناصر حمودي، 19؛ سمية مزغيش، مرجع سابق، ص 15و 14عن الجريمة السيبرانية، مرجع سابق، صشاملة  دراسة

  .103و 102مرجع سابق، ص 
مرة، على أن التعديالت 21 وعدل، 1966نصوص قانون العقوبات الجزائري؛ الذي صدر سنة والدليل على ذلك؛  [219]

   .منه 304لم تمس بالعديد من الجرائم على غرار جريمة اإلجهاض الواردة بالمادة  ؛المتعاقبة
، وتحـول  معالجة اآللية للمعطيـات ، تطور األمر ليمس بنظم اليقتصر على ماديات الوسط الرقمي ءعتدااالبعدما كان  [220]

م الجـرائ  أغلب رتكاباذلك، وهكذا أخذت السلوكيات بالتطور؛ إلى أن وصل األمر إلى  ىالتقني وما إل حتيالاالليصل إلى 
  .05و 04انية، مرجع سابق، ص فريق الخبراء المعني بالجريمة السيبر: للمزيد طالع– التقليدية بواسطة الوسط الرقمي،

فعلى حسب إحصائيات أردنية قامـت بهـا   وعدم تطلبها لجهد كبير،  على الجاني خطورتها، قلة رتكابهاانظرا لسهولة  [221]
جريمة، وفـي   1300إلى  2014إدارة البحث والتحري الخاصة بالجرائم محل الدراسة، وصل عدد الجرائم المرتكبة سنة 

فريـق البوصـلة، الجـرائم    : للمزيـد طـالع  – جريمة رقمية، 211جزائري ما يقارب نفس السنة أحصى األمن الوطني ال
 =،2015-03-20: ، تـاريخ التصـفح  2014-12-09: ، تاريخ النشـر !! حالة مستجدة ومتنامية..نلكترونية في األرداال
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  أضرار جرائم الوسط الرقميضخامة  :ثالثا
القانوني بجرائم الوسط الرقمـي؛ الخسـائر    االهتمام ازديادمن أهم األسباب المؤدية إلى   

الكبيرة التي تلحقها بشتى المجاالت؛ على أنها أضرار تختلف على حسب الـدافع الرتكـاب   
  .]222[، مالية أو شخصية، أدبية أو سياسية، أمنيةاقتصاديةالجريمة؛ فقد تكون األضرار 

، تتزايد اي المذكور سابقمن دافع الكسب المال نطالقاا :األضرار االقتصادية والمالية .1
الخسائر واألضرار المالية؛ لألفراد والكيانات، األمر الذي تقابله أرباح خيالية لجناة الوسط 

الدول؛ فتمس باألفراد عن طريق؛  قتصادياتاو، هذه األخيرة تضر باألفراد ]223[الرقمي
بالمعلومات ذات الطابع  تجاركاالمن جهة، وحياته الخاصة من جهة أخرى  حتيالواالالسرقة 

الدول عن طريق؛ تبييض األموال غير المشروعة  قتصادياتاب، وتمس ]224[الشخصي
  . ]225[المتحصل عليها

تختلف األضرار الشخصية؛ بين تلك الماسة بالكيان المادي لإلنسان  :األضرار الشخصية .2
والماسة بكيانه المعنوي، وبين هذا وذاك تتفرع العديد من السلوكيات التي تسـبب أضـرارا   

 موضـوع  جـرائم ال؛ فعلى صعيد كيانه المادي؛ قد تتسـبب  ]226[مادية ومعنوية بالغة للفرد

                                                                                                                                                                                                    

جريمـة   211الوطني الجزائري، األمن الوطني يعـالج   األمن؛ /Jordanhttp://www.albosala.com/News:الموقع=
                                      .  /http://dgsn.dz: ، الموقع2015-04-11:الكترونية، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح

  .281، ص 2010، 07، عدد مجلة المنتدى القانوني، "ماهية الجريمة المعلوماتية"سمير معاشي،  [222]
مليار دوال  160على حسب جريدة السالم اليوم الجزائرية؛ بلغت مكاسب جرائم الوسط الرقمي في الجزائر ما يقارب  [223]
: لنشرمليار دوالر سنويا مكاسب عصابات الجريمة المنظمة عبر االنترنت، تاريخ ا 160قاسمي،  .أ: للمزيد طالع–، سنويا

ــفح 24-01-2014 ــاريخ التصـــــــــ ــع2015-02-22:، تـــــــــ : ، الموقـــــــــ
.                                                                     http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html                                 

دوالر،      100للبيع بسعر وسطي يقارب  تعرض ئتماناالحيث توصلت األمم المتحدة؛ إلى أن قوائم بيانات بطاقات  [224]
تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لألشكال المتطورة للجريمة، "أمانة منظمة األمم المتحدة،: للمزيد طالع-

، مرجع "س المستفادة والتعاون الدوليبالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدرو تجارواال، )السيبرانية(لكترونيةالجرائم اإلمثل 
  .12سابق، ص 

  [225] .المرجع نفسهقاسمي، . أ 
  [226] .23و 22، مرجع سابق، ص يوسف صغير  
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 ؛؛ فاألضـرار جسـيمة  -ر األكثر شيوعااألم-نوي، وعلى الصعيد المع]227[الدراسة في قتله
، ]229[واالعتبار، أو بالشرف ]228[تمس بحرمة الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية التي قد

إال أنه مهما تعددت وتنوعت األضرار الشخصية؛ تضل متداخلة . ]230[كما قد تمس باألخالق
  .أوال ومادي مالي ثانيا ، فالضرر معنوي]231[فقد؛ تنسخ المعلومات الشخصية للمتاجرة بها

التي تشكل؛ هاجس الدول الحديثة؛ خاصة الناتجة عن  :]232[األضرار السياسية واألمنية .3
الجرائم اإلرهابية وجرائم التجسس العسكري واألمني؛ فالدولة المالكة للمعلومة هي القويـة؛  

األمنية رواجا؛ تلـك  ، ولعل أكثر المعلومات ]233[وبالتالي دخلنا ما يسمى بحرب المعلومات
، ]234[المتعلقة بأمن الدول ودفاعها؛ السيما المشروعات النووية والتصنيع الحديث لألسـلحة 

فالقادة السياسيون والعسكريون ال يتخذون القرارات السياسية والعسكرية الحساسة؛ إال إتباعا 
  .]235[على ما تم الحصول عليه من معلومات عن طريق جواسيس الوسط الرقمي

  الجزائيةو اآلثار المتصلة باإلجراءات الفنية: طلب الثانيالم
الرقمي؛ أحدث ثورة قانونية غيرت من أهم المفاهيم األساسية  الوسط إلى التجريمولوج     

؛ حيث تغيرت أحكامها وطبيعتهـا؛ فأصـبحت   بهاالمتصلة  تللجريمة؛ بما في ذلك اإلجراءا
  .)فرع ثاني(والثاني جزائي؛ وقائي كفاحي، )فرع أول(بوجهين؛ األول فني؛ وقائي

                                                             

.القتل العمد عن طريق اآللة يمةجرك  [227]  
.شخصية مخزنة في جهاز اإلعالم اآلليكاإلطالع على معلومات   [228]  
.الدولية تصالاالعن طريق شبكة هانة كجرائم السب، القذف واإل  [229]  
.الدولية االتصالحية ضد القصر عبر شبكة اكاألعمال اإلب  [230]  

المتطورة للجريمة، مثل تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي لألشكال "أمانة منظمة األمم المتحدة،  [231] 
، مرجع "المستفادة والتعاون الدوليتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس ، واإل)السيبرانية(لكترونيةالجرائم اال
  .12  سابق، ص

في كـل   ستمرارواال ستقراراالأهم أضرار جرائم الوسط الرقمي على اإلطالق؛ لمساسها بكل المجاالت؛ فاألمن أساس  [232]
  .ستوائهماو، المالية، وثقافة شعبها قتصاديةاالالدول، مهما بلغت قوتها 

  [233] .24و 23، مرجع سابق، ص يوسف صغير 

.116، مرجع سابق، ص عادل يوسف عبد النبي الشكري   [234]  
البرلمـان األمريكـي   نـات  قاعـدة بيا  اخترق؛ حيث "هيس الندر"بهذا الخصوص ما قام به األلمانيأبرز السوابق من  [235]

 .24يوسف صغير، المرجع نفسه، ص : للمزيد طالع– سكرية سرية تتعلق بالسالح النووي،وثيقة ع 29وتحصل على
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  الوقائية تمية اللجوء إلى المواجهة الفنية؛ح: الفرع األول
بعد ما كان النص الجنائي الموضوعي؛ الواقي األول من الجريمة التقليدية؛ وفق فكرة      

حيث  ستباقية تقوم بالدور الوقائي التمهيدي،إ، أصبحت الوسائل الفنية كمرحلة ]236[الردع
  .]237[فنية؛ مطلقة أو نسبية استحالةالجاني السلوك اإلجرامي ويتوقف عنه؛ وفق  يباشر

  مضمون المواجهة الفنية لجرائم الوسط الرقمي: أوال
وليد داثة عناصر الوسط الرقمي، المواجهة الفنية لجرائم الوسط الرقمي؛ إجراء حديث ح   

  ؛ الذي يتطلب؛ تضافر الجهود الموضوعية واإلجرائيـة؛  ]238[الرقميضرورة تحقيق األمن 
آليات تقنية وفنية تحمي سرية، وفرة وتكامل المعلومات : "المقصود بهاوال سيما الفنية منها؛ 

 ."]239[المعالجة والمرسلة عبر عناصر الوسط الرقمي، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
  .]240[اآلليات للتضييق على الحريات استعماللكن يؤخذ على ذلك؛ إمكانية 

  آليات المواجهة الفنية لجرائم الوسط الرقمي : ثانيا
الخاصة لتحقيق األمن الرقمي، على أن ال يبالغ في ذلك إلى درجة  آلياتها التقنيةلكل جهة    

، مع هذا التنوع في اآلليـات؛ تبـرز ميـزة    ]241[التأثير على األداء الجيد للمنظومة الرقمية
                                                             

؛ تحذير باقي األشخاص والعام. ؛ إيالم الجاني بقدر يمنعه من التفكير في العودة إلى اإلجرامفالخاص الردع نوعان؛ [236] 
   .290مرجع سابق، ص  ،الوجيز في القانون الجزائي العام أحسن بوسقيعة،: للمزيد طالع–الجريمة،  ارتكابمن 

ستحالة النسبية دون المطلقة، فالنسبية تتحقق في حالة عدم صالحية الوسيلة أو عدم وجود على اال األصل أنه يعاقب [237]
  . محل الجريمة لفترة من الزمن؛ مثل التعطل الوقتي للشبكة أو عدم وفرة المعلومات المقصودة مؤقتا

مجموعة من المهمات، مثل تجميع وسائل وسياسات وإجراءات :"بـ 2011 سنةتحاد الدولي لالتصاالت اإلعرفه  [238]
لحماية البيئة  ستخدامهااأمنية، ومبادئ توجيهية ومقاربات إلدارة المخاطر، وتدريبات، وممارسات فضلى وتقنيات، يمكن 

   .03منى األشقر جبور، مرجع سابق، ص : للمزيد طالع–، "السيبرانية وموجودات المؤسسات والمستخدمين
.الرتكاب جرائم أخرى استخدامها؛ حمايتها من غير المباشرةو. االعتداء؛ حماية المعلومات من الحماية المباشرة  [239]  
المعلومات المخزنة في جهاز اإلعالم  جاستخراالدولية و تصالاالتوجد بعض الوسائل التقنية يمكنها مراقبة شبكة حيث  [240]

في هذا اإلطار سعت بعض الدول إلى تشريع . اآللي حتى إن أصبح تالفا؛ لذلك يجب أن تقنن آليات وطرق الحماية التقنية
لضرورة  قانون األمن المعلوماتي، المقرر 2004؛ على غرار المشرع اإلماراتي الذي أصدر سنة -إال أنها تضل قليلة- ذلك
 6الناشط الجزائري، ألمانيا سلمت  :للمزيد طالع– ل سالمة المعلومات المعالجة آليا،ير والبحث عن الخبرة في مجاالتشف

- 02-23 :، تاريخ التصفح2013-07- 03: ، تاريخ النشرنترنتاالدول عربية منها الجزائر معدات وتجهيزات لمراقبة 
  .09نفسه، ص منى األشقر جبور، المرجع ؛ http://dzactiviste.info :، الموقع2015
  [241] .73نعيم سعيداني، مرجع سابق، ص  
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؛ سواء الناتجة المحدقة به األخطارعلى حماية الوسط الرقمي من الشمولية لديها؛ حيث تعمل 
  :وتختلف معايير تقسيم هذه اآلليات، إال أننا نطرحها وفق ما يلي. ]242[عن جرائم أم ال،

أكثر الوسائل المعتمدة لمواجهة جرائم الوسط الرقمي بالطرق الفنيـة؛   :اآلليات الدفاعية. 1
  :، نذكر أهمها]243[خارجية اعتداءاتحيث تقوم على تحصين الوسط الرقمي ضد أي 

تعرف على أنها؛ آلية تحجز وتصفي البيانات المرسلة ): الجدران النارية(جدران الحماية  -أ
؛ حيث يرى الفنيون أنها ]244[الخارجية مصدر الخطورةبين الشبكة الداخلية المحمية والشبكة 

آلية تستخدم بكثرة في المؤسسات والشركات التي لها شبكة داخلية موسعة مربوطة بشـبكة  
الخارجية الضارة بها  االختراقاتالشركة من  خارجية؛ مما يخشى القائمون على المؤسسة أو

  .]247[، وأنواع متعددة]246[، لكن وفق طرق مختلفة]245[
قد تعتمد آليات معينة بغرض التعرف : التعرف على شخصية المتعامل وطبيعة نشاطه -ب

به وقت  على المتصل بعناصر الوسط الرقمي؛ من حيث شخصيته، هويته والنشاط الذي يقوم
؛ لذلك تعد أكثر الوسـائل  وهذا وفق آليات جد فعالة من حيث دقتها وشموليتها ،]248[االتصال

                                                             

.18مرجع سابق، ص  منى األشقر جبور،   [242]  
جامعي منير محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، جرائم االنترنت والحاسب اآللي ووسائل مكافحتهما، دار الفكر ال [243]

  .237، ص 2006للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، 
  [244] .159مرجع سابق، ص حسن طاهر داود،  

  [245] .72نعيم سعيداني، مرجع سابق، ص  
مفاده؛ منع أشخاص معينين من الدخول دون آخرين، أو منـع شـخص    فالنسبيعلى غرار؛ المنع النسبي والمطلق؛  [246]

ل دخول خارجي عـن الشـبكة الداخليـة،        فمفاده؛ منع ك المطلقمعين من الدخول إلى جزء من المنظومة المعلوماتية، أما 
  .المرجع والصفحة نفسهماحسن طاهر داود، : للمزيد طالع–

؛ هو عبارة عن جهاز إعـالم آلـي يـربط بـين     فالموجه الحاسبعلى غرار؛ الموجه الحاسب، الوسيط والحارس؛  [247]
أو كما يسمى الحاسب المنيع؛ فهو برنامج يعمـل   الوسيطالشبكتين الداخلية والخارجية؛ مهامه توجيه الرسائل والحماية، أما 

لـف  ؛ الذي يشبه الوسيط إلى حد ما لكنـه يخت الحارسمن الداخل والخارج في نفس الوقت؛ ليحمي الشبكة الداخلية، وأخيرا 
حسـن  :للمزيد طالع–م يقرر إما السماح بمرورها أم ال، عنه من حيث التعقيد؛ حيث يعمل على تسيير وحدات البرتوكول ث

  .173و 167، 162، المرجع نفسه، ص طاهر داود
؛ تقوم على الشخصية، فمفاتيح الدخول السرية البيولوجية؛ أهمها؛ مفاتيح الدخول، البطاقات الذكية، وسائل التعرف [248]

أما . على ستة رموز على األقل، مع تغييرها بشكل دوري حتوائهااوأحكام دقيقة وسرية جدا، منها؛ شخصية مفاتيح الدخول 
 =القائمة على سماتوأخيرا وسائل التعرف البيولوجية؛ . قائمة على معلومات شخصية جد دقيقةفهي البطاقات الذكية؛ 
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 غلب سكان العالم بخباياهأ وإلمام للوسط الرقمي  المستمر تطورالخاصة مع  ؛الدفاعية شيوعا
  . ]249[ومكوناته

بالتزامن مع كل تطور تقني في الوسـط الرقمـي، تظهـر    : برامج مكافحة الفيروسات -ج
؛ لذلك عمل التقنيون زئيا أو كليا؛ وفق أهداف متباينةج ه؛ لتعطل وظائف]250[فيروسات جديدة

؛ إلـى  استعماال؛ التي تعد األكثر ]251[تمثلت في برامج مكافحة الفيروسات على إيجاد حلول؛
  .]252[درجة تفوق حتى جدران الحماية المذكورة أعاله

على عكس اآلليات الدفاعية الهادفة إلى تحصـين الوسـط الرقمـي     :اآلليات الهجومية. 2
باالنتظار والدفع؛ فالهجومية تراقب مستخدم الوسط الرقمي؛ برصـد تصـرفاته وأنشـطته؛    

  :، التي نذكر أهمها]253[ستباقية من جرائم الوسط الرقميللوقاية اإل
حكومية والقضائية المختصة تتمثل أساسا في رقابة الجهات ال): العامة(الرقابة الخارجية  -أ

 -الرقابـة -فتعـد  لنشاط مستخدمي الوسط الرقمي؛ عن طريق آليات ووسائل تقنية حديثـة؛ 
دون سـند  إذا كانـت حكوميـة    ؛والحريات الفردية تجسسا ومساسا بحرمة الحياة الخاصة

  .]255[أو متهم إذا كانت قضائية ضد شخص مشتبه فيهتكون مشروعة ، و]254[قانوني

                                                                                                                                                                                                    

 237نفسه، ص رجع ممنير محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، ال: لمزيد طالعل– ،معينة في الشخص كبصمة العين=
  .72و 71نفسه، ص نعيم سعيداني، المرجع ؛ 238و

  :للمزيد طالع– ،%84بنسبة  احيث في فرنسا مثال يعتمد عليه [249]

-ARPAGIAN Nicolas, la Cybersécurité, Imprimé par ITCIS, Algérie, 2014. 
سوف . الخ...فيروس زوتوب، الفخ، القنبلة المعلوماتية، حصان طروادةتتعدد أنواع الفيروسات الرقمية على غرار؛  [250] 

   .نتطرق إلى أهمها بالتفصيل عند دراسة الفصل الثاني
  [251] .72؛ نعيم سعيداني، مرجع سابق، ص 03مرجع سابق، ص وليد عاكوم،  
     ARPAGIAN Nicolas, idem, p 44 . :للمزيد طالع– ،%97حيث في فرنسا مثال يعتمد عليه بنسبة  [252]

  [253] .73نعيم سعيداني، المرجع نفسه، ص  
  [254]  .سابقمرجع الناشط الجزائري،  

جيات اإلعالم واالتصال القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولومن قانون  04كتلك المقررة مثال؛ بالمادة  [255] 
لكترونية في جرائم الوسط الرقمي، إال أنه على إجراء المراقبة اإل عتماداالحيث يمكن . مرجع سابق ، الجزائري،مكافحتهاو

   .الجرائم؛ وبمجرد الشك رتكابايعاب على هذه المادة؛ مفهومها الواسع؛ حيث يمكن أن تعمل حتى قبل 
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، تسبيبا ومشروعة من سابقتها؛ حيث تقع علـى  رقابة أكثر): الخاصة(الرقابة الداخلية  -ب
الموظفين من الجهة المستخدمة، التي تراقب نشاطهم في الوسط الرقمي؛ خوفا على مصالحها 

 ؛ فال يمكن للموظف أن يدخل إلى أي منظومـة معلوماتيـة   ]256[وحفاظا على سالمة نشاطها
 . ]257[من الجهة المختصة، وإال كان ذلك تجاوزا منه إال بعد الترخيص له

  خصوصية قواعد اإلجراءات الجزائية المتعلقة بجرائم الوسط الرقمي: الفرع الثاني
أثبت الواقع؛ تغلب مجرمي الوسط الرقمي على األحكام التقليديـة لقـانون اإلجـراءات       

الجزائية، سواء من حيث اكتشاف الجرائم، إثباتها أو المتابعة الجزائية بشأنها؛ فـي إطـار   
دون  ، التي نكتفي بإبراز أهم أحكامها]258[التحقيق والمحاكمةأو إجراءات البحث والتحري، 

  .نظرا لموضوعية طبيعة دراسة الحالالخوض في التفاصيل الدقيقة؛ 
  قليديةلمتابعة الجزائية على الهيئات التصعوبة ا: أوال
؛ يختلف افتراضيالجرائم محل الدراسة كما سبق تبيانه؛ تتصل دائما بوسط رقمي، فني،    

ز الهيئات القضائية وشـبه  عن الحقيقي الذي ترتكب فيه الجريمة التقليدية؛ ما يؤدي إلى عج
؛ األمر الذي أدى بجـل  ]259[المعرفة الفنية الفتقادهمالقضائية؛ التقليدية في مواجهتها؛ نظرا 

  :الدول تقريبا؛ إلى إنشاء أجهزة جديدة متكونة من وسائل مادية، بشرية؛ حديثة، من أمثلتها
بجرائم الوسط الرقمي، خاصة من الناحيـة   اهتمامافرنسا أكثر الدول  :التجربة الفرنسية. 1

 :اإلجرائية؛ حيث أنشأت العديد من الهيئات الخاصة، المتخصصة في هذا الميدان على غرار
التي تظم فرعين األول يهتم بجرائم األشخاص،      ؛"المديرية المركزية للشرطة القضـائية " -أ

 واالقتصـادية الخ، والثاني يهتم بالجرائم الماليـة  ...اإلرهاب، المخدرات، والجريمة المنظمة
 .]260[الخ، ولهذه الجهات المركزية مديريات فرعية...مثل التزوير،السرقة، النصب
                                                             

  [256] .238، ص سابق، ممدوح محمد الجنبيهى، مرجع منير محمد الجنبيهى 

  [257] .، المرجع والصفحة نفسهمامنير محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى 
، تاريخ 172إشكالية القواعد اإلجرائية، جريدة القانونية المغربية اإللكترونية، عدد لكترونية ووسف قجاج، الجريمة اإلي [258]
   . http://www.alkanounia.com:، الموقع2015- 03-20: التصفح خ، تاري2015-02-25: النشر
، محاضرة في إطار التكوين المستمر للقضاة، )إشكاالت الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري(فيصل بن دعاس،  [259]

  .03ص  ،2011-2010جزائر، السنة القضائية محكمة الخروب، مجلس قضاء قسنطينة، ال
  [260]  .، المرجع والصفحة نفسهما)معلوماتية في التشريع الجزائريإشكاالت الجريمة ال( فيصل بن دعاس،  
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             ؛"االتصـال وجيـات اإلعـالم   الديوان المركزي لمكافحة اإلجـرام المـرتبط بتكنولو  " -ب
)O.C.L.C.T.I.C ( الذي يعد مرحلة فاصلة في مجال المتابعـة  ]261[2000المؤسس سنة ،

الجزائية لجرائم الوسط الرقمي؛ فمن خالله تم إنشاء فرق مركزية ومحلية مكونة من فنيين؛ 
الفرقة المركزية "، و)B.C.R.C.I"(الفرقة المركزية لمكافحة اإلجرام المعلوماتي"على غرار 

باإلضافة إلى فرق محلية؛ مـن أهمهـا   )  B.C.R.C.I.A"(لمكافحة التقليد الصناعي  والفني
  .]B.E.F.T.I(]262"(فرقة األبحاث لجرائم تكنولوجية اإلعالم"

ن كـان  إسارت المملكة األردنية الهاشمية على نفس النهج تقريبـا، و  :التجربة األردنية. 2
قسـم  "سم إ؛ قسم خاص في مديرية األمن العام تحت 1998بوتيرة أقل؛ حيث تم إنشاء سنة 

البحـث      اختصاصـاته ؛ ومن أهم "جرائم الحاسوب التابع إلدارة المختبرات واألدلة الجرمية
قسم " 2007، باإلضافة إلى تأسيس سنة -بكل ما يتضمنه المصطلح من مضمون-والتحري

؛ حيث يقوم بدور الضبط القضائي، "ئرة األمن الوقائي وإدارة البحث الجنائيإسناد فني في دا
وذهب المشرع األردني إلى أبعد من ذلك؛ حيث أنشأ غرف متخصصة في جـرائم الوسـط   

 .]263[الرقمي؛ مما يجعل القضاة متخصصين في هذا المجال المعقد
المؤسساتي في الجزائر إلى مستوى التنظيم الفرنسي  ملم يرقى التنظي :التجربة الجزائرية .3

األمر على مواصلة الضبط القضائي التقليدي لمزاولة مهامه،  اقتصرأو حتى األردني؛ حيث 
، مـع بعـض اإلضـافات مثـل؛ تمديـد      ]264[للخبرة والمعرفة التقنيـة  امتالكهرغم عدم 

ضـباط لممارسـة   ، باإلضافة إلى إرسال بعـض ال ]266[وساعات التفتيش ]265[االختصاص
التكوين في الخارج حول جرائم الوسط الرقمي والتعامل معه؛ مثل التكوين الذي أجروه فـي  

                                                             
، محاضرة في إطار التكوين المستمر للقضاة، محكمة )إجراءات التحري في الجرائم المعلوماتية(فيصل بن دعاس،  [261] 

   .07نة، الجزائر، دون تاريخ إلقاء، ص الخروب، مجلس قضاء قسنطي
  [262] .04و 03مرجع سابق، ص ، )إشكاالت الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري(، دعاسفيصل بن   
  [263] .09-06مرجع سابق، ص ص محمد الزغبي،   
  [264] .04المرجع نفسه، ص ، )إشكاالت الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري(فيصل بن دعاس،  

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966 جوان 08مؤرخ في ، 155-66أمر رقم ؛ 16/07 المادة:(راجع [265]
   .)متمم، معدل و1966جوان 11صادر بتاريخ ، 49عدد ) ج ر(الجزائري، 

  [266] ).قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري، المرجع نفسه ؛47/03المادة :(راجع 
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؛ إلى إصـدار  2009، إال أن المشرع الجزائري عمد سنة ]267[2009سنة  االتحاديةألمانيا 
مهامهـا الوقايـة    "هيئة وطنيـة "منه؛ على إنشاء  13/1؛ الذي أكدت المادة 04-09قانون 
أنها ذات طابع غير قضـائي؛   ؛من جهة ، لكن ما يعاب عليهاة جرائم الوسط الرقميومكافح

أحكـام إنشـاؤها    ظلت ؛تساعد الجهات القضائية وشبه القضائية المختصة، ومن جهة ثانية
  .]269[2015أكتوبر  08بتاريخ  إال مؤخرا رلم يصدو ،]268[انتظارهطال  مقترنة بتنظيم

  جرائم الوسط الرقمي اكتشاف صعوبة: ثانيا
، إال أن أهمها تتمثل في اعتباراتجرائم الوسط الرقمي؛ نظرا لعدة  اكتشافتبرز صعوبة    

متصـلة بالجـاني    اعتبـارات الطبيعة المعنوية االفتراضية للوسط الرقمي، باإلضافة إلـى  
، على أنه يمكن إدراج ما ورد في العنصر السابق في هذا اإلطار حيـث  ]270[والمجني عليه

  .اكتشافهاالتنظيم المؤسساتي والشبه القضائي السيئ أو المنعدم؛ يؤدي بالضرورة إلى عدم 
 ؛الوسط الرقمي عدم ماديةو فتراضيةا: المتصلة بطبيعة جرائم الوسط الرقمي االعتبارات. 1

، باإلضافة إلى عدم إمكانية الحفاظ ]271[الجريمة ارتكابيؤدي إلى عدم ترك آثار مادية بعد 
؛ فنسخ معلومة ]272[-مع إمكانية تحقق النتائج في الوسط الحقيقي الملموس-عليها إن وجدت

       الدوليـة؛ ال يـؤدي إلـى فقـدها      االتصالمن جهاز إعالم آلي عن طريق شبكة شخصية 
 اخـتالس أو المساس بها، على عكس الجريمة التقليدية كجريمة السرقة مثال؛ التي تقوم على 

  .]273[المال ونقله من حيازة المجني عليه إلى حيازة الجاني

                                                             

  [267] .مرجع سابقالناشط الجزائري،  
جيات اإلعالم واالتصال القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو قانونب؛ /14و 13المادتين :(راجع [268] 
   ).، الجزائري، مرجع سابقمكافحتهاو
، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية 2015أكتوبر  08، مؤرخ 261-15مرسوم رئاسي رقم :(راجع [269] 

   ).2015 أكتوبر08بتاريخ ، صادر53عدد ) ج ر(للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهما، 
  [270] .117و 116، مرجع سابق، ص يوسف صغير 

، 01، عدد مجلة الندوة للدراسات القانونية، "مكافحة الجريمة االلكترونية في التشريع الجزائري"فاطمة زهرة بوعناد،  [271]
  .68، ص 2013
  [272]   .282مرجع سابق، ص  سمير معاشي، 

والنشر دار هومة للطباعة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة، الجزء األول،  [273]
   .292، ص 2013، الجزائر، والتوزيع
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قد يؤثر دور الجاني والمجني عليـه؛ فـي   : المتعلقة بالجاني والمجني عليه االعتبارات. 2
  : جرائم الوسط الرقمي، وهذا على النحو التالي اكتشافعملية 

، وهذه ]274[قد يعمل الجاني على إخفاء آثار الجريمة بوسائل سهلة اإلعمال :تأثير الجاني -أ
السهولة في اإلخفاء؛ تعود إلى كون عناصر الوسط الرقمي تعمل وفق نظام رقمي ال يفهـم،  

، باإلضافة إلى أن أغلـب  -السابق بالشرح- "TCP-IP"إال بعد ترجمته بواسطة البروتوكول
؛ مما يجعلهم يؤمنـون  -كما تم طرحه سابقا-مرتكبي الجرائم محل الدراسة هم من األذكياء 

هويـات   واسـتعمال في السلوك اإلجرامي؛ عن طريق التشـويه الشـبكي    البدءأنفسهم قبل 
  .]275[إلخ...مزيفة

ما تمس جرائم الوسط الرقمي؛ بسـمعة الشـركات الماليـة،     ةعاد: تأثير المجني عليه -ب
األشخاص أو أمن وسياسة الدول؛ ما يؤدي بهم إلـى التكـتم    واعتبارأو بشرف  االقتصادية

طـالع علـى   من جهة، ولعدم إعطاء فرصة للقضاء لإل واالنتقاداتعليها؛ لتفادي الفضائح 
، وفـي  ]276[مشروعا أو غير مبلغ عنه المعلومات الرقمية؛ التي قد يوجد ضمنها ما يعد غير

في الواليات المتحدة األمريكيـة مـن    االتحاديهذا الخصوص كان قد طلب مكتب التحقيق 
 اكتشـافها ؛ لغـرض  الواقع عبر عناصر الوسـط الرقمـي   االحتيالالشركات؛ أن تبلغ عن 

  .]277[ومكافحتها من جهة، وللوصول إلى اإلحصائيات الحقيقية الدقيقة من جهة أخرى
  صعوبة إثبات جرائم الوسط الرقمي: ثالثا
يعد اإلثبات في المواد الجنائية بصفة عامة؛ أصعب األحكام اإلجرائية من حيث مضمونه،    

آلياته ونتائجه؛ خاصة إذا ما تخلف الدليل المادي الملموس، إال أنه أكثر صعوبة في جـرائم  
الوسط الرقمي، وأحيانا يصبح مستحيال؛ فقد تكتشف الجريمة الرقمية لكن يصـعب إثباتهـا؛   

ب؛ هذه األخيرة دفعت بالفقه الجنائي إلى البحث عن اآلليـات والحلـول الفعالـة    لعدة أسبا
إلى كونها جرائم عابرة للحدود الوطنيـة مـن    ؛]278[حيث تعود صعوبة اإلثبات. لمواجهتها

                                                             

  [274] .31، مرجع سابق، ص عبد اهللا عبد الكريم عبد اهللا 
  [275] .119و 118، مرجع سابق، ص يوسف صغير  
  [276] .17مرجع سابق، ص سمية مزغيش،   

    .07مرجع سابق، ص  ،راء المعني بالجريمة السيبرانيةفريق الخب  [277] 
  .تشابه طبيعتهما والهدف منهاالمرحلتين و تصالال؛ - المذكورة سابقا-  االكتشافصعوبة إليها أسباب نظيف   [278]
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كما تم -المنبثقة عنهاومعارف المؤسسات  التقليدية جهة، ومن جهة أخرى لقصور اإلجراءات
أمـا أهـم الحلـول    . ]279[تعدد، تنوع وتعقيد المعلومة المعالجة آلياخاصة مع  ،-بيانه سابقا

واآلليات المقترحة لمواجهة إشكالية اإلثبات؛ فتتمثل في التعامل مع الدليل الرقمي؛ كأحد أهم 
، ]281[، آلياته القانونية، الفنية والبشـرية ]280[أدلة اإلثبات الجنائية الحديثة؛ من حيث مفهومه

ذلك حتى يكتسي الـدليل   لتقررقانونية المتعلقة باإلثبات الجنائي؛ على أن تعدل النصوص ال
  .]282[الرقمي طابع الشرعية

  
  
  

  

                                                             

.129-127، مرجع سابق، ص ص يوسف صغير   [279]  
برامج، تطبيقات وتكنولوجيا خاصة، ومن ثم  ستخداماب؛ نبضات كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها فالدليل الرقمي هو [280]

  :للمزيد طالع– ،تقدم في شكل دليل قد يعتمد من القضاء، ومن أهم خصائصه أنه غير ملموس، تقني وغير قابل للنسخ
في بحث وتحقيق الجرائم على الكمبيوتر، دون تاريخ نشر،  "TCP-IP"ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، استخدام بروتوكول

الدليل الجنائي الرقمي وحجيته "محمد بن فريدة، ؛ ArabLawInfo.com ://http:، الموقع2015-01- 25: التصفحتاريخ 
   .278، ص 2014، 01، عدد للبحث القانونيالمجلة األكاديمية ، "أمام القضاء الجزائي

همها؛ برنامج إذن أف الفنيةوأما . االعتماد على التفتيش والحجز واعتراض المراسالت الرقمية فأهمها؛القانونية  أما [281]
، تصاالتا، برنامج النسخ، برنامج كشف الدسك، برنامج برنامج معالجة الملفاتالتفتيش، قرص بدء تشغيل الكمبيوتر، 

الذي له دور جد فعال في إثبات جرائم الوسط الرقمي؛ في حالة تبادل المعلومات عبر ؛ "TCP-IP"باإلضافة البروتوكول 
بالخبراء التقنيون لمساعدة القضاء، والعمل على  ستعانةاالالمتمثلة في؛  البشريةوأخيرا . داخلية أو خارجية؛ اتصالشبكة 

ممدوح ؛ 132و 131و 15مرجع سابق، ص  عبد اللطيف معتوق، :للمزيد طلع– ،التكوين المتواصل للقضاة ومساعديهم
  .278المرجع نفسه، ص  محمد بن فريدة،، المرجع نفسه؛ عبد الحميد عبد المطلب

، حرا مثل الجزائري، والفرنسي؛ يمكن للقاضي أن يعتمد على الدليل الرقمي مثل - مفتوح- مرناإذا كان نظام اإلثبات  [282]
كون يقينيا غير مشكوكا فيه، والشك دائما يفسر لصالح المتهم، باإلضافة يباقي األدلة األخرى، ومع ذلك يشترط لقبوله؛ أن 

  الدليل الرقمي  عتماداكان نظام اإلثبات مقيد فال يمكن  إذالكن . إلى أنها أدلة قابلة للمناقشة، بل مناقشتها واجبة ومطلوبة
) ، مرجع سابققانون العقوبات الجزائري ؛212ة الماد:(راجع–، إال بعد تعديل المواد ذات الصلة بإضافته كأحد أدلة اإلثبات

  ).220-214مرجع سابق، ص ص  نعيم سعيداني،(و
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؛ -مجاالته-وتنوع أوساطه اختالفظل التجريم منذ بداياته؛ ذوا طابع مادي محض رغم    
رغم بروز بعض السلوكيات المعنوية اللصيقة بذات -نظرا لمادية سلوكياته ونتائجه

بظهور الوسط الرقي  نهأ إال .، لذلك سادة فكرة ال جريمة من دون الركن المادي-األشخاص
برزت ضرورة البحث في طبيعة هذا الوسط ومدى  الصناعية الثانية؛لى أعتاب الثورة ع

، واالختالفاتتعلقه باألوساط التقليدية المادية، األمر الذي كان مجاال خصبا للعديد من اآلراء 
بطابع معنوي حديث، قد يجب كل األوساط  اعتبارهإلى  ؛إال أنه تم التوصل في األخير

  .المادية السابقة في الظهور

شبكة  بعد ذلك أخد الوسط الرقمي في التطور الديناميكي السريع؛ خاصة من حيث   
سلوكيات  الرتكاب واستغالله استعماله إلى أدى؛ ما ابه العالية الموصوليةو الدولية االتصال

ذات طابع تنافسي  أنهاى لعكان ينظر لها  األمرنه في بدايات أ إال، باألشخاص ضارة
لجسامة و ،من جهة ؛وتنوعها نسبة السلوكيات ازديادمع  لكن، أكثرللذات ال  وإظهار

ضرورة العقاب على تلك ب وألحتدخل الفقه  من جهة ثانية؛ ؛األضرار الناجمة عنها
 الشخص لفعل ارتكبن إحيث حتى و ؛الذي لم يكن سهال على القضاء األمرالسلوكيات، 
الذي  ؛لمبدأ الشرعية الجنائية احتراما ال يمكن معاقبتهف، في إطاره المادي تقليدي مجرم

. المشرع وقت وضع النص إرادةيفرض ضرورة التفسير الضيق للنص الجنائي والبحث عن 
التدخل لمواجهة الوضع، فعمل  إلىخاصة؛  والداخلي الدوليالذي دفع بالمشرع  األمر
 إصدارب إما؛ -الداخلي-توصيات وقرارات متنوعة، وقام الثاني إصدار؛ على -الدولي-األول

بتعديل النصوص  أو، -األردنيمثل المشرع - قانون خاص بجرائم الوسط الرقمي مستقل
     ما يقودنا للقول . -مثل المشرعين الفرنسي والجزائري–جديدة أخرى وإضافةالتقليدية 

 الرتكابمجاال خصبا  أصبحالوسط الرقمي الذي  إلىقد ولج  أحكامه؛أن التجريم بجل 
    .أنواعهاالجرائم بشتى 

