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الجريمة اإللكرتونية يف املجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها
»نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجريمة اإللكرتونية

 يف دول مجلس التعاون الخليجي«
امللخص:

ســعت هــذه الدراســة إىل وضــع اســرتاتيجية شــاملة ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة يف الــدول 
اخلليجيــة، وللوصــول إىل هــذه النتيجــة بشــكل منطقــي وســليم، فقــد تناولــت الدراســة األوجــه 
املعاصــرة الــيت أحاطــت باجلرائــم اإللكرتونيــة، والتحديــات الــيت تلقيهــا علــى اهليئــات التشــريعية 
والقضائيــة والتنفيذيــة يف كافــة جوانــب احليــاة، وخاصــة املشــكالت العمليــة الــيت تواجــه هــذه 
األجهــزة والســلطات، انطالقــاً مــن مبــدأ املشــروعية والتهديــد الــذي حييــق بــه جــراء هــذه اجلرائــم، 
ــاً، ولذلــك فــإن وجــود  ــاً وافرتاضيــة غالب فعناصــر اجلرميــة خمتلفــة، ومتجــددة، فهــي غامضــة أحيان
َجرمــة أمــر علــى غايــة مــن األمهيــة، ووجــود األجهــزة 

ُ
النصــوص املعاصــرة الــيت تعــاجل هــذه األفعــال امل

القضائيــة والتنفيذيــة القــادرة علــى التعامــل مــع هــذه النصــوص أمــر ال يقــل أمهيــة. كمــا تناولــت 
الدراســة موضــوع مواقــع التواصــل االجتماعــي الــيت غــزت أســرنا وبيوتنــا، ومل تــرتك للخصوصيــة 
مكانــاً، حــى وصلــت إىل درجــة ميكــن مــن خالهلــا هتديــد األمــن القومــي، ممــا يوجــب وضــع 
القواعــد القانونيــة الــيت تنظمهــا وتضبطهــا، حبيــث توجــد التــوازن بــني احلفــاظ علــى حــق الفــرد 
بالتعبــري عــن نفســه ومحايــة خصوصيتــه، وبــني حــق اجملتمــع، وتناولــت الدراســة بعــض اجلوانــب 
األمنيــة والقانونيــة األخــرى للجرائــم اإللكرتونيــة، ممــا مكنهــا مــن وضــع جمموعــة مــن التوصيــات 
التوصيــات،  هــذه  لتنفيــذ  وآليــات  مقرتحــات  بوضــع  وقامــت  األخطــار،  هــذه  ملواجهــة كافــة 
فوضعــت مقرتحــات ثالثــة وقامــت بتحليلهــا وبيــان احملاســن واملثالــب وأوصــت بواحــد منهــا الــذي 

ارتــأت الدراســة أنــه األفضــل واألصــوب للتنفيــذ.
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Cyber-Crime in Gulf States Community and Methods of Confront
“Towards a Comprehensive Strategy to Combat Cyber-crimes

 in the Gulf States”

Summary:

This study sought to establish a comprehensive strategy to combat cybercrimes in 

the Gulf States, and in order to reach this result logically and properly, this study 

examined the contemporary facts related to cybercrimes, and the challenges it casts 

on the judicial, legislative, and executive bodies in all life aspects, mainly the prac-

tical problems faced by the agencies and authorities. Pursuant to the principle of 

legislations and threats surrounding it as a consequence of such cybercrimes, as 

the elements of crimes are varied and renewed, for they are occasionally vague, 

and frequently hypothetical. Therefore, it is of high importance to have contempo-

rary provisions that deal with criminal acts, and the presence of legal and executive 

bodies that are capable of coping with the provisions is exceedingly important. The 

study also tackled the subject of social networking sites that invaded our families 

and homes, and left no place for privacy, until it reached a degree where they can 

be used to threaten national security, which requires the establishment of legal rules 

that regulate and control them, where they create a balance between protecting 

individuals’ right to express themselves along with protecting their privacy, and the 

community right. The study furthermore addressed the cybercrimes’ other security 

and legal aspects, which enabled it to develop a set of recommendations to confront 

all these threats. It also developed proposals and mechanisms to implement such 

recommendations, so it set out three proposals, analyzed them, stated their advan-

tages and disadvantages, and recommended one of the proposals which has been 

seen to be best addressed and more correct to be implemented. 
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مقدمة عامة: 
تطــورت وســائل االتصــال بشــكل ســريع ومذهــل يف العقــود األخــرية مقدمــة خدمــات جليلــة 
للنــاس يف شــى مناحــي احليــاة، حيــث ســامهت تكنولوجيــا االتصــاالت ونظــم املعلومــات يف 
تســهيل إجنــاز الكثــري مــن املعامــالت والتعامــالت اليوميــة والتجاريــة والصناعيــة والثقافيــة. إال أن 
هــذا التطــور والتقــدم مل تغــب عنــه بعــض املظاهــر الســلبية الــيت رافقــت انتشــاره. فأصبــح للجرميــة 
آفــاق جديــدة مل تكــن متوفــرة يف الســابق، إذ إن هــذه الفضــاءات الرحبــة حفــزت خيــال الكثرييــن 

البتــكار أشــكال ووســائل مل تكــن معروفــة يف اجملتمعــات فيمــا مضــى.
اآلخــر  وبعضهــا  حديــث  –بعضهــا  اجلرائــم  مــن  جديــد  نــوع  التطــور  هــذا  عــن  وانبثــق 
مستحدث-، ووقع اخلالف حوهلا حى يف التسمية، فهناك من أطلق عليها اجلرمية اإللكرتونية، 
والبعــض اآلخــر أطلــق عليهــا جرائــم احلاســوب، أو جرائــم نظــم املعلومــات، أو اجلرائــم الــيت 
 E- crimes, IT Crimes, Cyber Crimes, and Computer( حتــدث يف العــامل االفرتاضــي
Crimes(، ومــن املعــروف أنــه لــكل مــن اجلرميــة العاديــة واجلرميــة اإللكرتونيــة جــاٍن وجمــي عليــه، 

فاجلــاين يف هــذه اجلرميــة لــه دافــع مثــل اجلــاين يف اجلرائــم العاديــة، فتقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة علــى 
األمــوال كمــا تقــع علــى األشــخاص -مثلهــا مثــل اجلرائــم العاديــة- إال أن االختــالف يــربز مــن 
ناحيتــني؛ أوالمهــا يف أداة اجلرميــة، فــاألداة يف جرائــم نظــم املعلومــات تكــون ذات تقنيــة عاليــة 
فائقــة األداء، وثانيهمــا أن مــن يقــوم هبــذه اجلرميــة يكــون عــادة ذا ذكاء حــاد، فهــو يعلــم طرائــق 

اســتعمال هــذه األداة، ويبتكــر طرائــق جديــدة ووســائل تســاعد يف ارتــكاب جرميتــه.
يف جتــرمي هــذا النــوع مــن اجلرائــم قــد يتــم اللجــوء إىل النصــوص اجلزائيــة التقليديــة، وقــد يكــون 
هــذا متيســراً يف بعــض اجلرائــم املســتحدثة، فهــي موجــودة ســابقاً ولكنهــا أصبحــت تتــم بطرائــق 
ووســائل حديثــة. إال أن هنــاك نــوع آخــر مــن جرائــم نظــم املعلومــات مل يكــن موجــوداً، وظهــر 
نتيجــة التطــور التقــي والعلمــي والتكنولوجــي اهلائــل، وهــذا النــوع مــن اجلرائــم ال ميكــن التعامــل 
unlaw- )معــه وفــق النصــوص اجلنائيــة التقليديــة، ومثالــه الدخــول غــري املصــرح بــه ملوقــع إلكــرتوين 
fully gains access to a website or Information Technology( أو إعاقــة عمــل املواقــع 
اإللكرتونيــة الــيت تقــدم خدمــات عامــة، أو الــيت تســتعمل مــن قبــل جهــات حكوميــة أو خاصــة 
 hindering or delaying access to a service, system, program or database through(
the Internet or an information technology(، ويف هــذه احلالــة فلــن تســعف النصــوص 
التقليديــة لتطبيقهــا علــى هــذه الوقائــع، ممــا يثــري إشــكالية قانونيــة وقضائيــة ليســت باليســرية وال 

بالســهلة.
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ومبا أن هذه اجلرمية تستخدم فيها أداة عالية التقنية ويستعملها جمرم ذكي؛ فإهنا تستوجب 
وجــود طاقــات وطرائــق ووســائل مكافئــة ملواجهتهــا ومكافحتهــا واحلــد مــن خطرهــا علــى اجملتمــع، 
مــن ناحيــة، كمــا تتطلــب تشــريعات قــادرة علــى التعامــل معهــا مــن ناحيــة أخــرى، فتطــور اجلرميــة 

يســتوجب أن يكــون هنــاك تطــور يف األســاليب األمنيــة والتشــريعية ملواجهتهــا.
وحقيقــة األمــر أن دول جملــس التعــاون، شــأهنا شــأن باقــي الــدول يف العــامل، تأثــرت كثــريا 
هبــذه املوجــة العارمــة مــن التطــور والتقــدم، ولكــن هنــاك مــا مييــز هــذه اجملتمعــات عــن غريهــا كثــريا، 
ســواء مــن ناحيــة العــادات والتقاليــد واألعــراف االجتماعيــة الــيت تســودها املنطلقــة مــن تعاليــم 
ديننــا احلنيــف، والــيت تســعى إىل احلفــاظ عليهــا، أو مــن ناحيــة االنفتــاح االقتصــادي والتطــور 
العمــراين والتقــدم التقــي الــذي يســود مجيــع جمــاالت احليــاة يف هــذه الــدول، ممــا جيعلهــا حمــط 
أنظــار كبــار املســتثمرين ورؤوس األمــوال مــن مجيــع بــالد املعمــورة، وهــذا بطبيعــة احلــال جيعلهــا 
مراكــز مزدهــرة للمــال واألعمــال، ولكنــه يلقــي عليهــا أعبــاء كبــرية ومســؤوليات جســام يف أن 
تنهــض مبســؤولياهتا وتقــوم بواجباهتــا يف ســبيل احلفــاظ علــى جمتمعاهتــا، ويف ســبيل حفــظ األرواح 
واألعــراض واملمتلــكات، عــن طريــق اختــاذ اإلجــراءات الالزمــة للضبــط اإلداري يف منــع اجلرميــة 
قبــل وقوعهــا، والضبــط القضائــي يف ضبــط اجلرميــة –إذا وقعــت- وضمــان القبــض علــى فاعلهــا 

وتقدميــه للقضــاء لينــال جــزاءه الــرادع.
مــن ذلــك فــإن هــذه الدراســة هتــدف إىل وضــع اســرتاتيجية متكاملــة ملواجهــة  وانطالقــاً 
هــذا النــوع مــن اإلجــرام –اجلرائــم اإللكرتونيــة- علــى مســتوى دول جملــس التعــاون اخلليجــي، 
مــع األخــذ بعــني االعتبــار أن تكــون هــذه االســرتاتيجية قابلــة للتطبيــق مــن ناحيــة، وأن تكــون 

متكاملــة مــن ناحيــة أخــرى.

أهمية الدراسة: 
تــربز أمهيــة الدراســة يف كوهنــا تــدرس ظاهــرة جرميــة مســتجدة ومتجــددة، حيــاول املشــرع يف 
خمتلــف الــدول -مبــا فيهــا اخلليجيــة- التصــدي هلــا. وهنــا تكمــن اإلشــكالية القانونيــة؛ فاجلانــب 
التشــريعي مهــم، واجلانــب األمــي ال يقــل أمهيــة، ومــن النقــاط الــيت تبــني أمهيــة الدراســة ســعيها 
للجمــع بــني اإلطــار النظــري األكادميــي هلــذه الظاهــرة واإلطــار العملــي التطبيقــي، كوهنــا حتــاول أن 
تقــدم دراســة قانونيــة حتليليــة تأصيليــة مقارنــة يف ثــوب تطبيقــي حيــاول أن يضــع املشــرع اخلليجــي 
أمــام مــرآة جتربتــه التشــريعية والتطبيقيــة يف جمــال مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، واألثــر املرتتــب 
علــى هــذه اجلرائــم يف خمتلــف األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. كل ذلــك، باملشــاركة 
العائلــي  باحمليــط  مــروراً  الفــرد والعائلــة  مــن  بــدءاً  الفاعلــة  القطاعــات االجتماعيــة  مــع خمتلــف 
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واالجتماعــي، وانتهــاًء بــدور الدولــة واملؤسســات القائمــة فيهــا، باإلضافــة إىل مؤسســات اجملتمــع 
املــدين والتدريــب واإلعــالم والتوعيــة.

مشكلة الدراسة: سوف تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:
هــل يوجــد مفهــوم عــام متفــق عليــه )يف الوقــت احلاضــر( حــول منــاذج النشــاط   -1

اإللكرتونيــة؟ للجرميــة  املكــون 
هــل هنــاك اتفــاق حــول التعريــف القانــوين للنشــاط اإلجرامــي املتعلــق هبــذا النــوع مــن   -2

اإلجــرام؟
هــل متتلــك أجهــزة الشــرطة وجهــات االدعــاء والقضــاء القــدرة علــى متحيــص عناصــر   -3

اجلرميــة ومجــع املعلومــات واألدلــة عنهــا لإلدانــة فيهــا؟

هل هناك اسرتاتيجية خليجية موحدة ملواجهة اجلرائم اإللكرتونية؟    -4 

محددات الدراسة: 
حــى تصــل الدراســة إىل األهــداف املرجــوة بشــكل صحيــح وســليم، وحــى ال حتيــد عــن 
األهــداف الــيت رمستهــا منــذ البدايــة، فــال بــد أن يكــون طريقهــا واضحــاً وحمــدداً مــن بدايتهــا وصــواًل 
للنتائــج واخلامتــة والتوصيــات، ولذلــك فــإن هــذه الدراســة تضــع نصــب عينيهــا مــا يلــي: لــن تغــرق 
الدراســة يف املقدمــات واملواضيــع الروتينيــة واملعلومــات االعتياديــة الــيت جيدهــا القــارئ يف كافــة 
الكتــب ومواقــع اإلنرتنــت، بــل ســتصب جهدهــا علــى أن يكــون منتجــاً ومثمــراً، ومنطلقــاً إىل 
أهدافه املرســومة بأقرب الطرائق وأيســرها. كما ســتقوم الدراســة مبحاولة وضع اســرتاتيجية شــاملة 
ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي، مــن خــالل الرتكيــز علــى نقــاط 
رئيســة تتعلــق باجلانــب القانــوين واألمــي، ومــن مث االجتماعــي واإلعالمــي، وأخــرياً التدريــي، كمــا 
ســينحصر نطــاق البحــث يف البيئــة اخلليجيــة لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي، ونعــي بذلــك كل 
مــن اململكــة العربيــة الســعودية، ومملكــة البحريــن، ودولــة قطــر، ودولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 
ومــن مث دولــة الكويــت، وأخــرياً ســلطنة عمــان ســعياً إىل وضــع التوصيــات والسياســات املوحــدة 

الالزمــة ملواجهــة اجلرميــة اإللكرتونيــة يف هــذا النطــاق.

منهجية الدراسة: 
نظــراً خلصوصيــة املوضــوع وأمهيتــه يف الوقــت احلاضــر، وتشــعب القضايــا الــيت يتطــرق إليهــا، 
فــإن الدراســة ســتعتمد علــى عــدة مناهــج علميــة تتكامــل فيمــا بينهــا هبــدف إغنــاء موضــوع 
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البحــث وحماولــة اإلملــام جبميــع جوانبــه ووقائعــه وتفاصيلــه وآخــر تطوراتــه، وذلــك علــى النحــو 
اآليت:

1.  المنهــج القانونــي التحليلــي: وميكــن تطبيــق هــذا املنهــج العلمــي القانــوين التحليلــي يف 
الثنائيــة  واالتفاقيــات  واملعاهــدات  الدوليــة،  املنظمــات  وجهــود  الوطنيــة،  القوانــني  اســتعراض 
إىل  دعــت  الــيت  والظــروف  األســباب  وحتليــل  البحــث.  مبوضــوع  املتعلقــة  والدوليــة  واإلقليميــة 
صدورهــا واألهــداف الــيت تدعــو إىل حتقيقهــا. وســنحاول اســتعراض مجيــع اآلراء املتعلقــة بأهــم 
القضايــا واملســائل املهمــة املتعلقــة بالبحــث وحتليلهــا واملقارنــة فيمــا بينهــا، وترجيــح إحداهــا أو 

اختــاذ موقــف خــاص مــع بيــان األســباب واملــربرات.
قليلــة  يعــاجل قضيــة نظريــة جمــردة أو  البحــث ال  التطبيقــي: باعتبــار أنَّ موضــوع  2ـ المنهــج 
احلــدوث أو التكــرار ســواء أكان ذلــك أمــام الســلطات القضائيــة أم غريهــا مــن اجلهــات األمنيــة 
والشــرطية املختصــة هبــذه اجلرائــم اإللكرتونيــة. بــل إن املوضــوع أصبــح ُيشــكل ظاهــرة منتشــرة 
يتكــرر وقوعهــا يف الــدول الــيت يشــملها البحــث، وهــي دول جملــس التعــاون اخلليجــي.  ولذلــك 
فــإن الدراســة اســتعانت بتجــارب وأمثلــة عمليــة عديــدة، باإلضافــة إىل اســتبيان مت اجــراؤه علــى 
مســتوى مجيــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي يتعلــق بالعديــد مــن النقــاط الــيت تثريهــا اجلرائــم 

اإللكرتونيــة، ويرصــد مــدى وعــي عينــة االســتبيان هبــذه اجلرائــم.
3ـ المنهــج االســتنباطي: وذلــك عــن طريــق االســتدالل الــذي ينتقــل فيــه الباحــث مــن الــكل إىل اجلــزء، 

ويكــون البــدء بدراســة القواعــد الكليــة وصــواًل منهــا إىل جزئياهتــا.

مخطط الدراسة: 
ســوف يتــم تقســيم الدراســة إىل مبحــث متهيــدي وثالثــة فصــول يتبعهــا خامتــة وتوصيــات، 

وذلــك علــى النحــو التــايل:
املبحث التمهيدي  : ماهية اجلرمية اإللكرتونية وطبيعتها القانونية

املظاهر القانونية املســتحدثة اليت تثريها اجلرائم اإللكرتونية وســبل التعامل  الفصل األول   : 
معهــا

الضوابــط القانونيــة ملواقــع التواصــل االجتماعــي يف دول اخلليــج )فيــس  الفصل الثاين   :  
منوذجــا( وتويــرت  بــوك 

احللــول التشــريعية والعمليــة ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول جملــس  الفصل الثالث  :  
التعــاون

اخلامتة
املالحق
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املبحث التمهيدي

ماهية الجريمة اإللكرتونية 
وطبيعتها القانونية
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املبحث التمهيدي
ماهية الجريمة اإللكرتونية وطبيعتها القانونية

أصبحت األجهزة اإللكرتونية جزءاً مهماً يف احلياة اليومية لإلنســان: احلواســيب بأنواعها، 
وأجهــزة االتصــاالت علــى تنوعهــا الــيت يُعّدهــا الكثــريون إحــدى أعمــدة احلضــارة الــيت نعيــش 
التصويــر  الفضائــي وآالت  البــث واالســتقبال  الــذي نشــهد، ومنهــا كذلــك، أجهــزة  والتطــور 
بينهــا يف  فيمــا  تتكامــل  األجهــزة  تلــك  أن  شــك  وال  وغريهــا)1(.  الصــويت  التســجيل  وأجهــزة 
الوظيفــة، فضــاًل عــن التناســق التــام يف الصناعــة حيــث أدجمــت آالت التصويــر مــع احلواســيب 
واهلواتــف النقالــة بشــكل واســع)2(. وترافــق مــع هــذا التطــور ظهــور جرائــم الكمبيوتــر واإلنرتنــت، 
وشــاع مصطلــح اجلرميــة اإللكرتونيــة، أو جرائــم التقنيــة العاليــة )3(، وبــدأت الــدول املتقدمــة بســن 
التشــريعات والقوانــني الــيت تكفــل مواجهــة هــذه اجلرائــم. ونســتعرض هــذا املبحــث يف مطالــب 
ثالثــة: األول يتنــاول ماهيــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، أمــا الثــاين فيتنــاول أســباب اجلرميــة اإللكرتونيــة، 

ويتنــاول الثالــث املخاطــر املختلفــة الــيت تثريهــا اجلرميــة اإللكرتونيــة.

املطلب األول
ماهية الجريمة اإللكرتونية

تعرف اجلرمية عمومًا)4( بأهنا: »فعل غري مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون 

)1(  حممد عيد، اإلنرتنت ودوره يف انتشار املخدرات، الطبعة األوىل، دار اخلرجيي للنشر، الرياض، 2003م، ص23.
)2(  أمحد الرومي، جرائم الكمبيوتر واإلنرتنت، الطبعة الثالثة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، 2003م، ص 123-122.

)3(  مجيــل عبــد الباقــي الصغــري، األحــكام املوضوعيــة للجرائــم املتعلقــة باإلنرتنــت، الطبعــة األوىل، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2002م، 
ص43.

)4(  تعرف اجلرمية يف نطاق القانون اجلنائي الذي يطلق عليه أيضاً تســميات قانون اجلزاء وقانون العقوبات وينهض بكل تســمية حجج 
وأســانيد ليــس املقــام عرضهــا بالتفصيــل. وباختصــار يســمى القانــون اجلزائــي املوضوعــي يف أكثــر البلــدان بـــ »قانــون العقوبــات« كمــا 
هــو احلــال يف ســورية ولبنــان ومصــر والعــراق وفرنســا »Code Penal«  ويطلــق عليــه أحيانــاً »قانــون اجلــزاء«، كمــا هــو احلــال يف 
الكويــت، أو »القانــون اجلنائــي« Criminal Law كمــا هــو احلــال يف إنكلــرتا ويف عــدد مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة. انظــر 
يف ذلــك، الدكتــور حممــود جنيــب حســي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1989، ص 1 ومــا 
بعدهــا. الدكتــور حممــود حممــود مصطفــى، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1974، ص 3 ومــا 
بعدهــا. الدكتــور ســامح الســيد جــاد، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، 1997، ص 6 ومــا بعدهــا. الدكتــور نظــام توفيــق اجملــايل، 
شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار الثقافــة، عمــان، 2005، ص 11 ومــا بعدهــا. الدكتــور علــي راشــد، القانــون اجلنائــي، 
املدخــل وأصــول النظريــة العامــة، الطبعــة الثانيــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1974، ص9 ومــا بعدهــا. الدكتــور مأمــون ســالمة، 

قانــون العقوبــات، القســم العــام، الطبعــة الرابعــة، دار الفكــر العــريب، القاهــرة، 1984، ص 5 ومــا بعدهــا.
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عقوبــة أو تدبــرياً احرتازيــًا«، وعلــى الرغــم مــن التبايــن الكبــري يف تعريفــات اجلرميــة بــني الفقهــاء 
القانونيــني وبــني علمــاء االجتمــاع إال أننــا خترينــا هــذا التعريــف؛ ألن معظــم كبــار أســاتذة القانــون 

اجلنائــي أخــذوا بــه )1(.
مــن  بالقليــل  ليــس  عــدداً  هلــا  والدارســون  الفقهــاء  صــك  فقــد  اإللكرتونيــة،  اجلرميــة  أمــا 
التعريفــات، تتمايــز وتتبايــن تبعــاً ملوضــوع العلــم املنتميــة إليــه وتبعــاً ملعيــار التعريــف ذاتــه، فاختلــف 
هؤالء الباحثون تبعاً للوجهة اليت تناول التعريف استناداً هلا، الوجهة التقنية أم الوجهة القانونية، 
وتبعــاً ملوضــوع الدراســة الــيت يقومــون هبــا، حســب مــا إذا كانــت الدراســة متعلقــة بالقانــون اجلنائــي 
أو متصلــة باحليــاة اخلاصــة أم متعلقــة حبقــوق امللكيــة الفكريــة )حــق التأليــف علــى الربامــج()2(. 
ومــن هــذا كلــه نوجــز اخلــالف الفقهــي الــذي ثــار حــول مفهــوم اجلرميــة اإللكرتونيــة وطبيعتهــا مبــا 

يلــي:

أواًل: التعريفــات المســتندة إلــى موضــوع الجريمــة: يعــرف األســتاذ )Rosenblatt( جرميــة 
احلاســوب باالســتناد إىل موضوعها بأهنا: »نشــاط غري مشــروع موجه لنســخ أو تغيري أو حذف 
الــيت حتــول عــن طريقــه«)3(، وتعرفهــا  أو الوصــول إىل املعلومــات املخزنــة داخــل احلاســب أو 
الدكتــورة هــدى قشــقوش بأهنــا: »كل ســلوك غــري مشــروع أو غــري مســموح بــه فيمــا يتعلــق 
باملعاجلــة اآلليــة للبيانــات، أو نقــل هــذه البيانــات«. وجرائــم احلاســوب لديهــا »جممــوع اجلرائــم 
الــيت تتصــل باألمــن املعلومــايت«)4(، ويعرفهــا األســتاذ )Artar Solarz( بأهنــا: »أي منــط مــن أمنــاط 
اجلرائــم املعروفــة يف قانــون العقوبــات طاملــا كان مرتبطــاً بتقنيــة املعلومــات«)5(، كمــا يعرفهــا مكتــب 
احملاســبة العامــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة )G.O.A( أهنــا: »اجلرميــة النامجــة عــن إدخــال 
بيانــات مــزورة يف األنظمــة، وإســاءة اســتخدام املخرجــات إضافــة إىل أفعــال أخــرى تشــكل جرائــم 

أكثــر تعقيــداً مــن الناحيــة التقنيــة مثــل تعديــل احلاســوب« )6(.

حممود جنيب حسي، شرح قانون العقوبات القسم العام، مرجع سابق، ص104.  )1(
كامــل الســعيد، جرائــم الكمبيوتــر واجلرائــم األخــرى يف جمــال التكنولوجيــا، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤمتــر الســادس للجمعيــة املصريــة    )2(

القاهــرة، 25-28 أكتوبــر، 1993، ص23. للقانــون اجلنائــي، 
هشام رستم، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، الطبعة األوىل، مكتبة اآلالت احلديثة، أسيوط، مصر، 1992، ص33.  )3(

هدى قشوش، جرائم احلاسب اإللكرتوين يف التشريع املقارن، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص24.   )4(
حسي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص109.  )5(

رستم، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص38.   )6(
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ثانيــاً: التعريفــات المســتندة إلــى وســيلة ارتــكاب الجريمــة: يعتــرب أصحــاب هــذه التعريفــات 
أن جرميــة احلاســوب تتحقــق باســتخدام احلاســوب وســيلة الرتــكاب اجلرميــة، فيعرفهــا األســتاذ 
جــون فروســت وكذلــك األســتاذ )Leslie D. Ball( بأهنــا: »فعــل إجرامــي يســتخدم احلاســوب يف 
ارتكابــه كأداة رئيســة«)1(، ويعرفهــا تادميــان )Tiedemaun( بأهنــا: »كل أشــكال الســلوك غــري 
املشــروع الــذي يرتكــب باســتخدام احلاســوب« وكذلــك يعرفهــا مكتــب تقييــم التقنيــة بالواليــات 
املتحــدة األمريكيــة بأهنــا: »اجلرميــة الــيت تلعــب فيهــا البيانــات الكمبيوتريــة والربامــج املعلوماتيــة دوراً 

رئيســا«)2(.
ثالثــاً: التعريفــات التــي تســتند إلــى شــخص الفاعــل: صــك عــدد مــن الفقهــاء والدارســني، وكــذا 
اجلهــات واملؤسســات، تعريفــات جلرميــة احلاســوب بالنظــر إىل وجــوب توفــر شــرط املعرفــة التقنيــة 
ملرتكبهــا، وهــو كمــا نالحــظ، معيــار شــخصي ينصــب علــى مســة مــن مســات الفاعــل وهــي وإن 
كانــت مســة موضوعيــة إال أن تعلقهــا بالشــخص جيعــل املعيــار ذا طبيعــة شــخصية، ومــن هــذه 
التعريفــات: تعريــف وزارة العــدل األمريكيــة الــذي صاغــه معهــد ســتانفورد لألحبــاث )SRI( يف 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة، والــذي جــاء فيــه، أن جرميــة احلاســوب هــي: أيــة جرميــة لفاعلهــا 
David Thomp-( وكذلــك تعريــف األســتاذ .)3( «معرفــة فنيــة باحلاســبات متكنــه مــن ارتكاهبــا

son( بأهنــا: »أيــة جرميــة يكــون متطلبــاً القرتافهــا أن تتوافــر لــدى فاعلهــا معرفــة بتقنيــة احلاســب« 

وتعريــف الفقيــه )Stein Schjqlberg( بأهنــا أي فعــل غــري مشــروع تكــون املعرفــة بتقنيــة احلاســوب 
أساســية الرتكابــه والتحقيــق فيــه ومالحقتــه قضائيــاً، وآثــرت وزارة العــدل األمريكيــة تبــي هــذا 
التعريــف يف دليلهــا الصــادر عــام 1979 فجــاء فيــه أن جرميــة احلاســوب هــي: »كل فعــل غــري 
مشــروع تكــون املعرفــة بتقنيــة احلاســوب أساســية إلقامــة الدعــوى واملالحقــة القضائيــة الناجحــة 

بنــاء عليهــا«)4(.
رابعاً: تعريف قوانين دول مجلس التعاون للجريمة اإللكترونية: أطلق عليها نظام مكافحة 
اجلرائــم املعلوماتيــة الســعودي )5( مســمى »اجلرميــة املعلوماتيــة« وعرفهــا بأهنــا: » فعــل يرتكــب 
متضمنــاً اســتخدام احلاســب اآليل أو الشــبكة املعلوماتيــة باملخالفــة ألحــكام هــذا النظــام.«. أمــا 

حممد الفيومي، مقدمة يف علم احلاسبات اإللكرتونية والربجمة بلغة بيسك، الطبعة الثالثة، دار الفرقان، عمان، 1989، ص60.   )1(
رستم، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص41-39.   )2(

)3( السعيد، جرائم الكمبيوتر واجلرائم األخرى يف جمال التكنولوجيا، مرجع سابق، ص27.
)4( رستم، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص46-44.

)5(نظــام مكافحــة اجلرائــم املعلوماتيــة الســعودي الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م/ 17 وتاريــخ: 8/ 3/ 1428 هـــ بنــاًء علــى قــرار جملــس 
الــوزراء رقــم: )79( وتاريــخ: 7/ 3/ 1428 هـــ.  
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القانــون القطــري فقــد أبقــى علــى تســمية »اجلرميــة اإللكرتونيــة« وعرفهــا بأهنــا:« أي فعــل ينطــوي 
علــى اســتخدام وســيلة تقنيــة املعلومــات أو نظــام معلومــايت أو الشــبكة املعلوماتيــة، بطريقــة غــري 
مشــروعة، مبا خيالف أحكام القانون«، وأخريا فإن القانون العماين أطلق عليها تســمية »جرائم 

تقنيــة املعلومــات«، واكتفــى بالتعريــف بأهنــا: » اجلرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون«.

خامســاً: تعريــف الدراســة: بعــد االطــالع علــى التعريفــات املختلفــة وبغيــة أن يكــون التعريــف 
جامعــاً مانعــاً لــكل أوجــه النشــاط اإلجرامــي اإللكــرتوين، فــإن الدراســة تــرى أن اجلرميــة اإللكرتونيــة 
هــي: نشــاط غــري مشــروع، يتخــذ نظــم املعلومــات ووســائل االتصــال احلديــث أداة لــه، يصــدر 

عــن إرادة آمثــة، ويقــرر لــه القانــون عقوبــة أو تدبــري احــرتازي.

املطلب الثاني
أسباب الجريمة اإللكرتونية

إن موضــوع الســبب الــذي يدفــع الرتــكاب اجلرميــة ليــس مــن املواضيــع ذات األمهيــة يف 
عــامل القانــون، فالســبب أو الباعــث أو الدافــع علــى ارتــكاب اجلرميــة ليــس عنصــراً فيهــا، كمــا أن 
القاضــي ال يعتــد بــه يف نطــاق التجــرمي، فالدافــع )الباعــث(، الغــرض، الغايــة، تعبــريات لــكل منهــا 
داللتــه االصطالحيــة يف القانــوين اجلنائــي، تتصــل مبــا يعــرف بالقصــد يف اجلرميــة، وهــي مســألة تثــري 
جــداًل فقهيــاً وقضائيــاً واســعاً، ذلــك أن »القاعــدة القضائيــة تقــرر أن الباعــث ليــس مــن عناصــر 
القصــد اجلرمــي« وان الباعــث »ال أثــر لــه يف وجــود القصــد اجلنائــي«، وإذا كان االســتخدام 
العــادي للتعبــريات املشــار إليهــا جيــري علــى أســاس ترادفهــا يف الغالــب، فإهنــا مــن حيــث الداللــة 

تتمايــز وينتــج عــن متايزهــا آثــار قانونيــة علــى درجــة كبــرية مــن األمهيــة)1(.
ولذلــك فــإن ســبب ارتــكاب اجلرميــة أو الباعــث عليهــا هــو: »العامــل احملــرك لــإلرادة الــذي 
يوجــه الســلوك اإلجرامــي كاحملبــة والشــفقة والبغضــاء واالنتقــام«، أمــا الغــرض، »فهــو اهلــدف 
الفــوري املباشــر للســلوك اإلجرامــي ويتمثــل بتحقيــق النتيجــة الــيت انصــرف إليهــا القصــد اجلنائــي 
أو االعتــداء علــى احلــق الــذي حيميــه قانــون العقوبــات«، أمــا الغايــة، »فهــي اهلــدف البعيــد الــذي 
يرمــي إليــه اجلــاين بارتــكاب اجلرميــة كإشــباع شــهوة االنتقــام أو ســلب اجملــي عليــه يف جرميــة القتــل« 

.)2(

فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص51.    )1(
كامــل الســعيد، شــرح األحــكام العامــة يف قانــون العقوبــات األردين والقانــون املقــارن، الطبعــة الثانيــة، دار الفكــر للنشــر والتوزيــع،    )2(

عمــان، 1983، ص 156.
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واألصــل أن الباعــث والغايــة ليــس هلمــا أثــر قانــوين يف وجــود القصــد اجلنائــي الــذي يقــوم 
علــى عنصريــن، علــم اجلــاين بعناصــر اجلرميــة، واجتــاه إرادتــه إىل حتقيــق هــذه العناصــر أو إىل قبوهلــا، 
وال تأثــري للباعــث أو الغايــة »علــى قيــام اجلرميــة أو العقــاب عليهــا، فاجلرميــة تقــوم بتحقــق عناصرهــا 
ســواء أكان الباعــث نبيــاًل أم رذيــاًل وســواء أكانــت الغايــة شــريفة أم دنيئــة. وإذا كانــت القاعــدة 
أن الباعــث أو الغايــة ال أثــر هلمــا علــى قيــام اجلرميــة، فــإن القانــون يبــي عليهمــا يف بعــض األحيــان 
أمهيــة قانونيــة خاصــة«، إذ قــد »يهتــم القانــون بالباعــث فيشــرتط توافــره علــى حنــو معــني يف بعــض 
اجلرائــم، ويف هــذه احلالــة يدخــل الباعــث يف عناصــر القصــد اجلنائــي ويســمى بالقصــد اخلــاص، 
ويتأثــر القاضــي يف تقديــر العقوبــة بالباعــث الــذي دفــع اجلــاين إىل ارتــكاب اجلرميــة، فالباعــث هنــا 

هــو عنصــر يف اخلطــورة اإلجراميــة للجــاين«)1(.
ويــرى البعــض يف معــرض حتديــد )اهلــدف أو الدافــع علــى ارتــكاب جرائــم احلاســوب(: 
تســتهدف أكثــر اجلرائــم املعلوماتيــة إدخــال تعديــل علــى عناصــر الذمــة املاليــة، ويكــون الطمــع 
الــذي يشــبعه االســتيالء علــى املــال دافعهــا، وبريــق املكســب الســريع حمــرك مرتكبهــا، وقــد ترتكــب 
أحيانــاً جملــرد قهــر نظــام احلاســب وختطــي حواجــز احلمايــة املضروبــة حولــه، أو بدافــع االنتقــام مــن 
رب العمــل أو أحــد الزمــالء«. ويف هــذا الســياق فــإن دوافــع ارتــكاب جرائــم احلاســوب، ويعــرب 
عنهــا )باألســباب الرئيســة لظاهــرة الغــش املعلومــايت(، تتمثــل بالشــغف باإللكرتونيــات، والســعي 

إىل الربــح، والدوافــع الشــخصية أو املؤثــرات اخلارجيــة، واألســباب اخلاصــة باملنشــأة)2(. 
وميكننــا بيــان الدوافــع التاليــة الــيت يتمثــل بعضهــا بالباعــث للجرميــة وفــق التحديــد الســابق يف 

حــني ميثــل بعضهــا غايــة مرتكــب الفعــل:
أواًل: السعي إىل تحقيق الكسب املالي

حقيقة األمر أن إشــباع غريزة حب التملك واحلصول على املال بأقصر الطرائق وأســهلها، 
الســبب الرئيــس للعديــد مــن اجلرائــم، ومنهــا اجلرائــم اإللكرتونيــة، حيــث أشــارت إحــدى اجملــالت 
املتخصصــة يف األمــن املعلومــايت securite informatique   إىل أن الرغبــة يف حتقيــق الثــراء مــن بــني 
العوامــل األساســية الرتــكاب اجلرميــة املعلوماتيــة حيــث أشــارت إىل أن 43% مــن حــاالت الغــش 
املعلــن عنهــا قــد بوشــرت مــن أجــل اختــالس األمــوال، و 23% مــن أجــل ســرقة املعلومــات، 

و19% أفعــال 
حممد العريان، اجلرائم املعلوماتية، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 2004، ص44.   )1(

رستم، قانون العقوبات وخماطر تقنية املعلومات، مرجع سابق، ص51-48.   )2(
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إتــالف، و 15% ســرقة وقــت اآللــة؛ أي االســتعمال غــري املشــروع للحاســب اآليل ألجــل حتقيــق 
أغــراض شــخصية )1(.

ثانيا: التحدي وإظهار الرباعة
أنــه  مييــل مرتكبــو هــذه اجلرائــم »إىل إظهــار تفوقهــم ومســتوى ارتقــاء براعتهــم، لدرجــة 
اآللــة( حياولــون  لديهــم )شــغف  اجلرائــم  هــذه  فــإن مرتكــي  تقنيــة مســتحدثة  إزاء ظهــور أي 
إجيــاد، وغالبــاً مــا جيــدون، الوســيلة إىل حتطيمهــا )واألصــوب التفــوق عليهــا(، ويتزايــد شــيوع 
هــذا الدافــع لــدى فئــة صغــار الســن مــن مرتكــي جرائــم احلاســوب، الذيــن ميضــون وقتــاً طويــاًل 
الشــخصية يف حماولــة لكســر حواجــز األمــن ألنظمــة احلواســيب وشــبكات  أمــام حواســيبهم 
هــذا  أن  إىل  هنــا  نشــري  أن  بــد  وال  التقنيــة،  وســائل  علــى  تفوقهــم  وإلظهــار  املعلومــات، 
الدافــع )جمــرد قهــر النظــام( دفــع بالعديــد مــن الدارســني والفقهــاء إىل املنــاداة بعــدم مســاءلة
 مرتكــي جرائــم احلاســب الــذي يتمثــل باعثهــم بإظهــار تفوقهــم، واعتبــار أعماهلــم غــري منطويــة 
علــى نوايــا آمثــة. هــذه أبــرز الدوافــع إىل ارتــكاب جرائــم احلاســوب، وهــذا ال يعــي توقفهــا عنــد 
هــذه الدوافــع، إذ تنطــوي النفــس اإلنســانية علــى بواعــث نفســية متعــددة وتتجــه اإلرادة البشــرية 
إىل حتقيــق غايــات متناهيــة، فقــد تبعــث علــى ارتــكاب اجلرميــة مشــاعر احلقــد والكراهيــة، أو 
حيركهــا شــعور الفاعــل جبنــون العظمــة، أو كســب املنافســة التجاريــة أو الصناعيــة عــرب التجســس 

علــى مقــدرات الغــري أو اســتخدام النظــام ملصــاحل وأغــراض شــخصية أو غــري ذلــك«)2(.

املطلب الثالث
التحديات التي تلقيها الجرائم اإللكرتونية على أجهزة تنفيذ القانون

)أمن املعلومات يشكل تهديدًا حقيقيًا لألمن القومي(
إن أمــن الــدول ومقدراهتــا وأنظمتهــا ومؤسســاهتا، ومكتســباهتا، يف خطــر داهــم، وهــذا ليــس 
مــن قبيــل املبالغــة وال مــن قبيــل املزايــدة، فاجلرائــم اإللكرتونيــة قــادرة علــى وضــع كل هــذه املقــدرات 
يف مهــب الريــح، بــل وقــادرة علــى نســفها أيضــاً، وهــذا يلقــي علــى أجهــزة مكافحــة اجلرميــة وأجهــزة 

انظر يف ذلك: عبدالعال الديرىب، اجلرمية املعلوماتية: تعريفها، أسباهبا، خصائصها، دراسة منشورة على موقع: املركز العريب ألحباث    )1(
 http://accronline.:التــايل الفضــاء اإللكــرتوين، االحــد,13 ينايــر 2013، وميكــن الوصــول هلــذه الدراســة عــرب الرابــط 
com/article_detail.aspx?id=7509. وانظــر أيضــاً حــول هــذا املوضــوع: ســامي الشــوا، الغــش املعلومــايت كظاهــرة 
إجراميــة مســتحدثة، ورقــة عمــل مقدمــة للمؤمتــر الســادس للجمعيــة املصريــة للقانــون اجلنائــي، القاهــرة، 25-28، اكتوبــر، 1993، 

ص12.
)2( ممدوح عبد املطلب، جرائم استخدام الكمبيوتر وشبكة املعلومات العاملية، الطبعة األوىل، دار احلقوق، الشارقة، 2001م، ص78.



