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 إىداء
 أً ىدٍ باجلٌاب الصحيح حرية سائليو           إيل كل مه أضاء بعلمو عقل غريه

 نيـارفـت العـو مساحـابتـــزحــًب                             فأظيز بسماحتو تٌاضع العلماء        

 

 رمش العطاء أبي إىل عملي ىذا  أىدي

 عنٌان احملبت ًاحلنان أمي إىلً

  سًجيت يرفيقت درب ًإىل

 ًإىل أملي املتجدد ..أًالدي  خليل ًإلياص

 ًإىل أخٌتي ًأسزتي الكزميت
 

 

 

 أمامي الطزيق يضيء بزقو سنا أصبح حزفاً علمين مه كل إىل ً
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 شكز ًتقذٌز

 

 1«اننََّبصَ ٌَشْكُزُ نَب يٍَْ انهََّوَ ٌَشْكُزُ نَب» ل رطٌل اهلل صهً اهلل عهٍو ًطهى ٌقاَطالقبً يٍ 

رئٍض قظى انشزٌعت أميٍ َصز عبذ انعبل  /انذكتٌر انفبضميٍ م انشكز ًانعزفبٌ أتقذو جبشٌ

 ًرأٌو ,انزشٍذ فكزه يٍ ًينحين انزطبنت ىذه عهى أشزف انذي ,ًانقبٌٌَ ببجلبيعت اإلطاليٍت

ًانشكز  ,اننٌر إىل انزطبنت ىذه إخزاج يف األثز أكرب نو كبٌ ممب انكثري جيذه يٍ ًبذل ,انظذٌذ

َبئب عًٍذ شئٌٌ  بشنبق صبحً ببطى  /انفبضم انذكتٌر املنبقشت جلنت نعضٌييٌصٌل 

 إبزاىٍى طبىز  /انفبضم ًانذكتٌر ، انبحث انعهًً ًانذراطبث انعهٍب ببجلبيعت اإلطاليٍت

 .انزطبنت ىذه ينبقشت نقبٌهلًب رئٍض قظى احلقٌق جببيعت األسىزانٌنٍذ 

 . يف كهٍت انشزٌعت ًانقبٌٌَإىل أطبتذتً ً

 يٍ اطتشبراتو انظذٌذة. بًانذكتٌر انقبضً عبذ انقبدر جزادة ًانذي مل ٌبخم عهٍنب ٌٌي ًإىل

 ىذه إجنبس يف انعٌٌ يل ًقذو طبعذًَ يٍ نكم ًانعزفبٌ احلب يشبعز بكم أتٌجو ًأخريا

 .انذراطت




                                                           
دَوأَب و،(5577)أَْحَمد َرَواه ]1 ِّْرِمِذي ،(8114)دَاو  [األلبانيوصححه(1191)الجامعصحيح-َوالتِ



 د

 

 ممخص ال
بلثة تناكلت ىذه الدراسة مكضكع " الجرائـ اإللكتركنية في التشريع الفمسطيني" مف خبلؿ ث 

فصكؿ متكاممة, حيث كاف الفصؿ األكؿ بعنكاف "الجريمة اإللكتركنية تعريفيا صكرىا طبيعتيا", 
ففي البداية تـ تسميط الضكء عمى تحديد المقصكد بالجريمة بشكؿ عاـ, كمف ثـ التركيز عمى 

ث عف تعريؼ الجريمة اإللكتركنية كذكر االتجاىات الفقيية التي ذىبت في تعريفيا, كتحدث الباح
صكر الجرائـ خصائص الجريمة اإللكتركنية, كخصائص المجـر اإللكتركني, كتعرض الباحث إلى 

 اإللكتركنية الحديثة بشكؿ عاـ, كمف ثـ بياف ىذه الصكر التي كردت في قانكف العقكبات الفمسطيني
ع قانكف ـ, كالجرائـ اإللكتركنية التي أكردىا مشرك 0262ـ مع تعديبلتو لسنة 6391لسنة  47رقـ 

ـ, كالجرائـ اإللكتركنية التي نص عمييا المشرع األردني في قانكف جرائـ 0262العقكبات لسنة 
ذا الفصؿ إلى الطبيعة ـ, ثـ تطرؽ الباحث في نياية ى0262لسنة  92أنظمة المعمكمات رقـ 