آثار عديدة؛ أهمها ما يتعلق بالجاني  ولوج التجريم إلى الوسط الرقمي، أدى إلى بروز   
فمن حيث الجاني  .باإلجراءات الفنية والجزائية من جهة ثانية يتصلوالجريمة من جهة، وما 

ر السن، المهنيون، والجواسيس؛ ابرز نوع خاص من الجناة؛ كالقراصنة، صغ ،والجريمة
كما برزت صفات خاصة بالجرائم في حد ذاتها؛ فتعد  المدفوعين بدوافع شخصية وخارجية،
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اإلجراءات من حيث  أما. جد جسيمة وضخمة رضراأ، وبمن حيث التطورعالمية، ديناميكية 
بوسائل فنية، منها الدفاعية  ستباقيةتعمل على الحماية اال ؛-الفنية-الفنية والجزائية، فاألولى

؛ فمن جهة -الجزائية-الثانيةوأما  ومية؛ ما يدل على خطورة الجرائم المدروسة،ومنها الهج
تلعب الدور الكفاحي المعتاد وتزيد عنه الدور الوقائي؛ الذي لم تعتاد عليه من قبل، ومن جهة 

التقليدية؛ سواء من  اإلجرائيةعجز النصوص  إلى أدىالوسط الرقمي  إلىثانية ولوج التجريم 
جرائم الوسط  اكتشافمن حيث صعوبة متابعة الجناة،  أو، أعضائهاحيث المؤسسات وتكوين 

هيئات  إنشاء إلىبالمشرع في دول الدراسة خاصة؛  أدىالذي  األمر .وإثباتها الرقمي
  .تقنيات جد متطورة واستعمالمتخصصة 

 بحث في أهم أنواع جرائم الوسط الرقمي،كل ما تم طرحه أعاله؛ يقودنا بالضرورة إلى ال   
القانون  نهجوفق  ؛-الجرائم محل الدراسة-بشكل مستقلعن طريق التفصيل في كل جريمة 
شرع؛ لمدراسة مقارنة بين ا باعتماد في الفصل الموالي؛ الجنائي الخاص، األمر الذي نطرحه

  .والجزائري األردنيالفرنسي، 

   

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

 جرائم الوسط الرقمي
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 االذي كان قبل ذلك واحد التجريم بكل أحكامه إلى الوسط الرقمي، فتغير مفهومه ولج   
ينطبق على كل الجرائم التقليدية، وأكدت على ذلك مجموعة مظاهر من خاللها  اموحد

فبعدما عرفت أركان عامة للجريمة التقليدية بكل أنواعها . يستشف التحول الحاصل
وأصنافها؛ ظهرت خصوصيات متصلة باألركان العامة في جرائم الوسط الرقمي؛ خاصة من 

وال زال يتطلب دراسة جديدة وإعادة النظر فيه؛ طلب تحيث الركن الشرعي ونتائجه؛ الذي 
     ، باإلضافة ]1[نظرا لتعقيد الجرائم محل الدراسة من جهة ولخطورتها من جهة أخرى

دون أن ننسى المواجهة التشريعية القانونية الدولية . إلى الركنين المادي والمعنوي كذلك
على التجريم في الوسط الرقمي، مما يدل والوطنية التي تؤكد كما سبق بيانه التهافت المتزايد 

كل هذه المظاهر كانت العصب األساس لبروز نتائج؛ . على خطورتها وأهمية النظر فيها
  .لوسط الرقمي ومترتبة عنهتجريم إلى اعتمدناها على أنها متصلة بولوج الا

كل ما ذكر أعاله وما سبقه في الفصل األول؛ يقودنا إلى البحث عن السلوكيات المجرمة    
نون الفقه وشراع القا اختلفالحاملة لصفة جرائم الوسط الرقمي، حيث بهذا الخصوص 

المشرع األردني  اعتمد أما التقسيم القانوني فكما سبق بيانه .الجنائي في تجريمها وتقسيمها
نسبيا؛ حاول من خاللها تجريم أكبر قدر ممكن من السلوكيات ذات الصلة في  نظرية متكاملة

قانون واحد، مع إدراجه لمادة تقر أن كل سلوك تقليدي يرتكب بواسطة عناصر الوسط 
نظام  فاعتمداالرقمي هو جريمة رقمية، األمر الذي خالفه المشرعين الفرنسي والجزائري؛ 

يق تجريم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات المصادر المتفرقة للتجريم؛ عن طر
أما دوليا وإقليميا . باألساس وبعض السلوكيات األخرى بنصوص متفرقة كتكملة لألولى

لك المستهدفة لسالمة وسرية بودابست الجرائم إلى أربعة أصناف؛ تتمثل في ت اتفاقيةفقسمت 
رتبطة بالمحتوى، والمرتبطة المو، بالكمبيوترالمعطيات والنظم، والمتصلة عناصر 

العديد من المعايير  اعتمدإال أن الفقه . -األمر الذي توسعنا فيه سابقا-باألشخاص واألموال

                                                             
في جرائم الوسط الرقمي ضل يتقلب منذ ظهورها، وسيضل كذلك نظرا للتحول والتطور المستمر الركن الشرعي  [1] 

العديد  ه، خاصة من حيث التفسير الواسع لنصوص التجريم والعقاب؛ الذي اعتمد-كما رأينا سابقا-الديناميكي للوسط الرقمي
، ففي الجزائر مثال؛ يقر األمن -بعض الجرائمكما سنرى الحقا في -من القضاة لمواجهة خطورة الجرائم محل الدراسة 

، رغم عدم وجود نص جنائي صريح يجرم 2015قضية قذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة سنة  59الوطني بأنه عالج 
  .األمن الوطني الجزائري، مرجع سابق: للمزيد طالع–تصلت بالوسط الرقمي، اهذه السلوكيات إذا ما 
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، ومعيار ]2[الجريمة ارتكابلتقسيم جرائم الوسط الرقمي على؛ غرار ذلك المتصل بوسيلة 
  .الخ...]4[، ومعيار دور الوسط الرقمي في الجريمة]Ulrich Sieber"]3"الفقيه 

، التشريعي مع جرائم الوسط الرقمي من المعايير الفقهية المذكورة أعاله والتعامل انطالقا   
حاولنا إيجاد قائمة حد أدنى من خالل البحث في أهم الجرائم المتصلة بالدراسة والتي تطرق 

على األقل؛ حيث تم تقسيم الدراسة إلى ثالثة أنواع  محل الدراسةتشريعات الحد أإليها 
أساسية من الجرائم، فأفردنا المبحث األول إلى جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية 
للمعطيات؛ على أساس أنها جرائم مستحدثة وأهم ما يذكر في دراسة الحال من جهة ولكونها 

   ومن ثم خصصنا المبحث الثاني؛  من جهة ثانية، األردن، فرنسا والجزائر؛مجرمة في 
إلى البحث في أهم الجرائم العادية التقليدية المتصلة بالوسط الرقمي نظرا لمساسها المباشر 

دراسة أهم الجرائم  علىبكيان األفراد المالي والمعنوي، وأخيرا عملنا في المبحث الثالث 
  .]5[؛ نظرا لخطورتها وجسامتهاةالخاص

  
  
  
  
 

                                                             
 ةلكترونيصور الجرائم اال"عرب، يونس  :للمزيد طالع–الذي يقسمها إلى؛ جرائم إعالم وجرائم شبكة االتصال الدولية،  [2] 
   .14و 13مرجع سابق، ص  ،"تجاهات تبويبهااو

ي تهدد الذي يقسمها إلى؛ جرائم الحاسب اآللي االقتصادية والجرائم المتصلة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والجرائم الت [3]
  .122و 121مرجع سابق، ص  أيمن عبد اهللا فكري،: للمزيد طالع–المصالح القومية أو السالمة الشخصية لألفراد، 

الذي يقسمها إلى ثالثة أنواع؛ حيث في المجموعة األولى يكون الوسط الرقمي هدفا للجريمة، وفي الثانية يكون أداة  [4] 
  .72-71مرجع سابق، ص ص  فتيحة رصاع،: للمزيد طالع–ارتكاب الجريمة، أما في الثالثة فيكون بيئة ارتكابها، 

األول من جهة والمبحثين الثاني والثالث من جهة أخرى؛ فنعالج  إال أننا سوف نفرق في طريقة الدراسة بين المبحث [5] 
األول وفق دراسة شاملة لعنصري التجريم والجزاء الجنائي وما يترتب عنهما من أحكام؛ نظرا لحداثة وتعقيد جرائم 

الثاني والثالث المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات األمر الذي يتطلب التوسع فيها أكثر، أما بخصوص المبحثين 
  .فسنكتفي بطرح شق التجريم وما يترتب عنه من أحكام
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  أنظمة المعالجة اآللية للمعطياتب المساس جرائم: ولالمبحث األ 
أهمية كبيرة من حيث الدراسة ]6[أنظمة المعالجة اآللية للمعطياتب المساس تكتسي جرائم   

الدراسة  قبل المشرع في دولوالمناقشة؛ نظرا لحداثتها وتعقيدها من جهة، ولتجريمها من 
لسلوكيات تقليدية  امتداداأما جرائم الوسط الرقمي األخرى فأغلبها تعد . ]7[من جهة أخرى

في الوسط المادي، لذلك سوف نعمل على دراستها بشكل  ارتكابهامجرمة سابقا بمناسبة 
  ).مطلب ثاني(واألحكام المتصلة بها ) مطلب أول(فصل من حيث السلوكيات محل التجريم نم

  اآللية للمعطيات ةالماسة بأنظمة المعالجتجريم السلوكيات : المطلب األول

؛ أنظمة المعالجة اآللية للمعطياتب المساس لتجريمية المتصلة بجرائمبالبحث في المواد ا   
 ةيمهم السلوكيات المقصودة بالتجريم المتمثلة أساسا في؛ جرأل حد أدنى إلى قائمة نصل

 ةالشكلي هافي صورتي المعلوماتية؛منظومة الأو البقاء غير المشروع في /الدخول و
  .)فرع ثاني(المنظومة المعلوماتية والمعلومة الرقميةب المساس المنفصل، و)فرع أول(ةوالمادي

المنظومة المعلوماتيةأو البقاء غير المشروع في /جريمة الدخول و: الفرع األول  

 ،المعلوماتأو البقاء غير المشروع في أنظمة /؛ إلى تجريم سلوك الدخول والمشرععمد    
  :؛ األمر الذي نطرحه وفق ما يلي]8[صورتيه المادي والشكليوفق 

                                                             

فلم يفصلها عن  أما األردني،  الفرنسي والجزائري انالمشرع فيسميانها كذلكتختلف التسمية المعتمدة بهذا الخصوص؛  [6] 
بالجرائم التي  - المذكورة سابقا-بودابست ذات الصلة ةجرائم أنظمة المعلومات بتسمية خاصة، وكإضافة تعبر عنها اتفاقي

؛ قانون العقوبات 07مكرر  394مكرر إلى  394 منالمواد :(راجع–تستهدف سالمة وسرية عناصر المعطيات والنظم، 
Loi 7,-1 a 323-de 323 Art (و) مواد؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني، مرجع سابق(و) الجزائري مرجع سابق

).                                                                                                               685, français, op.cit-92n°    
؛ السلوكيات المقصودة بصفة مباشرة وبعنوان خاص ومستقل؛ ضمن إطار قانون الفرنسي والجزائري المشرعان جرم [7] 

؛ فأوردها كسلوكيات مجرمة من بين العديد من السلوكيات األخرى المتصلة بالوسط يرهما األردنيظنأما العقوبات، 
مواد؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات :(راجع–الرقمي؛ في إطار قانون جرائم أنظمة المعلومات، وهذا دون عنونتها، 

  ).األردني، المرجع نفسه
أو البقاء كجريمة شكلية؛ على أساس أنه سلوك غير ضار /م مجرد الدخول ويرى جانب من الفقه أنه ال ضرورة لتجري [8]

    .156مرجع سابق، ص  نهال عبد القادر المومني،: للمزيد طالع–ومن خالله يعرض الفاعل قدراته الفنية، 
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  كجريمة شكلية المعلوماتيةمنظومة الأو البقاء في /الدخول و: أوال

 1/01-323و، ]9["م األردني.أ.ج.ق"أ /03 بالموادالسلوك المقصود؛ المشرع جرم    
   :نستشف منها التي ؛]11["ج.ع.ق" 1/مكرر394، و]10["ف.ع.ق"

، لكن من خالل مطروحةيصعب الوصول إلى تعريف جامع للجريمة ال: تعريف الجريمة. 1
أو البقاء في منظومة /قيام شخص بالدخول و:"النصوص المذكورة أعاله يمكن القول أنها

 ".آلليات معينة باستعمالهدون وجه حق ودون أهداف خاصة،  الواسع، هامعلوماتية بمفهوم
 : يمتاز الركنين المادي والمعنوي للجريمة محل الدراسة بما يلي: ]12[أركان الجريمة. 2
من  هي طروحةمن خالل المواد المذكورة أعاله؛ يستشف أن الجريمة الم: الركن المادي -أ

؛ التي ال تتطلب لقيامها تحقق –جرائم الخطر أو جرائم السلوك المحض-الجرائم الشكلية
 :النتيجة الجرمية، لذلك سوف نقتصر على السلوك اإلجرامي فقط، الذي يقوم على ما يلي

   :اإلجابة على وجب ؛المفهوم الدقيق لفعل الدخول لنحدد :]13[فعل الدخول -1/أ

طبيعي؛ يدخل بصورة مستقلة أو مرتبطا بالشخص المعنوي، هو شخص من الذي يدخل؟ 
الفرنسي  انعلى أن المشرع. ]14[حيث يكون ممثله القانوني ويقوم بفعل الدخول لحسابه

                                                             
يخالف أو يجاوز كل من دخل قصدا إلى موقع اكتروني أو نظام معلوماتي بأي وسيلة دوت تصريح أو بما :(نص المادة  [9]

  ...).التصريح

-Art:(Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un                 [10] 
système de traitement automatisé de données est puni de…).                                                             

   ...).كل من يدخل أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات:(...نص المادة  [11] 
   .أعاله ؛ نكون قد تطرقنا للركن الشرعي سنكتفي بالركنين المادي والمعنوي فقط؛ ألنه بطرح التعريف ومواد التجريم  [12] 

فاعتمد مصطلح  يرهما الفرنسيظنفي المواد ذات الصلة، أما  الجزائري واألردني عانالمشرعتمده ا؛ مصطلح الدخول [13]
"accés " يعد أكثر دقة ومقبولية من األول؛ الذي يدل  ، هذا األخير"التجاوز أو الولوج"الذي بترجمته قد يقودنا إلى مفهوم

  .اوز والولوج المعنوي ال الماديعلى الدخول المادي؛ كدخول المنازل، أما الجريمة محل الدراسة فتتطلب التج
للمزيد –إال أنه يرى الفقه أن الدخول المقصود في جريمة الحال هو الشبيه بالدخول المعنوي الذهني في ذاكرة اإلنسان،  -

  .200مرجع سابق، ص  أيمن عبد اهللا فكري، :طالع
وحتى البقاء وباقي الجرائم المدروسة في - حيث تقوم المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بخصوص جريمة الدخول [14] 

 المشرع؛ إذا ما توافرت شروط معينة، خاصة شرط نص خاص يقر ذلك؛ األمر الذي أكد عليه - هذا المطلب األول
يرهما ظمن قانون العقوبات، وأما ن 4مكرر 394دة في الما الجزائريمن قانون العقوبات، و 6-323في المادة  الفرنسي
من  74فلم يتطرق إلى ذلك في قانون جرائم أنظمة المعلومات؛ على أساس إعمال النص العام الوارد في المادة  األردني

  ).المواد المذكورة:(راجع– ط وجوبية توفر نص خاص إلعمال ذلك،الذي لم يشتر ؛قانون العقوبات
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األمر الذي  ،"frauduleusementموصوفا بالغش "يشترطان أن يكون الدخول  ؛والجزائري
، وفي هذا "يخالف التصريحدون تصريح أو بما "يرهما األردني بمصطلح ظن عنهعبر 

عدم حصول  ؛ يتمثل في]15[-المصطلحين- الصدد يرى أغلب الفقه أن المقصود منهما واحد
الجاني على ترخيص محدد ومن الجهة المختصة التي لها السلطة والمسؤولية على المنظومة 

  .]16[ليس من حقه وصالحيته القيام بذلك الرقمية ومعطياتها؛ وبالتالي

كل أو جزء "في ؛الفرنسي والجزائري انحسب المشرع يكمن محل الدخولإلى أين يدخل؟ 
 dans tout ou partie d’un système de من منظومة المعالجة اآللية للمعطيات

traitement automatisé de données"بالموقع "فحدده  ؛، وأما المشرع األردني
   الفرنسي والجزائري أنهما  المشرعين حيث يؤخذ على ."لكتروني أو النظام المعلوماتياال

مضمونها  من جهة أخرى ، ولم يحددا]17[من جهة"منظومة المعالجة اآللية للمعطيات"لم يعرفا
، ]18[الدولية أيضا أم يقتصر على جهاز اإلعالم اآللي فقط االتصالالدقيق؛ هل يضم شبكة 

                                                             
وجود ثقة مسبقة بين القائم بالدخول  عدم التصريح أدق من مصطلح الغش؛ كون هذا األخير يتطلبإال أنه مصطلح  [15]

تعريفه، ..الغش زاهر الشهري،: للمزيد طالع–عن المنظومة المعلوماتية؛ فالغش ينطوي على الغل والحقد،  والمسئول
  .http://www.saaid.net/rasael: ، الموقع2015- 08- 30: ، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفحمظاهره ومضاره

  [16]  .27مرجع سابق، ص  نسيم دردور، 
والوارد  1987؛ بموجب تعريف النظام المعلوماتي؛ الصادر عن مجلس األمة سنة الفقه الفرنسياألمر الذي واجهه  [17] 

كل مجموعة منسجمة تتكون من وحدة أو عدة وحدات معالجة، ذاكرة، برامج، معطيات وحدات إدخال وإخراج،  :"فيه أنه
للمزيد –، "وسيلة ائتمان أيواتصال بين هذه المكونات التي تؤدي إلى إعطاء نتيجة محددة؛ التي تكون محمية تقنيا بموجب 

أ من -01األمر بموجب التعريف الوارد في المادة  الفرنسي واجه الفقه أيضا. 16المرجع نفسه، ص  نسيم دردور،: طالع
كل :"على أنها ة، فعرفة المنظومة المعلوماتي-المدروسة في الفصل األول-بودابست ذات الصلة بجرائم الوسط الرقمي ةاتفاقي

رامج معالجة آلية الب ممكون أو مجموعة مكونات المتصلة أو المنفصلة، التي تضمن في شكلها الكلي أو الجزئي باستخدا
؛ الجزائر في أماArt 01-a , Convention sur la cybercriminalité- Budapest, op.cit). :(راجع–، "للمعطيات
 - بودابست ةنقل حرفي من اتفاقي- ؛ حيث عرف المشرع الجزائري المنظومة المعلوماتية2009ار إلى غاية سنة ظنتفطال اال
أو أكثر بعض أو المرتبطة، يقوم واحد منها أي نظام منفصل أو مجموعة من األنظمة المتصلة ببعضها ال:" على أنها

ب؛ قانون القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة -02المادة (:راجع– ،"ة للمعطيات تنفيذا لبرنامج معينبمعالجة آلي
  ).سابقكافحتها، الجزائري، مرجع تصال ومواالبتكنولوجيات اإلعالم 

أن البريد االلكتروني وكل ما يدور حول شبكة االتصال  "جون دفراز" حيث يرىاختلفت اآلراء الفرنسية بهذا الصدد؛  [18] 
كما يرى المجلس . 18المرجع نفسه، ص  نسيم دردور،: للمزيد طالع-الدولية ووظائفها يعد من قبيل األنظمة المعلوماتية، 

سابقة الطرح، -بودابست ةمن المذكرة اإليضاحية التفاقي 46األمر نفسه؛ بموجب البند -الذي تعد فرنسا عضوا فيه-األوربي
  .=Convention sur la cybercriminalité- Budapest, Rapport explicatif, op.cit :للمـزيـد طــالــع–
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لكن في نفس الوقت يحسب لهما أنهما توسعا في حيز الدخول المحدد بكل المنظومة أو جزء 
والموقع  فيحسب له أنه عرف المنظومة المعلوماتية ؛األردني يرهماظنمنها فقط، أما 

 واقتصار، تطرق إلى الدخول لكل المنظومة دون جزء منها، ويؤخذ عليه أنه ]19[لكترونياال
   .لكترونيبإضافة الموقع اال هتوسع مواد مع ،عنوان القانون على جرائم أنظمة المعلومات

واألجدر بالبحث في هذا الصدد يكمن في آليات الدخول المعتمدة من الجناة؛ حيث يرى    
؛ ]20[الفقه أنه يختلف األمر بين المنظومة المعلوماتية المحمية تقنيا واألخرى غير المحمية

، وأما األولى الشبكةب االتصالعلى منطوية  للجميع؛فالثانية تتطلب آليات عامة متاحة 
  .]21[من جهة ومعرفة تقنية فنية من جهة ثانية معقدةفتتطلب مجموعة آليات تقنية 

حيث يقوم -، إيجابي-ال يتطلب النتيجة-هو سلوك وقتي، شكلي ل الدخول؟فعماهي طبيعة 
  .]22[مباشر أو غير المباشرال باالتصال، وقد يكون -الجاني بعمل

التواجد داخل المنظومة المعلوماتية ضد إرادة من له الحق فـي  " البقاء هو :فعل البقاء -2/أ
قريبا؛ فمن يدخل مع فعل الدخول في كل ما تم ذكره ت يتفق فعل إذن هو .]23["السيطرة علية

  .والطبيعة القانونيةصور اليبقى أين يدخل، إال أنه يختلف عنه من حيث هو الذي يبقى، و

                                                                                                                                                                                                    

 2-323إلى مجلس األمة؛ أكد فيه على ضرورة تعديل المادة  فرنسينائب برلماني ن تقدم به قانو حنه في اقتراأإال -= 
  :للمزيد طالع– األخيرة،الدولية إلى جانب المنظومة المعلوماتية لعدم شمولية  تصالاالبإضافة شبكة  ؛من قانون العقوبات

-MARLAND-MILITELLO Muriel, "Proposition de Loi pour renforcer l’efficience de la lutte 
contre les attaques informatiques", Assemblée Nationale, France, sans date. 

أو تسلمها  أو إرسالها أو المعلومات إلكترونيا واألدوات المعدة إلنشاء البياناتمجموعة البرامج  ":بـفعرف المنظومة  [19] 
، "محدد من خالل عنوان المعلومات على الشبكة المعلوماتية مكان إتاحة:"ـوالموقع ب". أو تخزينها أو إداراتها معالجتها أو
 ).؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني، مرجع سابق02/05و 02/1المادتين :(راجع-
األمر نفسه فال يمكن تضييق النص العام،  ،الدراسة شراع دولاألمر الذي ال يؤثر؛ لعدم اشتراط الحماية التقنية من  [20] 

 أحمد بوزام،: للمزيد طالع–، 1994-04- 05بقرار غرفة الجنح، مجلس قضاء باريس بتاريخ  ؛الفرنسي القضاء هأكد
  .يثبت القصد الجنائي؛ ما يسهل إثبات الجريمة هوجود نظام تأمين واختراق لكن. 14مرجع سابق، ص 

إقناع الفاعل للجهاز أنه  :القناع .إعدادهفواصل داخلية في البرامج يتركها واضعها عند : أبواب المصيدةالمتمثلة في؛  [21]
إشكاالت  فيصل بن دعاس، :للمزيد طالع–تقنية تستغل مواطن الضعف في نظام الحماية،  :راالختصا .مرخص له بالدخول

 .10مرجع سابق، ص  المعلوماتية في التشريع الجزائري، الجريمة
  .فيكون عبر شبكة االتصال الدولية عن بعد غير المباشربتواجد الجاني أمام جهاز اإلعالم اآللي، أما  المباشريتحقق   [22] 

  [23]  .50مرجع سابق، ص  هيام حاجب، 
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؛ حيث قد يرتكب الجاني جريمة الدخول غير لفعل البقاء العديد من الصور: صور فعل البقاء
الشرعي ومن ثم يبقى وال يغادر النظام فنكون أمام جريمة الدخول والبقاء معا، وقد يدخل 

ودون قصد ثم يتفطن أنه في منظومة معلوماتية دون ترخيص إال أنه يبقى وال يغادر؛  ،سهوا
ى بالخطأ مما ينفي فنكون أمام جريمة بقاء فقط دون دخول، وقد يدخل الشخص بالخطأ ويبق

  .]24[زهاالحق في الدخول والبقاء لمدة معينة إال أنه يتجاو له، كما قد يكون الجريمة تماما

حيث -، سلبي-ال يتطلب النتيجة-هو سلوك مستمر، شكلي: نية لفعل البقاءالطبيعة القانو
  .-كما سبق بيانه-المباشر أو غير مباشر باالتصال، وقد يكون -عن فعليمتنع الجاني 

، العام و البقاء الشكلي؛ توفر القصد الجنائيأ/تتطلب جريمة الدخول و: الركن المعنوي  -ب
، أما المشرعين "قصدا"ة فظلاألمر الذي يستشف من نص المشرع األردني صراحة بذكره 

القصد - هالتي تدل بطريقة غير مباشرة على توفر" الغش"بلفظة  كتفياافالفرنسي والجزائري؛ 
إال أن القصد العام في حد ذاته؛ يختلف من صورة  .]25[، لكون الغش يتطلب القصد-الجنائي
ففي جريمة الدخول؛ يجب أن يعلم الجاني أنه بصدد الدخول بطريقة غير شرعية  ،ألخرى

دون الرغبة في تحقق نتيجة معينة، وأما في  بالفعل،القيام  مع ذلك يريدفي نظام معلوماتي و
حالة جريمة الدخول والبقاء؛ فتضاف رغبة البقاء والعلم بعدم مشروعية ذلك، وأخيرا في 

ط؛ فيعلم الجاني أنه بصدد التواجد في نظام معلوماتي بصورة غير حالة جريمة البقاء فق
  .]26[شرعية ومع ذلك يتواصل بالبقاء فيه

 احتجاج، نتيجة يتمثل في صعوبة إثبات القصد الجنائي هذا الصدد؛في إال أن األمر المعقد    
حاول المغادرة  لذلكأنه دخل عن طريق الخطأ إلى النظام المعلوماتي، وعند تفطنه بالجاني 

  .]27[كتزويد النظام بآليات فنية تمنع الخروج ؛؛ نتيجة أسباب فنية يجهلهاإلى أنه لم يستطع

                                                             

  [24] .51و 50مرجع سابق، ص  هيام حاجب، 
المعلومات  أ؛ قانون جرائم أنظمة- 03المادة (و Art 323)-français, op.cit-n° 92 1/1, Loi ,685:(راجع ]25[

   ).، قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق1/مكرر394المادة (و )األردني، مرجع سابق
، )مدى توافق أحكام جرائم أنظمة المعلومات في القانون األردني مع األحكام العامة للجريمة(بهاء فهمي الكببجي،  [26]

    .34و 33، ص 2013ط، األردن، جامعة الشرق األوس، كلية الحقوق، العام لنيل درجة الماجستير في القانون رسالة

  [27] .204مرجع سابق، ص أيمن عبد اهللا فكري،  
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 المشرع ؛ حيث قدرها]28[المقررة  -األصلية-العقوبة الجنائية تختلف: العقوبة الجنائية. 3
     أشهر  3وأسبوع  بينالحبس بأورو، واألردني  30.000سنوات حبس و 3 بـالفرنسي 

دينار أردني أو بإحداهما، وأما نظيرهما الجزائري فيعاقب  200و 100بينغرامة أو 
 .]29[دج 100.000دج إلى  50.000سنة وبغرامة من  1أشهر إلى  3بالحبس من 

  كجريمة مادية منظومة المعلوماتالأو البقاء في /الدخول و: ثانيا

شكلية إلى مادية تتطلب  جريمة أو البقاء غير المشروع؛ من/قد تتحول طبيعة الدخول و   
 1/2-323، والمادة ]30["األردني م.أ.ج.ق"ب -03في المادة  ، األمر المعتمدالنتيجة تحقق

  :نستشف ها؛ التي من]32["ج.ع.ق" 3و2/مكرر 394والمادة ]31["ف.ع.ق"

أو البقاء غير /الدخول وبمن التعريف المذكور سابقا؛ المتصل  انطالقا: تعريف الجريمة. 1
المشروع في أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات كجريمة شكلية، وما جاء في المواد المذكورة 

قيام شخص :"الجريمة المقصودة ونقول أنها يمكن أن نصل إلى تعريف بخصوص ،أعاله
آلليات وهذا دون وجه  باستعمالهلمفهوم الواسع، أو البقاء في منظومة معلوماتية با/بالدخول و

  .]33["حق، لكن بأهداف معينة تتمثل في المساس بالمعطيات الرقمية وأنظمة المعلومات

                                                             
أ؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات - 03المادة (و Art 323)-français, op.cit-n° 92 1/1, Loi ,685 (:راجع ]28[

 ). سابق؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع 1/مكرر394المادة (و )األردني، مرجع سابق
؛ شدد من العقوبة من جهة وجعلها بحد واحد بعدم إعماله لمبدأ مرونة العقوبة من جهة المشرع الفرنسييالحظ أن؛  [29]

بدأ مرونة وخيار العقوبة، أما م؛ بنصه على عقوبات تكاد تكون شكلية وإعماله لالمشرع األردنيثانية، األمر الذي خالفه 
    .اممع إعماله لمبدأ مرونة العقوبة دون الخيار بينه ،فلم يشدد ولم يتساهل ؛خذ بالحل الوسطأ؛ فكأنه يرهما الجزائريظن
بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير ...إذا كان الدخول:(نص المادة [30] 

لكتروني أو إلغائه أو إتالفه أو تعديل إأو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو تعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع 
   ...).تحال شخصية مالكه فيعاقب الفاعل بنانتحال صفته أو امحتوياته أو إشغاله أو 

-Art:(Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans[31] 
le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine…).                                   

؛ وإذا ترتب 03الفقرة. تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير لمعطيات المنظومة ؛02الفقرة:(المادةنص  [32]
  ...).شتغال المنظومة تكون العقوبةاعلى األفعال المذكورة أعاله تخريب نظام 

الجريمة المقصودة؛ بموجب فقرة واحدة، متكاملة؛  األردني والفرنسي انالمشرعكمالحظة شكلية، موضوعية؛ نظم  [33] 
لكنه أضاف فقرتين  نظيرهما الجزائريأو البقاء الشكلي؛ األمر الذي تبعه /مضافة إلى ذات المادة المجرمة للدخول و

  .متتاليتين؛ مما خلق العديد من اإلشكاالت اللغوية والموضوعية كما سنرى الحقا
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تتفق الجريمة المقصودة مع سابقتها؛ من حيث األركان المذكورة سابقا،  :أركان الجريمة. 2
  .إال أنها تزيد عنها من حيث النتيجة الجرمية والركن المعنوي في بعض أحكامه

على حماية المعلومات الرقمية وأنظمة المعلومات المشرع عمل  :النتيجة اإلجرامية -أ
  : ]34[تاليةبمفهومها الواسع، عن طرق تجريم النتائج ال

تنطوي النتيجة اإلجرامية في هذه الحالة؛ على  :المساس بالمعطيات المعلوماتية -1/أ
   .عالجهابم قام النظام المعلوماتي، الذي فيالمساس بالمعطيات المعلوماتية الموجودة 

هذا في المواد المذكورة أعاله؛ نجد أن المشرع األردني توسع كثيرا  باستقراءإال أنه    
اإللغاء، الحذف، اإلضافة، التدمير، "من، البياناتوالصدد؛ فقرر حماية جنائية للمعطيات 

على حماية  فاقتصررنسي الف يرهظن، أما "اإلفشاء، اإلتالف، الحجب، التعديل، النقل، النسخ
 يرهظناألمر الذي تبعه  ،فقط" الحذف والتعديل"؛ التي حماها من ]35[دون البيانات المعطيات
؛ التي قد تدل على معطيات تشغيل "معطيات المنظومةب"عبر عنها  ، إال أنهالجزائري

المنظومة أو المعطيات التي تحتويها كما قد تفيدهما معا، إال أن النسخة الفرنسية للمادة 
تدل  " données contenues dans le système"؛ حيث عبارة؛ جاءت واضحة]36[نفسها

 . المنظومة وليس تلك المؤهلة لتشغيله فيعلى المعطيات الموجودة 

على في هذه الحالة؛  اإلجراميةتنطوي النتيجة  :المساس بالمنظومة المعلوماتية -2/أ
  .معا الذي يضم عنصري الوسط الرقمي ؛المساس بالمنظومة المعلوماتية بمفهومها الواسع

حماية المنظومة  قد قرر المشرع األردني المواد المذكورة أعاله؛ نجد أن باستقراء حيث   
 يرهنظ عتمدهااألمر الذي  ،أو البقاء/لدخول ولنتيجة ك" التوقيف والتعطيل"منالمعلوماتية 

 ؛"ضعفالأو  ضطراباال" المنطوي على "Altération"وعبر عنه بمصطلح  ،الفرنسي
فعبر عن ذلك  ؛أما المشرع الجزائري .بالضرورة إلى التوقيف أو التعطيل الذي يؤدي

دون  أن تعطيل المنظومة نسبيا قول؛األمر الذي يدفع لل" التخريب"بمصطلح واحد المتمثل في 
                                                             

أو البقاء المادي؛ في حماية المعطيات الرقمية، التي تعد موضوع جرائم الوسط /الدخول و تكمن الغاية من وراء تجريم [34] 
   .-المساس بأنظمة المعلومات-أو غير مباشرة-المساس المباشر بالمعطيات-الرقمي، سواء بطريقة مباشرة

؛ ال يكون معالجتها بأي طريقة كانتأو بقى في منظومة معلوماتية ومن ثم مس بالبيانات قبل /كل من دخل و بالنتيجة؛ [35]
   ."اإلفشاء والنسخ دون تعديل وال حذف"في حالة  األمر نفسه سلوك مجرم، وأيضاقد ارتكب 

).النسخة الفرنسية للمادة نفسها(و) ؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق2/مكرر394المادة :(راجع  [36]  
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النسخة إلى ، إال أنه بالرجوع لمصطلح التخريب حرفيال يعد جريمة وفق التفسير ال هاتخريب
      يره الفرنسي المتمثل ظعبر بنفس تعبير ن حيثغير ذلك؛  دنجالفرنسية للفقرة نفسها؛ 

 .]37[والضعف االضطرابالذي يدل على  "Altération"أعاله س المصطلح الوارد نف في 

؛ كسلوك إجرامي والمساس أو البقاء غير المشروع/الدخول و على أنه يجب الربط بين   
  .]38[رابطة السببية وفقأو أنظمة المعالجة اآللية للمعطيات؛ كنتيجة إجرامية، /بالمعطيات و

كجريمة مادية؛ يتطلب  المنظومة المعلوماتيةفي  أو البقاء/و الدخول: الركن المعنوي - ب
 من مواد التجريم  ضمنيا القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإلرادة؛ األمر الذي يستشف

 -محل الطرح- في الجريمة اإلجراميةالنتيجة  ؛يعتبر المشرع األردنيحيث  ؛-سابقة الذكر-
الفرنسي  انالمشرع اعتمدههدفا للجاني؛ والهدف يدل على توفر القصد، األمر الذي 

والجزائري، لكن بتعبير غامض نوعا ما؛ فأكدا على تحقق النتيجة لكن لم يبينا هل يريدها 
لقصد ، إال أنه بتطلب الدخول والبقاء الشكلي ا-كما فعل نظيرهما األردني-الجاني أم ال

  .  ]39[-القصد الجنائي-هالجنائي؛ نقول أن تحولها إلى جريمة مادية يقود بالضرورة إلى تطلب

، فرفع الفرنسي ]40[-األصلية–على تشديد العقوبة  المشرععمل : العقوبة الجنائية. 3
  أشهر  3 من الحبساألردني قرر و أورو، 45.000سنوات والغرامة إلى  3الحبس إلى 

                                                             
).النسخة الفرنسية للمادة نفسها(و) الجزائري، مرجع سابق؛ قانون العقوبات 3/مكرر394المادة :(راجع   [37] 

الفقرة محل  ناتج عن فعلي حذف أو تغيير معطيات المنظومة؛ الواردة في الفقرة التي تسبق" التخريب"هناك من يرى أن  -
           ؛-جتهاد شخصياك-، إال أننا نرى"وإذا ترتب على األفعال المذكورة أعاله"مؤسسين رأيهم على عبارة  الطرح؛

أو البقاء المذكور في الفقرة األولى من المادة نفسها؛ على أساس أن المشرع /وبهذه العبارة هو الدخول  أن المقصود
 من قانون العقوبات 2- 323أورد في الفقرة الثانية من المادة  -الذي يعد الجزائري تابعا له كما تم بيانه سابقا- الفرنسي

؛ هي عبارة -محل الطرح-والمساس بالمنظومة المعلوماتية  -الموضح أعاله-أن المساس بالمعلومة الرقمية؛ سابقة الطرح
أي أن االضطراب "  Lorsqu’il en est résulté "أو البقاء، األمر الذي عبر عنه بمصطلح/نتائج لفعل الدخول و عن

  .البقاءأو /ناتج عن الدخول و أيضا
حول القانون  الملتقى المغاربيبحث مقدم إلى ، "مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري"عطاء اهللا فشار،  [38] 

  .27 ، ص2009، ليبيا، أكتوبر والمعلوماتية
أو البقاء المادي تقوم سواء بتوفر القصد الجنائي أو بتخلفه؛ فالمهم /إال أنه يرى جانب من الفقه؛ أن جريمة الدخول و [39] 

  .المرجع والصفحة نفسهما عطاء اهللا فشار،: للمزيد طالع–تحقق النتيجة الجرمية المحددة سواء أرادها الجاني أم ال، 
ب؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات -03المادة (و Art 323)-français, op.cit-92n°  1/2, Loi ,685 (:راجع ]40[

  ).؛ قانون العقوبات الجزائري، المرجع نفسه3و 2/مكرر394المادة (و )األردني، مرجع سابق
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يرهما الجزائري؛ فقرر ظدينار أردني، أما ن 1.000غرامة ال تزيد عن سنة، و 1إلى 
سنة  2أشهر إلى  6تصبح الحبس من لمضاعفة العقوبة في حالة المساس بالمعطيات؛ 

 عند- نفسها–المضاعفة وعقوبة الحبس دج،200.000دج إلى 100.000وغرامة من 
 . ]41[دج150.000 إلى 50.000وغرامة من، اتالمساس بأنظمة المعلوم

  ]42[جرائم المساس المنفصل بالمنظومة المعلوماتية والمعلومات الرقمية: الفرع الثاني

 أحكاموفق  ريم والتعامل مع الجرائم محل الطرح؛تجال بخصوص؛ نظرة المشرع اختلفت   
  : اآلتي بيانهعلى النحو نطرحه  األمر الذي؛ متباينة

  بالمنظومة المعلوماتية  المنفصل المساسجرائم : أوال

عليها كما قد  لالعتداءتختلف صور المساس بالمنظومة المعلوماتية؛ حيث قد تكون محال   
  .تستخدم وتستغل لمدة من الزمن دون ترخيص و وجه حق

 الفرنسي واألردني انالمشرع هجرم سلوك: على المنظومة المعلوماتية االعتداءجريمة . 1
  :كما يلي ؛]44["أ.م.أ.ج.ق" 04، و]43["ف.ع.ق" 2-323المواد ب؛ الجزائري نظيرهما دون

                                                             
     عدم إعمال مبدأ مرونة العقوبة، األمر الذي  نهج؛ شدد من العقوبة مع حفاظه على المشرع الفرنسييالحظ أن؛  [41] 

        كثيرا من حيث تشديد العقوبة، إال أنه حافظ على احترام مرونة العقوبة وخيارها،  المشرع األردنيلم يخرج عنه 
ومن جهة أخرى عقد  مبدأ المرونة وعدم الخيار بين الحبس والغرامة،ل واصل إعماله؛ فمن جهة يرهما الجزائريظنأما 

قر لهما نفس العقوبة السالبة للحرية وتكاد تكون أإال أنه  والمساس باألنظمة، مساس بالمعطيات؛ حيث فرق بين الاألمور
مثل ما فعل المشرعين -في فقرتين بدل فقرة واحدة معالجتهمايدفع للتساؤل عن جدوى  ما؛ الغرامةنفسها بخصوص 
   .- األردني والفرنسي

؛ فإما تكون دون -سابقاالمذكورة - أو البقاء /المقصودة بالعنوان؛ بشكل منفصل عن جريمة الدخول و ترتكب الجرائم [42] 
أو البقاء غير الشرعي؛ لعدم /أو البقاء في المنظومة المعلوماتية؛ أو بالقيام بذلك لكن دون قيام جريمة الدخول و/الدخول و

   .-عليها ءخطأ، ثم تولدت لديه نية وقصد االعتدامثل دخول شخص للمنظومة عن طريق ال-توفر القصد الجنائي
-Art:(Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé[43] 
de données est puni…). 