-21-

الشــرطة أعبــاء جســام وكثــرية، ومهــام ال حصــر هلــا، مل تعــد تتعلــق بالعــدد، بقــدر مــا أصبحــت 
تتعلــق بالنــوع والقــدرة والكفــاءة، فوجــود أجهــزة غــري قــادرة علــى احلمايــة يف بلــد مــا، مدعــاة ألن 
يتكالــب جمرمــو نظــم املعلومــات علــى هــذا البلــد كمــا تتداعــى األكلــة علــى قصعتهــا، فــال يبقــون 

شــاردة وال واردة إال ويعبثــوا هبــا.
ولطاملــا حــذر اخلــرباء األمنيــون واملتخصصــون يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، مــن خطــورة 
وجــود أجهــزة أمنيــة عربيــة غــري مؤهلــة ملكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، مؤكديــن خــالل املؤمتــر الــذي 
نظمتــه كليــة احلاســبات واملعلومــات جبامعــة عــني مشــس، بالتعــاون مــع جامعــة نايــف العربيــة 
للعلوم األمنية، أن األجهزة األمنية العربية ســتفقد، خالل الســنوات العشــرة املقبلة، القدرة على 
مواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة الــيت ســتحل مــكان اجلرميــة التقليديــة، خاصــة أن العــامل يعيــش عصــر 

املعلومــات الــذي أصبحــت فيــه املعلومــة الواحــدة أغلــى مــن النفــط والنقــود)1(.
إن العالقــة بــني أمــن املعلومــات واألمــن القومــي عالقــة جــد وثيقــة، فاحلفــاظ علــى أمــن 
املعلومــات، يف عصرنــا احلــايل، كفيــل باحلفــاظ علــى األمــن القومــي بكافــة أبعــاده، ومــن هــذا 
الواليــات  الوطــي يف  األمــن  عــن  الســابقني  املســؤولني  فــإن )مايــكل ماكونــال( -مــن  القبيــل 
املتحــدة- يــرى أن الشــبكة العنكبوتيــة مــن أكــرب األخطــار الــيت يتعــرض هلــا النظــام، وأن هنــاك 
هتديــدات حقيقيــة تســتهدف األمــن القومــي، وأن هــذه التهديــدات أصبحــت تتخــذ أشــكااًل 
خمتلفــة متغــرية، وميكــن أن هتــدد أكثــر اجملــاالت حساســية وحيويــة)2(.  كمــا أعلــن )بــاراك أوبامــا(، 
الرئيــس األمريكــي احلــايل، ويف أكثــر مــن مناســبة، أنــه يــويل األمــن الرقمــي اهتمامــاً كبــرياً، وأن 
أي هتديــد علــى أمــن املعلومــات يعتــرب خطــراً كبــرياً جــداً لألمــن القومــي للواليــات املتحــدة، وعلــى 
أثــر ذلــك فقــد قــام بتعيــني مســؤول مباشــر يكــون علــى اتصــال وتنســيق دائمــني معــه، حــول أمــن 

الفضــاء الســيبريي، ويكــون عضــوا يف األمــن القومــي، ويف اجمللــس االقتصــادي الوطــي)3(. 
وللتقريــب بــني هذيــن املفهومــني ودون الدخــول يف التعريفــات املختلفــة والفقهيــة لألمــن 
القومــي واألمــن املعلومــايت، فــإن أمــن املعلومــات هــو العلــم الــذي يعمــل علــى توفــري احلمايــة 
للمعلومــات مــن املخاطــر الــيت هتددهــا أو االعتــداء عليهــا وذلــك مــن خــالل توفــري األدوات

   .http://www.almasryalyoum.com/news/details/75066 :1( لالطالع على وقائع هذا املؤمتر انظر(
(2)	 Mike	McConnell,	Associated	Press,	Cybersecurity	starts	at	home	and	in	the	office.	October	04,	2009.	

cleveland.com/business/index.ssf/2009/10/cybersecurity_starts_at_home_a.html.
(3)		Loppsi	 en	 France	 et	Cyber-sécurité	 aux	USA	http://www.natchers.com/actualite-2009/8239/loppsi-

en-france-et-cyber-securite-aux-usa 
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باإلضافــة  اخلارجيــة.  أو  الداخليــة  املخاطــر  مــن  املعلومــات  توفريهــا حلمايــة  الــالزم  والوســائل 
للمعايــري واإلجــراءات املتخــذة ملنــع وصــول املعلومــات إىل أيــدي أشــخاص غــري خمولــني ولضمــان 
أصالــة وصحــة هــذه االتصــاالت، أمــا األمــن القومــي فهــو شــرط للحفــاظ علــى بقــاء الدولــة مــن 

خــالل اســتخدام القــوة االقتصاديــة والعســكرية وال�سيا�س��ية وممار�س��ة الدبلوما�س��ية)1(.

ولذلــك فــإن األمــن القومــي يتعلــق جبميــع مناحــي احليــاة، كمــا أن األمــن الرقمــي يهددهــا 
مجيعــا، ســواء مــن الناحيــة العســكرية، أو االجتماعيــة أو االقتصاديــة، أو السياســية أو حــى 
القانونيــة. ويف هــذا الســياق وجــه خــرباء أمريكيــون، خطابــا مفتوحــا اىل الرئيــس األمريكــي، جــورج 
بــوش، يف أيلــول 2007، حمذريــن إيــاه، مــن خطــر اهلجمــات اإللكرتونيــة علــى البنيــة التحتيــة 
األمريكيــة، الــيت تضــم باإلضافــة إىل الدفــاع، إمــدادات الطاقــة الكهربائيــة، وامليــاه، واالتصــاالت 
الســلكية والالســلكية، واخلدمــات الصحيــة، والنقــل، واإلنرتنــت. فــإىل جانــب ســيناريو هجمــة 
اإللكرتونيــة علــى مثــال بــريل هاربــور، يبقــى الســيناريو الــذي ختيلــه محــدون توريــه، حــول النتائــج 
الكارثيــة، الــيت ميكــن أن تتجســد فيهــا التهديــدات، هــي أفضــل مــا ميكــن أن يعــرب، عــن جديــة 
األمــر، وحاجتنــا إىل العمــل معــا، لتحقيــق هــذا األمــن، الســيما وأن كلفــة التقاعــس، وانتظــار 

وقــوع الكارثــة، جيعــل نتائجهــا أكثــر دراماتيكيــة )2(.
وكلمــة أخــرية يف هــذا املوضــوع أن هنــاك أجهــزة أمــن كثــرية يف العــامل اســتعملت وســائل 
وبرامــج إلكرتونيــة حديثــة ملســاعدته علــى القيــام بأعمالــه بالشــكل احملــرتف، حبيــث حتمــي براجمهــا 
ومعلوماتــه مــن جهــة، وتســهل العمــل علــى أفرادهــا وحمققيهــا مــن جهــة أخــرى، وهــي منــاذج 
حيتــذي هبــا وميكــن األخــذ بتجارهبــا. فهنــاك نظــم متطــورة ميكــن أن َتســتخدم أحــدث املنهجيّــات 
الّــيت مّت تطويرهــا مــن قبــل الباحثــني يف جمــال نظــم احلاســب اآليل واملعلومــات واملياديــن األخــرى 
ذات الّصلــة مثــل الّتحليــل الّشــكلّي للمفاهيــم )FCA – Formal Concept Analysis( والّتحجيــم 
)1( ملزيــد مــن التفصيــل حــول هــذا املوضــوع انظــر: حمّمــد الّصــاحل حامــدي، عالقــة تكنولوجيــا املعلومــات واالّتصــاالت بظاهــرة العنــف 
األســرّي والوضــع يف دولــة قطــر، اجمللــة العربيــة الدوليــة للمعلوماتيــة، مجعيــة كليــة احلاســبات واملعلومــات، تصــدر عــن جامعــة نايــف 
العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض، اجمللــد 3، العــدد 5، 2014، ص 21-43. وانظــر أيضــاً: حمّمــد الّصــاحل حامــدي، عالقــة تكنولوجيــا 
املعلومــات بظاهــرة االجّتــار بالبشــر يف عصــر العوملــة ومــدى تأثريهــا علــى دولــة قطــر، اجمللــة العربيــة الدوليــة للمعلوماتيــة، مجعيــة كليــة 

احلاســبات واملعلومــات، تصــدر عــن جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم األمنيــة، الريــاض، اجمللــد 1، العــدد 2، 2012 ص 12-1.
انظــر يف ذلــك: مــى األشــقر جبــور، األمــن الســيرباين، التحديــات ومســتلزمات املواجهــة، املركــز العــريب للبحــوث القانونيــة والقضائيــة،   )2(
جامعــة الــدول العربيــة، اللقــاء الســنوي األول للمختصــني يف أمــن وســالمة الفضــاء الســيرباين، بــريوت 27 ـ 28 أغســطس )آب( 
2012.  ميكــن االطــالع علــى هــذه الورقــة مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين للمركــز العــريب للبحــوث القانونيــة والقضائيــة، جامعــة الــدول 

 www.carjj.org:العربيــة، جملــس وزراء العــدل العــرب، علــى الرابــط التــايل
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 Emergent( واخلرائــط ذاتيّــة الّتنظيــم الّناشــئة )Multidimensional Scaling- MS( متعــّدد األبعــاد
Self Organizing Maps( ومــن أجهــزة الشــرطة الــيت تســتخدم هــذه النظــم شــرطة أمســرتدام يف 

بعــض أنــواع القضايــا.
وال ننســى أن طبيعــة اإلنرتنــت املفتوحــة تســمح، عــرب املدونــات والشــبكات االجتماعيــة 
بشــكل خــاص، لــكل فــرد، بــان يعــرب عــن تطلعاتــه السياســية، وطموحاتــه االجتماعيــة، بأشــكاهلا 
كافــة. كذلــك، تشــكل مشــاركة مجيــع شــرائح اجملتمــع ومكوناتــه، وســيلة إلغنــاء هــذا اجملتمــع، 
وتطويــره، مبــا تتيحــه مــن فــرص لالطــالع علــى األفــكار. وتتمثــل األبعــاد السياســية لألمــن الرقمي، 
بشــكل أساســي، يف حــق الدولــة يف محايــة نظامهــا السياســي، وكياهنــا، ومصاحلهــا االقتصاديــة، 
الــيت تعــي حقهــا وواجبهــا يف الســعي إىل حتقيــق رفــاه شــعبها، يف وقــت تؤثــر التقنيــات، يف موازيــن 
القــوى داخــل اجملتمــع نفســه، حيــث أصبــح بإمــكان املواطــن، أن يتحــول إىل العــب أساســي، يف 
اللعبــة السياســية. كمــا أصبــح بإمكانــه االطــالع، علــى خلفيــات ومــربرات القــرارات السياســية، 
الــيت تتخذهــا حكومتــه، عــرب الكــم اهلائــل مــن املعلومــات، الــيت ميكنــه الوصــول إليهــا. ويف اجملــال 
االقتصــادي فحــدث وال حــرج، حيــث يرتبــط األمــن الرقمــي، ارتباطــا وثيقــا باالقتصــاد. فالتــالزم 
واضــح، بــني اقتصــاد املعرفــة وتوســع اســتخدام تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت، كمــا بالقيمــة 
الــيت متثلهــا البيانــات واملعلومــات املتداولــة، واملخزنــة، واملســتخدمة، علــى كل املســتويات. كذلــك، 
تتيــح تقنيــات املعلومــات واالتصــاالت، تعزيــز التنميــة االقتصاديــة لبلــدان كثــرية، عــرب إفادهتــا، مــن 
فــرص االســتخدام، الــيت تقدمهــا الشــركات الدوليــة، والشــركات الكــربى، الــيت تبحــث عــن إدارة 
كلفــة انتاجهــا، بأفضــل الشــروط. إال أن هــذا الواقــع املشــرق، يطــرح مســائل خمتلفــة، ســواء منهــا 

مــا يتعلــق حبمايــة مقــدم اخلدمــة، والعمــل، أم حبمايــة املســتهلك علــى اإلنرتنــت )1(.

املطلب الرابع
دراسة تطبيقية على موضوعني من املواضيع املتعلقة بالجرائم 

اإللكرتونية
ارتــأت الدراســة أن يكــون موضــع هــذه الدراســة العمليــة التطبيقيــة يف املبحــث التمهيــدي، 
إلعطــاء فكــرة أكــرب عــن واقــع اجلرميــة اإللكرتونيــة بــني الشــباب اخلليجــي، ومــدى وعيــه بأبعادهــا، 
حيــث مت إجــراء رصــد ألحــد املنتديــات حــول ظاهــرة معينــة، كمــا مت إجــراء اســتبيان حــول هــذا 

املوضــوع، ونتنــاول ذلــك كل يف فــرع مســتقل.
)1( املرجع ذاته.
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الفرع األول: أثر مواقع التواصل االجتماعي يف نشر األفكار املنحرفة واإلجرامية. 

في حماولــة مــن الدراســة للوقــوف علــى أثــر مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى العديــد مــن 
الشــباب يف وقتنــا احلاضــر، فقــد مت رصــد ردود فعــل الشــباب يف أحــد املنتديــات حــول موضــوع 
املخــدرات الرقميــة )وهــو مثــال ليــس إال(، وبــدأ احلــوار يف أحــد املنتديــات مــن قبــل أحــد األعضــاء 
يف املنتــدى الــذي أشــار إىل تعرفــه بالصدفــة علــى هــذا املوضــوع حيــث قــال: » الســالم عليكــم 
 i اليــوم بالصدفــه طحــت علــى برنامــج خــرآآآآآيف ... هــو »املخــدرات الرقميــة« ... امســه ...
doser ... هــل ســبق ألي شــخص منكــم قــام بتجربتــه وهــل فعــاًل لــه نفــس تأثــري املخــدرات ... 

مالحظة: موقع الربنامج حمجوب يف بلدنا .. واالدهى واألمر ان الربنامج يتيح حتميل اصوات 
هلــا تأثــري املخــدرات واجلنــس والرعــب وامــورر يف غايــة الريبــه.!!«. وقــد تــم نقــل مــا دار بالحــوار 
حرفيــاً بأخطائــه اإلمالئيــة والنحويــة والطباعيــة، إال أنــه تــم اخفــاء أســماء الــدول واألشــخاص 

فــي الحــوار، كمــا تــم اخفــاء اســم المنتــدى.
مت رصــد ردود فعــل األعضــاء حــول هــذا املوضــوع، حيــث كان هنــاك )90( رداً، تباينــت 
حــول الرتحيــب، أو االســتنكار، أو الرفــض التــام، أو الوعــد بالتجربــة والعــودة إلبــالغ اجلميــع 
وقــد كانــت نتيجــة الرصــد مــا يلــي: )امللحــق )5( مــن هــذه الدراســة يوضــح جــزءاً تفصيليــاً مــن 

هــذا احلــوار(.
o  العضــو الــذي طــرح املعلومــة حــول املخــدرات الرقميــة تظاهــر أنــه ال يعــرف شــيئاً عنهــا، وأنــه

يســأل حــول معلومــات عنهــا.
o  مــن خــالل احلــوار تبــني أن هــذا العضــو يعــرف معلومــات كاملــة وتفصيليــة عــن املخــدرات

الرقميــة حيــث قــام الحقــاً بالشــرح املفصــل لألعضــاء عنهــا داعيــا إياهــم لتجربتهــا، ومرســاًل 
هلــم أمســاء املواقــع اإللكرتونيــة الــيت تــزود هبــا، وتكلفــة ذلــك، مــا يثــري الشــك حــول نوايــا 

هــذا العضــو.
o  مت رصــد ذات العبــارات الــيت كتبــت مــن قبــل هــذا العضــو يف منتديــات أخــرى، وقــد يكــون

ذلــك مــن قبــل العضــو نفســه أو مــن قبــل آخريــن.
o .ًشارك يف احلوار )24( شخصاً عرب )90( ردا
o  بعــض األعضــاء رحــب جــداً بالفكــرة ومثــال ذلــك قــول أحدهــم: »حلــوة هــاي مــني جرهبــا

فيكــو ههــه«.
o  بعــض اأْلعضــاء أخربهــم أنــه جرهبــا ســابقاً وأنــه يدعــو الباقــني لتجربتهــا، وكتــب: »انــا
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بالنســبة  التعريــف  عــن  غــي  امسهــا  وطبعــا   Viagra دوســر  االي  انــواع  مــن  نــوع  جربــت 
للمفعــول فانــت جــرب واحكــم بــس لــو جالــك ضحــك هيســرتي مــن التقــدم التكنلوجــي 

.»  D: ال احنــا بقينــا فيــة متقولــش يامــا يــاين ونــاوي اجــرب احلشــيش قريــب
o  جيرهبــا أن  اجلميــع  علــى  وأن  هبــا  اســتمتع  أنــه  ليبلــغ  وعــاد  جــرب  األعضــاء  بعــض 

ياشــيخ  وريب   .. املاريوانــا  جربــت  ...انــا  ؟  متــزح  واال  جــدك  »مــن  أحدهــم:  وكتــب 
انلحــس  انــا   ... هههههههههههههههههههــه  عجيبــه  غريبــه  بســطله  حســيت 
يعطــي  فعــال  و  الربنامــج  جتريــب  »مت  ثــاٍن:  كتــب  فيمــا  هالربنامــج«.  مــن  خمــي 
التجربــة  وجــاري  التحميــل  »مت  رابــع:  وكتــب  نــوم«،  »جــاين  ثالــث:  وكتــب   تأثــري«، 

 ... شكرا ليك ياريس«.
o  بعــض األعضــاء بــدأ متلهفــاً للحصــول علــى معلومــات عنهــا، وقــال: »مــا أدري إيــش أفهــم

مــن موضوعــك أنــه املخــدرات حلــوة جرهبــا ومهيــا أن مل تســتطع علــى احلقيقــة وال إيــش 
بالضبــط«، وقــال ثــاٍن: »وش ســالفته بالضبــظ ؟«، وقــال ثالــث: » أرجــو مــن صاحــب 

املوضــوع توضيــح مقصــده مــن الطــرح والربنامــج املذكــور«.
o  وهنــا تدخــل العضــو صاحــب املوضــوع ليعطــي فكــرة تفصيليــة عنــه قائــاًل: »الربنامــج عبــارة

عــن مشــغل ألصــوات معينــة وحتتــوي علــى طنــني ونقــر يف االذنــني ) يشــرتط لبــس مساعــات 
علــى الــرأس (. ... مثــاًل لــو شــغلت ملــف ) املاريوانــا ( وهــو نــوع مــن انــواع املخــدرات 
.. تســتمتع للصــوت ملــدة تقريبــاً 45 دقيقــة متواصلــة ويف مــكان هــادئ مبســاعات الــرأس 
.. هــذي األصــوات تنتــج تفاعــل غريــب يف الدمــاغ البشــري ليحاكــي متامــاً احلالــة احلقيقــة 
لتنــاول املاريوانــا ) يعــي الســطلة ورؤيــة اشــياء غريبــه .. مثــل تأثــريات املاريوانــا احلقيقيــة 
بالضبــط( .. وقــس هــذا علــى بقيــة امللفــات واالهتمامــات االخــرى ... احيانــاً الربنامــج مــا 
يعطــي التأثــري مــن املــرة االوىل .. وحســب كالم الربنامــج انــه الزم تــزود اجلرعــة اكثــر يعــي 
تســمع امللــف مرتــني أو ثــالث حــى حتصــل علــى التأثــري املطلــوب .. ان شــاء اهلل اين اكــون 
وضحــت لــك الفكــرة ... واحلــني ايــش تعليقــك ؟!! ... انــا كــذا <<<<  علــى فكــرة 

الربنامــج مرخــص ومصــرح لــه قانونيــاً مــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة«.
o  بعــض األعضــاء كان حــذراً وواعيــاً للموضــوع ونصــح بعــدم جتربتــه: » قرئــت عــن هاملوضــوع

كثــري ســابقا، وال أنصــح بالتجربــة اطالقــا اال اذا كنــت تنــوي تدمــري اخلاليــا العصبيــة«.
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o  :العديد من األعضاء رحب بالفكرة وبدأ بإطالق النكات حوهلا، ومن ذلك قول أحدهم
» يالبيــه  ... رأحــو الطيبــني .. أجــل احلــني حتشــش وأنــت عــل االبتــوب ... والوالــد 

قاعــد مجبــك وأليــدري عنــك شــي وال ييجــي ببالــه أنــك حتشــش ... هههههههههههــه«.
النتيجــة النهائيــة: طرحــت الفكــرة مــن قبــل شــخص واحــد، تفاعــل معهــا )24( شــخصاً، 
)4( أشــخاص كانــوا قــد جربوهــا ســابقاً، )6( أشــخاص جربوهــا وعــادوا ليخــربوا اآلخريــن عــن 
حماســنها اجلميلــة، )4( حثــوا علــى عــدم جتربتهــا، الباقــي كان يعلــق باملــزاح والدعابــة ومل يكتبــوا 

فيمــا إذا جربوهــا أم ال.
وقــد ارتــأت الدراســة رصــد هــذا احلــوار وهــذه الواقعــة للداللــة علــى األثــر الكبــري الــذي ختلفــه 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومــا قــد يــؤدي ذلــك إىل نتائــج وخيمــة علــى شــبابنا، حــى دون أن 

يعلــم األهــل بذلــك.

الفرع الثاني: استبيان حول مدى وعي الشباب الخليجي بالجرائم اإللكرتونية

هدف االستبيان:
اخلطــرية  األبعــاد  أوهلمــا  أمريــن:  علــى  التدليــل  هــو  االســتبيان  مــن  الرئيــس  اهلــدف  كان 
الشــباب  لــدي  للجرائــم اإللكرتونيــة يف جمتمعاتنــا اخلليجيــة، وثانيهمــا أن هنــاك وعــي كاٍف 
اخلليجــي هبــذا النــوع مــن اجلرائــم، وبالفعــل أظهــرت نتائــج االســتبيان مــدى صحــة ذلــك. )مللحــق 

رقــم -4- للدراســة يبــني التفاصيــل الكاملــة هلــذا االســتبيان وحتليلــه االحصائــي الكامــل(
عينة االستبيان:

نظــراً ألمهيــة فئــة الشــباب يف اجملتمــع ولكوهنــا الفئــة األكثــر حيويــة وتأثــرياً فقــد مت اســتهداف 
هــذه الفئــة عنــد توزيــع االســتبيان، فاتصفــت العينــة بأهنــا عشــوائية ، واشــتملت علــى مســتويات 
تعليميــة متفاوتــة إىل حــٍد مــا وفئــة عمريــة حمــددة تنحصــر مــا بــني 21 – 25 معظمهــم طــالب 
جامعيــني، وحاولــت الدراســة أن تأخــذ رأي فئــات مــن مجيــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــا 
أمكــن، وبالرغــم مــن تفــاوت أعــداد الذيــن قامــوا بتعبئــة االســتبيان إال أنــه مت أخــذ )50( اســتمارة 
بشــكل عشــوائي مــن كل دولــة خليجيــة، ولكــن االســتبيان مل يهــدف للمقارنــة بــني دول جملــس 

التعــاون، إمنــا كان اهلــدف الوقــوف علــى املؤشــرات للــدول كمجتمــع واحــد جملتمــع الدراســة. 
جمع البيانات

جــاءت البيانــات يف هــذه الدراســة مــن اســتبيان مت إعــداده وتوزيعــه علــى عينــة عشــوائية تركــز 
يف جمملهــا علــى عينــات مــن الطــالب اجلامعيــني. ومت تنفيــذ عمــاًل ميدانيــاً اســتغرق مــدًة تزيــد 
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علــى أربعــة أشــهر خــالل فــرتة احلصــول علــى تلــك البيانــات تضمنــت اعتمــاد االســتبيان وتوزيعــه 
ومجعــه وتفريــغ بياناتــه.

وقبــل الشــروع الفعلــي يف العمــل امليــداين وقبــل توزيــع االســتبيان علــى العينــة املســتهدفة، مت 
توزيع االســتبيان على عينة جتريبية تتألف من مخســة عشــر مشــاركاً وذلك من أجل استكشــاف 
دقــة األســئلة ومــدى فهــم املســتجوبني هلــا. وبعــد تلــك املرحلــة التجريبيــة والتأكــد مــن مالئمــة 

االســتبيان للتنفيــذ أصبــح االســتبيان جاهــزاً للتوزيــع.
مت توزيع االســتبيان على )325( شــخصاً من األشــخاص املســتهدفني، ولكن مت احتســاب 
)50( اســتمارة مــن كل دولــة خليجيــة أي مــا جمموعــه )300( اســتبيان، تلــك الــيت متــت تعبئتهــا 
واإلجابــة عليهــا بشــكل صحيــح. حيــث أن الباقــي مت إمهالــه بســبب عــدم اإلجابــة مــن قبــل 
املســتجوبني، أو بســبب عــدم اجلديــة عنــد مــلء االســتبيان أو أن اإلجابــات غــري مكتملــة، 
وملراعــاة تســاوي عــدد االســتمارات بــني كافــة الــدول املســتهدفة باالســتبيان، وكان العــدد مــن 

الذيــن مشلهــم االســتبيان مــن الذكــور )182( ومــن اإلنــاث )118(.

املؤشرات الرئيسة لنتائج االستبيان:
وصلــت الدراســة جملموعــة مــن النتائــج الرئيســة التاليــة والــيت تعكــس بشــكل واضــح مــدى 
الفهــم والوعــي لــدى الشــباب اخلليجــي بــكل مــا يتعلــق هبــذه الوســائل اإللكرتونيــة احلديثــة، كمــا 

يعكــس شــغفه هبــا واســتعماله هلــا يف مجيــع مناحــي حياتــه)1(:

• )73%( يقضــون أكثــر مــن ثــالث ســاعات يوميــاً علــى االنرتنــت وهــي فــرتة بطبيعــة 	
احلــال ليســت بالقصــرية.

• )97%( يعتربون االنرتنت من الوسائل املفيدة يف احلياة.	
• )89%( يقــرون بأمهيــة نظــم املعلومــات وبأهنــا أصبحــت مــن متطلبــات احليــاة الضروريــة 	

الــيت ال غــى لنــا عنهــا.
• )68%( يرون أن تطور نظم املعلومات قد ساعد على انتشار اجلرمية.	
• )82%( يــرون أن الدخــول غــري املصــرح بــه جلهــاز احلاســب جرميــة وليــس جمــرد إشــارة 	

إىل مهــارة الفاعــل.
• •

• )1(  مت العتماد على ن�سبة الأغلبية يف كل �سوؤال )اأي من قاموا بالإجابة على موافق ب�سدة وموافق(.•
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• )74%( يعتــربون أن املعلومــات املوجــودة علــى احلاســب اآليل مــن األمــور الشــخصية 	
الــيت ال جيــوز كشــفها أو االطــالع عليهــا إال مــن قبــل صاحبهــا.

• )77%( يعتــربون أنــه مــن أســباب انتشــار هــذه اجلرائــم غيــاب القوانــني املتخصصــة 	
والرادعــة ملرتكبيهــا.

• )77%( ارتأوا أن تطور نظم املعلومات كان أسرع من تطور القوانني اليت تنظمها.	

• )85%( أفــادوا بوجــوب تدريــب كــوادر خاصــة ومتخصصــة للتعامــل مــع جرائــم نظــم 	
املعلومــات والتحقيــق فيهــا.
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الفصل األول

املظاهر القانونية املستحدثة 
التي تثريها الجرائم اإللكرتونية 

وسبل التعامل معها
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الفصل األول
املظاهر القانونية املستحدثة التي تثريها الجرائم اإللكرتونية 

وسبل التعامل معها
أفــرزت احليــاة املعاصــرة تطــورا ال متنــاه يف مجيــع جمــاالت ومناحــي احليــاة، ورافــق ذلــك هجمــة 
شرســة مــن اإلجــرام املعاصــر، بعضــه علــى شــكل إجــرام حديــث وبعضــه اآلخــر علــى شــكل 
إجــرام مســتحدث)1(، وكان ال بــد مــن مواجهــة شــاملة هلــذه التحديــات املعاصــرة، ســواء أكانــت 

مواجهــة قانونيــة أم قضائيــة أم أمنيــة أم حتقيقيــة.
وقــد مــس هــذا اإلجــرام وأمناطــه املعاصــرة جمموعــة مــن املبــادئ القانونيــة األصيلــة والراســخة، 
ومــن أمههــا مبــدأ الشــرعية »ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص«، ومبــدأ إقليميــة النــص اجلزائــي، فقــد 
أصبحــت أمنــاط ارتــكاب هــذه اجلرائــم ال تعــد وال حتصــى، حــى أصبحــت تضاهــي اجلرائــم 
اإلدارية، يف عدم التزامها بالشــق األول من مبدأ الشــرعية »ال جرمية إال بنص«. كما أصبحت 
هــذه اجلرائــم ترتكــب عــن بعــد مســتغلة التطــور احلاصــل يف أنظمــة املعلومــات والتكنولوجيــا، ممــا 

جعــل مبــدأ اإلقليميــة غــري قــادر لوحــده علــى مواجهــة مرتكــي هــذه اجلرائــم.
وســوف تتناول الدراســة هذا الفصل يف مبحثني كما يلي: املبحث األول: صعوبة تكييف 
اجلرائــم اإللكرتونيــة وســبل التعامــل القانــوين معهــا )اجلرائــم اإللكرتونيــة ومبــدأ الشــرعية(، املبحــث 

الثــاين: مشــكلة االختصــاص يف اجلرائــم اإللكرتونيــة )اجلرميــة اإللكرتونيــة عابــرة للحــدود(.

املبحث األول
صعوبة تكييف الجرائم اإللكرتونية وسبل التعامل القانوني معها

)الجرائم اإللكرتونية ومبدأ الشرعية(
مــن املســلم بــه أن النصــوص اجلزائيــة تتنــازع فيمــا بينهــا، فيكــون هنــاك واقعــة جرميــة يثــور 
الشــك حــول أي النصــوص التجرمييــة هــو األصلــح، وأيهــا أكثــر تناســباً لالنطبــاق والتطبيــق 
حلــل  القواعــد  مــن  العديــد  وضعــت  هنــا  ومــن  القانــوين،  ومنوذجهــا  ينســجم  وأيهــا  عليهــا، 
مشــكلة التنــازع الظاهــري بــني النصــوص، وأشــهرها: النــص اخلــاص يقيــد النــص العــام، والنــص

)1( أمــا اجلرائــم احلديثــة فهــي تلــك اجلرائــم الــيت ظهــرت تبعــاً لتطــور تكنولوجيــا املعلومــات ومــا رافقــه مــن ثــورة هائلــة يف وســائل االتصــال 
والتواصــل، واجلرائــم املســتحدثة تلــك اجلرائــم الــيت كانــت موجــودة ســابقاً ولكــن هــذه الوســائل احلديثــة يســرت ســهولة ارتكاهبــا، كمــا يســرت 

صعوبــة مالحقــة مرتكبيهــا والقبــض عليهــم. 
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طويــل املــدى يســتغرق النــص قصــري املــدى، والنــص األصلــي يغــي عــن النــص االحتياطــي، كمــا 
وضعــت العديــد مــن قواعــد تفســري نصــوص القانــون، مثــل قاعــدة »ال اجتهــاد يف مــورد النــص« 
وقاعــدة عــدم جــواز االجتهــاد والقيــاس يف النصــوص اجلزائيــة، وأن النصــوص اجلزائيــة ال حتتمــل 

التأويــل وال يتوســع يف تفســريها وتؤخــذ بأضيــق حدودهــا، وغــري ذلــك مــن القواعــد)1(.
إال أن كل هــذه القواعــد الــيت تســاعد القاضــي تقــف عنــد خــط أمحــر مفــاده: عــدم جــواز 
اخلــروج علــى مبــدأ الشــرعية، وعــدم جــواز خمالفتــه، فــال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص، ومــن هنــا 
ثــارت املشــكلة الكبــرية أمــام القضــاء يف كيفيــة التعامــل مــع اجلرائــم اإللكرتونيــة. وســوف نتنــاول 
هــذه املواضيــع يف هــذا املبحــث مــن خــالل مطالــب أربعــة كمــا يلــي: فيتعــرض املطلــب األول 
ملاهيــة القاعــدة، وخيصــص املطلــب الثــاين للتحديــات الــيت تواجههــا القاعــدة يف جمــال اجلرائــم 
اإللكرتونيــة، أمــا املطلــب الثالــث فســنتناول فيــه موقــف وثيقــة الريــاض للنظــام القانــوين املوحــد 
ملكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات لــدول جملــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة 2013)2( وبعــض 
التشــريعات اخلليجيــة مــن مبــدأ املشــروعية، واملطلــب الرابــع خيصــص لتطبيقــات عمليــة علــى عــدم 

انضبــاط التفســري يف قضايــا جرائــم املعلومــات.

املطلب األول
ماهية القاعدة

لقاعــدة  األول  الفــرع  فيخصــص  ثالثــة:  فــروع  املطلــب يف  هــذا  الدراســة  تتنــاول  ســوف 
الشــرعية يف القــرآن والســنة والفقــه اإلســالمي، والفــرع الثــاين لقاعــدة الشــرعية يف الفقــه القانــوين، 

أمــا الفــرع الثالــث فيتنــاول قاعــدة الشــرعية يف الدســاتري اخلليجيــة.
الفقهــاء  ســبق  اإلســالمي:  والفقــه  والســنة  القــرآن  فــي  الشــرعية  قاعــدة  األول:  الفــرع 
املســلمون غريهــم إىل معرفــة قاعــدة »ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص«)3( مــن خــالل تقريرهــم

)1( ملزيــد مــن التفصيــل حــول هــذه القواعــد واملواضيــع انظــر: حســي، شــرح قانــون العقوبــات، مرجــع ســابق، ص 93 ومــا بعدهــا. ورمســيس 
قانــون  ثــروت،  بعدهــا. وجــالل  ومــا  اإلســكندرية،1968، ص 217  املعــارف،  منشــأة  اجلنائــي،  للقانــون  العامــة  النظريــة  هبنــام، 
العقوبــات، القســم العــام، الــدار اجلامعيــة، بــريوت، د.ت، ص 63 ومــا بعدهــا. وكامــل الســعيد، شــرح األحــكام العامــة يف قانــون 

العقوبــات األردين »دراســة مقارنــة«، د.ن، د.م، 1998، ص 58 ومــا بعدهــا. 
)2(   هــذه هــي الصيغــة الــيت توصلــت هلــا جلنــة اخلــرباء املختصــني يف الــدول األعضــاء، ووافــق عليهــا أصحــاب املعــايل وزراء العــدل بــدول 
اجمللــس يف اجتماعهــم الرابــع والعشــرين الــذي عقــد بالريــاض اململكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 17 16 ذو القعــدة 1433 ه املوافــق 
3  2 أكتوبــر 2012 م مث اعتمدهــا اجمللــس األعلــى يف دورتــه الثالثــة والثالثــني 11-12 صفــر 1434 هـــ املوافــق 24-25 ديســمرب 
2012م يف مملكــة البحريــن كنظــام قانــون اسرتشــادي ملــدة أربــع ســنوات يتجــدد تلقائيــاً حــال عــدم ورود مالحظــات عليــه مــن الــدول 
األعضــاء وتســميته »وثيقــة الريــاض للنظــام القانــون املوحــد ملكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات لــدول اخلليــج العربيــة. ســوف يشــار إليهــا 

بعــد ذلــك يف هــذه الدراســة بتعبــري »الوثيقــة«.
)3( انظــر يف ذلــك تفصيــاًل: حممــد أمحــد عبــد الغــي، العدالــة يف أنظمــة اجملتمــع اإلســالمي، العدالــة االجتماعيــة -النظــام االقتصــادي -نظــام 

العقوبــات -نظــام احلكــم، مكتبــة صيــد الفوائــد، 2004، ص 440 ومــا بعدهــا.
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لقاعدتني )1( أوالمها قاعدة »ال حكم ألفعال العقالء قبل ورود النص » أي إن أفعال املكلف 
املســؤول ال ميكــن وصفهــا بأهنــا حمرمــة مــا دام مل يــرد نــص بتحرميهــا، وال حــرج علــى املكلــف 
أن يفعلهــا أو يرتكهــا حــى ينــص علــى حترميهــا. وثانيهمــا قاعــدة »األصــل يف األشــياء اإلباحــة، 
ــْرعي«؛ فاألشــياء واألفعــال ال جيــوز أنتعطــى حكمــاً إال  واألصــل يف األفعــال التقيــد باحلكــم الشَّ
إذا كان هنــاك دليــل شــرعي علــى هــذا احلكــم، إذ ال حكــم لألشــياء وألفعــال العقــالء قبــل ورود 
بِــنَي َحــىَّ نـَبـَْعــَث َرُســواًل«)2( وقَــاَل  تعــاىل: »لِئَــالَّ َيُكــوَن  الشَّــرْع، قَــاَل  اهلل تعالـــى: »َوَمــا ُكنَّــا ُمَعذِّ
ــٌة بـَْعــَد الرُُّســِل«)3(، وألن احلكــم ال ميكــن أن يثبــت إال بأحــد اثنــني، إمــا  لِلنَّــاِس َعَلــى اللَّــِه ُحجَّ
ــرْع وإمــا العقــل، أمــا العقــل فــال حمــل لــه هنــا ألن القضيــة قضيــة إجيــاب وحتــرمي، والعقــل ال  الشَّ
ميكــن أن يوجــب أو حيــرم، وليــس ذلــك منوطــاً بــه وإمنــا هــو منــوط بالشَّــرْع، فتوقــف احلكــم علــى 
ــرْع، كمــا جــاء بالقــرآن الكــرمي قولــه تعــاىل: »َونـَزَّْلنَــا َعَلْيــَك اْلِكتَــاَب تِبـَْيانًــا لِــُكلِّ َشــْيٍء«)4(  الشَّ
ْســاَلَم ِديًنــا«)5(. ـَـْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديَنُكــْم َوأمَْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمــيِت َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ وقولــه: “اْليـ

الفــرع الثانــي: قاعــدة الشــرعية فــي الفقــه القانونــي: تنســب هــذه القـاعـــدة بصياغتهـــا الالتينيــة 
»Nullum crimen. Nulla poena sine lege« )وترتجــم عــادة بأنــه ال جرميــة وال عقوبــة إال 
ــه واضعــو  ــا عـنـ ــي القــرن الثامــن عشــر، وأخذهـ ــذي عــاش فـ ــماين »فريبــاخ« الـ ــى األلـ بقانــون( إلـ
»تصريــح حقــوق اإلنســان والـــمواطن« الفرنســي عـــام 1789 )الـمـــادة 5(. وقليلــة هـــي الــدول 
القانونيــة. وإن وجــدت فإهنـــا تكــون دولــة دكتاتوريــة ومـــنبوذة  بقـاعـــدة  اليــوم  الـتـــي ال تأخــذ 
عـلـــى الـــمستوى العالـــمي. فقــد كـــان أكــرب مهــوم ثــوار فرنســا عـــام 1789، حتقيــق الـــمساواة 
تتطلــب  الـــمساواة  وهــذه  الـــمعاقبة،  ويف  اجلزائيــة  الـــمسؤولية  فـــي  القانــون،  أمـــام  النــاس  بــني 
القضــاء عـلـــى الفئــات الـــمستغلة الـتـــي ســخرت احلـكـــم والدولــة لـمصاحلهـــا، وهــذا مـــا فـعـــلته 
حــني قضــت عـلـــى النبــالء واالقطاعيــني وقلـــمت أظفــار رجــال الدين)6(.ويعــد هــذا املبــدأ مــن 

)1( انظــر يف ذلــك: وهبــة الزحبلــي، الفقــه اإلســالمي وأدلتــه، دار الفكــر، دمشــق، 1984، )288/4(. عبــد القــادر عــودة، التشــريع 
اجلنائي اإلســالمي مقارناً بالقانون الوضعي، مؤسســة الرســالة، بريوت، 2000، )115/1(. ســعيد حوى، اإلســالم، الطبعة الرابعة، 

دار الســالم، القاهــرة، 2001، ص569.  
)2( سورة اإلسراء، اآلية 15.

)3( سورة النساء، 165.
)4( سورة النحل، اآلية 89.  

)5(  سورة املائدة، آلية 3.  
)6( عبــد الوهــاب حومــد، نظــرات معاصــرة علــى قاعــدة قانونيــة اجلرائــم والعقوبــات يف التشــريع املقــارن، جملــة احلقــوق، جامعــة 

الكويــت، الكويــت، العــدد الرابــع / الســنة الرابعــة، 2000، ص9.  
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أقــدس مــا توارثتــه اإلنســانية يف عهدهــا اجلديــد وعلــى أعتابــه دانــت رقــاب الفســاد والطغــاة 
واالســتبداد وحتكــم القضــاة، األمــر الــذي حــدا إىل تطبيــق هــذا املبــدأ تطبيقــا جامــدا يف بدايــة 
أي  مــن  القاضــي  حــرم  ممــا  التقليديــة  املدرســة  ظــل  يف  وأنصــاره  بكاريــا  جانــب  مــن  عهــده 
ســلطة تقديريــة ووضعــت التشــريعات يف ظــل العقوبــة الواحــدة. مث أصبــح هــذا املبــدأ مالزمــا 
للتشــريعات ال يفارقهــا، تنــص عليــه يف دســاتريها أحيانــا ويف تشــريعاهتا العاديــة أحيانــاً أخــرى)1(.
ــمفكرين الكبــار، مثــل »روســو« و«مونتســيكيو«  ــن مثــرات الـ كمــا يعــد هــذا املبــدأ مثــرة مـ
و«فولتري«، وتثقف عـلـــى مبادئهم فـــي احلقل اجلزائي أتباع هلم، أسسوا العلوم اجلنائية وأقاموهـــا 

عـلـــى فكــرة احلــق والقانــون، 
ويقــف عـلـــى رأس هــؤالء االيطــايل »بكاريــا«. كمــا أكــد الفرنســي »روســو« عـلـــى أنــه: 
»أنـــه ال ميكــن أن توجــد حـريـــة، طالـــما أن ســلطة القضــاء غـيـــر مفصولــة ومســتقلة عـــن الســلطة 
ــا الـتـــي تســتطيع أن تضــع  التشــريعية والتنفيذيــة«، وقــال: »إن القوانــني )الـــمنشورة( هـــي وحدهـ

العقوبـــات، الـــمطبقة عـلـــى اجلرائــم«.
اهتمــت دســاتري دول جملــس  الخليجيــة:  الدســاتير  فــي  الشــرعية  قاعــدة  الثالــث:  الفــرع 
التعــاون هبــذه القاعــدة وهــذا املبــدأ، فنجدهــا يف املــادة )40( مــن الدســتور القطــري وجــاء فيهــا 
مــا يلــي: »ال جرميــة وال عقوبــة إال بقانــون«، واملــادة )27( مــن الدســتور اإلمــارايت وجــاء فيهــا: 
»حيــدد القانــون اجلرائــم والعقوبــات«، واملــادة )21( مــن الدســتور العمــاين وجــاء فيهــا: » ال 
جرميــة وال عقوبـــة إال بنــاء علــى قانــون«، واملــادة )32( مــن الدســتور الكويــيت وجــاء فيهــا: » 
ال جرميـــة وال عقوبـــة إال بنــاء علــى قانــون«، واملــادة )20( مــن دســتور مملكــة البحريــن وجــاء 
فيهــا:  » ال جرميـــة وال عقوبـــة إال بنــاء علــى قانــون«. ومبــا أن الدســتور يرتبــع علــى قمــة هــرم 
النظــام القانــوين يف أي دولــة فــال جيــوز ألي تشــريع آخــر أن خيالــف مــا ورد فيــه، ولذلــك ال 
القــرارات. اللوائــح واألنظمــة وال يف  العــادي وال يف  القانــون  النــص ال يف  هــذا  جيــوز خمالفــة 

املطلب الثاني
التحديات التي تواجهها القاعدة يف مجال الجرائم اإللكرتونية

ال منــاص مــن االعــرتاف بــأن ظاهــرة اجلرائــم اإللكرتونيــة الــيت باتــت تتخــذ أمناطــا جديــدة 
وضربــا مــن ضــروب الــذكاء اإلجرامــي ، متثــل بــال شــك حتديــا جديــا وجديــدا يف الوقــت احلاضــر، 

)7( مشســان ناجــي صــاحل اخليلــي، اجلرائــم املســتخدمة بطــرق غــري مشــروعة لشــبكة اإلنرتنــت، دراســة مقارنــة، القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، 
القاهــرة، 2009، ص45. وانظــر أيضــاً:

Beccaria. Les olé lits et les peines. P.67 Montesquieu. L›esprit des Lois. Livre XL Chap.VI. 
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ووضــع  لتجاوزهــا  ســعياً  جوانبهــا،  وإبــراز  التحديــات  هــذه  علــى  التعــرف  يتوجــب  ممــا 
التشــخيص األمثــل للظاهــرة ومكافحتهــا علــى صعيــد التجــرمي والعقــاب مــن ناحيــة، وعلــى صعيــد 
املالحقــة اإلجرائيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــذا يســتلزم أمريــن؛ أوهلمــا: االنطــالق مــن االقتنــاع 
خبطــورة هــذه الظاهــرة ، وحماولــة التوفيــق بــني احــرتام مبــدأ الســيادة الوطنيــة لــكل دولــة يف صورتــه 
التقليديــة، والنــزول ولــو بقــدر أمــام ضــرورات ومقتضيــات التعــاون القضائــي الــدويل الــذي بقــدر 
جناحــه تتحقــق  فعاليــة كل اجلهــود واإلمكانيــات املســخرة  للتصــدي لظاهــرة اجلرائــم اإللكرتونيــة 
ومكافحتهــا، وثانيهمــا: تطويــر البنيــة التشــريعية اجلنائيــة  بــذكاء تشــريعي متواصــل ودؤوب يســد 
ثغرات األنظمة اجلنائية على حنو جيعلها قادرة على إخضاع هذه اجلرائم ألوصافها ونصوصها، 
ومواكبــة التطــورات الــيت يتوســل هبــا مرتكبــو هــذه اجلرائــم، علــى أن يتــم هــذا التطــور يف إطــار 
القانــون وكفالــة احــرتام مبــدأ شــرعية اجلرائــم والعقوبــات مــن ناحيــة، ومبــدأ الشــرعية اإلجرائيــة مــن 

ناحيــة أخــرى،  وأن يتكامــل هــذا التطــور يف الــدور واهلــدف مــع املعاهــدات الدوليــة)1(.
وتواجــه القاعــدة حتديــان رئيســان علــى درجــة كبــرية مــن اخلطــورة؛ أوهلمــا اجتــاه التشــريعات 
واللــذان  التفســري،  يف  التوســع  وثانيهمــا  الفضفاضــة،  الواســعة  التعابــري  إىل  املعاصــرة  العقابيــة 
يشــكالن نتيجــة طبيعيــة لبعضهمــا البعــض، وســتتناول الدراســة ذلــك مــن خــالل فرعــني: خيصــص 
املعلوماتيــة،  اجلرائــم  مــع  التعامــل  التقليديــة علــى  النصــوص  قــدرة  عــدم  الفــرع األول ملوضــوع 

وخيصــص الفــرع الثــاين ملوضــوع التعابــري الواســعة الفضفاضــة.

