املقدمة :
توسعت شبكة اإلنرتنت ومل تعد قاصرة على أغراض البحث العلمي بل امتدت لتشمل املعامالت التجارية وظهرت جرائم
على الشبكة ازدادت مع الوقت وتعددت صورها وأشكاهلا ،وهذه اجلرائم تطلق عليها اجلرائم اإللكرتونية أي تلك األعمال
اليت تتم عن طريق اإلنرتنت.
والتطور املستمر لإلنرتنت وتوفر السرية التامة جعالً من اإلنرتنت جهازاً لتنفيذ العديد من اجلرائم بعيدا عن أعني اجلهات
األمنية ،فقد مسحت شبكة اإلنرتنت لظهور اجلرائم اإللكرتونية .وأصبح اإلنرتنت منوذجاً صارخاً لإلجرام فيه ثغرات
قانونية تتحدى األجهزة األمنية والقضائية.
إن ظاهرة اجلرمية اإللكرتونية ظاهرة حديثة يقرتفها جمرمون أذكياء ميتلكون قوة املعرفة الفنية والتقنية .واجلرمية
اإللكرتونية متس احلياة اخلاصة لألفراد وتهدد األعمال التجارية خبسائر فادحة كما تنال من األمن القومي والسيادة.

()2

إن اجلرمية اإللكرتونية امتدت وتوسعت إىل التشهري بالشخص وتشويه السمعة وجرائم النصب واالحتيال وغريها من األفعال
اإلجرامية.
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املبحث األول  :ماهية اجلرمية اإللكرتونية وخصائصها
سنتعرض األول :املبحث إىل مفهوم اجلرمية اإللكرتونية واألداة املستعملة الرتكاب هذه اجلرمية يف مطلب أول ،أما املطلب الثاني
فسنخصصه إىل خصائص اجلرمية اإللكرتونية.

املطلب األول  :تعريف اجلرمية اإللكرتونية وأداتها
هي اجلرمية ذات الطابع املادي تتمثل يف كل فعل أو سلوك غري مشروع مرتبط بأية وجهة باحلاسبات ،يتسبب يف تكبد أو
إمكانية تكبد اجملين عليه خسارة ،وحصول أو إمكانية حصول مرتكبة على أي مكسب وهلا مسميات منها جرائم الكمبيوتر
واإلنرتنت – اجلرمية اإللكرتونية ،ونظراً لتطور اجلرائم اإللكرتونية وتعدد أشكاهلا وأنواعها كلها أوغل العامل ومتعن يف استخدام
احلاسب مما أدى إىل صعوبة حص رها ووضع نظام قانوني خيضع له اجملرم ،حيث ميكن ارتكاب اجلرمية بضغطة زر وصعوبة
حتديد الفاعل أو عدم إمكانية معرفة مكانه أدى إىل إثارة اجلدل حول اجلرائم اإللكرتونية.

()3

إن الكمبيوتر له صلة وثيقة باجلرائم اإللكرتونية ،فال جرمية الكرتونية دون حاسب ،فاحلاسب له دور أساسي يف جمال
اجلرمية اإللكرتونية .فيقوم احلاسب بعدة أدوار يف حالة ارتكاب اجلرمية.
 -2يكون الكمبيوتر هدفاً للجرمية ،مثل حالة الدخول غري املصرح به إىل النظام أو زراعة الفريوسات لتدمري املعطيات أو امللفات
املخزنة أو تعطيلها أو لزم استخدام وسائل متطورة الكتشاف اجلرائم ومن هنا يلعب الكمبيوتر دوراً رئيسياً يف كشف اجلرائم
وتتبع فاعليها بل وإبطال اهلجمات التدمريية ملخرتقي النظم وحتديداً هجمات الفريوسات وقرصنة الربجميات .االستيالء على
البيانات املخزنة أو املنقولة.

()4

 -1يكون الكمبيوتر أداة الرتكاب اجلرمية .
 -3الكمبيوتر يكون بيئة اجلرمية ،كحالة استخدامه لنشر املواد غري القانونية أو استعماله كأداة لرتويج املخدرات أو نشر
الشبكات اإلباحية.
أما دور الكمبيوتر يف حالة اكتشاف اجلرمية ،فهو يستخدم يف التحقيق جلميع اجلرائم ،كما أن تنفيذ القانون يعتمد على النظم
التقنية من خالل تطبيق القانون ومع تزايد ارتكاب جرائم الكمبيوتر واعتماد مرتكبيها على وسائل متجددة ومتطورة.