 لجرائـ اإللكتركنية.القانكنية لمحؿ ا

كعية لمجرائـ اإللكتركنية" , كتطرؽ الباحث أما الفصؿ الثاني فكاف بعنكاف " القكاعد المكض 
في بدايتو إلى ركني الجريمة اإللكتركنية, الركف المادم كالركف المعنكم, ثـ تناكؿ الباحث ركني 
المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية, كأظير الباحث أف المحاكلة متصكرة كمتكقع حدكثيا في الجرائـ 

ز الباحث عمى الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية في القانكف اإللكتركنية, كفي نياية ىذا الفصؿ رك
لسنة  47رقـ  الفمسطيني عمى فرعيف األكؿ الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية في قانكف العقكبات

انكف مشركع ق ـ, كالثاني الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية في0262ـ مع تعديبلتو لسنة 6391
تناكؿ الباحث الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية  ىذا الفصؿ نيايةـ, كفي 0262العقكبات لسنة 

ـ, كأكضح الباحث النقص الحاصؿ 0262لسنة  92في قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ 
, كمشركع قانكف العقكبات لسنة ـ0262تعديبلتو لسنة ك ـ 6391لسنة  47رقـ في قانكف العقكبات 

 ة الخركج مف ذلؾ, كىك بتشريع قانكف مستقؿ يكافح الجرائـ اإللكتركنية.ـ كبّيف كيفي0262

أما الفصؿ الثالث فكاف بعنكاف " القكاعد اإلجرائية لمجريمة اإللكتركنية ", كفيو تناكؿ  
الباحث ثبلث مراحؿ تمر بيا الدعكل الجزائية في الجرائـ اإللكتركنية, ككاف أكؿ ىذه المراحؿ 

الت, فبّيف الباحث ماىية مرحمة جمع االستدالالت, كالجية المخكلة بمباشرتيا مرحمة جمع االستدال
كصبلحيات مأمكرم الضبط القضائي في الظركؼ العادية كاالستثنائية, كاالشكاالت التي تكاجو 
مأمكرم الضبط القضائي في ىذه المرحمة, ثـ بّيف بعدىا الباحث مرحمة التحقيؽ االبتدائي كالجية 

ه المرحمة كىي النيابة العامة, كأكضح الباحث صبلحيات النيابة العامة في مرحمة المخكلة بيذ



 ه

 

التحقيؽ االبتدائي, كركز الباحث عمى عممية التفتيش في الجرائـ اإللكتركنية كتناكؿ صبلحيات 
النيابة العامة في التفتيش, كصبلحيات مأمكر الضبط القضائي في التفتيش في حالة التمبس, كبّيف 

ث اإلشكاالت التي تكاجو عممية التفتيش في الجرائـ اإللكتركنية, كختـ ىذا الفصؿ بشرح الباح
مرحمة المحاكمة في الجرائـ اإللكتركنية كالجية المختصة بيا, مع بياف الصعكبات التي تكاجو ىذه 

  المرحمة مثؿ مدل اقتناع القاضي باألدلة اإللكتركنية, كمكضكع تسميـ المجرميف.
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Abstract 
 

This study discusses the idea of "Electronic Crimes in Palestinian 
Legislation" through three integrated chapters. In first chapter, entitled 
"Electronic Crime: definition, from and nature," the light is shed on 
defining the notion of crime in general.  

After that, it's been focused on defining Electronic Crimes and 
mentioning the religious trends that defined it. The researcher stated the 
properties of Electronic Crime and the characteristics of the criminal. The 
researcher also discusses the forms of modern electronic crimes in general 
and then traces them in the Palestinian penal code number 74 of 1936 
and it's adjustments in 2010, electronic crimes in the penal code bill of 
2010 and the electronic crimes in the Jordanian crime law of Information 
Technology number 30 of 2010.  

After this the researcher talks about the legal nature of Electronic 
Crimes at the end of the chapter. 

The second chapter is entitled "The procedural Rules of Electronic 
Crime". In the beginning of the chapter, the researcher discusses the 
divisions of the Electronic Crime; the physical division and the moral 
division. Then the researcher talks about the attempt in Electronic Crime, 
and he states that attempt is possible in Electronic Crime. 

At the end of the chapter, the researcher focuses on the criminal 
penalty of the Electronic Crime in the Palestinian law through two 
sections. The first is the criminal penalty of  Electronic Crime in the 
Palestinian penal code number 74 of 1936 and it's adjustments of 2010. 

The second section is the criminal penalty of Electronic Crime in the 
penal code bill of 2010. 