الفرع األول: عدم قدرة النصوص التقليدية على التعامل مع الجرائم اإللكترونية
لــكل مــن اجلرائــم العاديــة وجرائــم نظــم املعلومــات جــاٍن وجمــي عليــه، فاجلــاين يف هــذه اجلرميــة 
لــه دافــع مثــل اجلــاين يف اجلرائــم العاديــة، وجرائــم نظــم املعلومــات تقــع علــى األمــوال كمــا تقــع 
علــى األشــخاص ـ مثلهــا مثــل اجلرائــم العاديــة ـ إال أن االختــالف يــربز مــن ناحيتــني؛ أوالمهــا يف 
أداة اجلرميــة، فــاألداة يف جرائــم نظــم املعلومــات تكــون ذات تقنيــة عاليــة فائقــة األداء، فمــن يقــوم 
هبــذه اجلرميــة يكــون عــادة ذا ذكاء حــاد، فهــو يعلــم طرائــق اســتعمال هــذه األداة ويبتكــر طرائــق 
جديــدة ووســائل تســاعد يف ارتــكاب جرميتــه، ويف جتــرمي هــذا النــوع مــن اجلرائــم قــد يتــم اللجــوء 
إىل النصــوص اجلزائيــة التقليديــة، ومثــال ذلــك جرائــم الســرقة واالختــالس والرشــوة والتحــرش 
اجلنســي بقاصــر، وثانيهمــا نــوع آخــر مــن جرائــم نظــم املعلومــات مل يكــن موجــوداً، وظهــر نتيجــة

)1( مفتــاح بوبكــر املطــردي، اجلرميــة اإللكرتونيــة والتغلــب علــى حتدياهتــا، ورقــة مقدمــة إىل املؤمتــر الثالــث لرؤســاء احملاكــم العليــا يف الــدول 
العربيــة جبمهوريــة الســودان املنعقــد يف 23-25 / 9 / 2012، ص 20.
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التطــور التقــي والعلمــي والتكنولوجــي اهلائــل، وهــذا النــوع مــن اجلرائــم ال ميكــن التعامــل معــه وفــق 
 Unlawfully gains( النصــوص اجلنائيــة التقليديــة، ومثالــه الدخــول غــري املصــرح بــه ملوقــع إلكــرتوين
Access to a Website or Information Technology( أو إعاقــة عمــل املواقــع اإللكرتونيــة الــيت 

 hindering or( تقــدم خدمــات عامــة، أو الــيت تســتعمل مــن قبــل جهــات حكوميــة أو خاصــة
 delaying access to a service, system, program or database through the Internet or an

.)information technology

ومبــا أن األداة املســتخدمة يف ارتــكاب هــذا النــوع مــن اجلرائــم عاليــة التقنيــة، تســتخدم مــن 
قبــل جمــرم ذكــي فإهنــا تســتوجب وجــود طاقــات وطرائــق ووســائل مكافئــة ملواجهتهــا ومكافحتهــا 
واحلــد مــن خطرهــا علــى اجملتمــع، مــن ناحيــة، كمــا تتطلــب تشــريعات قــادرة علــى التعامــل معهــا 
مــن ناحيــة أخــرى، فتطــور اجلرميــة يســتوجب أن يكــون هنــاك تطــور يف األســاليب التشــريعية 

واألمنيــة ملواجهتهــا.
وحقيقــة األمــر أن املشــكلة الكــربى الــيت تواجــه الــدول يف موضــوع جرائــم املعلوماتيــة هــي 
وجــود التشــريعات القــادرة علــى التعامــل مــع هــذا النــوع مــن اجلرائــم، وهــل تكفــي التشــريعات 
التقليديــة الســتيعاهبا، أم أن هنــاك حاجــة ملحــة لوجــود القوانــني املعاصــرة القــادرة علــى التعامــل 
مــع كل نــوع مــن أنــواع جرائــم نظــم املعلومــات؟ يف ظــل علمنــا األكيــد بقاعــدة الشــرعية، وأنــه 
ال جرميــة وال عقوبــة إال بقانــون؛ أي إن القاضــي ال يســتطيع أن يتوســع بتفســري نصــوص قوانــني 
العقوبــات التقليديــة اســتيعابا خيــرج هــذه النصــوص عــن مضامينهــا، ويضمنهــا جرائــم جديــدة، 
وأفعــاال ال تعتــرب وفقــاً هلــذه التشــريعات جرميــة، فنصــوص التجــرمي ال يتوســع يف تفســريها، وال 

يقــاس عليهــا، وال جيتهــد فيهــا.
وقــد ثــار هــذا املوضــوع يف فرنســا، للنظــر يف مــدى انطبــاق نصــوص التجــرمي التقليديــة 
كالســرقة أو خيانــة األمانــة علــى مثيالهتــا املرتكبــة يف العــامل االفرتاضــي. ومــن أمثلــة ذلــك صــدور 
التصميمــات  الشــركات بتصويــر  قيــام موظــف بإحــدى  باعتبــار  الفرنســية  مــن احملاكــم  حكــم 
اخلاصــة بآلــة لتصنيعهــا وتســويقها مبشــروع آخــر باالســتعانة هبــذه التصميمــات ســرقة وذلــك دون 
أن يبحــث فيمــا إذا كانــت هــذه التصميمــات حمميــة بــرباءة االخــرتاع أوال. وحكــم آخــر باعتبــار 
أخــذ نســخة مــن قائمــة عمــالء مشــروع مكونــا جلرميــة خيانــة أمانــة وفقــا للمــادة )1/408( مــن 

قانــون العقوبــات الفرنســي )1(.
)1(  انظــر يف ذلــك: مدحــت رمضــان، جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص واإلنرتنــت، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2000، ص 18. 
وفتــوح عبــد اهلل الشــاذيل، جرائــم االعتــداء علــى األشــخاص واألمــوال، دار املطبوعــات اجلامعيــة، اإلســكندرية 2002، ص 605.
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يف حــني أن هنــاك العديــد مــن األحــكام األمريكيــة والفرنســية الــيت صــدرت والــيت رفضــت 
عــن طريــق  املرتكبــة  اجلرائــم  األمانــة( علــى  الســرقة وخيانــة  )مثــل  التقليديــة  النصــوص  تطبيــق 

.)1( اإلنرتنــت 
الفــرع الثانــي: التعابيــر الواســعة الفضفاضــة: ترتــب قواعــد اجلــزاء عقوبــات علــى منتهكيهــا، 
ولذلــك فــإن املتفــق عليــه واملســتقر أن التشــريعات اجلزائيــة تتســم بدقــة العبــارات ووضوحهــا، 
وتلقــي تبعــة هــذه املســؤولية علــى املشــرع، الــذي جيتهــد يف وضــع الصياغــات والعبــارات احملــددة 

والدقيقــة، والــيت تســهل علــى القاضــي تطبيقهــا وحتديــد املقصــود منهــا.
ويرتتــب علــى ذلــك أن أي تفســري يتوســع بــه جيــب أن يكــون دائمــاً ملصلحــة املتهــم، 
وجيــب أن يغلــب كفــة الــرباءة علــى كفــة اإلدانــة، فــإذا مــا تناهــى الشــك إىل ضمــري القاضــي، فإنــه 
مييــل دائمــا للــرباءة، فالشــك يفســر ملصحــة املتهــم، وحيكــم القاضــي بنــاء علــى اليقــني وال حيكــم 

علــى أي شــك أو ختمــني.

ولكــن هــذه العبــارات انتشــرت بشــكل واســع يف نصــوص بعضهــا ممــا يعتــرب مــن قبيــل 
اجلرائــم التقليديــة، وبعضهــا اآلخــر ممــا يعتــرب مــن قبيــل اجلرائــم املعاصــرة املســتحدثة، واألمثلــة علــى 
ذلــك كثــرية: الغــش املعلومــايت، التزويــر املعلومــايت، املســاس باملعطيــات أو الربامــج، عرقلــة عمــل 
وأداء احلاســوب، إدخــال بيانــات ومهيــة، إدخــال معلومــات مــزورة، التالعــب بالربامــج، التجســس 
الصناعــي، تغيــري برامــج التشــغيل، خلــق برامــج جديــدة، االعتــداءات علــى نظــام املعاجلــة اآلليــة 
للمعطيــات، الدخــول والبقــاء غــري املشــروع يف نظــام املعاجلــة اآلليــة للمعطيــات، االعتــداءات 
العمديــة علــى نظــام املعاجلــة اآلليــة للمعطيــات، االعتــداءات العمديــة علــى ســالمة املعطيــات 

املوجــودة داخــل النظــام.
وتطبيقــاً لذلــك ورد يف قانــون العقوبــات الفرنســي ويف املــادة 323 منــه بفقراهتــا املختلفــة 
بعــض مــن اجلرائــم املعلوماتيــة، ومثاهلــا مــا يلــي: تنــص املــادة )1/323( مــن قانــون العقوبــات 
الفرنســي علــى أن: »فعــل الدخــول أو البقــاء غــري املشــروع يف نظــام املعاجلــة اآلليــة للمعطيــات 
أو يف جــزء منــه، يعاقــب باحلبــس ملــدة ســنة وبغرامــة 100,000 فرنــك فرنســي فــإذا نتــج عــن 
الدخول أو البقاء سواء حمو أو تغيري يف املعطيات املوجودة يف النظام أم تعييب تشغيل النظام، 

)2(  انظــر يف اخلالفــات الفقهيــة والقضائيــة حــول هــذا املوضــوع: اخليلــي، اجلرائــم املســتخدمة بطــرق غــري مشــروعة لشــبكة اإلنرتنــت، مرجــع 
ســابق، ص 50 ومــا بعدهــا.
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فــان العقوبــة تصبــح احلبــس ملــدة ســنتني، والغرامــة الــيت تصــل إىل 200,000 فرنــك فرنســي«)1(. 
كما تعاقب املادة 2/323 من قانون العقوبات الفرنسي “ كل من عطل أو أفسد نشاطاً أو 
وظائف نظام املعاجلة اآللية للمعطيات باحلبس حى ثالث سنوات وبالغرامة حى 300,000 
فرنــك«. كمــا تعاقــب املــادة 3/323 مــن قانــون العقوبــات الفرنســي” كل مــن أدخــل بطريــق 
تلــك  الغــش  بطريــق  عــدل  أو  حمــا  أو  للمعطيــات،  اآلليــة  املعاجلــة  نظــام  الغــش معطيــات يف 
املعطيــات بعقوبــة احلبــس حــى ثــالث ســنوات، وبعقوبــة الغرامــة حــى 300,000 فرنــك«)2(. 
أمــا قانــون إســـــــــاءة اســتخدام احلاســوب اإلجنليــزي )UK Computer Misuse Act 1990( فقــد 
قســم جرائــم احلاســوب علــى أســاس التمييــز بــني صــور ثــالث فقــط؛ أوهلــا التوصــل غــري املصــرح 
بــه مــع نظــام احلاســوب، وثانيهمــا التوصــل غــري املصــرح بــه بقصــد ارتــكاب جرميــة أخــرى، وثالثهــا 
التعديل غري املصرح به للمعطيات املخزنة باحلاســوب مبا يف ذلك اإلتالف)3(.والتعابري الواســعة 
الفضفاضــة ظاهــرة جليــة يف كافــة أحــكام هــذا القانــون، حيــث يســتهل القانــون هبــذه العبــارة: 
»مرســوم لصياغــة تدابــري حلمايــة مــواد احلاســب اآليل ضــد الدخــول الغــري مصــرح بــه أو تعديلهــا؛ 

وكذلــك لألهــداف ذات الصلــة«)4(.

املطلب الثالث
موقف وثيقة الرياض وبعض القوانني الخليجية من مبدأ املشروعية

 املالحــظ علــى كافــة القوانــني املتعلقــة باجلرائــم اإللكرتونيــة أهنــا تبــدأ يف موادهــا األوىل بوضــع 
التعاريــف للعديــد مــن املصطلحــات املســتعملة فيهــا، وذلــك أمــر طبيعــي، كــون هــذا املوضــوع 
يتعلــق بنــواٍح فنيــة جــد دقيقــة ومتشــعبة، ســعياً إلزالــة الغمــوض عنهــا، ولتوضيحهــا وجلعلهــا قابلــة

(1)	2:	Art	3231/: «le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tous ou une partie d’un système 

de	 traitement	autorisée	de	donnée	est	puni	d’un	an	d’emprisonnement	et	de	100000F	d’amende.	

Lorsqu’il	en	est	résulte	soit	la	suppression	ou	la	modification	des	données	contenues	dans	le	système	

soit une alteration du fonctionnement de ce système la peine est de 2 ans d’emprisonnement et de 

200000 F d’amende ».

(2) Art 3232/:" le fait d’introduire frauduleusement des donnée dans un système de traitement automatise 

ou	de	supprimer	ou	de	modifier	 frauduleusement	 les	données qu’il contient est puni de trois ans 

d’emprisonnement."

)3(   إياس اهلاجري، وحدة خدمات اإلنرتنت، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، 2001، ص 20.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/18   :4(  قانون إساءة احلاسب اآليل لعام 1990 )الربيطاين(. استخرج من(
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للتطبيــق، ويف ذلــك خــروج علــى املبــادئ العامــة املســتقرة –بطبيعــة احلــال- يف الفقــه اجلنائــي 
يف أنــه ليــس مــن واجــب املشــرع اللجــوء لوضــع التعريفــات إال يف أضيــق احلــدود وعلــى ســبيل 

االســتثناء، وأن التعريــف يــرتك للفقــه والقضــاء.
وتفريعــاً عمــا ســبق وبالرجــوع ألحــكام وثيقــة الريــاض للنظــام القانــوين املوحــد ملكافحــة جرائــم 
تقنية املعلومات لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 2013، فإننا جند أهنا جلأت ويف املادة 
األوىل منهــا إىل وضــع التعاريــف للعديــد مــن املصطلحــات واملفاهيــم اإللكرتونيــة وهــي: البيانــات 
واملعلومــات اإللكرتونيــة، الربامــج، نظــام املعلومــات اإللكــرتوين، وســيلة تقنيــة املعلومــات، الشــبكة 
املعلوماتيــة، املســتند اإللكــرتوين، املوقــع، االلتقــاط، االحتيــال املعلومــايت. وكذلــك فعلــت العديــد 
مــن القوانــني اخلليجيــة مثــل قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات اإلمــارايت ونظــام مكافحــة 

جرائــم املعلوماتيــة الســعودي وقانــون مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة القطــري. 
وكان البــد مــن إجــراء الدراســة للتعريفــات الــيت وردت يف هــذه القوانــني، وإجــراء املقارنــة 
بينهــا للوقــوف علــى مــدى دقتهــا يف الصياغــة اجلنائيــة، ومــدى التحديــد يف املفاهيــم، ووجدنــا 

مــا يلــي:
املصطلحــات  األخــرى، حماولــة حصــر كافــة  التشــريعات  فعلــت  الوثيقــة، وكــذا  حاولــت 
واملفاهيــم املتعلقــة باجلرائــم اإللكرتونيــة، وبعبــارة أخــرى أهنــا اجتهــدت يف اختيــار جمموعــة مــن 
املفاهيــم مــن عــامل احلاســوب واإلنرتنــت ونظــم املعلومــات وارتــأت أن هــذه املفاهيــم هــي األكثــر 
شــيوعا واألكثــر حاجــة لالســتخدام يف عــامل القانــون اجلنائــي فوضعــت التعريفــات اخلاصــة هبــا. 
الربامــج،  البيانــات واملعلومــات اإللكرتونيــة،  مــن:  لــكل  الوثيقــة تعريــف  فقــد ورد يف  ولذلــك 
نظــام املعلومــات اإللكــرتوين، وســيلة تقنيــة املعلومــات، الشــبكة املعلوماتيــة، املســتند اإللكــرتوين، 
اختــار  أنــه  لوجدنــا  اإلمــارايت  القانــون  تأملنــا  ولــو  املعلومــايت.  االحتيــال  االلتقــاط،  املوقــع، 
املفاهيــم واملصطلحــات التاليــة: املعلومــات اإللكرتونيــة، الربنامــج املعلومــايت، نظــم املعلومــات 
اإللكرتونيــة، الشــبكة املعلوماتيــة، املســتند اإللكــرتوين، املوقــع، وســيلة تقنيــة املعلومــات، البيانــات 
احلكوميــة. أمــا النظــام الســعودي فقــد ارتــأى أن املفاهيــم التاليــة هــي املهمــة: النظــام املعلومــايت، 
الشــبكة املعلوماتيــة، البيانــات، برامــج احلاســب اآليل، احلاســب اآليل، الدخــول غــري املشــروع، 
الــذي العمــاين)1(  القانــون  احلــال  وكذلــك  االلتقــاط.  اإللكــرتوين،  املوقــع  املعلوماتيــة،  اجلرميــة 

)1( قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات العمــاين الصــادر مبرســوم ســلطاين رقــم 11 لســنة 2012 يف 2 مــن ربيــع األول ســنة 1432هـــ 
املوافــق: 6 مــن فربايــر ســنة 2011م.  



-40-

 عــرف العديــد مــن املصطلحــات وهــي: تقنيــة املعلومــات، جرائــم تقنيــة املعلومــات، البيانــات 
الشــبكة  املعلومــات،  تقنيــة  احلكوميــة، وســيلة  واملعلومــات  البيانــات  اإللكرتونيــة،  واملعلومــات 
املعلوماتيــة، املوقــع اإللكــرتوين، الربنامــج املعلومــايت، النظــام املعلومــايت، مــزود اخلدمــة، البطاقــة 
املالية، االلتقاط، احملتوى، املواد اإلباحية، األعضاء البشرية. وبالرجوع للقانون القطري)1( الذي 
مت التصديق عليه حديثاً فإننا جند أنه توسع بتعريف عدد كبري من مفاهيم علم احلاسوب وهي: 
تقنية املعلومات، البيانات واملعلومات اإللكرتونية، الشبكة املعلوماتية، نظام معلومايت، الربنامج 
املعلومايت، معاجلة املعلومات، بيانات املرور، احملرر اإللكرتوين الرمسي، املوقع اإللكرتوين، اجلرمية 
اإللكرتونية، االلتقاط، بطاقة التعامل اإللكرتونية، اجلهة املختصة، مزود اخلدمة، معلومات املشرتك. 

 إن املطلع على كل هذه التعريفات خيرج بالعديد من النتائج أمهها:
• عــدم انضبــاط التعريفــات يف كثــري مــن احلــاالت، والتدليــل علــى ذلــك باالختــالف يف 	

التعريــف بــني القوانــني املختلفــة، وكذلــك بينهــا وبــني الوثيقــة.
• قــام 	 البعــض منهــا  التعريفــات حــى أن  التوســع يف  جلــأت بعــض هــذه القوانــني إىل 

بتعريــف جرائــم حمــددة بذاهتــا مثــل تعريــف جرميــة »االحتيــال املعلومــايت« الــوارد يف 
الوثيقــة)2( وتعريــف »الدخــول غــري املشــروع« الــوارد يف النظــام الســعودي)3(، واحلقيقــة 
أن هــذا غــري مستســاغ يف السياســة التشــريعية، بــأن يلجــأ القانــون إليــراد التعريفــات 
للجرائــم، وحــى لــو كان هنــاك حكمــة تشــريعية مــن ذلــك فــإن تعريــف اجلرميــة يكــون 

يف مكاهنــا مــن القانــون وليــس يف املــادة املخصصــة للتعريفــات يف بدايتــه.
• »اجلرميــة 	 بتعريــف  القيــام  إىل  األمــر  وصــل  حــى  بعيــداً  التشــريعات  بعــض  ذهبــت 

اإللكرتونيــة« ذاهتــا كمــا ورد يف النظــام الســعودي وأطلــق عليهــا »اجلرميــة املعلوماتيــة« 
والقانــون القطــري الــذي أبقــى علــى تســمية »اجلرميــة اإللكرتونيــة«، والقانــون العمــاين 
الــذي أطلــق عليهــا تســمية »جرائــم تقنيــة املعلومــات«)4(، بالرغــم مــن أن هــذا التعريــف 

أمــر فقهــي أو قضائــي ال يزيــد وال يؤخــر يف التشــريع.
•

)1( قانون اجلرائم اإللكرتونية القطري رقم )14( لسنة 2014.  
)2( عرفــت الوثيقــة جرميــة »االحتيــال املعلومــايت« بأهنــا: »التأثــري يف نظــام املعلومــات اإللكــرتوين أو وســيلة تقنيــة املعلومــات عــن طريــق الربجمــة 

أو التدخــل أثنــاء تطبيــق الربنامــج أو إدخــال بيانــات غــري صحيحــة أو غــري مكتملــة أو بأيــة طريقــة أخــرى.«
)3( عــرف النظــام جرميــة »الدخــول غــري املشــروع« بــأن: » دخــول شــخص بطريقــة متعمــدة إىل حاســب آيل، أو موقــع إلكــرتوين، أو نظــام 

معلومــايت، أو شــبكة حاســبات آليــة غــري مصــرح لذلــك الشــخص بالدخــول إليهــا«.
)4( انظر املبحث التمهيدي من هذه الدراسة.
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• معظــم هــذه التعريفــات كانــت واســعة فضفاضــة، غــري دالــة بشــكل دقيــق علــى التجــرمي 	
املقصــود مــن الفعــل، فهــذه التعريفــات قــد تكــون صاحلــة للدراســات األكادمييــة يف علــم 

احلاســوب، ولكنهــا ليســت كذلــك يف جمــال التجــرمي.
• بعــض التشــريعات توســعت بوضــع التعريفــات؛ مثــل القانــون القطــري، وبعضهــا كان 	

مقتضبــا مثــل النظــام الســعودي.
• لــدى االطــالع علــى هــذه التعريفــات يشــعر القــارئ أنــه يــدرس كتابــاً حــول نظــم 	

والعقــاب. بالتجــرمي  يتعلــق  قانونــاً  وليــس  املعلومــات 
ومــا تــراه الدراســة أن وجــود هــذا الكــم الكبــري يف مفاهيــم علــم احلاســوب ضمــن قوانــني 
عقابيــة، أمــر خيــرج عــن سياســة التجــرمي، وخيــرج عــن املألــوف يف فــن الصياغــة والكتابــة التشــريعية، 
ممــا يلــزم علينــا القــول بأنــه ليــس مــن الســهل علــى القاضــي اإلملــام هبــذه التعريفــات ومعرفــة املقصــود 
منهــا، وهــو بطبيعــة احلــال ســيلجأ للخــربة يف هــذا اجملــال، ممــا جيعــل العديــد منهــا يف غــري موضعــه.

للشــرح  يكــون  أن  جيــب  اإللكرتونيــة ال  اجلرائــم  مكافحــة  قانــون  التعريــف يف  أن  ونــرى 
والتوضيــح، ويكــون يف حــال أن هنــاك مفهــوم مــن مفاهيــم اجلرائــم اإللكرتونيــة حيتمــل أكثــر 
القانــون  يــأيت دور  مــن داللــة، ومــن مث  قبــل خــرباء احلاســوب، وحيــوي أكثــر  مــن  مــن معــى 
لإلشــارة للداللــة الــيت يبتغيهــا املشــرع يف جمــال تطبيــق هــذا القانــون، وهــذا مــا مل حيصــل يف كافــة 
التشــريعات الســابقة، حيــث إن معظمهــا مفاهيــم إلكرتونيــة معروفــة ومتفــق عليهــا لــدى خــرباء 
احلاســوب ودارســيه، ومــن قبيــل التنــدر أن املشــرع إذا مــا ارتــأى أن يعطــي درســاً حــول مفاهيــم 
علــم احلاســوب فيســتطيع اإلشــارة إىل جمموعــة مــن املراجــع العلميــة لكــي يرجــع إليهــا القاضــي.

املطلب الرابع
تطبيقات عملية على عدم انضباط التفسري يف قضايا الجرائم 

اإللكرتونية
ســاد التوســع يف التفســري قضــاء معظــم الــدول، ســواء تلــك الــيت ال زالــت تعتمــد علــى 
النصــوص التقليديــة وتطبقهــا علــى اجلرائــم املعلوماتيــة، أو حــى يف الــدول الــيت وضعــت تشــريعات 
خاصــة باجلرائــم املعلوماتيــة. ونأخــذ علــى ذلــك العديــد مــن األمثلــة، ففــي فرنســا ســارت حمكمــة 
النقــض الفرنســية وأكــدت إمكانيــة ســرقة التيــار الكهربائــي وأيضــا ســرقة خــط التليفــون وإن مل 
يكــن مــاال ماديــا ملموســا ولكنــه رغــم ذلــك قابــل للحيــازة واالنتقــال، ويــرى أصحــاب هــذا الــرأي 
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أن القضــاء الفرنســي جلــأ إىل التوســع يف تفســري معــى فعــل االختــالس املكــون جلرميــة الســرقة 
حــى يشــمل بالعقــاب مثــل هــذه األحــوال الــيت ال تقــع أصــال حتــت طائلــة املــادة )2/379( مــن 
قانــون العقوبــات الفرنســي املتعلقــة بالســرقة، ويســتطرد أصحــاب هــذا الــرأي قائلــني بــأن هــذا 
التطــور قــد انتهــى بــه األمــر إىل التســليم بوقــوع هــذه الســرقة )ســرقة االســتعمال( علــى الدعامــة 
الــيت حتتــوى علــى الربامــج واملعلومــات يف الوقــت الــالزم لتصويرهــا مهمــا كان قصــرياً وإن مل يصــل 
القــول بوقــوع الســرقة علــى املعلومــات وحدهــا. ويســتندون كذلــك لصحــة مــا ذهبــوا إليــه بالتقريــر 
الســنوي الصــادر مــن حمكمــة النقــض الفرنســية يف ســنة 1979 الــيت اعرتفــت صراحــة إىل أهنــا 
اضطــرت إىل جتــرمي ســرقة االســتعمال إال أهنــا تفضــل علــى هــذا االجتهــاد القضائــي أن يتدخــل 
املشــرع الفرنســي بنــص صريــح جيــرم طبيعــة االســتعمال حــى حتتفــظ جرميــة الســرقة مبدلوهلــا )1(. 
ومــن ذلــك أيضــاً أن حمكمــة »Douai« وحمكمــة باريــس أيضــاً قــد اعتربتــا قيــام جرميــة النصــب 
)التقليديــة( حــني قيــام شــخص باســتخدام بطاقــة لســحب أكثــر مــن رصيــده )2(، باإلضافــة إىل 
العديــد مــن أحــكام احملاكــم الفرنســية الــيت تعتــرب أن اســتخدام شــخص لبطاقــة ائتمــان مســروقة 
ــًا )3(. يف  أو ضائعــة أو مفقــودة مــن غــريه يف ســحب نقــود مــن أجهــزة الصــراف اآليل تعــد نصب
حــني أن هنــاك أحكامــاً أخــرى قــد اعتــربت قيــام هــذه الواقعــة مــن قبيــل الســرقة وليســت مــن قبيــل 
النصــب، وذهبــت حماكــم فرنســية ثالثــة إىل بــراءة املتهمــني يف وقائــع مشــاهبة وعــدم اعتبارهــا ال 
مــن قبيــل النصــب وال مــن قبيــل الســرقة وال حــى خيانــة األمانــة )4(. كمــا قضــت حمكمــة النقــض 
الفرنســية يف حكــم هلــا بــأن هــذا التصــرف ال ينــدرج حتــت أي حكــم عقــايب، إمنــا هــي جرميــة 

مدنيــة تتمثــل باإلخــالل بالتــزام تعاقــدي مــن صاحــب البطاقــة )5(.
أمــا  يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة فقــد وجدنــا القضيــة رقــم 2000/5883 وجمملهــا قيــام 
شــخص بكســر الكلمــات الســرية ببعــض موظفــي مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت عــن طريــق 
برنامــج قرصنــة والدخــول إىل األماكــن غــري املصــرح هبــا ملشــرتكي الشــبكة ونســخ بعــض الكلمــات 

اخليلــي، مرجــع ســبق ذكــره، ص 54 ـ 55. وانظــر أيضــاً: قشــقوش، جرائــم احلاســب اإللكــرتوين، املرجــع الســابق، ص 53، عفيفــي   )1(
كامــل عفيفــي، جرائــم الكمبيوتــر وحقــوق املؤلــف واملصنفــات الفنيــة جامعــة اإلســكندرية، 2000، ص 135.

(2)	 Douai,	10	Mars	1976,	Rev,	Banque,	1976.	P	7.	C.A	Paris.	3	Mars	1972,	2.	P	721,	Rev.	Trim.dr.com	
1972,	P	1082,	obs	Bouzat.

ومــن هــذه األحــكام حكــم حمكمــة باريــس «Paris» يف 25 يونيــو 1972، وحكــم حمكمــة «Versailles» يف 17 ينايــر 1980،   )3(
وحكــم حمكمــة «Bordeaux» يف 25 مــارس 1980...   انظــر: عمــر أبــو الفتــوح عبــد العظيــم احلمامــي، احلمايــة اجلنائيــة ملعلومــات 

املســجلة إلكرتونيــاً، دراســة مقارنــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2010، ص 726.
(4)	 Trib	Grand,	Inst,	Paris	16	October	1974,	Rev,	banque,	1975,	P	394,	obs	L’martin.	Trib.	Corr.	Troys,	27	

Avril	19976.	D.	1977,	P	122	not	Gazal.	C.A	Angres,	2	December	1980,	C.A	Lyon,	9	Juillet	1981,	P2,	
`P	704,	note.	Souis-Roubi.

(5)	 C.A	Lyon,	20	avril	1982.	D.	1982,	P	538,	note.	Souis-Roubi.
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اخلاصــة بالكلمــات الســرية ورســائل الربيــد اإللكــرتوين ملوظفــي مؤسســة اإلمــارات لالتصــاالت 
مــع علمــه بذلــك، باإلضافــة إىل  فــض عــدد مــن الرســائل الــواردة إىل بعــض موظفــي مؤسســة 
قــام بكســر  بــأن  الربيــد االلكــرتوين للمؤسســة وذلــك  اإلمــارات لالتصــاالت واملســجلة علــى 
الكلمــات الــيت حتــول دون علــم و اطــالع الغــري عليهــا ونســخ صــورا منهــا احتفــظ هبــا علــى جهــاز 

احلاســب اآليل اخلــاص بــه.
ولعــدم وجــود قانــون خــاص جبرائــم نظــم املعلومــات حينهــا فقــد طلبــت النيابــة العامــة عقابــه 
باملــادة 7/46 مــن القانــون رقــم )91/1( يف شــأن مؤسســة االتصــاالت واملــادة 380 عقوبــات 
وادعــت املؤسســة مدنيــا قبــل املتهــم طالبــة احلكــم بإلزامــه مببلــغ 2,835000 درهــم علــى ســبيل 
التعويــض، وقــد حكمــت احملكمــة االبتدائيــة برباءتــه ولكــن حمكمــة االســتئناف ومــن بعدهــا 
حمكمــة التمييــز أيدتــا إدانتــه عمــا نســب إليــه بالرغــم مــن أنــه جــاء حبكــم حمكمــة التمييــز أن هــذا 
احلكــم ال يتعــارض مــع ضــرورة صــدور تشــريع خــاص خبدمــات اإلنرتنت)1(،باإلضافــة إىل قضايــا 

أخــرى عديــدة معروفــة، بعضهــا أخــذت منحــى واســع ومشــهور، متكــن اجلنــاة 
هبــا مــن اإلفــالت مــن العقــاب بســبب عــدم وجــود نصــوص خاصــة للتجــرمي علــى جرائــم نظــم 

املعلومــات يف اإلمــارات)2(.
مــن ظهــور "للمخــدرات  مــا نســمع عنــه اآلن  املوضــوع  هــذا  حــول  أيضــاَ  مثــال  وأكثــر 
الرقميــة" وانتشــارها بــني الشــباب بشــكل كبــري، بالرغــم مــن عــدم وجــود أي نــص يعــاجل هــذا 
املوضــوع وجيرمــه، واملخــّدرات الرقميــة هــي نــوع جديــد مــن املخــدرات غــري ملموســة، والــيت قــد 
تنقــل متلقيهــا اىل حالــة الالوعــي لديــه وتعبــث بشــكل كبــري بتوازنــه اجلســدي والنفســي، هــذه 
املخــدرات تظهــر حتــت شــكل ملفــات صوتيــة  "mp3"متاحــة للتحميــل علــى االنرتنــت، وذلــك 

انظــر يف هــذا احلكــم والتعليــق عليــه: عبدالعــال الديــريب، حممــد صــادق إمساعيــل، اجلرائــم اإللكرتونيــة، دراســة قانونيــة قضائيــة مقارنــة،   )1(
املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2012، ص 156-160. وكذلــك: حممــد أمحــد احلمـــاد، تشــريعات مكافحــة جرائــم 
تقنيــة املعلومــات بدولــة اإلمــارات، حبــث مقــدم لنــدوة جرائــم تقنيــة املعلومــات بــوزارة الداخليــة ومؤمتــر جرائــم تقنيــة املعلومــات جبامعــة 

الشــارقة 2006.
)2( شــهد مؤمتــر الشــرق األوســط الثالــث يف لنــدن ألمــن املعلومــات الــذي نظمتــه أكادمييــة اتصــاالت ديب، مبشــاركة 30 خبــرياً دوليــا، 
واقعيــة ألحــد  األمريكيــة جلســة حمــاكاة حملاكمــة  املتحــدة  والواليــات  األورويب  األوســط واالحتــاد  الشــرق  مــن دول  وفــود  وحضــور 
قراصنــة اإلنرتنــت املشــهورين. انظــر تفصيــاًل: »حماكمــة مثــرية هلاكــر إنرتنــت حقيقــي وقضــاة ورجــال أمــن فعليــون يف ديب، القاضــي 
األمريكــي يديــن املتهــم وفــق القانــون اجلنائــي األمريكــي والقاضــي اإلمــارايت يربئــه بســبب قصــور التشــريعات العربيــة يف مواجهــة اجلرميــة 
اإللكرتونيــة«، حماكمــة مثــرية هلاكــر إنرتنــت حقيقــي وقضــاة ورجــال أمــن فعليــون يف ديب مقــال منشــور يف »الشــرق األوســط«، جريــدة 

العــرب الدوليــة، اخلميـــس، 9 اكتوبــر 2003، العــدد 9081.
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 binaural عــرب مواقــع الكرتونيــة عديــدة. ترتّكــز املخــّدرات الرقميــة علــى تقنيــة النقــر باألذنــني
beats، الــيت كانــت تســتخدم ســابقاً يف العــالج النفســي كاألرق والتوتــر. تقــوم هــذه التقنيــة علــى 

وضــع مساعــات علــى أذن املتلّقــي وإمــداده مبوجــات صوتيــة حمــّددة، إمجــااًل تكــون غــري مسعيّــة وال 
موســيقّية، والــيت بدورهــا تؤثّــر علــى عمــل الدمــاغ، مــا قــد يتســّبب بدخــول املســتمع حالــة مــن 
الالوعي باإلضافة إىل اهللوســات واختالل التوازن اجلســدي والذهي. فاملخدرات الرقمية تعمل 

علــى هــذه التزعزعــات وتبــّث تــرّددات متناقضــة تشــّوش الدمــاغ وحتــدث نوعــاً مــن التصــادم 
بــني أمريــن خمتلفــني يصدرمهــا الدمــاغ يف الوقــت نفســه، لتــأيت النتيجــة مطابقــة ألثــر املخــّدرات 
الفعليّــة. أّمــا بالنســبة لتأثريهــا األبــرز علــى الصّحــة، فتشــري املصــادر املختّصــة إىل أن تكرارهــا يؤثــر 
بشــكل كبــري علــى كهربــاء الدمــاغ حبيــث تصبــح غــري مســتقرة. وتُبــاع بأســعار زهيــدة، وأحيانــاً 

تعــرض باجملــان لتشــجيع املتصّفحــني، واملراهقــني خصوصــاً، علــى إدماهنــا)1(.
مــن هــذه األحــكام وغريهــا جنــد أن القضــاء يف العديــد مــن الــدول، خاصــة قبــل صــدور   
قوانــني خاصــة باجلرائــم املعلوماتيــة هبــا، مل يكــن يســري علــى منــوال واحــد، فتــارة يديــن اســتناداً 
لنــص قانــوين معــني، وتــارة يديــن اســتناداً لنــص آخــر، وتــارة يــربئ أو يعتــرب اجلرميــة مدنيــة، وهــذا 
كلــه مــن قبيــل التفســري الــذي ال يســري وفقــاً ملقاصــد وأهــداف املشــرع، وإمنــا الضــرورة هــي الــيت 
حتمــت علــى القاضــي أن جيتهــد ويقيــس ويفســر، وهــذا كلــه بــال شــك خــروج واضــح وصريــح 

علــى أدىن مبــادئ قاعــدة الشــرعية اجلنائيــة.

املبحث الثاني
مشكلة االختصاص يف الجرائم اإللكرتونية 

)الجريمة اإللكرتونية عابرة للحدود(
إن موضــوع االختصــاص القضائــي ومــدى واليــة أجهــزة العدالــة اجلنائيــة يف نظــر دعــوى 
مــا، مــن األمــور بالغــة األمهيــة، خاصــة إذا عرفنــا أن االختصــاص موضــوع يتعلــق بالنظــام العــام، 

)1( »املخــّدرات الرقميــة خطــر يهــّدد صحتــِك علــى اإلنرتنــت«، مقــال منشــور علــى موقــع عائلــيت بتاريــخ 2014/10/31 وميكــن الوصــول 
إليــه عــرب الرابــط التــايل www.3a2ilati.com. وانظــر أيضــاً: »املخــدرات الرقميــة ... خطــر إدمــان جديــد«، مقــال منشــور 
علــى موقــع العربيــة بتاريــخ 2014/10/30. »املخــدرات الرقميــة… مــا هــي ومــا خطرهــا علــى الشــباب؟«، مقــال منشــور علــى موقــع 
»نــورت« بتاريــخ 2014/10/29، »)املخــدرات الرقميــة(: ســعر اجلرعــة مــن 3 إىل 9 دوالرات ... واألوىل جمانيــة« مقــال منشــور 
يف جريــدة الشــروق بتاريــخ 2014/11/1. »يف لبنــان ... إجــراءات ملكافحــة املخــدرات الرقميــة«، تقريــر منشــور يف موقــع ســكاي 

نيــوز العربيــة، بتاريــخ 2014/10/30.
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فــال جيــوز االتفــاق علــى خمالفتــه، وعــدم مراعاتــه يرتبــط جبــزاء إجرائــي يتمثــل بالبطــالن، كمــا جيــوز 
إثارتــه يف أيــة مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى. إذ إنــه ال يكفــي لتجــرمي فعــل أن يكــون هنــاك نــص 
جيرمــه، وإمنــا يلــزم فــوق ذلــك أن يقــع الفعــل يف النطــاق املــكاين الــذي تكــون فيــه القاعــدة اجلنائيــة 
نافــذة، أي أن يكــون الفعــل قــد وقــع يف مــكان يدخــل حتــت ســلطان النــص)1(، فكيــف بنــا 
 Electronic Crimes don’t respect national« إذا كنــا نتعامــل مــع جرائــم ال حتــرتم احلــدود

.)2(»borders

وســوف نقــوم بتقســيم هــذا املبحــث إىل مطلبــني؛ فيخصــص املطلــب األول ملوقــف دول 
جملــس التعــاون اخلليجــي مــن موضــوع االختصــاص يف اجلرائــم اإللكرتونيــة وخنصــص املطلــب 
الثــاين ملوقــف بعــض الــدول العربيــة واألجنبيــة مــن موضــوع االختصــاص يف اجلرائــم اإللكرتونيــة.

املطلب األول
تنظيم االختصاص يف تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي

اجلرائــم  يف  االختصــاص  تنظيــم  موضــوع  حــول  التعــاون  جملــس  دول  سياســة  اختلفــت 
اإللكرتونيــة، فمنهــا مــن قــام بتنظيمــه يف صلــب القانــون اخلــاص املتعلــق باجلرائــم اإللكرتونيــة، 
ومنهــا مــن تــرك ذلــك لألحــكام العامــة الــواردة يف قانــون العقوبــات، معتــرباً أن تلــك األحــكام 

تكفــي ملعاجلــة املوضــوع، وســوف نتنــاول ذلــك كل يف فــرع مســتقل.