معلومات،  نظام ستخداماب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو دخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاًأكل من :(نص المادة [44] 
      إلغائه أو لكترونيإتغيير موقع  صول إليه أوالو اف أو تعطيل عمل نظام معلومات أوإعاقة أو تشويش أو إيق …بهدف

أو يخالف  ية مالكه دون تصريح أو بما يجاوزشخص نتحالا صفته أو نتحالاتعديل محتوياته أو إشغاله أو  أو إتالفه أو
 ..)..بالتصريح يعاقب 
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؛ يمكن التوصل إلى تعريف نسبي المطروحة أعاله النصوص من خالل: تعريف الجريمة -أ
على المنظومة المعلوماتية بالمفهوم الواسع، عن طريق  عتداءاال"نقول أنها ف، لهذه الجريمة

  ".أو البقاء فيها كأصل عام/آليات تقنية رقمية؛ وفق أشكال مختلفة وهذا دون الدخول و

  : ؛ أن الجريمة المقصودة تقوم علىالمطروحة أعالهيستشف من المواد : أركان الجريمة -ب

 حيث ال يتطلب .سلوك والنتيجة المطلوبةمن حيث ال انشرعمال اختلف: الركن المادي- 1/ب
    ،فالمهم تحقق النتيجة المرجوة ؛الجريمة الرتكابوسيلة أو آلية معينة  الفرنسي المشرع

 ،]45[برنامجا استخدامنشر أو  ،دخالإفي  من حيث السلوك ؛األردني نظيره األمر الذي حدده
فحصرها الفرنسي في ؛ أما من حيث النتيجة .عناصر الوسط الرقمي في من حيث الوسيلةو
 entraver ou fausser le fonctionnement ةـومـنظـالم عمل ل وإفسادــتعطي"

d’un STAD"]46[،  اإلعاقة، التشويش، اإليقاف، "األردني في شكل يرهظنووسع منها
الوسط عناصر -الدولية تصالاالالمتصل بالمنظومة المعلوماتية ومواقع شبكة  "التعطيل

 .بين السلوك اإلجرامي والنتيجة المطلوبة سببيةتوفر رابطة ال على أنه يجب ؛]47[-يالرقم

المشرع األردني صراحة أنها جريمة  أقر ؛حيث الركن المعنوي من :الركن المعنوي- 2/ب
 فالنص القانوني ؛الفرنسي يرهظنأما  ،]48[بعنصريه العلم واإلرادة عمدية تتطلب القصد العام

                                                             
من دة اإتاحة االستف هو؛ والنشرهو؛ إضافة معطيات جديدة في الدعامة الرقمية الخالية أو الحاملة لمعطيات،  دخالاإل [45] 

إال أن محل اإلدخال  .رنامجبستفادة من الخدمات المقدمة من الهو؛ اال واالستخداملمجموعة كبيرة من األشخاص، البرنامج 
عادة ما تحمل معطيات خبيثة تزرع في المنظومة الرقمية على غرار؛ الفيروسات، القنبلة  ؛برامجستخدام هي والنشر، اال
كذلك تضاف . 43-40مرجع سابق، ص ص  بهاء فهمي الكببجي، :للمزيد طالع- الخ، )...المنطقية والزمنية(المعلوماتية

  :طالعللمزيد - الخ، "...DDos"وهجمات " Spam"بعض البرامج الخبيثة على غرار؛ رسائل 
Comité de la Convention Cybercriminalité, "Les Spams", Note d’Orientation : 08, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg-France, 03-12-2014; Comité de la Convention Cybercriminalité, "Les 
Attaques DDOS", Note d’Orientation : 05, Conseil de l’Europe, Strasbourg-France, 05-06-2013  

 ؛اإلفساديجابي مفاده منع المنظومة المعلوماتية من أداء وظائفها عن طريق البرامج الخبيثة نفسها، أما إ؛ عمل التعطيل [46] 
عبد الغني مزياني، : للمزيد طالع-فيجعله في حالة عجز عن تأدية وظائفه بطريقة سليمة، وأهم وسائله حصان طروادة، 

  .12و 11، ص 2015، محكمة المسيلة، مجلس قضاء المسيلة، الجزائر،)الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات(
نفسها في التشريعين؛ فالفرنسي أورد مصطلحات عامة تجب تلك الدقيقة التي نجد أنها  ؛النتائج المطلوبة ءباستقرا إال أنه [47]

  .، واإليقاف يدل على التعطيل-الذكور أعاله- فالتشويش واإلعاقة يدخالن في مفهوم اإلفساد. يره األردنيظجاء بها ن
برنامج خبيثة؛ ال يمكن أن يكون بغرض القصد الخاص؛ فإدخال، نشر واستخدام أنه يجب توفر يرى جانب من الفقه  [48]

  .39سابق، ص بهاء فهمي الكببجي، مرجع  :للمزيد طالع-اإلضرار بالغير،  نيةورائه  وإنما ؛القيام بذلك فقط
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 تتطلب القصد التي عمديةالجرائم ال من أنها ؛يرىإال أن الفقه  ،ل غامضاظي يجرمهاالذي 
 .]49[واإلفساد طيلفعال التعطبيعة أمن  انطالقا ؛بنوعيه العام والخاص المفترض

؛ فقدرها ]50[متباينةعقوبات  للجريمة محل الطرح انالمشرعأقر : العقوبة الجنائية -ج
 أو البقاء المادي/الدخول وبعقوبة أورو، واألردني؛  75.000سنوات حبس و 05الفرنسي ب

  .]51[دينار 1.000إلى  200غرامة من ال و سنة 1أشهر إلى  3المقدرة بالحبس من  نفسها؛

؛ لذلك سوف خطورتها، رغم المشرع يجرمهالم : المنظومة المعلوماتية استعمالجريمة . 2
   .-دون طرح أركانها وعقوبتها-من حيث تعريفها وتكييفها دراستها فقهيا؛ نحاول

من  ،ألغراض شخصيةالمنظومة المعلوماتية  ستخداما ":تعرف على أنها: تعريف الجريمة -أ
استخدام جهاز اإلعالم اآللي في أكبر  ، ومن أمثلتها؛"]52[الشرعي اأو حائزه ادون علم مالكه

  .]53[مستخدم لتحقيق أهداف شخصية 200معامل إنتاج الصواريخ النووية؛ من قبل 

. المناسبين نقانونيال الصفةتسمية والإيجاد  عمل الفقه على: تكييف السلوك المقصود -ب
اآللة، سرقة  وقتسرقة قت اآللة، و ستخداماإساءة ":أهمها ؛العديد من التسميات قترحتاف

نصب، خيانة السرقة، ال: "أهمها؛ اإلجرامية ووصفت بالعديد من األوصاف، "الخدمة والمنفعة
   .]54["أو البقاء/أشياء الغير دون وجه حق، الدخول و ستعمالااألمانة، 

                                                             
.54هيام حاجب، مرجع سابق، ص   [49]  

رائم أنظمة المعلومات األردني، ؛ قانون ج04المادة (و Art 323)- ,français, op.cit-n° 92 Loi2 ,685 (:راجع ]50[
  ).سابقمرجع 

من جهة، ومن جهة أخرى قرر عقوبة  عدم إعمال مبدأ مرونة العقوبة نهجعلى  حفاظ؛ المشرع الفرنسييالحظ أن؛  [51]
رغم  -المنصبة على المساس بأنظمة المعلومات-أو البقاء المادي /مغايرة وأشد من تلك المفروضة في جريمة الدخول و

حافظ على  فتقديره للعقوبة يبدوا أكثر منطقية؛ حيث من جهة ؛ياألردننظيره أما ، التشابه الكبير في النتيجة اإلجرامية
  .عتداء على النظام المعلوماتي؛ المنفصل والمتصل، ومن جهة أخرى لم يفرق بين عقوبة االرونة العقوبة وخيارهاحترام ما

  [52]  .88مرجع سابق، ص محمود أمحمد عبابنة،  
  [53] .54مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق،  

  .المرجع والصفحة نفسهمامحمود أمحمد عبابنة،   [54] 
؛ تتطلب سلوك مادي وشروط محددة، وتقع -سرقة، نصب، خيانة األمانة-جرائم األموالفإال أنها تضل تكييفات منتقدة -

؛ فكما رئينا سابقا؛ إما تكون شكلية بدون أو البقاء/جرائم الدخول وأما  ،-كأصل عام كما سنرى الحقا-على األموال المادية
  .دها المشرع بالمساس بالمنظومة والمعطيات، ولم يتطرق إلى استعمال المنظومةنتيجة أو مادية تتطلب النتيجة؛ التي حد
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   ]55[بالمعلومة الرقمية المنفصل المساسجرائم : ثانيا

تختلف صور المساس بالمعلومة الرقمية في حدود صورتين؛ فتنطـوي األولـى علـى       
 .والتجسس عليها عتراضهااعليها، وتقوم الثانية على  عتداءاال

على المعلومة الرقمية  عتداءاال؛ المشرع جرم: على المعلومة الرقمية االعتداءجريمة . 1
أو البقاء المادي، /وعن الدخول  منفصل؛ بشكل عالجهاالتي يحتويها النظام المعلوماتي و

؛ ]58["ج.ع.ق" 1/مكرر394، و]57["األردني م.أ.ج.ق" 04، و]56["ف.ع.ق" 3- 323 بالمواد
  :ما يلياألمر الذي نتطرق إليه وفق 

على المعلومات  عتداءاال":لمواد المذكورة أعاله نقول أنهامن خالل ا: تعريف الجريمة -أ
عن طريق آليات تقنية معينة، بهدف  المعالجة آليا المتواجدة داخل المنظومة المعلوماتية
  ".أو البقاء فيها كأصل عام/المساس بها وفق أشكال معينة، وهذا دون الدخول و

  :يستشف من المواد المطروحة أعاله؛ األركان التالية: أركان الجريمة -ب

 الفرنسي انلم يحدد المشرعأعاله؛ ق نفس الطرح الوارد وف: الركن المادي- 1/ب
 ،عناصر الوسط الرقميحددها في األردني؛ ف يرهماظن، أما الوسيلة المستعملة والجزائري

   ."البرامج الخبيثة ستخداماواإلدخال، النشر، "السلوك اإلجرامي؛ في صورة  تحديدفي  نفرداو

التي  ،النتيجةنسي بين السلوك والمشرع الفرلم يفرق ؛ فاإلجراميةمن حيث النتيجة أما    
الحذف والتعديل :"المتمثلة في ؛أو البقاء المادي/و المطلوبة في جريمة الدخول نفسها عتبرهاا

                                                             
في الحقيقة؛ كل جرائم المطلب األول، ال تهدف إال لحماية المعطيات الرقمية؛ التي تعد محل جرائم الوسط الرقمي، فما  [55]

  .نطرحه حاليا يمثل الحماية المباشرةسبق طرحه من جرائم في هذا المطلب األول هو حماية غير مباشرة لها، وما 

-Art:(Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement [56] 
automatisé, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier 
frauduleusement les données qu'il contient est puni…).                                                                    

معلومات،  نظام ستخدامابكة المعلوماتية أو دخل أو نشر أو استخدم قصداً برنامجاً عن طريق الشبأكل من :(نص المادة [57]
بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ أو التقاط أو تمكين 

  ...).يعاقب بطالع على بيانات أو معلومات من اإل اآلخرين
أو أزال أو عدل بطريق الغش ل من أدخل بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة اآللية ك...ب يعاقب:(نص المادة [58] 

   .)المعطيات التي يتضمنها
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األمر الذي تبعه المشرع  ،"مع إضافة نتائج؛ اإلدخال، النسخ، الحجز، إعادة اإلنتاج والنقل
 أضاف، و"التغيير تعديل"، ومن "الحذف إزالة"الجزائري؛ مع تغيير المصطلحات فجعل من

اإللغاء، الحذف، اإلضافة، "حافظ على كذلك المشرع األردني؛  ،]59[فقط"اإلدخال"نتيجة
 ،االلتقاطالتدمير، اإلفشاء، اإلتالف، الحجب، التعديل، التغيير، النقل، النسخ، مع إضافة 

  .]60["طالع على البيانات والمعلوماتوتمكين اآلخرين من اال

األردني مصطلحات واضحة تدل  المشرع اعتمد؛ النهج نفسهوفق : الركن المعنوي- 2/ب
دالن على توافر العلم بمحل ت نتا؛ الل"بهدف"و" قصدا" تيظعلى تطلب القصد العام؛ فأورد لف

 انوتحقق النتيجة، أما المشرع بهقيام وإرادة ال؛ المتمثل في المعلومات الرقمية، االعتداء
   .]61[-سبق طرحهكما -ضمنيا على القصد ةالدال"الغش" بلفظة فاكتفيا ؛الفرنسي والجزائري

 المشرع ؛ فقدرها]62[متباينة-أصلية-عقوبات جنائية المشرع عتمدا: العقوبة الجنائية -ج
أشهر  6 و، كما حددها الجزائري بالحبس منأور 75.000حبس وسنوات  05الفرنسي ب

يرهما األردني ظوأما ن دج، 2.000.000دج إلى  500.000سنوات وغرامة من  3إلى 
  .]63[دينار 1.000إلى  200غرامة من  سنة و 1أشهر إلى  3بالحبس من فقدرها 

                                                             
فلم يتطرق إلى؛ النسخ، الحجز والنقل، واكتفى  ؛يره الجزائريظنغاب عن  المشرع الفرنسي ما تداركهيالحظ أن  [59]

   .بإضافة نتيجة اإلدخال فقط، إال أن النقل والحجز ال يخرجان عن مفهوم التغيير، اإلزالة واإلدخال
أو البقاء /توسع في النتائج اإلجرامية، على عكس ما جاء به في جريمة الدخول و؛ المشرع الفرنسييالحظ أن؛   [60]

؛ فعلى سبيل المثال الدخول إلى المنظومة ونسخ المعلومات؛ ال يشكل جريمة الدخول المادي، لكن -سابقة الطرح–المادي
وعاقب عليه في الصورتين السابقتين، إال أنه توسع  المشرع األردنياألمر الذي تداركه . نسخها دون الدخول؛ يعد جريمة

   .- القادم بالدراسة-، وااللتقاط يفيد االعتراض-المذكور أيضا-كثيرا؛ فإطالع اآلخرين على المعلومات يفيد اإلفشاء
تي اإلدخال والتعديل، تعبير المشرع الجزائري يطرح التساؤل من حيث القصد الجنائي؛ فتطلبه الغش صراحة في نتيج [61] 

دون اإلزالة، قد يفهم منه عدم تطلب اإلزالة للقصد، إال أننا نرى أن اإلشكال في التعبير فقط واإلزالة أيضا تتطلب القصد 
الجنائي؛ لكون من جهة الخطأ يتطلب توفر إحدى صوره األمر الذي لم يورده المشرع، ومن جهة أخرى بالعودة إلى 

نجده فرق في الطرح بين اإلدخال بالغش وباقي النتائج التي تتطلب الغش أيضا، -هم األول للجزائريالمل-التشريع الفرنسي
  .ومن جهة ثالثة المنطق يفرض أن اإلزالة أخطر من التعديل؛ فكيف يكون التعديل جريمة عمدية واإلزالة غير عمدية

، قانون العقوبات الجزائري، مرجع 1مكرر394المادة (و Art 323)-français, op.cit-n° 92 Loi, 3 ,685 (:راجع ]62[
   ).سابقمرجع رائم أنظمة المعلومات األردني، ؛ قانون ج04المادة (، و)سابق

من جهة، ومن جهة أخرى  بخصوص عدم إعمال مبدأ مرونة العقوبة نهجهعلى  حفاظ؛ المشرع الفرنسييالحظ أن؛  [63] 
= رغم-المعلوماتبعلى  االعتداء–أو البقاء المادي /قرر عقوبة مغايرة وأشد من تلك المفروضة في جريمة الدخول و
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والفرنسي؛ األردني  انالتي جرمها صراحة المشرع :المعلومات اعتراضو التقاطجريمة . 2
ونص عليها ضمنيا ، ]65["ف.ع.ق" 15/2- 226، و]64["األردني م.أ.ج.ق" 05المواد ب
  .]66["ع.ق"مكرر  303المادة ب؛ حياة الخاصةالحماية إطار في  الجزائري يرهماظن

دون ترخيص؛ المعلومات الرقمية  واعتراض، التقاط:"بـيمكن تعريفها : ف الجريمةيتعر -أ
  ". الدولية والمنظومة المعلوماتية االتصالالشخصية والمهنية المرسلة عبر شبكة 

  :يستشف من المواد المطروحة أعاله؛ األركان التالية: أركان الجريمة -ب

وسيلة هو الوسط الرقمي  أن ؛من المواد المطروحة أعالهيفهم : الركن المادي - 1/ب
بالوسط  الذي يكون متصال، األمر الذي ينصب أيضا على السلوك اإلجرامي؛ الجريمة

الطرح بين الشراع، إال أنه في األخير  فاختلفأما من حيث النتيجة؛ . الرقمي وفي إطاره
على -معلومات رقمية ]67[دون ترخيص واعتراض التقاطيفيد داللة واحدة؛ منطوية على؛ 

  .عبر المنظومة المعلوماتية بمفهومها الواسعمرسلة -]68[صورها وطابعها اختالف
                                                                                                                                                                                                    

 االعتداءنفس العقوبة المفروضة في جريمة  اعتمد، إال أنه -وإن أضاف نتائج أخرى- التشابه الكبير في النتيجة اإلجرامية=
الفرنسي من  اتبعالخيار، ومن جهة أخرى مبدأ المرونة وعدم ب عملفمن جهة ؛ الجزائريأما  ،المنفصل على المنظومة
 .أو البقاء المادي، بنفس أحكامها/فحدد العقوبة نفسها المقررة لجريمة الدخول و ؛األردنينظيرهما حيث تقدير العقوبة، أما 

     كل من قام قصداً، دون الحصول على إذن من المدعي العام، بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت على (:نص المادة [64]
   ...).بماتية أو أي نظام معلومات يعاقب هو مرسل عن طريق الشبكة المعلو ما 

-Art:(Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de[65] 
détourner,...des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou...). 

  اطــلتقاب -1 :وذلك انتكبأية تقنية ل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة لألشخاص، ك...بيعاقب (:نص المادة [66]

أو تسجيل أو نقل صورة  لتقاطاب -2 .بغير إذن صاحبها أو رضاهأو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية،   
؛ قانون القواعد الخاصة للوقاية         03حيث تحيل المادة ..).  .لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه

مكرر من 303دة ومكافحتها، الجزائري، مرجع سابق، ضمنيا إلى الما واالتصالمن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 
   .االتصاالتوسرية المراسالت  احتراماإللكترونية، مع  االتصاالتقانون العقوبات، بتقريرها إلمكانية إعمال تقنيات مراقبة 

فهو؛ التجسس عليها مع منعها  االعتراضأما ، اعتراضها؛ التجسس على المعلومة الرقمية المرسلة دون هو االلتقاط [67] 
.             49-45مرجع سابق، ص ص  بهاء فهمي الكببجي،: للمزيد طالع- من الوصول إلى الوجهة التي تقصدها، 

  . إذا ما توسعنا في المفهوم ضعترالتقاط واالأما المصطلحات األخرى الواردة في المواد المتصلة؛ فال تخرج داللتها عن اال
.  أصوات، صور، أصوات وصور، أرقام، كتابات، وحتى رسائل مشفرةفالمعلومة الرقمية تكون؛  الصور؛من حث  [68] 

كل المعلومات المرسلة عبر الوسط  وجعلوه ؛في مفهومهتوسعا  الفرنسي واألردني انالمشرعف الطابع؛ أما من حيث
   .لتقاط فقطعتراض واالمحل اال الشخصية حماية للمعلومات ؛الذي قرر ؛يرهما الجزائريظنالذي غاب عن  الرقمي، األمر
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جب توفر علم ، فيالقصد العام؛ من جرائم محل الدراسةالجريمة : الركن المعنوي - 2/ب
- مات شخصية وفق التشريع الجزائريمعلو-الجاني أنه يعترض أو يلتقط معلومات رقمية
 الذي أكد عليهاألمر . الفعل والنتيجةيريد ومرسلة عبر الوسط الرقمي دون ترخيص، 

 frauduleusement "والفرنسي بمصطلح" قصدا"بمصطلح األردني  المشرع صراحة؛
connaissance"التعمد"یرھما الجزائري بمصطلح ظ، ون".   

؛ فقدرها األردني ]69[متباينة -أصلية-عقوبات جنائية المشرع عتمدا: الجزاء الجنائي -ج
   أو بكلتاهما، دينار أردني  1.000و 200سنة وغرامة بين  1أشهر إلى  3 بالحبس من
يرهما الجزائري ظأورو، أما ن 45.000سنة وغرامة  1ا الفرنسي؛ بالحبس لكما قدره

 .]70[دج300.000إلى  50.000 سنوات وغرامة من 3أشهر إلى  6بالحبس من  قدرهاف

  أنظمة المعالجة اآللية للمعطياتب المساس جرائم أحكام: المطلب الثاني

الجرائم في المطلب األول؛ من حيث أركانها والعقوبات الجنائية األصلية  أهم بعد طرح   
األحكام المتصلة بها من حيث شقي  سنعمل على عرض أهمالمقررة لألشخاص الطبيعية؛ 

  .)فرع ثاني(والجزاء )فرع أول(التجريم

  األحكام المتصلة بشق التجريم : الفرع األول

توصـلنا  ؛ المتصلة بالجرائم المدروسة في المطلب األول القانونيةلبحث في النصوص با   
  :أهمها متصلة بشق التجريم؛ لعل أنها جرائم تمتاز بمجموعة أحكام؛ إلى

  تكييف جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات: أوال

ها؛ المطلب األول؛ آثرنا البحث في تكييف التي تناولناها في جرائمالنظرا لحداثة وخطورة    
   :وفق ما يلي

                                                             
؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني، 05المادة (و  Art)français, op.cit-n° 92 Loi, 15/2-226 ,684(:راجع ]69[

   ).سابقمرجع ، العقوبات الجزائري؛ قانون مكرر303المادة (و) مرجع سابق
إعماله،  ؛ فواصليره الجزائريظن أما عدم إعمال مبدأ مرونة العقوبة،نهج على  حافظ؛ المشرع الفرنسييالحظ أن؛  [70]

  .وخيار العقوبة مرونة ، مع إعمال مبدأ-المادية-ففرض نفس عقوبة جرائم المطلب األول ؛األردنينظيرهما  أماو
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ال يكيف الجرائم  ؛عموما المشرع الجنائي: التكييف المنطوي على خطورة الجريمة. 1
على  هاإسقاطمن خالل  التي، ]71[يقاس عليها وإنما يضع قواعد عامة التجريميبالنص 
األردني والجزائري يعاقبان  انالمشرعف؛ ت وصف جنحيا؛ نجد أنها ذالمطلب األولجرائم 

 .]L’ Emprisonnement"]72"بـعلى الجنح بالحبس، والفرنسي 
المشرع األردني الجرائم  عالج: التكييف المنطوي على طبيعة الجريمة من حيث هدفها. 2

محل الطرح؛ في قانون خاص منفصل عن قانون العقوبات، المعنون بقانون أنظمة المعالجة 
، مما يسهل تصنيفها وتكييفها؛ على أنها ذات طابع خاص - المذكور سابقا-اآللية للمعطيات

  .توجب دراسة خاصة؛ من حيث التجريم، الجزاء الجنائي واألحكام المتصلة بهما
إطار قانون العقوبات، األمر الذي  فيها امفجرالفرنسي والجزائري؛  انأما المشرع    

على جرائم  االختيارا القانون؛ فوقع تطلب ضرورة إدراجها ضمن أحد أنواع جرائم هذ
تعبير أدق؛ بعد ، وب]73[كذلك اعتبارهاحول مدى  االختالفاألموال، مما دفع بالفقه إلى 

هو حماية المعلومات الرقمية، فهل ول عموما؛ إلى أن هدف التجريم الفصل األالتوصل في 
؛ األولى ]74[الفقه بهذا الصدد إلى طائفتين أساسيتين انقسمللمعلومة الرقمية قيمة مالية؟ 

بها، األمر  واالستئثاركذلك؛ على أساس أن القيمة المالية تكون قابلة للتملك  اعتبارهاترفض 
أما الرأي الثاني؛ فيعتبرها ماال  .المعنوية الذي ال يمكن تصوره بخصوص المعلومة الرقمية

  . ]75[بها واالستئثارمما يتيح إمكانية  تملكها  ةاالقتصاديمن قيمتها  انطالقامنقوال، 

                                                             
:  راجع-ها، يتعلق بالشروع في؛ بموجب نص ؛ أقرا صراحة الوصف الجنحيالفرنسي والجزائري انالمشرع إال أن؛ [71] 
)685, français, op.cit-n° 92 Loi, 7-(Art 323 و) قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق7مكرر394المادة ، .(  
، )، قانون العقوبات الجزائري، المرجع نفسه05المادة français, op.cit-n° 92 Loi, 3-131(Art  ) ,683 (:راجع ]72[
  ).سابقمرجع العقوبات األردني، ؛ قانون 16، 15، 14 وادالم(و

بموجب الفصل الثالث المتصل بالباب الثالث المعنون بجرائم األموال األخرى، الوارد تحت  ؛المشرع الفرنسيأوردها  [73]
فأضافها في إطار القسم السابع مكرر،  ؛يره الجزائريظنإطار الكتاب الثالث المتعلق بالجنايات والجنح ضد األموال، أما 

 )idem685, français-n° 92 Loi , (:راجع–. الوارد ضمن الفصل الثالث المتعلق بالجنايات والجنح ضد األموال

   ).38و 37نعيم سعيداني، مرجع سابق، ص (و) نفسه، المرجع العقوبات الجزائريقانون (و
كما فعل -الرقمي؛ في إطار قانون خاص منفصل عن قانون العقوباتيالحظ أنه من األفضل إيراد جرائم الوسط  [74]

  .؛ نظرا لصعوبة تكييفها، ولكونها جرائم مستحدثة، خطيرة؛ تتطلب دراسة خاصة وفق نظرية متكاملة-المشرع األردني
،  الخ...و االقتصادية المعلومة إلى عدة أنواع؛ منها الشخصية، الفكرية، النقسامنظرا  منتقدا؛ يظل إال أن الرأي األول [75]
   .34، مرجع سابق، ص فتيحة رصاع ؛ 39و 38نعيم سعيداني، المرجع نفسه، ص : للمزيد طالع–
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   ]76[الجريمة األصلية الرتكابالتالية األعمال تجريم األعمال التحضيرية و: ثانيا
ض السلوكيات إلى تجريم بع يرهما األردني؛ظدون ن الفرنسي والجزائري انعمد المشرع    

  :النحو التالي؛ على جرائم المطلب األول الرتكابالتالية التحضيرية و
بمـواد   ؛على التوالي الفرنسي والجزائري انها المشرعجرم :تجريم األعمال التحضيرية. 1

  .]78[2/1مكرر394و ]77[1-3-323 ؛العقوبات قانون

بمحل  معينة عن طريق القيام بسلوكيات؛ -جرائم المطلب األول-الجاني  لهايحضر  حيث  
نه بصدد أالمنطوي على علم الجاني  ؛العاموجوبية توفر القصد الجنائي  مع ،]79[محدد

الذي عبر عنه  األمر يريد القيام بذلك،و األولجريمة من جرائم المطلب  رتكابالالتحضير 
، "sans motif légitimeدون مبرر شرعي " ضمنيا بمصطلح-كعادته-؛المشرع الفرنسي

  ".عمدا"بمصطلح - عكس العادة-صراحة عنه عبرف؛ يره الجزائريظأما ن

فحدد  ؛متباينة-أصلية-عقوبات جنائية- المواد نفسها-لهذه الجريمة انالمشرع كما قرر    
جعل منها يره الجزائري فظالمقررة للجريمة المحضر لها، أما ن العقوبة نفسهاالفرنسي 

  .]80[دج 5.000.000إلى  1.000.000سنوات وغرامة من3شهر إلى 2الحبس من 

                                                             
  . كأصل؛ تجريم األعمال التحضيرية والتالية يعكس خطورة الجريمة، لكن الجرائم المدروسة ال تعد إلى جنح بسيطة  [76]

-Art:(Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, [77] 
d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, 
un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre 
une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3…). 

أو نشر  تصميم أو بحث أو تجميع أو توفير - 1 : ل من يقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتيك...بيعاقب :(نص المادة [78]
في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم المنصوص  تجاراالأو 

  .)عليها في هذا القسم
فحددها في؛ الجزائري ، حيازة، عرض، بيع، توفير، أما استيرادفي؛ المشرع الفرنسي حددها  من حيث السلوكيات؛ [79] 

يتضح أنها مصطلحات مختلفة لكن ذات مدلول واحد، إال من حيث االستيراد  .اتجارتصميم، بحث، تجميع، توفير، نشر، 
 السلوكيات؛ أما من حيث محل. -االستيراد-باألول انفردوالفرنسي  -التصميم- والتصميم، فالجزائري أضاف هذا األخير

، األمر -عناصر الوسط الرقمي-توسع فيها فجعلها؛ المعلومة الرقمية، األنظمة المعلوماتية، األجهزة الرقمية فالفرنسي؛
   .على المعلومة الرقمية الثابتة في المنظومة الرقمية أو المرسلة باقتصاره؛ يره الجزائريظنالذي ضيق منه 

المقررة للجريمة المحضر لها، مع حفاظه  العقوبة نفسهامعيارا منطقيا، بفرضه  عتمدا؛ المشرع الفرنسييالحظ أن؛   [80]
 حتراما؛ فمن جهة حافظ على نهجه من حيث يره الجزائريظنبخصوص عدم إعمال مبدأ مرونة العقوبة، أما  نهجهعلى 

= المقررة للجريمة تلكن مبدأ المرونة وعدم إعمال الخيار بين الحبس والغرامة، ومن جهة أخرى فرض عقوبة مغايرة ع
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ري المشرع الجزائ هاجرم حيث :جرائم المطلب األول رتكابالالتالية  األعمال تجريم. 2
بشكل منفصل عن ؛ ]81[من قانون العقوبات 2/2مكرر394المادة ب؛ يره الفرنسيظدون ن

   .واألعمال التحضيرية جرائم المطلب األول

مع ، ]82[الحصيلة الجرميةفي -مرتكب الجريمة األصلية أو غيره- يتصرف الجانيحيث    
علم الجاني أنه  المنطوي على، "عمدا"بمصطلح صراحة المعبر عنه العام الجنائيتوفر القصد 

  .يريد القيام بذلكو من جرائم المطلب األولحصله التصرف في ما بصدد 

 التحضيرية، المتمثلة في؛ األعماللجريمة  قررةالم العقوبة نفسهاب ؛كما يعاقب عليها   
    .]83[دج 5.000.000إلى 1.000.000منسنوات وغرامة  3شهر إلى  2الحبس من 

  تجريم الشروع والمساهمة الجنائية: لثاثا

؛ عمل رتكاب جرائم المطلب األولالتالية الوباإلضافة إلى تجريم األعمال التحضيرية    
  :المتمثلة فيما يليوفق أحكام مختلفة،  ؛إلى تجريم الشروع والمساهمة الجنائيةالمشرع 

المكون  في تنفيذ الركن الماديالجاني بدأ :"نهأيعرف الشروع على  :تجريم الشروع. 1
ركنيين  على الشروع يقومف ؛"]84[خارجة عن إرادته ألسبابلكنه ال يتم ذلك للجريمة، 
  .لسبب خارجي التوقف عن ذلكثانيهما تنفيذ وفي الالفعلي  أولهما البدءأساسيين؛ 

؛ جرمه بجرائم المبحث األول اتصلإذا ما  ،الشروع وفق المدلول المطروح أعاله   
يره الجزائري ظالذي تبعه ن األمر، ]85["ع.ق" 7-323صراحة بالمادة  المشرع الفرنسي

                                                                                                                                                                                                    

على المعلومة يعاقب كمن يحضر للدخول الشكلي،  لالعتداءنراه غير منطقي؛ فمن يحضر األمر الذي  ؛المحضر لها=
   .-أو البقاء/جريمة الدخول و-والغريب في األمر أن عقوبة األعمال التحضيرية أشد من عقوبة الجريمة المحضر لها

ألي  ستعمالاحيازة أو إفشاء أو نشر أو  -2 ... ييقوم عمدا وعن طريق الغش بما يأتل من ك...بيعاقب (:نص المادة [81]
   ).ان المعطيات المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسمكغرض 

فضيق منه  ؛لهأما من حيث محألي غرض كان،  استعمالحدده المشرع في؛ حيازة، إفشاء، نشر،  فمن حيث السلوك؛  [82]
  .، وحصره في المعطيات الرقمية المتحصلة من إحدى جرائم المطلب األول- كما فعل في األعمال التحضيرية-

.المالحظات نفسها المطروحة بخصوص عقوبة األعمال التحضيرية  [83]  

  [84] .127الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة،  
-Art:(La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes [85] 
peines). 
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، ]87[لجريمة التامةل العقوبة نفسها المقررة تحديدمع  ؛]86["ع.ق". 7مكرر394بموجب المادة 
بالنص  واكتفىالمعلومات،  أنظمةفي قانون جرائم  يجرمهفلم  األردني؛يرهما ظن أما

  . نصف عقوبة الجريمة التامة أوفرض عقوبة ثلثي ي ذيال ؛]88[العام

التي ، ]89[-اشتراك-نوعان؛ أصلية وتبعيةالمساهمة الجنائية  :المساهمة الجنائيةتجريم . 2 
 نجده على غرار ما ؛كاستثناءوبنصوص خاصة ]90[م بالنظرية العامة للجريمة كأصلظتن

 االشتراك متجري ؛الفرنسي والجزائري انالمشرعقر أحيث ، الجرائم محل الطرح بخصوص
 ]91[المبحث األولبغرض التحضير لجريمة أو أكثر من جرائم  اتفاقفي  أوفي جماعة 

 يرهماظن اعتمدهاألمر الذي ، ]93["ج.ع.ق" 5مكرر394، و]92["ف.ع.ق" 4-323بالمواد
 وفق مفاهيم مختلفة ؛]94[، التحريض والتدخلاالشتراك جرمف ؛مع نوع من التوسعاألردني، 

                                                             
).الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجنحة ذاتها رتكابايعاقب على الشروع في (:نص المادة   [86]  

كان أكثر دقة وتحديدا من نظيره الجزائري، فعاقب على الشروع في جرائم المطلب األول   المشرع الفرنسيإال أن  [87] 
جرائم -؛ فأورد نص عام يعاقب على كل الجرائم الواردة في القسم السابع مكررأما الجزائريوجريمة األعمال التحضيرية، 

 . -اآلتي بالدراسة-اتفاقوعة أو في في مجم االشتراك؛ مما يتيح المعاقبة على الشروع حتى في -المبحث األول
).سابقالعقوبات األردني، مرجع ؛ قانون 68المادة (:راجع   [88]  

الذي قد يكون منفردا  -مباشر، محرض، معنوي -؛ األصل؛ فال جريمة من دون فاعل أصليالمساهمة األصلية هي [89] 
الجريمة أو الالحقة لها،  الرتكابفهو تعدد الجناة في المرحلة السابقة  ؛شتراكاالوأما كما قد يكون مع مساهمين وشركاء، 

  .217-202مرجع سابق، ص ص  ناصر حمودي، :للمزيد طالع-مع عدم ظهور الشريك في مصرح الجريمة، 
 العقوبات؛ قانون 83إلى  75من  وادالم(و  Art)français, op.cit-n° 92Loi , 7-1 a 121-de 121 ,683 (:راجع ]90[

   ).؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق76إلى   41المواد من(و )نفسه، المرجع األردني
في  االشتراكفي جماعة؛ على  االشتراك؛ أن المشرعين الفرنسي والجزائري يعاقبان إضافة عن يتضح من خالل ذلك  [91]

في األعمال  االشتراكوكأنهما يعاقبان على - ، لكن بشرط أن تنتج عنه أعمال مادية تحضر لجرائم المبحث األولاالتفاق
؛ هي جرائم المطلب للمشرع الفرنسيبالنسبة  االشتراكأن الجرائم محل  من المواد المتصلة؛ كما يستشف، - التحضيرية

  فوسع منها وجعلها كل جرائم الفصل السابع مكرر، ره الجزائرييظناألول باإلضافة إلى جريمة األعمال التحضيرية، أما 
  .في الشروع واألعمال التحضيرية والتالية االشتراكمما يسمح بتصور  - كل الجرائم المطروحة في المبحث األول-

-Art:(La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la  [92] 

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions 
prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie…). 