املطلب الثاني  :خصائص اجلرمية اإللكرتونية
تتميز اجلرمية اإللكرتونية خبصائص متيزها عن اجلرمية التقليدية تتمثل فيما يلي:
أوالً  :اجلرمية اإللكرتونية عابرة للحدود
اجلرمية اإللكرتونية تتسم بالطابع الدولي ،ألن نظام اإلنرتنت جعل من معظم دول العامل يف حالة اتصال دائم على اخلط .
فاجلرمية اإللكرتونية ال تعرتف باحلدود بني الدول وبالتالي فهي شكالً جديداً من أشكال اجلرائم العابرة للحدود بني الدول ،إذ
ميكن من خالل النظام املعلوماتي ارتكاب العديد من اجلرائم مثل جرائم التعدي على البيانات وتزوير وإتالف املستندات
اإللكرتونية واالحتيال املعلوماتي والقرصنة وسرقة األموال.
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1

إن قدرة اإلنرتنت على اختصار املسافات ،انعكست على طبيعة األعمال اإلجرامية ومل تعد اجلرمية حملية بل أصبحت عاملية،
واجلرمية اإللكرتونية يرتكبها صاحبها عن بعد وهو يعين عدم التواجد املادي للجرم املعلوماتي يف مكان اجلرمية .ومن ثم تتباعد
املسافات بني الفعل الذي يتم من خالل جهاز الكمبيوتر وبني النتيجة أي املعطيات .واجلرمية اإللكرتونية تنتقل من دولة
ألخرى.

()5

وتعترب اجلرمية اإللكرتونية صورة صادقة عن العوملة ،فيمكن ارتكاب هذه اجلرمية عن بعد ،وقد يتعد ارتكابها بني أكثر من
دولة ،كما أن املواقيت ختتلف بني الدول مما يثري إشكالية حول القانون الواجب التطبيق على هذه اجلرمية.
ثانياً  :صعوبة إثبات اجلرمية اإللكرتونية
تتصف هذه اجلرمية باخلفاء أي عدم وجود آثار مادية ميكن متابعتها وهي صعبة االكتشاف ،كما أنه من الصعوبة حتديد
مكانفحصها .وترجع صعوبة إثبات اجلرمية املعلوماتية إىل عدة عوامل منها:
 -2أن اجلرمية اإللكرتونية ال ترتك آثار مادية ،فهي جرمية تقع يف بيئة إلكرتونية يتم فيها نقل املعلومات وتداوهلا بالنبضات
اإللكرتونية وال توجد مستندات ورقية .فهذه اجلرمية عبارة عن أرقام تتغري يف السجالت فاجلرمية اإللكرتونية ال ترتك شهوداً
ميكن استجوابهم وال أدلة ميكن فحصها .
 -1صعوبة االحتفاظ بدليل اجلر مية اإللكرتونية ،إذ يستطيع اجملرم يف أقل من ثانية أن ميحو أو حيرف أو يغري املعلومات
املوجودة يف الكمبيوتر.

()6

 -3حتتاج اجلرمية اإللكرتونية الكتشافها إىل خربة فنية ،حيث تتطلب جرمية الكمبيوتر إملام ومعلومات واسعة سواء الرتكابها
أو التحقيق فيها .كما أن رجال الضبطية القضائية جيدون صعوبة للتعامل مع الدليل اإللكرتوني ،فقد يتسبب احملقق بدون قصد
يف إتالف الدليل اإللكرتوني أو تدمريه كما يف حالة حمو البيانات املوجودة على األسطوانة الصلبة أو قد اليقوم مبصادرة جهاز
الكمبيوتر املستخدم يف ارتكاب اجلرمية أو الطابعة أو املاسح الضوئي .لذلك أصبح من الضروري يف وقتنا إجراء دورات تدريبية
لرجال الضبطية القضائية ورجال القضاء واخلرباء والفنيني للتعاون فيما بينهم وصوال إىل أحسن الطرق ملكافحة اجلرمية
اإللكرتونية.