)1(  حممد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، 1102، ص 68.
 The Supreme Court 2( ترســخ هــذا املبــدأ يف الفقــه القانــوين األورويب بعــد أن مت صياغتــه مــن قبــل احملكمــة العليــا يف فكتوريــا(
of Victoria وجــاء يف ذلــك احلكــم أن اجملرمــني ال حيرتمــون احلــدود وال يهتمــون بالــدول وتقســيماهتا اجلغرافيــة، إهنــم يرتكبــون 
جرائمهــم دون أدىن تفكــري مبــكان ارتكاهبــا. احلركــة بــني الــدول أصبحــت ســهلة، ومكــن الكمبيوتــر احلركــة بــني دول العــامل خــالل ثانيــة 

واحــدة ... ولذلــك توجــب علــى القانــون أن يتحــرك ســريعاً ملواجهــة هــذه التغيــريات. 
 “Criminals are not respecters of borders. State and international boundaries do not concern them. They 
commit their evil acts anywhere and without thought to location. Movement between countries is much 
greater now than in the past and subject to less restriction. Technology has reached the point where 
communications can be made around the world in less than a second. The Internet provides a speedy, 
relatively inexpensive means of communication between persons who have access to a computer and 
a	 telephone	 line.	Access	 is	not	confined	 to	ownership	of	a	computer	and	businesses	have	sprung	up	
offering access to the Internet  .egrahc  llams  a  rofThe law must move with these changes”.   Smith, 
Russell,	Peter	Grabosky,	and	Gregor	Urbas,	(2004).		Cyber	Criminals	on	Trial.	West	Nyack,	NY,	USA:	
Cambridge University Press, P 52
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الفرع األول: تنظيم االختصاص يف قانون العقوبات )األحكام العامة(
بالنظــر للتشــريعات العقابيــة العامــة )قوانــني العقوبــات( يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي 
املنظمــة ملوضــوع  العامــة  البعــض يف أحكامهــا  بعضهــا  عــن  تــكاد ال ختتلــف  أهنــا  فإننــا جنــد 
االختصــاص)1(، ولذلــك فســوف تقــوم الدراســة بتنــاول األحــكام الــيت وردت يف هــذه التشــريعات 

بشــكل عــام.
أواًل: مبــدأ الصالحيــة اإلقليميــة: ويعــي أن تســري أحــكام قانــون العقوبــات علــى كل مــن يرتكــب 
يف إقليم الدولة جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه. وتعترب اجلرمية مرتكبة يف اإلقليم إذا وقع 

فيهــا فعــل مــن األفعــال املكونــة هلــا، أو إذا حتققــت فيهــا نتيجتهــا، أو كان يــراد أن تتحقــق فيهــا.
ومــن هنــا فــإن قانــون العقوبــات يبســط أحكامــه وســلطانه علــى مجيــع اجلرائــم الــيت ترتكــب 
وبغــض  أم أجنبيــاً  علــى اإلقليــم اخلاضــع لســيادة الدولــة ســواء أكان مرتكــب الفعــل مواطنــاً 
النظــر عــن املركــز القانــوين أو املصلحــة الــيت ناهلــا ذلــك الفعــل باالنتهــاك، ســواء أكانــت تتعلــق 
جبرميــة أشــخاص أم أمــوال أم غريهــا، ويشــمل ذلــك بطبيعــة احلــال كافــة صــور وأمنــاط اجلرائــم 

اإللكرتونيــة)2(.
ثانيــًا: مبــدأ الصالحيــة الذاتيــة أو العينيــة: ويعــي هــذا املبــدأ أن قانــون العقوبــات يطبــق علــى كل 
مــن ارتكــب أو شــارك يف ارتــكاب جرميــة خــارج الدولــة وكانــت هــذه اجلرميــة ذات طبيعــة تتعلــق 
بأمــن الدولــة أو مصاحلهــا العليــا يف اجلرائــم التاليــة: اجلرائــم املوجهــة ضــد أمــن الدولــة اخلارجــي أو 
الداخلــي، أو اجلرائــم املتعلقــة بالتزويــر أو التقليــد للمحــررات الرمسيــة، أو األختــام أو العالمــات 
أو الطوابــع احلكوميــة، أو تزويــر أو تزييــف أو تقليــد أي عملــة ورقيــة، أو معدنيــة متداولــة قانونــا 

يف الدولــة أو حيــازة أو ترويــج هــذه العمــالت املــزورة أو املزيفــة أو املقلــدة. 
ــة الشــخصية: ويعــي هــذا أن يطبــق القانــون علــى كل مــن حيمــل جنســية  ــدأ الصالحي ــًا: مب ثالث
الدولــة إذا ارتكــب فعــال يعتــرب جنايــة أو جنحــة يف هــذا القانــون وكان الفعــل معاقبــا عليــه مبقتضــى 
قانــون البلــد املرتكــب فيــه، فهــذا املبــدأ يتعلــق بتطبيــق قانــون العقوبــات علــى املواطنــني، ســواء 
ارتكبــوا جنايــة أم جنحــة، ويتــم حماكمتهــم حــال عودهتــم إىل الدولــة. وبنــاء عليــه فــإذا قــام أي 
مواطــن بارتــكاب جرميــة مــن اجلرائــم املتعلقــة باجلرائــم اإللكرتونيــة خــارج اإلقليــم، ومل حياكــم يف 

)1( انظــر: املــواد )16 - 25( مــن قانــون العقوبــات االحتــادي اإلمــارايت، واملــواد )11-17( مــن قانــون اجلــزاء الكويــيت، واملــواد )11-5( 
مــن قانــون العقوبــات البحريــي، واملــواد )9-20( مــن قانــون العقوبــات القطــري، واملــواد )3-12( مــن قانــون اجلــزاء العمــاين.

)2( وهلــذا املبــدأ -بطبيعــة احلــال- العديــد مــن املــربرات الــيت تقــرره. انظــر يف ذلــك تفصيــاًل: نظــام توفيــق اجملــايل، شــرح قانــون العقوبــات، 
مرجــع ســابق، ص 114 ومــا بعدهــا، وأبــو عامــر، مرجــع ســابق، ص 91 ومــا بعدهــا. وعبــود الســراج، شــرح قانــون العقوبــات، القســم 

العــام، جامعــة دمشــق، دمشــق، 2007، ص 165 ومــا بعدهــا.
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تلــك الدولــة، فإنــه حياكــم وفقــاً ألحــكام قانــون العقوبــات حــال خضوعــه لســلطان اإلقليــم، ذلــك 
أن مجيــع اجلرائــم اإللكرتونيــة مــن نــوع اجلنايــات واجلنــح.

رابعــًا: مبــدأ الصالحيــة العامليــة: ويعــي أن يطبــق القانــون علــى مــن يقبــض عليــه داخــل الدولــة 
وكان مرتكبــا جلرميــة خــارج الدولــة بوصفــه فاعــل أو شــريك مــى كانــت هــذه اجلرميــة تتعلــق جبرائــم 

اإلجتــار باملخــدرات أو باألشــخاص أو جرائــم القرصنــة أو اإلرهــاب الــدويل)1(.

الفرع الثاني: تنظيم االختصاص يف القوانني الخاصة بمكافحة الجرائم اإللكرتونية

مت النــص علــى تنظيــم موضــوع االختصــاص يف اجلرائــم اإللكرتونيــة يف املــادة الثانيــة مــن 
الوثيقــة ويف املــادة الثانيــة مــن القانــون العمــاين، يف حــني مل تقــم قوانــني اجلرائــم اإللكرتونيــة يف 
كل مــن قطــر واإلمــارات والســعودية بالتطــرق ملوضــوع االختصــاص. حيــث ورد يف املــادة الثانيــة 
مــن الوثيقــة مــا يلــي: »مــع عــدم اإلخــالل باالتفاقيــات الثنائيــة واجلماعيــة املنظمــة لالختصــاص 
القضائــي الــدويل وتســليم املطلوبــني بــني دول جملــس التعــاون تســري أحــكام هــذا النظــام القانــون 
علــى اجلرائــم املنصــوص عليهــا فيــه حــى ولــو ارتكبــت كليــا أو جزئيــا خــارج إقليــم الدولــة، مــى 
أضــرت بأحــد مصاحلهــا أو حتققــت نتيجــة الفعــل يف الدولــة أو كان يــراد أن تتحقــق فيهــا، 
وخيتــص القضــاء الوطــي بنظــر الدعــاوى املرتتبــة عليهــا«. أمــا املــادة الثانيــة مــن القانــون العمــاين 
فجــاء فيهــا مــا يلــي: »تســري أحــكام هــذا القانــون علــى جرائــم تقنيــة املعلومــات ولــو ارتكبــت 
كليــا أو جزئيــا خــارج الســلطنة مــى أضــرت بأحــد مصاحلهــا، أو إذا حتققــت النتيجــة اإلجراميــة 

يف إقليمهــا أو كان يــراد هلــا أن تتحقــق فيهــا ولــو مل تتحقــق « .

املطلب الثاني
تنظيم االختصاص يف الجرائم اإللكرتونية 

يف كل من بريطانيا والواليات املتحدة

مــن بريطانيــا والواليــات  الــيت تعاملــت هبــا كل  الطريقــة  املطلــب  نتنــاول يف هــذا  ســوف 
املتحــدة يف موضــوع االختصــاص وامتــداده خــارج حــدود الدولــة يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، وذلــك 

كل يف فــرع مســتقل.

)3( املادة )18( من قانون العقوبات القطري رقم )11( ل�سنة 2004.
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 UK Computer Misuse( الفــرع األول: قانــون إســاءة اســتخدام الحاســوب الربيطانــي
)Act 1990

صــدر هــذا القانــون عــام 1990 ولكنــه شــهد تعديــالت جوهريــة عــام 2008 وذلــك 
ليتفــق مــع القانــون النموذجــي األورويب الــذي أصدرتــه املفوضيــة األوروبيــة لالحتــذاء بــه مــن قبــل 
أعضائهــا، كمــا أوصــت األمــم املتحــدة باتبــاع هنجــه أيضــاً مــن قبــل مجيــع الــدول، وهــذا هــو 

الســبب اجلوهــري الختيارنــا هــذا القانــون كموضــع للدراســة)1(.
تتضمــن الفصــول )4-9( مــن قانــون إســاءة اســتخدام احلاســب اآليل الربيطــاين وتعديالتــه 
اليت مت إجراؤها مبوجب مرسوم الشرطة والعدالة عام )2006( قواعد شاملة تتعلق باالختصاص 

يف جرائــم نظــم املعلومــات.
يطب��ق ه��ذا القان��ون القواع��د العام��ة املتعلقة بالخت�سا���ص والواردة يف ال�س��ريعة العامة، ولكنه 
ي�س��ر اإىل حالت امتداد اخت�سا�ص هذا القانون وامتداد القانون الربيطاين اإىل جرائم تقع خارج 

الدولة يف احلالت التالية:

1. اإلطار اإلقليمي للجرائم تحت هذا املرسوم

فيما يخ�ص اجلرائم حتت الق�س��مني )1 و 3()2(؛ فاإن قانون اإ�س��اءة احلا�س��ب الآيل يف الق�س��م 
)4-1( ي�س��ر اإىل اأنه يطبق مبداأ الإقليمية على كافة اجلرائم املتعلقة بهذا القانون حتى لو ارتكب 
اأي فع��ل اأو ن�س��اط اأو وج��د دلي��ل خ��ارج ح��دود الدول��ة وكان ه��ذا الفع��ل اأو الن�س��اط اأو الدلي��ل لزم��ًا 
للإثب��ات اأو الإدان��ة م��ا دام اأن هن��اك ج��زءًا م��ن الفع��ل ق��د ارتكب �سمن حدود الدول��ة. وحتى لو وجد 

امل�س��تبه ب��ه خ��ارج حدود الدولة وق��ت ارتكاب الفعل.
وفيم��ا يخ���ص اجلرائ��م حت��ت الق�س��م )2()3(؛ ف��اإن الخت�سا���ص ينطب��ق عليه��ا يف ح��ال وج��ود 
راب��ط معت��رب واح��د عل��ى الأق��ل (link	significant) م��ن الرواب��ط املتعلق��ة بالخت�سا���ص الوطن��ي 

اجلرمي��ة به��ذه  يرتب��ط   (domestic jurisdiction)

(1)	United	Nations	resolution	in	May	13,	2005	includes	that:	“In	determining	the	strength	of	new	legislation،	

States should be encouraged to be inspired by the provisions of the Council of Europe Convention 

on Cybercrime”.

)2(  الو�سول غر امل�سرح به ملواد احلا�سب والتعديل غر امل�سرح به ملواد احلا�سب.
)3(  الو�سول غر امل�سرح به بق�سد ارتكاب اأو ت�سهيل ارتكاب جرائم تالية.
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إن قانون إســاءة اســتخدام احلاســب اآليل الربيطاين يوســع نطاق االختصاص اإلقليمي يف 
حــال وجــود رابــط واحــد، علــى األقــل، مــع هــذا االختصــاص يف الظــروف احمليطــة هبــذه القضيــة 

الرتــكاب اجلرميــة)1(.

2. روابط معتربة مع االختصاص املحلي

عتــرب هــو: فيمــا خيــص الدخــول غــري املصــرح بــه ملــواد احلاســب اآليل؛ فــإن 
ُ
إن تفســري الرابــط امل

كاًل ممــا يلــي هــو رابــط ُمعتــرب مــع االختصــاص احمللــي؛ كــون املتهــم متواجــد يف الدولــة األم ذات 
الصلة عندما قام بالفعل الذي تســبب يف أن ينفذ احلاســب اآليل الوظيفة؛ أو أي حاســب آيل 
حيتــوي أي برنامــج أو بيانــات قــام املتهــم مــن خــالل ذلــك الفعــل بتأمــني الدخــول هلــا أو قصــد 
ــن أو قصــد تأمــني الدخــول غــري املصــرح بــه ليكــون  تأمــني دخــول غــري مصــرح بــه إليهــا، أو مكَّ

ممكنــاً، كان يف الدولــة األم ذات الصلــة يف ذلــك الوقــت )القســم 2-5(.
وفيمــا خيــص جرميــة التعديــل غــري املصــرح بــه ملــواد احلاســب اآليل، فــإن كاًل ممــا يلــي هــو رابــط 
ُمعتــرب بالنســبة لالختصــاص احمللــي؛ كــون املتهــم متواجــد يف الدولــة األم ذات الصلــة عندمــا قــام 
بالفعــل غــري املصــرح بــه )أو تســبب يف القيــام بــه(؛ أو أن يكــون الفعــل غــري املصــرح بــه قــد مت مــن 

خــالل عالقــة مــع حاســب آيل يف الدولــة األم ذات الصلــة )القســم 3-5( )2(.

(1)		Section	 (4):	 (1)	Except	as	provided	below	 in	 this	 section،	 it	 is	 immaterial	 for	 the	purposes	of	any	
offence	under	section	1	or	3	above:	(a)whether	any	act	or	other	event	proof	of	which	is	required	for	
conviction of the offence occurred in the home country concerned; or (b)whether the accused was 
in the home country concerned at the time of any such act or event. (2)Subject to subsection (3) 
below,	in	the	case	of	such	an	offence	at	least	one	significant	link	with	domestic	jurisdiction	must	exist	
in the circumstances of the case for the offence to be committed. (3)There is no need for any such 
link to exist for the commission of	an	offence	under	section	1	above	to	be	established	in	proof	of	an	
allegation to that effect in proceedings for an offence under section 2 above.

 (2)	Section	 (5):	 Significant	 links	with	 domestic	 jurisdiction.	 (1)The	 following	 provisions	 of	 this	 section	
apply	for	the	interpretation	of	section	4	above.	(2)In	relation	to	an	offence	under	section	1.	either	of	the	
following	is	a	significant	link	with	domestic	jurisdiction:	(a)	that	the	accused	was	in	the	home	country	
concerned at the time when he did the act which caused the computer to perform the function; or (b) 
that any computer containing any program or data to which the accused by doing that act secured or 
intended to secure unauthorised access, or enabled or intended to enable unauthorised access to be 
secured, was in the home country concerned at that time. (3) In relation to an offence under section 
3,	either	of	the	following	is	a	significant	link	with	domestic	jurisdiction:	(a)	that	the	accused	was	in	the	
home country concerned at the time when he did the unauthorised act (or caused it to be done); or (b) 
that the unauthorised act was done in relation to a computer in the home country concerned.
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3. النطــاق اإلقليمــي ملحــاوالت الجرائــم املتصلــة بالجرائــم املنصــوص عليهــا تحــت هــذا 
املرســوم

يضــع القســم )6( مــن قانــون مكافحــة إســاءة اســتخدام احلاســب اآليل الربيطــاين بعــض 
القواعــد الــيت تســاعد علــى تقريــر مــكان ارتــكاب بعــض اجلرائــم املخصصــة املتعلقــة باجلرائــم 
الــواردة يف هــذا املرســوم. وهــذه القواعــد هــي: يف حالــة اإلدانــة بالتآمــر الرتــكاب جرميــة مــا حتــت 
هــذا املرســوم، ال تؤثــر املســائل التاليــة علــى اختصــاص القانــون الربيطــاين بالنســبة لتجــرمي املتهــم؛ 
مســألة أن يصبــح أي شــخص آخــر طرفــاً يف املؤامــرة؛ ومســألة مــا إذا كان أي فعــل أو إمهــال أو 

أي أمــر آخــر قــد جــرى يف الدولــة األم ذات الصلــة.
يف حالــة اإلدانــة مبحاولــة ارتــكاب عمليــة تعديــل غــري مصــرح هبــا ملــواد احلاســب اآليل، ال 
تؤثــر املســائل التاليــة علــى اختصــاص القانــون الربيطــاين؛ مســألة املــكان الــذي حصلــت فيــه هــذه 
احملاولة؛ ومسألة ما إذا كان هلا أي أثر يف الدولة األم ذات الصلة. ويف حالة اإلدانة بالتحريض 
الرتــكاب جرميــة حتــت هــذا املرســوم، تعتــرب مســألة املــكان الــذي مت فيــه هــذا التحريــض ليســت 

ذات أمهيــة بالنســبة لتجــرمي املتهــم)1(.
4. تطبيقات قانون مكافحة استخدام الحاسب اآللي

وباإلضافــة إىل مــا ذكــر وحبســب القســم )9( فــإن هــذا القســم ينطبــق علــى اجلرائــم التاليــة: 
أي جرميــة حتــت هــذا القانــون؛ والشــروع يف هــذه اجلرائــم والتحريــض علــى هــذه اجلرائــم)2(.

الفرع الثاني: بعض تشريعات الواليات املتحدة األمريكية
حبســب رأي أحــد احملللــني، فعنــد التعاطــي مــع القضايــا يف ظــل ‘القانــون األمريكــي للغــش 
واســتغالل احلاســب اآليل )CFAA( )The American Computer Fraud and Abuse Act(، فــإن 
احملاكــم قــد أقــرت بوجــود كٍل مــن مســألة االختصــاص االحتــادي يف ظــل قانــون )CFAA( كمــا 
أقــرت بــأن ممارســة ذلــك االختصــاص يعتــرب دســتوريًا)3(. وأكثــر مــن ذلــك فــإن ممارســة ذلــك 

(1)		Section	(6):	Territorial	scope	of	inchoate	offences	related	to	offences	under	this	Act.	(1)On	a	charge	
of conspiracy to commit an offence under this Act, the following questions are immaterial to the 
accused’s guilt: (a) the question where any person became a party to the conspiracy; and (b) the 
question	whether	any	act,	omission	or	other	event	occurred	in	the	home	country	concerned.	(2)On	
a charge of attempting to commit an offence under section, three above the following questions are 
immaterial to the accused’s guilt: (a) the question where the attempt was made; and (b) the question 
whether	it	had	an	effect	in	the	home	country	concerned.	(3)On	a	charge	of	incitement	to	commit	an	
offence under this Act, the question where the incitement took place is immaterial to the accused’s 
guilt.	(4)This	section	does	not	extend	to	Scotland.

(2) This section applies to the following offences: (a)any offence under this Act; (c)any attempt to commit 
an offence under section 3 above; and (d)incitement to commit an offence under this Act.

(3)	Nahrstadt,	Bradley	C.	(2009).	Former	Employee	Sabotage?	Invoke	the	Computer	Fraud	and	Abuse	
Act,	journal	of	internet	law,	Gale	Group›s	brand	and	products,	Vol.	12	Issue,	pp	18-19.
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االختصــاص ميتــد إىل خــارج حــدود الواليــات املتحــدة. يف الواليــات املتحــدة تســلل املتهــم »يف 
إيفانــوف«)1( إىل نظــام احلاســب اآليل املرتبــط إلحــدى الشــركات وحصــل علــى »كلمــة املــرور« 
الــيت تتحكــم بالشــبكة كاملــة. قــام املتهــم بعدهــا بتحويــل كلمــة املــرور إىل حاســبه اآليل يف 
روســيا. وبعــد احلصــول علــى كلمــات املــرور، أرســل املتهــم رســالة إلكرتونيــة إىل الشــركة مهــددا 
بتدمري نظام احلاســب اآليل للشــركة إن مل تدفع له تقريباً مبلغ 10,000 دوالر »مقابل تعاونه 
لتأمــني النظــام«. وبعــد توجيــه التهمــة لــه حتــت قانــون )CFAA( رحــل املتهــم مــن أجــل التهــرب مــن 
العقوبــات علــى أرضيــة أن احملكمــة تفتقــر لالختصــاص يف موضــوع القضيــة. وبالنســبة للمتهــم، 
حيــث أن القــرار االهتامــي جــاء مبوجــب مــا هــو ســائد وحــدث حــني تواجــده شــخصياً يف روســيا، 
فــإن إدانتــه مبوجــب قانــون )CFAA( تتطلــب تطبيقــاً للقانــون خــارج أراضــي الدولــة. ولكــن حمكمــة 

إيفانــوف رفضــت هــذا املنطــق)2(.
ميلــك الكونغــرس الســلطة لتطبيــق قوانينــه خــارج احلــدود، ويف حالــة قانــون الواليــات املتحــدة 
رقــم )18- 1030(، فقــد أظهــر نيتــه لفعــل ذلــك بوضــوح. ويبــدو جليــاً يف حالــة هــذا القانــون 
أن احملاكــم االحتاديــة، علــى األقــل، تؤمــن بــأن الكونغــرس يقصــد أن يكــون »للقانــون األمريكــي 

للغــش واســتغالل احلاســب اآليل )CFAA( امتــداد أطــول)3(.

(1)	Ibid.

 )The American Computer Fraud and Abuse Act( ‘القانــون األمريكــي للغــش واســتغالل احلاســب اآليل )2(
)CFAA( مت تعديلــه عــام 6991 بواســطة ‘القانــون العــام‘ رقــم 401-492 ، 011 حكومــي 1943 ، 8053. إن تعديــالت 
عــام 6991 قــد أجــرت عــدداً مــن التغيــريات املرتبطــة باملســائل اخلارجيــة )خــارج احلــدود(، مبــا يف ذلــك تغيــري يف تعريــف ‘احلاســوب اآليل 
احملمــي" وبالتــايل مشلــت كل حاســب آيل "يكــون مســتخدماً يف اتصــاالت بينيــة )بــني الواليــات( أو يف التجــارة األجنبيــة". وأضافــت 
الفقــرات e(1030( و )B2( تأكيــداً علــى قانــون الواليــات املتحــدة رقــم 81. كمــا أضافــت تعديــالت عــام 6991 فقــرات فرعيــة 
)C( )2()a( و )a()7(، والــيت تتعــرض بوضــوح إىل "التجــارة البينيــة )بــني الواليــات( أو األجنبيــة"، والفقــرات الفرعيــة )a()7( الــيت 
أضافــت إىل تعريــف  الدولــة "هويــة احلكومــة" عبــارة "أي بلــد أجنــي وأيــة دولــة، حمافظــة، بلديــة أو أيــة تقســيمات سياســية أخــرى لبلــد 

أجنــي".

)3( تشــري املــادة )C3( مــن قانــون جرائــم اســتغالل احلاســب اآليل لواليــة ويســت فريجينيــا إىل مــا يلــي: "أي شــخص خيالــف تدابــري هــذه 
املــادة، بــأن يدخــل أو يســمح بالدخــول إىل أو يتســبب بالدخــول إىل أو حيــاول الدخــول إىل حاســب آيل أو إىل شــبكة حاســب آيل 
أو بيانــات حاســب آيل أو مصــادر حاســب آيل أو إىل ســوفت ويــر حاســب آيل أو إىل برنامــج حاســب آيل، والــذي يكــون متواجــداً، 
بشــكل كامــل أو جزئــي، يف داخــل الواليــة أو ميــر خــالل هــذه الواليــة علــى ســبيل املــرور )الرتانزيــت(، ســيكون عرضــة للمالحقــة اجلنائيــة 

والعقوبــة يف هــذه الواليــة وأن يكــون ضمــن اختصــاص حماكــم هــذه الواليــة".
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الفصل الثاني

الضوابط القانونية ملواقع التواصل 
االجتماعي يف دول الخليج 

)فيس بوك وتويرت نموذجا(
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الفصل الثاني
الضوابط القانونية ملواقع التواصل االجتماعي يف دول الخليج 

)فيس بوك وتويرت نموذجا(
دخلــت الشــبكة العنكبوتيــة كافــة مناحــي احليــاة، ودخلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي كل 
األبــواب وكل البيــوت، خاصــة يف ظــل تنامــي ثــورة الصناعــات التكنولوجيــة والتنافــس املســتمر 
بــني الشــركات الكــربى علــى التنافــس بينهــا والتســابق يف تقــدمي أحــدث وســائل التكنولوجيــا 
لكافة أطياف الشــعوب، ومل يعد اســتخدام اإلنرتنت مقتصراً على أجهزة احلاســوب املنزلية، بل 
تعــدى ذلــك إىل أجهــزة احلاســوب احملمولــة، واهلواتــف الذكيــة واأللــواح اإللكرتونيــة، والســاعات 

اإللكرتونيــة وغريهــا.

أي أن الشــبكة املعلوماتيــة أصبحــت مالزمــة لبــي البشــر، يف احلــل والرتحــال، ينقــل الفــرد 
بواســطتها لــكل األصدقــاء والزمــالء كافــة تفاصيــل حياتــه، والــكل يعــرف الــدور الكبــري الــذي 
لعبتــه مواقــع التواصــل االجتماعــي يف ثــورات الشــعوب يف العديــد مــن مواقــع العــامل، ويف نقــل 
اخلــرب مــن مواقــع حرصــت أنظمــة سياســية علــى التعتيــم عليــه. ناهيــك عــن الصداقــات والعالقــات 
والبيــع والشــراء وحــى الــزواج الــذي أصبــح عــن طريــق العديــد مــن املواقــع. كمــا أن هــذه املواقــع 
أصبحــت وســيلة مهمــة للتنامــي وااللتحــام بــني اجملتمعــات، وتقريــب املفاهيــم والــرؤى مــع اآلخــر، 

واالطــالع والتعــرف علــى ثقافــات الشــعوب املختلفــة. 
فكيــف بنــا إذا عرفنــا أن شــركة فيــس بــوك أعلنــت أن لديهــا 1,23 مليــار مســتخدم شــهريا 
وأن 945 مليــون منهــم حيصلــون علــى اخلدمــة عــرب اهلواتــف)1(، يف حــني أن عــدد مســتخدمي 
موقــع تويــرت وصــل إىل حــوايل نصــف مليــار)2(، وهــذا يدلــل علــى مــدى األمهيــة والتأثــري الــذي 

وصــل إليــه هذيــن املوقعــني عامليــاً.

) 1 ( »أعلنــت فيــس بــوك إن لديهــا اآلن 1,23 مليــار مســتخدم شــهريا وإن 945 مليــون حيصلــون علــى اخلدمــة عــرب اهلواتــف الذكيــة أو 
أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي. انظــر يف ذلــك: مليــار مقالــة نشــرت علــى موقــع فرانــس 24/ رويــرتز نشــرت بتاريــخ 30 ينايــر 2014.

) 2 ( »وصــل عــدد مســتخدمي »تويــرت« إىل نصــف مليــار يف هنايــة حزيران/يونيــو 2013، انظــر يف ذلــك مقالــة نشــرت علــى موقــع فرانــس 
24/ رويــرتز نشــرت بتاريــخ 31 يوليــو 2013.
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أمــا علــى مســتوى دول جملــس التعــاون فتشــري االحصائيــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة بــأن 
قائمــة الــدول حســب عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت يف عــام 2012. وصــل كمــا يلــي: الســعودية: 
14,328,632، اإلمــارات العربيــة املتحــدة: 4,517,169، الكويــت: 2,095,304، ســلطنة عمــان: 

1,854,090، قطــر: 1,719,437، البحريــن: 1,098,546)1(.

كل هــذه األرقــام وهــذه االحصائيــات تدلــل علــى أمهيــة هــذا املوضــوع، وعلــى أن هــذه 
املواقــع بــدأت تغــزو بيوتنــا بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معــى، وأن هنــاك حاجــة ملحــة لوجــود 
الضوابــط الــيت تنظــم مثــل هــذه املواضيــع، وحنــن نتكلــم هنــا عــن الضوابــط القانونيــة وليســت 
القيــود الــيت حتــد مــن احلريــات، بــل ضــرورة وجــود التنظيــم القانــوين الــذي حيفــظ احلقــوق وحيمــي 
احلريــات. وســوف يتــم تقســيم هــذا الفصــل إىل مباحــث ثالثــة: خنصــص املبحــث األول ملاهيــة 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وأنواعهــا ومزاياهــا، واملبحــث الثــاين حلــق اخلصوصيــة ومواقــع التواصــل 
الثالــث  تــرتك للخصوصيــة مكانــًا-، واملبحــث  التواصــل االجتماعــي مل  االجتماعــي -مواقــع 

ملوضــوع حريــة التعبــري عــن الــرأي يف هــذه املواقــع، وهــل هــي حريــة مطلقــة أم منضبطــة؟

املبحث األول
ماهية مواقع التواصل االجتماعي وأنواعها ومزاياها

�س��وف نتن��اول يف ه��ذا الف�س��ل املوا�سي��ع التالي��ة: ماهي��ة مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي، واأن��واع 
مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي وتق�س��يمات مواق��ع التوا�س��ل الجتماع��ي. ونخ�س���ص ل��كل منه��ا مطل��ب 

. م�ستقل

املطلب األول
ماهية مواقع التواصل االجتماعي

بقي��ت و�س��ائل الإع��لم التقليدي��ة امل�س��موعة واملرئي��ة )�سح��ف وجم��لت واإذاع��ة وتلفزي��ون( 
حم��ورًا للت�س��ال ب��ني كاف��ة ال�س��عوب ولف��رة طويل��ة، واأ�سا�س��ًا للتوا�س��ل، وطريق��ة رئي�س��ة لإي�س��ال 
الأخب��ار والآراء مهم��ا كان نوعه��ا )�سيا�س��ية اأو اجتماعي��ة، اأو اقت�سادي��ة اأو غ��ر ذلك(. غر اأن ثورة

)http://ar.wikipedia.org/wiki )1 وانظــر يف ذلــك تفصيــاًل التقاريــر الســنوية الصــادرة عــن نــادي ديب للصحافــة والــيت توضــح 
تفصيــاًل االقبــال الضخــم واملتزايــد علــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العــامل العــريب. ميكــن الوصــول هلــذه التقاريــر مــن خــالل 

  www.dpc.org.ae :املوقع الرمسي للنادي
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 املعلومــات والتكنولوجيــا احلديثــة جعــل مــن هــذه الوســائل طرائــق قدميــة، قــل االعتمــاد عليهــا، 
حــى كادت تندثــر، وأصبــح العــامل قريــة صغــرية، مــا حيــدث يف حــي مــن أحيائهــا يصــل خــربه 
لباقــي األحيــاء بســرعة كبــرية جــداً. وأكثــر مــا مييــز هــذه الوســائل ســرعة االتصــال، والتفاعــل، 
باإلضافــة إىل قلــة التكلفــة وإمكانيــة اســتخدامها مــن قبــل مجيــع أفــراد اجملتمــع، فقــد كانــت وســائل 
اإلعــالم التقليديــة حصــراً إمــا علــى اجلهــات الرمسيــة أو علــى أصحــاب رؤوس األمــوال الضخمــة، 
وهــذا حبــد ذاتــه شــكل إمكانيــة التعتيــم اإلعالمــي علــى منطقــة معينــة مثــاًل، خاصــة مــن قبــل 
اجلهــات الرمسيــة، وعــدم الســماح ألي وســيلة إعــالم، غــري إعالمهــا الرمســي بالوصــول، وهــذا أمــر 
أصبــح غــري ممكــن اآلن، حيــث فرضــت مواقــع التواصــل االجتماعــي واقعــاً جديــداً وأبعــاداً ليــس 

باإلمــكان الســيطرة عليهــا)1(. 
ومل يقتصــر هــذا التطــور التقــي واملعلومــايت علــى جمــرد نقــل األخبــار واملعلومــات باألســلوب 
التقليــدي البحــت، بــل أصبــح باإلمــكان نقــل الرســائل الصوتيــة، واملرئيــة ومقاطــع الفيديــو، بــل 
  New Media والتصويــر احلــي واملباشــر أيضــاً، وهــذا كلــه أوجــد مــا يســمى باإلعــالم  اجلديــد
أو اإلعــالم اإللكــرتوين Electronic Media  أو الرقمــي Digital Media وهنــاك مــن يــروق لــه أن 
يطلــق عليــه اإلعــالم الســيبريي Cyber Media)2(، ونعــي هبــذا املفهــوم: كافــة وســائل االتصــال 
احلديثــة واملعلومــات املتعلقــة هبــا )الرقميــة( الــيت جعلــت مــن الســهل واملمكــن نشــر املعلومــات الــيت 
نرغــب هبــا وتبادهلــا وإنتاجهــا واســتهالكها، يف أي وقــت نريــد وبــأي شــكل نريــد عــرب الوســائط 
اإللكرتونيــة )األجهــزة(، ســواء أكانــت متصلــة باإلنرتنــت أم غــري متصلــة بــه، مــع إمكانيــة التفاعــل 

مــع املســتخدمني اآلخريــن أينمــا كانــوا وحيثمــا وجــدوا)3(.
ومواقــع التواصــل االجتماعــي مــا هــي إال نتــاج هلــذا اإلعــالم اإللكــرتوين، وقــد مت تعريــف 
هــذه املواقــع بأهنــا: »الطرائــق اجلديــدة يف االتصــال يف البيئــة الرقميــة مبــا يســمح للمجموعــات 
األصغــر مــن النــاس بإمكانيــة االلتقــاء والتجمــع علــى اإلنرتنــت وتبــادل املنافــع واملعلومــات، وهــي 
بيئــة تســمح لألفــراد واجملموعــات بإمســاع صوهتــم وصــوت جمتمعاهتــم إىل العــامل أمجــع«)4(. كمــا مت 

)1( محــزة أمحــد أمــني، أمهيــة التخطيــط االتصــايل واإلعالمــي لتوظيــف وســائل اإلعــالم اجلديــد يف التوعيــة خبطــورة املخــدرات. حبــث مقــدم يف 
املؤمتــر »حنــو اســرتاتيجية فعالــة للتوعيــة بأخطــار املخــدرات وأضرارهــا، مركــز النشــر العلمــي جبامعــة امللــك عبــد العزيــز، 2011، ص3.

 Cyber أي العــامل االفرتاضــي و Cyber Space ومنهــا جــاءت تســميات ،Cyber 2( وذلــك نســبة إىل الكلمــة اإلجنليزيــة(
Crimes أي اجلرائــم االفرتاضيــة.

)3( ســعود صــاحل كاتــب، اإلعــالم اجلديــد وقضايــا اجملتمــع، التحديــات والفــرص، جامعــة امللــك عبــد العزيــز، جــدة، 2011، ص 4. وانظــر 
أيضــاً: عبــاس مصطفــى صــادق، »اإلعــالم اجلديــد: دراســة يف مداخلــه النظريــة وخصائصــه العامــة«، البوابــة العربيــة لعلــوم اإلعــالم 

واالتصــال، 2011م، ص9.
(4)	http://computing	dictionary.the	freedictionary.com/new+media.
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النظــر إليهــا علــى أهنــا: »منظومــة مــن الشــبكات اإللكرتونيّــة الــيت تســمح للمشــرتك فيهــا 
بإنشــاء موقــع خــاص بــه، ومــن مث ربطــه عــن طريــق نظــام اجتماعــي إلكــرتوين مــع أعضــاء آخريــن 

لديهــم االهتمامــات واهلوايــات نفســها«)1(.
املطلب الثاني

أنواع مواقع التواصل االجتماعي
 ميكــن تقســيم مواقــع التواصــل االجتماعــي باالعتمــاد علــى التعريفــات الســابقة إىل األقســام 

اآلتية:
 النــوع األول: خيتــص بتبــادل املعلومــات )أيــاً كان نوعهــا( كمــا خيتــص باالتصــاالت ومثاهلــا 

 .)2()Blogs( املدونــات 
النــوع الثانــي: يعــرف باســم الويكــي )Wiki( حيــث يتمكــن العديــد مــن النــاس يف تكويــن 

إلكرتونيــة)3(.  روابــط  بواســطة  خمتلفــة  مواضيــع  عــن  مرتابطــة  معلومــات 

 النــوع الثالــث: مواقــع الوســائط املتعــددة: مثــل التصويــر والفــن )Photo sharing( حيــث يتمكــن 
أي شــخص مــن حفــظ أعمالــه الفنيــة، كمــا يســتطيع عرضهــا وبيعهــا)4(.  

النــوع الرابــع: مواقــع الــرأي واالســتعراض  )Opinions	&	Reviews( حيــث تتمكــن مــن االطــالع 
علــى أدوات وأجهــزة يــود اآلخــرون عرضهــا للبيــع. أو ميكنــك مــن عــرض مــا تــود بيعــه. 

النــوع الخامــس: مواقــع العــوامل االفرتاضيــة )Worlds	Virtual(:حيــث ميكنــك مــن خــالل هــذه 
املواقــع املشــاركة مــع خمتلــف األشــخاص مــن العــامل، وكل مــا عليــك عملــه هــو إنشــاء اســم رمــزي 
خــاص بــك، وبعدهــا تدخــل إىل هــذا العــامل االفرتاضــي الــذي جيمــع كل مــن يدخــل إليــه)5(، وأهــم 
)1( زاهــر راضــي، »اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العــامل العــريب«، جملــة الرتبيــة، ع51، جامعــة عمــان األهليــة، عمــان، 2003، 

ص23.
 Blogger,	 ExpressionEngine,	 LiveJournal,	 Open	Diary,	 TypePad, مثــل:  املدونــات  برامــج  مــن  العديــد  يوجــد   )2(

.WordPress,	 Xanga
 PBworks, :املواقــع اســتخدام أحــد هــذه  بــه وبأصدقائــه عــن طريــق  اخلــاص  الويكــي  بإنشــاء  يقــوم  )3( ميكــن ألي شــخص أن 

Wetpaint, Wikia, Wikimedia, Wikispaces.
deviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa, SmugMug, Zooomr      :4( ومثال ذلك املواقع التالية(

)5( مت ذكــر أنــواع مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــكل موجــز تبعــاً مللخــص الدراســة، وملــا يكفــي مــن أغراضهــا. لالطــالع علــى أنــواع املواقــع 
االجتماعيــة تفصيــاًل: زاهــر راضــي، »اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العــامل العــريب«، مرجــع ســابق، ص32. عبــاس مصطفــى 
صــادق، »اإلعــالم اجلديــد: دراســة يف مداخلــه النظريــة وخصائصــه العامــة«، البوابــة العربيــة لعلــوم اإلعــالم واالتصــال، 2011م، ص9.
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هذه املواقع موقعي الفيس بوك )Facebook( )1( وتويرت )Twitter( )2( املعروفني.

ويعــد هــذان املوقعــان مــن أكثــر املواقــع العامليــة شــهرة وتأثــرياً. فــال خيفــى علــى أحــد مــا هلــذه 
املواقــع مــن فوائــد مجــة، حيــث تتســم هــذه املواقــع بالعديــد مــن الســمات واإلجيابيــات)3( الــيت 
جعلــت النــاس تتقاطــر عليهــا بشــكل منقطــع النظــري، حــى أهنــا أصبحــت الرفيــق الدائــم للعديــد 

منــا، ووســيلته للتواصــل واالتصــال، وجــزءاً ال يتجــزأ مــن كينونــة حياتــه ومســتلزماهتا الدائمــة.

املطلب الثالث
مزايا وصفات مواقع التواصل االجتماعي

من أهم هذه الصفات اليت تتصف هبا اجملتمعات االفرتاضية اليت تتشكل عرب هذه املواقع 
ما يلي:
• أنــت يف الالمــكان ويف كل مــكان: يف هــذه اجملتمعــات أنــت يف الالمــكان، وأنــت يف كل 	

مــكان، هــذه اجملتمعــات غــري حمصــورة بفكــرة املنطقــة اجلغرافيــة، فمــن غــري الضــروري أن 
يتجمعــوا حســياً وماديــاً، بــل مــا جيمعهــم هــو االهتمامــات املشــرتكة، واألفــكار املتقاربــة. 

• أنــت يف هــذا الزمــان ويف كل زمــان: كمــا مل يعــد الوقــت جــزءاً منهــا أيضــاً فهــي دائمــة 	
موجــودة وعلــى مــدار الســاعة، فــال الزمــان وال املــكان مبحدديــن وال مســيطرين علــى هــذه 

اجملتمعات. 
• مجتمــع أفــراده مجهولــون وروابطــه منعدمــة: بالرغــم مــن التواصــل بــني أفــراد هــذه 	

اجملتمعــات الــذي يزيــد علــى العديــد مــن الســاعات فإهنــم ال يعرفــون بعضهــم البعــض   
-غالبــًا- وبالتــايل ســوف تــؤدي باألفــراد إىل العزلــة والعيــش يف عاملهــم اخلــاص هبــم)4(، 

(1)	For	the	full	story	of	Facebook	see:	Ben	Mezrich,	The	Accidental	Billionaires:	The	Founding	of	Facebook,	
A	Tale	of	Sex,	Money,	Genius,	and	Betrayal,	2009.

(2)	For	the	full	story	of	Twitter	see:	Nick	Bilton,	Hatching	Twitter:	A	True	Story	of	Money,	Power,	Friendship,	
and	Betrayal,	2103.

)3( هبــاء الديــن حممــد مزيــد، »اجملتمعــات االفرتاضيــة بديــاًل للمجتمعــات الواقعيــة/ كتــاب الوجــوه منوذجــًا«، جامعــة اإلمــارات العربيــة 
2012م. املتحــدة، 

)4(  أوجلــا جوديــس بيلــي، بيلــي كامريتــس، نيكوكاربنتيــري، »فهــم اإلعــالم البديــل«، ترمجــة: عــال أمحــد إصــالح، القاهــرة، جمموعــة النيــل 
العربيــة، 2009 م، ص 56.
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وهــذا مــا دعــا البعــض إىل القــول »حنــن معــا، لكّننــا وحيــدون« )1(، وغالبــاً مــا تنتهــي هــذه •
 اجملتمعــات االفرتاضيــة )Cyber groups( بالتدريــج إىل تفكيــك مفهــوم اهلويّــة التقليــدي، 
الــذي ال يقتصــر علــى اهلويـّـة الوطنيّــة أو القوميــة بــل يتجاوزهــا إىل اهلويـّـة الشــخصية، ألنَّ 
معظــم مــن يرتادوهنــا يقومــون بوضــع أمســاء غــري أمسائهــم احلقيقيــة، حــى أنــه يكــون هلــم 

عــادة أكثــر مــن اســم وأكثــر مــن شــخصية)2(.
أما إذا أردنا تناول مساوئها وخماطرها فهي كثرية ونوجزها مبجموعة من النقاط الرئيسة التالية:

نشر األفكار السيئة والالأخالقية، والغريبة عن اجملتمع وقيمه. أ.   
نشر معلومات ذات اخلصوصية وابتزاز أصحاهبا.  ب.   

انتهاك حقوق األفراد واملؤسسات. ج.   
استباحة احلياة اخلاصة، عن طريق قيام بعض املخرتقني بالدخول إىل  د.   

املعلومات اخلاصة بالغري.
اإلدمان على هذه املواقع. هـ.   

إمكانية الوقوع فريسة لبعض املنظمات اإلجرامية أو اإلرهابية. و.   
ز.  فساد العالقات االجتماعية الطبيعية.  

ولذلــك فقــد دخــل اإلنرتنــت ودخلــت معــه مواقــع التواصــل االجتماعــي إىل كل بيــت، 
ووصلــت لــكل شــخص، وســهلت العديــد مــن اجلوانــب يف احليــاة، ولكنهــا محلــت معهــا كذلــك 
العديــد مــن املخاطــر، والعديــد مــن احملاذيــر الــيت يتوجــب علــى كل مســتخدم هلــا أن يتنبــه هلــا، 
ومــن هنــا يثــور موضــوع مــدى احلمايــة الــيت يوفرهــا القانــون هلــؤالء املســتخدمني أنفســهم، ومــدى 
احلمايــة الــيت يوفرهــا القانــون للمجتمــع منهــم، ومــا هــي املراكــز أو القانونيــة أو احلقــوق الــيت 

يتوجــب محايتهــا ومــا هــو النظــام القانــوين الــذي حيكــم عملهــا.

املبحث الثاني
حق الخصوصية ومواقع التواصل االجتماعي

 -مواقع التواصل االجتماعي لم ترتك للخصوصية مكانًا-
أصبــح حــق اخلصوصيــة اليــوم مــن أهــم حقــوق اإلنســان إن مل يكــن أمههــا علــى اإلطــالق، 
ذلــك أن اخلصوصيــة ُتشــكل القيمــة األساســية الــيت تدعــم وترتكــز عليهــا الكرامــة والــيت ميكــن

1)	Sherry	Turkle,	«	Together:	Why	We	Expect	More	from	Technologies	than	from Each	Other Alone», 
New York:	Basic	Books,	2011.