ثر من الجرائم المنصوص كتألف بغرض اإلعداد لجريمة أو أ تفاقال من شارك في مجموعة أو في ك(:نص المادة [93]
   ...).بان هذا التحضير مجسدا بفعل أو عدة أفعال مادية، يعاقب كعليها في هذا القسم و

حيث يقصد -المطروح سابقا- في التشريع األردني يفيد مفهوم مغاير عن ذلك المحدد في الفرنسي والجزائري؛ االشتراك [94] 
 =مفهوم فيأخذ  ؛التدخلأما . به؛ المساهمة في جزء من السلوك اإلجرامي الموزع عبر مجموعة من المساهمين المتحدين
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 .]95["م.أ.ج.ق" 13المادة ب ،الفرنسي والجزائري ينعن تلك المعتمدة من المشرع نوعا ما
تتطلب توفر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم  ؛محل الطرحعلى أن المساهمة الجنائية 

 انالمشرع، و"قصداً"صراحة بمصطلح األمر الذي عبر عنه المشرع األردني واإلرادة، 
  ."لغرضأي  en vue de"ضمنيا بمصطلح  والجزائري الفرنسي

تطبق  شراع بخصوصها، حيثالفلم يختلف  ؛-األصلية-أما بخصوص العقوبة الجنائية   
  .العقوبات نفسها المقررة للفاعل األصلي

 إعمال نظام تعدد الجرائم: رابعا

معتمد من قبل  ،نظام بنوعين أساسيين؛ من منطلق مادي ومعنوي تعدد الجرائم    
  .سقاط على جرائم المطلب األولاإلبالمفهوم العام مع  األمر الذي نتطرق له ؛]96[المشرع

واألوصاف  اإلجراميةإلجرامي مع تعدد النتائج وحدة الفعل ا" ؛يقصد به :التعدد المعنوي. 1
  :نصل إلى ما يلي األولالذي بإسقاطه على جرائم المطلب  األمر ؛]97["القانونية

ومة المعلوماتية وإتالف تحقق نتيجتي تعطيل المنظب ؛البقاء الماديالدخول وبقيام الجاني    
ستعمال الشبكة؛ مع اب "spam"إرسال فيروس عبر رسائل أو  .المتواجدة داخلهاالمعطيات 

مع  ؛الشبكةعبر " بوت نت"إرسال فيروس أو  .يجتي تعديل وإدخال معلومات رقميةتحقق نت
  .]98[تحقق نتيجتي تعطيل المنظومة المعلوماتية وإتالف المعلومات المتواجدة داخلها

                                                                                                                                                                                                    

منطوي على مساعدة المتدخل للجاني األصلي وشركائه عن الوارد سابقا بخصوص أنواع المساهمة الجنائية؛ ال االشتراك=
؛ وأخيرا التحريض. أو إخفاء معالمها بعد ذلك وفق اتفاق مسبق ارتكابهاطريق تقديم اإلرشادات، أو تقديم أداة الجريمة قبل 

ائل محددة جريمة بوس ارتكابالوارد وفق نفس مفهوم المشرعين الفرنسي والجزائري؛ المنطوي على؛ دفع الغير إلى 
  ). ؛ قانون العقوبات األردني؛ مرجع سابق2و 1-80، 76المادتين :(راجع- حصرا، 

أي من الجرائم المنصوص عليها  رتكاباأو التدخل أو التحريض على  شتراكبااليعاقب كل من قام قصداً :(نص المادة [95]
   ....)بفي هذا القانون 

؛ قانون العقوبات 72و 57المادتين (و )français, op.cit-92n°  Loi, 7-2 a 132-132 de Art ,683:(راجع ]96[
  ).قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق؛ 38إلى  32المواد من (و) األردني، المرجع نفسه

والتوزيع، الجزائر،  شهاب، تعدد الجرائم وآثاره اإلجرائية والعقابية دراسة مقارنة، دار برتي للطباعة والنشرباسم   [97]
   .94- 76، ص ص 2011

. ؛ نظرا لعدم عقابه على تعطيل المنظومة المعلوماتية المنفصلوفق هذه الحالةالتشريع الجزائري التعدد ال يقوم في   [98]  
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تعدد األفعال ووحدة "الذي مفاده  ؛التجزئةال يقبل  األول ؛على نوعينهو  :التعدد المادي. 2
الجـرائم بعـدم    واستقالليةتعدد األفعال "بسيط مفاده  ؛والثاني ،"الغرض غير القابل للتجزئة

          الرغبة في تحقق غرض واحد وإنما الربط بينهمـا يكـون علـى أسـاس مـادي زمـاني       
  :نصل إلى األولاألمر الذي بإسقاطه على جرائم المطلب  ؛ ]99["أو مكاني

  :ومن أهم صوره :التعدد المادي الذي ال يقبل التجزئة -أ

بغرض إزالة المعطيـات   ؛والبقاء مع إرسال فيروسات عبر الشبكة قيام الجاني بالدخول   
وبعد تحققها قـام   ،التحضير لجريمة إزالة معلومات رقميةأو  .لضحيةبااإلضرار  أوالرقمية 

  .]100[ببيع المعلومات المتحصل عليها وهذا لغرض ربح المال

  :ومن أهم صوره :التعدد المادي البسيط الذي يقبل التجزئة -ب

الدخول أو  .في نفس اليوم -ب–ومنظومة  -أ–قيام الجاني بالدخول الشكلي إلى منظومة    
في الصباح ومن ثم الدخول المادي على المنظومـة نفسـها فـي     -أ–الشكلي إلى منظومة 

وفي نفس اليوم الـدخول إلـى منظومـة     ،عاديةدخول إلى منظومة معلوماتية أو ال .المساء
 مع التعديل في المعلومات الرقمية التي تحتويهـا  ؛الجهات العسكرية إلحدىمعلوماتية تابعة 

؛ -أ–أو الدخول والبقاء المادي للحصول على معلومات مـن المنظومـة    .]101[المنظومتين
األمر الـذي   -ب–فتحصل على ما أراد وفي نفس الوقت وجد نفسه بالخطأ داخل منظومة 

  .]102[ولد لديه رغبة نسخ معلومات رقمية من هذه األخيرة

  
                                                             

.117و 101مرجع سابق، ص باسم شهاب،    [99)  
األعمال التحضيرية، إزالة معلومات رقمية، بيع (التشريع الجزائرييقوم التعدد في هذه الحالة؛ بثالث جرائم في  [100] 

لكونه ال يعاقب ) األعمال التحضيرية، إزالة معلومات رقمية(التشريع الفرنسيوبجريمتين في ). المعلومات المتحصل عليها
  .رية والتالية؛ فال تعدد ألنه ال يعاقب على األعمال التحضييرهما األردنيظنأما وفق . -كما تم بيانه-على األعمال التالية

. لعدم تفرقته بين المنظومة العادية والخاصة) الدخول إلى منظومتين عاديتين(بجريمتي الفرنسي التشريعيقوم التعدد؛  [101]
  ). الدخول العادي إلى منظومة عادية، الدخول المشدد إلى منظومة عسكرية(فبجريمتي األردني والجزائري ينالتشريعأما في 

، والبقاء الشكلي في -أ-الدخول والبقاء المادي في منظومة(بجريمتي التشريعين الفرنسي والجزائري فييقوم التعدد؛  [102] 
الدخول (بجريمتيفيقوم ؛ يرهما األردنيظن فيأما . -كما تم بيانه سابقا- لعدم عقابهما على النسخ بعد الدخول) -ب–منظومة

  ).-ب-في منظومة، والدخول والبقاء المادي - أ-والبقاء المادي في منظومة
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  األحكام المتصلة بشق الجزاء الجاني: الفرع الثاني

  :متاز بمجموعة أحكام؛ أهمهاي طبيعة الجزاء الجنائي المفروض؛ نجد أنهبالبحث في    

  تشديد العقوبات األصلية: أوال

العقوبات الجنائية األصلية لجرائم المساس بأنظمـة المعالجـة    على تشديد المشرععمل    
  :وفق ظروف محددة؛ المتمثلة فيما يلي اآللية للمعطيات،

 شدد: ]103[في الدولة ةحساسال رقميةالمعلومات الو معلوماتيةالمنظومة الب المساس. 1
إذا ما  ؛أو البقاء/الدخول و جريمة عقوبة من ؛]104["م.أ.ج.ق" 11المادة ب األردنيالمشرع 
 يعاقب علىف ؛الوطني قتصاداالالوطني، العالقات الخارجية، السالمة العامة، باألمن  اتصلت

 5.000و 500أشهر وغرامة بين 4ال تقل عن مدة لبالحبس  ؛-الشكلي البقاء أو/الدخول و
المؤقتة وغرامة بين  باألشغال الشاقة ؛المتصل بالمعلوماتالمادي  البقاء أو/الدخول وو، أ.د

 ؛ ]105["ع.ق" 3مكرر394المادة ب هاضاعفف ؛الجزائري يرهظنأما  ."أ.د" 5.000و 1.000
  .]106[الدفاع الوطني، الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام ستهدفتاما  إذا

شدد  :]107[شخصيالطابع الرقمية ذات المعلومات المعلوماتية والمنظومة الالمساس ب. 2
ذات  بالمعلومات جرائم المبحث األول بعض اتصلتإذا ما ، عقوباتالمن  الفرنسيالمشرع 

                                                             

  [103] .الفرنسي نظيرهما األردني والجزائري دون انالمشرع هاعتمد فظر 
     نيبهدف اإلطالع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس األمن الوط...كل من دخل-أ:(نص المادة  [104]

) أ(ليه في الفقرة إذا كان الدخول المشار إ-ب  ..الوطني قتصاداالأو  ـةأو السالمة العامــ العالقات الخارجية للمملكة أو
  .)...أو نقلها أونسخها يرها أو تعديلها أو تغييرها، بقصد إلغاء تلك البيانات أو المعلومات أو إتالفها أو تدممن هذه المادة

الجريمة الدفاع الوطني أو الهيئات  ستهدفتاتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم، إذا :(نص المادة [105]
   .)والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، دون اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد

على المساس بالمعلومة دون المنظومة، كما  قتصراووسع من القطاعات الحساسة، ؛ األردنيالمشرع يالحظ أن؛  [106] 
إال أنه غير من وصف الجريمة  ،أورد العقوبة بحدين من جهة ولم يعمل بمبدأ الخيار بين الحبس والغرامة من جهة أخرى

فعقوبة األعمال الشاقة " أ.ع.ق"من  14على المعطيات الحساسة؛ حيث وفق المادة  عتداءاالمن جنحة إلى جناية في حال 
إال أنه أورد مصطلحات فضفاضة -فضيق من القطاعات الحساسة؛ يره الجزائريظنأما  .مؤقتة تفرض على الجناياتال

، لكنه توسع في محل الحماية فقررها للمعلومة والمنظومة، مع إعماله لمعيار منطقي من حيث مضاعفة -يمكن تأويلها
  ".دون اإلخالل بعقوبات أشد"بقاعدة العام يقيد الخاص بعبارةالعقوبات، إال أنه أبقى على الوصف الجنحي للجرائم، وعمل 

  [107]   .نظيراه األردني والجزائري دون المشرع الفرنسي هاعتمدف ظر 
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     الدخول  من جهة علىحيث يعاقب  .الموضوعة من قبل الدولة]108[الشخصي الطابع
 االعتداءعلى وغرامة، ك أورو75.000سنوات حبس و 5ب ؛أو البقاء الشكلي والمادي/و

سنوات حبس  7ب ؛من جهة أخرى والمنظومة المعلوماتية المنفصل على المعلومة الرقمية
 تصبحففي إطار منظم؛  الجرائم نفسها ارتكابتشديد عقوبة  مع .أورو100.000و

      .]109[أورو150.000و حبس سنوات10

 ارتكبهـا إذا مـا   عقوبات جرائم المطلب األول؛ تضاعف: ]110[والعودالوظيفة  فيظر. 3
كمـا  . ]111["األردني.م.أ.ج.ق" 07 المادة الجاني أثناء أو باستغالل الوظيفة أو العمل حسب

   .]112[نفسه من القانون 15حسب المادة  الرتكابهاإذا ما عاد الجاني  ؛تضاعف أيضا

  فرض عقوبات تكميلية: ثانيا

 .]113[واختياريةعقوبات تكميلية إجبارية المشرع ض فرباإلضافة إلى العقوبات األصلية؛    
في إطار قانون  بموجب النظرية العامة للجريمة؛ -االختيارية-الثانية قررت حيث

 ، واألولى بالنصوص المتعلقة بجرائم المبحث األول، فبخصوص هذه األخيرة]114[العقوبات
سبعة في حدود  تحديدها؛ "ع.ق" 5-323دة ابالمالمشرع الفرنسي  ى، ير-اإلجبارية-

بالمادة ها نه ضيق من عددأ إال، يره الجزائريظاألمر الذي تبعه ن ،]115[عقوبات
                                                             

قرر حماية متكاملة للحياة الشخصية المتصلة بالمعالجة اآللية للمعطيات، بموجب  المشرع الفرنسي؛ أن الجدير بالذكر [108] 
مما يوجب  نظرا لتوسعه الكبير ؛مر الذي لم نتطرق إليهاأل مادة تحت إطار قانون العقوبات، 16قسم كامل متكون من 
  . op.cit 684, français,-n° 92 Loi, 24-16 a 226-de 226(Art (:راجع-دراسة خاصة منفصلة، 

    .français, op.cit-n° 92 Loi, 1-4-3/2 et323-2/2 et323-et323 1/3-323(Art ,685 (:راجع ]109[ 
  [110] ظرفين اعتمدهما المشرع األردني دون نظيراه الفرنسي والجزائري.  

من هذا القانون بحق ) 6( إلى) 3(تضاعـــف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من :(نص المادة ]111[
  . )أيٍ منهما ستغاللابأي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو  رتكابابكل من قام 

   ).من الجرائم المنصوص عليها فيه أيتضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار :(نص المادة  [112]
؛ فهي تلك التي للقاضي ختياريةاالأما هي التي يلتزم القاضي بالحكم بها بالتوازي مع العقوبة األصلية،  اإلجبارية؛ [113] 

  .وما يليها 375ة، مرجع سابق، ص عبد اهللا أوهايبي: للمزيد طالع- الخيار في الحكم بها من عدمها، 
؛ قانون 31،35،36،37،38،43،44المواد(و ) français, op.cit-n° 92 Loi, 10et11-131Art ,683 :(راجع ]114[

  ).سابق، مرجع العقوبات الجزائري؛ قانون 19المادة (و) العقوبات األردني، مرجع سابق
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية، المدنية -1:(سنوات 5العقوبات التالية لمدة ال تزيد عن ؛ المتمثلة في [115]

= غلق المؤسسات والهيئات-3. المتصل بالجريمة جتماعيواالالحرمان من ممارسة النشاط الوظيفي المهني -2. والسياسية
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 ؛يرهما األردنيظأما ن ،]116[وجعلها في حدود ثالث عقوبات بدل سبعة ؛"ع.ق" 6مكرر394
 .]117[االختياريبالطابع  صبغهاأ، إال أنه "م.أ.ج.ق"ج  -12بالمادة  فأورد عقوبات تكميلية

  المفروضة على الشخص المعنوي العقوبات األصلية والتكميلية: ثالثا

المسئول تفرض على الشخص المعنوي عقوبات  ؛أقر المشرعين الفرنسي والجزائري    
 األصلية منها؛ العقوبات الفرنسي المشرع فحدد ؛جرائم المبحث األول بخصوص ،جنائيا

 العقوبات ، أماالمفروضة على الشخص الطبيعي تلكتضاعف  التي تساوي أو بالغرامة
على أنها ذات طابع  ،حول وجود الشخص المعنوي ونشاطه أغلبها تدورف التكميلية
لتلك مرات الحد األقصى  خمس تساوي غرامة ؛يره الجزائريظن قرر كما ،]118[إجباري

 تلك بتطبيقيسمح  ما ؛التكميلية دون تطرقه إلى العقوبات ،لشخص الطبيعيا المفروضة على
 يرهماظن األمر الذي لم يتطرق إليه .]119[الواردة في النظرية العامة للجريمة االختيارية

 المقررة العقوباتمما يسمح بتطبيق  ؛المعلوماتأنظمة  جرائم قانون إطار في ؛األردني
  .]120[النظرية العامة للجريمةب

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                    

الحرمان من إصدار الشيكات وأي وسيلة تسمح بسحب -5. اإلقصاء من الصفقات العمومية- 4. الجريمة الرتكابالمسهلة =
  ).نشر وتعليق حكم اإلدانة-2. الجريمة أو الناتجة عنها الرتكابمصادرة األشياء المعتمدة -1(:وأيضا). األموال

إغالق المواقع التي تكون محال -2. مصادرة األجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في الجريمة- 1:(المتمثلة في [116] 
  ).إذا كان مالكه عالما بالجريمة االستغاللإغالق المحل أو مكان - 3. للجريمة

توقيف   -2. مصادرة األجهزة، األدوات والوسائل المستعملة في الجريمة واألموال المتحصلة منها- 1(:المتمثلة في [117] 
  ).لكتروني يستعمل في الجريمةانظام معلومات أو موقع  أيأو تعطيل عمل 

    . français, op.cit685, -n° 92 Loi, 5 et6-323(Art (:راجع ]118[
  [119]   ).؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق4مكرر394و 09المادتين (:راجع 

  ).سابقمرجع العقوبات األردني، ؛ قانون 74المادة :(راجع– .مصادرةالالغرامة والمنطوية على؛  [120]
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  متصلة بالوسط الرقميالتقليدية ال الجرائم: المبحث الثاني
 ،الجرائم العادية ارتكابنسبة  ارتفعت ؛الدولية االتصالالموصولية بشبكة  ازديادمع    

األمر الذي  ؛-كما سبق بيانه–نظرا للسرعة والسهولة التي توفرها الشبكة  ؛]121[التقليدية
  .]122[)مطلب ثاني(والمعنوية  ،)مطلب أول( الماليةالعديد من األضرار  باألشخاص ألحق

  األموالالوسط الرقمي وجرائم : المطلب األول

أثرنا  من منطلق عدم تدخل المشرع لتحديث النصوص التقليدية المتصلة بجرائم األموال؛   
دراستها عن طريق البحث في أحكامها التقليدية المتفق عليها، ومن ثم إسقاطها على الوسط 

، )فرع أول(السرقة هي؛ جريمة ولعل أبرز جرائم األموال التي سنتطرق لها الرقمي؛
  .]123[)فرع ثاني(النصب وخيانة األمانةوجريمتي 

  جريمة سرقة المعطيات الرقمية: الفرع األول

      معنويوالمادي ال ،المنقول ؛يدل على نقل الشيء ؛مصطلح السرقة بمفهومه الواسع   
سرقة المنفعة،  إطارهضمن مما قد يدخل  ؛الفاعل حيازة الضحية إلى حيازة من ؛-كاستثناء-

من حيث  ،إال أننا سوف نكتفي بالسرقة الواقعة على المعلومات الرقمية ،المادياتوالبرامج 
 .]124[على ذلك انطباقهاالبحث في األركان التقليدية لجريمة السرقة ومدى 

                                                             
 الجرائم أما. بسيط في األركان الخاصة اختالف؛ تلك التي تخضع للنظرية العامة للجريمة، مع بالجرائم العاديةنقصد  [121] 

   .؛ فهي كل سلوك تم تجريمه قبل ظهور الوسط الرقمي، أو بعده لكن بشكل منفصل عنهالتقليدية
؛ التي يرى أغلب الفقه أنها تدخل ضمن إطار جريمة القتل كالقتل باآللةجرائم العنف أيضا؛  ارتكابعلى أنه يمكن  [122] 

زرع الخوف في ذات  الذي ينطوي على والتهديد؛. العمد التقليدية؛ نظرا لخطورتها ولعدم تحديد المشرع وسيلة القتل
  .87 مرجع سابق، ص محمد عبيد الكعبي،: للمزيد طالع-الشخص والوعيد بالشر الذي يلحقه؛ إذا لم يقم بفعل معين، 

تطرقنا إلى السرقة بشكل منفصل عن النصب وخيانة األمانة؛ لكونها أخطر جرائم األموال أوال، وثانيا  من جهة؛ [123]
لم نضف إليها جريمة التزوير المعلوماتي التي نجدها في العديد من  ثانية؛ ومن جهة. على سرقة المعلومات ذاتها النطوائها

  .- المذكورة سابقا- على المعلومة الرقمية االعتداءالدراسات؛ نظرا إلمكانية إدخال ذلك ضمن إطار جريمة 
للمزيد -ها، مفهوم التساععلى التزوير المعلوماتي؛ " ف.ع.ق"441يري جانب من الفقه إمكانية تطبيق المادة  ؛على أنه -

  .51مرجع سابق، ص  نسيم دردور،: طالع
والمساس بها بشكل عام؛ سوف نتطرق إليها  وسرقة البرامج، -المبحث األول-تم التطرق إليها سابقا فسرقة المنفعة؛ [124] 

  .فهي جريمة سرقة تقليدية  أما سرقة ماديات الوسط الرقمي؛، - المبحث الثالث-الحقا 
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  أحكام جريمة السرقة التقليدية: أوال

، ]125["ف.ع.ق" 1-311 بالمواد؛-شكله البسيط-المشرع فيجرمه  ؛السرقة سلوك تقليدي   
  :نستشف منهاالتي  ؛]127["ج.ع.ق" 350/1و ،]126["أ.ع.ق" 1-399و

من خالل المواد المذكورة أعاله واآلراء الفقهية  :تعريف جريمة السرقة التقليدية. 1
  ".، من دون رضا أو علم مالكه-له قيمة-حيازة شيء":؛ نقول أن السرقة هيالمتصلة

 ،من النصوص المطروحة أعاله انطالقا: ]128[لجريمة السرقة التقليديةاألركان الخاصة . 2
  :يمكن أن نصل إلى ما يلي من أركان خاصة مميزة لجريمة السرقة ؛والتعريف الذي تالها

نظيرهما األردني  وسماه ،الفرنسي والجزائري انالمشرع عبر عنه كذلك: االختالسفعل  -أ
سلب "هو االختالسفيرى الفقه أن  ؛األمر الذي يفيد نفس المضمون ؛"أخذ دون رضا"بـ

يقوم على  -االختالس–هأن ؛يفيداألمر الذي  ،"شيء من مالكه أو حائزه بغير رضاهحيازة ال
 .]129[رضاالعدم  في يتمثلوآخر معنوي  ،االستيالء على ينطويمكون مادي 

وفق " قولالمال المن"على  -الموضح أعاله- االختالسفعل يقع  :االختالسمحل  -ب
القانون المدني  فيعر حيث ؛الفرنسي والجزائري انوفق المشرع" الشيء"المشرع األردني و

 االنتفاعو معنويا مع إمكانية كل شيء يقبل حيازته إما ماديا أ" على أنهاألردني المال المنقول 
يعين الفرنسي والجزائري فمفاده كمحل لجريمة السرقة الوارد في التشر" الشيء" أما .]130["به
  .]131["حائزه أوكل شيء منقول له قيمة وأهمية عند مالكه "

                                                             
-Art:(Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui).                                               [125] 

).السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه:(نص المادة  [126]  
...).شيئا غير مملوك له يعد سارقا ويعاقب ب اختلسكل من :(نص المادة  [127]  
.الصدد؛ يتمثل في الركن المادي، لنرى الحقا هل يتطابق مع الوسط الرقمي المعنويأهم ما نتطرق إليه في هذا   [128]  
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق،  ؛35المرجع السابق، ص  عبد اللطيف معتوق، [129]

   .299-292ص ص 
، معدل 1976يتضمن القانون المدني األردني،  1976أوت ، 01مؤرخ في  ،43-76؛ قانون رقم 54المادة (:راجع [130]

   ).ومتمم
  [131] .300و  299أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع نفسه، ص   
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العام  يهالتي تتطلب القصد بنوعمن الجرائم العمدية  ؛جريمة السرقة: القصد الجنائي -ج
مملوك للغير،  -مال-بصدد سرقة شيءنه أيقوم على علم الجاني  -العام-، فاألولوالخاص
  .]133[فينطوي على نية التملك -الخاص-، أما الثاني]132[ويرد ذلك

  قيام جريمة سرقة المعلومات الرقميةمدى : ثانيا

كما ، "منقولالمال ال هو الشيء أو" االختالسأن محل إلى  ؛أعاله هطرحتم  ماتوصلنا في   
؛ تعد الرقمية المتواجدة داخل المنظومة المعلوماتيةأن المعلومة -الفصل األول- توصلنا سابقا

  ؟لالختالسمنقوال محال تكون شيئا أو ماال لفهل تصلح هذه األخيرة  ذات طابع معنوي،

 للمعلومة الرقمية، ننطلق من التسليم بالطبيعة المعنوية ؛نجيب على التساؤل المطروحل   
  .لالختالس وقابليتها ،منقولة -أموال-حول كونها أشياء االختالفونقف أمام 

أو شيئا  ماالالمعلومة الرقمية  اعتبارفي مدى  ؛الفقه اختلف :طبيعة المعلومة الرقمية. 1
بصفة المال مقصورا على األشياء المادية  االعتراففي بادئ األمر كان ف ؛مالليقوم با

الذي تغير بعد  األمر ،األمانة، النصب وخيانة االختالسللتملك،  ؛التي تكون محال ؛الملموسة
يعطي صفة المال  مما ؛للشيء االقتصاديةالقيمة  يستشف منالمال  فأصبح وصفذلك 

 ،ه القانون المدني األردنياألمر الذي أكد ،]134[االقتصاديةللمعلومة الرقمية ذات القيمة 
 ،-سابقاكما تم بيانه - بها وحيازتها االنتفاع األشياء المعنوية محل بخصوصمنه؛ 54بالمادة 

أما الفقه  .]135[مادية يرـغ بإمكانية وجود أموال ؛ضمنيا الجزائري المدني القانون أقركما 
 .]136[المعنوية غير المادية المعلومة الرقمية من قبيل األشياء اعتبارفيرى إمكانية  ؛الفرنسي

                                                             
الوارد في النص  " األخذ"األمر الذي يفهم ضمنيا من المواد سابقة الطرح؛ حيث يستشف القصد العام؛ من مصطلح [132]  

  .الوارد في التشريع الجزائري" ختلسا"الوارد في التشريع الفرنسي، ومصطلح" frauduleuse"األردني، ومصطلح
الشيء ولو مؤقتا دون  استعمالإال أن الفقه الفرنسي؛ يرى أن القصد الخاص في جريمة السرقة ينطوي على مجرد نية  [133]

   .107- 105لخاص، مرجع سابق، ص ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي ا: للمزيد طالع-نية تملكه، 
  .110مرجع سابق، ص   نهال عبد القادر المومني،  [134]

، 78عدد ) ج ر(، يتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر ؛ 687المادة (:راجع [135]
  ).، معدل ومتمم1975سبتمبر  30صادر بتاريخ 

.303و 302أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص    [136]  
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طرح يأبرز إشكال : األخذأو  لالختالسشيء المعنوي المنقول مدى قابلية المال أو ال. 2   
من طبيعتها  انطالقا؛ لالختالسمدى قابليتها بخصوص سرقة المعلومات الرقمية؛ يكمن في 

  :وفق ما يلي؛ زاويتينمن  والقضاء نظر فيه الفقهاألمر الذي  ؛المعنوية المجردة

         المال المعلوماتي اختالس عدم إمكانية ؛االتجاهيرى أصحاب هذا : األول االتجاه -أ
  :لعل أهمها اعتباراتنظرا لعدة  ؛-أو المعلومة الرقمية التي لها قيمة-

كما أنه       . ]137[معنوية ةطبيع ذاتالرقمية  المعلومةو ؛يتطلب األخذ المادي االختالس   
المعلومة  بخصوص تصوريال األمر الذي  ؛يتطلب نقل الحيازة المادية للشيء- االختالس-

نقلها ماديا بشكل منفصل عن الدعامة المادية التي تحملها، كما قد ال يمكن التي  ؛الرقمية
جريمة  يعد ؛لمعلومة الرقميةل الحاملةالدعامة المادية  اختالسفعل أيضا . ]138[تنسخ وال تنقل

 ) تقليدها(برامج اإلعالم اآللي اختالسفعل كما أن . ]139[التقليديةنصوص التقليدية تحكمها 
فعل باإلضافة إلى أن . -كما سنرى الحقا-تعد جرائم مستقلة ؛االئتمانأو معلومات بطاقات 

. كما تم بيانه سابقا-البقاء الشكليأو /الدخول و يمةجر يعد ؛طالع على المعلومات الرقميةاإل
  .]140[على األشياء المادية إال قعيال  االختالس؛ أن "يفيتل ورمي"األستاذان  وأخيرا يري

سرقة بإمكانية  عترفي القضاء الفرنسي في هذه المرحلة؛ حيث لم اتبعهاألمر الذي    
تأخذ على أن  ،على الدعامة المادية التي تحتويها- السرقة-إال إذا وقعت ،الرقمية المعلومة

  .]141[ث والدافع إلى السرقة فقطعالمعلومات المتواجدة داخلها صورة البا

    المال المعلوماتي         اختالس إمكانية ؛االتجاهيرى أصحاب هذا : الثاني االتجاه -ب
  :لعل أهمها اعتبارات؛ نظرا لعدة -أو المعلومة الرقمية التي لها قيمة-

؛ فالشيء المادي الملموس يختلس لهعلى حسب طبيعة مح االختالسطبيعة فعل  اختالف   
بالفعل المادي الظاهر في العالم الخارجي، والشيء المعنوي يختلس بالفعل المعنوي غير 

                                                             
.63سفيان سوير، مرجع سابق، ص    [137]  
.97محمود أحمد عبابنة، مرجع سابق، ص    [138]  
  [139] .175مرجع سابق، ص محمد عبيد الكعبي،   
  [140] .176المرجع نفسه، ص محمد عبيد الكعبي،  
  [141] .536مرجع سابق، ص أيمن عبد اهللا فكري،  
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 ؛مبتكرها سيطرةأن المعلومة الرقمية التي تخضع ل ؛يرى الفقه األردنيكما  .]142[المادي
يمكن أن ينطبق  ؛الذي ينتفع بها وتصلح للخروج من حيازته على أن تكون لها قيمة مالية

سابقة - من قانون العقوبات األردني  399/3زة الواردة في المادة حرعليها وصف القوة الم
   ؛يرى جانب من الفقه الفرنسي أيضا .]143[، المنطوية على سرقة الكهرباء والغاز-الذكر
       حيث  ؛تطور مع تطور دور المعلومة الرقمية في المجتمع ؛االختالسفعل مفهوم أن 

  .]144[قع على شيء مادي بل قد يكون محله معنويايال يشترط أن 

بصورة  ،أعالهاألمر الذي تبعه كذلك القضاء الفرنسي؛ حيث حاد عن موقفه سابق الطرح    
األشياء ذات  ليشملع مفهوم الشيء يوسحتى وصل في األخير إلى تجية تصاعدية؛ تدر

ل مادي كالنسخ واألخذ فعب االختالسعلى أن يقع ، ]145[-كالمعلومة الرقمية-الطابع المعنوي
  .]146[وليس بسلوك ذهني

بقيام جريمة  االعترافيسير نحو  أن الكلنستطيع القول  ؛تم ذكره أعاله مما انطالقا   
ذات قيمة مالية أو على  من جهة؛ هذه المعلومة كونتبشرط أن  ،سرقة المعلومة الرقمية

باقي  مع ضرورة قيام، بفعل مادي ال ذهني تختلس، ومن جهة أخرى؛ تافهةبال ليستاألقل 
 .]147[أركان جريمة السرقة من قصد جنائي وأركان عامة

                                                             
المعلومة الرقمية ببذل جهد ذهني كالسمع،   اختالسالكبير؛ حيث وفقه يمكن تصور  التساعهإال أنه سند منتقد نظرا  [142] 

   .93و 92مرجع سابق، ص أمال قارة، : للمزيد طالع-
.111مرجع سابق، ص نهال عبد القادر المومني،    [143] 

.إال أن؛ القياس في المسائل الجنائية أمر محظور وفق ما تم بيانه في الفصل األول -  
  [144] .174مرجع سابق، ص محمد عبيد الكعبي،   

الذي أدين  "لوقابوكس"قضية األمر المستشف من بعض األحكام القضائية ذات الصلة على غرار؛ الحكم الصادر في  [145]
حيث أيدت  "ونيليطأن"وقضية . قرص خالل الفترة الضرورية لنقل المعلومات إلى سند آخر 47بسرقة معلومات يحتويها 

محكمة النقض الحكم الصادر ضده؛ القاضي بإدانته بعد إطالعه شركة منافسه للتي يعمل فيها على جداول وخطوط بيانية 
أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون : للمزيد طالع-أعدها على وثائق الحسابات التابعة للشركة؛ على أساس جريمة السرقة، 

  .303و 302الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص 
:   للمزيد طالع-الذهني،  واالستغاللحيث سبق للقضاء الفرنسي؛ أن حكم بعدم قيام جريمة السرقة، لمجرد اإلطالع  [146] 

  . 304أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص ؛ 538و 537مرجع سابق، ص أيمن عبد اهللا فكري، 
لمبدأ الشرعية الجنائية؛ ال قيام لجريمة سرقة المعلومات؛ نظرا لتشريع دول الدراسة نصوص  احتراماإال أننا نقول؛  [147]

= السرقة المطروحة أعاله في وقت لم يكن معروفا فيه الوسط الرقمي، والنص الجنائي يفسر تفسيرا ضيقا مع البحث عن
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  النصب وخيانة األمانة جريمتي: الفرع الثاني

الدافع إلى البحث  األمر ؛جريمتي النصب وخيانة األمانة ؛بعد السرقةأهم جرائم األموال    
  .فيه امللوصول إلى مدى قابلية قيامه ؛إسقاطها على الوسط الرقميومحاولة في أحكامهما 

  المنظومة المعلوماتيةعلى  جريمة النصب: أوال

ليشمل؛ صفة الضحية، الوسيلة دور الوسط الرقمي في جريمة النصب  يتوسع   
  :؛ فيما يليالنصب كجريمة تقليدية أحكامبعد طرح إليه نتطرق س األمر الذي ؛]148[والمسهل

-313 الموادب ؛النصب في شكله التقليدي المشرع جرم: أحكام جريمة النصب التقليدية. 1
   :يستشف منهاالتي  ؛]151["ج.ع.ق" 372/1و ،]150["أ.ع.ق" 417و ،]149["ف.ع.ق" 1/1

النصب أن جريمة نقول  ؛من خالل المواد المذكورة أعاله: تعريف جريمة النصب -أ
المجني  تدفع ، التياالحتيالية الوسائلعلى مال منقول مملوك للغير ب االستيالء":التقليدية هي

  ".ماله إلى تسليم عليه

                                                                                                                                                                                                    

 - كالكهرباء والغاز- سرقة القوة المحرزةإرادة المشرع وقت وضع النص، كما أن شراع دول الدراسة تدخلوا لتجريم =
  .بإضافة فقرات، وبالتالي التدخل التشريعي لتجريم سرقة المعلومات أمر واجب

.سنقتصر على صفة الضحية؛ حيث نبحث في مدى إمكانية النصب على المنظومة المعلوماتية  [148]  
  -Art:(L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par [149] 
l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne 
physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers,               
à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un 
acte opérant obligation ou décharge). 