At the end the researcher discusses the criminal penalty of 
Electronic Crime in the Jordanian crime law of It number 30 of 2010. The 
researcher clarifies the deficiency in the penal code number 74 of 1936 
and it's adjustments of 2010 and the penal code bill of 2010, and he 
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suggests how to overcome it using an independent code bill that fights 
Electronic Crime.  

The third chapter is called "The practical rules in Electronic Crime" 
in which the researcher discusses the steps of a criminal case in Electronic 
Crime in three phases. The first phase is collecting evidence. The 
researcher explains the it and the entity authorized of it and the powers of 
the judicial officers in normal and exceptional cases and the obstacles that 
face the judicial officers in this phase. After that the researcher explains 
the phase of preliminary investigation and the entity authorized of it, 
which is the public prosecution. The researcher states the powers of the 
public prosecution in the preliminary investigation, And he also focuses 
on inspection in Electronic Crime, the role of public prosecution in 
inspection, and the powers of judicial officers in inspection in the case of 
flagrante. The researcher then discusses the obstacles that faces inspection 
in Electronic Crime. Finally the researcher concludes the chapter 
explaining the phase of trial in Electronic Crime and the entity authorized 
of it with the obstacles that faces trials such as convincing the handing the 
criminals. 
 
 
 

Researcher: 
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب 
 مقدمة 

 الناس معمـ عمى كالسبلـ كالصبلة, عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ يعمـالحمد هلل رب العالميف       
 ...أما بعد:كسمـ كصحبو آلو كعمى محمد سيدنا الخير

 كازاء, الزمف مف عقكدان  تكشفيا لـ, متطكرة تكنكلكجيا عف النقاب األخيرة السنكات كشفت
 لمبعض يرؽ لـ أنو إال, اإلنساف لخدمة جاءت التي التكنكلكجيا ىذه في كالمذىمة السريعة التطكرات

 مالو كسرؽ كقذفو فسبو ,اإلنساف بأخيو الضرر كألحؽ استخداميا فأساء, استخداميا يحسف أف
 الجرائـ مف شتى صنكؼ أماـ أنفسنا لنجد, قتمو ككذلؾ حاسكبو كأنظمة محتكيات كأتمؼ

 .اإللكتركنية

زاء   القانكف رجاؿ كالسيما, مرتكبييا كصد الجريمة ىذه محاربة في منا كؿ دكر يبرز ذلؾ كا 
 فالمجـر, التقميدية الجريمة عف النكعي الختبلفيا كذلؾ أماميـ كبيران  تحديان  تعتبر أنيا حيث

 مف الكثير يبذؿ أف كدكف مكانو يغادر كلـ بيتو في كىك كيقتؿ كيخرب كيسرؽ يسب اإللكتركني
 .الجيد

 كمف الجرائـ ىذه تعالج التي النصكص مف الدكؿ بعض في التشريعات مف كثير خمت كقد 
 إال, المطبؽ العقكبات نكفقا عمى التعديبلت بعض إدخاؿ تـ حتى, قريب كقت إلى فمسطيف بينيا
 كجد الباحث أف غير, اإللكتركنية الجرائـ بعض معالجة عف قاصر أنو نجد فيو النظر كبإمعاف أنو
 .الجرائـ ليذه خاصان  بابان  أفرد الفمسطيني العقكبات قانكف مشركع أف

فيا كتكفيرىا ألفراد كنظران لحداثة الجرائـ اإللكتركنية, كظيكرىا مع كؿ تقنية حديثة يتـ اكتشا        
المجتمع, نجد إساءة في استخداميا, ما يستكجب عمى المشرع الفمسطيني مكاكبة التطكر الحاصؿ 
عمى الصعيد التقني, مف خبلؿ استحداث نصكص تشريعية لمكافحة الجرائـ الناتجة عف ىذه 

 قضاء عمييا. التقنيات ككضع حد ليا, كبالتالي العمؿ عمى تقميميا إف لـ يكف في اإلمكاف ال
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 يـمف المجرميف كذلؾ لتمتع تميز, فإننا نكاجو ىنا نكع مالمجـر اإللكتركني ىكبالنظر إل
, كسيكلة ارتكاب ىذا كيفية اإلفبلت مف العقاب, كصعكبة إثبات جرائميـ, كمعرفتيـ بذكاء حاد

جتو مف خبلؿ , ككؿ ذلؾ يستمـز معالالكثير مف الجيدالنكع مف الجرائـ مف قبميـ دكف أف يبذلكا 
 ىذه الجرائـ.حاربة تعييف خبراء يستعاف بيـ في م