()7

 -4تعتمد اجلرمية اإللكرتونية على اخلداع والذكاء يف ال تعرف على مرتكبيها إن الذي يساعد على عدم التعرف على مرتكيب
اجلرائم اإللكرتونية إحجام البنوك والشركات ومؤسسات األعمال عن اإلبالغ عما يرتكب من جرائم جتنبا لإلساءة إىل مسعتها وهز
ثقة العمالء بها ،وإخفاء أسلوب ارتكاب اجلرميـة خوفاً من قيام اآلخرين بتقليد هذا األسلوب ،وهو ما يدفع اجملين عليه إىل
اإلحجام عن إبالغ السلطات املختصة بها .كما أن اجلرمية املعلوماتية تعتمد على الذكاء وهي جرمية فردية تعتمد على مهارات
عالية وإملام بتكنولوجيا النظم املعلوماتية ،)8(.وتقع اجلرمية املعلوماتية أثناء معاجلة البيانات واملعطيات اخلاصة بالكمبيوتر وإذا
ختلف هذا الشرط تنتفي اجلرمية.
وقد حاول جملس الشيوخ يف فرنسا وضع تعريف حمدد لعملية املعاجلة اآللية للبيانات أو املعطيات ولكنه عدل عنه باعتبار أن
هذه اجلرمية عملية فنية ختضع للتطور السريع وبالتالي أي تعريف هلا سيكون ناقصاً )9( .وكان هذا التعريف ينص على " كل
مركب يتكون من وحدة أو جمموعة وحدات معاجلة واليت تتكون كل منها الذاكرة والربامج واملعطيات وأجهزة اإلدخال
واإلخراج وأجهزة الربط  ،واليت يربط بينها جمموعة من العالقات واليت يتم عن طريقها حتقيق نتيجة معينة وهي معاجلة
املعطيات على أن يكون هذا املركب خاضعا لنظام احلماية الفنية " .
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واجلرمية املعلوماتية تقع أثناء املعاجلة اآللية للبيانات يف مرحلة إدخال البيانات أو أثناء مرحلة املعاجلة أو أثناء مرحلة إخراج
املعلومات.
ففي مرحلة إدخال املعلومات ،ترتجم املعلومات إىل لغة مفهومة من قبل اآللة يكون من السهل إدخال بيانات ال عالقة هلا متاماً
باملعطيات األساسية وحمو البيانات املطلوب إدخاهلا.
ويف مرحلة املعاجلة حيث ميكن إدخال بيانات غري مصرح بها واستبداهلا بالبيانات األساسية أو تشغيل برامج جديدة تلغي
عمل الربامج األصلية جزئياً أو كلياً.
أما املرحلة األخري ة فيتم التالعب بالنتائج اليت خيرجها النظام املعلوماتي تتمثل يف بيانات غري صحيحة أدخلت فيها معاجلة
غري صحيحة.

()2

املبحث الثاني  :اجلرائم املرتكبة باستخدام النظام املعلوماتي
تتنوع اجلرائم اليت ترتكب بواسطة النظام املعلوماتي ما بني جرائم اقتصادية أو قرصنة املعلومات أو ذات طابع سياسي أو متعلقة
باألمن القومي وقد تقع هذه اجلرائم على األشخاص الطبيعية أو االعتبارية.

()10

املطلب األول  :جرائم األموال
وهذه اجلرائم تتمثل خاصة يف جرائم التجارة اإللكرتونية وجرائم التحويل اإللكرتوني لألموال وجرمية غسيل األموال عرب
اإلنرتنت وجرمية إتالف املعلومات املربجمة آليا.
وسنتناول هذه اجلرائم كما يلي:
الفرع األول :جرمية التجارة اإللكرتونية
شاعت وانتشرت التجارة اإللكرتونية اليت تتيح لرجال األعمال جتنب مشقة السفر واالنتقال من بلد إىل آخر للقاء شركائهم
وعمالئهم وأصبح مبقدورهم توفري الوقت واجلهد واملال ،كما أصبح يف متناول املستهلك احلصول على ما يريده دون التنقل أو
استخدام النقود التقليدية وكل ما حيتاجه املستهلك هو اقتناء جهاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض لإلنرتنت واشرتاك بشبكة
اإلنرتنت.