 عليها فاستولى إبراء أو تعهداً تتضمن أسناداً أو منقول غير أو منقوالً ماالً تسليمه على الغير حمل من لك:(نص المادة [150]

 إحداث أو له حقيقة ال أمر أو حادث أو اذبك مشروع بوجود عليه المجني إيهام شأنها من حتياليةا طرق ستعمالاب-1 :حتياالا

 صحيح غير دين سند بوجود اإليهام أو حتيالاال بطريق أخذ الذي المبلغ بتسديد أو وهمي ربح بحصول عليه المجني عند األمل

 اسم باتخاذ -3أو به، للتصرف صفة له ليس أن يعلم وهو منقول غير أو منقول مال في بالتصرف -2أو مزور، مخالصة سند أو

  ...).صحيحة غير صفة أو اذبك
أو تلقى أموال أو منقوالت أو سنـدات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود  ستالمال من توصل إلى ك:(نص المادة [151]

ل ثروة كلسلب  حتيالباالان ذلك كأو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك و
مالي خيالي أو بإحداث  مادعتااذبة أو سلطة خيالية أو كأسماء أو صفات  ستعمالابالغير أو بعضها أو الشروع فيه إما 

  ...).يعاقب األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها
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 أعالهالنصوص التشريعية المطروحة  تختلف: األركان الخاصة لجريمة النصب التقليدية -ب
  .نفسهاعلى األركان الخاصة  تقريبا حيث تقوم؛ في المضمون تتفق أنها إال ،الطرح في

في المواد  حصرا المقررة االحتياليةالطرق  استعمالعلى  ؛ينطوي الركن األولحيث    
 عن طريق التسليم للغير المملوكمال الالحصول على  في الثانييتمثل و ،]152[المذكورة أعاله

 ،وسلب مال الغير االحتياليةبين الطرق  السببيةقيام رابطة  فمفادهأما الثالث  ،]153[المادي
باإلضافة إلى ضرورة  ،]154[لالنخداععلى أن يكون التسليم الحقا عن فعل التدليس ونتيجة 

في علم الجاني  ؛حيث يتمثل األول ؛بنوعيه العام والخاص رابعالجنائي كركن  قصدتوفر ال
 أما ،ومع ذلك يرغب في القيام به وتحقيق نتيجته ،بتجريم السلوك المنطوي على النصب

  .]155[على مال الغير االستيالءفي  الجاني فمفاده نية ؛-الخاصالقصد -الثاني

مسألة  الجنائي إلى تطرق الفقه: قيام جريمة النصب على المنظومة المعلوماتيةمدى . 2
  :على ما يلي منطويةعدة نقاط؛  وفق المعلوماتية األنظمةالنصب على 

    صفات كاستعمال ؛الموضحة سابقا االحتياليةالطرق : االحتياليةآليات القيام بالطرق  -أ
  :أهمهالعل  ؛عدة صور وفق المنظومة المعلوماتية ضدترتكب  ؛أو أسماء كاذبة وغيرها

لفة عن تلك إدخال بيانات جديدة مختالتالعب في البيانات المدخلة؛ عن طرق حيث يمكن    
ومن أمثلتها  ،فهايتحر يتم غير مضمونها أويف األصلية المتواجدة في النظام المعلوماتي؛

 التالعبكما يمكن  .]156[لهم مستحقات مالية واجبة السدادهميين أسماء عمالء و اختالق
 فيهاعن طريق التغيير  ؛في المعلومة المعالجة آليا المتواجدة داخل النظام المعلوماتي أيضا

ومن أمثلتها قيام موظف  ،بالتعديل والحذف الجزئي والكلي بما يتماشى وأهداف الجاني
                                                             

، إال أنها ذات مدلول عام واحد؛ االحتياليةالمشرع في دول الدراسة من حيث المصلحات المقررة للطرق  اختلف [152] 
   .أسماء أو أوصاف كاذبة، أو سلطة خيالية، أو خلق األمل بالفوز باألشياء، أو خشية وقوع شيء ما استعمالفتتمثل في؛ 

؛ المنقول أو غير المشرع األردني؛ حسب وأما المال المسلم فهو؛ فيكون ماديا وفق الطرق التقليدية، أما التسليم [153] 
؛ فحدده بالمنقول والسندات ذات الطبيعة المالية والتصرفات، المشرع الجزائريالمنقول والسندات ذات القيمة المالية، أما 

  .مع إضافته مصطلح األمالك المالية؛ مما يضم غير المنقوالت أيضا يره الفرنسي،ظن هاعتمداألمر نفسه 
  [154] .40مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق،  
  [155]  .362أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  

  [156] . 567مرجع سابق، ص أيمن عبد اهللا فكري،  
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التالعب  يمكن أيضا .]157[بتعديل المعلومات الرقمية لخلق دين مالي ألخيه قبل جهة العمل
ير من تلك المتواجدة أصال عن طرق إما التغي ؛عمول بها في األنظمة المعلوماتيةبالبرامج الم

يقتطع مبالغ رمزية من يصبح لمثل التعديل في برنامج  ؛على نحو يتيح للجاني القيام بجريمته
 أو إدخال برامج جديدة تهدف إلى تحقيق غرض  ،المتعاملين في شركة معينة بشكل دوري
  .]158[أو أغراض متشابهة مع ما تم ذكره أعاله

المنظومة  اعتبارمدى  في الفقه الفرنسي اختلف: لنصبلمحل ك المنظومة المعلوماتية -ب
  :على النحو التالي ؛لهالفكرة والمؤيد لبين الرافض  نصب؛لل محال المعلوماتية

المنظومة المعلوماتية؛ على  النصب مكانية؛ إتجاهااليري أصحاب هذا : األول االتجاه- 1/ب
األنظمة ف ؛األشخاص فقطعلى  النصبفكرة ضرورة وقوع جريمة ل من رفضهم انطالقا

األمر الذي  ؛مستخدمها ومستغلها ،بل بواسطة مبرمجها ،المعلوماتية ال تعمل من تلقاء نفسها
  .]159[النصب على هذا األخير بطريقة غير مباشرةإلى وقوع  بالنتيجة يقود 

 النظامإمكانية النصب علي  عدم؛ تجاهااليري أصحاب هذا  :الثاني االتجاه- 2/ب
له لوقوع النصب على شخص طبيعي؛ النص التشريعي  تطلبمن  انطالقا؛ المعلوماتي

فما هو  ؛أما النظام المعلوماتي ،واالحتيالملكات عقلية تكون قابلة لوقوعها تحت طائلة الغش 
  .]160[بتدخل معدها ومستغلها مة ال يمكنها القيام بوظائفها إالإال مجموعة برامج وأنظ

محل  حدوث التسليم المادي للمال وجوبية الفقه؛ يرى: طريقة الحصول على المال -ج
األمر الذي قد ال يحدث في النصب على النظام المعلوماتي؛ الذي عادة ما يسلم في  الجريمة،

  :ما يلينظر فيه الفقه وفق  ؛إشكاال األمر الذي خلق، ]161[شكل معنوي كالتحويل البنكي

                                                             

. 568مرجع سابق، ص أيمن عبد اهللا فكري،    [157]  
  [158] .42مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق،  
، 2015-01-25: لكترونية، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفحمحمد محرم محمد علي، جريمة النصب والتجارة اإل  [159]
  .08، ص  ArabLawInfo.com ://http: الموقع

. 572المرجع نفسه، ص أيمن عبد اهللا فكري،    [160]  
للمزيد -حيث يكون عن طريق القيد الكتابي؛ الذي بفضله تحول أرصدة مالية من حساب المالك إلى حساب الجاني،  [161] 

  .66و 65مرجع سابق، ص سفيان سوير، : طالع
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التسليم  أساس؛ عدم قيام الجريمة على تجاهاالأصحاب هذا  ىير :األول االتجاه-1/ج
  . ]162[تسليم مال منقول وفق سلوك مادي ملموس يالنص التشريع نظرا لتطلب ؛عنويمال

؛ إمكانية الحصول المعنوي على المال؛ تجاهاالأصحاب هذا  ىير :الثاني االتجاه-2/ج
  .]163[سواء ماديا أو معنويا الجاني؛من حيازة مالكه إلى حيازة  االحتيالية بالطرق هفالمهم نقل

إال أن  ،النصب على األنظمة المعلوماتيةبخصوص لم يستقر بعد  ؛الجنائي يتضح أن الفقه   
جريمة  وفق نمط-يسير نحو اإلقرار بقيامها-الفقه–هأن لىع نيدال ؛وتطوره االختالفأبعاد 

   .]165[في العديد من المناسبات ؛القضاء الفرنسي المعتمد مناألمر  ،]164[-سرقةال

  المنطوية على المعلومة الرقمية جريمة خيانة األمانة: ثانيا

ليشمل؛ صفة الضحية، الوسيلة  خيانة األمانة أيضايتوسع دور الوسط الرقمي في جريمة    
  :تقليدية؛ فيما يليالحكام األ؛ األمر الذي سنتطرق إليه بعد طرح ]166[والمسهل

خيانة األمانة  فعل في دول الدراسة المشرعجرم  :أحكام جريمة خيانة األمانة التقليدية. 1
  االئتمـان،ة إساءة ـ؛ تحت تسمي]168["أ.ع.ق" 422و ،]167["ف.ع.ق" 1/1-314 ؛وادـالمب

                                                             
   ، -سابقة الطرح-"ف.ع.ق" 1-313الوارد في المادة  ؛"bien quelconque  مال أي"يوسع في مفهوم هناك من [162] 

  .43مرجع سابق، ص عبد اللطيف معتوق،  :للمزيد طالع-قيمة المال وليس طبيعته،  ؛يرى أن الغاية "فيرون"إال أن الفقيه 

  [163] .09مرجع سابق، ص محمد محرم محمد علي،  
مبدأ الشرعية الجنائية، وبالنتيجة إعمال التفسير الضيق للنص والبحث عن إرادة  ماحترا؛ يجب رياظننقول  إال أننا [164]

   .فال قيام لجريمة النصب على النظام المعلوماتي إال بعد تعديل النصوص الحالية. المشرع الحقيقية وقت وضع النص
جرائم المساس (سفيان عرشوش،  :للمزيد طالع-في جريمة النصب،  أو ما يعادلهللتسليم المادي  عتمادهاعلى غرار  [165]

خنشلة، الجزائر،  -، ملخص مذكرة تخرج ليسانس، معهد العلوم القانونية، المركز الجامعي)نترنتواالبأنظمة الكمبيوتر 
  .21، ص 2006
.المعلومة الرقمية محال لخيانة األمانة عتباراسنقتصر على صفة الضحية؛ حيث نبحث في مدى إمكانية   [166]  

-Art:(L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des  [167] 
fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de 
les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé). 

  معينة صور على ستعمالاال ألجل أو واإلعادة اإلبراز وألجل الةكالو أو األمانة سبيل على إليه سلم من لك:(نص المادة [168]
 إبراء أو تعهداً يتضمن سند وأي وأشياء ونقود أموال من لغيره انك ما - أجر دون أو بأجر - عمل إلجراء أو الحفظ ألجل أو

 يعد فعل أي على أقدم أو ستهلكهإ أو المالك تصرف به تصرف أو بدله أو فكتمه القبيل هذا من شيء يده في وجد من لك وبالجملة

  ...).إليه تسليمه يلزم لمن تسليمه عن امتنع أو تعدياً
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  :التي نستشف منها ما يلي؛ ]169["ج.ع.ق" 376/1و

 :ول أنهانق ؛الموضحة أعاله النصوص التشريعيةمن خالل  :األمانةتعريف جريمة خيانة  -أ
مال الغير الذي سلم إلى الجاني بموجب عقد من عقود األمانة  استعمالأو تبديد أو  اختالس"

  ".حائزه الشرعي أو واضع اليد عليه إضرارا بمالكه أو ؛المحددة

، إال أنها لم تخـرج  المعالجة التشريعية اختلفت: األركان الخاصة لجريمة خيانة األمانة -ب
  .خاصةعن اإلطار العام المتفق عليه فقها؛ الذي يقرر أربعة أركان 

، ويتصل الثاني بتحديد محل الجريمة ]170[والتبديد االختالسيتمثل الركن األول في حيث   
، على أنها جريمة ]172[، أما الثالث فينطوي على تسليم محل األمانة]171[المنطوي على المال

على العلم األول؛  فينطويتتطلب القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص كركن رابع، 
  .]173[وحرمان المالك الحقيقينية التملك على الذي يعد مفترضا؛  ويقوم الثاني، واإلرادة

الفقه الجنائي في هذا  اختلف :المتصلة بالمعلومة الرقميةقيام جريمة خيانة األمانة مدى . 2
 الموضح هالتسليم نفس -تسليم على ؛ تنطوي إما]174[ثالث فرضيات من انطالقاالصدد؛ 

                                                             
أية أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نقـودا أو بضائع أو أوراقـا مالية أو مخالصات أو  ساختلل من ك:(المادةنص   [169]

        الةكلتزاما أو إبراء لم تكن قد سلمت إليه إال على سبيل اإلجازة أو الوديعة أو الواأخرى تتضمن أو تثبت  محررات
ستخدامها في ستعمالها أو العمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو الستعمال أو ألداء عارية اال أو الرهن أو

  ...).عمل معين وذلك إضرارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة
 نية الجاني في إضافة مال الغير إلى ملكه والحلول محل مالكه دون خروج ستقراراهو ؛ détournement ختالساال [170]

 للمزيد-فهو قيام األمين على المال بالتصرف فيه تصرفا يخرجه من حيازته، ؛ dissipation التبدید المال عن حيازته، أما

   .97سابق، ص سفيان سوير، مرجع : طالع
        أمثلة عنه؛ كاألوراق التجارية، النقود، البضائع، األشياء والسندات، األردني والجزائري  انالمشرعالذي قدم  [171]
  .كتفى بكل ما يدخل في إطار المالا؛ فتوسع أكثر في األمر؛ حيث لم يقدم أمثلة ويرهما الفرنسيظن أما
      .79مرجع سابق، ص  نسيم دردور،: للمزيد طالع-لكن يرى الفقه؛ أن المحل يكمن في المال المنقول دون العقار،  -

؛ بموجب أحد العقود المحددة حصرا؛ المتمثلة في القيام بعمل، األردني والجزائري انالمشرع التسليم يكون في منظور [172]
فأورد  يرهما الفرنسيظأما نستعمال، الوديعة، الوكالة، كما زاد عنها المشرع الجزائري عقدي اإليجار والرهن، عارية اال

  .  مصطلح عام يقوم على كل عقود القانون الخاص
  [173] .408أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص  

على أنه إذا ما سلمت المعلومة الرقمية ضمن إطار الدعامة المادية التي تحملها؛ نكون أمام جريمة خيانة أمانة تقليدية؛  [174]
   .ة المادية تعد ماال منقوالعلى أساس أن الدعام
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عبر  األمانةحد عقود أ إبرام أو لألمانةالمعلومة الرقمية كمحل -بخصوص جريمة النصب
إال أن أهم دوافع  ؛معا االثنين أو، - هذه األخيرةل الشراع تنظيمبشرط -الدولية االتصالشبكة 

    :التي نظر فيها الفقه وفق ما يليكمن في المعلومة الرقمية محل األمانة؛ تالجدال؛ 

أن المعلومة الرقمية؛ تعد مال -الفقه الفرنسي-االتجاهيرى أصحاب هذا  :األول االتجاه -أ
؛ يستفيد من الحماية الجنائية ضد جريمة خيانة األمانة، إذا ما تم ]175[معلوماتي معنوي

األمر الذي كرسه ؛ ]176[تسليمه عن طريق أحد العقود الخاصة؛ فحسبهم ال تهم طبيعة المال
- سابقة الطرح-1/1-314؛ حيث جاءت المادة العقوباتبتعديل قانون  المشرع الفرنسي؛

الذي أصدر العديد من األحكام القضائية  ؛وفق مفهوم عام غير محدد، مما سهل مهمة القضاء
يمكن إعماله األمر ذاته  .]177[تدين جناة بجريمة خيانة األمانة المتصلة بالمعلومة الرقمية

من القانون  54كيانات المعنوية؛ بالمادة بشأن المشرع األردني الذي يعترف بصفة المال لل
  .-سابقة الطرح-المدني

أن تكون المعلومة الرقمية المنفصلة  استحالة؛ االتجاهيرى أصحاب هذا  :الثاني االتجاه -ب
، فوفقهم إذا ما ]178[عن الدعامة المادية محال لجريمة خيانة األمانة؛ نظرا لطبيعتها المعنوية

معدة لغرض تركيبها وإخراجها في شكل أغنية فيما بعد؛ استأمن شخص كلمات وموسيقى 
ال يكون مسئوال  ؛األمين عليها بالتصرف فيها وتبديدها قام عن طريق عقد وديعة، ومن ثم

 الذي ؛الذي يمكن إعماله بشأن المشرع الجزائري األمر ،]179[عن جريمة خيانة األمانة
ألمانة في المال المنقول األموال محل خيانة ا -سابقة الطرح-"ع.ق" 376/1بالمادة  حصر
  .المادي

     
                                                             

الحديث يعطيها الطابع  االتجاهحددنا سابقا طبيعة المعلومة الرقمية بمناسبة دراسة جريمة السرقة؛ وتوصلنا إلى إن  [175]
   .المالي؛ إذا ما كان لها قيمة مالية واقتصادية

  [176] .210و 209مرجع سابق، ص محمد عبيد الكعبي،  
مشروع بشكل منفصل عن  ساختال راعتب؛ الذي 2004قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية سنة  على غرار؛ [177]

  .82مرجع سابق، ص  نسيم دردور،: للمزيد طالع-الدعامة المادية؛ جريمة خيانة األمانة، 
  [178]  .593مرجع سابق، ص  أيمن عبد اهللا فكري، 
  [179] .210المرجع نفسه، ص محمد عبيد الكعبي،  
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  جرائم الكيان المعنوي لألشخاصوالوسط الرقمي : المطلب الثاني

التي  ؛على تجريم بعض السلوكيات المشرععمل  ؛ألشخاصل المعنوي كيانالحفاظا على    
يمكن طرحه وفق جرائم الشرف األمر الذي  ،الدولية االتصالظهور شبكة مع  ارتكابهاسهل 

  ).فرع ثاني(اآلداب من جهة ثانية ، وجرائم)فرع أول(من جهة واالعتبار

  الوسط الرقميب تصلةالم االعتباروجرائم الشرف : الفرع األول

للوسط الرقمي في الجرائم محل الطرح؛ دور الوسيلة فقط؛ األمر الذي يقودنا إلى البحث    
  :؛ للوقوف على مدى تطابقهاإسقاطها على الوسط الرقمي ومن ثم، العامة هافي أحكام

   ]180[االعتبارواألحكام العامة لجرائم الشرف : أوال

       ،-الشرف-هو رهظفي ن الشخص؛ إما قيمةب على المساس ؛تقوم الجرائم محل الطرح   
  :]182[كما يلي المشرعاألمر المعالج من  ؛]181[-االعتبار–اآلخرينفي نظر أو 

بالمواد؛ -كأصل عام-القذف فعلالمشرع جرم : (la diffamation)القذفجريمة . 1
، ]184["الذم"؛ تحت تسمية "أ.ع.ق" 188/1و ،]183[من قانون حرية الصحافة الفرنسي 29/1
    دعاء إكل : "هذه المواد نجد أن جريمة القذف هي باستقراء؛ حيث ]185["ج.ع.ق" 296و

  ".شخص أو هيئة واعتبارأو إسناد واقعة معينة بالذات تمس بشرف 

                                                             
؛ لنتطرق له فيما هو قادم؛ نظرا لتعلقه المباشر -الذي يضم العلنية- األحكام، دون عنصر الوسيلةسوف نتطرق لجل  [180]

  .مع الوسط الرقمي اانطباقهبوسائل الجريمة والعلنية ومدى 
  [181] .220و 219أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص   

ختلفوا في المصطلحات ان إ، و؛ السلوكيات محل الطرح بموجب قانون العقوباتاألردني والجزائري انالمشرعجرم  [182] 
؛ فجرمها بموجب قانون خاص، بشكل منفصل عن قانون العقوبات، في إطار قانون حرية يرهما الفرنسيظأما ن، الدالة

   .Modifiérançaisfla presse,  é de29 juillet 1881, portant le droit la libert(Loi du ,( :راجع-الصحافة، 
-Art:(toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la [183] 
considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation…). 

من شأنها أن تنال من شرفه  - ستفهامولو في معرض الشك واال-إلى شخص هو إسناد مادة معينة:الذم:(نص المادة [184] 
   ). سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم ال ماحتقارهوكرامته أو تعريضه إلى بعض الناس و

ه       باألشخاص أو الهيئة المدعى عليها  واعتباريعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف :(نص المادة [185]
   ...).أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة
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  :من النصوص المطروحة أعاله؛ تستشف األركان الخاصة؛ التي نطرحها كما يلي   

الواقعة محل جريمة القذف؛ يجب أن : المدعى بها أو المسندة وجوب تحديد الواقعة -أ
، -ب–قام بسرقة سيارة شخص  -أ-تحدد بشكل نافي للجهالة والتأويل؛ فنقول مثال شخص

، -دعاءاإل–ة أم ال؛ التي عرفها عن الغيرحيروي الجاني الواقعة سواء كانت صحيعلى أنه 
  .]186[-االسناد–أو يؤكدها بنسبتها إلى المجني عليه سواء كانت الواقعة صحيحة أم ال

 المشرع ؛ فحددهابخصوص تحديد الضحية الشراع اختلف: الضحية في جريمة القذف -ب
والموظفين في بعض  وتوجهاتهم انتماءاتهم واألشخاص بسبب  عاديينالفرنسي باألشخاص ال

ن لم إاألمر الذي تبعه المشرع الجزائري، و ،]187[، باإلضافة إلى بعض الهيئاتالمناصب
على  فاقتصر، أما نظيرهما األردني؛ ]188[االنتماءاتيتطرق إلى الموظفين وبعض 

  .]189[األشخاص بالمفهوم العام وبعض الهيئات المحددة حصرا

جريمة القذف؛ جريمة عمدية تتطلب القصد العام بعنصريه العلم  :القصد الجنائي -ج
  .دعاء أو إسناد الواقعة المحددة بالذاتاإلواإلرادة؛ الذي يعد مفترضا بمجرد 

من  02-29بالمواد؛ -كأصل عام-السب سلوك المشرعجرم : (l’injure)جريمة السب. 2
 297، و]191[؛ تحت تسمية القدح"أ.ع.ق" 02-188و، ]190[قانون حرية الصحافة الفرنسي

كل تعبير مشين يمس بالشرف :" نجد أن جريمة السب هي باستقرائها التي؛ ]192["ج.ع.ق"
 ".؛ يتضمن تحقير الشخص وقدحه، ال ينطوي على تحديد واقعة معينةواالعتبار

 :من النصوص المطروحة أعاله؛ تستشف األركان الخاصة؛ التي نطرحها كما يلي   

                                                             
.218أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص   [186]  

  . français, op.citdu 29 juillet 1881 Loi, 1, 30, 31/1, 31/2, 32/2 et3-29(Art , :(راجع ]187[
).سابقالعقوبات الجزائري، مرجع قانون  ؛146و 298/3و 296المواد (:راجع   [188]  
  [189]  ).؛ قانون العقوبات األردني، مرجع سابق191و 188/1المواد :(راجع 

-Art:(toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme [190] 
l’imputation d’aucun fait est une injure). 

من دون  -ستفهامولو في معرض الشك واال- هاعتبارعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو هو اال: القدح:(نص المادة [191] 
   ).بيان مادة معينة

).يعد سبا كل تعبير مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا ال ينطوي على إسناد أية واقعة:(نص المادة  [192]  
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لقيام جريمة السب؛ تحديد الواقعة بل  المشرعلم يشترط  :محددةالطبيعة الواقعة غير  -أ
 ما أنت شخصلكبرياء الضحية؛ مثل أن نقول لتعبير بألفاظ مشينة تخدش حياء ويكفي ا

شرف  ،أن تمس هذه العبارات بكرامة اشترطسارق أو كاذب، إال أن المشرع األردني 
  .]193[األمر الذي لم يتطرق إليه المشرعين الفرنسي والجزائري ؛الضحية واعتبار

 ]195[، األردني]194[؛ الفرنسيالمشرعلم يفرق : الضحية في جريمة السب -ب
 .]197[نفسها التي تعدجريمتي القذف والسب؛  فيمن حيث الضحية  ؛]196[والجزائري

بعنصريه العلم  القصد العام تتطلبجريمة عمدية  ؛جريمة السب: القصد الجنائي -ج
  .بمجرد النطق باأللفاظ المشينة يقوم الذي يعد مفترضا ؛واإلرادة

  : االستهزاءو ساءةاإل هانة،جرائم اإل .3

 اإلساءة ،اإلهانة ية على أفعال؛طونتلك الم ؛كذلك واالعتبارمن أهم جرائم الشرف    
  :على النحو التالي التي نتطرق إليها ؛واالستهزاء

؛ ]198[يرهما الفرنسيظاألردني والجزائري دون ن انجرم المشرع: (l’outrage)اإلهانة -أ
، ]200[144/1؛ تحت تسمية التحقير، والمادتين ]199["أ.ع.ق" 196بالمواد؛  اإلهانةفعل 
تحديد الضحية دون إعطاء تعريف األمر على التجريم و اقتصر، حيث "ج.ع.ق" ]201[146

                                                             
: للمزيد طالع-، واالعتباريفسر الفقه ذلك؛ في كون السب ال يتطلب لقيامه أن يرقى إلى درجة المساس بالشرف  [193] 

  . 245و 244أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص 
    . op.citFrançais, de la liberté de la presse Code, 2, 30 et33/1, 33/3, 33/4-29(Art ,( :راجع ]194[ 

  [195] ).سابقالعقوبات األردني، مرجع قانون  ؛193و 191و 2-188المواد (:راجع 
  [196]  ).سابقالعقوبات الجزائري، مرجع قانون  ؛146مكرر و298و 297المواد (:راجع 

عض المناصب وتوجهاتهم، الموظفين في ب مانتماءاته؛ باألشخاص العاديين، واألشخاص بسبب الفرنسي فحددها  [197] 
نفس ما جاء ؛ بـوالجزائري ؛ األشخاص بالمفهوم العام، بعض الهيئات المحددة، بـواألردني الهيئات،  الوظيفية في الدولة،

   .تنتماءاالفرنسي، مع عدم التطرق إلى الموظفين وبعض اال به المشرع
.وإنما جرم نفس السلوكيات تحت تسمية القذف والسبهذا ال يعني وجود فراع في التشريع الفرنسي،   [198]  
...).إذا كان موجها إلى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة:(...نص المادة  [199]  
  [200] ...).كل من أهان قاضيا أو موظفا أو ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية:(...نص المادة 
ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني ...تطبق على اإلهانة:(نص المادة [201]

   ...).الشعبي أو أية هيئة نظامية أو عمومية أخرى
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 مشينةجهة المقصودة بعبارات الالشخص أو قير تح" :نهأقول ال كنالذي يم ؛لفعل اإلهانة
 ؛من حيث الضحية في الجريمة أما ."تتصل بمهامه ووظائفه أثناء ممارستها، أو بمناسبتها

في بعض  ؛نظيره الجزائري اوحدده ،في الموظف والقاضي ؛المشرع األردني فحصرها
  .األشخاص المتصفين بصفات وظيفية ومهنية من جهة والهيئات من جهة ثانية

فعل  ؛]202[األردني والجزائري دون الفرنسي انالمشرع جرم: (l’offense)اإلساءة -ب
مية المس بكرامة الملك والمملكة،             ؛ تحت تس]203["أ.ع.ق" 195 بالمواد؛ اإلساءة

، إال أنه يقوم على اإلهانةعن  منفصلبشكل  ؛"ج.ع.ق" ]205[2مكرر144، ]204[مكرر144و
 بشخص ها المشرع األردنيالتي حدد؛ ويختلف عنها من حيث الجهة المحمية نفس مضمونها

 نظيره الجزائري أما النيابة،وأعضاء هيئة العرش  أوصياءحد أ أوالملكة، ولي العهد  ،الملك
  .واألنبياء )ص(الرسول، رئيس الجمهوريةب فحددها

بالمادة  االستهزاءجرم المشرع الجزائري دون الفرنسي واألردني؛ فعل : االستهزاء -ج
عموما،  اإلهانة مدلول فعل يحملن إ، األمر الذي لم يحدد معناه و]206[ج.ع.ق" 2مكرر144

  .المعلوم من الدين بالضرورة  وأية شعيرة من شعائر اإلسالمب؛ ه حدد محل الحمايةعلى أن

  االعتباروجرائم الشرف  رتكاباالوسط الرقمي كوسيلة من وسائل  عتمادامدى : ثانيا

تحقق في مجلس القـول وجهـا   ي يمكن أن الذي ؛أهم األركان الخاصة العلنية يعد عنصر   
منهـا  ف ؛تتنوع وتتعـدد  التي ؛]207[والمراسالتبطريق التراسل  عن بعد قوميكما قد  ،لوجه

                                                             
؛ كانت اإلساءة لشخص رئيس 2013أوت  07في  - سابق الطرح-قبل تعديل قانون حرية الصحافة الفرنسي [202]

منه، التي تم إلغائها، األمر الذي يدفع للقول  26الجمهورية وكل من يمارس مهامه أو جزء منها؛ فعل مجرم بموجب المادة 
األمر الذي يعد مفهوما؛ فحتى نظيره . والسب العام رئيس الجمهورية يدخل ضمن إطار القذف واعتبارأن المساس بشرف 

  .  الجزائري الذي أسمى الفعل باإلساءة؛ يربط قيامه على شرط، ارتكاب فعل القذف، السب أو اإلهانة
إذا - 3...من شأنه المس بكرامة جاللته...-2.ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جاللة الملك-1:كل من:(...نص المادة  [203]

   ).كر موجها ضد جاللة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابةكان ما ذ
...).هانة أو سبا أو قذفاإكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن :(...نص المادة  [204]  
...).أو بقية األنبياء) صلى اهللا عليه وسلم(كل من أساء إلى الرسول :(...نص المادة  [205]  
...).من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر اإلسالم استهزأأو :(...نص المادة  [206]  
.224أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخص، مرجع سابق، ص   [207]  
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فإذا ما تمت الجريمـة   ،-الدولية االتصالكشبكة -ومنها الحديثة -كالرسائل الخطية-التقليدية
المتصلة بالوسط  واالعتبارنكون أمام جرائم الشرف  ؛في إطار علني عن طريق هذه األخيرة

 حصرا في المواد سابقة الطـرح؛  وسائل الواردةالكون الشبكة من بين بشرط أن ت، الرقمي
 : نطرحه وفق ما يلي الذي ؛ األمراحتراما لمبدأ الشرعية الجنائية

 سابق-ةالصحافقانون حرية  بتعديل ؛2004قام المشرع الفرنسي سنة : المشرع الفرنسي. 1
كل  ارتكابحيث أضاف الوسط الرقمي كوسيلة من وسائل  ؛575-04بقانون رقم -الذكر

 23تحيل إلى المادة  إضافة مصطلحات عن طريق ؛والشرف المذكورة سابقا االعتبارجرائم 
بينها الوسط  ومن ،واالعتبارجرائم الشرف  ارتكابالتي تحدد وسائل  ؛]208[من القانون نفسه

  ".ةلكترونياإل االتصالوسائل "مصطلح الرقمي المعبر عنه ب

الوسط  ضمنها لم يدرجو ؛]209[العلنيةوسائل  المشرع األردني حدد: المشرع األردني. 2
الجرائم يعاقب على ه أنالقول وبالتالي  ؛واالعتبارجرائم الشرف  ارتكابالرقمي كأحد وسائل 

 يعد ؛-الدولية خاصة االتصالشبكة -عبر الوسط الرقمي ارتكبتإذا ما  أعالهالمطروحة 
  .]210[الجنائية لمبدأ الشرعية اخرق

سابق -؛ بتعديل قانون العقوبات2001المشرع الجزائري سنة قام : المشرع الجزائري. 3
، حيث من جهة أضاف مادة جديدة تعاقب على اإلساءة إلى رئيس الجمهورية؛ ]211[-الذكر

ضمنها العديد من الوسائل من بينها وسائل الوسط الرقمي التي عبر عنها بمصطلح  واعتمد
هانة، إأخرى عدل المادة المتصلة بجرائم ، ومن جهة ]212["لكترونية والمعلوماتيةالوسيلة اال"

                                                             
-Art:(…soit par tout moyen de communication au public par voie électronique…).                  [208]  

  [209] ).؛ قانون العقوبات األردني، مرجع سابق189المادة :(راجع 
، )السب(، القدح)القذف(؛ نقول أن الذم-سابقة الطرح-من قانون جرائم أنظمة المعلومات 14لكن بالرجوع إلى المادة  [210]

  .عبر الوسط الرقمي هي جرائم معاقب عليها ارتكبوا؛ إذا ما )اإلهانة(، التحقير)اإلساءة(المساس بكرامة الملك والمملكة
، صادر 34عدد ) ج ر(، يعدل ويتمم قانون العقوبات الجزائري، 2001جوان  26، مؤرخ في 09-01قانون رقم  [211] 

   .2001جوان  27بتاريخ 
وقد توصلنا -ر التساؤل حول مدى وجود فرق بينهماي؛ يث"أو"لكترونية والمعلوماتية بمصطلحالتفريق بين اال من جهة؛  [212]

، عالج جرائم الوسط الرقمي بمصطلحات 2001المشرع بعد سنة  ومن جهة ثانية؛، -في الفصل األول إلى وحدة مفهومهما
اإلعالم المتصلة بتكنولوجيات جرائم الس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات وساعلى شاكلة جرائم الم ؛مغايرة تماما

  .االتصالو
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، ]213[سب وقذف الهيئات؛ التي أصبحت تحيل إلى وسائل اإلساءة إلى رئيس الجمهورية
فراد، األ السب والقذف ضد-واالعتباراألمر الذي لم يتبعه بخصوص باقي جرائم الشرف 

سنة  واالعتباررغم تعديله لمواد جرائم الشرف -واالستهزاء]214[)ص(اإلساءة للرسول
  . ]215[بالوسط الرقمي اتصالها؛ مما يقود للقول بعدم قيامها في حال 2006

  الوسط الرقميب المتصلةجرائم اآلداب : الفرع الثاني

كأحد أهـم عناصـر    ،الدولية االتصالشبكة  واستغالل استعمالأدى التطور الحاصل في    
  :التي نطرح أهمها ؛على اآلداب العامة بشتى صوره االعتداءإلى تزايد  ؛الوسط الرقمي

  ]216[جريمة الترويج للدعارة عبر الوسط الرقمي: أوال

عرض جسم شخص على الغير إلشـباع شـهواته الجنسـية    :"تعرف الدعارة على أنها    
التأثير في نفس المجني عليه الذكر أو األنثى :"الترويج للدعارة ب يقصد ، في حين]217["بمقابل

، أمـا التـرويج   ]218["الدعارة عن طريق تزيين الفكرة لديه وترغيبه فيهـا  بارتكابإلقناعه 
نشر المعلومات الرقمية وتوجيه مجموعة :" للدعارة المتصل بالوسط الرقمي فيعرف على أنه

  .]219["الجنسية لألشخاصمركزة من الرسائل بهدف التأثير على اآلراء والسلوكيات 

لترويج للدعارة اردني جرم المشرع األ: الترويج للدعارة عبر الوسط الرقمي تجريم. 1
 ؛تحدثسبموجب نص خاص م ؛الدولية االتصالالحاصل عبر المنظومة المعلوماتية أو شبكة 

                                                             
).؛ قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق146مكرر و144المادتين :(راجع  [213]  
 واالعتبارالغريب في األمر أن المشرع قرر حماية خاصة متكاملة لشخص رئيس الجمهورية، ضد جرائم الشرف  [214]

  . ، واألكثر غرابة عدم التطرق نهائيا إلى جالله اهللا)ص(عبر الوسط الرقمي، وتخلى عن سيد الخلق محمد األمين
أ من القانون المتصل بجرائم تكنولوجيات -02؛ بالمادة 2009األمر الذي حاول المشرع الجزائري تداركه سنة  [215]

أو سهل  ارتكبتالمذكورة؛ إذا ما  واالعتباركل جرائم الشرف  ؛ حيث من خاللها نقول أن-سابق الطرح-واالتصالاإلعالم 
  .إال أنه يبقى أمر مخالف لمبدأ الشرعية الجنائية. عن طريق الوسط الرقمي هي جريمة معاقب عليها ارتكابها

نظرا  الدعارة بشكل منفصل تعد جريمة مستقلة عن الترويج لها؛ إال أننا سوف نكتفي بالتطرق لهذه األخيرة فقط؛ [216]
   .تصال الدوليةعبر شبكة اال اارتكابهإلمكانية 

.126أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، ص   [217]  
.130مرجع سابق، ص عبيد الكعبي،  محمد  [218]  
.72مرجع سابق، ص فهمي الكببجي،  بهاء  [219]  
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فلم يسلكا نفس  ؛الفرنسي والجزائري انأما المشرع ،]220["م.أ.ج.ق" 09المتمثل في المادة 
حيث جرم الفرنسي الترويج والتحريض  ،لبحث في النصوص التقليديةإلى امما يقودنا  ،النحو

 ؛التي لم تشترط وسيلة معينة ؛]221["ع.ق" 1-10-225المادة بلدعارة في شكله التقليدي ل
سند كيراه بعض الفقه؛ األمر الذي  ،"Le fait, par tout moyen"من مصطلح انطالقا
ألفعال المادية الملموسة ل ؛القضاء الفرنسي تطلب ، إال أنالوسط الرقمي وسيلة اعتماد

  .]222[سابق الطرح يالفقه االتجاه؛ يخالف كاألقوال والحركات

حيث عاقب ولـو بطريقـة    ؛نظيره الفرنسي على نهجيخرج المشرع الجزائري كثيرا  لم   
 فقرتهـا  مـن  فشفيست ؛]223["ع.ق" 5و 1-343المادة ب ؛غير مباشرة عن الترويج للدعارة

مصـطلح أي   باسـتبدال ولو  ،نفس األمر المسبوق بالذكر بالنسبة للمشرع الفرنسي ؛األولى
حيـث تجـرم إغـواء    ؛ أكدته الفقرة الخامسةاألمر الذي  ،"أي طريقة كانت"بوسيلة كانت 

        سـواء بإطالقهـا    إلى أن المشرع هذه المرة لـم يتطـرق للوسـيلة    ،الترويج لمحلالجاني 
  .]224[ماديالسلوك ال اهتطلبل قيام الجريمةعدم  ؛الفقه هفي األمر الذي يرى ،أو بتقييدها

لترويج للدعارة غالبـا  ترتكب جريمة ا :]225[صور الترويج للدعارة عبر الوسط الرقمي. 2
  :على غرار المواقع الشبكية والبريد الشبكي ؛التي توفر العديد من التقنياتعبر الشبكة؛ 

عن طريـق إنشـاء مواقـع إباحيـة      ؛يلجأ الجناة إلى الترويج للدعارة: المواقع الشبكية -أ
      تنطوي علـى إنشـاء مواقـع    وغير مباشرة؛ ، ]226[تثير الغريزة والشهوة الجنسية ؛مباشرة

                                                             

  [220]  نص المادة:(كل من قام قصداً باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات للترويج للدعارة يعاقب ب...).
-Art:(Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder [221] 
publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une 
rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni…). 

.64مرجع سابق، ص اللطيف معتوق، عبد   [222]  
 ستخدما -5.انتكساعد أو عاون أو حمى دعارة الغير أو أغرى الغير على الدعارة وذلك بأية طريقة -1:(نص المادة[223]  

   ).الدعارة أو الفسق حترافاالدعارة ولو برضـاه أو أغواه على  رتكاباأو أعال شخصا ولو بالغا بقصد  ستدرجاأو 
.عبد اللطيف معتوق، المرجع والصفحة نفسهما  [224]  
نعرض الحد األدنى من الصور؛ التي ال إشكال في إعمالها بالنسبة للتشريع األردني، إال أنها تبقى محل جدل فقهي   [225]

   .مبدأ الشرعية ماحتراوقضائي بالنسبة لفرنسا والجزائر؛ نظرا لغياب النص التجريمي الصريح، مما يتوجب 
.75بهاء فهمي الكببجي، مرجع سابق، ص   [226]  
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بهدف الترويج للدعارة عن  ؛والصداقاتأو الدخول في أخرى توفر المحادثة وتبادل األخبار 
  .]227[التي قد تؤدي بالضحية إلى ممارسة الدعارة ؛النفسية؛ المادية، طريق اإلغراءات

؛ حيث لكترونيإلى ما يسمى بالبريد الشبكي أو اال ؛كذلكالجاني  قد يلجأ :البريد الشبكي -ب
  .]228[عارية وإرسالها عبر البريد الشبكي للمشتركين معه المرأةصور  يقوم مثال ببث

  الجنسي للقاصر عبر الوسط الرقمي االستغاللجرائم : ثانيا

ال يمكـن   ؛ةمادي هي منها ما ؛]229[المتصلة بالقاصر األفعال اإلباحية جرائم منطوية على    
  :أهمهالعل  ؛معنوياتحققها يمكن  معنوية هي ومنها ما ،المادي باالتصالإال  ارتكابها

بالنشر    يقوم الجاني قد: جريمة التعامل مع المعلومة الرقمية اإلباحية المتصلة بالقاصر. 1
ضررا نفسيا  به يلحق مما ؛إباحية متصلة بالقاصر رقمية اتلمعلوماإلتاحة عبر الشبكة؛ أو 
   ،]231["ف.ع.ق" 23/3-227بـالمواد   ؛المشـرع جرمـه  األمر الذي  ؛]230[معنويا جسمياو
  .]233[-سابق الطرح-من قانون حماية الطفل الجزائري 140، و]232["أ.م.أ.ج.ق" أ-8و

  :من النصوص المطروحة أعاله؛ تستشف األركان الخاصة؛ التي نطرحها كما يلي   

يكون محدد الوجهة إلى شخص أو عدة أشخاص محددة  ؛اإلرسال: فعل اإلرسال أو النشر -أ
هـذا   ،]234[فيكون بعرض المعلومة الرقمية المقصودة علـى الجمهـور   النشر؛أما  ،بالذات

                                                             
.74الكببجي، مرجع سابق، ص بهاء فهمي    [227]  
.134مرجع سابق، ص عبيد الكعبي، محمد   [228]  
ما يتنافى مع الحياء العام فيثير الشهوة الجنسية والتحريض على السلوك المنحط :"وفق القضاء الفرنسي باحياإلالفعل  [229]

سنة في  18 أقل منفسنه؛  وأما القاصر. 124نسيم دردور، مرجع سابق، ص : للمزيد طالع-، "الجنسي نحرافواالالقبيح 
    .جل دول الدراسة، كما يضيف له األردني المعوق نفسيا وعقليا

، مجلة "- دراسة قانونية مقارنة – نترنتاالستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة جريمة اال"،بن غانم العبيديأسامة  [230] 
   .93، ص 2013، 53، عدد الشريعة والقانون

-Art:(...lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur [231]        
à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques). 

كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء :(نص المادة  [232]
  ...).الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ستغاللباالأو مرئي يتضمن أعماالً إباحية يشارك فيها أو تتعلق 

   ).وسـيلة يـكون من شـأنها اإلضرار بالطفل  أو صـور بأية/نشر أو ببث نـصوص و:(...نص المادة [233]
. 134نسيم دردور، المرجع نفسه، ص    [234]  



جرائــم الوســط الرقمــي: الفصل الثاني  

- 109 - 

 

أما اإلرسال  ،نظر المشرع؛ الفرنسي، األردني والجزائريالجريمة في  يقيم ؛-النشر-األخير
  .العرض على الجمهور-الجزائري والفرنسي-الشتراط ؛فقطفتقوم وفقه في التشريع األردني 

 فمن حيث طبيعتـه؛  ،ومضمونبطبيعة  محلعلى  ينطوي النشر؛ أو/أن اإلرسال وعلى    
والفرنسي؛ فـي الصـور    ،ي كل ما هو مسموع، مقروء أو مرئيحدده المشرع األردني؛ ف

 فاشـترط أما من حيـث المضـمون؛    .]235[والتمثيل، والجزائري؛ في النصوص والصور
الفرنسي واألردني؛ أن ينطوي على أعمال إباحيـة أو مخلـة بالحيـاء متصـلة      انالمشرع

  .]236[يرهما الجزائري؛ لكل ما يضر بالقاصرظبالقاصر، األمر الذي وسعه ن

 ؛الوسـيلة  مـن حيـث   والجزائري األردني انتوسع المشرع: الجريمة رتكاباوسيلة  -ب
       وأطلقهـا الثـاني بعبـارة     ،الدوليـة  االتصـال المنظومة المعلوماتية وشبكة ب ها األولحددف
  .شبكة فقطال على فاقتصرأما نظيره الفرنسي  ،"أي وسيلة كانت"

األول صراحة والثاني ضـمنيا؛   ؛والفرنسي األردني انعمشرال تطلب: القصد الجنائي -ج
الجزائري ضمنيا، وأضاف  المشرعقره أ، األمر الذي ]237[الجنائي العام القصد ضرورة توفر

  ".النيل من الحياة الخاصة للطفل" ةالمنطوي على ني الخاص؛صراحة القصد 

يقوم الجاني بنشر، توزيع؛ صور ومقاطع  قد: القاصر أخالقيا نحرافاجريمة العمل على . 2
 يتحمل بالنتيجةوجنسيا؛  واستغالله انحرافهإلخ، للتأثير على القاصر؛ مما يهدف إلى ...فيديو

 24-227المـواد  موجـب  ب ؛المجـرم  ، األمـر ]238[أضرارا مادية، نفسية ومعنوية بالغة
ل مايــة الطفــحمــن قــانون  141، و ]240["م األردنــي.أ.ج.ق"ب -08، و]239["ف.ع.ق"

                                                             
  .؛ ال يجرح؛ مقاطع الفيديو والتسجيالت الصوتيةوالجزائريال يجرم؛ التسجيالت الصوتية، والكتابات،  فالفرنسي؛  [235]
   .ن لم تكن إباحيةإبالقاصر، حتى و ؛ أورد مصطلح عام؛ يجرم نشر النصوص والصور الضارة الجزائري المشرع [236]

.95و 94، مرجع سابق، ص بن غانم العبيديأسامة    [237]  
.90، المرجع نفسه، ص بن غانم العبيديأسامة    [238]  

-Art:  ( Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit [239]          
et quel qu'en soit le support un message... pornographique...ou à inciter des mineurs...). 

 نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية في إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض ستخدامابكل من قام قصداً (:نص المادة [240] 
      أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو من 

  ).…جريمة، يعاقب رتكاباعقليا، أو توجيهه أو تحريضه على  أوهو معوق نفسيا 
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صراحة قبل صدور القـانون   عليه المشرع الجزائري الذي لم يكن يعاقب األمر-الجزائري
  .]241[-الجديد

   :ستشف األركان الخاصة؛ التي نطرحها كما يلينمن النصوص المطروحة أعاله؛     

متاجرة؛ واألردني؛ فـي  ونشر نقل،  حدده المشرع الفرنسي؛ في إنشاء،: الفعل اإلجرامي -أ
  .يحددهايرهما الجزائري فلم ظإعداد، حفظ، معالجة، عرض، طباعة، نشر، ترويج، أما ن

 ا، فمن حيث طبيعتـه؛ حـدده  ومضمونطبيعة على  الطرح ينطوي الفعل محلعلى أن     
أما من حيث المضمون؛  .المشرع الفرنسي؛ في الرسائل، واألردني في األنشطة أو األعمال

، وأما األردنـي  ثير غريزة القاصريمخل بالحياء أو فعل نطوي على يالفرنسي؛ أن  فاشترط
  .يرهما الجزائريظاألمر الذي لم يتطرق له ن، فوصفه بالفعل اإلباحي

 ،-التشريع األردنـي  في من في حكمهو-القاصر ب المشرع؛ فحدده الضحيةأما من حيث     
القاصر في مسائل منافية لآلداب العامة وفق التشريع الجزائـري،   استغاللمع تحقق نتيجة 

طالع علـى  تم اإللكن بشرط أن يفي التشريعين الفرنسي واألردني،  ؛وعدم تطلب أي نتيجة
  .  ]242[هذه المعلومات اإلباحية المخلة بالحياء

المنظومـة المعلوماتيـة وشـبكة    في  األردنيالمشرع  حددها: الجريمة رتكاباوسيلة  -ب
 ؛الفرنسـي  ماأما نظيرهمهما كان شكلها،  االتصالوالجزائري في وسائل  الدولية، االتصال
ما  "أي وسيلة كانت"بل فتح المجال بمصطلح  عناصر الوسط الرقمي؛ر صراحة إلى فلم يش

  .]243[عتمادهااب، األمر الذي فصل فيه القضاء ذلكالفقه حول مدى إعمال  ختالفاأدى إلى 

؛ توفر القصـد  لب المشرع األردني لقيام الجريمةتط ؛وفق نفس الطرح: القصد الجنائي -ج
القصـد   صـراحة  يشترطافلم  والجزائري؛يراه الفرنسي ظاألمر الذي خالفه ن الجنائي العام،

  .]244[على ضرورة توفره يانالفقه والقضاء الفرنسالذي أجمع  ،العام
                                                             

  [241] ).العام منافية لآلداب العامة والنظامفي مسائل  مهما كان شكلها تصالااليستغل الطفل عبر وسائل :(...نص المادة  
   .125نسيم دردور، مرجع سابق، ص : للمزيد طالع-، عطالاال لاحتمايرى القضاء الفرنسي؛ أنه يكفي مجرد   [242] 

.130-127نسيم دردور، المرجع نفسه، ص ص    [243]  
.92، مرجع سابق، ص بن غانم العبيديأسامة   [244]  



جرائــم الوســط الرقمــي: الفصل الثاني  

- 111 - 

 

  متصلة بالوسط الرقميالخاصة الجرائم ال: المبحث الثالث
بـل   فقط، العادية التقليديةعلى الجرائم  ؛إلى الوسط الرقمي التجريملم يقتصر أثر ولوج     

كتلـك المتصـلة ببطاقـات     ؛البسيطةمنها  ،]245[الجرائم الخاصة ية بعضاألمر إلى غا امتد
م اإلرهـاب وتبيـيض   جـرائ ك ؛الخطيـرة  ومنهـا  ،)مطلـب أول (وحقوق المؤلف االئتمان
  ).ثاني مطلب(األموال

   البسيطة وبعض الجرائم الخاصةالوسط الرقمي : المطلب األول

 وجرائم حقوق المؤلف؛ أهم ما يمكن دراسته في إطار االئتمانبطاقات  تعد جرائم    
نظرا لمساسهما المباشر بالمعلومات الرقمية من جهة وبأهم  ؛]246[الجرائم الخاصة البسيطة

  . الحقوق المتصلة باألشخاص المالية واألدبية من جهة ثانية

  االئتمانبطاقات الجرائم المتصلة ب: الفرع األول

 االقتصاديةة، المالي ؛الرقمية والتعامل بها في المجاالت االئتمانشكل ظهور بطاقات    
 ؛عديدة ومتعددة اعتداءاتعنه  األمر الذي نتجت ؛في كل مجاالت الحياة والتجارية؛ ثورة

على المعلومة الرقمية ككيان  يقعما  ما ينصب على الكيان المادي للبطاقات، ومنها منها
   .أوال بطاقاتالد مفهوم على أن نحد، األخيرة أننا سوف نكتفي بهذه إال ،معنوي

   الرقمية االئتمانمفهوم بطاقات  :أوال

المكيفة على  االعتداءات قبل البحث فيآثرنا التطرق إلى مفهومها التقني  لحداثتها؛نظرا    
  : حيث نطرح تعريفها، خصائصها ووظائفها ؛أنها جرائم تمس بالمعلومة الرقمية التي تحملها

على أنها في األخير  تختلف التعاريف التقنية الدالة، :الرقمية االئتمانتعريف بطاقات . 1
      دفع وسحب نقدي يصدرها مصرف تجاري أداة:"أنها  تصب وفق مضمون عام مفاده

                                                             
     ؛ تلك التي يعطيها المشرع عناية ودراسة خاصة، من الجانبين الموضوعي واإلجرائي، الخاصةبالجرائم نقصد  [245] 

   .إما عن طريق نصوص يتضمنها قانون العقوبات ذاته أو بموجب قوانين منفصلة عنه
غرار جرائم القمار تتعدد الجرائم الخاصة، البسيطة؛ فمنها ما نتطرق إليها ومنها ما تجاوزناها ألسباب عديدة؛ على  [246] 

   .80فتيحة رصاع، مرجع سابق، ص : للمزيد طالع- عبر الشبكة، 
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ممن يعتمدها دون دفع  شراء السلع والخدماتمن من جهة؛  تمكن حاملها ؛مؤسسة مالية وأ
   .]247["النقود من المصارف سحبمن جهة أخرى؛ و ،الثمن حاال

بمجموعة مميزات  البطاقات محل الطرح،تمتاز  :الرقمية االئتمانخصائص بطاقات . 2
   :خصائص، لعل أهمهاو

ظهور هذه البطاقات بظهور الوسط الرقمي وتطوره؛ حيث  ارتبط :بطاقات رقمية حديثة -أ
بالستيكية تحتوي على وتتكون من مادة  ،-الموضح في الفصل األول-تعمل بالنظام الثنائي

  .]248[تضمن معلومات عن حساب العميلي ؛شريط ممغنط

 ؛حيث بعدما كانت تنجز التصرفات المالية :بطاقات مادية تحمل معلومات رقمية معنوية -ب
أصبحت تنجز عن طريق  ،عن طريق الدفع المباشر النقدي أو الدفع والسحب بالشيك

  .]249[المحتواة داخل البطاقات البالستيكية المادية ،المعلومة الرقمية المعنوية

تتنوع هذه البطاقات على حسب وظيفتها ومجال التعامل : الرقمية االئتمانأنواع بطاقات . 3
  :بها، ولعل أهمها مايلي

على أساس وظيفة سحب المال النقدي من ماكنة  ؛تقوم هذه األخيرة: بطاقات السحب -أ
  .]250[السحب اآللي الخاصة بالبنك األصلي أو المعتمد

المنطوية على دفع  ؛لعل أهمها بطاقات الوفاء ؛أنواع ةالتي تنقسم إلى عد: بطاقات الدفع -ب
سواء عن طريق إدخال البطاقات ذاتها في جهاز موجود لدى المحل التجاري  ،ثمن المبيعات

مما  ،األمر الذي يقودنا إلى التجارة الرقمية ،ةالشبك عبرعن بعد  سريأو إدخال الرقم ال
  .]251[يؤدي إلى سحب المبلغ من حساب المشتري وتحويله إلى فائدة حساب البائع

                                                             
.50، مرجع سابق، ص فهمي الكببجيبهاء    [247]  

، 2015- 01-25: الممغنطة، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح ئتماناالمحمد غنام، الحماية الجنائية لبطاقات غنام  [248] 
  .01ص ، ArabLawInfo.com :// http: الموقع
.غنام محمد غنام، المرجع والصفحة نفسهما  [249]  
.74، مرجع سابق، ص اللطيف معتوقعبد    [250]  
.02غنام محمد غنام، المرجع نفسه، ص   [251]  
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االئتمانبالمعلومة الرقمية لبطاقات المساس صور : ثانيا  

ظهرت العديد من السلوكيات الهادفة إلى المساس بها محل الطرح؛  همية البطاقاتنظرا أل   
أننا نقتصر عن الجانب  إال ،األمر الذي يأخذ عدة صور ؛وبالنتيجة المساس بأصحابها ماليا

  : ، التي نذكر أهمها]252[البطاقات فيالمحتواة الرقمية  المعلوماتالمنطوي على  ؛المعنوي

 يقومقد  :االئتمانجريمة الحصول غير الشرعي على معلومة رقمية متصلة ببطاقات . 1
بغرض الحصول على معلومات رقمية تتعلق  ؛الجاني بسلوكيات متصلة بالوسط الرقمي

 األردني ان، األمر الذي جرمه المشرع]253[من دون سبب شرعي االئتمانببطاقات 
من  4/1-163و، ]254["األردني م.أ.ج.ق"أ -06 بالمواد الجزائري؛ نظيرهما والفرنسي دون

  :التي من خاللها نصل إلى األركان الخاصة التالية ؛]255[الفرنسي واالقتصاديالنقدي القانون 

   ،المستخدمة لتنفيذ المعامالت المالية والمصرفية :الرقمية الحصول على المعلومات -أ
      اشترط كمايره الفرنسي؛ حمى البيانات والمعلومات معا، ظدون ن المشرع األردنيعلى أن 

  .األمر الذي يستشف منه على أنها معلومات ملك للغير ؛أن يكون الحصول دون تصريح

عبر األمر الذي  :الدولية أو المنظومة المعلوماتية االتصالالحصول عن طريق شبكة  -ب
ال يمكن الوصول إلى المعلومة  حيث، ضمنيا الفرنسية وصراح ؛ األردنيانعنه المشرع

   .]256[المنظومة أو/والرقمية المعنوية بشكل منفصل عن البطاقة؛ إال عن طريق الشبكة 

                                                             
مكانية ايرى الفقه؛ كما . فالسلوكيات المادية المتصلة بالكيان المادي للبطاقة تعد جرائم تقليدية؛ كسرقة البطاقات مثال  [252] 

منير محمد : للمزيد طالع-ما توفرت أركانها، ؛ إذا - سرقة، نصب، خيانة األمانة-جرائم األموال المطروحة سابقاب اوصفه
   .11و 10؛ غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص 87رجع سابق، ص ملجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، ا
 اانطالقعلومات سرية للبنك المتعامل معه كحصول شخص على األرقام السرية لبطاقة ال يملكها، أو الحصول على م [253] 

  . 59-50، مرجع سابق، ص ص فهمي الكببجي بهاء: للمزيد طالع-الخ، ...من البطاقة
     قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات  كل من حصل:(نص المادة [254] 

  ...).ذ المعامالت المالية أو المصرفيةبالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيئتمان أو معلومات تتعلق ببطاقات اال أو
] 255[ ).                                        une carte de paiement ou de retrait contrefaire ou falsifier Art:(de- 

المعلومة الرقمية  أغلب الفقه الفرنسي؛ أن تزويريتضح أن نص المادة يدل على التزوير وليس الحصول، لكن يرى  -
  .75عبد اللطيف معتوق، مرجع سابق، ص : للمزيد طلع-المحتواة في البطاقة، يعد من قبيل الحصول عليها، 

  [256] .عن بعد االتصال؛ في حال -المنظومة والشبكة-معا واالثنينالمباشر،  االتصالفتستعمل المنظومة لوحدها؛ في حال   
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لقيام الجريمة؛ توفر القصد الجنائي  صراحة يتطلب المشرع األردني: القصد الجنائي -ج
المنطوي على علم الجاني أنه بصدد الحصول بطريقة ؛ "قصدا"المعبر عنه بمصطلح  العام

القيام بذلك وتحقق  ، وإرادتهاالئتمانغير مشروعة على معلومات رقمية متصلة ببطاقات 
  .أعالهالمطروح  ؛الفرنسي يرهظنستشف ضمنيا من نص الم، األمر النتيجة

يقوم قد  :االئتمانببطاقات  الشرعي للمعلومة الرقمية المتصلة غير االستخدامجريمة . 2
لتنفيذ المعامالت  ؛المعلومة الرقمية محل الطرح دون سبب شرعي باستخدامالجاني 

األردني والفرنسي دون الجزائري؛  اناألمر الذي جرمه المشرع ؛المصرفية أو المالية
 واالقتصاديمن القانون النقدي  4/2-163، و]257["األردني م.أ.ج.ق"ب -06 وادبالم

  :التي من خاللها نصل إلى األركان الخاصة التالية ،]258[الفرنسي

 التي تستخدم :المعلوماتيةبكة أو المنظومة شالعن طريق  معلومات وأبيانات  استخدام -أ
لغرض تنفيذ المعامالت  ،]259[إما من مالكها األصلي أو الحاصل عليها بطريقة غير شرعية؛

ترتكب  على أن ،معا والضحية اآلليةدوري المعلومة الرقمية  تلعب؛ حيث المالية والمصرفية
   .-كما سبق بيانه-الشبكة والمنظومة المعلوماتيةبواسطة؛ 

؛ حيث الفرنسي واألردني من انالمشرع تفقا :المعامالت المالية والمصرفية يذتنف -ب
سي المعامالت المالية والمصرفية، مع حصر المشرع األردني دون الفرنلتنفيذ  ستخداماال

  .  الحصول على بيانات، معلومات، أموال أو خدمات تخص اآلخرين مية؛ فيالجر للنتيجة

وفق نفس شاكلة الجريمة السابقة؛ تطلب المشرع األردني القصد  :القصد الجنائي -ج
  . يره الفرنسي بالنص الضمني على ذلكظن واكتفىالجنائي العام صراحة، 

                                                             
   ستخدم عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات قصداً دون سبب مشروع بياناتإكل من  :(نص المادة  [257]

ئتمان أو بالبيانات أو المعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعامالت المالية أو المصرفية أو معلومات تتعلق ببطاقات اال
   ...).اآلخرينلكترونية للحصول لنفسه أو لغيره على بيانات أو معلومات أو أموال أو خدمات تخص اال

-Art:( De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement [258] 
ou de retrait contrefaite ou falsifiée). 

كما قد يستخدمها الحاصل عليها عن . صالحيتها، أو تجاوز حد الرصيد انتهاءتستخدم من مالكها الشرعي بعد قد  [259] 
عبد اللطيف معتوق، : للمزيد طالع- الخ، ...طريق؛ النصب على اآللة بإقناعها أنه هو مالكها، أو سرقة األموال وتحويلها

  .57-54ص  ، مرجع سابق، صفهمي الكببجي؛ بهاء  75مرجع سابق، ص 
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الرقميةالجرائم المتصلة بالمصنفات : الفرع الثاني  

هي حقوق تكفلها القوانين الوطنية والدولية للمؤلفين  ؛الملكية الفكرية بصفة عامة   
إال أن ظهور وتطور عناصر  ،]260[االعتداءبغرض حماية إنتاجهم الفكري من  ؛والمخترعين

 المتعلقة بحقلعل أهمها تلك  ؛أدى إلى بروز إشكاالت عديدة بهذا الخصوص ؛الوسط الرقمي
المصنف  يددتحفيما يلي عن طريق  األمر الذي نتطرق إليه ؛الرقمي المؤلف على مصنفه

  .ثانيا ومدى توافر الحماية الجنائية المتصلة ضد فعل التقليد ،الرقمي أوال

تحديد المصنفات الرقمية : أوال  

فقد تطرقنا  ؛أما األخير ؛"رقمي"و" مصنف"مصطلح مركب من كلمتين  ؛المصنف الرقمي   
 وجب علينا التطرق إلى المقصود بهف ؛-المصنف–إليه سابقا في الفصل األول، وأما األول

  .دول الدراسة به اعترافومدى 

أو فكري أيا كل إنتاج ذهني :"صفة عامةالمصنف بب يقصد :بالمصنف الرقمي المقصود -1
وأهميته أو الغرض من وضعه كانت الصورة المادية التي يبدو فيها بغض النظر عن نوعه 

إال أنه مع ظهور وتطور  ،األمر الذي يدل على مادية المصنف ؛"أو طريقة التعبير عنه
هذا األمر فأصبح باإلمكان إضفاء  ؛تجاوز كل من الفقه، القضاء والتشريع ؛الوسط الرقمي

  .]261[صفة المصنف على األعمال الذهنية والفكرية التي تكون في صورة رقمية معنوية

برامج "في أشكال متعددة أهمها  ؛المشرع اعتمده :المصنف الرقمي في دول الدراسة. 2
  :، التي نطرحها كما يلي"الكتب الرقمية والمرقمنة"و" اإلعالم اآللي

بالمواد  ؛صفة المصنف األدبي لبرامج اإلعالم اآللي المشرعأقر  :برامج اإلعالم اآللي -أ
قانون من  ]263[13- 02-112و ،حقوق المؤلف األردنيقانون حماية من  ]262[08/ب-03

                                                             
.44مليكة عطوي، مرجع سابق، ص    [260]  
.260، مرجع سابق، ص عبيد الكعبيمحمد    [261]  

    التصوير أوالرسم  أوالصوت  أوتشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة -ب(:نص المادة [262]
    ).اآللةبلغة  أوبرامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر -8 ...: الحركة وبوجه خاص أو

-Art:(Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:… [263]       

13- Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire).  
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 قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورةمن  ]264[ أ-04والملكية الفكرية الفرنسي؛ 
  .الجزائري

الفرنسي والجزائري إلى تعريف برامج اإلعالم اآللي،  انعلى أنه لم يتطرق المشرع   
مجموعة من األوامر والتعليمات : "فعرفه على أنه ؛األمر الذي تداركه نظيرهما األردني
  . ]265["أنظمة المعلومات باستخدامالفنية المعدة إلنجاز مهمة قابلة للتنفيذ 

الصريح  االعتمادالكتاب الرقمي؛ بين  اعتمادفي آلية شراع ال اختلف :الكتب الرقمية -ب
   ادتينفي الم ؛الكتاب بصفة عامةاألردني والفرنسي إلى  انالمشرعتطرق ف ؛والضمني

من قانون الملكية  01-02-112، و]266[األردني المؤلف حماية حقمن قانون  1-ب-03
، ]268[الكتاب الرقميب االعتراف مصطلحات يستشف منها اعتمادمع  ،]267[الفكرية الفرنسي

إال أنه سنة ل بنفس اإلطار الضمني، فإلى وقت قريب كان يعم ؛أما نظيرهما الجزائري
بالمادة  قدم تعريفا للكتاب بصفة عامة ؛-سابق الطرح–الكتابقانون سوق  وبموجب ؛2015

  .التي أعمدت الكتاب الرقمي صراحة، ]269[منه 03

ن بقى الشروط الواجب توفرها في المصنف الرقمي ليستفيد مت ؛بين هذا وذاكإال أنه     
 ؛الشراعبين  جليا في هذا الصدد االتفاقحيث يظهر  ؛ أهم ما يجب طرحه؛القانونية الحماية

                                                             
  ...).وبرامج الحاسوب:...المكتوبة مثلالمصنفات األدبية - أ:(نص المادة  [264]
).؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني، مرجع سابق02المادة :(راجع  [265]  
    التصوير أو الرسم أوالصوت  أوتشمل هذه الحماية المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة -ب:(نص المادة [266]

   ).الكتيبات وغيرها من المواد المكتوبةلكتب وا-1 ...:بوجه خاص الحركة و أو
-Art:(Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:… [267]        

01-Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques). 
يحمي  الفرنسي؛ يرهظونيحمي البيانات المقروءة آليا، وحق صاحب الكتاب في تسجيله إلكترونيا، فالمشرع األردني؛   [268]

د - 02المادتين : (راجع-قاعدة البيانات؛ التي يدخل في إطارها بالضرورة الكتاب الرقمي المعالج أو غير المعالج بعد، 
 و  ) ية حق المؤلف األردني، معدل ومتمم، يتضمن قانون حما1992أفريل  06، مؤرخ في 22-92قانون رقم  ؛09و

propriété intellectuelle  597, du 1 juillet 1992, portant le droit de la-n° 92 Loi ,1-3-Art 112(
                                                                                                                            ).Modifié français,   

هو مطبوع غير دوري يتضمن عمال فكريا لمؤلف واحد أو لعدة مؤلفين، يتكون من صفحات : الكتاب:(نص المادة [269]
، بموجب القانون المشرع الجزائريإال أن  ).أو سمعية أو بطريقة البرايل أو رقميةتشكل مجموعة، وينجز بوسائل مطبعية 

الذي يؤلف بأسلوب رقمي يوجه للنشر  ؛-الرقمي-األولعتبر  امن، فوالمادة نفسهما؛ فرق بين الكتاب الرقمي والكتاب المرق
 .الذي يؤلف بالطرق التقليدية وينشر على دعائم ورقية وأعيد نشره بأسلوب رقمي ؛-المرقمن-والثانيوالتوزيع، 
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ومدونا بإسم صاحبه من جهة  ،وأصليا من جهة ]270[من حيث تطلب كون المصنف مبتكرا
  .]271[أخرى

الحماية الجنائية للمصنفات الرقمية من فعل التقليد: ثانيا  

 ؛أهم ما يمكن أن تضمنه القوانين بهذا الصدد تعد حماية المصنفات الرقمية من التقليد؛  
على الحق المالي واألدبي لمؤلف المصنف  اعتداءأي " :فالتقليد الذي يعرف على أنه

ق المؤلف من قانون حق 55إلى  51بالمواد مجرما صوره؛ باختالفسلوكا يعد  ؛]272["الرقمي
من  155إلى  151ومن  ،الفرنسي الفكرية وما يليها من قانون الملكية 02-335و ،األردني

حقوق المجاورة الجزائري، التي نستشف منها األركان الخاصة القانون حقوق المؤلف و
  : التالية

   :؛ لعل أهمهايتنوع فعل التقليد الرقمي وينقسم إلى عدة صور :صور التقليد. 1

 فاتفقحيث يقوم على المساس المباشر بالحقوق المالية واألدبية للمؤلف،  :التقليد المباشر -أ
من حيث الطرح وإن توسع األول عن الثاني في  ؛يكل من المشرعين األردني والجزائر

 المساس بسالمته مصنف الرقمي،العن مشروع الكشف غير ال يجرمانحيث  ؛التجريم
توفر بحق سحبه لسلوكيات؛ عدم نسب المصنف إلى مالكه،  مع إضافة األردني ،واستنساخه

أما نظيرهما  ،]273[والنقل بصورة غير مشروعة االستصدار، الترجمة، التأجير، سبب شرعي
حيث تجريمه من  ؛فقرر حماية عامة للحقوق األدبية الواردة على المصنف الرقمي ؛الفرنسي

للجمهور بصورة تخالف أحكام  االستعمالالتعديل وإتاحة  كل سلوك متصل في صورة؛
                                                             

بتكار عنصري االعدم توفر فيه األول؛  تجاهاالحيث يرى  فيه الفقه بخصوص برامج اإلعالم اآللي؛ ختلفااألمر الذي  [270]
؛ حيث فيرى عكس األول تماماالثاني؛  تجاهاالأما والتمييز من جهة وكونه موجها لآللة وليس للجمهور من جهة ثانية، 

بتكاراتهم، وأن قانون إختلفت دراساتهم وبتكاري على أساس لو تعدد التقنيون لحل مشكلة واحدة اليصبغ عليه الطابع اال
الرحمن جميل محمود  عبد: للمزيد طالع- نف سواء في صورته النهائية أو مضمونه، حماية حق المؤلف يحمي المص

  .28و 27، مرجع سابق، ص حسين
.79-73مليكة عطوي، مرجع سابق، ص ص    [271]  
.43هيام حاجب، مرجع سابق، ص    [272]  

؛ 2- 151، 1- 151المادتين (و) قانون حماية حق المؤلف األردني، مرجع سابقأ؛ - 51، 09، 08المواد :(راجع [273] 
   ).حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الجزائري، مرجع سابق قانون
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باإلضافة إلى بعض السلوكيات الماسة بالحقوق المالية على غرار ]274[قانون حقوق المؤلف
  .االستنساخ

الذي يقوم وفق صور متعددة ذات طابع جانبي عن سلوك التقليد  :التقليد غير المباشر -ب
المساهمة في توفير  فجرم شراع دول الدراسة؛ ،االنتهاءسواء قبل القيام به أو بعد  ؛نفسه

األعمال -اآلليات والبرمجيات المعدة لتقليد المصنفات الرقمية أو للحفاظ على التقليد
، استيرادها، باإلضافة إلى التصرف في المصنفات المقلدة عن طريق تصديرها ،-التحضيرية

  .]275[-المباشر التالية للتقليداألعمال - بيعها، تأجيرها ووضعها رهن التداول

على برامج اإلعالم اآللي من جهة والكتب الرقمية  ؛ينطوي محل التقليد :التقليد محل. 2
  .-كما سبق بيانه-ن جهة ثانيةوالمرقمنة م

نجد أن جريمة التقليد في صورتيها تعد  ؛بتفحص المواد سابقة الطرح: القصد الجنائي. 3
إال أن الفقه يضيف  ،التي تتطلب القصد العام بعنصريه العلم واإلرادة ؛من الجرائم العمدية

  .]276[المنطوي على نية اإلضرار ؛المفترض ،على ذلك ضرورة توفر القصد الخاص

الخطيرة وبعض الجرائم الخاصةالوسط الرقمي : المطلب الثاني  

؛ اإلطالقعلى  أخطر جرائم الوسط الرقمي نتطرق إلى ؛كآخر مطلب في دراسة الحال   
 ندرسه؛ األمر الذي، ]277[)فرع ثاني(تبييض األموالو )فرع أول(على غرار جرائم اإلرهاب

   .بالبحث في المعالجة الفقهية وإسقاطها على تشريعات دول الدراسة

                                                             
  . itfrançais, op.c 597,-n° 92 Loi 3,-2 et335-(Art 335(:راجع ]274[
قانون حماية ؛ 2-أ-55، 2- أ-51المواد (و  Art)idem, français,  597-n° 92 Loi ,4-335et1 -3-335 (:راجع ]275[

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة  ؛ قانون154، 5و 4و 3و 1- 151المواد (و) المؤلف األردني، مرجع سابقحق 
  ). الجزائري، مرجع سابق

، "الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب في التشريع الجزائري"شنين،  ؛ صالح44هيام حاجب، المرجع السابق، ص  [276]
   .67و 66، ص 2010، 01، عدد القانوني المجلة األكاديمية للبحث

قد  ملفات صوتية :"المعرفة على أنها ؛جرائم المخدرات الرقميةأخرى جد خطيرة وحديثة؛ مثل؛ نه توجد جرائم أعلى  [277]
تضاف لها مواد بصرية وأشكال وألوان تتحرك وتتغير وفق محل مدروس، تم وضعها لتبث أمواج مغناطيسية تؤدي إلى 

  .مرجع سابق فريق البوصلة،: للمزيد طالع- ، "التأثير على الدماغ البشري وفق نفس مفعول المخدرات التقليدية أو أكثر
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جرائم اإلرهاب الرقمي: فرع األولال  

    سواء من الناحية الفقهية  شكاالتالعديد من اإل ؛اإلرهاب في صورته التقليدية يطرح   
الفقه الجنائي على ضرورة تجريم  اتفقحيث  ؛لخطورته البالغة ؛أو التشريعية الموضوعية
من  انطالقا ؛في وضع تعريف شامل جامع له اختلفواهم نإال أ ،السلوكيات المتصلة بذلك

 االختالفاتإال أننا قد نضع تعريفا نستنتجه من  ،]278[معايير عديدة لكل منها أساسها
على األشخاص، الهيئات والممتلكات العامة والخاصة عن  اعتداءكل ":أنه، فنقول المطروحة

  ".العنف بغرض تحقيق أهداف الجهة المعتدية واستعمالطريق زرع الرعب، التهديد 

من  بنوع من التوسع جرمه المشرع ؛فعل اإلرهاب وفق المقصود التقليدي المطروح أعاله   
  المتصلة بالوسط الرقمي،  تلكتجريم  عن مدى ؛للتساؤل يدفع ما ،]279[حيث السلوكيات

  .اإلرهاب الرقمي أوال التعريج على مفهوملكن بعد  ،نتطرق إليهساألمر الذي 

مفهوم اإلرهاب الرقمي: أوال  

 االختالفإلى الوسط الرقمي من التعقيد المطروح أعاله بخصوص  التجريمزاد ولوج     
 مسهلةمن أبعاد فنية  الوسط الرقمي نظرا لما يمتاز به جرائم اإلرهاب؛ في تعريف

  :األمر الذي نطرحه وفق ما يلي ؛لهاوتقسيم جديد  مميزاتإلى بروز  أدى ما ؛الرتكابها

منها ما يتصل مباشرة  ؛تختلف التعاريف بهذا الصدد: تعريف جرائم اإلرهاب الرقمي .1
إال أننا آثرنا طرح تعريف جامع له  ،بأنظمة المعلومات ومنها ما يتعلق بالهدف من الجريمة

"  Patrick Gallyباتريك قالي"والذي جاء به الفقيه  ،ينطوي على أغلب المعايير الممكنة

                                                             
 ومعيارالذي أساسه النتيجة الجرمية،  والمعيار المادي؛طر في الجريمة، القائم على الخ المعيار الشكلي؛على غرار   [278]
رهابية في التشريع الجريمة اإل(عقبة شنيني، : لمزيد طالع-الذي أساسه الغاية من الجريمة اإلرهابية،  ؛)الشخصي(الهدف

- والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضرمذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق  ،)الجزائري
  .14-11، ص ص 2014بسكرة، الجزائر، 

، مؤرخ في 55- 06مواد؛ قانون رقم (و  Art)op.cit français,686, -n° 92 Loi, 7-1 a 422-de 421 (:راجع ]279[
؛ قانون 10مكرر87مكرر إلى 87المواد من (و) ، يتضمن قانون منع اإلرهاب األردني، معدل ومتمم2006نوفمبر  01

   ).سابق، مرجع العقوبات الجزائري
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أو بهدف دولة  باستقرارالقيام بعملية من شأنها المساس وإحداث خلل ماس ":بـ افعرفه
  .]280["طرق تدخل في صنف جرائم المعلوماتية باستعمالالضغط على حكومة، 

 ؛تمتاز جرائم اإلرهاب الرقمي بعدة خصائص ومميزات :خصائص اإلرهاب الرقمي. 2
  :سابق الذكر والدراسات الفقهية المتصلة، ولعل أهمهاالتعريف يمكن أن نستشفها من 

اإلرهاب في صورته  :أو معنوي/يرتب أثر مادي واإلرهاب الرقمي؛ بطابع معنوي  -أ
يرتكب بوسائل وآليات مادية ويحقق أغراض ونتائج مادية أيضا تتمثل في العنف،  ؛التقليدية

فالسلوك يكون متصل بالمعطيات الرقمية إال أنه  ؛أما في صورته الرقمية ،التهديد والتخريب
كما قد يرتب أثر معنوي في حالة التهديد  ،يحدث أثر مادي ملموس في الوسط الخارجي

  .]281[معا االثنينالنفسي على أنه يمكن تصور 

أن اإلرهاب ترتكبه الجماعات  ؛المعروف سابقا: الجاني في جرائم اإلرهاب الرقمي -ب
إمكانية قيام الدول والحكومات  ؛أما حاليا فأتاح الوسط الرقمي ،اإلرهابية وغير الشرعية

من تهديد  الفلسطينيين اتجاهاليهودي  االستعمارعلى شاكلة ما يقوم به  ،تهاابإرهاب نظير
عن طريق  ،من خالل الدخول إلى المواقع الرقمية والعبث بمحتوياتها ؛نفسي وعنف معنوي

  .]282[إنزال صور ومقاالت ضد القضية الفلسطينية

األمر  ،على أساس دور الوسط الرقميالصور؛ تختلف  :صور جرائم اإلرهاب الرقمي. 3
  :، نطرحها فيما يليالذي نقسمه إلى ثالثة أقسام

 الرتكابم الوسط الرقمي كآلية دقد يستخ: جرائم اإلرهاب الرتكابالوسط الرقمي كوسيلة  -أ
فالسلوك يكون معنويا على غرار التهديد أو تفجير القنابل عن بعد عن  ؛جرائم اإلرهاب

                                                             
جليا المفهوم الواسع الذي جاء به التعريف المطروح؛ فلم يحصر  يظهر .151نسيم دردور، مرجع سابق، ص  [280]

كما قد  ،ضحية أو وسيلة ؛وإنما من خالله قد يكون الوسط الرقمي ،على المعطيات الرقمية االعتداءاإلرهاب الرقمي في 
  .ةالجريم الرتكابيكون مسهال 

  [281] .6و 5شنيني، مرجع سابق، ص  عقبة ؛ 88و 86، مرجع سابق، ص فهمي الكببجيبهاء  
.111مرجع سابق، ص محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، منير   [282]  
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المنظومة المعلوماتية كآلية لتخريب منظومة أخرى  استعمالطريق أنظمة المعلومات أو 
  .]283[لغرض إرهابي، كما يضيف البعض التجسس لذات الغرض