الجرائـ اإللكتركنية عابرة الحدكد " الجرائـ " ىذا النكع مف  عمىبعض فقياء القانكف  كيطمؽ       
ميو كمكضكع , كالمجني عرائميـ بحيث يككف المجـر في دكلةنظران الرتكاب بعض المجرميف ج

, كغيرىانترنت كالياكرز ؿ سرقة خطكط االتصاالت الدكلية كخطكط اإل, مثالجريمة في دكلة أخرل
لية لمكافحة الجرائـ , كاتفاقيات دك بلؿ كجكد تعاكف دكليمعالجة مف خلكمثؿ ىذه الحاالت تحتاج 

 . اإللكتركنية

السكيد ليا  الجرائـ اإللكتركنية, ككانت لمكافحةبدأت دكؿ العالـ تفرد تشريعات خاصة ك        
سمطنة عُماف ليا السبؽ بيف الدكؿ العربية في تشريع قانكف لمكافحة  ؽ عالميان, بينما كانتالسب

 كدكؿ عربية أخرل .كالسكداف الجرائـ اإللكتركنية كتبعتيا بعد ذلؾ السعكدية كاإلمارات 

, اليكـ ضركريان مف أم كقت مضى إف إفراد قانكف خاص لمكافحة الجرائـ اإللكتركنية بات       
نظاـ الحككمة اإللكتركنية , كالتي تستند في أغمب معامبلتيا اإلدارية كالمالية عمى الكسائؿ  نتشارال

 المجتمع .في اإللكتركنية الحديثة كاإلنترنت , كذلؾ في مجاؿ االقتصاد كالتجارة كاألمف كالصحة 

 : بحثال موضوعأواًل : 

يا كتمييزىا عف غيرىا ا كخصائصيا كأركاندراسة مكضكع الجرائـ اإللكتركنية مف حيث ماىيتي      
كصكالن إلى محاكمة  , كالحديث عف بعض قكاعدىا المكضكعية كاإلجرائيةمف الجرائـ, كبياف أنكاعيا

 .    مرتكبييا
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 : أىمية البحث وسبب اختيارهثانيًا : 

 تأتي أىمية إعداد ىذا البحث كسبب اختياره لعدة أسباب, أىميا:    

يمة اإللكتركنية في المجتمع الفمسطيني, كتأثيرىا بشكؿ كبير عمى األطفاؿ حداثة الجر  -6
 كالمراىقيف , األمر الذم يمثؿ تيديدان لؤلمف العاـ في المجتمع .

إف المشرع الفمسطيني لـ يقر قانكف لمكاجية الجرائـ اإللكتركنية , مع كجكد مشركع قانكف  -0
 لجرائـ.العقكبات الذم تحدث في فصؿ كامؿ عف ىذه ا

فمسطينية في ىذا المكضكع, فنكاد ال نجد دراسة قانكنية متكاممة عف القانكنية الدراسات ال ندرة-9
 الجرائـ اإللكتركنية في التشريع الفمسطيني.

رغبة الباحث نفسو في دراسة ىذا المكضكع, مف خبلؿ شرح الجرائـ اإللكتركنية بالتفصيؿ ,  -7
 كبياف أحكاميا.

 البحث:أىداف   :ثالثاً 

تقديـ رؤية قانكنية متكاممة حكؿ الجرائـ اإللكتركنية , كأنكاعيا , كأركانيا , كاألحكاـ  -6
 المكضكعية كاإلجرائية فييا .

معرفة سمطات الضبط القضائي كالنيابة العامة كالتمييز بينيما في التحقيؽ في الجرائـ  -0
 اإللكتركنية , ككذلؾ المحكمة المختصة بالنظر فييا .

بياف مدل فعالية نصكص التجريـ لمجرائـ اإللكتركنية في التشريع الفمسطيني مقارنة مع التشريع  -9
 ردني كالقكانيف العربية األخرل.األ

 البحث : مشكمةرابعًا: 

أف القانكف الفمسطيني لـ ينص عمى كافة أشكاؿ الجرائـ تتمخص مشكمة البحث في       
ات لـ يعالج اإلجراءات التي تتعمؽ بالتحقيؽ فييا مثؿ الكشؼ اإللكتركنية, ككذلؾ قانكف اإلجراء