()11

كما أن التجارة اإللكرتونية منذ بدايتها كانت تتضمن معاجلة حركات البيع والشراء وحتويل األموال إلكرتونيا عرب شبكة
اإلنرتنت ،فالتجارة اإللكرتونية هي نظام يتيح عرب شبكة اإلنرتنت حركات بيع وشراء وتأجري السلع واخلدمات واملعلومات.
وميكن تشبيه التجارة اإللكرتونية بسوق إلكرتوني يتقابل فيه البائعـون واملوردون واملستهلكون وتقدم فيه املنتجات واخلدمات يف
صورة رقمية أو افرتاضية ويتم دفع مثنها بالنقود اإللكرتونية.

()12

والتجارة اإللكرتونية عرفت قفزة هائلة يف سنة  1112وبلغت قيمة املعامالت يف الواليات املتحدة وحدها مائة مليار دوالر.

()13

وقد ازداد حجم اجلرائم املرتكبة ضد التجارة اإللكرتونية ألن الوفاء يتم عن طريق بطاقات االئتمان ،كما ظهرت جرائم السطو
والقرصنة على البيانات الشخصية عرب اإلنرتنت.
ومن جرائم التجارة اإللكرتونية اجلرائم اليت ترتكب ض د املستهلك إذ يستطيع املستهلك التعامل يف األسواق احمللية والعاملية
بضغطة واحدة على جهاز الكمبيوتر لطلب السلعة أو اخلدمة املعروضة وأصبحت اإلعالنات تؤثر على املستهلك ويبنى عليها
قراره يف اإلقبال على التعاقد .فإذا كانت الرسالة اإلعالنية كاذبة أو مضللة فإنها بال شك تؤثر على املستهلك.
–
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الفرع الثاني  :جرائم التحويل اإللكرتوني لألموال
نظام التحويل اإللكرتوني لألموال هو بالغ األهمية للبنوك اليت تعمل عرب اإلنرتنت ،ويتيح هذا النظام بطريقة إلكرتونية آمنة
حتويل املال من حساب بنكي إىل حساب آخر.
ونظام التحويل اإللكرتوني ل ألموال يقصد منه منح الصالحية ألحد البنوك للقيام حبركات التحويالت املالية الدائنة واملدينة
إلكرتونيا من حساب بنكي إىل حساب بنكي آخر .
وقد عرفت جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدولي املقصود بنظام التحويل اإللكرتوني لألموال بأنه " عملية تبادل القيم
املادي ة واليت تتم مرحلة بها أو أكثر بواسطة وسائل إلكرتونية بعد أن كانت نفس هذه املرحلة تتم قدميا بالوسائل الكتابية
التقليدية.

()14

ومن أبرز شبكة التحويالت املالية شبكة السويفت (  ) swiftوهو نظام يستخدم على نطاق واسع يف البنوك الوطنية ،لتسوية
املدفوعات املالية بالوسائل اإللكرتونية .ويتم ذلك بتوجيه أمر من املدين إىل بنكه بالوفاء من حسابه إىل دائنه إلكرتونياً ،باختاذ
اإلجراءات املصرفية الالزمة لتحويل مبلغ معني حلساب بنك املستفيد ،أو بتوجيه الدائن أمرا إىل بنكه بتحصيل مبلغ من حساب
مدينه بناء على تفويض مسبق بواسطة إلكرتونية )15( .تتم بواسطة نظام التحويل اإللكرتوني لألموال.

()16

ومن صور التعدي على نظام التحويل اإللكرتوني لألموال ما أشار إليه التقرير الصادر عن إدارة العدالة األمريكية لعام .2891
بعنوان جرائم احلاسب اآللي نظم التحويل اإللكرتوني لألموال.

()17

ويتم التالعب يف نظام التحويل اإللكرتوني لألموال بأي وسيلة من وسائل االحتيال املعلوماتي ،حيث يتم التالعب عند إدخال
البيانات أو يف برامج الكمبيوتر أو يف املكونات املادية له أو أثناء عملية نقل البيانات إلكرتونياً.
الفرع الثالث  :جرمية غسيل األموال إلكرتونياً
هذه اجلرمية ترتكب عرب النظام اإللكرتوني وهي عملية يقصد بها نقل أموال مستمدة من مصدر غري مشروع بقصد تطهريها،
فعملية التحويل اإللكرتوني هلذه األموال ال يشوبها أي تالعب إال أن صفة عدم املشروعية يرجع إىل مصدر هذه األموال ذاتها.
وتتم عرب االنرتنت عن طريق البنوك حيث تتم العمليات املصرفية بطريقة الكرتونية سريعة.
وتعرف جرمية غسيل األموال بأنها ":جمموعة عمليات معينة ذات طبيعة اقتصادية أو مالية تؤدي إىل إدخال األموال دائرة
االقتصاد الشرعي رؤوس أموال ناجتة من أنشطة غري مشروعة تقليديا متعلقة باملتاجرة باملخدرات واليوم أصبحت نواتج كل
جرمية جنائية ذات جسامة أو خطورة ".