)2(  هباء الدين حممد مزيد، مرجع سبق ذكره، 2012م. 
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اعتبارهــا وحبــق أعظــم منحــة منحهــا اهلل عــز وجــل لإلنســان والــيت بدوهنــا ال ميكــن أن تســتقيم 
حياتــه، وميكــن تعريــف هــذا املفهــوم بأنــه حــق كل شــخص أو مجاعــة أو شــعب أن خيتــار بنفســه 
نوعية وكيفية مشاركته مع اآلخرين دون تدخل من الدولة املقيم فيها أو من أي أطراف أخرى. 
فلــكل إنســان احلــق يف االختــالء بنفســه والتميــز عــن غــريه لســبب أو أســباب يعتقــد إهنــا ختصــه 
لوحــده. وهــو قــدرة وحريــة كل مواطــن يف الدولــة الــيت ينتمــي هلــا علــى حقــه يف االحتفــاظ بــكل 
ممتلكاتــه ومعلوماتــه الــيت يعتقــد أهنــا لــه. وأن خصوصيــات األشــخاص واجلماعــات والشــعوب 
يف الــدول الــيت ينتمــون هلــا ال بــد أن تكــون مضمونــة ومصانــة وحمميــة مــن كل أنــواع التفتيــش 
واالنتهــاك واحلرمــان واحلجــر غــري املعقــول وجيــب ان حُتمــى هــذه اخلصوصيــات ســواء إن اتفقــت 
أم اختلفــت معهــا الســلطات طاملــا أهنــا قانونيــة وال هتــدد األمــن الوطــي، فعلــى كل الســلطات 
يف الدولــة أن تبقــى خــارج خصوصيــات مواطنيهــا ســواء أكانــوا أشــخاصا أم مجاعــات أم شــعوباً 

طاملــا ال تتعــارض مــع مبــادئ وأهــداف الدســتور)1(.
التواصــل  ملواقــع  مســتخدم  حيــاة كل  يهــدد  َأضحــى  اخلصوصيــة  موضــوع  فــإن  ولذلــك 
االجتماعــي، ســواء خصوصيــة املعلومــات أم الصــور أم مقاطــع الفيديــو، وكل مــا يتعلــق حبياتــه 
الــيت يشــتكي منهــا مســتخدمو املواقــع مــن االعتــداء علــى  الشــخصية، وكثــرية هــي احلــاالت 

خصوصيتهــم، ســواء مــن قبــل املوقــع ذاتــه، أم مــن قبــل
ســبيل  علــى  بــوك  الفيــس  موقــع  اســتخدام  شــروط  مــن  أنــه  وينســون  اآلخريــن،  املســتخدمني 
املثــال، ويف الفقــرة الثانيــة مــن البنــد الثــاين جــاء مــا يلــي: »بالنســبة إىل احملتــوى اخلاضــع حلقــوق 
امللكيــة الفكريــة، مثــل الصــور والفيديــو )املشــار إليــه الحًقــا بـــ »احملتــوى اخلاضــع حلقــوق امللكيــة 
الفكريــة«(، فإنــك تعطينــا اإلذن التــايل ذكــره بشــكل حمــدد، اخلاضــع إلعــدادات اخلصوصيــة 
والتطبيقــات: أنــت متنحنــا ترخيًصــا دوليًّــا غــري حصــري وقابــاًل للنقــل وللرتخيــص مــن الباطــن وغــري 
خاضــٍع أليــة رســوم امتيــاز الســتخدام أي حمتــوى خاضــع حلقــوق امللكيــة الفكريــة تنشــره علــى 
فيــس بــوك أو لــه صلــة بــه )املشــار إليــه الحًقــا بـــ »ترخيــص حقــوق امللكيــة الفكريــة«(. ينتهــي 

)1( »مت االعــرتاف هبــذا احلــق ألول مــرة يف الواليــات املتحــدة عندمــا قــررت احملكمــة االحتاديــة العليــا االعــرتاف بــه والتأكيــد عليــه يف عــام 
1965. ففي القضية املعروفة يف القانون الدســتوري األمريكي بـــ »قرســوود ضد كونيتكت« قررت احملكمة بأن ما يقوم به املتزوجون 
يف بيوهتــم اخلاصــة هــو أمــر يهمهــم وحدهــم وخصوصيــة ال ينبغــي علــي الدولــة التدخــل فيهــا. وكنتيجــة هلــذا أعلنــت احملكمــة االعــرتاف 

حبــق اخلصوصيــة واعتربتــه حقــا مــن احلقــوق األساســية يف اجملتمــع األمريكــي«.
Barbara A. Bardes et al, (2000), “American Government and Politics Today: the Essentials. United 
States:	Wadsworth,	Thomson	Learning,	P	128.	James	McGregor	Burns	et	al	(2000),	“Government by 
the People.”
New	Jersey:	Prentice	Hall,	P	137.	For	full	details	see;	an	article	for	Dr.	Mohammed Balroen: http://
www.tawalt.com/?p=1212.
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ترخيــص حقــوق امللكيــة الفكريــة هــذا عندمــا حتــذف احملتــوى اخلاضــع حلقــوق امللكيــة الفكريــة 
اخلــاص بــك أو عندمــا حتــذف حســابك مــا مل تكــن قــد متّــت مشــاركة حمتــوى حســابك مــع 
آخريــن، ومل حيذفــوه«. وهــذه العبــارات هــي ذاهتــا الــيت جــاءت يف اتفاقيــة اســتخدام معظــم مواقــع 
التواصــل االجتماعــي. ناهيــك عــن قــدرة املوقــع علــى اســتخدام كافــة هــذه املعلومــات ألغــراض 
جتارية، وليس هذا فحســب بل إن أي مســتخدم آخر يســتطيع االطالع على هذه املعلومات.

وهــذا كلــه خيضــع ألحــكام اتفاقيــة املوقــع، ويقــر هبــا املســتخدم حــال توقيعــه عليهــا، ولكــن 
واقــع احلــال ينبئنــا بــأن عــدداً كبــرياً جــداً -إن مل يكــن اجلميــع- ال يقــرأ هــذه الشــروط ويوقــع 
عليهــا مباشــرة، علمــاً أنــه قــد يتــم عــرض صــورك اخلاصــة للبيــع، وقــد ال يكــون بإمكانــك حــذف 
حســابك مــن املوقــع أبــداً، كمــا للشــركات تعقــب نشــاطك علــى اإلنرتنــت حــى بعــد مغادرتــك 
ملوقعهــا، وميكــن اعطــاء بياناتــك للجهــات القانونيــة دون اخطــارك بذلــك، وســيتم منعــك مــن 
رفــع أي دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة، وحــى لــو حذفــت بعــض مــن بياناتــك، فللشــركة احلــق 
باالحتفــاظ بنســخة منهــا، حــى لــو كانــت قوانــني االســتخدام عادلــة أو جائــرة فــإن للشــركة احلــق 

بتغيريهــا يف أي وقــت.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا مبــدى جــواز أن يتنــازل الشــخص نفســه عــن بعــض مــن 
حقوقــه األساســية والشــخصية املمنوحــة لــه، ومــدى قانونيــة مثــل هــذه االتفاقيــات، وهــذا كلــه 
باإلضافــة إىل قــدرة العديــد مــن األشــخاص، ومــا يطلــق عليهــم قراصنــة احلاســوب )اهلاكــرز( 
بالولــوج إىل احلســابات املختلفــة للمســتخدمني، واالطــالع علــى كل مــا يريدونــه يف أجهزهتــم، 
وهواتفهــم اخللويــة، وهــو مــا يثــري ضــرورة وجــود النصــوص القانونيــة الــيت تســتطيع أن تتعامــل مــع 
ذلــك كلــه مــن ناحيــة، وحتمــي حقــوق األفــراد وحرياهتــم مــن ناحيــة أخــرى، مــع احلفــاظ علــى 

حريــة الفكــر والتصــرف والتعبــري عــن الــرأي.

ومــن املواضيــع القانونيــة املهمــة جــداً املتعلقــة مبواقــع التواصــل االجتماعــي«: قــدرة املوقــع 
علــى محايــة اهلويــة الشــخصية للمســتخدم، وقدرتــه يف منــع الولــوج إليهــا، وعــدم اســتخدامها مــن 
قبل الغري، ألن اســم املســتخدم الذي يتميز به كل من يســتعمل املوقع، يعد مبثابة االســم الذي 
يتميــز بــه يف هــذا الفضــاء االفرتاضــي، ويعــد مبثابــة التوقيــع اإللكــرتوين الــذي يقــر بواســطته أنــه 
صاحــب العبــارة املكتوبــة، أو الصــورة أو مقطــع الفيديــو الــذي مت تنزيلــه، وبالتــايل فهــو املســؤول
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اســتخدام أمســاء  مــن احلــاالت حيــث مت  العديــد  ناهيــك عــن  القانونيــة)1(،  الناحيــة  مــن  عنــه 
غــري أخالقيــة)2(.  أو  لنشــر معلومــات مســيئة  هلــم وجــود،  ليــس  أو  أشــخاص آخريــن، 

املبحث الثالث
مواقع التواصل االجتماعي وحرية التعبري عن الرأي

 »حرية مطلقة أم منضبطة«
أكــدت املــادة )19( مــن اإلعــالن العاملــي حلقــوق اإلنســان )1948( احلــق يف حريــة التعبــري 
الــيت تشــمل البحــث عــن اســتقبال وإرســال معلومــات وأفــكار عــرب أي وســيط وبغــض النظــر عــن 
احلــدود. وكذلــك احلــال املــادة )19( مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية وجــاء فيهــا 
ما يلي: »1. لكل إنســان احلق يف اعتناق اآلراء دون مضايقة 2.  لكل إنســان احلق يف حرية 
التعبــري ويشــمل هــذا احلــق حريتــه يف التمــاس خمتلــف ضــروب املعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا 
إىل اآلخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ســواء علــى شــكل مكتــوب أم مطبــوع أم يف قالــب فــي أو 

بأية وسيلة أخرى خيتارها«.  
 وكــررت املواثيــق اإلقليميــة أو توســعت يف ضمــان ومحايــة حريــة التعبــري، فاملــادة العاشــرة مــن 
االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنســان حتمــي حريــة التعبــري علــى مســتوى الــدول األعضــاء، واملــادة 
التاســعة مــن امليثــاق اإلفريقــي حلقــوق اإلنســان والشــعوب تضمــن احلــق نفســه. وكذلــك املــادة 
)13( مــن االتفاقيــة األمريكيــة حلمايــة حقــوق اإلنســان تنــص علــى أن: »لــكل إنســان احلــق يف 
حريــة الفكــر والتعبــري ويشــمل هــذا احلــق حريتــه يف البحــث عــن خمتلــف أنــواع املعلومــات واألفــكار 
وتلقيهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن دومنــا اعتبــار للحــدود ســواء شــفهية أم كتابــة أم طباعــة أم يف قالــب 

فــي وبــأي وســيلة خيتارهــا.

)1( انظــر يف ذلــك ملفــاً موســعاً بعنــوان: »ضحايــا مواقــع التواصــل علــى اإلنرتنــت انتحــال وتشــويه مسعــة وترويــج خمــدرات«، شــارك يف 
إعــداده: تونــس: عبــد الســالم لصيلــع، القاهــرة: منــري أديــب، عليــاء دربــك، باريــس: هــدى الزيــن، بــريوت: هنــاء حنلــة، الكويــت: 
جنــان حســني، اجلزائــر: انشــراح ســعدي، الربــاط: حســن األشــرف. وتضمــن العديــد مــن القضايــا الــيت قامــوا بتبويبهــا كمــا يلــي: بريــد 
إلكــرتوين مزيــف، اإلنرتنــت ســاحة بــال قوانــني، جرميــة قتــل، الســرقة عــن بعــد، احلشــيش عــرب الفيــس، شــريط مفــربك ضــد الوزيــر، والعديــد 
http://www.yamamahmag.com/article. :مــن األبــواب األخــرى. وميكــن الوصــول هلــذا امللــف عــرب الرابــط التــايل

 aspx?articleid=2943
)2( انظ��ر يف ذل��ك ق�سي��ة قت��ل حديث��ة كان �س��ببها الفي���ص ب��وك: «فت��اة ميني��ة تلق��ى حتفه��ا عل��ى ي��د زوجه��ا ب�س��بب ن�س��ر �سورته��ا يف 

الفي���ص ب��وك»، كت��ب يف: 10:33 م�س��اًء الأح��د 23 مار���ص 2014. للط��لع عل��ى املو�س��وع كام��ًل ع��رب الراب��ط الت��ايل: 
http://kamaranpress.net/?p=2322 .       
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ومــن أهــم مــا يتــم تداولــه والنقــاش حولــه مبــدأ حريــة التعبــري يف مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
وهــل هلــذا املبــدأ حــدود، أم أنــه مطلــق بــال حــدود؟ وهــل يســري عليــه ذات الضوابــط الــيت تســري 
علــى الفضــاءات احلقيقيــة، أم أن هنــاك ضوابــط خمتلفــة؟ حيــث ســاد رأيــان: أحدمهــا يدعــو إىل 
ضــرورة وجــود الضوابــط علــى حريــة الــرأي والتفكــري، واآلخــر يــرى عــدم احلاجــة إىل هــذه الضوابــط 

هنائيًا. 
فاألصــل العــام أن حريــة الفــرد بالتعبــري حــق لــه، ولكــن ال جيــوز التعســف باســتعمال هــذا 
احلــق، وهــذا مــا رســخته القواعــد القانونيــة وقــرره القضــاء يف العديــد مــن أحكامــه، فقــد أكــدت 
حمكمــة النقــض الفرنســية بــأن هــذا احلــق ليــس مطلقــاً وأنــه مقيــد بعــدم التعســف يف اســتعماله، 
ويتحقــق هــذا التعســف مــى انطــوى التعبــري يف الــرأي علــى جتــاوز للحــدود املشــروعة قانونــاً بــأن 
انطــوى علــى ســب أو قــذف أو تشــهري. والســؤال الــذي يطــرح نفســه بقــوة مــدى جــواز خــروج 

مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى هــذا الــرأي)1(.
حقيقــة األمــر أنــه وبالرجــوع لالتفاقيــات الدوليــة أعــاله فإنــا جنــد أن هــذه االتفاقيــات ذاهتــا 
تضــع جمموعــة مــن القيــود علــى هــذا احلــق، حيــث جــاء يف الفقــرة الثالثــة مــن املــادة )19( مــن 
العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة: 3.  تتبــع ممارســة احلقــوق املنصــوص عليهــا يف الفقــرة الثانيــة 
مــن هــذه املــادة واجبــات ومســؤوليات خاصــة وعلــى ذلــك جيــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن 
شــريطة أن تكــون حمــدودة بنــص القانــون أو تكــون ضروريــة. وكذلــك الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
هــذه  علــى: » جيــوز إخضــاع ممارســة  اإلنســان ونصــت  األوروبيــة حلقــوق  لالتفاقيــة  العاشــرة 
احلريــات الــيت تتطلــب واجبــات ومســؤوليات لبعــض الشــكليات أو الشــروط أو التقييــدات أو 
املخالفــات الــيت حيددهــا القانــون والــيت تعــد يف جمتمــع دميقراطــي تدابــري ضروريــة حلفــظ ســالمة 
الوطــن وأراضيــه، واألمــن العــام ومحايــة النظــام ومنــع اجلرميــة ومحايــة الصحــة واألخــالق ومحايــة 
القضائيــة  اهليئــة  الســرية أو لضمــان ســلطة  املعلومــات  إفشــاء  ملنــع  اآلخريــن ومسعتهــم وذلــك 

ونزاهتهــا «.
وخالصــة القــول بــأن لــكل حــق ضوابــط، فاحلقــوق ليســت مطلقــة، وهنــا يقــع الواجــب 
األكــرب علــى املشــرع يف كل دولــة لتنظيــم ممارســة هــذا احلــق بالشــكل الصحيــح، الــذي حيافــظ 
عليــه مــن ناحيــة، كمــا حيافــظ علــى حقــوق اجملتمــع وحرياتــه العامــة، ولكــن دون وضــع القيــود 

والعوائــق علــى ممارســته، إذ إن كثــرة لقيــود علــى احلــق تعصــف وتطيــح بــه.
(1)	 Arret	 no	 433	 du	 5	 mars	 2008,	 chamber	 sociale,	 sur:	 www.	 Courdecassation.fr/jurisprudence_2/

chambre-sociale_576/arret_n_11274.html.
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الفصل الثالث
الحلول التشريعية والعملية ملكافحة الجرائم اإللكرتونية 

يف دول مجلس التعاون

أفــرزت دراســتنا يف أقســامها الســابقة العديــد مــن التحديــات واملســتجدات القانونيــة الــيت 
تثريهــا اجلرائــم اإللكرتونيــة، فلــم تعــد األحــكام التقليديــة، املوضوعيــة واإلجرائيــة، كافيــة للتعامــل 
مــع مثــل هــذا النمــط مــن اإلجــرام املتنامــي واملتطــور، حــى أن مبــدأ الشــرعية، الــذي يشــكل 
ضمانة رئيســة يف احلفاظ على حقوق اإلنســان وحرياته األساســية، شــابه نوع من اخلطر وواجه 
حتــد جديــد، ناهيــك عــن أبعــاد اجلرميــة الــيت قــد تطــال يف الوقــت ذاتــه العديــد مــن الــدول ممــا يثــري 
موضــوع االختصــاص، اإلجيــايب والســلي يف آن واحــد. هــذا باإلضافــة إىل التحديــات واألخطــار 
الكبــرية الــيت هتــدد حيــاة األفــراد واجلماعــات جــراء اإلقبــال املتزايــد والالمتناهــي علــى اســتخدام 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، ولذلــك فــإن السياســة الــيت ترتــأي هــذه الدراســة طرحهــا تنطلــق مــن 
العديــد مــن املرتكــزات، الــيت تشــكل ضمانــاً أكــرب ومشــواًل أوســع، حســب رؤيتنــا، ممــا حيقــق األمــن 

واألمــان لألفــراد واجلماعــات والــدول علــى حــد ســواء، 
وســوف نتنــاول يف هــذا الفصــل احللــول واملقرتحــات الــيت ترتأيهــا الدراســة، وهــي تنقســم 
إىل حلــول ومقرتحــات عامــة، تتعلــق باحللــول التشــريعية ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول 
جملــس التعــاون باحللــول القضائيــة واحللــول التأهيليــة ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول جملــس 
التعــاون وخنصــص هلمــا املبحثــني األول الثــاين، أمــا املبحــث الثالــث فنخصصــه ملقرتحــات تطبيــق 
توصيــات الدراســة ضمــن نطــاق دول جملــس التعــاون اخلليجــي، ســواء املقرتحــات األصيلــة الــيت 
تبنتهــا الدراســة، أو البديلــة، حيــث ســنظهر إجيابيــات وســلبيات كل مقــرتح، وبعــد ذلــك ســنظهر 

املقــرتح الــذي تبنتــه الدراســة

املبحث األول
الحلول التشريعية ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس التعاون

ســيتعرض هــذا املبحــث للحلــول التشــريعية ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول جملــس 
التعــاون مــن خــالل املطلبــني التاليــني: املطلــب األول: حنــو تشــريعات وسياســات تشــريعية موحــدة 

يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، واملطلــب الثــاين: معاجلــة مشــكلة االختصــاص



-68-

املطلب األول
نحو تشريعات وسياسات تشريعية موحدة يف الجرائم اإللكرتونية

ال منــاص مــن االعــرتاف بــأن للجرائــم اإللكرتونيــة خصوصيــة متيزهــا عــن غريهــا مــن اجلرائــم، 
ففــي هــذه اجلرائــم يلتقــي القانــون مــع علــم نظــم املعلومــات، ويندجمــان مــع بعضهمــا البعــض، 
ممــا يثــري الصعــاب الكبــرية أمــام رجــل القانــون املنفــذ ألحــكام فنيــة حبتــة، وأمــام خــرباء احلاســوب 
مــن  بالعديــد  مــا حــدا  القانونيــة، وهــذا  باألحــكام والقواعــد  احلــال  يلمــون بطبيعــة  الذيــن ال 
التشــريعات اخلليجيــة إىل اللجــوء لوضــع عــدد كبــري مــن التعريفــات يف بدايــة التشــريع، ســعياً منهــم 

للتغلــب علــى هــذه النقطــة، وحماولــة شــرحها ملنفــذي القانــون وهيئاتــه املختلفــة.
وبالرجوع إىل ملفاهيم واملصطلحات احلاســوبية املوضوعة فقد أحصينا ما يزيد على )26( 
مفهومــاَ ومصطلحــاً مــن مفاهيــم ومصطلحــات علــم احلاســوب، حــى أن التشــريع يــكاد يتحــول 
إىل أوراق دراســية تتعلــق بعلــم احلاســوب بــداًل أن يكــون تشــريعاً يتعلــق بالتجــرمي، يؤخــذ بأضيــق 
حــدوده وال جيــوز التوســع بــه. وأن التعريــف ملفهــوم معــني يكــون إذا كان هنــاك خــالف فقهــي أو 
قضائــي أو فــي حــول هــذا التعريــف لبيــان املــراد منــه يف نطــاق التجــرمي، ولكننــا وبالعــودة ملعظــم 
التعريفــات الــيت وردت وجدنــا أن العديــد منهــا مــن البداهــة والبســاطة والوضــوح ألي مســتخدم 
عــادي للتكنولوجيــا احلديثــة، فهنــاك مــن قــام بتعريــف احلاســب اآليل، أو الشــبكة املعلوماتيــة 
)اإلنرتنــت(، أو املوقــع اإللكــرتوين، أو كلمــة املــرور أو غريهــا مــن هــذه املصطلحــات الــيت ال 
يوجــد خــالف بشــأهنا مــن قبــل مســتخدمي هــذه األجهــزة احلديثــة، وبالتــايل فــال يوجــد خــالف 
بــني اخلــرباء يف هــذا امليــدان، ناهيــك عــن أن معظــم التشــريعات األوروبيــة احلديثــة تــكاد ختلــو مــن 
وجــود التعريفــات يف هــذه القوانــني. )امللحــق رقــم )1( املرفــق هبــذه الدراســة يرصــد املصطلحــات 

الــيت مت اســتعماهلا يف التشــريعات اخلليجيــة(
قــد نعــذر املشــرع يف ذلــك، ونــرى أنــه ارتــأى زيــادة يف الدقــة وزيــادة يف اإليضــاح وتضــع 

الدراســة التوصيــات التاليــة الــيت قــد تفيــد يف حــل هــذا اإلشــكال:

أواًل: املصطلحات واملفاهيم: )توصية تتعلق بالتشريع والسياسات التشريعية(
يف ضــوء التحديــات الــيت تواجــه مبــدأ الشــرعية، ويف ضــوء عجــز التشــريعات التقليديــة عــن 
مواجهــة كافــة اجلرائــم املعلوماتيــة، ومــع إدراك خطــورة  ســهولة ارتــكاب أشــكال اإلجــرام اجلديــدة 
الــيت أفرزهتــا بيئــة املعاجلــة اآلليــة بــدأت مكافحتهــا حتظــى باهتمــام متزايــد مــن احلكومــات والعديــد 
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مــن املنظمــات الدوليــة، فأخــذ الفنيــون وخــرباء أمــن احلاســبات، فضــال عــن رجــال الصناعــة 
يركــزون جهودهــم البحثيــة وجتارهبــم العلميــة علــى ســد ثغــرات األنظمــة األمنيــة وحتســني وتطويــر 
أســاليب احلمايــة الفنيــة للنظــم والربامــج واملعلومــات لتصــل إىل أقصــى درجــة ممكنــة مــن الفعاليــة، 
دومنــا إنــكار مــن جانبهــم للحاجــة إىل القانــون إلســباغ صفــة عــدم املشــروعية علــى انتهــاك أمــن 
املعلومــات وحتديــد إطــار رد الفعــل االجتماعــي جتاهــه، وبالتــايل تعزيــز هــده احلمايــة الفنيــة ممــا 
أدى إىل جتنيــد رجــال القانــون، حيــث تكفــل الفقــه اجلنائــي يف بلــدان عــدة كفرنســا وإيطاليــا 
وأملانيــا بإبــراز الصعوبــات الــيت تعــرتض تطبيــق النصــوص التجرمييــة للتشــريعات التقليديــة القائمــة 
علــى أشــكال اإلجــرام اجلديــدة الــيت أفرزهتــا املعلوماتيــة، وســعى إىل بلــورة جمموعــة مــن الضمانــات 
القانونيــة الــيت تكفــل حتقيــق التــوازن بــني الضــرورة امللحــة يف عصرنــا لالســتفادة مــن إمكانــات 
احلاســبات وتقنيــات املعلومــات وبــني احلاجــة الفرديــة  االجتماعيــة إىل محايــة حرمــة البيانــات 
الشــخصية، وبــادر إىل توجيــه األنظــار إىل طائفــة مــن األفعــال يف بيئــة املعاجلــة اآلليــة للبيانــات 
تقتضــي مصلحــة اجملتمــع امللحــة إدخاهلــا يف دائــرة التجــرمي والعقــاب)1(. فبــدأت دعــوات إقليميــة 
وأمميــة ومــن اهليئــات واملنظمــات املعنيــة بإنفــاذ القوانــني وتطبيقهــا إىل ضــرورة القيــام بعمــل تشــريعي 

ملواجهــة هــذا النــوع مــن اإلجــرام. 
وقــد حظيــت جرائــم احلاســوب باهتمــام مؤمتــرات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمني 
(United nations congresses on the prevention of crime and the treatment of offend-

ers(. منذ عام 1985، ضمن أعمال املؤمتر الســابع الذي عقد يف ميالنو عام 1985 حيث 

أوردت جرميــة احلاســوب ضمــن اجلرائــم الــيت تضمنتهــا خطــة عمــل ميالنــو الصــادرة عــن املؤمتــر 
الــيت تتطلــب عنايــة علــى املســتوى الــدويل وعمــاًل دوليــاً مشــرتكًا )2(. وتبلــور هــذا االهتمــام بشــكل 
فعلــي يف املؤمتــر الثامــن لألمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمــني املنعقــد يف هافانا-كوبــا )27 
أيلــول-7 تشــرين أول 1990( حيــث صــدر عــن هــذا املؤمتــر قــرار خــاص باجلرائــم ذات الصلــة 
باحلاســوب )3(. وقــد متخــض اجتمــاع اهليئــة العامــة لألمــم املتحــدة عــام 1990 عــن القــرار رقــم 
45-95 يف 14-12-1990 والــذي يتعلــق حبمايــة املعلومــات اخلاصــة باألفــراد مث يف مؤمتــر 

)1( �س��هر لطف��ي، تقري��ر ح��ول ن��دوة اجلرائ��م القت�سادي��ة امل�س��تحدثة املنعق��دة يف   20 � 2001/4/21، جملة ح��ق املوؤلف بني الواقع 
والقانون، مركز الدرا�سات القانونية، جامعة القاهرة، دار الن�سر هايتي، 1990، �ص 129.

)2( ع��ادل اأم��ني، املوؤمت��ر الثام��ن ل��لأمم املتح��دة ملن��ع اجلرمي��ة ومعامل��ة ال�س��جناء )الوقائ��ع والق��رارات(، الطبع��ة الأوىل، القاه��رة، 
احت��اد املحام��ني الع��رب، 1991م، �ص 109.

)3( حمم��د الهيت��ي، جرائ��م احلا�س��وب، ماهيته��ا، مو�سوعه��ا، اأه��م �سوره��ا: درا�س��ة حتليلي��ة لواق��ع لعت��داءات الت��ي تعر���ص له��ا 
حلا�س��وب وموق��ف الت�س��ريعات اجلنائي��ة منه��ا، دار املناه��ج للن�س��ر والتوزي��ع، عم��ان، 2006، ���ص21.
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األمــم املتحــدة العاشــر ملنــع اجلرميــة ومعاملــة اجملرمــني الــذي انعقــد يف فيينــا أيــام 10 – 17 ابريــل 
2000، باإلضافــة إىل مؤمتــر األمــم املتحــدة احلــادي عشــر ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة الــذي 

انعقــد يف بانكــوك أيــام 18-25 ابريــل 2005.
 ويف 27 أبريــل 2000 أعلــن اجمللــس األورويب عــن جهــود حثيثــة مت بذهلــا مــن قبــل اللجنــة 
األوربيــة بشــأن مشــاكل اجلرميــة وجلنــة مــن اخلــرباء يف حقــل جرائــم احلاســب اآليل، والــيت أســفرت 
عــن مشــروع هــذه االتفاقيــة يف 27 ابريــل 2000)1(، وقــد صــرح اجمللــس أن اعتــداءات متكــررة 
بــدأت تقــع علــى شــبكات اإلنرتنــت، طالــت املتاجــر اإللكرتونيــة واملواقــع احلكوميــة، ممــا حــدا 
باجمللــس إىل ضــرورة التحــرك لوضــع مشــروع هــذه االتفاقيــة، خاصــة أن هــذا النــوع مــن اجلرائــم 
يتســم بســمة خطــرية وهــي عامليتهــا وتأثريهــا علــى معظــم دول العــامل. واســتناداً إىل هــذا املشــروع 
وبعــد عــام ونصــف مــن املناقشــات الــيت جــرت علــى هــذا املشــروع، والــيت أدت إىل العديــد مــن 
التعديــالت فقــد متّ  التوقيــع علــى اتفاقيــة بودابســت بتاريــخ 23 نوفمــرب 2001 بشــأن اإلجــرام 

الكــوين )2(.
قانونيــني ومــن رجــال علــم  تــرى تشــكيل جلنــة خــرباء  الدراســة  فــإن  عمــا ســبق  وتفريعــاً 
احلاســوب )وميكــن االســتعانة مبجامــع اللغــة العربيــة املرموقــة يف العــامل العــريب( لكــي تقــوم مبراجعــة 
دقيقــة لكافــة املفاهيــم واملصطلحــات القانونيــة املســتخدمة يف قوانــني اجلرائــم اإللكرتونيــة وذلــك 

ســعياً إىل حتقيــق مــا يلــي:
االتفــاق علــى مســمى واحــد للجرائــم املتعلقــة بنظــم املعلومــات وتوحيــده بالنســبة جلميــع   .1  
قوانــني دول جملــس التعــاون، بــداًل مــن أن يقــوم كل قانــون باســتخدام املســمى اخلــاص 

بــه وقــد يكــون املســمى »قانــون مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة«.
االتفاق على توحيد كافة املسميات املستخدمة يف قوانني مكافحة اجلرائم اإللكرتونية،   .2  
واملقصــود هنــا باألخــص املفاهيــم واملصطلحــات الفنيــة واحلاســوبية، واجلــدول املرفــق مــع 

 .www.cybercrime.gov/coedraft.html :1( ميكن االطالع على بنود هذه االتفاقية عرب الرابط التايل(
)2( تتكــون هــذه االتفاقيــة مــن مثــان وأربعــني مــادة موزعــة علــى أربعــة أبــواب، يعــاجل البــاب األول منهــا اســتخدام املصطلحــات، أمــا البــاب 
الثــاين فهــو خمصــص لإلجــراءات الواجــب اختاذهــا علــى املســتوي الوطــي، ســواء مــن الناحيــة املوضوعيــة أو اإلجرائيــة، أمــا البــاب الثالــث 
فقــد مت ختصيصــه للتعــاون الــدويل يف حــني يتعــرض البــاب الرابــع للشــروط اخلتاميــة. ومــا جيــدر اإلشــارة إليــه إىل أن االنضمــام لالتفاقيــة 
متــاح جلميــع الــدول غــري األوروبيــة وهــذا مــا يوضــح الطابــع الــدويل هلــذه االتفاقيــة، ومــن بــني الــدول غــري األوروبيــة الــيت وقعــت علــى 

هــذه االتفاقيــة جنــد الواليــات املتحــدة األمريكيــة وكنــدا وجنــوب أفريقيــا.
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هــذه الدراســة يبــني العــدد الكبــري مــن املصطلحــات الــيت مت تعريفهــا واخلــالف الــذي ثــار 
حول التســمية.

كل هــذا يقودنــا إىل طريــق الوحــدة القانونيــة ووجــود قانــون واحــد يوحــد كافــة دول   .3  
اخلطــري. التكنولوجــي  واإلجــرام  احملــدق،  اخلطــر  هــذا  وجــه  يف  اخلليجــي  التعــاون  جملــس 

ثانيًا: نحو سياسات تشريعية متكاملة ملواجهة كافة أوجه النشاط اإللكرتوني
إن مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة حيتــاج إىل منظومــة تشــريعية متكاملــة، أساســها القانــون 
اجلنائــي، ولكنهــا ال تقتصــر عليــه، فلنظــم املعلومــات وتكنولوجيــا املعلومــات أثرهــا علــى كافــة 
األوجــه،  هــذه  تغطــي كافــة  تشــريعية متكاملــة  يتطلــب وجــود منظومــة  القانــون، وهــذا  فــروع 
فــإذا انطلقنــا مــن القانــون اجلنائــي فاحلاجــة ماســة لوجــود قانــون ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
ويف اجملــال املــدين هنــاك حاجــة لتنظيــم التعاقــد اإللكــرتوين، واإلثبــات اإللكــرتوين، واملرافعــات 
اإللكرتونيــة، باإلضافــة إىل موضــوع التجــارة اإللكرتونيــة. ويف جمــال امللكيــة الفكريــة فاحلاجــة 
ماســة لتنظيــم قواعــد محايــة الربامــج وقواعــد املعلومــات، ويف جمــال البنــوك ظهــرت البطاقــات 
جمــال  ويف  اإللكــرتوين،  والدفــع  اإللكرتونيــة،  والتحويــالت  اإللكرتونيــة،  والبنــوك  اإللكرتونيــة، 
حقــوق اإلنســان هنــاك حريــة الــرأي ومحايــة اخلصوصيــة، هــذا باإلضافــة إىل أن األســواق املاليــة 
واجلمــارك، ومصــاحل الضرائــب واهلجــرة أصبحــت تنجــز معامالهتــا بالطرائــق اإللكرتونيــة، ممــا حيتــم 

وجــود القواعــد القانونيــة الــيت تنظــم مثــل كل هــذه التعامــالت.
ولذلــك فــإن املنظومــة القانونيــة اإللكرتونيــة ال بــد أن تتكامــل، ويكــون تكاملهــا بوجــود 
التشــريعات املقننــة الــيت تعــاجل كل هــذه احلــاالت، ومــا جيــري علــى أرض الواقــع أن التكنولوجيــا 
قــد ســبقت التشــريع يف كافــة مناحــي احليــاة، واألمــور ال تتــزن هبــذا الشــكل، فــال بــد أن يســري 
التشــريع جنبــاً إىل جنــب مــع كافــة املظاهــر التكنولوجيــة احلديثــة، حــى أنــه ال بــد أن يستشــرف 

املســتقبل يف كثــري مــن األحيــان.
ثالثًا: ضرورة وضع الضوابط الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي

بعــد االســتعمال الالحمــدود ملواقــع التواصــل االجتماعــي مــن كافــة شــرائح اجملتمــع، وبعــد 
اخــرتاع األجهــزة واهلواتــف الذكيــة، فقــد أصبحــت ترافــق الفــرد علــى مــدار الســاعة، وبالرغــم مــن 
اآلثــار اإلجيابيــة العظيمــة هلــا، إال أن املخاطــر والتجــاوزات تبقــى موجــودة وبكثــرة، ولذلــك فــإن 

الدراســة توصــي يف هــذا الشــأن مبــا يلــي:
ضــرورة توعيــة مجيــع أفــراد اجملتمــع –خاصــة الشــباب- باجلانــب الســلي الســتخدام وســائل . 1
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االتصــال احلديثــة )اهلاتــف، اإلنرتنــت( عــن طريــق وســائل اإلعــالم املختلفــة وعــن طريــق 
مواقــع التواصــل االجتماعــي ذاهتــا.

خلــق ثقافــة جمتمعيــة بضــرورة نشــر الوعــي وضــرورة االســتفادة مــن وســائل االتصــال احلديثــة . 2
بشــكل إجيايب.

أمــام . 3 قويــة  مناعــة  ذا  املتلقــي  يكــون  الديــي والوطــي؛ حــى  الــوازع  تنميــة  علــى  الرتكيــز 
كل مــا مــن شــأنه أن جيــرده مــن انتمائــه وأصولــه، أو خيدشــه يف عقيدتــه ودينــه وقيــام 
كافــة املؤسســات الضابطــة االجتماعيــة بدورهــا يف هــذا اجملــال، ابتــداء مــن األســرة ومــروراً 

املختلفــة. باملدرســة واجلامعــة واملؤسســات األخــرى 
توفــر مواقــع التواصــل االجتماعــي بيئــة خصبــة لكافــة أنــواع الفائــدة، وكافــة أنــواع االحنــراف . 4

علــى حــد ســواء، ومــن هنــا ال بــد مــن وضــع التشــريعات الالزمــة لضبــط التعامــل معهــا.
يتمتــع مســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي حبقــوق امللكيــة الفكريــة لكافــة املعلومــات . 5

والبيانات املستخدمة من قبله، وختضع بالتايل للقواعد القانونية اليت تنظم هذا املوضوع، 
ومنهــا أن احلقــوق املعنويــة ال يتنــازل عنهــا وال تبــاع أو متلــك.

جلميــع مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي احلريــة الكاملــة يف التعبــري، وذلــك وفقــاً . 6
ألحــكام القانــون، بشــرط عــدم وضــع القيــود الــيت تصــادر هــذا احلــق.

القواعــد . 7 بــني  يوائــم  بشــكل  القانونيــة ومواجهتهــا  املســائل  هــذه  بتنظيــم  القيــام  ضــرورة 
هبــا. اخلاصــة  القواعــد  وبــني  العامــة  واألحــكام 

املطلب الثاني
معالجة مشكلة االختصاص

يعتــرب االختصــاص مــن املســائل القانونيــة املهمــة، فمجرمــو نظــم املعلومــات حياولــون جتنــب 
مســألة التعقــب واملالحقــة مــن خــالل ارتــكاب جرائمهــم يف دول أخــرى. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
فهــم يف األغلــب مييلــون إىل اســتهداف الــدول الــيت لديهــا قوانــني ضعيفــة أو معدومــة. ولذلــك 
مــدى  وبتوســيع  جانــب،  مــن  دويل  تعــاون  خــالل  مــن  اهلــوة  هــذه  ردم  مبــكان  األمهيــة  فمــن 

االختصــاص خــارج احلــدود الوطنيــة للــدول األم مــن جانــب آخــر.
وممــا يزيــد مــن حــدة املشــكلة انعــدام الرقابــة أو ضعفهــا علــى الرســائل اإللكرتونيــة، وغيــاب 
قانــون حمــدد جيــري إعمالــه علــى مثــل هــذه األفعــال، مــا مــن شــأنه أن يبعــث علــى التســاؤل عــن 
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القانــون الواجــب التطبيــق علــى املواقــع اإللكرتونيــة علــى شــبكة اإلنرتنــت. وتطبيقــاً للقواعــد الــيت 
حتكــم االختصــاص املــكاين، فــإن جرائــم اإلنرتنــت العابــرة للحــدود ختضــع يف كثــري مــن األحيــان 
ألكثــر مــن قانــون، فــإذا وقــع الســلوك يف نطــاق بلــد معــني واآلثــار الضــارة حتققــت يف نطــاق بلــد 
آخــر، فــإن كال البلديــن يكــون قانونــه واجــب التطبيــق علــى الواقعــة، مبعــى أنــه يتــم تطبيــق قانــون 
كل دولــة حتقــق يف نطاقهــا أحــد عناصــر الركــن املــادي للجرميــة )الســلوك أو النتيجــة(، فيكفــي 
ليكــون قانــون البلــد واجــب التطبيــق تلقــي الضحيــة الرســالة اإللكرتونيــة اجملســدة جلرميــة الســّب أو 

التهديــد مثــاًل يف نطاقــه ولــو كان الفعــل ذاتــه غــري معاقــب عليــه يف بلــد املنشــأ.

ومثــة أمــر آخــر يزيــد األمــر تعقيــداً وصعوبــة يف حتديــد االختصــاص يف جرائــم اإلنرتنــت عــرب 
الوطنيــة بالــذات أال وهــو تبايــن املعايــري الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتحديــد االختصــاص، األمــر الــذي 
يفضــي عــادة إىل حــدوث تنــازع يف االختصــاص بشــأن هــذه الطائفــة مــن اجلرائــم. فعلــى ســبيل 
املثــال، لــو أن شــخصاً ارتكــب أيــاً مــن هــذه اجلرائــم علــى إقليــم دولــة ال حيمــل جنســيتها، فقــد 
حيــدث التنــازع بــني قانــون الدولــة الــيت ارُتِكبــت اجلرميــة علــى إقليمهــا وقانــون الدولــة الــيت ينتمــي 
إليهــا. أي إن الفعــل يتنازعــه قانونــان، قانــون دولــة اإلقليــم علــى أســاس مبــدأ اإلقليميــة، ويف 
الوقــت ذاتــه قــد خيضــع لقانــون دولــة اجلــاين عمــاًل مببــدأ الشــخصية اإلجيابيــة. ليــس هــذا فحســب، 
بــل قــد ينعقــد االختصــاص لدولــة ثالثــة مــى كانــت اجلرميــة ماّســة مبصاحلهــا احليويــة وفقــاً ملبــدأ 

العينيــة)1(.
وحــى علــى فــرض إمكانيــة إجيــاد حــل هلــذه املشــكلة مــن الزاويــة القانونيــة، فإهنــا تظــل 
تصطــدم بعقبــات عمليــة بالنظــر إىل اإلجــراءات املعقــدة والطويلــة الــيت يلــزم اتباعهــا حملاكمــة 
اجلــاين الــذي ارتكــب أيــاً مــن هــذه اجلرائــم، وكانــت إقامتــه خــارج البلــد الــذي تتــم فيهــا حماكمتــه، 
واألمــر ينســحب أيضــاً علــى تنفيــذ األحــكام الصــادرة باخلــارج. ومــن العوائــق يف ذلــك مبــدأ عــدم 

جــواز حماكمــة الشــخص عــن الفعــل الواحــد مرتــني، وكذلــك عــدم جــواز تســليم املواطنــني.

وقــد طُرحــت مثــل هــذه املشــاكل علــى القضــاء املقــارن، وتصــّدى هلــا يف أكثــر مــن مناســبة. 
القضــاء  أنــه يكفــي المتــداد واليــة  القضائيــة إىل  التطبيقــات  القضــاء األمريكــي، تشــري  ففــي 
املذكــور إىل جرميــة وقعــت يف اخلــارج أن تكــون آثارهــا قــد مســت مصــاحل أمريكيــة أو عرضتهــا

.  73- ص72   ،2004 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  اإلنرتنــت،  اســتخدام  عــن  الناشــئة  اجلرائــم  يونــس،  بــن  حممــد  عمــر   )1(
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للخطــر، تأسيســاً علــى مبــدأ االختصــاص الشــخصي)1(. كمــا تبــى القضــاء اإلجنليــزي حلــواًل 
مشــاهبة، أمــا يف فرنســا فيمتــد اختصــاص القضــاء هنــاك إىل جرائــم اإلنرتنــت الــيت وقعــت يف 
اخلــارج عمــاًل بقانــون العقوبــات اجلديــد مــى كانــت الظــروف الواقعــة تــربر مصلحــة فرنســا يف 

إعمــال قانوهنــا عليهــا)2(.
وخالصــة القــول، توصــي الدراســة بتبــي مبــدأ الذاتيــة يف االختصــاص حبيــث يعاقــب كل مــن 
يرتكــب جرميــة إلكرتونيــة تتعلــق بأمــن الدولــة ومصاحلهــا العليــا أمــام القضــاء الوطــي، حــى لــو 
ارتكبهــا، خــارج نطــاق إقليــم الدولــة، وحــى لــو كان مــن غــري مواطــي الدولــة. كمــا توصــي بتبــي 
مبــدأ العامليــة جنبــاً إىل جنــب مــع مبــدأ الذاتيــة حبيــث يعاقــب كل مــن يرتكــب جرميــة إلكرتونيــة 
خــارج الدولــة، حــى ولــو مل متــس الدولــة، مــا دام مت القبــض عليــه ضمــن النطــاق اإلقليمــي للدولــة.