كالمعاينة كالتفتيش كالضبط خاصة إذا كانت ىذه اإلجراءات تنصب عمى المعطيات المعنكية 
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, كلـ ينص المشرع عمى الضمانات التي يجب أف يحاط بيا المتيـ إذا ما تـ لمجياز اإللكتركني
خاص بو خاصة إذا كاف الجياز يحتكم عمى بيانات تفتيش أك ضبط الجياز اإللكتركني ال

 .كمعمكمات تمس حياتو الشخصية

 : أسئمة البحث :خامساً 

 تثير ىذه الدراسة الكثير مف التساؤالت كمنيا ما ىك تالي :

 ما ىي الجريمة اإللكتركنية ؟ -6

 ما ىي خصائص الجريمة اإللكتركنية ؟ -0

 لكتركنية ؟ما ىي إجراءات التحقيؽ في الجريمة اإل -9

 ما ىك مكقؼ المشرع كالقضاء الفمسطيني مف الجريمة اإللكتركنية ؟  -7

ىؿ يتناسب الجزاء الجنائي المقرر عمى مرتكب الجرائـ اإللكتركنية مع جسامة السمكؾ  -5
 تكب ؟المر 

 البحث : يةًا : منيجدسسا

, مع األردني في ىذا البحث قانكفأتبع الباحث المنيج المقارف بيف القانكف الفمسطيني كال       
, السكدانيك  ي كالسعكدمكاإلمارات يُعمانال التشريعمكقؼ بعض التشريعات العربية ك ىاإلشارة إل

     .كنداكاألجنبية مثؿ الكاليات المتحدة كفرنسا كانجمترا ك 

ككذلؾ أتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي لجممة مف النصكص القانكنية لمكقكؼ عمى 
الجريمة اإللكتركنية مف حيث ماىيتيا كخصائصيا كأركانيا , كالجزاء الجنائي المترتب عمى معرفة 

ارتكابيا , كبعض أحكاميا المكضكعية كاإلجرائية , لمخركج منيا برؤية قانكنية مفادىا مدل إمكانية 
 مكافحة الجريمة اإللكتركنية كالمعاقبة عمييا .
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 مثؿ الدساتير كالقكانيف كاألنظمة العديد مف المراجع ىلكسيستند الباحث في ىذا البحث إ       
, كالمقاالت المنشكرة عمى كالصحؼ المحمية القانكنيةالكتب , ك كالمعاىدات كاالتفاقيات الدكلية

 المكاقع اإللكتركنية.

 ًا : ىيكمية البحث :سابع

 تعريفيا , صورىا , طبيعتيا . اإللكترونيةالفصل األول / الجريمة 

 . وخصائصيا اإللكترونيةالجريمة  تعريفألول / المبحث ا

 .  اإللكترونيةالجريمة  صورالمبحث الثاني / 

 .  اإللكترونية لجريمةمحل االطبيعة القانونية ل المبحث الثالث /

 . اإللكترونية ائممجر ل القواعد الموضوعيةالفصل الثاني / 

 . أركان الجريمة اإللكترونيةالمبحث األول / 

 .المحاولة في الجرائم اإللكترونيةثاني / المبحث ال

 . الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية المبحث الثالث /

 . اإللكترونيةمجريمة ل القواعد اإلجرائيةالفصل الثالث / 

 . جمع االستدالالت في الجرائم اإللكترونيةالمبحث األول / 

 . ونيةالتحقيق االبتدائي في الجرائم اإللكتر /  الثانيالمبحث 

 . المحاكمة في الجرائم اإللكترونيةالمبحث الثالث / 
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 الفصل األول

 تعريفيا , صورىا , طبيعتيا الجريمة اإللكترونية
 تمييد وتقسيم 

, مف خبللو يستطيع الفرد أف يقـك كابة عممية تـ اكتشافيا حتى اآلفأكبر ب يعتبر اإلنترنت      
, كلكف كمما ظيرت سبؿ  بدنيمجيكد  ىإل سابقان  نت تحتاجالتي كا كالتصرفات بالكثير مف االعماؿ

التيسير عمى األفراد مف خبلؿ استعماؿ اإلنترنت , ظير مف يفسد سيكلة استخداـ ىذه التقنية في 
, كقياـ ثكرة تقنية مف جية ظيكر جرائـ إلكتركنية جديدة  دفتيفكأماف , كىذا ما يضعنا بيف  فأم

, كعمى ذلؾ كقبؿ الخكض في غمار الحديث عف  مف جية أخرل ـىذه الجرائكتشريعية لمكافحة 
الجريمة اإللكتركنية , كمعرفة خصائصيا تعريؼ  الجريمة اإللكتركنية البد لنا أف نقؼ أكالن عمى