()18

وقد تعددت املصطلحات الدالة على عمليات غسيل األموال منها مصطلح غسيل األموال القذرة ،مصطلح تبييض األموال .
وقد أصدر املشرع اجلزائري قانونا يتعلق جبرمية غسيل األموال ومساها تبييض األموال.

()19

وهذه اجلرائم تكون متأتية خاصة

من جرائم املخدرات وجرائم اإلرهاب واسترياد األسلحة والدعارة …اخل
ومتر عملية غسيل األموال باملراحل التالية:
 -2مرحلة اإليداع أو التوظيف ،وفيها يتم إيداع األموال الناجتة عن أعمال غري مشروعة يف شركات مالية أو بنوك ،األمر الذي
يعين إيداع األموال غري املشروعة يف مؤسسات أو بنوك.
 -1مرحلة التقييم والتمويه ،وفيها يتم إجراء سلسلة من العمليات إلخفاء األصل غري املشروع لألموال ،حيث يقوم غاسل
األموال خبلق جمموعات مضاعفة من الصفقات التجارية والتحويالت املالية مثل االستثمار يف عدة دول أجنبية.
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 -3مرحلة اإلدماج ،وتهدف هذه املرحلة إىل إضفاء الشرعية على تلك األموال وتعاد األموال مرة أخرى يف شكل عوائد نظيفة
وغري خاضعة للضرائب.

()20

الفرع الرابع :جرمية إتالف املعلومات اإللكرتونية
تستخدم كلمة فريوس للداللة على كل الربامج اخلبيثة اليت تسبب إتالفاً ألنظمة املعاجلة ويوجد منها أنواع كثرية مثل فريوس
الدودة وحصان طروادة ،والقنبلة املوقوتة ( املنطقية ) وهذه تتسبب يف إتالف املكونات املنطقية للحاسب اآللي أو تعطيل شبكات
الكمبيوتر عن تأدية مهامها )21( .وتتنوع الفريوسات اليت تصيب املعلومات كاآلتي:
- 2حصان طروادة :وهو عبارة عن برجمية اخرتاق من حيث التقنية ،فهو خيتبئ داخل الربامج املوجودة بالذاكرة ثم ينشط يف
الوقت احملدد له وينفذ األمر املعطى له إما بتعديل يف الربنامج أو اإلتالف نهائياً أو يقوم مبحو البيانات أو تشويهها ،وقد
ظهرت أوىل جرائم حصان طروادة يف اجنلرتا عام  2898عندما قام شخص يدعى الدكتور " بوب " من أوهايو بالواليات املتحدة
األمريكية حيث كان يستخدم أسلوب إرسال حصان طروادة يف ديسكات حول العامل الرتكاب جرائم ابتزاز ،ولقد تضرر من عمله
حوالي  11ألفاً يف مدينة لندن باجنلرتا.
- 1فريوس الدودة :وهو عبارة عن برجمية تقوم باالنتقال من حاسوب إىل آخر دون حاجة إىل تدخل إنساني لتنشيطها،
وخباصة التنشيط الذاتي ،وبهذا ختتلف الدودة عن حصان طروادة إال أنها ال تلتصق بنظام التشغيل يف احلاسوب الذي تصيبه
وتتسبب حركة الدودة يف تعطيل احلاسوب بتجميد لوحة املفاتيح والشاشة وتعبئه الذاكرة وتبطئة احلاسوب.
وقد ظهرت الدودة على يد " موريس " طالب الدكتوراه يف علوم احلاسب جبامعة كورنل ومت برجمة دودة موريس على أن تطبع
ذاتها عند تلقيها لإلجابة السابقة املؤكدة .وقد انزلقت الدودة إىل نظام الربيد اإللكرتوني عرب ثغرة فيه تركت بقصد تسهيل عملية
الدخول إليه إلصالحه حال وجود خلل ما ولقد حطمت دودة موريس كلمات املرور وانتشرت يف مجيع احلواسيب.