املبحث الثاني
الحلول القضائية والتأهيلية ملكافحة الجرائم اإللكرتونية

 يف دول مجلس التعاون
يتنــاول هــذا املبحــث احللــول القضائيــة والتأهيليــة ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يف دول جملــس 
التعــاون مــن خــالل املطلبــني التاليــني: املطلــب األول: التخصصيــة للحفــاظ علــى مبــدأ الشــرعية، 

واملطلــب الثــاين: »قضــاة االتصــال« مــن الوســائل املســتحدثة يف التعــاون القضائــي الــدويل

املطلب األول
التخصصية للحفاظ على مبدأ الشرعية

إذا وقعــت جرميــة إلكرتونيــة فــإن عجلــة العدالــة تبــدأ مــن حلظــة قيــام مأمــور الضبــط القضائــي 
جبمــع االســتدالالت واألدلــة املاديــة، وهــو يف ســبيل قيامــه هبــذه املهمــة عليــه أن يكــون ملمــاً إملامــاً 

)1( مــن ذلــك مــا قضــت بــه احملكمــة العليــا لواليــة نيويــورك بصــدد جرميــة انتهــاك قانــون املســتهلك والدعايــة اخلادعــة. واملبــدأ ذاتــه كان قــد 
طُبِّــق يف واقعــة أخــرى مؤداهــا قيــام إحــدى الشــركات بواليــة بنســلفانيا باالدعــاء علــى أحــد مــزّودي اإلنرتنــت يف واليــة كاليفورنيــا بدعــوى 
االعتــداء علــى عالمــة مســجلة يف الواليــة األوىل، وقــد أسســت احملكمــة حكمهــا علــى أن قضــاء بنســلفانيا ينعقــد لــه االختصــاص 
الشــخصي علــى اعتبــار أن مــزود خدمــة اإلنرتنــت لــه مشــرتكون يف الواليــة. بعبــارة أخــرى، فــإن القانــون األمريكــي يتســع نطــاق تطبيقــه 
حبيــث ميتــد إىل األفعــال املرتكبــة يف اخلــارج طاملــا أن آثارهــا حتققــت يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة. وتكــرس هــذا االجتــاه القضائــي فيمــا 
انتهــت إليــه الدائــرة اخلامســة االســتئنافية يف قضيــة قمــار ومراهنــات عــرب اإلنرتنــت. وقــد اعتــرب القضــاء املذكــور جمــرد وضــع برجميــة فــك 
التشــفري )PGP( علــى اإلنرتنــت مبثابــة تصديــر هلــا، وهــو مــا خيــول احملاكــم األمريكيــة التصــدي هلــا باعتبارهــا صاحبــة االختصــاص، 

بصــرف النظــر عــن مــكان وضــع الربجميــة. 
)2( املرجع ذاته، ص 912 . 
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تامــاً بعناصــر اجلرميــة ومفرداهتــا وأركاهنــا، حــى يقــوم هبــذه املهمــة خــري قيــام، وحــى يقــدم للنيابــة 
العامــة مــا مجعــه يف ســبيل قيامهــا بدورهــا باالهتــام، وهــذا العــبء ملقــى أيضــاً علــى النيابــة العامــة. 

والعــبء األكــرب علــى القاضــي الــذي ينطــق باحلكــم، بــراءة أو ادانــة.

فاجلرائــم املســتحدثة عمومــاً، وجرائــم نظــم املعلومــات خصوصــاً، جلهــا يعتمــد علــى الناحيــة 
الفنيــة التقنيــة، الــيت حتتــاج إىل قــاٍض قــادٍر علــى التعامــل معهــا، وقــد يقــول قائــل بــأن القاضــي 
يســتعني باخلــرباء الذيــن يدلــون برأيهــم يف كافــة األمــور الفنيــة، ولكننــا نعــود فنقــول بــأن القاضــي 
حيكــم بنــاء علــى قناعتــه الشــخصية والوجدانيــة، وهــذه القناعــة يكوهنــا مــن خــالل كافــة دقائــق 
القضيــة وتفاصليهــا، وهــذا األمــر يتطلــب بــأن يكــون القاضــي قــادراً علــى فهــم واســتيعاب كل مــا 
يقولــه اخلبــري حــى تــربز هــذه القناعــة إىل حيــز الوجــود. كمــا أن القاضــي مطالــب بتوصيــل هــذه 
القناعــة إىل الغــري، وإىل كل مــن يطلــع علــى حكمــه ويقــرأه، ويكــون ذلــك مــن خــالل تســبيب 

القــرار تســبياً مقبــواًل مستســاغاً مبنيــاً علــى مقدمــات ومنتهيــاً بنتائــج منطقيــة ســليمة. 

ولذلــك ال منــاص مــن القــول إن الــدول جيــب أن تنحــى منحــى التخصصيــة يف العمــل، 
بــدءاً مــن مأمــور الضبــط القضائــي املتخصــص، مــروراً بالنيابــة العامــة املتخصصــة، وصــواًل للقاضــي 

املتخصــص ويف ســبيل ذلــك فإننــا نقــرتح مــا يلــي:

إن التخصــص ال يــأيت بليلــة وضحاهــا، فاألمــر ال يتعلــق فقــط بقــرار ســيادي سياســي    .1
بإنشــاء هيئــات متخصصــة للتحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، ووجــود نيابــة عامــة للجرائــم 
اإللكرتونيــة ومــن مث وجــود القضــاء املتخصــص باجلرائــم اإللكرتونيــة. وإن كان هــذا األمــر 
ضــرورة ملحــة أصبحــت واجبــة علــى مجيــع الــدول وجيــب البــدء هبــا دون إبطــاء حتقيقــاً 

للعدالــة ومحايــة للمجتمعــات.

يتلــو ذلــك تأهيــل العاملــني هبــذه األجهــزة التأهيــل املهــي الــالزم حــى يكــون قــادراً علــى    .2
القيــام هبــذه املهمــة مــن خــالل تلقــي دورات فنيــة متخصصــة هبــذا اجملــال، وحــى يكــون 

قــادراً علــى التعاطــي مــع الفنيــات املتعلقــة بــكل قضيــة.

وضــع خطــة طويلــة املــدى قائمــة علــى التعــاون بــني كليــات القانــون يف اجلامعــات والوزارات    .3
املعنيــة، وذلــك مــن خــالل بديــل مــن أحــد البديلــني التاليــني أو كليهمــا:
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البديــل األول: وجــود مســار جامعــي يمنــح شــهادة البكالوريــوس يف القانــون ويكــون مخصصــًا 
للتعامــل مــع الجرائــم اإللكرتونيــة 

وهــذا البديــل ميكــن تبنيــه مــن قبــل وزارة العــدل الختيــار طــالب ضمــن شــروط معينــة   أ. 
مــن املتفوقــني خرجيــي الثانويــة العامــة وابتعاثهــم للجامعــات الــيت يتــم االتفــاق معهــا علــى 

ذلــك ليكونــوا قضــاة أو أعضــاء نيابــة عامــة متخصصــني يف اجلرائــم اإللكرتونيــة.
كمــا ميكــن تبنيــه مــن قبــل وزارة الداخليــة الختيــار طــالب ضمــن شــروط معينــة مــن   ب. 
املتفوقــني خرجيــي الثانويــة العامــة وابتعاثهــم للجامعــات الــيت يتــم االتفــاق معهــا علــى 
ذلــك ليكونــوا مأمــوري ضبــط قضائــي وحمققــني متخصصــني يف اجلرائــم اإللكرتونيــة.

آليــة التنفيــذ: تتضمــن اخلطــة األكادمييــة لطــالب القانــون يف اجلامعــات جمموعــة مــن الســاعات 
املعتمدة الالزمة لنيل درجة البكالوريوس، وتنقسم هذه الساعات عادة إىل: متطلبات اجلامعة، 
متطلبــات الكليــة، متطلبــات ختصــص اجباريــة، متطلبــات ختصــص اختياريــة، والفكــرة هنــا أن 
يكــون اهلــدف مــن هــذا الربنامــج ختريــج طالــب قانــون متخصــص يف جمــال اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
حبيــث يتــم الرتكيــز علــى مقــررات القانــون األساســية ويتــم إضافــة جمموعــة مــن املقــررات املتعلقــة 
بنظــم معلومــات احلاســوب، ســواء مــن ناحيــة الدراســة النظريــة، أم مــن ناحيــة اجملــال العملــي 
والتحقيقــي، وذلــك دون اإلخــالل باملقــررات القانونيــة الــيت تشــكل العمــود الفقــري للخطــة، 
باجلرائــم  املتعلقــة  القانونيــة  اجملــاالت  والعمــل يف  التخصــص  علــى  قــادراً  اخلريــج  هــذا  ويكــون 

اإللكرتونيــة وخاصــة القاضــي املتخصــص بذلــك. 
البديل الثاني: خطة دراسية للدبلوم العالي يف نظم املعلومات الحاسوبية لطلبة القانون

ميكــن تبــي هــذا البديــل أيضــاً مــن قبــل وزارة العــدل أو وزارة الداخليــة، ولكــن الطالــب يكــون 
يف هــذه احلالــة حاصــاًل علــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون وعامــاًل يف إحــدى الوزارتــني، ويــأيت 

هــذا الدبلــوم العــايل إلضفــاء التخصصيــة علــى عملــه.
آليــة التنفيــذ: هــذه اخلطــة تكــون لطــالب القانــون الذيــن خترجــوا وأمتــوا دراســتهم القانونيــة حيــث 
يقومــون بااللتحــاق بإحــدى اجلامعــات أو املعاهــد، أو املراكــز ويتــم االتفــاق معهــا علــى منــح 
النظريــة  الضروريــة  املقــررات  ملــدة ســنة تتضمــن  املعلومــات احلاســوبية  الدبلــوم يف نظــم  درجــة 
الضبــط  مأمــور  أو حــى  املتخصــص  النيابــة  أو عضــو  املتخصــص  للقاضــي  الالزمــة  والعمليــة 
القضائــي املتخصــص مبكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، مرفقــاً هبــذه الدراســة خطــة دراســية ملــدة عــام 
حتقــق هــذا الغــرض )ملحــق رقــم )3( مــن الدراســة(. وميــزة أن متنــح هــذه الشــهادة مــن قبــل 
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مؤسســة أكادمييــة يشــجع مرتاديهــا كوهنــم ســوف حيصلــون علــى شــهادة أكادمييــة معــرتف هبــا، 
يســتطيعون توثيقهــا يف ســجالهتم ويســتطيعون البنــاء عليهــا إلمتــام دراســاهتم اجلامعيــة.

املطلب الثاني
»قضاة االتصال« من الوسائل املستحدثة يف التعاون القضائي الدولي

نظــام تبــادل القضــاة مــن األنظمــة احلديثــة للتعــاون بــني الــدول، وقــد حــث وأكــد عليــه 
الفريــق العامــل املعــي بالتعــاون الــدويل، املنعقــد يف فيينــا يف 15 و16 و18 تشــرين األول/أكتوبــر 
2012 يف توصياتــه وجــاء فيهــا: »نُظــر يف عــدة مواضيــع أخــرى، مبــا فيهــا دور قضــاة االتصــال 
وأعضــاء النيابــات العامــة وامللحقــني الُشــَرطيني يف البعثــات األجنبيــة يف تســهيل التعــاون الــدويل، 
وأُوصــي مبواصلــة اســتعانة احلكومــات هبــم«. كمــا مت اإلشــارة إليــه يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة 
األخــرى ومــن ذلــك ملتقــى »مكافحــة اإلرهــاب يف دولــة القانــون« الــذي عقــد يف اجلزائــر حيــث 
شــدد اخلرباء املشــاركون فيه على أمهية تعميم نظام قضاة االتصال بني البلدان من أجل ضمان 
مكافحــة أكثــر فعاليــة لإلرهــاب. ويف هــذا الصــدد أكــد اخلبــري البلجيكــي »داميــان فاندريرمــريش« 
الــذي يشــغل منصــب نائــب عــام مبحكمــة الطعــن البلجيكيــة علــى الــدور »اإلجيــايب« الــذي 
ميكــن أن يلعبــه القاضــي يف مكافحــة اإلرهــاب، مشــريا إىل أن قضــاة االتصــال قــد يســهمون يف 
»تســهيل« تبــادل املعلومــات ومجــع األدلــة، مضيفــا أنــه: »جيــب االرتــكاز يف مكافحــة اإلرهــاب 
علــى قيــم ومعايــري مشــرتكة مــا دامــت هــذه الظاهــرة تكتســي أكثــر فأكثــر طابعــا دوليــا«، مالحظــا 

أن الــدول تصبــح متضامنــة عندمــا يتعلــق األمــر مبكافحــة اإلرهــاب)1(. 
ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس االتصــال املباشــر بــني القضــاة يف الــدول املختلفــة بنــاء 
علــى اتفاقيــات ثنائيــة بــني الــدول حبيــث تكفــل ســرعة البــت يف طلبــات املســاعدة القضائيــة 
املتبادلــة، وتســليم املتهمــني واجملرمــني، وكذلــك يســاهم هــذا النظــام يف تبــادل املعلومــات اخلاصــة 
باألحــكام القضائيــة والتشــريعات الــيت تصــدر هبــذا اخلصــوص. ومــن ذلــك قيــام فرنســا بتخصيــص 
عضــو نيابــة يف إيطاليــا وآخــر يف هولنــدا، حيــث يتواجــد قاضــي االتصــال الفرنســي يف وزارة 
العــدل لــدى الدولــة املضيفــة، وتنحصــر وظيفتهــم يف تقــدمي املســاعدة مــن أجــل صياغــة طلبــات 
املســاعدة القضائيــة، واملشــاركة يف املفاوضــات مــن أجــل إبــرام املعاهــدات وتبــادل املعلومــات 
)1( وتطبيقــاً لذلــك أيضــاً تبادلــت العديــد مــن الــدول قضــاة اتصــال فيمــا بينهــا، مثــل اجلزائــر وبلجيــكا واجلزائــر وإســبانيا، واملغــرب وفرنســا، 
www.echoroukonline. ،2008/6/6 انظر يف ذلك: موقع صحيفة »الشروق أون الين« اإللكرتونية، الصادرة بتاريخ

www.justice.gov.ma :وموقع وزارة العدل املغربية com
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بشــأن التشــريعات والقضايــا املهّمــة، وكذلــك عقــد دورات تدريبيــة يف هــذا اجملــال)1(. وتوصــي 
الدراســة بتعميــم هــذا املقــرتح بــني دول جملــس التعــاون والقيــام بتعيــني قضــاة فيمــا بينهــم، ممــا 

يضمــن ســرعة اإلجــراء وســالمته مــن الناحيــة القانونيــة.

املبحث الثالث
مقرتحات تطبيق توصيات الدراسة ضمن نطاق

 دول مجلس التعاون الخليجي
ســوف ختصــص الدراســة هــذا املبحــث لوضــع اآلليــات املقرتحــة الــيت ترتئيهــا الدراســة لتنفيــذ 
التوصيــات الــيت مت وضعهــا، ولكــي تكــون هــذه اآلليــة مبثابــة خارطــة طريــق، وسياســات موجهــة 
جلهود دول اجمللس يف ســبيل مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، وســوف نقوم يف هذا الســياق بوضع 
مقرتحــات ثالثــة، ونبــني إجيابيــات وســلبيات كل مقــرتح، ويف النهايــة ســوف توصــي الدراســة 
باتبــاع هنــج معــني منهــا وذلــك بعــد وضــع كل مقــرتح مــن هــذه املقرتحــات يف امليــزان، بإظهــار 

الســلبيات واإلجيابيــات.

املطلب األول
املقرتح األول: لجان متخصصة مستقلة ملتابعة هذه التوصيات
 سوف نتناول آلية عمل املقرتح األول، وإجيابيات املقرتح األول، وتوصيات املقرتح 

األول.
أواًل: املسمى: جلان متخصصة مستقلة ملتابعة هذه التوصيات.

ثانيًا: آلية العمل: تتكون هذه اآللية من مرحلتني:

املرحلة األوىل: جلان متخصصة مستقلة على مستوى االحتاد ملتابعة هذه التوصيات

ــذ: يتــم تشــكيل جلــان متخصصــة مــن قبــل احتــاد دول جملــس التعــاون اخلليجــي  ــات التنفي حيثي

وهيئاتــه املختلفــة، حبــث تكــون كل جلنــة مؤلفــة مــن أعضــاء مــن الــدول الســت، وهلــذه اللجنــة 
االســتعانة مبــن تــراه مناســباً مــن املختصــني والفنيــني واخلــرباء للقيــام بالواجــب املوكــول إليهــا خــري 

قيــام.

)1( حممد سامي الشوا، مرجع سابق، ص 122.
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اللجان املقرتحة: تقرتح الدراسة تشكيل اللجان التالية:

ــة: مهمتهــا إجــراء املراجعــة للتشــريعات الناظمــة ملوضــوع  ــة القانوني ــة األوىل: اللجن اللجن
هــذه  بــه يف  التوصيــة  مبــا مت  الريــاض، مســتعينة  اتفاقيــة  اإللكرتونيــة، وخاصــة  اجلرائــم 
التنفيــذ  استشــارة جهــات  إىل  باإلضافــة  العامليــة،  التشــريعات  مــع  وباملقارنــة  الدراســة 
للقانــون وأعضــاء النيابــة العامــة، لكوهنــم أعلــم باملشــكالت العمليــة الــيت يواجهــون هبــا 

أثنــاء أداء عملهــم.
اللجنــة الثانيــة: لجنــة السياســات التدريبيــة: مهمتهــا مراجعــة السياســات التدريبيــة 
وإجــراء  الــدول،  مســتوى  علــى  أم  االحتــاد  مســتوى  علــى  ســواء  هبــا حاليــاً،  املعمــول 
مراجعــات هلــا، واالســتعانة باخلــربات املوجــودة، واملقارنــة بالــدول ذات البــاع الطويــل يف 
هــذا اجملــال، ووضــع سياســات تدريبيــة متخصصــة ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، وفقــاً 

للتوصيــات الــيت جــاءت هبــا الدراســة.

اللجنــة الثالثــة: اللجنــة الفنية: ومهمــة هذه اللجنــة البحث عن أفضل األجهــزة واملعدات 
والنظــم اإللكرتونيــة املســتعملة عامليــاً يف ســبيل تقصــي اجلرميــة اإللكرتونيــة، ومنــع وقوعهــا، 

أو القبض على فاعليها إذا وقعت، وتقدمي اإلرشادات والتوصيات لذلك.

اللجنــة الرابعــة: لجنــة اإلرشــاد الدينــي: مهمتهــا وضــع الثوابــت واملرتكــزات، واألســاليب 
الــيت اتبعهــا ديننــا احلنيــف يف ســبيل محايــة أبنائنــا وأســرنا مــن االنــزالق واالحنــراف بســبب 
الــذي  نفوســهم  الديــي يف  الــوازع  لتقويــة  املثلــى  والطريقــة  احلديثــة،  االتصــال  وســائل 
يشــكل محايــة وســداً منيعــاً هلــم، خاصــة يف ظــل صعوبــة مراقبــة األبنــاء املتواصلــة أثنــاء 
اســتعماهلم لوســائل االتصــال احلديثــة، ممــا يشــكل الــوازع الديــي الشــخصي واألساســي 

يف احلفــاظ عليهــم.

وضــع  اللجنــة  هــذه  مهمــة  املدنــي:  املجتمــع  مؤسســات  لجنــة  الخامســة:  اللجنــة 
اســرتاتيجيات عمــل ملؤسســات اجملتمــع املــدين، تركــز علــى العاملــني هبــا وعلــى اجلمهــور 
الــذي تتعامــل معــه، يف ضــرورة إجــراء دورات وبرامــج تدريبيــة ولقــاءات ونــدوات تثقيفيــة 
حــول خطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة وآليــة التعامــل معهــا يف حــال كان أحــد ضحيــة هلــا. ومــن 
املمكــن إلــزام هــذه املؤسســات قانونــاً بإجــراء هــذه الــدورات ملوظفيهــا ومجهورهــا وفقــاً 

للمــادة العلميــة املعــدة خصيصــاً لذلــك.
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اللجنــة السادســة: لجنــة املــدارس والجامعــات أو )لجنــة التأليــف(: مهمــة هــذه اللجنــة 
وضــع الربامــج اخلاصــة بطــالب اجلامعــات واملــدارس، ســواء تلــك املتعلقــة بضــرورة وجــود 
مقــرر يتــم تدريســه حــول هــذا املوضــوع، ســواء يف املــدارس أم اجلامعــات، ويشــمل كافــة 
التخصصــات ومراعــاة املســتوى الفكــري للمتلقــي عنــد تأليــف هــذا املقــرر أو الكتــاب، 

باإلضافــة إىل تنظيــم لقــاءات ونــدوات للتثقيــف حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة.
اللجنــة الســابعة: لجنــة كبــار املحققــني: تتشــكل هــذه اللجنــة مــن خــرباء متخصصــني يف 
التحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أم مــن الناحيــة التحقيقيــة، 

ومهمتهــا ترتكــز علــى ثالثــة أمــور:

وضع سياسات وبرامج تساعد الدول يف التدريب على التحقيق. أ. 

تقــوم بــدور التحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة الكبــرية الــيت تكــون علــى مســتوى دول  ب. 
جملــس التعــاون.

مــن املمكــن أن تســاعد يف التحقيــق يف بعــض اجلرائــم الــيت حتــدث داخــل بعــض  ت. 
دول جملــس التعــاون )بنــاء علــى طلــب تلــك الدولــة(.

املرحلة الثانية: لجان متخصصة مستقلة على مستوى الدول ملتابعة هذه التوصيات

تــأيت هــذه املرحلــة كمرحلــة الحقــة للــيت ســبقتها، وتفــرتض أن هنــاك اســرتاتيجيات وآليــات 
عمــل، وكتيبــات إرشــادية قــد صــدرت مــن قبــل اللجــان الســابقة، ويــأيت دور الــدول يف هــذه 
املرحلــة لتشــكيل جلــان داخليــة مشــاهبة للجــان الســابقة وتقــوم باملهــام ذاهتــا، وذلــك لضمــان تنفيــذ 

هــذه املقرتحــات ووضــع اآلليــات الالزمــة لتطبيقهــا.
ثالثًا: اإليجابيات: حيقق هذا املقرتح جمموعة من اإلجيابيات وكما يلي:

	 يضمــن متابعــة كافــة األمــور املتعلقــة باجلرائــم اإللكرتونيــة مــن خــالل جلــان متخصصــة
لذلــك.
	.تشمل هذه اللجان كافة األوجه واملناحي املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية
	 إىل يــؤدي  اجلهــد كمــا  يقلــل يف  ذلــك  فــإن  وبالتــايل  اللجــان حمــدود  هــذه  تشــكيل 

النفقــات. يف  االقتصــاد 
	.تركز هذه اآللية على منظمات اجملتمع املدين وهو أمر بالغ األمهية والضرورة
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	 تركــز هــذه اآلليــة علــى اجلامعــات واملــدارس مــن ناحيــة التثقيــف والوعــي باإلضافــة لوضــع
مناهــج متخصصــة ممــا يشــكل خطــوة متقدمــة يف جمــال املكافحــة.

	 تشــمل هــذه اآلليــة جهــود التدريــب والتأهيــل ممــا خيلــق كــوادر بشــرية قــادرة ومؤهلــة علــى
القيــام بواجــب مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، ســواء مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي، 

أم مــن قبــل النيابــة العامــة واحملاكــم.

	 تشــمل هــذه اللجنــة خمتصــني فنيــني يقدمــون املشــورة الفنيــة واإللكرتونيــة ممــا يشــكل
دعمــاً إضافيــاً لكافــة دول االحتــاد.

رابعًا: السلبيات: يشوب هذا املقرتح جمموعة من السلبيات كما يلي:

	 يتضمــن هــذا املقــرتح عــدداً كبــرياً مــن اللجــان الــيت تقــدم توصيــات أو آليــات عمــل
اسرتشــاديه، تقــدم للــدول، ممــا يعطــي شــعوراً عامــاً بعــدم توحيــد اجلهــود.

	:هذه اللجان مؤقتة ويرتتب على ذلك ما يلي

o  ليــس هنــاك إدامــة واســتمرارية يف إنــه  ينتهــي عملهــا بانتهــاء مهمتهــا أي 
العمــل.

o  وليــس كباقــي النواحــي  مجيــع  مــن  متجــدد  موضــوع  اإللكرتونيــة  اجلرائــم 
املواضيــع الــيت يوضــع هلــا آليــات عمــل وتســتمر لفــرتات طويلــة، فالتدريــب 

متجــددة. واألجهــزة  متجــدد،  والتأهيــل  متجــدد،  واإلرشــاد  متجــدد، 

	 هــذه اللجــان منفصلــة بعملهــا عــن البعــض وليــس هنــاك ترابــط بالعمــل بينهــا، يف حــني
أن مجيــع مناحــي اجلرائــم اإللكرتونيــة مرتابطــة وال ميكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض.

	.غياب اإلشراف على عمل كل جلنة
	.غياب املتابعة لعمل كل جلنة
	.صعوبة متابعة تنفيذ توصيات كل جلنة
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املطلب الثاني
املقرتح الثاني: املجلس األعلى ملكافحة الجرائم اإللكرتونية 

سوف نتناول آلية عمل املقرتح الثاين، وإجيابيات املقرتح الثاين، وتوصيات املقرتح الثاين.
ــمى: اللجنــة العليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة أو )اجمللــس األعلــى ملكافحــة اجلرائــم  أواًل: املس

اإللكرتونيــة( أو )اهليئــة العليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة(
ثانيــاِ: آليــة العمــل: تشــكل جلنــة عليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة )أو حســب املســمى الــذي 
يتــم االتفــاق عليــه( تكــون تابعــة لألمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي، وتكــون دائمــة 
التشــكيل ويرأســها رئيــس يتــم تعيينــه حســب اآلليــة املوجــودة يف اجمللــس، ونائبــاً، وجمموعــة مــن 
األقســام، كمــا يلــي: قســم القانــون والتشــريع اإللكــرتوين، قســم التدريــب والتأهيــل اإللكــرتوين، 
قســم التثقيف اجلامعي واملدرســي، قســم اإلرشــاد الديي، قســم مؤسســات اجملتمع املدين، قســم 

التحقيــق الفــي واملعلومــايت.
وتكون واجبات هذه األقسام مشاهبة لواجبات اللجان السابقة املوضوعة يف االقرتاح األول.
ثالثًا: اإليجابيات: هلذا املقرتح ذات اإلجيابيات اليت مت ذكرها سابقاً ونضيف عليها ما يلي:

	 عمل هذه اللجنة العليا دائما وليس مؤقتاً مما يشكل دميومة يف العمل
ومتابعة مستمرة لكل املستجدات.

	.يوجد رئيس يشرف على عمل كافة األقسام وينسق بينها
	.يوجد آلية للتحديث وحفظ البيانات أفضل من االقرتاح األول

رابعًا: السلبيات: هلذا املقرتح السلبيات التالية:

	.ال يوجد زخم يف العمل وإجنازات حقيقية حمسوسة
	 الشــعور العــام ســوف يكــون أن هــذه اللجنــة وجــدت إلضفــاء ملســة مجاليــة مــن حيــث

الوجــود أكثــر منــه اجنــازاً حقيقيــاً.

	.دور هذه األقسام سوف يكون إرشادياً وغري فاعل بالدرجة املطلوبة
	 ســوف يكــون عمــل هــذه األقســام بنــاء علــى طلــب الــدول أو مــن تلقــاء نفســها وبالتــايل

لــن يكــون هنــاك تقــدم حقيقــي.
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املطلب الثالث
ــم  ــة الجرائ ــي ملكافح ــاون الخليج ــس التع ــز دول مجل ــث: مرك ــرتح الثال املق

اإللكرتونيــة

سوف نتناول املرتكزات الرئيسة اليت تقوم عليها هذه الفكرة، وكما يلي:
املســمى: مركــز دول جملــس التعــاون اخلليجــي ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة أو »املركــز اخلليجــي 

ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة«
ــرة: تشــكيل مركــز متخصــص ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يكــون لــه شــخصيته االعتباريــة  الفك

املســتقلة.
املكان: يتم االتفاق على مكان إنشاء هذا املركز يف إحدى عواصم دول جملس التعاون.

التبعية: يكون تابعاً فنياً وإدارياً لألمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي.

التمويل: يكون للمركز ذمة مالية وموازنة مستقلة يتم متويلها ووضعها من قبل األمانة العامة.

رؤيــة املركــز: أن يكــون مــن بــني الوحــدات اإلداريــة واملراكــز الرياديــة واملتميــزة علــى املســتوى 
اإلقليمــي والعاملــي يف وضــع اخلطــط واالســرتاتيجيات الالزمــة ملنــع اجلرميــة اإللكرتونيــة قبــل وقوعهــا 

وضبــط اجلنــاة وضمــان تقدميهــم للمحاكمــة يف حــال وقوعهــا.
رســالة املركــز: تقــدمي أعلــى مســتويات العلــوم واملعــارف واملهــارات الالزمــة ملكافحــة اجلرائــم 

اإللكرتونيــة حتــت شــعار »األمــن املعلومــايت أمــن للوطــن«.  
أهداف املركز:

أن يكــون لــدول جملــس التعــاون اســرتاتيجية شــاملة متكاملــة موحــدة ملكافحــة اجلرائــم . 1
اإللكرتونيــة.

أن يكون العمل جممعاً يف مكان واحد مما حيقق التنسيق املستمر واملتواصل.. 2
أن يكون على تواصل مستمر مع مجيع اإلدارات املعنية يف دول جملس التعاون.. 3
املعنيــة . 4 والعربيــة  الدوليــة  واألجهــزة  الوحــدات  مــع  مســتمر  تواصــل  علــى  يكــون  أن 

اإللكرتونيــة. اجلرائــم  مبكافحــة 
أن يقدم االستشارات الفنية والقانونية الالزمة ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 5
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أن يقــدم التأهيــل القانــوين والفــي الــالزم ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة جلمــع العاملــني يف . 6
هــذه الوحــدات يف دول جملــس التعــاون.

أن يعمــل علــى إعــداد اســرتاتيجيات عمــل قصــرية ومتوســطة وطويلــة األمــد يف ميــدان . 7
مواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة.

أن يقــدم التأهيــل الصحــي الــالزم يف جمــال الصحــة اإللكرتونيــة )واملقصــود هنــا تقــدمي . 8
املســاعدة ملدمــي اإلنرتنــت ومرتكــي جرائــم اإلنرتنــت الذيــن قــد يصبحــون أعضــاء 
فاعلــني وبنــاة مؤثريــن يف اجملتمــع بعــد تأهيلهــم، بــدل النظــر إليهــم كمجرمــني فقــط، 
ولســوء الفكــرة املأخــوذة عــن كلمــة إدمــان فــإن الدراســة تــرى تغيريهــا ملســمى الصحــة 

اإللكرتونيــة(
أن يقــدم مصــادر معلومــات متقدمــة ومتميــزة حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء املصــادر . 9

الورقيــة أم اإللكرتونيــة، وذلــك مــن خــالل مكتبــة املركــز.
أن يقــدم ترمجــة معتمــدة، ســواء قانونيــة أم فنيــة، لــكل املقــاالت واملعلومــات الــيت تصــدر . 10

باللغــات األجنبيــة والــيت هتــم وحــدات املكافحــة يف دول جملــس التعــاون.
أن يقــدم معلومــات حمدثــة دائمــة لــكل وســائل املكافحــة احلديثــة الــيت تتوصــل هلــا دول . 11

العــامل ويثبــت جــدوى اســتخدامها.
أن يقدم معلومات قانونية حمدثة دائما لكل ما يتعلق بتشريعات املكافحة.. 12
أن يقوم بإعداد خطة تدريب فنية وقانونية وحتقيقية، سنوية لتطبيقها.. 13
أن يقــدم املعلومــات اإلرشــادية الالزمــة حــول املراكــز العامليــة املتميــزة بــكل فــرع مــن . 14

فــروع مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء الفنيــة أم البشــرية والتدريبيــة.
أن يقدم أفضل األساليب واآلليات االجتماعية والدينية ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 15
أن يقــوم بالتنســيق مــع الــدول للتحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة الكــربى الــيت حتــدث . 16

علــى مســتوى دول جملــس التعــاون، أو تلــك الــيت حتــدث علــى مســتوى دولــة معينــة 
)بنــاء علــى طلبهــا(.

أن يصدر جملة دورية )سنوية( أو نصف سنوية تتعلق باملعلومات واملقاالت واألخبار . 17
واإلرشادات الالزمة حول اجلرائم اإللكرتونية.

أن يصدر النشرات التوعوية والتثقيفية حول موضوع مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 18
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الوحدات التي يتكون منها املركز: يتكون املركز من الوحدات التالية:

أواًل: الوحدات الرئيسة:

1. وحدة التشريعات والقوانني. 

2. وحدة اإلرشاد الديي واالجتماعي.

3. وحدة االتصال )مبؤسسات اجملتمع املدين(. 

4. وحدة التأهيل والتدريب العملي )قانون ونظم معلومات(. 

5. وحدة التأهيل العلمي )قانون ونظم معلومات(.  

6. وحدة االسرتاتيجيات. 

7.وحدة التحقيق اخلليجية.

اجلرائــم  ومرتكــي  اإلنرتنــت  ملدمــي  االجتماعــي  )التأهيــل  اإللكرتونيــة  الصحــة  وحــدة   .8
اإللكرتونيــة(.

ثانيًا: الوحدات املساندة:

1. مكتب البحث العلمي والتطوير. 
2. وحدة املكتبة.   

3. املكتب اإلعالمي.  
4. اجمللة العلمية للمركز. 

5. وحدة معامل احلاسوب.  
6. وحدة اإلسناد الفي والصيانة.
7. مكتب قضاة االتصال.  

8. وحدة الرتمجة القانونية والفنية. 
9. وحدة ضبط اجلودة.

10. مكتب التعاون الدويل.
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اإليجابيات:

حيقــق هــذا املقــرتح خطــوة ونقلــة نوعيــة يف جمــال تعــاون دول اجمللــس ملكافحــة اجلرائــم . 1
اإللكرتونيــة.

يوحد جهود املكافحة.. 2

يوفر سبل التعاون املثمر وتبادل اخلربات بني دول اجمللس.. 3

يوفر سبل التعاون املثمر ونقل خربات الدول األجنبية والعربية لدول اجمللس.. 4

يضع أسس عمل واسرتاتيجيات موحدة للمكافحة.. 5

يوفــر جهــات متخصصــة وعلــى مســتوى عــاٍل واحــرتايف ســواء يف اجملــال القانــوين أم . 6
املعلومــايت.

حيتوي على مجيع اجملاالت واألوجه املتعلقة مبكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 7

اجلرائــم . 8 وفنيــة خمتلفــة ملكافحــة  أكادمييــة  معاهــد وجهــات  مــع  اتفاقــات خمتلفــة  يــربم 
الــدول. عــن مجيــع  نيابــة  اإللكرتونيــة 

يعطي االنطباع املتميز عن أساليب دول اجمللس يف جمال مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 9

السلبيات:

حيتــاج هــذا املقــرتح إىل موازنــات ماليــة عاليــة، ســواء مــن حيــث املنشــآت أم مــن حيــث . 1
التجهيــزات البشــرية والفنيــة.

حيتــاج هــذا املقــرتح إىل جهــود جبــارة وضخمــة حــى يــرى النــور وخيــرج إىل حيــز . 2
الوجود.

حيتاج هذا املقرتح إىل فرتة زمنية أطول من املقرتحات السابقة حى يتم . 3
حتقيقه.

حيتــاج هــذا املقــرتح إىل تفعيــل وحــدة ضبــط اجلــودة بداخلــه بشــكل متميــز لضمانــات . 4
حتقيقــه أفضــل النتائــج ومتابعتهــا بشــكل دائــم.
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املطلب الرابع
املقرتح الذي توصي به الدراسة

 »املـركز الخليجي ملكافحة الجـرائم اإللكرتونية«

بعــد تنــاول املقرتحــات املختلفــة الــيت وضعتهــا الدراســة، وتنــاول الســلبيات واإلجيابيــات لــكل 
مقــرتح مــن هــذه املقرتحــات، فــإن الدراســة تــرى بشــكل أكيــد التوجــه حنــو املقــرتح الثالــث واملتعلــق 
بإنشــاء مركــز خليجــي ضخــم متميــز ومتخصــص مبكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة وكل مــا يتعلــق هبــا.

فاألمــن املعلومــايت أصبــح مــن أهــم مقومــات األمــن الوطــي، فهنــاك مراكــز متخصصــة تتعلــق 
بأمــن الــدول الداخلــي واخلارجــي، ومراكــز أخــرى تتعلــق مبكافحــة املخــدرات، ومراكــز تتعلــق 
مبكافحــة اإلرهــاب، أو االجتــار بالبشــر، فكيــف إذا عرفنــا أن مجيــع هــذه اجلرائــم أصبحــت 
ترتكــب عــن طريــق التكنولوجيــا احلديثــة، أي إن مكافحتهــا مجيعــا أصبــح غــري ممكــن دون العمــل 

احملــرتف واملهــي املتعلــق باجلرائــم اإللكرتونيــة.

وإن الدراســة حتلــم بتحقيــق هــذا املقــرتح الــذي ســينقل مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة نقلــة 
نوعيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي وعلــى مســتوى العــامل. )امللحــق -2- املرفــق يبــني اهليــكل 

التنظيمــي املقــرتح للمركــز(.

وعلــى ذلــك فــإن املقــرتح الثالــث ميكــن أن يشــكل املقــرتح األصيــل – مــن وجهــة نظــر 
اليهمــا. اللجــوء  بديــالن ميكــن  يشــكالن مقرتحــان  والثــاين  األول  واملقرتحــني  الدراســة- 
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الخــاتمــة
تناولــت هــذه الدراســة موضوعــاً مــن أهــم املواضيــع الــذي يقلــق الــدول وأجهزهتــا األمنيــة 
يف عاملنــا املعاصــر، وهــو موضــوع اجلرائــم اإللكرتونيــة، وموضــوع األمــن املعلومــايت، ومبــا أن هــذه 
اجلرميــة تســتخدم فيهــا أداة جرميــة عاليــة التقنيــة ويســتعملها جمــرم ذكــي فإهنــا تســتوجب وجــود 
طاقــات وطرائــق ووســائل مكافئــة ملواجهتهــا ومكافحتهــا واحلــد مــن خطرهــا علــى اجملتمــع، مــن 
ناحيــة، كمــا تتطلــب تشــريعات قــادرة علــى التعامــل معهــا مــن ناحيــة أخــرى، فتطــور اجلرميــة 
يســتوجب أن يكون هناك تطور يف األســاليب األمنية والتشــريعية ملواجهتها. ولذلك فإن األمن 
القومــي يتعلــق جبميــع مناحــي احليــاة، كمــا أن األمــن الرقمــي يهددهــا مجيعــا، ســواء مــن الناحيــة 

العســكرية، أم االجتماعيــة أم االقتصاديــة، أم السياســية أم حــى القانونيــة. 
عرفــت الدراســة اجلرميــة اإللكرتونيــة بأهنــا: نشــاط غــري مشــروع، يتخــذ نظــم املعلومــات 
ووســائل االتصــال احلديثــة أداة لــه، يصــدر عــن إرادة آمثــة، ويقــرر لــه القانــون عقوبــة أو تدبــري 
احــرتازي. وحاولــت اإلجابــة علــى مجيــع التســاؤالت الــيت وضعتهــا يف البدايــة، حيــث تناولــت 
مواضيــع صعوبــة تكييــف اجلرائــم اإللكرتونيــة وســبل التعامــل القانــوين معهــا )اجلرائــم اإللكرتونيــة 
عابــرة  اإللكرتونيــة  )اجلرميــة  اإللكرتونيــة  اجلرائــم  يف  االختصــاص  ومشــكلة  الشــرعية(،  ومبــدأ 
للحــدود(، واملشــاكل النامجــة عــن غــزو مواقــع التواصــل االجتماعــي لبيوتنــا وأســرنا وجمتمعاتنــا.
وحاولــت الدراســة باالســتناد إىل اتفاقيــة الريــاض، وقوانــني اجلرائــم اإللكرتونيــة اخلليجيــة، 
وبإجــراء املقارنــة مــع تشــريعات عامليــة الوصــول ألفضــل التطبيقــات والتجــارب، كمــا وضعــت 
بالنهايــة جمموعــة مــن املقرتحــات ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، وأوصــت باملقــرتح الثالــث املتعلــق 

بإنشــاء مركــز خليجــي ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة.
ويبقــى املقــرتح األكــرب الــذي يشــمل كافــة املقرتحــات الســابقة والــذي يشــكل حلــم كل 
مواطــن خليجــي؛ بتحقيــق رؤى أصحــاب اجلاللــة والســمو والفخامــة رؤســاء دولنــا، بالوصــول إىل 
االحتــاد اخلليجــي الــذي يوحدنــا ويوحــد آمالنــا وطموحتنــا وأفكارنــا، كمــا يوحــد جهودنــا، ليــس 
يف ســبيل مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة فحســب، بــل يف مجيــع مناحــي احليــاة املختلــف. إنــه مسيــع 

جميــب الدعــاء.
                                                                      انتهى بحمد اهلل
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املراجــــــع
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الضخــم واملتزايــد علــى اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي يف العــامل العــريب  ألعــوام 
الرمســي  املوقــع  خــالل  مــن  التقاريــر  هلــذه  الوصــول  ميكــن   .2013-102-2011

  ae.org.dpc.www للنــادي: 
تقريــر بعنــوان: »ضحايــا مواقــع التواصــل علــى اإلنرتنــت انتحــال وتشــويه مسعــة وترويــج . 2

املخــدرات«، شــارك يف إعــداده: تونــس: عبــد الســالم لصيلــع، القاهــرة: منــري أديــب، 
عليــاء دربــك، باريــس: هــدى الزيــن، بــريوت: هنــاء حنلــة، الكويــت: جنــان حســني، 



-96-

اجلزائــر: انشــراح ســعدي، 2014. الربــاط: حســن األشــرف. وميكــن الوصــول هلــذا 
http://www.yamamahmag.com/article.aspx?arti-  امللــف عــرب الرابــط التــايل:

 cleid=2943

Articles in news papers                     خامسًا: مقاالت صحفية
“)املخــدرات الرقميــة(: ســعر اجلرعــة مــن 3 إىل 9 دوالرات ... واألوىل جمانيــة” مقــال   .1  

 .2014/11/1 بتاريــخ  الشــروق  جريــدة  يف  منشــور 

“املخدرات الرقمية ... خطر إدمان جديد”، مقال منشور على موقع العربية بتاريخ   .2  
2014/10/30. “املخــدرات الرقميــة… مــا هــي ومــا خطرهــا علــى الشــباب؟”، 

مقــال منشــور علــى موقــع “نــورت” بتاريــخ 2014/10/29.

“املخــّدرات الرقميــة خطــر يهــّدد صحتــِك علــى اإلنرتنــت”، مقــال منشــور علــى موقــع   .3  
 .2014/10/31 بتاريــخ  عائلــيت 

“يف لبنان ... إجراءات ملكافحة املخدرات الرقمية”، تقرير منشــور يف موقع ســكاي   .4  
بتاريــخ 2014/10/30. العربيــة،  نيــوز 

“حماكمــة مثــرية هلاكــر إنرتنــت حقيقــي وقضــاة ورجــال أمــن فعليــون يف ديب”، مقــال   .5  
منشــور يف “الشــرق األوســط”، جريــدة العــرب الدوليــة، اخلميـــس، العــدد 9081، 9 

.2003 أكتوبــر 

عــدد مســتخدمي فيــس بــوك شــهريا يصــل إىل 1,23 مليــار، مقالــة نشــرت علــى موقــع   .6  
ينايــر 2014.  بتاريــخ 30  نشــرت  فرانــس 24/ رويــرتز 

سادسًا: الكتب األجنبية               

1.			Barbara	A.	Bardes	et	al,	(2000),	“American	Government	and	Politics	To-
day:	the	Essentials.	United	States:	Wadsworth,	Thomson	Learning.