مساعدة وتقوية  المنطوية على :جرائم اإلرهاب الرتكابالوسط الرقمي كمسهل  -ب
على غرار الترويج، التجنيد، التحريض  الشبكية؛مواقع العن طريق  ؛الجماعات اإلرهابية
عضها البعض ب، كما قد يقوم األمر على ربط الجماعات اإلرهابية ب]284[والبحث عن التمويل

  .]285[، التدريب الرقمي، التخطيط وإعطاء التعليماتاالجتماعاتبما يسهل عقد  ؛عن بعد

 األنظمةقد يستهدف العمل اإلرهابي  :الوسط الرقمي كضحية أولية في جرائم اإلرهاب -ج
 ،]286[على شاكلة تخريبها أو تعديلها باإلضافة أو اإلزالة ؛الرقمية وما تحتويها من معلومات

  .]287[كما قد يقتصر األمر على التجسس عليها والحصول على المعلومات الرقمية

  مدى تجريم اإلرهاب الرقمي : ثانيا

  :إلى مايلي توصلنا؛ المتصلة بالجرائم اإلرهابية النصوص التشريعيةتفحص بعد    

جرم المشرع  :جرائم اإلرهاب الرتكابأو ضحية /مدى كون الوسط الرقمي كوسيلة و. أ
التجسس على المعلومات الحساسة في  على غرار ؛األردني العديد من السلوكيات ذات الصلة

الوسط الرقمي  واستعمال ،]288[-سابقة الذكر-"م.أ.ج.ق" 11 المادةب ؛الدولة وتخريبها
التي وردت  ؛من قانون اإلرهاب 02المادةب ؛جريمة إرهابية مادية كتفجير قنبلة مثال الرتكاب

  .]289["أيا كانت وسائله"؛ وفق مصطلحالمستعملةالوسيلة  عامة بخصوص

                                                             
  [283] .152سابق، ص نسيم دردور، مرجع ؛ 111مرجع سابق، ص محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، منير  
.79عبد اللطيف معتوق، مرجع سابق، ص   [284]  
.89و 88، مرجع سابق، ص فهمي الكببجيبهاء    [285]  
.المرجع والصفحة نفسهمامحمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، منير    [286]  
.نسيم دردور، المرجع والصفحة نفسهما  [287]  
. لم تتطرق المادة صراحة إلى الفعل اإلرهابي، لكن بالرجوع إلى المفهوم الفقهي لإلرهاب الرقمي، نجد أنها كذلك  [288] 

 من المشرع األردنيالوسط الرقمي أحد وسائل الجريمة، خاصة إذا ما علمنا أن  اعتباراألمر الذي يفهم منه إمكانية  [289] 
"  م.أ.ج.ق" 14إقرار المادة  ومن جهة أخرى؛؛ فأبقى على مصطلح أية وسيلة، 2014عدل قانون منع اإلرهاب سنة  جهة؛

   .؛ أنه كل جريمة تقليدية ترتكب بالوسط الرقمي هي جريمة معاقب عليها-سابقة الطرح-
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من  حيث ؛ضمنيا لوالمشرع األردني و اتبع الجزائري؛ فالجزائريأما نظيراه الفرنسي و   
إذا ما كانت تستهدف أحد  ؛واإلتالف المعلوماتي]290[ضاعف من عقوبة الدخول أو البقاء جهة

جعل إمكانية إعمال وسائل المراقبة الرقمية من جهة أخرى؛ و ،]291[القطاعات الحساسة
الوسط  استعماللكن لم يتطرق إلى  ،]292[رهابيةاإلجرائم الللوقاية من األفعال الموصوفة ب

  .]294[فلم يتطرق إلى ذلك ؛- الفرنسي-أما .]293[جريمة إرهابية مادية الرتكابالرقمي 

على نفس شاكلة  :الجرائم اإلرهابية الرتكابالوسط الرقمي كمسهل  اعتمادمدى تجريم . ب
بعض السلوكيات الرقمية المسهلة  جرم المشرع األردني صراحة ؛البند السابق تقريبا

بية ودعمها ماليا، على غرار الترويج ألفكار الجماعات اإلرها ؛الجرائم اإلرهابية الرتكاب
كعقد  ؛]295[باإلضافة إلى تسهيل القيام باألعمال اإلرهابية ،-التجنيد-وبشريامعنويا 

  .]296[والتدريب عن بعد وإعطاء التعليمات االجتماعات

 باإلرهاب اإلشادة على غرار ؛األمر الذي أورد منه المشرع الفرنسي بعض السلوكيات   
رتكب تأي جناية أو جنحة ب اتصلإذا ما  جرمهالذي  التحريضو ،]297[عبر الوسط الرقمي
فلم يجرم السلوكيات المقصودة بصورة  ؛الجزائري أما نظيره ،]298[عبر الوسط الرقمي

                                                             
.التي قد تشكل جريمة التجسس؛ إذا ما كان الغرض منها كذلك  [290]  
.حيث لم يحدد الغاية من التجسس واإلتالف الرقمي للمعطياتالجزائري؛  نظيره مشرع األردني سارال منهجعلى نفس   [291]  

جريمة إرهابية أو التسهيل لها عبر الوسط الرقمي؛ حيث سمح بإعمال  ارتكابأقر المشرع الجزائري ضمنيا؛ إمكانية  [292] 
القواعد الخاصة للوقاية  ؛ قانون04المادة :(راجع-الرقابة الرقمية لغاية الكشف عن ما يدور بين الجناة عبر الوسط الرقمي، 

   ).، الجزائري، مرجع سابقمكافحتهاتصال وجيات اإلعالم واالمن الجرائم المتصلة بتكنولو
جيات اإلعالم القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولو أ من قانون-02إال أنه بالرجوع إلى المادة  [293]
   .؛ نجد أن المشرع أقر إمكانية قيام ذلك-سابقة الطرح-تصال ومكافحتهاواال

إال أنه بخصوص المساس بالمعلومة الرقمية؛ يمكن تطبيق نصوص جرائم المبحث األول، المتصلة بالمساس بأنظمة  [294]
جرائم إرهابية مادية؛ فنرى أنه نظرا لخطورتها  الرتكابالوسط الرقمي  استعمالالمعالجة اآللية للمعطيات، وأما بخصوص 

من قانون العقوبات التي تعرف جرائم اإلرهاب؛ كيف ال وقد  1- 421سوف يتوسع القضاء الفرنسي في  تفسير المادة 
  .  توسع من قبل بخصوص جرائم أقل خطورة كما رئينا في المبحثين السابقين

).؛ قانون جرائم أنظمة المعلومات األردني، مرجع سابق10المادة :(راجع  [295]  
  [296] .89و 88، مرجع سابق، ص فهمي الكببجيبهاء  

  .  op.citfrançais686, -n° 92 Loi5/2, -2-421(Art , (:راجع ]297[
  .  op.cit, françaisdu 29 juillet 1881 Loi, 23(Art ,(:راجع  ]298[
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بالنصوص التقليدية التي تصبح واجبة اإلعمال إذا ما سهل الوسط  اكتفىإنما  ،مباشرة
 سلوكيات؛ المعاقبة علىاألمر الذي جعل من الممكن  ؛-كما سبق بيانه– ارتكابهاالرقمي 

  .]299["ع.ق"4مكرر87بالمادة المجرمة كسلوك تقليدي  ؛اإلشادة، التشجيع والتمويل

في السلوكيات  التوسع آثر ؛أن المشرع األردني القوليمكن  ؛من ما تم طرحه انطالقا   
حاوال عدم التوسع ف ؛نظيراه الفرنسي والجزائريأما  بالنصين العام والخاص، ؛محل التجريم

  .توسع في مفهومهاال التي يمكن ؛أخطر الجرائم هاربما لكون ؛]300[في ذلك

  الوسط الرقميبجرائم تبييض األموال المتصلة : الفرع الثاني

لم يختلف الفقه الجنائي كثيرا في طرح  ؛على عكس جرائم اإلرهاب في شكلها التقليدي   
حيث  ؛]302[رغم حداثتها وخطورتها البالغة ،]301[تعريف جامع مبسط لجرائم تبييض األموال

تحويل المصدر غير المشروع لألموال إلى مصدر : "يرى أغلبهم أن تبييض األموال هو
 أبرزها تلك المتعلقةض تكون متأتية من جرائم أخرى لعل يفاألموال محل التبي ،]303["مشروع
، إال أنها ]304[ما يربط بينها وبين تبييض األموال فقها وتشريعا ةالتي عاد ،المخدرات بتجارة

  .]305[جريمة تمر عبر عدة مراحل تتصف بالماديات الملموسة

                                                             
المذكورة أنها جرائم ترتكب بأي وسيلة، مما قد يضم عناصر الوسط الرقمي؛ إال أننا نرى غير ذلك  ورد في المادة [299] 

قبل أن يبدأ في تجريم السلوكيات المتصلة بالوسط  أي، 11-95، باألمر 1995فالمشرع الجزائري أضاف هذه المادة سنة 
القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة أ من قانون - 02أن أساس التجريم في هذا الصدد هو المادة  لذلك نرىالرقمي، 
  .؛ الذي يجرم السلوكيات التقليدية المتصلة بالوسط الرقمي-سابق الطرح-مكافحتهاتصال وجيات اإلعالم واالبتكنولو

.هأ سابقة الطرح أعال-02وإن توسع المشرع الجزائري؛ بالمادة   [300]  
. إال أنهم لم يتفقوا في التسمية بين؛ جرائم تبييض األموال، غسل األموال، غسيل األموال وجرائم الياقات البيضاء  [301]  
في الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث تم محاكمة أحد زعماء المافيا وصودرت أمواله  1931بحلول عامظهورها  رتبطا [302]

قتصاديات الدول افيرى أغلب الفقه أنها تضر ب خطورتها؛ فيما يخص وأماعلى أساس أنها ناتجة عن تجارة المخدرات، 
 ضانخفاسعر الصرف، تكريس وتعميق الفارق بين الطبقات،  راستقراعدم  واألفراد، خاصة الدول النامية، على شاكلة؛

  .22مرجع سابق، ص  سفيان عرشوش، :للمزيد طالع- الخ، ...الدخل القومي
99مرجع سابق، ص  محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، منير   [303]  
.30مرجع سابق، ص ، "تجاهات تبويبهاالكترونية وصور الجرائم اال"يونس عرب،    [304]  

هي بداية التخلص من المال القذر عن طرق؛ إيداعه، توظيفه في البنوك ؛ )اإليداع(مرحلة التوظيفالمتمثلة في؛  [305] 
= المرحلة الثانية؛ هدفها إخفاء حقيقة المصدرهي  مرحلة التجميع؛الخ، ...والمؤسسات المالية والتجارية، شراء العقارات
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يدفع  ما، ]306[الشراع جرمه سلوك ؛أعالهال وفق النمط التقليدي المطروح تبييض األمو   
  :األمر الذي نطرحه وفق ما يلي ؛إلى الوسط الرقميولوجه  مع ذلك تماشيلبحث في مدى ل

  مفهوم تبيض األموال المتصل بالوسط الرقمي  : أوال

لوسط الرقمي إلى إمكانية إلى ا التجريمأدى ولوج  ؛وفق نفس شاكلة جرائم اإلرهاب   
  : األمر الذي نطرحه وفق ما يلي ؛تبيض األموال وفق مفهوم حديث رقمي بطابع معنوي

الجريمة الوسط الرقمي في يلعب  :تعريف جرائم تبيض األموال المتصلة بالوسط الرقمي. 1
األمر الذي من خالله يمكن  ؛]307[في نفس الوقت دور الوسيلة والضحيةمحل الطرح؛ 

  تحويل المصدر غير المشروع لألموال الرقمية : "تعريف الجريمة محل الطرح على أنها
  ".إلى مصدر مشروع عن طريق عناصر الوسط الرقمي

التجريم إلى الوسط  أدى ولوج :خصائص جرائم تبيض األموال المتصلة بالوسط الرقمي. 2
  : لعل أهمها ؛األموالتتصف بها جرائم تبييض  إلى بروز خصائص ومميزات الرقمي؛

الدولية للجاني أن يقوم  االتصالتتيح شبكة  :عن بعد واستثمارهاإمكانية تبييض األموال  -أ
حيث يفتح الحساب البنكي في البنوك  ؛دون تنقلض األموال عبر كل مراحله عن بعد بتبيي

، كما يمكنه أن يقوم -لكترونيةعن طرق التجارة اال-ثم يتاجر باألموال الرقمية االفتراضية
  . ]308[االئتمانبعملية الدفع عبر الشبكة بواسطة بطاقات 

                                                                                                                                                                                                    

هي آخر مرحلة؛ التي تمتاز بالعلنية  مرحلة الدمج؛بدخول المال، إيداعه وتوظيفه؛ فيحول إلى حسابات بنكية تجارية، =
، مذكرة تخرج لنيل )جريمة تبييض األموال(جمال خوجة، : للمزيد طالع- ودمج المال غير المشروع مع المال المشروع، 

  .42-39، ص  ص 2008تلمسان، الجزائر، -شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
مؤرخ في  ،46- 07مواد؛ قانون رقم (و  Art)op.citfrançais 685,-n° 92 Loi, 1-6-1 a 324-de 324 , (:راجع ]306[

- 05مواد؛ قانون رقم (و) اإلرهاب األردني، معدل ومتمم، يتضمن قانون مكافحة غسل األموال وتمويل 2007ماي  15
) ج ر(، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما الجزائري، 2005فيفري  06، صادر بتاريخ 01

   ).معدل ومتمم 2005-02-09، صادر بتاريخ 11عدد 
.27و 26مرجع سابق، ص عرشوش، سفيان    [307]  

مرجع سابق، عرشوش، سفيان ؛ 33مرجع سابق، ص ، "تبويبها تاتجاهالكترونية وصور الجرائم اال"يونس عرب،  [308] 
   .28و 27ص 
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الدولية مرونة  االتصالتمنح شبكة : الجريمة وقلة الخطورة على الجناة ارتكابسهولة  -ب
حيث يسهل األمر على الجناة من حيث عدم التنقل من جهة  ؛الجريمة المقصودة ارتكابفي 

األمر الذي يصعب على الجهات األمنية تتبع  ،وعبور المراحل بسرعة فائقة من جهة ثانية
  .]309[نظام التشفير الرقمي اعتمدخاصة إذا ما  ؛سلوكياته وإلقاء القبض عليه

يتسنى للجاني القيام بالجريمة محل حتى  :تبييض المال النقدي التقليدي بتغيير طبيعته -ج
ي الذ ؛وجب عليه أن يحول طبيعة المال من النقدي الورقي إلى الرقمي المعنوي ؛الطرح
مستودع للقيمة النقدية يحتفظ به بشكل رقمي بحيث يكون متاحا للتبادل : "الفقه على أنه يعرفه

  . االنتهاءبعد  إمكانية إرجاعه لطبيعته الورقية مع ،]310["المعامالتي الفوري ف

الصور الحديثة  وتتنوع تختلف :صور جرائم تبييض األموال المتصلة بالوسط الرقمي. 3
  : األمر الذي يدفع لذكر أهمها فيما يلي ؛للجرائم محل الطرح

مراحلها الثالث بعد بجريمة ال ارتكابعلى  المنطوي: السلوك األساسي في الجريمة -أ
األفعال بصفة المشروعية  هفيقوم الجاني بمحاولة إخفائه وإضفاء علي ؛حيازة المال القذر

 ؛ومحاولة إخفاء المصدر ،االفتراضيةإيداع المال في البنوك كمع الشركاء،  واالتفاقالرقمية 
  .]311[ومن ثم دمجه في األخير ،افتراضيةأسماء وصفات  باستعمال

في حالة ما إذا  ؛وفق هذه الصورة تقوم الجريمة: المساعدة على تبييض األموال رقميا -ب
     ،م مشروعيتهادمع علمها بع واستثمارهافي تبييض األموال  االفتراضيةشرعت البنوك 

عدم اإلبالغ عن ب ؛ة الجاني على فعلته، كما قد تقومأو قيام أحد األشخاص الفنيون بإعان
  .]312[واستثمارهاتبييضها  ةباشرمحتى دون  ؛الشخصمن البنك أو  ؛األموال القذرة

                                                             
   .76عبد اللطيف معتوق، مرجع سابق، ص [309]
ومعرض لوقوع األخطاء البشرية  االستخدام؛ سهل النقل دون الحاجة للوسيط، سهل - المال الرقمي- على أنه [310]

مجلة جامعة دمشق ، "لكترونية في عمليات غسل األموالدور النقود اال"بسام أحمد الزلمي،  :للمزيد طالع- والتكنولوجية، 
  .548و 547، ص 2010، العدد األول، قتصادية والقانونيةللعلوم اال

.33و 32مرجع سابق، ص ، "تبويبها تاتجاهالكترونية وصور الجرائم اال"يونس عرب،    [311]  
لمتطلبات الحصول على  استكماال، رسالة قدمت )مسؤولية البنوك األردنية عن غسل األموال(اهللا عوض القضاه، عبد  [312] 

  .89و 88، ص 2010درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، األردن، 
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محل الطرح جريمة القد تقوم  :المبيضةباألموال الرقمية  االحتفاظأو  امتالكحيازة،  -ج
  .]313[على األموال القذرة بصورة رقمية مع علمه بذلك غير الجانيل شخص صح؛ بتكذلك

  الرقمي  بالوسط المتصلمدى تجريم تبييض األموال : ثانيا

 اعتمادوجب علينا البحث في مدى  محل الطرح؛ السلوكياتللتوصل إلى مدى تجريم    
الوسط  اعتمادمدى  ؛ومن جهة أخرى ،كمحل للجريمة من جهة ؛للمال الرقمي المشرع

  :األمر الذي نعالجه كاآلتي ،الرتكابهاالرقمي كمسهل وآلية 

صراحة عملية تبييض  ؛األردني والجزائري المشرعانأقر  :المال الرقمي اعتمادمدى . 1
حيث أورد األردني عند تعريفه للمال محل التبييض عبارة  ؛]314[المال الرقمي أو المرقمن

 ،]315["لكتروني أو الرقميالوثائق والسندات القانونية أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل اال"
     ،]316["األموال المادية وغير المادية"األمر الذي تبعه نظيره الجزائري وأضاف عبارة 

األمر الذي  ؛]317[تبييض دون توضيح موقفه من المال الرقميالأما نظيرهما الفرنسي فجرم 
 ل؛اموالمطروحة سابقا بخصوص جرائم األ ،يرجعنا إلى المعلومة الرقمية ذات الطابع المالي

  .المال الرقمي اعتمادما يفيد ؛ ابينه تشابهنظرا لل

صور الإسقاط ب :جرائم تبييض األموال ارتكابالوسط الرقمي كمسهل وآلية  اعتمادمدى . 2
  :نصل إلى ما يلي ؛على الوسط الرقمي محل الطرح التقليدية للجريمة

فالشخص الذي يقوم بإخفاء المال وتبييضه رقميا عن : السلوك األساسي في الجريمة -أ
أ من قانون مكافحة غسل -3 المواد جنائيا وفق مسئواليكون  ؛طريق إيداعه، تجميعه، دمجه

                                                             
.32مرجع سابق، ص ، "تبويبها تاتجاهالكترونية وصور الجرائم اال"عرب،  يونس   [313]  

فمفاده المال الذي حصل  أما المرقمن؛ذلك الذي تحصل عليه الجاني  في صورة تحويل رقمي،  نقصد بالمال الرقمي؛ [314] 
   .عليه الجاني في صورته التقليدية الورقية ومن ثم قام بتحويله إلى الصورة الرقمية بعد إدخاله في البنك الرقمي

   ).قانون مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب األردني، مرجع سابق أ؛/02المادة :(راجع [315]
؛ كل ما له قيمة مادية لكنه في صورة قانونية بالمالفيقصد كما يفرق المشرع األردني بالمادة نفسها بين المال واألموال؛  -

  .فهي النقد القابل للتداول أما األموال؛ ،الخ...أخرى كالسندات الرقمية والتقليدية، األوراق المالية والتجارية والشيكات
).وقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما الجزائري، مرجع سابقال؛ قانون 04المادة :(راجع   [316]  

  .  op.citfrançais 685,-n° 92 Loi, 1-6-1 a 324-de 324(Art , (:راجع ]317[



جرائــم الوســط الرقمــي: الفصل الثاني  

- 127 - 

 

من قانون  2/1و ،]319["ف.ع.ق" 1-324/1و ،]318[األموال وتمويل اإلرهاب األردني
  .]320[الوقاية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما الجزائري

في حالة  ؛قد تقوم كذلك الجريمة محل الطرح :المساعدة على تبييض األموال رقميا -ب
 ،مساعدة شخص يملك الخبرة الفنية الرقمية للجاني على تبييض أمواله عبر الوسط الرقمي

ب من قانون مكافحة غسيل األموال ومكافحة -24 بالمواد ؛المشرعيجرمه األمر الذي 
د من قانون الوقاية من تبييض -2و ،]322["ف.ع.ق" 2-324/1و ،]321[اإلرهاب األردني

  .]323[اب ومكافحتهما الجزائرياألموال وتمويل اإلره

لم يتطرق المشرع األردني  :باألموال الرقمية التي تم تبييضها واالحتفاظحيازة  -ج
األمر ذاته ينطبق  ،وإن كان باإلمكان تطبيق النصوص سابقة الذكر ،صراحة لهذه الصورة

ج من -2فأورد ذلك صراحة في المادة الجزائري؛ على المشرع الفرنسي، أما نظيرهما
  .]324[قانون تبييض األموال ومكافحة اإلرهاب ومكافحتهما

 

 

  
                                                             

من هذا القانون سواء ) 4(يحظر غسل األموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة :(نص المادة [318] 
   ...).الجرائم داخل المملكة أو خارجها وقعت هذه

-Art:(Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère [319]           
de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci 
un profit direct ou indirect). 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير :(نص المادة [320] 
   ...).المشروع لتلك الممتلكات

).الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل األصلي يعاقب:(نص المادة   [321]  
-Art:(Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération [322]       
de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un 
délit). 

        ارتكابهاأي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على  ارتكابالمشاركة في :(نص المادة [323]
   ).والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه ارتكابهاأو محاولة 

ها تشكل عائدات مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أن ااستخدامهكتساب الممتلكات أو حيازتها أو إ :(نص المادة [324]
   ).إجرامية
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بعد التسليم بولوج التجريم إلى الوسط الرقمي، وجب علينا البحث في أهم الجرائم التي    
الضحية،  إما؛بالوسط الرقمي؛ حيث يكون هذا الوسط  باالتصال ارتكابهايمكن تصور 

ثالثة  إلىتقسيم الجرائم محل الدراسة  إلى أوصلناالذي  األمر .الرتكابهاالمسهل  أوالوسيلة 
للمعطيات، والثانية؛ الجرائم  اآللية؛ جرائم المساس بأنظمة المعالجة األولى، أساسية أنواع

  .الجرائم الخاصة المتصلة بالوسط الرقمي ؛التقليدية المتصلة بالوسط الرقية، والثالثة

جرم المشرع في دول الدراسة؛ سلوكيات المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات،    
أو البقاء في المنظومة /من جهة؛ الدخول و حيث تم تجريم .صل عامفي ذلك كأ واتفقوا

حدود  اجتياز؛ على مجرد -الشكلي-يقوم األولففي صورتيه الشكلي والمادي؛  المعلوماتية
أو التواجد فيه بصورة غير /و ،بصورة غير شرعية الوسط الرقمي والولوج إليه معنويا

القيام بالمساس  في أو البقاء؛/الدخول ويتمثل زيادة عن  ؛-المادي-شرعية، والثاني
من جهة ثانية؛ فتم تجريم المساس  أما .التي تحتويهاأو المعلومات /بالمنظومة المعلوماتية و

أو المعلومات التي /و، -التي لم يجرمها المشرع الجزائري-المنفصل بالمنظومة المعلوماتية
   .قاءبالأو /دون الدخول و ؛تحتويها

أحكام خاصة بهذه الجرائم؛ من حيث شقي  اعتمدعند هذا الحد؛ بل  المشرعلم يقف    
 ،جنح من جهة أنهافمن حيث شق التجريم؛ تم تكييف الجرائم على  .التجريم والجزاء الجنائي

عيها  وأطلقالجرائم الخاصة،  من أنهاعلى  األردنيالمشرع  اعتبرهامن جهة أخرى؛ و
كما جرم ، - منتقد تكيفنه يضل أ إال-األموالوصف جرائم  ؛المشرعين الفرنسي والجزائري

 وانفردعمال التحضيرية، المشرعين الفرنسي والجزائري دون نظيرهما األردني بعض األ
جرائم المساس بأنظمة المعالجة  الرتكابالتالية المشرع الجزائري بتجريم بعض األعمال 

وفق أحكام وأشكال -والمساهمة الجنائيةتجريم الشروع  ، باإلضافة إلىللمعطيات اآللية
إلى  من جهة؛ فعمد المشرع في دول الدراسة أما من حيث شق الجزاء الجنائي؛. -مختلفة

ظرف من ظروف  رتشديد العقوبات األصلية المفروضة على األشخاص الطبيعية بتوف
من جهة ثالثة؛ من جهة ثانية؛ تم فرض عقوبات تكميلية بأشكال مختلفة، والتشديد المعتمدة، و

    .للمسائلة الجنائية عقوبات أصلية وتكميلية على األشخاص المعنوية إذا ما كانت محال حددت
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المتصلة بالوسط  المشرع بدرجات وأشكال متباينة؛ فكرة تجريم السلوكيات التقليدية اعتمد   
غامضا  األمر، ال يزال -سرقة، نصب وخيانة األمانة-فبالنسبة لجرائم األموال. الرقمي

بخصوص  أماتشريعيا، نظرا لغياب مصطلحات دالة داللة مباشرة على الوسط الرقمي، 
فعدل المشرع الفرنسي من ؛ -واستهزاءقذف، سب، إهانة، إساءة -واالعتبارجرائم الشرف 

النصوص ذات الصلة عن طريق إضافة وسيلة الوسط الرقمي؛ األمر الذي لم ينتبه له نظيره 
، على شاكلة اإلساءة لرئيس منها نظيرهما الجزائري؛ بتعديل البعض تفىواكاألردني، 

الترويج للدعارة، االستغالل -جرائم اآلداب بعض الهيئات، أما فيما يخصوالجمهورية 
الذي تبعه نظيراه الفرنسي  األمر، فجرمها المشرع األردني صراحة ؛-الجنسي للقاصر

بخصوص جريمة  ؛الجنسي للقاصر، وخالفاه االستغاللبخصوص جريمة  ؛والجزائري
  .تطبيق النص التقليدي بإمكانية إلى القولبعض الفقه  دفع؛ ما ةالترويج للدعار

المشرع بدرجات وأشكال متباينة، فكرة تجريم بعض السلوكيات الخاصة، منها  اعتمدكما    
والفرنسي دون  األردني ان؛ جرم المشرعفمن حيث البسيطة. الخطيرةمنها و البسيطة

تجريم  بخصوص اتفقواعلى أنهم ، االئتماننظيرهما الجزائري، المساس بمعلومات بطاقات 
 وآليات؛ وهذا وفق أشكال -يةمج اإلعالم اآللي، الكتب الرقمبرا-تقليد المصنفات الرقمية

الرقمي، جرائم تبييض األموال  اإلرهابجرائم -أما من حيث الجرائم الخطيرة .مختلفة
فجرمه المشرع األردني  اإلرهاب الرقمي؛ حيث بخصوص ؛- المتصلة بالوسط الرقمي

الجزائري بالنص الضمني، على عدم اإلشارة إليه تماما من نظيرهما  واكتفىصراحة، 
التبييض كسلوك أساسي، -المتصل بالوسط الرقمي األمواليث تبييض حمن  أماالفرنسي، 

  .على تجريمه-المشرع في دول الدراسة-فاتفقوا؛ -مبيضةالمساعدة وحيازة األموال الرقمية 
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الرقمي  إلىمن الوسط الحقيقي المادي الملموس  التجريم بولوج ؛من منطلق التسليم   
، فبعدما كانت اإلطالقعلى  إجراميةالمعنوي؛ نقول أن العصر الحالي يشهد أكبر طفرة 

ن كالجريمة عديد ومتعددة منفصلة عن بعضها البعض بحدود واضحة مادية يم أوساط
، -لم نقل جلها إن-األوساط الممكن تصورهاغلب أالوسط الرقمي  شملتمييزها بسهولة، 

 أصبحت ؛االرتكابفي التشريع وقلة  والبطء محضةبصفات مادية  ؛الجريمة امتازتوبعدما 
على  خطورة ندوو االرتكابأنها سهلة خاصة  ؛ديناميكية متزايدة وجد متفاعلةب تتميز

صفاتهم على  اختلفتاألمر الذي نتج عنه؛ أنواع حديثة عديدة ومتعددة من الجناة،  الجاني،
  .غراضهمأحسب أهدافهم و

العامة للجريمة التي  فاألركان، عديدةعليه وكرسته مظاهر  أكدتالذي -الولوج-األمر   
القانونية بين  أنظمتهم اختالفغلب شراع دول العالم رغم ألت متناسقة بين ظ
تناسق بين  أكثردراسة جديدة  إلىبحاجة  أصبحت، "جرمانيةلوسكسونية والفرنكوجناأل"

الذي  األمر ،لم قرية صغيرةاالدولية من الع االتصال شبكةقد جعلت الشراع، كيف ال و
في مواجهة  التقليديبخصوص عجز الركن الشرعي  ؛من خالل ما تداوله الفقهاء أكثريتضح 

ير الواسع المنطوية على حضر التفس ؛ض نتائجهجرائم الوسط الرقمي، خاصة من حيث بع
، تجاوز -ينا سابقاأكما ر-القضاء أن إلىفالقاعدة تحضر ذلك  للنص الجنائي وحضر القياس،

شراع داخليا ال تدخل وجب ضرورةأمما  ؛نظرا لخطورة الجريمة الرقمية وحداثتها األمر؛
  .لتجريم والمواجهةلودوليا 

نظرية متكاملة تسهل على الفقه ب جاء ؛من جهة األردنيداخليا؛ يمكن القول أن المشرع    
 أحكامقدم معايير جد منطقية من حيث  ؛التحليل وعلى القضاء التطبيق، ومن جهة ثانية

تجعل من كل الجرائم  على مادة اعتمدن إدقة النصوص والجزاء الجنائي المقرر، والتجريم، 
 ما يعدبالوسط الرقمي، دون تعديل النص الخاص بها؛  اتصلتما  إذاالتقليدية معاقب عليها 

عين المشرالذي خالفه  األمر .لمواجهة الجرائم محل الدراسة المعمول بهامن بين الحلول 
تعديل ن توسع الفرنسي في إبموجب نصوص متفرقة، و األمرالفرنسي والجزائري؛ فعالجا 

من جهة؛ فيره الجزائري ظنأما ية حتى تتماشى ومبدأ الشرعية الجنائية، دالنصوص التقلي
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يجعل من  ؛نص عام كنظيره األردني أوردكتفى بتعديل بعض المواد فقط، ومن جهة ثانية؛ ا
     .بالوسط الرقمي اتصلتما  إذاالجرائم التقليدية معاقب عليها 

الذي تعد فرنسا عضوا فيه، وجامعة الدول  ؛األوربي سفرغم تدخل المجل أما دوليا؛   
التي تضم  ؛المتحدة واألمم .والجزائر األردندولتي  أعضائهانجد من بين  تيال ؛العربية

، التوصيات، التقارير والمقررات؛ تعد ذات طابع األعمالنه من جهة؛ أ إالالدول الثالث؛ 
المقرر  اإللزامالدولية لطابع  االتفاقياتحمل نية؛ رغم ا، ومن جهة ثأكثرال  استرشادي

     نه في مجال التجريم خاصة أ إاللمحكمة العدل الدولية،  األساسيمن النظام  38بالمادة 
يقود  أمر هأن، رغم نفراد المشرع الداخلي بالتجريم والعقابإل ؛ذلك إعمالال يمكن 
الفعل الدولي غير المشروع،  أساستحمل الدولة للمسؤولية الدولية على  إلى ؛بالضرورة

عدم تعديل المشرع  أساس؛، على 2001الوارد في مشروع لجنة القانون الدولي لسنة 
ن إالدولية المصادق عليها، و واالتفاقيةاشى متتحتى  الداخلي؛الوطني لنصوص قانونه 

الدولية المصادق  االتفاقياتبسمو  ؛132المادة موجب ب الدستور الجزائري صراحة اعترف
  .ى القوانين الداخليةلعليها ع

 أحكامهالوسط الرقمي، بكل  إلى التجريم هو من ولجنقول أن بين هذا وذاك؛  إذن   
منطوي  ؛تقليدي فاألصل، حديثة المعنى والمضمون أبعاداهذا الولوج خلق  أن إال .المعروفة

اهر ظبروز م إلى أدىمنطوي على الوسط الرقمي، ما  ؛حديث واالستثناءعلى الجريمة، 
ة بالحماية قتلك المتعل أهمهالعل  ؛ونتائج جد حديثة د،جهوو أركان من ؛واضحة للعيان

 واألسرارفي حدود حرمة الحياة الخاصة  إعمالها؛التي يتوجب على الدول  ؛ستباقية الفنيةاال
  . المهنية

يعد بعيدا كل ؛ ه الفرنسي واألردنيييرظالجزائري مقارنة بنالمشرع أن أيضا؛  اتضحكما    
وال  ،غلب النصوص التقليديةأالذي عدل  ؛المشرع الفرنسي ةدرج إلىفلم يرقى  ؛البعد

قانون خاص  بإصدار إماالذي يوجب عليه القيام  األمرنظرية متكاملة،  أوردالذي  األردني
 تمواد، فقرا بإضافةيعدل النصوص التقليدية المعمول بها  أومتكامل وفق نظرية متكاملة، 

دالة على الوسط الرقمي، حتى تكتسي المتابعة الجنائية والجزاء المنجر  ؛مصطلحات أو
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مع العلم أن القضاء الجزائري يعاقب على العديد من السلوكيات  ،عنها؛ طابع الشرعية
  .نص صريح بذلكرغم عدم وجود  ،التقليدية المتصلة بالوسط الرقمي

 ؛ المنطوي على جرائم الوسط الرقمي،بعد الدراسة المتواضعة للموضوع محل الطرح   
يتضح أنه موضوع واسع جدا؛ يتطلب دراسات قادمة عديدة ومتعددة على غرار تلك 

فالجاني  .الجنائي الخاص، المواجهة اإلجرائية، العام المتصلة بعلم اإلجرام، الركن الشرعي
العام بكل ووسطه، والركن الشرعي  أفكارهيتطلب دراسة منفصلة نظرا لحداثة  ؛الرقمي
الجانب م تماشيه مع أحكام الوسط الرقمي، وديتطلب النظر فيه من جديد نظرا لع ؛نتائجه

عي محل الطرح ومرحلة ضرورية لتفعيل وتطبيق والذي يعد مكمال للموض ؛اإلجرائي
النظر فيها بنوع من تتطلب  ؛المدروسةحتى غير والمدروسة الجرائم  وأخيراالقانون، 

  .وحداثتها انظرا لتعقيده؛ التوسع

   

 
 
 

 

 

 

 

 
  



  

  

  

  

  

 قائمة المصادر والمراجع



 قائمـــة المصـــادر والمراجـــع

- 136 - 

 

ادرـــــــــالمص  
.القران الكريم -  
 

عـــــــــالمراج  
غة العربيةلالمراجع بال: أوال  

: بــــالكت .1  

:ةـعامالب ــكتال -أ  

 دار هومة للطباعة الطبعة الثانية، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، )1-أ
  .2013، الجزائر، والنشر والتوزيع

أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة، الجزء األول،   )2-أ
  .2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

عبد اهللا أوهايبية، شرح قانون العقوبات الجزائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،  )3-أ
  .2011الجزائر، 

المدخل لدراسة القانون؛ النظرية العامة للحق، الطبعة الثانية، دار عبد المجيد زعالني،  )4-أ
   .2007هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  :متخصصةالب ــكتال.ب

تفاقية أساليب المواجهة وفقا ال، أحمد هالل عبد اهللا، جرائم المعلوماتية عابرة الحدود )1-ب
  .2007مصر،  القاهرة، بودابست، دار النهضة العربية للنشر،

دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة  ،أيمن عبد اهللا فكري، جرائم نظم المعلومات )2-ب
  .2007مصر،  اإلسكندرية، للنشر،
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، دار المطبوعات الجامعية نترنتاالأمير فرج يوسف، الجرائم المعلوماتية على شبكة  )3-ب
  .2008مصر،  اإلسكندرية، للنشر،

أروى يحيى عبد الرحمن االرياني، أساسيات تحليل وتصميم نظم المعلومات، شعاع  )4-ب
  .2008سورية،  حلب، للنشر والتوزيع،

باسم شهاب، تعدد الجرائم وآثاره اإلجرائية والعقابية دراسة مقارنة، دار برتي  )5-ب
  .2011والتوزيع، الجزائر،  للطباعة والنشر

المعلومات، مطابع أكاديمية نايف العربية للعلوم حسن طاهر داود، جرائم نظم  )6-ب
  .2000السعودية،  الرياض، األمنية،

 نترنتاالستخدام غير المشروع لشبكة محمد عبيد الكعبي، الجرائم الناشئة عن اال )7-ب
  .2005مصر،  القاهرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية للنشر،

 محمود أمحمد عبابنة، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )8-ب
  .2005األردن،  عمان،

والحاسب اآللي  نترنتاالمنير محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، جرائم  )9-ب
  .2006مصر،  اإلسكندرية، ووسائل مكافحتهما، دار الفكر الجامعي للطباعة والنشر،

بلعيد، مدخل إلى هندسة الكمبيوتر، دار النشر الصفحات الزرقاء العالمية، . ش.م )10-ب
  .الجزائر، دون سنة نشر

نهال عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتية، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر  )11-ب
  .2010األردن،  عمان، والتوزيع،

، منشورات الحلبي نترنتوااللمعلوماتية عبد اهللا عبد الكريم عبد اهللا، جرائم ا )12-ب
  .2007لبنان،  بيروت، الحقوقية،

 عبد الفتاح بيومي حجازي، الجريمة في عصر العولمة، دار النهضة العربية للنشر، )13-ب
  .2009مصر،  القاهرة،
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  :ةـــالعلمياالت ــالمق - 2

دراسة – نترنتاالستغالل الجنسي لألطفال عبر شبكة جريمة اال"أسامة بن غانم العبيدي،  -أ
  .142-73، ص ص 2013، 53، عدد ، مجلة الشريعة والقانون"-قانونية مقارنة

مجلة جامعة ، "لكترونية في عمليات غسل األموالدور النقود اال"بسام أحمد الزلمي،  -ب
  .562-543، ص ص 2010، 01عدد ، قتصادية والقانونيةدمشق للعلوم اال

المجلة األكاديمية ، "الدليل الجنائي الرقمي وحجيته أمام القضاء الجزائي"محمد بن فريدة،  -ج
  .286-276، ص ص 2014، 01، عدد للبحث القانوني

تطبيقها في الحد وأثر التشريعات "عاصم الشيخ، عبد اهللا عبدلي، الراشد وماجد بالبيد،  - د
ص  ،2004، 01، عدد 07مج  ،ة والمصرفيةمجلة الدراسات المالي، "من قرصنة البرمجيات

  ). /http://www.aabfs.org/Ar/Journals:طالع راجع؛ الموقعلال( .32-11ص 

مجلة جامعة بابل للعلوم ، "الجريمة المعلوماتية"محمد علي سالم، حسن علي سالم،  -ه
  .100-85، ص ص 2007، 03، عدد 14، مج اإلنسانية

، 2011، 09، عدد 24، مجلد مجلة التقني، "الجريمة المعلوماتية"محروس نصار غايب،  -و
  .123-100ص ص 

، "الحاسوب واإلعجـاز العـددي فـي القـران الكـريم     "مروة أديب محمد الجوهري،  -ز
  .52-01، ص ص 2014، 15/1، عدد 08، مج اإلسالمية كلية العلوممجلة 

، 2010، 07، عدد مجلة المنتدى القانوني، "ماهية الجريمة المعلوماتية"سمير معاشي،  -ح
  .285-275ص ص 

مجلة ، "الجريمة المعلوماتية وأزمة الشرعية الجزائية"عادل يوسف عبد النبي الشكري،  -ط
 .132-111، ص ص 2008، 07، عدد 01، مج الكوفة مركز دراسات

مجلة الندوة ، "لكترونية في التشريع الجزائريمكافحة الجريمة اال"فاطمة زهرة بوعناد،  -ي
  .74-63، ص ص 2013، 01، عدد للدراسات القانونية
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المجلة ، "الحماية الجنائية لبرامج الحاسوب في التشريع الجزائري"صالح شنين،  -ك
  .286-276، ص ص 2010، 01، عدد للبحث القانونياألكاديمية 

  :المؤتمراتوالندوات أعمال  - 3

لكترونية وأدلة إثباتها في التشريعات دعاوى الجرائم اال"أحمد بن عبد الرحمن البعادي،  -أ
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا ، "العربية بين الواقع والمأمول

 :الموقعطالع راجع؛ لال( .2012- 09-25إلى  23السودان، من -، الخرطومبالدول العربية
).                                                                                 http://www.carjj.org 

م والتكنولوجيا من جانب العل استخدامالتطورات األخيرة في "أمانة منظمة األمم المتحدة،  -ب
ورقة ، "والسلطات المختصة في مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجرائم الحاسوبية المجرمين

  ، سلفادورالمتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية األمم عمل مقدمة إلى مؤتمر
 :طالع راجع؛ الموقعلال( .2010-04-19إلى  12البرازيل، من -

                                                      ).        http://www.un.org/ar/index.html  
تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي "أمانة منظمة األمم المتحدة،  -ج

تجار بالممتلكات ، واإل)السيبرانية(لكترونيةلألشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم اال
ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر األمم ، "الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي

- 04-19إلى  12قطر، من -، الدوحةالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
  ). http://www.un.org/ar/index.html:طالع راجع؛ الموقعلال( .2015

، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر األمن العربي، "نترنتواالجرائم الكمبيوتر "يونس عرب،  - د
طالع راجع؛ لال( .2002-02 – 12إلى  10اإلمارات العربية المتحدة، من  -أبو ظبي

   ).http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid :الموقع

ورقة عمل مقدمة إلى ورشة ، "لكترونية واتجاهات تبويبهاصور الجرائم اال"يونس عرب،  -ه
سلطنة عمان، من  -، مسقطلكترونيةالتشريعات في مجال مكافحة الجرائم اال عمل تطوير

 :لالطالع راجع؛ الموقع( .2006 - 04 – 04إلى  02
).             https://www.hitpages.com/doc/5588670232920064/2#pageTop  
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لكترونية مع بيان موقف الدول تجاهات التشريعية للجرائم االقراءة في اال"عرب، يونس  -و
ورقة عمل مقدمة إلى ورشة عمل تطوير التشريعات في ، "العربية وتجربة سلطنة عمان

 .2006 04 – 04إلى  02سلطنة عمان، من  -، مسقطلكترونيةمجال مكافحة الجرائم اال
  :طالع راجع؛ الموقعلال(

http://www.modernjordan.com/114920%20%عرب%20للقانون). 