()22

- 3القنبلة املوقوتة ( املنطقية )  :وهو عبارة عن فريوس يظل ساكتا حتى حدوث واقعة معينة أو كلمة حمددة قد يكتبها
املستخدم أو تاريخ معني يبدأ يف عمله من خالل موقعه على الذاكرة ثم ينشط ويقوم بتدمري الربامج أو تدمري قوائم العمال أو
الزبائن .

املطلب الثاني  :جرائم األشخاص
حناول أن نعرض بعض اجلرائم اليت ترتكب بواسطة النظام املعلوماتي عن طريق االنرتنت وتتمثل هذه اجلرائم خاصة يف جرائم
السب والقذف عرب االنرتنت ،وجرائم التعدي على احلياة اخلاصة ،واجلرائم املخلة باآلداب العامة عرب االنرتنت.
الفرع األول  :جرائم السب والقذف عرب االنرتنت
عرفت املادة  182من قانون العقوبات اجلزائري السب بقوهلا ":يعد سباً كل تعبري مشني أو عبارة تتضمن حتقرياً أو قدحاً ال
ينطوي على إسناد واقعة ".
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كما يعرف القذف بأنه  ":إسناد واقعة حمددة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو احتقاره إسناداً علناً عموديا يفيد نسبة األمر
إىل الشخص على سبب التوكيد " .ويعرف السب بأنه ":خدش شرف شخص واعتباره عمداً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة
معينة إليه ".
فالفرق بني السب والقذف أن القذف يتضمن إسناد واقعة حمددة إىل الشخص يف حني أن السب ال يتضمن ذلك.

()23

ويتضح من النصوص السابقة أن السب والقذف يتطلبان بكل وضوح العلنية كما نص القانون على ذلك صراحة .وهو مايعين:
نشر السب والقذف عن طريق االنرتنت تتحقق به العالنية.
الفرع الثاني  :جرائم التعدي على احلياة اخلاصة
احلياة الشخصية اخلاصة حتظى حبماية دستورية وقانونية فقد عين املشرع اجلزائري بإضفاء احلماية على احلياة اخلاصة سواء
بالدستور أو بالقانون وقد يستخدم النظام املعلوماتي يف االعتداء على حرمة احلياة اخلاصة ،كما لو قام شخص يعمل بالنظام
املعلوماتي بإعداد ملف حيتوي ع لى معلومات ختص شخص بدون علمه وبغري إذنه وقام هذا الشخص بإطالع الغري عليها بدون
إذن صاحبها كما يف حالة األسرار املودعة لدى احملاسبني أو لدى احملامني أو لدى األطباء فكل هذه األسرار حيميها القانون
وجيرم إفشاءها بالطرق غري املشروعة وبدون موافقة صاحبها .وجرمية التعدي على احلياة اخلاصة واإلطالع على األسرار أو
إفشاءها قد تتم بنشر املعلومات على الكمبيوتر وفتح السجالت اإللكرتونية واإلطالع عليها من خالل شاشة الكمبيوتر.
ويدخل يف نطاق جرائم التعدي على احلياة اخلاصة جرمية تسجيل احملادثات الشخصية أو مراقبتها بأية وسيلة حيث جند
بعض املتسللني يستطيعون اخرتاق شبكة االنرتنت بطرق غري مشروعة والتصنت على هذه املكاملات.
والسر يعترب معلومة أو خرب ،واإلفشاء جوهره نقل املعلومات وهو نوع من األخبار ويعين اإلطالع من الغري على املعلومة اليت
تعترب نوع من السر الشخصي الذي ال يرغب صاحبه يف إطالع الغري عليه وإرادته االحتفاظ بهذا السر يف حيز الكتمان ،وهذه
الرغبة هي اليت حيرتمها املشرع وهي علة جتريم إفشاء األسرار عن طريق االنرتنت.