2. Beccaria. Les olé lits et les peines. 

3. Ben Mezrich, the Accidental Billionaires: The Founding of Facebook, a 
Tale	 of	 Sex,	Money,	Genius,	 and	Betrayal,	 2009.

Foreign Books
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4.	 James	McGregor	Burns	et	al	(2000),	“Government	by	the	People.”New	
Jersey:	 Prentice	 Hall.	

5. Loppsi en France et Cyber-sécurité aux USA http://www.natchers.com/
actualite-2009/8239/loppsi-en-france-et-cyber-securite-aux-usa	

6. Mike McConnell, Associated Press, Cybersecurity starts at home and in 
the	office.	October	04,	2009.

7.	 Nahrstadt,	Bradley	C.	(2009).	Former	Employee	Sabotage?	Invoke	the	
Computer Fraud and Abuse Act, journal of internet law, Gale Group’s 
brand	 and	 products,	Vol.	 12	 Issue.

8.	 Nick	Bilton,	Hatching	Twitter:	A	True	Story	of	Money,	Power,	Friendship,	
and	Betrayal,	 2013.

9.	 Sherry	Turkle,	“	Together:	Why	We	Expect	More	from	Technologies	than	
from	Each	Other	Alone”,	New	York:	Basic	Books,	2011.

10.	Smith,	Russell,	Peter	Grabosky,	and	Gregor	Urbas,	(2004).		Cyber	Crim-
inals	on	Trial.	West	Nyack,	NY,	USA:	Cambridge	University	Press
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امللحق رقم )1( للدراسة »نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس التعاون« 
واملقدمة ملسابقة سمو األمري نايف األمنية.

ح�سر للم�سطلحات واملفاهيم امل�ستعملة يف قوانني اجلرائم الإلكرونية لدول جمل�ص التعاون اخلليجي
القطريالعمانيالسعودياإلماراتيالوثيقة#
تقنية املعلوماتوسيلة تقنية املعلوماتوسيلة تقنية املعلوماتوسيلة تقنية املعلومات-1

البيانات واملعلومات اإللكرتونيةبرامج احلاسب اآليلالربنامج املعلومايتالربامج2

الشبكة املعلوماتيةالشبكة املعلوماتيةالشبكة املعلوماتيةالشبكة املعلوماتيةالشبكة املعلوماتية3

املستند اإللكرتويناملستند اإللكرتوين4

نظام معلومايتالنظام املعلومايتالنظام املعلومايتنظم املعلومات اإللكرتونيةنظام املعلومات اإللكرتوين5

املوقع اإللكرتويناملوقع اإللكرتويناملوقع اإللكرتويناملوقعاملوقع6

االلتقاطااللتقاطااللتقاط-االلتقاط7
----االحتيال املعلومايت8
البيانات واملعلومات 9

اإللكرتونية
البيانات واملعلومات البياناتالبيانات احلكومية

اإللكرتونية أو 
احلكومية

-

املعلومات اإللكرتونية10

اجلرمية اإللكرتونيةجرائم تقنية املعلوماتاجلرمية املعلوماتية--11
--الدخول غري املشروع--12
بطاقة التعامل اإللكرتونيةالبطاقة املالية---13
--احلاسب اآليل--14

الربنامج املعلومايتالربنامج املعلومايت---15

-املواد اإلباحية---16

-األعضاء البشرية---17

-احملتوى---18

-مزود اخلدمة---19
مزود اخلدمة----20
معلومات املشرتك----21
اجلهة املختصة----22

معاجلة املعلومات----23
بيانات املرور----24
25-----
احملرر اإللكرتوين الرمسي----26
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امللحق رقم )2( للدراسة »نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس التعاون« 
واملقدمة ملسابقة سمو األمري نايف األمنية.

الهيكل التنظيمي املقرح للمركز اخلليجي ملكافحة اجلرائم الإلكرونية

الوحدة المالية

المدير

المساعد للشؤون القانونية

مكتب البحث العلمي والتطوير

مجلة المركز

مكتب التعاون الدولي

وحدة الترجمة القانونية 

مكتب قضاة االتصال

مكتب سكرتاريا المدير

المكتب اإلعالمي

المساعد للشؤون الفنية

سكرتارياوحدة المكتبة 

وحدة معامل الحاسوب

سكرتاريا

 
وحدة اإلسناد الفني والصيانة

 

 
وحدة ضبط الجودة

 

وحدة الترجمة الفنية 
 

وحدة التأهيل العلمي
)قانون ونظم معلومات(

وحدة االستراتيجيات
وحدة الصحة اإللكترونية

 التأهيل االجتماعي لمدمني اإلنترنت 
ومرتكبو الجرائم اإللكترونية

وحدة اإلرشاد الديني وحدة التحقيق الخليجية
واالجتماعي

وحدة االتصال
)بمؤسسات المجتمع 

المدني(

وحدة التأهيل والتدريب 
العملي

)قانون ونظم معلومات(
وحدة التشريعات والقوانين
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امللحق رقم )3( للدراسة »نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس التعاون« 
واملقدمة ملسابقة سمو األمري نايف األمنية

Diploma of Cyber Law
دبلوم اجلرائم الإلكرونية

أهداف الربنامج

يهــدف هــذا الربنامــج إىل ختريــج كــوادر مؤهلــة ومدربــة علميــاً وعمليــاً ليكونــوا قادريــن علــى العمــل 
يف جمــال القضــاء أو النيابــة العامــة أو أجهــزة تنفيــذ القانــون املتخصصــة يف اجلرائــم اإللكرتونيــة

الدرجة املمنوحة

يف حــال إمتــام الطالــب متطلبــات احلصــول علــى هــذه الدرجــة وهــي )36( ســاعة معتمــدة مينــح 
درجــة الدبلــوم العــايل يف اجلرائــم اإللكرتونيــة. 

شروط القبول

يقبــل الطــالب الذيــن يتــم ترشــيحهم مــن قبــل اجلهــة املوفــدة )وزارة العــدل أو الداخليــة أو أيــة 
جهــة أخــرى( وفقــاً لألســس الــيت تضعهــا اجلهــة املوفــدة علــى أن يكــون املبتعــث حاصــاًل علــى 

درجــة البكالوريــوس يف القانــون.
مخرجات الربنامج:

يتوقع أن يكون اخلريج ملماً بالعلوم واملعارف واملهارات التالية:
• أسس التعامل مع أجهزة احلاسوب.	
• قواعد املعلومات والبيانات. 	
•  القواعد املوضوعية املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية.	
•  القواعد اإلجرائية املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية.	
• الطرق القانونية للتعامل مع مسرح جرمية إلكرتونية )الكمبيوتر(. 	
• الدليل الرقمي.	
• األسس القانونية للتجارة اإللكرتونية وكلما يتعلق هبا من عقود إلكرتونية وتوقيع 	

إلكرتوين وغري ذلك.
• أمن وخصوصية املعلومات اإللكرتونية.	
• التحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية.	
• أخالقيات العمل يف جمال القانون اإللكرتوين.	
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الخطة الدراسية
يتك��ون ه��ذا الربنام��ج م��ن )36( �س��اعة معتم��دة موزع��ة عل��ى ع��ام درا�س��ي مك��ون م��ن ثلث��ة ف�س��ول 

درا�س��ية وكما يلي:

عدد الساعات 
المعتمدة Course Title اسم المقرر #

3 IT Fundamentals 1 أساسيات تكنولوجيا املعلومات )1( 1

3 IT Fundamentals 2 أساسيات تكنولوجيا املعلومات )2( 2

3 Legal Principles of E-commerce األسس القانونية للتجارة اإللكرتونية 3

3 Computer Forensics التشريح اإللكرتوين 4

3 Cybercrimes   )public section( قانون اجلرائم اإللكرتونية

القسم العام

5

3 Cybercrimes   )private section( قانون اجلرائم اإللكرتونية

القسم اخلاص

6

3 E - Evidence الدليل اإللكرتوين 7

3 Computer Ethics أخالقيات الكمبيوتر 8

3 Information Security and Privacy أمن وخصوصية املعلومات 9

3 Investigating Cyber crimes التحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية 10

3 Cryptography علم تشفري املعلومات 11

3 Graduation Project مشروع التخرج 12

36 عدد الساعات المعتمدة
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امللحق رقم )4( للدراسة »نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس 
التعاون« واملقدمة ملسابقة سمو األمري نايف األمنية

حتليل االستبيان

حنو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية يف دول جملس التعاون اخلليجي

عينة الدراسة:

نظــراً ألمهيــة فئــة الشــباب يف اجملتمــع ولكوهنــا الفئــة األكثــر حيويــة وتأثــرياً فقــد مت اســتهداف 
هــذه الفئــة عنــد توزيــع االســتبيان، فاتصفــت العينــة بأهنــا عشــوائية ، واشــتملت علــى مســتويات 
تعليميــة متفاوتــة إىل حــٍد مــا وفئــة عمريــة حمــددة تنحصــر مــا بــني 21 – 25 معظمهــم طــالب 
جامعيــني، وحاولــت الدراســة أن تأخــذ رأي فئــات مــن مجيــع دول جملــس التعــاون اخلليجــي مــا 
أمكــن، وبالرغــم مــن تفــاوت أعــداد الذيــن قامــوا بتعبئــة االســتبيان إال أنــه مت أخــذ )20( اســتمارة 
بشــكل عشــوائي مــن كل دولــة خليجيــة، ولكــن االســتبيان مل يهــدف للمقارنــة بــني دول جملــس 

التعــاون، إمنــا كان اهلــدف الوقــوف علــى املؤشــرات للــدول كمجتمــع واحــد جملتمــع الدراســة. 

جمع البيانات

جــاءت البيانــات يف هــذه الدراســة مــن اســتبيان مت إعــداده وتوزيعــه علــى عينــة عشــوائية تركــز 
يف جمملهــا علــى عينــات مــن الطــالب اجلامعيــني. ومت تنفيــذ عمــاًل ميدانيــاً اســتغرق مــدًة تزيــد 
علــى أربعــة أشــهر خــالل فــرتة احلصــول علــى تلــك البيانــات تضمنــت اعتمــاد االســتبيان وتوزيعــه 

ومجعــه وتفريــغ بياناتــه.
وقبــل الشــروع الفعلــي يف العمــل امليــداين وقبــل توزيــع االســتبيان علــى العينــة املســتهدفة، مت 
توزيع االســتبيان على عينة جتريبية تتألف من مخســة عشــر مشــاركاً وذلك من أجل استكشــاف 
دقــة األســئلة ومــدى فهــم املســتجوبني هلــا. وبعــد تلــك املرحلــة التجريبيــة والتأكــد مــن مالئمــة 

االســتبيان للتنفيــذ أصبــح االســتبيان جاهــزاً للتوزيــع.
مت توزيــع االســتبيان علــى األشــخاص املســتهدفني، ولكــن مت احتســاب )20( اســتمارة مــن 
كل دولــة خليجيــة، تلــك الــيت متــت تعبئتهــا واإلجابــة عليهــا بشــكل صحيــح. حيــث أن الباقــي مت 
إمهالــه بســبب عــدم اإلجابــة مــن قبــل املســتجوبني، أو بســبب عــدم اجلديــة عنــد مــلء االســتبيان 
أو أن اإلجابــات غــري مكتملــة، وملراعــاة تســاوي عــدد االســتمارات بــني كافــة الــدول املســتهدفة 

باالســتبيان، وكان العــدد مــن الذيــن مشلهــم االســتبيان مــن الذكــور )73( ومــن اإلنــاث )47(.
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كان هـــذا الســؤال للوقــوف علــى الفــرتة الزمنيــة الــيت يقضيهــا كل شــخص مــن األشــخاص الــيت 
مشلتهــم االســتبانة يف اســتخدام احلاســوب وكانــت النتيجــة أن أكثــر مــن )45%( مــن العينــة 
يقضــون أكثــر مــن ثــالث ســاعات يوميــاً علــى االنرتنــت وهــي فــرتة بطبيعــة احلــال ليســت 

بالقصــرية.

هــل يعتــرب املســتطلعون االنرتنــت مــن الوســائل املفيــدة يف احليــاة. كانــت النتيجــة كمــا يلــي: 
)75%( موافــق بشــدة ، )22%( موافــق، )3%،( غــري موافــق وال يوجــد أي شــخص غــري 

موافــق بشــدة.
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ويشــري الشــكل رقــم )3( إىل إقــرار العينــة بأمهيــة نظــم املعلومــات وبأهنــا أصبحــت مــن متطلبــات 
احليــاة الضروريــة الــيت ال غــى لنــا عنهــا.

ســاعد تطــور نظــم املعلومــات علــى انتشــار اجلرميــة وهــذا بســبب ســرعة الوصــول واالتصــال 
الــذي توفــره هــذه اخلدمــة فالوصــول إىل الطــرف اآلخــر مــن الكــرة األرضيــة ال يســتغرق زمنــاً 
يذكــر حيــث أنــه يتــم مبجــرد الضغــط علــى أحــد املفاتيــح. قــاد هــذا الشــعور لإلحســاس بــأن 
نظــم املعلومــات هلــا دور يف نشــر اجلرميــة الشــيء الــذي يظهــر جليــاً يف إجابــات العينــة الــيت 

يظهرهــا الشــكل رقــم )4(.
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يبــدو منطقيــاً مــا جــاء مــن إجابــات للعينــة علــى الســؤال رقــم )5( الــذي يتضمــن تصنيفــاً 
ألحــد أنــواع جرائــم نظــم املعلومــات. ومنــه نســتخلص أن جمــرد الدخــول غــري املصــرح بــه جلهــاز 

احلاســب اآليل هــو جرميــة وليــس جمــرد إشــارة إىل مهــارة الشــخص الــذي قــام بالفعــل. 

يوضــح الســؤال رقــم )6( كمــا يعــرض إجاباتــه الشــكل رقــم )6( أن األغلبيــة الســاحقة مــن 
العينــة تعتــرب املعلومــات املوجــودة علــى احلاســب اآليل مــن األمــور الشــخصية الــيت ال جيــوز 
كشــفها أو االطــالع عليهــا إال مــن قبــل صاحبهــا. فنجــد أن حــوايل 74% مــن العينــة يؤكــدون 
علــى هــذه اخلصوصيــة، هــذا لــو كان األمــر يتعلــق باالطــالع أو الكشــف فقــط، فلــو جتــاوز 

األمــر جمــرد االطــالع ألصبــح جرميــة مرفوضــة.
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مــن احملتمــل أن يكــون جمرمــو نظــم املعلومــات ميتلكــون قــدراً ال بــأس بــه مــن املعــارف التكنولوجيــة 
لكــن هــذا ال يعــي حبــال مــن األحــوال أهنــم أكثــر ذكاًء مــن غريهــم. أمــا مــا قــد يــربر انتشــار هــذه 
اجلرائــم هــو غيــاب القوانــني املتخصصــة والرادعــة الــيت ملرتكبيهــا يف فــرتات ســابقة لذلــك نشــطت هــذه 
الفئــة املســتفيدة يف جرائمهــا. فعــدم وجــود قوانــني متخصصــة يعفــي اجملــرم مــن احملاســبة فيبــدو علــى 
أنــه ليــس جمرمــاً وبنــاًء عليــه يتطــور نشــاطه اإلجرامــي. إىل ذات اخلالصــة توصلــت العينــة املســتطلعة 
أثنــاء اإلجابــة علــى الســؤال رقــم )7( مــن االســتبيان، فــكان معظــم املســتطلعني موافقــون علــى أن 
انتشــار جرائــم نظــم املعلومــات جــاء نتيجــة لغيــاب القوانــني املتخصصــة حملاســبة مرتكــي تلــك اجلرائــم.

تطــورت وســائل االتصــال احلديثــة ومــن ضمنهــا نظــم املعلومــات ومجيــع أدواهتــا بســرعة فاقــت كل 
التوقعــات فلــم يكــن أي أحــد يتخيــل أن تصــل إىل مــا وصلــت إليــه اآلن. واملهــم يف هــذا الســياق أن 
القوانــني الــيت تنظمهــا مل تتطــور بنفــس معــدل الســرعة؛ ممــا خلــق فجــوة كبــرية بينهمــا. وهــذا بالضبــط 

مــا عكســته العينــة املســتطلعة يف إجابتهــا علــى الســؤال رقــم )8( الــذي يظهــر يف الشــكل أعــاله.
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ويف ســياق مناقشــة التعــاون الــدويل للتصــدي هلــذا النــوع مــن اجلرائــم، فــال يبــدو هــذا التعــاون 
كاٍف ملواجهــة جرائــم نظــم املعلومــات خصوصــاً أنــه يصطــدم بالكثــري مــن العقبــات واملســائل 
الشــائكة. وافقــت معظــم العينــة املســتطلعة علــى هــذا القــول كمــا يظهــر مــن إجاباهتــا الــيت 
يعرضهــا الشــكل رقــم )9(، حيــث وصلــت نســبة املوافقــني علــى هــذا القــول إىل 64% مــن 

العينــة.

يعطــي الشــكل رقــم )10( فكــرة واضحــة عــن رؤيــة العينــة حــول وجــوب وضــع قوانــني خاصــة 
ومســتقلة ملعاجلــة جرائــم نظــم املعلومــات. كمــا نالحــظ فــإن نســبة كبــرية مــن العينــة رأت 
بضــرورة وضــع مثــل هــذه القوانــني، ملــا لــه مــن أثــر يف احلــد مــن انتشــار جرائــم نظــم املعلومــات. 
ذلك ألنه يف حال غياب التشــريعات احملددة ذات الصلة يصعب أو يســتحيل حماســبة أولئك 

اجملرمــني، ألن القاعــدة القانونيــة تقــول ال جرميــة وال عقوبــة إال بنــص.
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بالنظــر إىل جرائــم نظــم املعلومــات يبــدو جليــاً الفــرق بينهــا وبــني األنــواع األخــرى مــن اجلرائــم 
مــن حيــث اجلوانــب التقنيــة والفنيــة الــيت تتضمنهــا. لذلــك يبــدو منطقيــاً ذلــك املطلــب الــذي 
يفيــد بضــرورة تدريــب كــوادر خاصــة ومتخصصــة للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن اجلرائــم واجملرمــني. 
وعلــى ذلــك يفيــد الشــكل رقــم )11( بــأن حــوايل 85% مــن العينــة يوافقــون علــى ضــرورة توفــري 

مثــل تلــك الكــوادر املتخصصــة.

مــن الفــوارق اجلوهريــة بــني اجلرائــم التقليديــة وجرائــم نظــم املعلومــات احلديثــة مســألة املــكان 
املتعلــق باجملــرم ومبــكان ارتــكاب اجلرميــة، ففــي اجلرائــم التقليديــة كان اجملــرم موجــود جبســده يف 
منطقــة اجلرميــة وبالتــايل كان مــن الســهل التعامــل معــه مــن حيــث إلقــاء القبــض عليــه وحماســبته، 
إال أن احلــال يف جرائــم نظــم املعلومــات خمتلــف متامــاً مــن هــذه الناحيــة. فيمكــن للمجــرم أن 
يرتكــب جرميتــه دون احلاجــة للتواجــد يف ذات املــكان للجرميــة. ومــن هنــا تــربز صعوبــة مالحقــة 
جمرمــي اإلنرتنــت ونظــم املعلومــات بســبب هــذا البعــد املــكاين ومــا يرتتــب عليــه مــن مســائل 
تتعلــق باالختصــاص. يف ذات الســياق جــاء رأي العينــة املســتطلعة لتعــرب عــن صعوبــة مالحقــة 

جمرمــي اإلنرتنــت بســبب البعــد املــكاين، كمــا يظهــر يف الشــكل رقــم )12(.
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ومــن أجــل عــالج القصــور يف مالحقــة وحماســبة جمرمــي نظــم املعلومــات تــأيت اإلجابــة علــى 
الســؤال التــايل رقــم )13( لتفيــد بــأن معظــم املســتجوبني يبــدون تأييدهــم مــن أجــل متكــني 
احملققــني املتخصصــني مــن الوصــول إىل املتهمــني يف الــدول األخــرى للتحقيــق معهــم وبالتــايل 
الــذي  حماســبتهم. ويظهــر الشــكل رقــم )13( هــذا التوجــه املشــروع مــن قبــل املســتجوبني 

يهــدف إىل حماصــرة اجملرمــني وتضييــق الفــرص عليهــم يف ارتــكاب اجلرائــم.

مــن الطبيعــي أن تســاهم أشــكال التعــاون الــدويل يف احلــد مــن انتشــار جرائــم نظــم املعلومــات 
كمــا قــد يفضــي إىل حماســبة اجملرمــني، إال أنــه ويف حــال كان هــذا التعــاون ثنائيــاً بــني الــدول، مــن 
خــالل اتفاقيــات ومعاهــدات ثنائيــة، قــد يتناقــص تأثــري هــذا التعــاون وال يعــود لــه أثــر كبــري علــى 
الصعيــد الــدويل يف مكافحــة جرائــم نظــم املعلومــات. نــرى مــن خــالل آراء العينــة املســتطلعة بــأن 
نســبة عاليــة جتمــع علــى أن هــذا الشــكل مــن التعــاون ليــس كافيــاً ملتابعــة ومكافحــة جرائــم نظــم 
املعلومــات، خصوصــاً إذا أخذنــا بعــني االعتبــار النســبة الكبــرية مــن العينــة الــيت أجابــت بــال أعلــم.

 

 

 

 

 

 

29% 

40% 

3% 

28% 

 (10)الشكل رقم 

جيب وضع قوانني خاصة ومستقلة ملعاجلة جرائم نظم املعلومات

 موافق بشدة

 موافق

 غري موافق

 ال أعلم

56% 29% 

4% 11% 

 (11)الشكل رقم 

.جيب تدريب كوادر خاصة ومتخصصة للتعامل مع جرائم نظم املعلومات والتحقيق فيها

 موافق بشدة

 موافق

 غري موافق

 ال أعلم

11% 
15% 

34% 

40% 

 (14)الشكل رقم 

االتفاقيات الدولية الثنائية ميكن أن تفي بالغرض يف متابعة جمرمي نظم املعلومات   

 .على الصعيد الدولي

 موافق بشدة

 موافق

 غري موافق

 ال أعلم
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كانــت النتيجــة كمــا يلــي: )18%،( قامــوا بالشــراء عــن طريــق االنرتنــت مــرة واحــدة فقــط، 
)21%،( قامــوا بالشــراء عــن طريــق االنرتنــت مرتــني أو ثــالث، )39%( قامــوا بالشــراء عــن 

طريــق االنرتنــت مــرات عديــدة بنســبة، و)22%( مل يقــم بالشــراء عــن طريــق االنرتنــت.

كانــت النتيجــة كمــا يلــي: )40%( يوافــق بشــدة علــى محــل بطاقــة البنــك أكثــر مــن 
محــل نقــود ماليــة الحتمــال تعرضهــا للســرقة أو الضيــاع أو التلــف، )42%( يوافــق علــى 
محــل بطاقــة البنــك أكثــر مــن محــل نقــود ماليــة الحتمــال تعرضهــا للســرقة أو الضيــاع أو 
التلــف، )16%( شــخصاَ غــري موافــق علــى محــل بطاقــة البنــك أكثــر مــن محــل نقــود ماليــة 
الحتمــال تعرضهــا للســرقة أو الضيــاع أو التلــف، و)2%( غــري موافــق بشــدة علــى محــل 
بطاقــة البنــك أكثــر مــن محــل نقــود ماليــة الحتمــال تعرضهــا للســرقة أو الضيــاع أو التلــف.
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كانــت النتيجــة كمــا يلــي: )30%( يوافــق بشــدة علــى ســداد الفواتــري عــن طريــق االنرتنــت، 
)47%( يوافــق علــى ســداد الفواتــري عــن طريــق االنرتنــت، )18%( غــري موافــق علــى ســداد 
الفواتــري عــن طريــق  الفواتــري عــن طريــق االنرتنــت، و)5%( غــري موافــق بشــدة علــى ســداد 

االنرتنــت.

كانت النتيجة كما يلي: )47%( موافق بشدة، )43%( موافق، )7%( غري موافق، و)3%( غري موافق بشدة.

كانت النتيجة كما يلي: )49%( موافق بشدة، )30%( موافق، )17%( غري موافق، و)4%( غري موافق بشدة.
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كانت النتيجة كما يلي: )37%( موافق بشدة، )51%( موافق، )9%( غري موافق، و)3%( غري موافق بشدة.

كانــت النتيجــة كمــا يلــي: )9%( موافــق بشــدة أن غــرف احملادثــة تعتــرب مكانــا عامــا مثلهــا مثــل أي غرفــة 
حقيقيــة أخــرى، )37%( موافــق، )45%( غــري موافــق، و)9%( غــري موافــق بشــدة.

كانت النتيجة كما يلي: )64%( موافق بشدة، )29%( موافق، )5%( غري موافق، و )2%( غري موافق بشدة.
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امللحق رقم )5( للدراسة »نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس 
التعاون« واملقدمة ملسابقة سمو األمري نايف األمنية.

جزء من حوار دار يف أحد املنتديات حول موضوع »املخدرات الرقمية«

 السالم عليكم
 اليوم بالصدفه طحت على برنامج خرآآآآآيف

 هو » املخدرات الرقمية «
i doser امسه 

 هل سبق ألي شخص منكم قام بتجربته وهل فعاًل له نفس تأثري املخدرات
مالحظة: موقع الربنامج حمجوب يف بلدنا .. واالدهى واألمر ان الربنامج يتيح حتميل اصوات هلا تأثري املخدرات 

واجلنس والرعب وامورر يف غاية الريبه.!!
حلوة هاي مني جرهبا فيكو ههه

انا جربت نوع من انواع االي دوسر Viagra وطبعا امسها غي عن التعريف بالنسبة للمفعول فانت جرب 
واحكم بس لو جالك ضحك هيسرتي من التقدم التكنلوجي ال احنا بقينا فية متقولش ياما ياين وناوي اجرب 

 D: احلشيش قريب
 املوضوع جدي .. وهذا رابط للربنامج لقيته للي يبغى حيمله ) على مسؤوليته الشخصية (:

I-Doser Free | Most Popular Free Downloads - FileWe.com

 من جدك واال متزح ؟ ...
 انا جربت املاريوانا .. وريب ياشيخ حسيت بسطله غريبه عجيبه هههههههههههههههههه

انا انلحس خمي من هالربنامج.
 ما أدري إيش أفهم من موضوعك

أنه املخدرات حلوة جرهبا ومهيا أن مل تستطع على احلقيقة وال إيش بالضبط
وش سالفته بالضبظ ؟

أرجو من صاحب املوضوع توضيح مقصده من الطرح والربنامج املذكور
 الربنامج عبارة عن مشغل ألصوات معينة

 وحتتوي على طنني ونقر يف االذنني ) يشرتط لبس مساعات على الرأس (.
مثاًل لو شغلت ملف ) املاريوانا ( وهو نوع من انواع املخدرات .. تستمتع للصوت ملدة تقريباً 45 دقيقة 

متواصلة ويف مكان هادئ مبساعات الرأس .. هذي األصوات تنتج تفاعل غريب يف الدماغ البشري ليحاكي 
متاماً احلالة احلقيقة لتناول املاريوانا ) يعي السطلة ورؤية اشياء غريبه .. مثل تأثريات املاريوانا احلقيقية بالضبط ( 

 .. وقس هذا على بقية امللفات واالهتمامات االخرى.
احياناً الربنامج ما يعطي التأثري من املرة االوىل .. وحسب كالم الربنامج انه الزم تزود اجلرعة اكثر يعي تسمع 

 امللف مرتني أو ثالث حى حتصل على التأثري املطلوب.
 ان شاء اهلل اين اكون وضحت لك الفكرة ... واحلني ايش تعليقك ؟!! 

 انا كذا <<<< 
على فكرة الربنامج مرخص ومصرح له قانونياً من الواليات املتحدة االمريكية

قرئت عن هاملوضوع كثري سابقا، وال أنصح بالتجربة اطالقا اال اذا كنت تنوي تدمري اخلاليا العصبية
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 يالبيه 
 رأحو الطيبني أجل احلني حتشش وأنت عل االبتوب

 والوالد قاعد مجبك وأليدري عنك شي وال ييجي بباله أنك حتشش
ههههههههههههههههههههه

فعاًل هذا اللي خيوف .. املشكلة ان الشركة املربجمة تقول انه مايسبب أي آثار جانبية وان تأثريه يزول ) حسب 
نشاطك العقلي ( .. يعي املوضوع فيه شي .. واملصيبه انه مرخص قانونياً !!!
ههههههههههههههههههه راح يشوفك مسطول ... وعاد خذلك سني وجيم. 

 لن أجرهبا
 ولكن هي مضرة

فالكحول مرخص يف غالبية الدول ولكنه مضر
 ابعد عن الشر وغي له 

 وش  بوجع الراس
xd يا تاخذ حشيش حقيقي وال ابعد عن الشبهات

مت جتريب الربنامج و فعال يعطي تأثري
 ههههههههههههههه واهلل ضحكت من قلي اهلل يسعدك دنيا واخره

ختيل وصل التحشيش لالبتوب .. ما فيه تطبيق حنمله على االيفون وااليباد حنشش منه 
 اخاف الالب توب يسطل قبلي خخخخخخ

كل شيء جايز هبالوقت .. اهلل يغنينا عن حرامه حبالله يارب ..
 اول مرة امسع عنها ~

 باهلل وصلنا هلالدرجة !! 
 حبثت عنها والغريب لقيت مواقع كثرية داعمة هلا 

جاري التجربة يا ساتر ~
طيب يا صاحب املوضوع وش تبغى بالضبط ؟

ابغى اللي جيربه .. يقول النتيجة وايش املنتج اللي جربه مثاًل الكحول او املاريوانا أو مثل األخ يف الصفحة 
..  االوىل فياجرا 

 انا جربت املاريوانا .. فصراحه ما ادري صرت اشك يف نفسي هو انا انسطلت او ال !!
 فاملطلوب ابغى توثيق من االعضاء اللي جربوها ..
الين حبثت يف النت .. ومالقيت جتارب واضحة.

 مت التحميل
 وجاري التجربة 
شكرا ليك ياريس

جاين نوم
هههههههههههههههههههههههههه .. ايش جربت ؟

Conten
 هههههههههههههههههههههههه هذا أصاًل للنوم.

جرب املاريوانا وراجع الردود السابق حى تعرف كيف حتصل على التأثري بسرعة.
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الجريمة اإللكرتونية يف املجتمع الخليجي وكيفية مواجهتها
»نحو اسرتاتيجية شاملة ملكافحة الجريمة اإللكرتونية يف دول 

مجلس التعاون الخليجي«
خطة العمل واآلليات املقرتحة

تتضمــن هــذه الورقــة خطــة العمــل املقرتحــة بالدراســة، وســوغ نقســمها إىل قســمني: القســم 
تنفيــذ هــذه  بآليــات  يتعلــق  الثــاين  الدراســة، والقســم  الــيت تقرتحهــا  بالتوصيــات  يتعلــق  األول 

التوصيــات، حيــث ســتقرتح الدراســة عــدة آليــات وســتتبى واحــداً منهــا بعــد مناقشــتها.

القسم األول: التوصيات التي تقرتحها الدراسة

أواًل: نحــو تشــريعات وسياســات تشــريعية موحــدة يف الجرائــم اإللكرتونيــة. توصي الدراســة بما يلي:

ال منــاص مــن االعــرتاف بــأن للجرائــم اإللكرتونيــة خصوصيــة متيزهــا عــن غريهــا مــن اجلرائــم، 
ففــي هــذه اجلرائــم يلتقــي القانــون مــع علــم نظــم املعلومــات احلاســوبية، ويندجمــان مــع بعضهمــا 
البعــض، ممــا يثــري الصعــاب الكبــرية أمــام رجــل القانــون املنفــذ ألحــكام فنيــة حبتــة، وأمــام خــرباء 
احلاســوب الذيــن ال يلمــون بطبيعــة احلــال باألحــكام والقواعــد القانونيــة، وهــذا مــا حــدا بالعديــد 
مــن التشــريعات اخلليجيــة إىل اللجــوء لوضــع عــدد كبــري مــن التعريفــات يف بدايــة التشــريع، ســعياً 

منهــم للتغلــب علــى هــذه النقطــة، وحماولــة شــرحها ملنفــذي القانــون وهيئاتــه املختلفــة.

1. املصطلحات واملفاهيم: )توصية تتعلق بالتشريع والسياسات التشريعية(:

االتفــاق علــى مســمى واحــد للجرائــم املتعلقــة بنظــم املعلومــات وتوحيــده بالنســبة جلميــع  أ.   
قوانــني دول جملــس التعــاون، بــداًل مــن أن يقــوم كل قانــون باســتخدام املســمى اخلــاص 

بــه وقــد يكــون املســمى »قانــون مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة«.

االتفاق على توحيد كافة املسميات املستخدمة يف قوانني مكافحة اجلرائم اإللكرتونية،  ب.   
واملقصــود هنــا باألخــص املفاهيــم واملصطلحــات الفنيــة واحلاســوبية، واجلــدول أدنــاه يبــني 

العــدد الكبــري مــن املصطلحــات الــيت مت تعريــف واخلــالف الــذي ثــار حــول التســمية.

كل هــذا يقودنــا إىل طريــق الوحــدة القانونيــة ووجــود قانــون واحــد يوحــد كافــة دول  ج.   
اخلطــري. التكنولوجــي  واإلجــرام  احملــدق،  اخلطــر  هــذا  وجــه  يف  اخلليجــي  التعــاون  جملــس 



-122-

2. الشمول والتكامل التشريعي ملواجهة كافة أوجه النشاط اإللكرتوني:

إن مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة حيتــاج إىل منظومــة تشــريعية متكاملــة، أساســها القانــون 
اجلنائــي، ولكنهــا ال تقتصــر عليــه، فلنظــم املعلومــات وتكنولوجيــا املعلومــات أثرهــا علــى كافــة 
األوجــه،  هــذه  تغطــي كافــة  تشــريعية متكاملــة  يتطلــب وجــود منظومــة  القانــون، وهــذا  فــروع 
فــإذا انطلقنــا مــن القانــون اجلنائــي فاحلاجــة ماســة لوجــود قانــون ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
ويف اجملــال املــدين هنــاك حاجــة لتنظيــم التعاقــد اإللكــرتوين، واإلثبــات اإللكــرتوين، واملرافعــات 
اإللكرتونيــة، باإلضافــة إىل موضــوع التجــارة اإللكرتونيــة. ويف جمــال امللكيــة الفكريــة فاحلاجــة 
ماســة لتنظيــم قواعــد محايــة الربامــج وقواعــد املعلومــات، ويف جمــال البنــوك ظهــرت البطاقــات 
جمــال  ويف  اإللكــرتوين،  والدفــع  اإللكرتونيــة،  والتحويــالت  اإللكرتونيــة،  والبنــوك  اإللكرتونيــة، 
حقــوق اإلنســان هنــاك حريــة الــرأي ومحايــة اخلصوصيــة، هــذا باإلضافــة إىل أن األســواق املاليــة 
واجلمــارك، ومصــاحل الضرائــب واهلجــرة أصبحــت تنجــز معامالهتــا بالطــرق اإللكرتونيــة، ممــا حيتــم 

وجــود القواعــد القانونيــة الــيت تنظــم مثــل كل هــذه التعامــالت.

ولذلــك فــإن املنظومــة القانونيــة اإللكرتونيــة ال بــد أن تتكامــل، ويكــون تكاملهــا بوجــود 
التشــريعات املقننــة الــيت تعــاجل كل هــذه احلــاالت، ومــا جيــري علــى أرض الواقــع أن التكنولوجيــا 
قــد ســبقت التشــريع يف كافــة مناحــي احليــاة، واألمــور ال تتــزن هبــذا الشــكل، فــال بــد أن يســري 

التشــريع جنبــاً إىل جنــب مــع كافــة املظاهــر التكنولوجيــة احلديثــة.

3. ضرورة وضع الضوابط الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي:

بعــد االســتعمال الالحمــدود ملواقــع التواصــل االجتماعــي مــن كافــة شــرائح اجملتمــع، وبعــد 
اخــرتاع األجهــزة واهلواتــف الذكيــة، فقــد أصبحــت ترافــق الفــرد علــى مــدار الســاعة، وبالرغــم مــن 
اآلثــار اإلجيابيــة العظيمــة هلــا، إال آن املخاطــر والتجــاوزات تبقــى موجــودة وبكثــرة، ولذلــك فــإن 

الدراســة توصــي يف هــذا الشــأن مبــا يلــي:

ضــرورة توعيــة مجيــع أفــراد اجملتمــع –خاصــة الشــباب- باجلانــب الســلي الســتخدام . 8
وســائل االتصــال احلديــث )اهلاتــف، اإلنرتنــت( عــن طريــق وســائل اإلعــالم املختلفــة 

وعــن طريــق مواقــع التواصــل االجتماعــي ذاهتــا.
خلــق ثقافــة جمتمعيــة بضــرورة نشــر الوعــي وضــرورة االســتفادة مــن وســائل االتصــال . 9

احلديــث بشــكل إجيــايب.
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الرتكيــز علــى تنميــة الــوازع الديــي والوطــي؛ حــى يكــون املتلقــي ذا مناعــة قويــة أمــام كل . 10
مــا مــن شــأنه أن جيــرده مــن انتمائــه وأصولــه، أو خيدشــه يف عقيدتــه ودينــه وقيــام كافــة 
املؤسســات الضابطــة االجتماعيــة بدورهــا يف هــذا اجملــال، ابتــداء مــن األســرة ومــروراً 

باملدرســة واجلامعــة واملؤسســات األخــرى املختلفــة.
توفر مواقع التواصل االجتماعي بيئة خصبة لكافة أنواع الفائدة، وكافة أنواع االحنراف . 11

على حد سواء، ومن هنا ال بد من وضع التشريعات الالزمة لضبط التعامل معها.
يتمتــع مســتخدم مواقــع التواصــل االجتماعــي حبقــوق امللكيــة الفكريــة لكافــة املعلومــات . 12

والبيانــات املســتخدمة مــن قبلــه، وختضــع بالتــايل للقواعــد القانونيــة الــيت تنظــم هــذا 
املوضــوع، ومنهــا أن احلقــوق املعنويــة ال يتنــازل عنهــا وال تبــاع أو متلــك.

جلميــع مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي احلريــة الكاملــة يف التعبــري، وذلــك وفقــاً . 13
ألحــكام القانــون، بشــرط عــدم وضــع القيــود الــيت تصــادر هــذا احلــق.

ضــرورة القيــام بتنظيــم هــذه املســائل القانونيــة ومواجهتهــا بشــكل يــواءم بــني القواعــد . 14
واألحــكام العامــة وبــني القواعــد اخلاصــة هبــا.

ثانيًا: معالجة مشكلة االختصاص

يعتــرب االختصــاص مــن املســائل القانونيــة املهمــة، فمجرمــو نظــم املعلومــات حياولــون جتنــب 
إىل  وباإلضافــة  أخــرى.  دول  يف  جرائمهــم  ارتــكاب  خــالل  مــن  واملالحقــة  التعقــب  مســألة 
ذلــك، فهــم علــى األغلــب مييلــون إىل اســتهداف الــدول الــيت لديهــا قوانــني ضعيفــة أو معدومــة. 
ولذلــك فمــن األمهيــة مبــكان ردم هــذه اهلــوة مــن خــالل تعــاون دويل مــن جانــب وبتوســيع مــدى 

االختصــاص خــارج احلــدود الوطنيــة للــدول األم مــن جانــب آخــر.

وقــد طُرحــت مثــل هــذه املشــاكل علــى القضــاء املقــارن، وتصــّدى هلــا يف أكثــر مــن مناســبة. 
ففي القضاء األمريكي، تشــري التطبيقات القضائية إىل أنه يكفي المتداد والية القضاء املذكور 
إىل جرميــة وقعــت يف اخلــارج أن تكــون آثارهــا قــد مســت مصــاحل أمريكيــة أو عرضتهــا للخطــر، 
تأسيســاً علــى مبــدأ االختصــاص الشــخصي. كمــا تبــى القضــاء اإلجنليــزي حلــواًل مشــاهبة، فهــو 
خيتــص بنظــر الدعــاوى الناشــئة عــن إســاءة اســتخدام اإلنرتنــت، مــى كان مثــة ارتبــاط بــني الواقعــة 
The Com-( 1990  املرتكبة وبريطانيا عماًل بقانون إســاءة اســتخدام احلاســوب الصادر ســنة
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يكفــي  اإلجنليزيــة،  للمحاكــم  االختصــاص  ينعقــد  فلكــي   .)puter	Misuse	Act	 of	 1990
امتــداد آثــار الواقعــة إىل بريطانيــا، ولــو كانــت هــذه الواقعــة قــد حدثــت يف اخلــارج، وبصــرف 
النظــر عــن حمــل إقامــة اجلــاين. بعبــارة أخــرى، يكفــي أن يكــون ناتــج عملــه أو أن نيتــه منصرفــة 
إىل أن يكــون ناتــج عملــه تعديــاًل حمظــوراً يف حاســوب موجــود يف بريطانيــا. أمــا يف فرنســا فيمتــد 
اختصــاص القضــاء هنــاك إىل جرائــم اإلنرتنــت الــيت وقعــت يف اخلــارج عمــاًل بقانــون العقوبــات 

اجلديــد مــى كانــت الظــروف الواقعــة تــربر مصلحــة فرنســا يف إعمــال قانوهنــا عليهــا)1(.
وخالصــة القــول، توصــي الدراســة بتبــي مبــدأ الذاتيــة يف االختصــاص حبيــث يعاقــب كل مــن 
يرتكــب جرميــة إلكرتونيــة تتعلــق بأمــن الدولــة ومصاحلهــا العليــا أمــام القضــاء الوطــي، حــى لــو 
ارتكبهــا، خــارج نطــاق إقليــم الدولــة، وحــى لــو كان مــن غــري مواطــي الدولــة. كمــا توصــي بتبــي 
مبــدأ العامليــة جنبــاً إىل جنــب مــع مبــدأ الذاتيــة حبيــث يعاقــب كل مــن يرتكــب جرميــة إلكرتونيــة 
خــارج الدولــة، حــى مل متــس الدولــة، مــا دام مت القبــض عليــه ضمــن النطــاق اإلقليمــي للدولــة.