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي ، "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"محمد الزغبي،  -ز
- 12- 14اإلمارات العربية المتحدة،  - ، أبو ظبيتقنية المعلومات لمكافحة جرائمالرابع 
  ). http://www.itjs.gov.ae/Report/ReportDesc:طالع راجع؛ الموقعلال( .2011

ورقة عمل ، )"األحكام الموضوعية و اإلجرائية(جرائم المعلوماتية "محمد طارق الخن،  -ح
سوريا، -، دمشقعمل حول التشريعات االلكترونية السيبرانية وآلية تطبيقها إلى ورشةمقدمة 

 :طالع راجع؛ الموقعلال( .05-02-2015

).           crime.pdf-signature/cyber-http://tld.sy/images/stories/doc/digital 

ورقة عمل مقدمة ، "التحديات ومستلزمات المواجهة:األمن السيبراني"منى األشقر جبور،  -ط
 لبنان،- ، بيروتاألول للمتخصصين في أمن وسالمة الفضاء السيبراتني اللقاء السنويإلى 

- 08 -28إلى  27من  للبحوث القانونية والعربية، جامعة الدول العربية،المركز العربي 
 :طالع راجع؛ الموقعلال( .2012

).https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1 

ورقة عمل مقدمة ، "الجريمة االلكترونية والتغلب على تحدياتها"مفتاح بوبكر المطردي،  -ي
 23السودان، من  -، الخرطوملرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية الثالثالمؤتمر إلى 
                    ). http://www.carjj.org :طالع راجع؛ الموقعلال( .2012-09 – 25إلى 

المواجهة التشريعية للجرائم المتصلة بالكمبيوتر في ضوء "سيناء عبد اهللا محسن،  -ك
ورقة عمل مقدمة إلى الندوة اإلقليمية حول الجرائم المتصلة ، "التشريعات الدولية والوطنية

 :طالع راجع؛ الموقعلال( .2007 -06 – 20إلى  19، المملكة المغربية، من بالكمبيوتر
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-ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/casablanca/agenda
). a.pdf  
بحث مقدم إلى ، "مواجهة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري"عطاء اهللا فشار،  -ل

 :طالع راجع؛ الموقعلال( .2009، ليبيا، أكتوبر حول القانون والمعلوماتية الملتقى المغاربي
).https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1  

دعاء تعزيز قدرات الموارد البشرية في عمليات التحقيق واإل"خالد صالح الماوري،  -م
والمحاكمة في الجرائم المتصلة بالكمبيوتر"، ورقة عمل مقدمة إلى الندوة اإلقليمية حول 
الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، الدار البيضاء- المملكة المغربية، من 19 إلى 20 – 06-  

:طالع راجع؛ الموقعلال( .2007  

ftp://pogar.org/LocalUser/pogarp/arabniaba/crime/casablanca/agenda-
a.pdf). 

ورقة عمل مقدمة إلى ، "المفهوم واألسباب:لكترونيةالجرائم اال"ذياب موسى البداينية،  -ن
 ،"حول الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحوالت اإلقليمية والدوليةالملتقى العلمي 

 :طالع راجع؛ الموقعلال( .2014 -09- 04إلى  02المملكة األردنية الهاشمية، من -عمان
).                         http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/58478  

:الرسائل والمذكرات - 4  

، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون الجنائي )الجريمة المعلوماتية(أمال قارة،  -أ
  .2002، الجزائر، يوسف بن خدة بن والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

مدى توافق أحكام جرائم أنظمة المعلومات في القانون األردني مع (بهاء فهمي الكببجي،  -ب
لنيل درجة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  رسالة، )ريمةاألحكام العامة للج

  ) http://www.meu.edu.jo/ar:طالع راجع؛ الموقعلال(.2013الشرق األوسط، األردن، 

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون )جريمة تبييض األموال(جمال خوجة،  -ج
 .2008تلمسان، الجزائر، -بكر بلقايدالخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو 
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، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، )الجريمة المعلوماتية(هيام حاجب،  - د
  .2008المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في )نترنتاالالجريمة المرتكبة عبر (يوسف صغير،  -ه
تيزي وزو، -معة مولود معمريكلية الحقوق والعلوم السياسية، جا القانون الدولي لألعمال،

  .2013الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم )والملكية الفكرية نترنتاال(مليكة عطوي،  -و
  .2004، الجزائر، 3تصال، جامعة الجزائر تصال، كلية العلوم واالاإلعالم واال

، مذكرة لنيل )المعلوماتية على ضوء القانون الجزائري والمقارنجرائم (نسيم دردور،  -ز
قسنطينة، الجزائر،  -شهادة الماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة منتوري

2013.  

، )آليات البحث والتحري عن الجريمة المعلوماتية في القانون الجزائري(نعيم سعيداني،  -ح
جستير في العلوم القانونية تخصص علوم جنائية، كلية الحقوق مذكرة مقدمة لنيل شهادة الما

  .2013باتنة، الجزائر  -والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل )جرائم المساس بأنظمة المعلومات(سمية مزغيش،  -ط
ية، جامعة شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياس

  .2014بسكرة، الجزائر  -محمد خيضر

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الجنائية )جرائم المعلوماتية(سفيان سوير،  -ي
تلمسان، الجزائر،  -وعلم اإلجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

2011. 

، رسالة قدمت )ردنية عن غسل األموالمسؤولية البنوك األ(عبد اهللا عوض القضاه،  -ك
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة  استكماال

  ). http://www.meu.edu.jo/ar:طالع راجع؛ الموقعلال(.2010الشرق األوسط، األردن، 
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في التشريع الجزائري اإلطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتية (عبد اللطيف معتوق،  -ل
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، كلية الحقوق )والتشريع المقارن

  .2012باتنة، الجزائر،  -والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآللي دراسة (عبد الرحمن جميل محمود حسين،  -م
قدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية ، أطروحة م)مقارنة

 :طالع راجع؛ الموقعلال(. .2008نابلس، فلسطين،  -الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية
).                                                                         https://www.najah.edu/ar  

، مذكرة تخرج لنيل شهادة )في التشريع الجزائري اإلرهابيةالجريمة (عقبة شنيني،  -ن
بسكرة، -الماجستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر

  .2014الجزائر، 

، مذكرة لنيل شهادة )نترنتاالالحماية الجنائية للمعلومات على شبكة (فتيحة رصاع،  -س
تلمسان،  -جستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايدما

  .2012الجزائر، 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانون (رضا بن سعدون،  -ع
، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة )العقوبات واإلجراءات الجزائية

  .2006عليا للقضاء، الجزائر، ال

محامين  ، مذكرة نهاية التدريب، المنظمة الجهوية لل)الجرائم المعلوماتية(خالد بوكثير،  -ف
  .2006ناحية سطيف، الجزائر، -

:النصوص التشريعية واالتفاقيات دولية - 5  

:النصوص التشريعية الجزائرية.أ  

:تورالدس )1-أ  

، يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم  -
 .، معدل ومتمم1996ديسمبر  08، صادر بتاريخ 76عدد ) ج ر( الدستور الجزائري، 
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:النصوص القانونية) 2-أ  

، يتضمن قانون اإلجراءات الجزائية 1966 جوان 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم  -
  .، معدل و متمم1966جوان 11، صادر بتاريخ 49عدد ) ج ر(الجزائري، 

  ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري، 1966جوان  08، مؤرخ في 156-66أمر رقم  -
  .، معدل و متمم1966جوان  11، صادر بتاريخ 49عدد ) ج ر(

) ج ر(، يتضمن القانون المدني الجزائري، 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر  -
  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30در بتاريخ ، صا78عدد 

، يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جويلية  19، مؤرخ في 05-03أمر رقم  -
 .، معدل ومتمم2003جويلية  23، صادر بتاريخ 44عدد ) ج ر(المجاورة، 

مؤرخ  156-66، يعدل ويتمم أمر رقم 2004نوفمبر 10 ، مؤرخ في 15-04قانون رقم  -
  ، صادر بتاريخ 71عدد ) ج ر( يتضمن قانون العقوبات الجزائري، ،1966جوان  08في 
  .2004نوفمبر  10

، يتعلق بالوقاية من تبييض األموال 2005فيفري  06، صادر بتاريخ 01-05قانون رقم  -
معدل  2005فيفري 09 ، صادر بتاريخ 11عدد ) ج ر(وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، 

 .ومتمم

، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من 2009أوت  05، مؤرخ في 04- 09قانون رقم  -
، صادر بتاريخ 47عدد ) ج ر(ومكافحتها،  واالتصالالجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 

 .2009أوت  06

عدد ) ج ر(، يتعلق بعصرنة العدالة، 2015فيفري  01، مؤرخ في 03-15قانون رقم  -
  .2015فيفري  10، صادر بتاريخ 06

، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع 2015فيفري  01، مؤرخ في 04-15قانون رقم  -
  .2015فيفري  10، صادر بتاريخ 06عدد ) ج ر(لكترونيين، والتصديق اإل
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مؤرخ في  01-05، يعدل ويتمم قانون رقم 2015فيفري  15، مؤرخ في 06-15قانون  -
) ج ر(ية من تبييض األموال وتمويل اإلرهاب ومكافحتهما، ، يتعلق بالوقا06-02-2005

  .2015فيفري 15 ، صادر بتاريخ 08عدد 

، 39عدد ) ج ر(، يتعلق بحماية الطفل، 2015جوان  15، مؤرخ في 12-15قانون رقم  -
  .2015جوان  19صادر بتاريخ 

عدد ) ج ر(، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، 2015جوان  15، مؤرخ في 13-15قانون  -
  .2015جوان  19، صادر بتاريخ 39

، يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات 2015أكتوبر  08، مؤرخ 261-15مرسوم رئاسي رقم  -
، حتهماومكاف تصالواالسير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم 

  .2015أكتوبر  08، صادر بتاريخ 53عدد ) ج ر(

:الدولية األجنبية االتفاقياتوالنصوص التشريعية .ب  

  :الدولية  االتفاقيات )1-ب

، جامعة الدول )إقليمية(عربية  تفاقيةاالعربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات،  تفاقيةاال -
  ). http://www.lasportal.org/ar:طالع راجع؛ الموقعلال(. 2010العربية، 

   :النصوص القانونية )2-ب

قانون العقوبات األردني، معدل  يتضمن ،1960ماي  01 مؤرخ في  ،16-60قانون رقم  - 
  ). http://www.pm.gov.jo/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال(. متممو

معدل  يتضمن القانون المدني األردني، ،1976أوت  01مؤرخ في  ،43-76قانون رقم  -
  ). http://www.pm.gov.jo/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال( .ومتمم

يتضمن قانون حماية حق المؤلف  ،1992 أفريل 06خ في رمؤ ،22-92قانون رقم  -
  ). http://www.pm.gov.jo/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال( .األردني، معدل ومتمم
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يتضمن قانون المعامالت والتجارة  ،2002فيفري  12مؤرخ في  ،02-02قانون رقم  -
 :طالع راجع؛ الموقعلال( .لكترونية إلمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدةاإل

                                    .)http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1137  
يتضمن قانون منع اإلرهاب األردني،  ، 2006نوفمبر  01مؤرخ في  ،55-06قانون رقم  -

  ). http://www.pm.gov.jo/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال( .معدل ومتمم

يتضمن قانون مكافحة جرائم تقنية  ، 2006جانفي  30مؤرخ في  ،02-2006قانون رقم  -
 :الموقعطالع راجع؛ لال( .المعلومات لدولة اإلمارات العربية المتحدة

).                                          http://fares9.com/vb4/showthread.php?t=338 

يتضمن قانون مكافحة غسل األموال  ،2007ماي  15 مؤرخ في ،46-07قانون رقم  -
 :طالع راجع؛ الموقعلال( .وتمويل اإلرهاب األردني، معدل ومتمم

http://www.pm.gov.jo/arabic.(  

يتضمن قانون جرائم أنظمة المعلومات  ،2010سبتمبر  16مؤرخ في  ،30-10قانون رقم  -
  ). http://www.pm.gov.jo/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال( .األردني

  :سترشاديةاالاألعمال والتقارير  - 6

نشرة تكنولوجيا ، "الجرائم المعلوماتية"لغربي أسيا،  جتماعيةواال قتصاديةاالاللجنة  -أ
 .38-7، ص ص 2012، 18، عدد للتنمية في المنطقة العربية تصالواالالمعلومات 

  ). http://www.escwa.un.org/arabic:طالع راجع؛ الموقعلال(

برنامج تعزيز حكم القانون في "لجنة الندوة اإلقليمية حول الجرائم المتصلة بالكمبيوتر،  -ب
، برنامج األمم المتحدة للتنمية، المملكة "تحديث النيابيات العامةمشروع -بعض الدول العربية

  ). http://www.arabruleoflaw.org/:طالع راجع؛ الموقعلال( .2007المغربية، 

مقررات وتوصيات مؤتمر ريو دي جانيرو بشأن جرائم الكمبيوتر، مؤتمر األمم المتحدة  -ج
 09-04البرازيل ، بين -، ريو دي جانيروالخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات

   )law.net/law/threads/1080-http://www.f:طالع راجع؛ الموقعلال( .1994أكتوبر 
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للتنميـة فـي المنطقـة العربيـة، اللجنـة       تصـال واالنشرة تكنولوجيـا المعلومـات    -د
 :طـالع راجـع؛ الموقـع   لال( .2012، 18لغربي آسـيا، عـدد    جتماعيةواال قتصاديةاال

                                        . )http://www.escwa.un.org/arabic            
، ملخص مذكرة تخرج نترنتواالسفيان عرشوش، جرائم المساس بأنظمة الكمبيوتر  -ه

  .2006خنشلة، الجزائر، -ليسانس، معهد العلوم القانونية، المركز الجامعي

مشروع المواضيع المطروحة للنظر في "السيبرانية،  فريق الخبراء المعني بالجريمة -و
، مكتب األمم المتحدة "إطار دراسة شاملة بشأن تأثير الجريمة السيبرانية وتدابير التصدي لها

  .2011-01-21النمسا، -المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة األمم المتحدة، فيينا
  ). dex.htmlhttp://www.un.org/ar/in :موقعالطالع راجع؛ لال(

دراسة شاملة عن "فريق الخبراء المعني بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية،  -ز
مشكلة الجريمة السيبرانية والتدابير التي تتخذها الدول األعضاء والمجتمع الدولي والقطاع 

، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منظمة األمم "الخاص للتصدي لها
 :عموقالطالع راجع؛ لال( .2013-02-28النمسا، -متحدة، فييناال

).                                                              http://www.un.org/ar/index.html    
كمها، لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في ح سترشادياالقانون اإلمارات العربي  -ح

 :موقعالطالع راجع؛ لال( .2003جامعة الدول العربية، 
   ).http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/typicalarablaws.aspx     
ع ـامن لمنـم المتحدة الثـقرار هافانا بشأن الجرائم ذات الصلة بالكمبيوتر، مؤتمر األم -ط

: طالع راجع؛ الموقعلال(. 1990كوبا، -الجريمة ومعاملة السجناء، هافانا
                                              http://faculty.mu.edu.sa/nalthobaiti/crime.(  

:المحاضرات والبحوث - 7  

- 20، محاضرة ألقيت بمجلس قضاء باتنة، الجزائر، )جرائم المعلوماتية(أحمد بوزام،  -أ
06-2006.   
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، المحاضرة السابعة في إطار الفصل )لكترونيةتنظيم وحفظ الوثائق اال(مرام المغربي،  -ب
  :طالع راجع؛ الموقعلال( .2014، جامعة أم القرى، السعوديةالدراسي الثاني، 

                                                        ).https://uqu.edu.sa/page/ar/93212159  
لعامة لقانون العقوبات والنظرية العامة األحكام ا: القانون الجنائي العام(ناصر حمودي،  -ج

، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، معهد الحقوق، المركز الجامعي )للجريمة
 .2010-2009البويرة،  -العقيد آكلي محند أولحاج

المنظومة التشريعية الجزائرية في مجال محاربة الجريمة (عبد الرزاق بن سالم،  - د
  .2015سيدي محمد، مجلس قضاء الجزائر، الجزائر،   ، محكمة)المعلوماتية

، محكمة المسيلة، )الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات(عبد الغني مزياني،  -ه
  .2015مجلس قضاء المسيلة، الجزائر،

، محاضرة في إطار )إجراءات التحري في الجرائم المعلوماتية(فيصل بن دعاس،  -و
لقضاة، محكمة الخروب، مجلس قضاء قسنطينة، الجزائر، دون تاريخ التكوين المستمر ل

 .إلقاء

، محاضرة في )إشكاالت الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري(فيصل بن دعاس،  -ز
إطار التكوين المستمر للقضاة، محكمة الخروب، مجلس قضاء قسنطينة، الجزائر، السنة 

 .2011-2010القضائية 

:الدولية تصالالامواقع شبكة  - 8  

   :شرـخ النـم، تاريـأحمد شعالن، التكنولوجيا الرقمية تختزل المسافة بين الواقع والوه -أ
: ، الموقع2015-05-05: ، تاريخ التصفح14-12-2007

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2007/12/   

لكترونية، دون تاريخ نشر، إجريمة  211األمن الوطني الجزائري، األمن الوطني يعالج  -ب
  /http://dgsn.dz : ، الموقع2015-04-11:تاريخ التصفح
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، دون تاريخ نشر، تاريخ تصاالتلالتحاد الدولي ، نبذة عن اإلتصاالتلالتحاد الدولي اإل -ج
              :     ، الموقع2015-08-20: التصفح

                                        http://www.itu.int/ar/about/Pages/default.aspx                                              

، 2015-05- 04: لكتروني، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفحإالمعاني، معجم كلمات  - د
      ar/-http://www.almaany.com/ar/dict/ar :الموقع

، 2013-09-11: خ النشرـأمين عزان، الجريمة المعلوماتية في القانون المغربي، تاري -ه
:            ، الموقع2015-03-20: تاريخ التصفح

                                          http://www.startimes.com/f.aspx?t=33251715   
دول عربية منها الجزائر معدات وتجهيزات لمراقبة  6الناشط الجزائري، ألمانيا سلمت  -و
 :     ، الموقع2015-02-23: ، تاريخ التصفح2013-07-03: ، تاريخ النشرنترنتاال

                                                                                      http://dzactiviste.info  

-08-10: أسماء سعد الدين، الفرق بين الثورة الصناعية األولى والثانية، تاريخ النشر -ز
 :، الموقع2015-08-30: ، تاريخ التصفح2015

                                                         http://www.almrsal.com/post/262428             
، نترنتاالة عبر ـمليار دوالر سنويا مكاسب عصابات الجريمة المنظم 160قاسمي، . أ -ح

: ، الموقع2015-02-22: ، تاريخ التصفح2014-01-24: تاريخ النشر
                                    http://essalamonline.com/ara/permalink/32212.html                                   

: خ التصفحـ، تاري2007-04-10: باقي دلشير، التقنية الرقمية والتماثلية، تاريخ النشر -ط
                                       http://kulilk.com/portal/node/10629: ، الموقع04-05-2015

ة ـة المكتبـدراسة حال: الجامعية الجزائـريةات ـالرقمـنة في المكتبباشوية سالم،  -ي
خ ـ، تاري2009- 12-21: ، تاريخ النشر"بن يوسـف بن خــدة"ة ـالجامعية المركزي

 :، الموقع2015-08-16  : فحــالتص
?http://www.journal.cybrarians.org/index.php      
خ ــ، تاري2012-07-30: رــبدرية طاهر، عصر الرقمنة ومميزاتها، تاريخ النش -ك

  http://infoglobe.org/blog/?p=349 :، الموقع2015-08-16: التصفح
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 : رـخ النشـر، تاريـجريدة الخبر أونالين، المواقع اإلباحية تثير شهية الشباب والقص -ل
    http://www.elkhabar.com:، الموقع2015-04-11: ، تاريخ التصفح09-04-2015

: رـخ النشـتاري ؟،"5.في.تي"أونالين، هاكر جزائري وراء قرصنة قناة جريدة الخبر  -م
  http://www.elkhabar.com: ، الموقع2015-04-11: ، تاريخ التصفح09-04-2015

-01-25: وليد عاكوم، التحقيق في جرائم الحاسوب، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح -ن
  ArabLawInfo.com : //http  :، الموقع2015

: ومضاره، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح مظاهرهتعريفه، ..زاهر الشهري، الغش -س
              http://www.saaid.net/rasael:، الموقع30-08-2015

لكترونية وإشكالية القواعد اإلجرائية، جريدة القانونية المغربية يوسف قجاج، الجريمة اإل -ع
، 2015-03-20: ، تاريخ التصفح2015-02-25: ، تاريخ النشر172لكترونية، عدد اإل

      http://www.alkanounia.com: الموقع

في بحث وتحقيق  TCP/IPبروتوكول  ستخداماممدوح عبد الحميد عبد المطلب،  -ف
:  ، الموقع2015-01-25: الجرائم على الكمبيوتر، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح

                                                                            ArabLawInfo.com://http     

موقع معهد ماكس بالنك للقانون الجنائي األجنبي والدولي فريابورغ، ألمانيا، تاريخ  -ص
 :، الموقع2015-07-20: ، تاريخ التصفح2015-06-05:النشر

                                             https://www.mpicc.de/en/home/sieber.html                  

لكترونية، جريدة القانونية المغربية الدولي والمحلي بالجريمة اإل هتماماالمحمد بجربي،  -ق
، 2015-03-20: ، تاريخ التصفح2014-12-01: ، تاريخ النشر135لكترونية، عدد اإل

                                                                    http://www.alkanounia.com: الموقع

لكترونية، دون تاريخ نشر، تاريخ محمد محرم محمد علي، جريمة النصب والتجارة اإل -ر
      ArabLawInfo.com :// http: ، الموقع2015-01-25: التصفح
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مكتب األمم المتحدة  المعني بالمخدرات والجريمة، ما هو مكتب مكافحة الجريمة  -ش
                     :   ، الموقع2015-08-06: والمخدرات؟، دون تاريخ نشر، تاريخ التصفح

  https://www.crin.org/ar/اإلصدارات/مكتبة/                                                     

، تاريخ !! ةـدة ومتناميـحالة مستج..في األردن لكترونيةاالفريق البوصلة، الجرائم  - ت
 :   ، الموقع2015-03-20: ، تاريخ التصفح2014-12-09: النشر

                                                     http://www.albosala.com/News/Jordan                                            
خ ـي، تاريـئتالف الصف اإلسالماشبكة المشكاة اإلسالمية، مفهوم الوسط وأثره في  -ث

:         ، الموقع2015-05-04: ، تاريخ التصفح2004-09-01: النشر
                                                        http://www.meshkat.net/node/23197  

الممغنطة، دون تاريخ نشر، تاريخ  ئتماناالغنام محمد غنام، الحماية الجنائية لبطاقات  -خ
 ArabLawInfo.com ://http: ، الموقع2015-01-25: التصفح

الفرنسيةالمراجع باللغة : ثانيا  
1 . OUVRAGES: 
a- ARPAGIAN Nicolas, la Cybersécurité, Imprimé par ITCIS, Algérie, 
2014. 

b- GARE Thierry et GINESTET Catherine, Droit Pénal Procédure 
Pénal, Imprimé par I.M.E, France, 2012. 

2. TEXTES JURIDIQUES ET CONVENTIONS 
INTERNATIONALES :  
a- Textes juridiques: 

a-1) Loi du 29 juillet 1881, portant le droit la liberté de la presse, 
français  Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 

a-2) Loi n° 92-597, du 1 juillet 1992, portant le droit de la propriété 
intellectuelle français, Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 
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a-3) Loi n° 92-683, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions 
générales du droit pénal français,  Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 

a-4) Loi n° 92-684, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions 
du droit pénal français relatives à la répression des crimes et délits 
contre les personnes, Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 

a-5) Loi n° 92-685, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions 
du droit pénal français relatives à la répression des crimes et délits 
contre les biens, Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 

a-6) Loi n° 92-686, du 22 juillet 1992, portant réforme des dispositions 
du droit pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la 
nation, l'Etat et la paix publique, Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr).  

a-7) Ordonnance n° 2000-1223, du 14 décembre 2000, portant le droit 
monétaire et financier français, Modifié. (Disponible sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr). 

b- Conventions internationales: 

b-1) Convention sur la cybercriminalité- Budapest, Convention 
Européenne  (Internationale), Conseil de l’Europe, 2001. (Disponible sur 
le site : http://www.coe.int/fr/web/conventions). 

b-2) Convention sur la cybercriminalité- Budapest, "Rapport explicatif",  
Conseil de l’Europe, 2001. (Disponible sur le site : 

http://www.coe.int/fr/web/conventions). 

3. RAPPORTS ET RECHERCHES : 

a- Association Internationale De Lutte Contre La Cybercriminalité, 
"Rapport D’activite", France, 2009. (Disponible sur le site : 

http://cybercrime-fr.org). 
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b- Comité de la Convention Cybercriminalité, "Les Attaques DDOS", 
Note d’Orientation : 05, Conseil de l’Europe, Strasbourg-France, 05-06-
2013. (Disponible sur le site : http://www.coe.int/fr/web/conventions). 

c- Comité de la Convention Cybercriminalité, "Les Spams", Note 
d’Orientation : 08, Conseil de l’Europe, Strasbourg-France, 03-12-2014. 
(Disponible sur le site : http://www.coe.int/fr/web/conventions). 

d- Division Applications TIC et Cybersécurité, "Comprendre la 
Cybercriminalité ", Guide pour les Pays en Développement, Union 
Internationale Des Télécommunications, 2009. (Disponible sur le site : 

http://www.itu.int/ar/about/Pages/default.aspx). 

e- Groupe de Travail Interministériel Sur la Lutte Contre la 
Cybercriminalité, "Protéger les Internautes", Rapport sur la 
Cybercriminalité, Europol , 2014. (Disponible sur le site : 

https://www.europol.europa.eu). 

f- MARLAND-MILITELLO Muriel, "Proposition de Loi pour renforcer 
l’efficience de la lutte contre les attaques informatiques", Assemblée 
Nationale, France, sans date. (Disponible sur le site : 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3412.asp). 

g- BRETON Thierry, "Chantier sur la lutte contre la cybercriminalité", 
Rapport remis a Monsieur le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité 
Intérieure, France, 25-02-2005. (Disponible sur le site : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-). 
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 :ةـحـالصف                    :             وعـــــالموض

   ه -أ ..................................................................مقدمــة

59 - 02......................إلى الوسط الرقمي التجريمولوج  :الفصل األول*  

 

  04..................به التجريم المتصلمفاهيم عامة حول الوسط الرقمي و :المبحث األول

04.............................................اإلطار التقني للوسط الرقمي :المطلب األول  

04...................................................مفهوم الوسط الرقمي: الفرع األول -  

04......................................................الداللة العلمية للوسط الرقمي :أوال  

07...................................................المميزات العلمية للوسط الرقمي :ثانيا  

08.................................................عناصر الوسط الرقمي: انيالفرع الث -  

09...............................................................جهاز اإلعالم اآللي :أوال  

11.............................................................الدولية االتصالشبكة  :ثانيا  

14..............................................داللة جرائم الوسط الرقمي :المطلب الثاني  

14..............................نطاق داللة مصطلح جرائم الوسط الرقمي: األولالفرع  -  

14.........................................................األوساط المتعددة للجريمة: أوال  

15...........................................التسميات المختلفة لجرائم الوسط الرقمي: ثانيا  

17.....................................الداللة العامة لجرائم الوسط الرقمي: الثانيالفرع  -  

18......................................................تعريف جرائم الوسط الرقمي :أوال  
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21....................................................موضوع جرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

21............................................التطور التاريخي لجرائم الوسط الرقمي: ثالثا  

23...............................إلى الوسط الرقمي التجريممظاهر ولوج  :الثانيالمبحث   

23...............................المتصلة باألركان العامة للجريمةالمظاهر : المطلب األول  

23.......................................الركن الشرعي للجريمة من حيث :الفرع األول -  

24..............................................األحكام العامة لمبدأ الشرعية الجنائية: أوال  

25......................................مبدأ الشرعية الجنائية وجرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

26........................................من حيث الركن المادي للجريمة: انيالفرع الث -  

27..............................................األحكام العامة للركن المادي للجريمة :أوال  

29......................................الركن المادي للجريمة وجرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

30.......................................من حيث الركن المعنوي للجريمة: الفرع الثالث -  

30............................................األحكام العامة للركن المعنوي للجريمة :أوال  

32....................................الركن المعنوي للجريمة وجرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

32.................المظاهر المتصلة بالمواجهة الموضوعية والمؤسساتية :المطلب الثاني  

32..............................................من حيث المواجهة الدولية: ولالفرع األ -  

33.............................................الجهود المبذولة على المستوى العالمي: أوال  

35...........................................الجهود المبذولة على المستوى األوروبي: ثانيا  

37.............................................المستوى العربيالجهود المبذولة على : ثالثا  

38.............................................من حيث المواجهة الوطنية :الثانيالفرع  -  
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38..............................المواجهة وفق النظرية المتكاملة في التشريع األردني: أوال  

39...............................نصوص متفرقة في التشريع الفرنسي المواجهة وفق: ثانيا  

40..........................................................موقف المشرع الجزائري: ثالثا  

44..................................إلى الوسط الرقمي التجريمآثار ولوج  :الثالثالمبحث   

44........................................بالجاني والجريمة المتصلةاآلثار : المطلب األول  

44...............................بروز نوع جديد من الجناة بأهداف متباينة :الفرع األول -  

44.........................................................أنواع جناة الوسط الرقمي :أوال  

46.........................................................دوافع جناة الوسط الرقمي :ثانيا  

48..............................بروز صفات مميزة لجرائم الوسط الرقمي :الفرع الثاني -  

48................................تجاوز جرائم الوسط الرقمي للحدود اإلقليمية للدول :أوال  

49...........................................ديناميكية مستمرة لجرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

50.............................................ضخامة أضرار جرائم الوسط الرقمي: ثالثا  

51.............................اآلثار المتصلة باإلجراءات الفنية والجزائية :المطلب الثاني  

52..............................الوقائية ؛حتمية اللجوء إلى المواجهة الفنية :الفرع األول -  

52.....................................مضمون المواجهة الفنية لجرائم الوسط الرقمي :أوال  

52........................................آليات المواجهة الفنية لجرائم الوسط الرقمي :ثانيا  

55....بجرائم الوسط الرقمي المتعلقةخصوصية قواعد اإلجراءات الجزائية  :الفرع الثاني -  

55.....................................صعوبة المتابعة الجزائية على الهيئات التقليدية :أوال  

  57.............................................جرائم الوسط الرقمي اكتشافصعوبة  :ثانيا
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58................................................جرائم الوسط الرقمي إثباتصعوبة : ثالثا  

  62 - 61...... ......................................................ملخص الفصل األول

127 - 64.................جرائــم الوســط الرقـمـــي: صل الثانيالف*  

 

66........................جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات :المبحث األول  

66..............تجريم السلوكيات الماسة بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات :المطلب األول  

66......أو البقاء غير المشروع في المنظومة المعلوماتية/جريمة الدخول و :األولالفرع  -  

67........................أو البقاء في المنظومة المعلوماتية كجريمة شكلية/الدخول و :أوال  

71.........................أو البقاء في المنظومة المعلومات كجريمة مادية/الدخول و :ثانيا  

74......جرائم المساس المنفصل بالمنظومة المعلوماتية والمعلومات الرقمية :الفرع الثاني -  

74....................................بالمنظومة المعلوماتية المنفصل جرائم المساس :أوال  

77.........................................بالمعلومة الرقمية المنفصل جرائم المساس :ثانيا  

80.................أحكام جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات: المطلب الثاني  

80..........................................األحكام المتصلة بشق التجريم :الفرع األول -  

80............................للمعطياتتكييف جرائم المساس بأنظمة المعالجة اآللية : أوال  

82.............الجريمة األصلية رتكابالواألعمال التالية تجريم األعمال التحضيرية  :ثانيا  

  83.................................................تجريم الشروع والمساهمة الجنائية: ثالثا

  85.........................................................إعمال نظام تعدد الجرائم: رابعا

87....................................األحكام المتصلة بشق الجزاء الجاني: الفرع الثاني -  
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87...........................................................تشديد العقوبات األصلية :أوال  

88............................................................تكميليةفرض عقوبات : ثانيا  

  89.....................العقوبات األصلية والتكميلية المفروضة على الشخص المعنوي :ثالثا

90..............................الجرائم التقليدية المتصلة بالوسط الرقمي :المبحث الثاني  

90..........................................الوسط الرقمي وجرائم األموال: المطلب األول  

  90.........................................جريمة سرقة المعطيات الرقمية: الفرع األول -

  91......................................................أحكام جريمة السرقة التقليدية: أوال

  92.........................................قيام جريمة سرقة المعلومات الرقميةمدى : ثانيا

  95.........................................جريمتي النصب وخيانة األمانة: الفرع الثاني -

  95.........................................النصب على المنظومة المعلوماتية جريمة: أوال

  98..............................جريمة خيانة األمانة المنطوية على المعلومة الرقمية: ثانيا

  101.....................الوسط الرقمي وجرائم الكيان المعنوي لألشخاص: المطلب الثاني

  101......................المتصلة بالوسط الرقمي عتبارواالجرائم الشرف : الفرع األول -

 101.........................................عتبارواالاألحكام العامة لجرائم الشرف : أوال

  104...عتبارواالجرائم الشرف  رتكاباالوسط الرقمي كوسيلة من وسائل  عتمادامدى : ثانيا

  106................................جرائم اآلداب المتصلة بالوسط الرقمي: الفرع الثاني -

  106......................................جريمة الترويج للدعارة عبر الوسط الرقمي: أوال

 108............................الجنسي للقاصر عبر الوسط الرقمي ستغاللاالجرائم : ثانيا
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  111.............................متصلة بالوسط الرقميالخاصة الجرائم ال: المبحث الثالث

  111.......................الوسط الرقمي وبعض الجرائم الخاصة البسيطة: المطلب األول

  111.....................................االئتمانالجرائم المتصلة ببطاقات : الفرع األول -

  111..................................................الرقمية االئتمانمفهوم بطاقات : أوال
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