()24

الفرع الثالث  :اجلرائم املخلة باآلداب العامة عرب االنرتنت
وجد العاملون يف جمال اإلباحية ونشر الصور اخلليعة يف شبكة االنرتنت وسيلة ذات كفاءة عالية وجاذبية وإغراء يف الدعوة إىل
ممارسة الفجور والبغاء وذلك عن طريق اإلعالنات اإللكرتونية عرب املواقع املنتشرة على شبكة االنرتنت وذلك كله يف إطار التقنية
الفنية اليت يستخدمها اجلاني يف ارتكابه للجرمية وصعوبة اكتشاف هذه اجلرائم وحتديد مصدرها وإقامة الدليل عليها ،باإلضافة
إىل غياب التشريعات احلديثة اليت تواجه مثل هذه اجلرائم األخالقية اليت ترتكب عرب شبكة االنرتنت.
وتتمثل نشر ا جلرائم املخلة باآلداب العامة واإلباحية اجلنسية على االنرتنت يف نشر الصور املخلة واملمارسات غري أخالقية.
ولعل هذا الوضع يتط لب تدخل املشرع اجلزائري ملواجهة القصور يف التشريعات والقوانني السارية وجعلها مواكبة لعصر التقنية
احلالي وذلك بتجريم استخدام شبكة االنرتنت والكمبيوتر يف اإلعالن عن اجلرائم املخلة باآلداب.
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اهلوامش واملراجع :
 .2الدكتور خالد ممدوح إبراهيم ،أمن اجلرمية اإللكرتونية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية  1119ص .2
تقرير األونكتاد  21نوفمرب . 1115
 .1منرية بنت فهد احلمدان  ،اجلرائم اإللكرتونية ومكافحتها  ،احلاسب أداة اجلرمية  ،وسيلة اكتشافها  ،منشور يف
اإلنرتنت .
 .3نصت املادة  324مكرر من قانون العقوبات اجلزائري عالملنظومة،،عاقب باحلبس من ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة مالية
من  51111دج إىل  211,111دج كل م ن يدخل أو يبقي عن طريق الغش يف كل أو جزء من منظومة للمعاجلة اآللية
للمعطيات أو حياول ذلك  .وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيري ملعطيات املنظومة  ،إذا ترتب على األفعال
املذكورة أعاله ختريب نظام اشتغال املنظومة تكون العقوبة من  2أشهر إىل سنتني …" .
 .4الدكتور خالد ممدوح إبراهيم ،أمن اجلرمية اإللكرتونية ،الدار اجلامعية  -اإلسكندرية  1119ص .44
 .5د  .هشام حممد فريد رستم  "،القانون والكمبيوتر واالنرتنت" حبث مقدم جبامعة دولة اإلمارات العربية املتحدة 3 - 2 -
 ماي . 1111 .2تقرير األونكتاد  21نوفمرب  1115ملتقى األمم املتحدة حول التجارة والتنمية ص . 1
 .2أمحد خليفة امللط  -اجلرائم املعلوماتية  ،دار الفكر اجلامعي  1115 ،ص  223وما بعدها .
 .9د  .علي عبد القادر القهوجي  ،احلماية اجلنائية للبيانات املعاألنه:كرتونيا  ،حبث مقدم إىل مؤمتر القانون والكمبيوتر
واإلنرتنت – والذي عقد بتاريخ  3 – 2ماي  1111كلية الشريعة والقانون – دولة اإلمارات العربية ص  41وما بعدها .
 .8د  .نائلة عادل حممد فريد  ،جرائم احلاسب اآللي االقتصادية  ،منشورات احلليب احلقوقية  1115 ،ص 212
 .21نصت املادة  384مكرر  3من قانون العقوبات اجلزائري على أنه  ":تضاعف العقوبات … إذا استهدفت اجلرمية الدفاع
الوطين أو اهليئات أو املؤسسات اخلاضعة للقانون العام  ،دون اإلخالل بتطبيق عقوبات أشد " .
 .22د  .اإلبراهيم،براهيم حجازي ،سابق ص . 29
 .21د  .عبد الفتاح بيومي حجازي  ،النظام القانوني حلماية التجارة اإللكرتونية  ،الكتاب األول – نظام التجارة اإللكرتونية
ومحايتها مدنيا  ،دار الفكر اجلامعي  1111ص . 44
 .23دكتور إإبراهيم ،السقا  ،جرمية التزوير يف احملررات اإللكرتونية  ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر  ،اإلسكندرية 1119
ص . 11
 .24د  .خالد ممدوح إبراهيم  ،مرجع سابق ص . 25
 .25دكتور إيهاب فوزي السقا  ،مرجع سابق ص . 44
 .22يقصد بنظام الفريد،اإللكرتوني لألموال مبعنى systéme electronic funds transfer –swift
 .22د .نائلة عادل حممد فريد  ،مرجع سابق ص.25