ثالثًا: الحلول القضائية والتأهيلية ملكافحة الجرائم اإللكرتونية يف دول مجلس التعاون

1. التخصصيــة للحفــاظ علــى مبــدأ الشــرعية: ال منــاص مــن القــول إن الــدول جيــب أن تنحــى 
منحــى التخصصيــة يف العمــل، بــدءاً مــن مأمــور الضبــط القضائــي املتخصــص، مــروراً بالنيابــة 

العامــة املتخصصــة، وصــواًل للقاضــي املتخصــص ويف ســبيل ذلــك فإننــا نقــرتح مــا يلــي:
1. إن التخصــص ال يــأيت بليلــة وضحاهــا، فاألمــر ال يتعلــق فقــط بقــرار ســيادي سياســي 
بإنشــاء هيئــات متخصصــة للتحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، ووجــود نيابــة عامــة للجرائــم 
اإللكرتونيــة ومــن مث وجــود القضــاء املتخصــص باجلرائــم اإللكرتونيــة. وإن كان هــذا األمــر 
ضــرورة ملحــة أصبحــت واجبــة علــى مجيــع الــدول وجيــب البــدء هبــا دون ابطــاء حتقيقــاً 

للعدالــة ومحايــة للمجتمعــات.
2. يتلــو ذلــك تأهيــل العاملــني هبــذه األجهــزة التأهيــل املهــي الــالزم حــى يكــون قــادراً علــى 
القيــام هبــذه املهمــة مــن خــالل تلقــي دورات فنيــة متخصصــة هبــذا اجملــال، وحــى يكــون قــادراً 

علــى التعاطــي مــن الفنيــات املتعلقــة بــكل قضيــة.
3. وضــع خطــة طويلــة املــدى قائمــة علــى التعــاون بــني كليــات القانــون يف اجلامعــات والــوزارات 

املعنيــة، وذلــك مــن خــالل بديــل مــن أحــد البديلــني التاليــني أو كليهمــا:

)1( ـ  املرجع ذاته، ص912 .
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البديل األول: وجود مسار جامعي يمنح شهادة البكالوريوس يف القانون ويكون مخصصًا 
للتعامل مع الجرائم اإللكرتونية 

وهــذا البديــل ميكــن تبنيــه مــن قبــل وزارة العــدل الختيــار طــالب ضمــن شــروط معينــة  ت.   
مــن املتفوقــني خرجيــي الثانويــة العامــة وابتعاثهــم للجامعــات الــيت يتــم االتفــاق معهــا علــى 

ذلــك ليكونــوا قضــاة أو أعضــاء نيابــة عامــة متخصصــني يف اجلرائــم اإللكرتونيــة.
كمــا ميكــن تبنيــه مــن قبــل وزارة الداخليــة اختيــار طــالب ضمــن شــروط معينــة مــن  ث.   
املتفوقــني خرجيــي الثانويــة العامــة وابتعاثهــم للجامعــات الــيت يتــم االتفــاق معهــا علــى 

اإللكرتونيــة. اجلرائــم  يف  متخصصــني  قضائــي  ضبــط  مأمــوري  ليكونــوا  ذلــك 
آليــة التنفيــذ: تتضمــن اخلطــة األكادمييــة لطــالب القانــون يف اجلامعــات جمموعــة مــن الســاعات 
املعتمدة الالزمة لنيل درجة البكالوريوس، وتنقسم هذه الساعات عادة إىل: متطلبات اجلامعة، 
متطلبــات الكليــة، متطلبــات ختصــص اجباريــة، متطلبــات ختصــص اختياريــة، والفكــرة هنــا أن 
يكــون اهلــدف مــن هــذا الربنامــج ختريــج طالــب قانــون متخصــص يف جمــال اجلرائــم اإللكرتونيــة، 
حبيــث يتــم الرتكيــز علــى مقــررات القانــون األساســية ويتــم إضافــة جمموعــة مــن املقــررات املتعلقــة 
بنظــم معلومــات احلاســوب، ســواء مــن ناحيــة الدراســة النظريــة، أو مــن ناحيــة اجملــال العملــي 
والتحقيقــي، وذلــك دون االخــالل باملقــررات القانونيــة الــيت تشــكل العمــود الفقــري للخطــة، 
باجلرائــم  املتعلقــة  القانونيــة  اجملــاالت  والعمــل يف  التخصــص  علــى  قــادراً  اخلريــج  هــذا  ويكــون 

اإللكرتونيــة وخاصــة القاضــي املتخصــص بذلــك. 
البديل الثاني: خطة دراسية للدبلوم العايل يف نظم املعلومات احلاسوبية لطلبة القانون.

ميكــن تبــي هــذا البديــل أيضــاً مــن قبــل وزارة العــدل أو وزارة الداخليــة، ولكــن الطالــب يكــون 
يف هــذه احلالــة حاصــاًل علــى درجــة البكالوريــوس يف القانــون وعامــاًل يف إحــدى الوزارتــني، ويــأيت 

هــذا الدبلــوم العــايل إلضفــاء التخصصيــة علــى عملــه.
آليــة التنفيــذ: هــذه اخلطــة تكــون لطــالب القانــون الذيــن خترجــوا وأمتــوا دراســتهم القانونيــة حيــث 
يقومــون بااللتحــاق بإحــدى اجلامعــات أو املعاهــد، أو املراكــز ويتــم االتفــاق معــه علــى منــح 
النظريــة  الضروريــة  املقــررات  ملــدة ســنة تتضمــن  املعلومــات احلاســوبية  الدبلــوم يف نظــم  درجــة 
الضبــط  مأمــور  أو حــى  املتخصــص  النيابــة  أو عضــو  املتخصــص  للقاضــي  الالزمــة  والعمليــة 
القضائــي املتخصــص مبكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، مرفقــاً هبــذه الدراســة خطــة دراســية ملــدة عــام 

حتقــق هــذا الغــرض )ملحــق رقــم 3(.
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2. »قضاة االتصال« من الوسائل املستحدثة يف التعاون القضائي الدولي
نظــام تبــادل القضــاة مــن األنظمــة احلديثــة للتعــاون بــني الــدول، وقــد حــث وأكــد عليــه 
الفريــق العامــل املعــي بالتعــاون الــدويل، املنعقــد يف فيينــا يف 15 و16 و18 تشــرين األول/أكتوبــر 
2012 يف توصياتــه وجــاء فيهــا: »نُظــر يف عــدة مواضيــع أخــرى، مبــا فيهــا دور قضــاة االتصــال 
وأعضــاء النيابــات العامــة وامللحقــني الُشــَرطيني يف البعثــات األجنبيــة يف تســهيل التعــاون الــدويل، 
وأُوصــي مبواصلــة اســتعانة احلكومــات هبــم«. كمــا مت اإلشــارة إليــه يف العديــد مــن املؤمتــرات الدوليــة 
األخــرى ومــن ذلــك ملتقــى »مكافحــة اإلرهــاب يف دولــة القانــون« الــذي عقــد يف اجلزائــر حيــث 
شــدد اخلرباء املشــاركون فيه على أمهية تعميم نظام قضاة االتصال بني البلدان من أجل ضمان 
مكافحــة أكثــر فعاليــة لإلرهــاب. ويف هــذا الصــدد أكــد اخلبــري البلجيكــي »داميــان فاندريرمــريش« 
الــذي يشــغل منصــب نائــب عــام مبحكمــة الطعــن البلجيكيــة علــى الــدور »اإلجيــايب« الــذي 
ميكــن أن يلعبــه القاضــي يف مكافحــة اإلرهــاب، مشــريا إىل أن قضــاة االتصــال قــد يســهمون يف 
»تســهيل« تبــادل املعلومــات ومجــع األدلــة، مضيفــا أنــه: »جيــب االرتــكاز يف مكافحــة اإلرهــاب 
علــى قيــم ومعايــري مشــرتكة مــا دامــت هــذه الظاهــرة تكتســي أكثــر فأكثــر طابعــا دوليــا«، مالحظــا 

أن الــدول تصبــح متضامنــة عندمــا يتعلــق األمــر مبكافحــة اإلرهــاب)1(. 
ويقــوم هــذا النظــام علــى أســاس االتصــال املباشــر بــني القضــاة يف الــدول املختلفــة بنــاء 
علــى اتفاقيــات ثنائيــة بــني الــدول حبيــث تكفــل ســرعة البــت يف طلبــات املســاعدة القضائيــة 
املتبادلــة، وتســليم املتهمــني واجملرمــني، وكذلــك يســاهم هــذا النظــام يف تبــادل املعلومــات اخلاصــة 
باألحــكام القضائيــة والتشــريعات الــيت تصــدر هبــذا اخلصــوص. ومــن ذلــك قيــام فرنســا بتخصيــص 
عضــو نيابــة يف إيطاليــا وآخــر يف هولنــدا، حيــث يتواجــد قاضــي االتصــال الفرنســي يف وزارة 
العــدل لــدى الدولــة املضيفــة، وتنحصــر وظيفتهــم يف تقــدمي املســاعدة مــن أجــل صياغــة طلبــات 
املســاعدة القضائيــة، واملشــاركة يف املفاوضــات مــن أجــل إبــرام املعاهــدات وتبــادل املعلومــات 
بشــأن التشــريعات والقضايــا املهّمــة، وكذلــك عقــد دورات تدريبيــة يف هــذا اجملــال)2(. وتوصــي 
الدراســة بتعميــم هــذا املقــرتح بــني دول جملــس التعــاون والقيــام بتعيــني قضــاة فيمــا بينهــم، ممــا 

يضمــن ســرعة اإلجــراء وســالمته مــن الناحيــة القانونيــة.

)1( وتطبيقــاً لذلــك أيضــاً تبادلــت العديــد مــن الــدول قضــاة اتصــال فيمــا بينهــا، مثــل اجلزائــر وبلجيــكا واجلزائــر وإســبانيا، واملغــرب 
www. ،2008/6/6 وفرنســا، انظــر يف ذلــك: موقــع صحيفــة »الشــروق أون اليــن« اإللكرتونيــة، الصــادرة بتاريــخ

www.justice.gov.ma :وموقــع وزارة العــدل املغربيــة echoroukonline.com
)2( حممد �سامي ال�سوا، مرجع �سابق، �ص 221.
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القسم الثاني:
مقرتحات تطبيق توصيات الدراسة

 ضمن نطاق دول مجلس التعاون الخليجي
ســوف ختصــص الدراســة هــذا القســم لوضــع اآلليــات املقرتحــة الــيت ترتئيهــا الدراســة لتنفيــذ 
التوصيــات الــيت مت وضعهــا، ولكــي تكــون هــذه اآلليــة مبثابــة خارطــة طريــق، وسياســات موجهــة 
جلهود دول اجمللس يف ســبيل مكافحة اجلرائم اإللكرتونية، وســوف نقوم يف هذا الســياق بوضع 
مقرتحــات ثالثــة، ونبــني إجيابيــات وســلبيات كل مقــرتح، ويف النهايــة ســوف توصــي الدراســة 

باتبــاع هنــج معــني منهــا.

املقرتح األول
لجان متخصصة مستقلة ملتابعة هذه التوصيات

 سوف نتناول آلية عمل املقرتح األول، وإجيابيات املقرتح األول، وتوصيات املقرتح األول.

أواًل: املسمى: جلان متخصصة مستقلة ملتابعة هذه التوصيات.

ثانيًا: آلية العمل: تتكون هذه اآللية من مرحلتني:

املرحلة األوىل: جلان متخصصة مستقلة على مستوى االحتاد ملتابعة هذه التوصيات

ــذ: يتــم تشــكيل جلــان متخصصــة مــن قبــل احتــاد دول جملــس التعــاون اخلليجــي  ــات التنفي حيثي

وهيئاتــه املختلفــة، حبــث تكــون كل جلنــة مؤلفــة مــن أعضــاء مــن الــدول الســت، وهلــذه اللجنــة 
االســتعانة مبــن تــراه مناســباً مــن املختصــني والفنيــني واخلــرباء للقيــام بالواجــب املوكــول إليهــا خــري 

قيــام.
اللجان املقرتحة: تقرتح الدراسة تشكيل اللجان التالية:

ــة: مهمتهــا إجــراء املراجعــة للتشــريعات الناظمــة ملوضــوع  ــة القانوني ــة األوىل: اللجن اللجن

هــذه  بــه يف  التوصيــة  مبــا مت  الريــاض، مســتعينة  اتفاقيــة  اإللكرتونيــة، وخاصــة  اجلرائــم 
التنفيــذ  استشــارة جهــات  إىل  باإلضافــة  العامليــة،  التشــريعات  مــع  وباملقارنــة  الدراســة 
للقانــون وأعضــاء النيابــة العامــة، لكوهنــم أعلــم باملشــكالت العمليــة الــيت يواجهــون هبــا 

أثنــاء أداء عملهــم.
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اللجنــة الثانيــة: لجنــة السياســات التدريبيــة: مهمتهــا مراجعــة السياســات التدريبيــة 
وإجــراء  الــدول،  مســتوى  علــى  أم  االحتــاد  مســتوى  علــى  ســواء  هبــا حاليــاً،  املعمــول 
مراجعــات هلــا، واالســتعانة باخلــربات املوجــودة، واملقارنــة بالــدول ذات البــاع الطويــل يف 
هــذا اجملــال، ووضــع سياســات تدريبيــة متخصصــة ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، وفقــاً 

للتوصيــات الــيت جــاءت هبــا الدراســة.
اللجنــة الثالثــة: اللجنــة الفنية: ومهمة هــذه اللجنة البحــث عن أفضل األجهــزة واملعدات 
والنظــم اإللكرتونيــة املســتعملة عامليــاً يف ســبيل تقصــي اجلرميــة اإللكرتونيــة، ومنــع وقوعهــا، 

أو القبض على فاعليها إذا وقعت، وتقدمي اإلرشادات والتوصيات لذلك.
اللجنــة الرابعــة: لجنــة اإلرشــاد الدينــي: مهمتهــا وضــع الثوابــت واملرتكــزات، واألســاليب 
الــيت اتبعهــا ديننــا احلنيــف يف ســبيل محايــة أبنائنــا وأســرنا مــن االنــزالق واالحنــراف بســبب 
الــذي  نفوســهم  الديــي يف  الــوازع  لتقويــة  املثلــى  والطريقــة  احلديثــة،  االتصــال  وســائل 
يشــكل محايــة وســداً منيعــاً هلــم، خاصــة يف ظــل صعوبــة مراقبــة األبنــاء املتواصلــة أثنــاء 
اســتعماهلم لوســائل االتصــال احلديثــة، ممــا يشــكل الــوازع الديــي الشــخصي واألساســي 

يف احلفــاظ عليهــم.
وضــع  اللجنــة  هــذه  مهمــة  املدنــي:  املجتمــع  مؤسســات  لجنــة  الخامســة:  اللجنــة 
اســرتاتيجيات عمــل ملؤسســات اجملتمــع املــدين، تركــز علــى العاملــني هبــا وعلــى اجلمهــور 
الــذي تتعامــل معــه، يف ضــرورة إجــراء دورات وبرامــج تدريبيــة ولقــاءات ونــدوات تثقيفيــة 
حــول خطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة وآليــة التعامــل معهــا يف حــال كان أحــد ضحيــة هلــا. ومــن 
املمكــن إلــزام هــذه املؤسســات قانونــاً بإجــراء هــذه الــدورات ملوظفيهــا ومجهورهــا وفقــاً 

للمــادة العلميــة املعــدة خصيصــاً لذلــك.
اللجنــة السادســة: لجنــة املــدارس والجامعــات أو )لجنــة التأليــف(: مهمــة هــذه اللجنــة 
وضــع الربامــج اخلاصــة بطــالب اجلامعــات واملــدارس، ســواء تلــك املتعلقــة بضــرورة وجــود 
مقــرر يتــم تدريســه حــول هــذا املوضــوع، ســواء يف املــدارس أم اجلامعــات، ويشــمل كافــة 
التخصصــات ومراعــاة املســتوى الفكــري للمتلقــي عنــد تأليــف هــذا املقــرر أو الكتــاب، 

باإلضافــة إىل تنظيــم لقــاءات ونــدوات للتثقيــف حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة.
اللجنــة الســابعة: لجنــة كبــار املحققــني: تتشــكل هــذه اللجنــة مــن خــرباء متخصصــني يف 
التحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء مــن الناحيــة الفنيــة أم مــن الناحيــة التحقيقيــة، 

ومهمتهــا ترتكــز علــى ثالثــة أمــور:
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وضع سياسات وبرامج تساعد الدول يف التدريب على التحقيق. د.   
تقوم بدور التحقيق يف اجلرائم اإللكرتونية الكبرية اليت تكون على  هـ.   

مستوى دول جملس التعاون.
من املمكن أن تساعد يف التحقيق يف بعض اجلرائم اليت حتدث داخل  و.   

بعض دول جملس التعاون )بناء على طلب تلك الدولة(.

املرحلة الثانية: لجان متخصصة مستقلة على مستوى الدول ملتابعة هذه التوصيات

تــأيت هــذه املرحلــة كمرحلــة الحقــة للــيت ســبقتها، وتفــرتض أن هنــاك اســرتاتيجيات وآليــات 
عمــل، وكتيبــات إرشــادية قــد صــدرت مــن قبــل اللجــان الســابقة، ويــأيت دور الــدول يف هــذه 
املرحلــة لتشــكيل جلــان داخليــة مشــاهبة للجــان الســابقة وتقــوم باملهــام ذاهتــا، وذلــك لضمــان تنفيــذ 

هــذه املقرتحــات ووضــع اآلليــات الالزمــة لتطبيقهــا.

ثالثًا: اإليجابيات: حيقق هذا املقرتح جمموعة من اإلجيابيات وكما يلي:

	 يضمن متابعة كافة األمور املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية من خالل جلان متخصصة
لذلك.
	.تشمل هذه اللجان كافة األوجه واملناحي املتعلقة باجلرائم اإللكرتونية
	 تشكيل هذه اللجان حمدود وبالتايل فإن ذلك يقلل يف اجلهد كما يؤدي إىل

االقتصاد يف النفقات.
	.تركز هذه اآللية على منظمات اجملتمع املدين وهو أمر بالغ األمهية والضرورة
	 تركــز هــذه اآلليــة علــى اجلامعــات واملــدارس مــن ناحيــة التثقيــف والوعــي باإلضافــة لوضــع

مناهــج متخصصــة ممــا يشــكل خطــوة متقدمــة يف جمــال املكافحــة.
	 تشــمل هــذه اآلليــة جهــود التدريــب والتأهيــل ممــا خيلــق كــوادر بشــرية قــادرة ومؤهلــة علــى

القيــام بواجــب مكافحــة اجلرميــة اإللكرتونيــة، ســواء مــن قبــل مأمــوري الضبــط القضائــي، 
أم مــن قبــل النيابــة العامــة واحملاكــم.

	 تشمل هذه اللجنة خمتصني فنيني يقدمون املشورة الفنية واإللكرتونية مما يشكل
دعماً إضافياً لكافة دول االحتاد.
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رابعًا: السلبيات: يشوب هذا املقرتح جمموعة من السلبيات كما يلي:

	 يتضمــن هــذا املقــرتح عــدداً كبــرياً مــن اللجــان الــيت تقــدم توصيــات أو آليــات عمــل
اسرتشــاديه، تقــدم للــدول، ممــا يعطــي شــعوراً عامــاً بعــدم توحيــد اجلهــود.

	:هذه اللجان مؤقتة ويرتتب على ذلك ما يلي
o  ليــس هنــاك إدامــة واســتمرارية يف إنــه  ينتهــي عملهــا بانتهــاء مهمتهــا أي 

العمــل.
o  وليــس كباقــي النواحــي  مجيــع  مــن  متجــدد  موضــوع  اإللكرتونيــة  اجلرائــم 

املواضيــع الــيت يوضــع هلــا آليــات عمــل وتســتمر لفــرتات طويلــة، فالتدريــب 
متجــددة. واألجهــزة  متجــدد،  والتأهيــل  متجــدد،  واإلرشــاد  متجــدد، 

	 هــذه اللجــان منفصلــة بعملهــا عــن البعــض وليــس هنــاك ترابــط بالعمــل بينهــا، يف حــني
أن مجيــع مناحــي اجلرائــم اإللكرتونيــة مرتابطــة وال ميكــن فصلهــا عــن بعضهــا البعــض.

	.غياب اإلشراف على عمل كل جلنة
	.غياب املتابعة لعمل كل جلنة
	.صعوبة متابعة تنفيذ توصيات كل جلنة
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املقرتح الثاني
املجلس األعلى ملكافحة الجرائم اإللكرتونية 

سوف نتناول آلية عمل املقرتح الثاين، وإجيابيات املقرتح الثاين، وتوصيات املقرتح الثاين.
ــمى: اللجنــة العليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة أو )اجمللــس األعلــى ملكافحــة اجلرائــم  أواًل: املس

اإللكرتونيــة( أو )اهليئــة العليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة(

ــاِ: آليــة العمــل: تشــكل جلنــة عليــا ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة )أو حســب املســمى الــذي  ثاني
يتــم االتفــاق عليــه( تكــون تابعــة لألمانــة العامــة لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي، وتكــون دائمــة 
التشــكيل ويرأســها رئيــس يتــم تعيينــه حســب اآلليــة املوجــودة يف اجمللــس، ونائبــاً، وجمموعــة مــن 
األقســام، كمــا يلــي: قســم القانــون والتشــريع اإللكــرتوين، قســم التدريــب والتأهيــل اإللكــرتوين، 
قســم التثقيف اجلامعي واملدرســي، قســم اإلرشــاد الديي، قســم مؤسســات اجملتمع املدين، قســم 

التحقيــق الفــي واملعلومــايت.

وتكون واجبات هذه األقسام مشاهبة لواجبات اللجان السابقة املوضوعة يف االقرتاح األول.

ثالثًا: اإليجابيات: هلذا املقرتح ذات اإلجيابيات اليت مت ذكرها سابقاً ونضيف عليها ما يلي:

	 عمــل هــذه اللجنــة العليــا دائمــا وليــس مؤقتــاً ممــا يشــكل دميومــة يف العمــل ومتابعــة
املســتجدات. لــكل  مســتمرة 

	.يوجد رئيس يشرف على عمل كافة األقسام وينسق بينها
	.يوجد آلية للتحديث وحفظ البيانات أفضل من االقرتاح األول

رابعًا: السلبيات: هلذا املقرتح السلبيات التالية:

	.ال يوجد زخم يف العمل وإجنازات حقيقية حمسوسة
	 الشــعور العــام ســوف يكــون أن هــذه اللجنــة وجــدت إلضفــاء ملســة مجاليــة مــن حيــث

الوجــود أكثــر منــه اجنــازاً حقيقيــاً.
	.دور هذه األقسام سوف يكون إرشادياً وغري فاعل بالدرجة املطلوبة
	 ســوف يكــون عمــل هــذه األقســام بنــاء علــى طلــب الــدول أو مــن تلقــاء نفســها وبالتــايل

لــن يكــون هنــاك تقــدم حقيقــي.
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املقرتح الثالث
مركز دول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة الجرائم اإللكرتونية

سوف نتناول املرتكزات الرئيسة اليت تقوم عليها هذه الفكرة، وكما يلي:
املســمى: مركــز دول جملــس التعــاون اخلليجــي ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة أو »املركــز اخلليجــي 

ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة«

ــرة: تشــكيل مركــز متخصــص ملكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة يكــون لــه شــخصيته االعتباريــة  الفك
املســتقلة.

املكان: يتم االتفاق على مكان إنشاء هذا املركز يف إحدى عواصم دول جملس التعاون.

التبعية: يكون تابعاً فنياً وإدارياً لألمانة العامة لدول جملس التعاون اخلليجي.

التمويل: يكون للمركز ذمة مالية وموازنة مستقلة يتم متويلها ووضعها من قبل األمانة العامة.

رؤيــة املركــز: أن يكــون مــن بــني الوحــدات اإلداريــة واملراكــز الرياديــة واملتميــزة علــى املســتوى 
اإلقليمــي والعاملــي يف وضــع اخلطــط واالســرتاتيجيات الالزمــة ملنــع اجلرميــة اإللكرتونيــة قبــل وقوعهــا 

وضبــط اجلنــاة وضمــان تقدميهــم للمحاكمــة يف حــال وقوعهــا.

رســالة املركــز: تقــدمي أعلــى مســتويات العلــوم واملعــارف واملهــارات الالزمــة ملكافحــة اجلرائــم 
اإللكرتونيــة حتــت شــعار »األمــن املعلومــايت أمــن للوطــن«.  

أهداف املركز:

أن يكــون لــدول جملــس التعــاون اســرتاتيجية شــاملة متكاملــة موحــدة ملكافحــة اجلرائــم . 19
اإللكرتونيــة.

أن يكون العمل جممعاً يف مكان واحد مما حيقق التنسيق املستمر واملتواصل.. 20
أن يكون على تواصل مستمر مع مجيع اإلدارات املعنية يف دول جملس التعاون.. 21
املعنيــة . 22 والعربيــة  الدوليــة  واألجهــزة  الوحــدات  مــع  مســتمر  تواصــل  علــى  يكــون  أن 

اإللكرتونيــة. اجلرائــم  مبكافحــة 
أن يقدم االستشارات الفنية والقانونية الالزمة ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 23
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أن يقــدم التأهيــل القانــوين والفــي الــالزم ملواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة جلمــع العاملــني يف . 24
هــذه الوحــدات يف دول جملــس التعــاون.

أن يعمــل علــى إعــداد اســرتاتيجيات عمــل قصــرية ومتوســطة وطويلــة األمــد يف ميــدان . 25
مواجهــة اجلرائــم اإللكرتونيــة.

أن يقــدم التأهيــل الصحــي الــالزم يف جمــال الصحــة اإللكرتونيــة )واملقصــود هنــا تقــدمي . 26
املســاعدة ملدمــي اإلنرتنــت ومرتكــي جرائــم اإلنرتنــت الذيــن قــد يصبحــون أعضــاء 
فاعلــني وبنــاة مؤثريــن يف اجملتمــع بعــد تأهيلهــم، بــدل النظــر إليهــم كمجرمــني فقــط، 
ولســوء الفكــرة املأخــوذة عــن كلمــة إدمــان فــإن الدراســة تــرى تغيريهــا ملســمى الصحــة 

اإللكرتونيــة(
أن يقــدم مصــادر معلومــات متقدمــة ومتميــزة حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء املصــادر . 27

الورقيــة أم اإللكرتونيــة، وذلــك مــن خــالل مكتبــة املركــز.
أن يقــدم ترمجــة معتمــدة، ســواء قانونيــة أم فنيــة، لــكل املقــاالت واملعلومــات الــيت تصــدر . 28

باللغــات األجنبيــة والــيت هتــم وحــدات املكافحــة يف دول جملــس التعــاون.
أن يقــدم معلومــات حمدثــة دائمــة لــكل وســائل املكافحــة احلديثــة الــيت تتوصــل هلــا دول . 29

العــامل ويثبــت جــدوى اســتخدامها.
أن يقدم معلومات قانونية حمدثة دائما لكل ما يتعلق بتشريعات املكافحة.. 30
أن يقوم بإعداد خطة تدريب فنية وقانونية وحتقيقية، سنوية لتطبيقها.. 31
أن يقــدم املعلومــات اإلرشــادية الالزمــة حــول املراكــز العامليــة املتميــزة بــكل فــرع مــن . 32

فــروع مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة، ســواء الفنيــة أم البشــرية والتدريبيــة.
أن يقدم أفضل األساليب واآلليات االجتماعية والدينية ملكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 33
أن يقــوم بالتنســيق مــع الــدول للتحقيــق يف اجلرائــم اإللكرتونيــة الكــربى الــيت حتــدث . 34

علــى مســتوى دول جملــس التعــاون، أو تلــك الــيت حتــدث علــى مســتوى دولــة معينــة 
)بنــاء علــى طلبهــا(.

أن يصدر جملة دورية )سنوية( أو نصف سنوية تتعلق باملعلومات واملقاالت واألخبار . 35
واإلرشادات الالزمة حول اجلرائم اإللكرتونية.

أن يصدر النشرات التوعوية والتثقيفية حول موضوع مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.. 36
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الوحدات التي يتكون منها املركز: يتكون املركز من الوحدات التالية:
أواًل: الوحدات الرئيسة:

1. وحدة التشريعات والقوانني.
2. وحدة اإلرشاد الديي واالجتماعي.

3. وحدة االتصال )مبؤسسات اجملتمع املدين(. 
4. وحدة التأهيل والتدريب العملي )قانون ونظم معلومات(. 

5. وحدة التأهيل العلمي )قانون ونظم معلومات(.  
6. وحدة االسرتاتيجيات. 
7.وحدة التحقيق اخلليجية. 

اجلرائــم  ومرتكــي  اإلنرتنــت  ملدمــي  االجتماعــي  )التأهيــل  اإللكرتونيــة  الصحــة  وحــدة   .8
اإللكرتونيــة(.

ثانيًا: الوحدات املساندة:

1. مكتب البحث العلمي والتطوير.
2. وحدة املكتبة.  

3. املكتب اإلعالمي.  
4. اجمللة العلمية للمركز.  

5. وحدة معامل احلاسوب.  
6. وحدة اإلسناد الفي والصيانة.

7. مكتب قضاة االتصال.  
8. وحدة الرتمجة القانونية والفنية. 

9. وحدة ضبط اجلودة.
10. مكتب التعاون الدويل.
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اإليجابيات:

حيقــق هــذا املقــرتح خطــوة ونقلــة نوعيــة يف جمــال تعــاون دول اجمللــس ملكافحــة اجلرائــم   .1  
اإللكرتونيــة.

يوحد جهود املكافحة.  .2  
يوفر سبل التعاون املثمر وتبادل اخلربات بني دول اجمللس.  .3  

يوفر سبل التعاون املثمر ونقل خربات الدول األجنبية والعربية لدول اجمللس.  .4  
يضع أسس عمل واسرتاتيجيات موحدة للمكافحة.  .5  

يوفــر جهــات متخصصــة وعلــى مســتوى عــاٍل واحــرتايف ســواء يف اجملــال القانــوين أم   .6  
ملعلومــايت. ا

حيتوي على مجيع اجملاالت واألوجه املتعلقة مبكافحة اجلرائم اإللكرتونية.  .7  
مــع معاهــد وجهــات أكادمييــة وفنيــة خمتلفــة ملكافحــة اجلرائــم  اتفاقــات خمتلفــة  يــربم   .8  

الــدول. مجيــع  عــن  نيابــة  اإللكرتونيــة 
يعطي االنطباع املتميز عن أساليب دول اجمللس يف جمال مكافحة اجلرائم اإللكرتونية.  .9  

السلبيات:

حيتــاج هــذا املقــرتح إىل موازنــات ماليــة عاليــة، ســواء مــن حيــث املنشــآت أم مــن حيــث   .1  
والفنيــة. البشــرية  التجهيــزات 

حيتاج هذا املقرتح إىل جهود جبارة وضخمة حى يرى النور وخيرج إىل حيز الوجود.  .2  
حيتاج هذا املقرتح إىل فرتة زمنية أطول من املقرتحات السابقة حى يتم حتقيقه.  .3  

حيتــاج هــذا املقــرتح إىل تفعيــل وحــدة ضبــط اجلــودة بداخلــه بشــكل متميــز لضمانــات   .4  
دائــم. بشــكل  ومتابعتهــا  النتائــج  أفضــل  حتقيقــه 
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املقرتح الذي توصي به الدراسة
 »املـركز الخليجي ملكـافحة الجــرائم اإللكـرتونية«

بعــد تنــاول املقرتحــات املختلفــة الــيت وضعتهــا الدراســة، وتنــاول الســلبيات واإلجيابيــات لــكل 
مقــرتح مــن هــذه املقرتحــات، فــإن الدراســة تــرى بشــكل أكيــد التوجــه حنــو املقــرتح الثالــث واملتعلــق 
بإنشــاء مركــز خليجــي ضخــم متميــز ومتخصــص مبكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة وكل مــا يتعلــق هبــا.
فاألمــن املعلومــايت أصبــح مــن أهــم مقومــات األمــن الوطــي، فهنــاك مراكــز متخصصــة تتعلــق 
بأمــن الــدول الداخلــي واخلارجــي، ومراكــز أخــرى تتعلــق مبكافحــة املخــدرات، ومراكــز تتعلــق 
مبكافحــة اإلرهــاب، أو االجتــار بالبشــر، فكيــف إذا عرفنــا أن مجيــع هــذه اجلرائــم أصبحــت 
ترتكــب عــن طريــق التكنولوجيــا احلديثــة، أي إن مكافحتهــا مجيعــا أصبــح غــري ممكــن دون العمــل 

احملــرتف واملهــي املتعلــق باجلرائــم اإللكرتونيــة.
وإن الدراســة حتلــم بتحقيــق هــذا املقــرتح الــذي ســينقل مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة نقلــة 

نوعيــة يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي وعلــى مســتوى العــامل. 
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ســــيرة ذاتيــــة
                              المهندس/ مداوي سعيد مداوي القحطاني

                              تاريخ الميالد: 3891/20/62م
                              الحالة االجتماعية: متزوج

 msalqahtani@moi.gov.qa :البريد االلكتروني                              

المؤهالت العلمية
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس مــن كليــة اهلندســة جبامعــة قطــر، ختصــص علــوم احلاســب 

اآليل، وحاليا اعد رســالة املاجســتري يف القاهرة ختصص هندســة احلاســب األيل.
الخبرات والمهام الوظيفية 

القائم مبهام رئيس قسم الشبكات بالوكالة - وزارة البيئة )2009-2008(  -
القائم مبهام رئيس قسم التطبيقات بإدارة نظم املعلومات – وزارة البيئة )2009(  -

ضابــط حتقيــق بقســم مكافحــة اجلرائــم االقتصاديــة بــإدارة البحــث اجلنائــي – وزارة الداخليــة   -
)منتصــف عــام 2009(

ضابــط مركــز مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة بــوزارة الداخليــة –قطــر - برتبــة مــالزم أول مهنــدس   -
وحــى تارخيــه.

الدورات واألنشطة 
حاصل على دورة فحص وحتليل األدلة الرقمية وتبادل املعلومات واســتخدام شــبكة اإلنرتنت   •
يف جمــال مكافحــة اجلرائــم الرقميــة وتقنيــات البحــث اجلنائــي يف مكافحــة املخــدرات وجرائــم 

اإلرهــاب – دولــة قطــر )2012(.
حاصــل علــى دورة التحقيقــات يف اجلرائــم الرقميــة املتقدمــة – وزارة الداخليــة - مجهوريــة   -

.)2013( بيالروســيا 
حاصــل علــى دورة تصميــم احلمــالت اإلعالميــة – مركــز التدريــب – حمطــة اجلزيــرة الفضائيــة   -

.)2013(



-138-

حاصــل علــى دورة حتريــز األدلــة الرقميــة – مركــز أمــن املعلومــات – وزارة الداخليــة – قطــر   -
)2012(

- حاصــل علــى دورة شــاملة يف خماطــر جرائــم تقنيــة املعلومــات يف جمــاالت صناعــة تكنولوجيــا 
املعلومــات -  شــركة كاسربســكي – روســيا )2014(.

عضو اللجنة الوطنية للسالمة من خماطر اإلنرتنت بدولة قطر.  -
عضــو باللجنــة الــيت قامــت بإعــداد ودراســة قانــون مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة 2014 لدولــة   -

قطــر.
ضابــط ارتبــاط دولــة قطــر يف جمموعــة اإلنرتبــول ملكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات يف الشــرق   -

.)MENA( األوســط ومشــال إفريقيــا
املؤمترات وورش العمل

مكافحــة  جمــال  الــدويل يف  التعــاون  تعزيــز  حــول  اإلقليميــة  شــبه  عمــل  ورشــة  املشــاركة يف   •
.)2010( قطــر  دولــة   – اإلرهــاب 

املشــاركة بالقمــة العامليــة للشــرطة حــول اإلرهــاب ومنــع التطــرف لــدى الشــباب - باريــس   •
.)2010(

الريــاض   – املخــدرات  مكافحــة  يف  األنرتنــت  اســتخدام  حــول  العلميــة  بالنــدوة  املشــاركة   •
.)2011(

املشــاركة باالجتمــاع الســادس لفريــق خــرباء اإلنرتبــول املعــي مبكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات   •
يف الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا )MENA( – الدوحــة )2012(.

املشــاركة باالجتمــاع الســابع والعشــرين للمديريــن العاملــني للتحقيقــات واملباحــث اجلنائيــة   •
امليدانيــة – دولــة قطــر )2012(. التعــاون والزيــارة  بــدول جملــس 

املشــاركة يف املؤمتــر اخلامــس للقــوة العامليــة االفرتاضيــة "يف.جــي.يت" حــول محايــة الطفــل مــن   •
املخاطــر – اإلمــارات العربيــة املتحــدة )2012(.

بــريوت   – اإلســكوا  ملنظمــة  اإللكرتونيــة  اجلرائــم  حــول  إقليميــة  عمــل  حلقــة  يف  املشــاركة   •
.)2012(
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املشــاركة باالجتمــاع الســابع لفريــق خــرباء اإلنرتبــول املعــي مبكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات يف   •
الشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا )MENA( – ديب )2013(.

املشاركة بالقمة 482 للمديرين العاملني للتحقيقات واملباحث اجلنائية بدول جملس التعاون   •
والزيــارة امليدانيــة – دولــة الكويــت )2013(.

املشــاركة باجتمــاع اللجنــة املعنيــة بإعــادة صياغــة مشــروع االســرتاتيجية العربيــة ملواجهــة اجلرائــم   •
اإللكرتونيــة – تونــس )2013(.

املشــاركة يف ورشــة عمــل محايــة الطفــل مــن خماطــر االســتغالل اجلنســي عــن طريــق األنرتنــت -   •
قطــر )2013(.

إعــداد وتقــدمي ورقــة عمــل وزارة الداخليــة بعنــوان خماطــر اجلرائــم اإللكرتونيــة يف القطــاع املــايل   •
- مؤمتــر أمــن املعلومــات )2014(.

املشاركة يف مناقشة حتديث قانون اجلرائم اإللكرتونية بدولة قطر )2014(.  •
إعــداد وتقــدمي حماضــرة حــول اجلرائــم الواقعــة علــى الشــرف والعــرض وجرائــم تزويــر البطاقــات   •

االئتمانيــة – كليــة امحــد بــن حممــد العســكرية – قطــر )2014(
إعــداد وتقــدمي حماضــرة حــول أنــواع اجلرائــم اإللكرتونيــة وطــرق الوقايــة منهــا – وزارة الدفــاع-   •

قطــر )2014(
املشــاركة يف ورشــة عمــل شــركة اإلنرتنــت ألمســاء وأرقــام النطاقــات املخصصــة )األيــكان( –   •

الواليــات املتحــدة األمريكيــة )2014(

األنشطة اإلعالمية 
مقابلــة تلفزيونيــة يف برنامــج الــدار حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة وتزويــر البطاقــات االئتمانيــة  –   -

قطــر )2012(.
مقابلــة تلفزيونيــة يف قنــاة الــكأس حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي   -

– قطــر )2012(.
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اســتضافة للــرد علــى استفســارات متابعــي مواقــع التواصــل االجتماعــي اخلاصــة بــوزارة الداخليــة   -
– إدارة العالقــات العامــة – قطــر )2012(.

مقابلــة تلفزيونيــة يف برنامــج يْف الضحــى حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة وكيفيــة التوعيــة عنهــا –   -
قطــر 2012

مقابلــة تلفزيونيــة يف برنامــج أخبــار الدوحــة حــول جهــود مركــز مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة   -
CCIC يف مكافحــة اجلرائــم اإللكرتونيــة – قطــر )2013(.

مقابلة ومناقشــة تلفزيونية يف برنامج توعوي – عرب قناة الريان الفضائية حول خماطر اجلرائم   -
اإللكرتونيــة وطــرق التصــدي هلــا – قطــر )2013(.

حلقــات توعويــة مســتمرة ودوريــه كل 3 أشــهر بإذاعــة قطــر حــول اجلرائــم اإللكرتونيــة وكيفيــة   -
الوقايــة منهــا – برنامــج الشــرطة معــك – قطــر.

بيانات االتصال
املالزم أول مهندس/ مداوي سعيد القحطاين

دولة قطر
وزارة الداخلية-  اإلدارة العامة للمباحث اجلنائية - إدارة البحث اجلنائي

)CCIC( مركز مكافحة اجلرائم االلكرتونية
ص.ب: 29222 بدالة: 2347444 )974+(  جوال: 55811077 )974+( 

 msalqahtani@moi.gov.qa :بريد الكرتوين
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Curriculum Vitae

                                    1st Lieutenant Eng. Medawi Saeed Medawi Al Qahtani

                                  DOB: 26\02\1983

                       Marital status: married

                                  Email: msalqahtani@moi.gov.qa

Educational Qualifications

hold a bachelor's degree in Computer Science from College of Engineering 
at Qatar University, and currently preparing for Master's thesis in Computer 
Sciences and Engineering at Cairo University.

Job Tasks and Experiences:

- Worked at Ministry of Environment (2008)

- Execute the Head of Network Section tasks in the agency - MoE (2008-
2009)

- Execute the Head of Executive Section tasks at the Information System 
Department -MoE (2009)

- Work at Ministry of Interior (2009)

- Investigating officer at Economic Crime Section of the Criminal 
Investigation Department - MoI (mid 2009)

- Officer at Cybercrime Combating Center of MoI - Qatar, held the rank  Of 
1st lieutenant engineer to date.

Courses and Activities

- Attended the Examining and Analyzing Digital Evidence, Sharing 
Information, Using Internet in Combating Cybercrimes, Criminal 
Investigation Techniques in Combating Drugs and Terrorist Crimes course 
- Qatar (2012). 

- Attended Advanced Digital Crimes Investigation course - MoIA, Republic 
of Belarus (2013).

- Attended Planning Media Campaigns course - Al Jazeera Training Center 
- Al Jazeera Channel (2013).

- Attended Seizing Electronic Evidence course - ISD - MoI - Qatar (2013).
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- Attended a comprehensive course on The Risk of IT Crimes in The Field of 
IT Industry - Kaspersky Lab - Russia (2014).

- Member in The National Committee for Internet Safety - Qatar

- Member in the committee that issued and studied the Anti-Cybercrime 
Law - Qatar (2014).

- Qatar liaison officer of The Interpol Group in combating IT crimes in 
MENA countries.

Conferences and Workshops

- Participation in a sub-regional workshop on enhancing international 
cooperation in combating terrorism - Qatar (2010).  

- Participation in Global Policing Summit on Terrorism And The Prevention 
of Youth Radicalization - Paris (2010).

- Participation in scientific symposium on the use of internet to combat drugs 
- Riyadh (2011).  

- Participation in the 6th meeting of the Interpol team experts in respect of 
encountering cybercrimes in MENA countries - Doha (2012.)  

- Participation in the 27th meeting for the managers from the GCC, who 
involved with criminal investigation, as well as the field visit - Qatar (2012).  

- Participation in the 5th conference of the Virtual Global Taskforce (VGT) 
in respect of protecting children against risks - UAE (2012).

- Participation in a regional workshop on cybercrimes by the ESCAW - 
Beirut (2012). 

- Participation in the 7th meeting of the Interpol team experts on encountering 
cybercrimes in MENA countries - Dubai (2013.)  

- Participation in the 284th Summit  for the managers from the GCC, who 
work on criminal investigation, as well as the field visit - Kuwait (2013).  

- Participation in a committee meeting to reformulate the Arab Strategy 
Project to Encounter Cybercrimes - Tunisia (2013).

- Participation in Child Protection From Sexual Exploitation workshop via 
the internet - Qatar (2013).  

- Preparing and submitting an MOI working paper titled Cyber Crime Risks 
in the financial sector - Information Security Conference (2014).
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- Participation in the discussion of updating Cybercrime Law - Qatar (2014).   

- Preparing and Presenting a lecture on crimes against limbs, honor as well 
as credit card fraud - Ahmed Bin Mohammed Military College (2014). 

- Preparing and Presenting a lecture in respect of Cybercrimes Types and 
Methods of Prevention - Qatar (2014).

- Participation in Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
(ICANN) workshop - USA (2014).

Media Activities

- An interview in Al Dar TV show on cybercrimes and credit card fraud - 
Qatar (2012).

- An interview in Al Kass TV channel on cybercrimes in social networking 
websites - Qatar (2012).

- Hosted by Public Relation Department to answer social networking 
websites observers inquiries - Qatar (2012).

- An interview in Fai Al Duha TV show in respect of cybercrimes and how 
to raise awareness - Qatar (2012).

- An interview in Akhbar Al Doha TV show in respect of CCCC efforts in 
encountering cybercrimes - Qatar (2013)

- Discussion and interview in an awareness TV show by Al Ryan channel 
regarding cybercrimes risks and how to encounter them - Qatar (2013).

- Continuous and periodical awareness episodes every 3 months in Radio 
Qatar on cybercrimes and methods of  preventions - Al Shorta Maak radio 
program - Qatar. 

Contact Information

1st Lieutenant Eng. Medawi Saeed Al Qahtani
State of Qatar
MOI - General Department of Criminal Investigation - Criminal Investigation 
Department
Cyber Crime Combating Center (CCCC)
Mobile: (+974) 55811077           Telephone: (+974) 2347444
FAX: (+974) 44365255  P.O.Box: 93004
Email: msalqahtani@moi.gov.qa   
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ت�سميم وتنفيذ مطبعة الأمانة العامة ملجل�ص التعاون لدول اخلليج العربية
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