29. Manacorda (sc)la reglementation du blanchiment de capitaux en droit
International du systéme .rev Sc criminelle . 2Avr il 1999 P251.
 .28مشار إليه د  .خالد ممدوح إبراهيم  ،ص 222
 .11نصت املادة  398مكرر من قانون العقوبات على أنه يعترب تبييض لألموال :
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أ  -حتويل املمتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو متويه املصادر غري املشروع لتلك املمتلكات
أو مساعدة أي شخص متورط يف ارتكاب اجلرمية األصلية اليت تأتت منها هذه املمتلكات ،على اإلفالت من اآلثار القانونية
لفعلته.
ب  -إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو اإجرامية.تعلقة
بها ،مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.
ج -اكتساب املمتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية .
د -املشارك يف أي من اجلرائم املقرر وفقا هلذه املادة ،أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها وحماولة ارتكابها واملساعدة والتحريض
على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه.
 .12د  .حممد سامي الشواء  ،السياسة اجلنائية يف مواجهة غسيل األموال – دار النهضة العربية –  1111ص 231
 .11د  .عصام عبد مطر ،ح مطر ،احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ص  241وما بعدها ،وأيضا :
د .دكتور خالد ممدوح إبراهيم  ،مرجع سابق  ،ص  23وما بعدها .
 .13د  .عصام عبد الفتاح مطر  ،احلكومة اإللكرتونية بني النظرية والتطبيق  ،ص . 241
 .14يربز نشاط القنبلة املوقوتة يف الربيف :ت املؤجرة اليت ال يفقد مالكها عليها حقوق امللكية فهو يقوم بتأجريها فقط  ،فإذا
توقف املستأجر عن دفع القيمة اإلجيارية املنتظمة فإن ذلك يعد إخالال بالعقد املربم ويرسل له املالك قنبلة منطقية أو أن تنفجر
القنبلة لكون املالك مل يرسل ما يوقف نشاطها .
تتطلب جرمية القذف عدة عناصر تتمثل يف :
 تعيني الشخص املقصود . تبيان العبارات املاسة بالشرف واالعتبار . العالنية . صحة الوقائع املسندة .وقد عرفت املادة  182من قانون العقوبات اجلزائري القذف بأنه ":يعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها املساس بشرف واعتبار
األشخاص أو اهليئة املدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إىل تلك اهليئة ويعاقب على هذا اإلدعاء أو ذلك اإلسناد مباشرة … " .
 -2تنص املادة  25مكرر من ق اج" إذا اقتضت ضرورات التحري يف اجلرمية املتلبس بها أو التحقيق االبتدائي يف جرائم
املخدرات أو اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية أو اجلرائم املاسة بأنظمة املعاجلة اآللية للمعطيات أو جرائم تبييض األموال
أو اإلرهاب أو اجلرائم املتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف وكذا جرائم الفساد ،جيوز لوكيل اجلهورية املختص أن يأذن مبا يلي:
 اعرتاض املراسالت اليت تتم عن طريق وسائل االتصال السلكية والالسلكية. وضع الرتتيبات التقنية  ،دون موافقة املعنيني  ،من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكالم املتفوه به بصفة خاصة أو سريةمن طرف شخص أو عدة أشخاص يف أماكن خاصة أو عمومية التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون يف مكان خاص
املقدمة :إذن املسلم بغرض الرتتيبات التقنية بالدخول إىل احملالت السكنية أو غريها ولو خارج املواعيد احملددة يف املادة  42من
هذا القانون وبغري علم أو رضا األشخاص الذين هلم حق على تلك األماكن تنفذ العمليات املأذون بها على هذا األساس حتت
امل راقبة املباشرة لوكيل اجلمهورية املختص يف حالة فتح حتقيق قضائي  ،تتم العمليات املذكورة بناء على إذن من قاضي التحقيق
وحتت مراقبته املباشرة …. " .
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