 :عبر المباحث التاليةا كذلؾ طبيعتيك  صكرىاك 

 . تعريف الجريمة اإللكترونية وخصائصياالمبحث األول : 

 اإللكترونية . يمةالجر  صور المبحث الثاني :

 لجريمة اإللكترونية .محل االمبحث الثالث : الطبيعة القانونية ل
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 المبحث األول

 وخصائصياالجريمة اإللكترونية تعريف 
 شػركحات فػي الإالجريمة اإللكتركنيػة مػف الجػرائـ الحديثػة , كلػذلؾ لػف نجػد تعريػؼ ليػا  دتع        
جريمػة اإللكتركنيػة كظػاىرة إجراميػة ليػا طبيعػة خاصػة فػإف ال عميػوث , ك الحػدي اجتياد القضاءالفقو ك 

 : سنكضحو فيما ىك تاؿ  ما , كذلؾ تختمؼ عف باقي الجرائـ 

 المطمب األول : تعريف الجريمة اإللكترونية .

 . اإللكترونية والمجرم اإللكتروني المطمب الثاني : خصائص الجريمة

 مطمب األولال

 ترونيةتعريف الجريمة اإللك
لػػـ يعػػرؼ المشػػرع الفمسػػطيني الجريمػػة اإللكتركنيػػة كػػكف ىػػذه الجريمػػة حديثػػة عمػػى السػػاحة         

 .ياتعريف ىلـ يتطرؽ الفقو كالقضاء الفمسطيني إلكما الفمسطينية 

: " أم فعػػػؿ يرتكػػػب متضػػػمنان اسػػػتخداـ بأنيػػػا الجريمػػػة اإللكتركنيػػػة المشػػػرع السػػػعكدم كعػػػرؼ       
 .6ة بالمخالفة ألحكاـ ىذا النظاـ "لشبكة المعمكماتيالحاسب اآللي أك ا

: " االسػتخداـ الغيػر مصػرح بػو ألنظمػة الكمبيػكتر المحميػة أك عرفيا القانكف األمريكي بأنياك        
ممفػػات البيانػػات أك االسػػتخداـ المتعمػػد الضػػار ألجيػػزة الكمبيػػكتر أك ممفػػات البيانػػات كتتػػراكح خطػػكرة 

 .0جناية مف الدرجة الثالثة " ىمف الدرجة الثانية إل تمؾ الجريمة ما بيف جنحة

, حيػػث  التعريػػؼ السػػعكدمكنػػرل تمُيػػز تعريػػؼ القػػانكف األمريكػػي لمجريمػػة اإللكتركنيػػة عػػف         
كضح مدل خطكرة بعػض أنػكاع ىػذه الجريمػة عػف طريػؽ تصػنيفيا مػا بػيف جنحػة كجنايػة , كىػذا مػا 

                                                           
, مشار إليو في ىػ6708, لسنة  64مف نظاـ مكافحة جرائـ المعمكماتية السعكدم رقـ ـ/ 8/6راجع المادة رقـ  6

 . /http://www.boe.gov.saراء السعكدم عبر الرابط التالي: المكقع الرسمي لمجمس الكز 
 , مشار إليو في كتاب      ـ الخاص بمكاجية جرائـ الكمبيكتر  6381لسنة  6069القانكف األمريكي رقـ أنظر   0

, ـ0266, , القاىرة, الطبعة األكلى , دار النيضة العربية عموماتيةمكافحة الجرائم الم, رامي متكلي القاضي
 . 09ص

http://www.boe.gov.sa/M/Default.aspx?lang=ar
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كف كامػػؿ يخػػتص بػػالجرائـ اإللكتركنيػػة , كيصػػنؼ ىػػذه نطالػػب بػػو المشػػرع الفمسػػطيني بػػأف يضػػع قػػان
 الجرائـ ما بيف الجنحة كالجناية.

لػػـ يسػػتقر الفقػػو الحػػديث فػػي كضػػع تعريػػؼ محػػدد لمجريمػػة اإللكتركنيػػة , كػػكف ىػػذه الظػػاىرة         
آخر , كىناؾ عدة أسماء أطمقت عمى ىذه الجريمػة منيػا : الجريمػة  ىالمستحدثة تتطكر مف حيف إل

أك كمبيكتر أك جػرائـ الكمبيػكتر كاإلنترنػت لالمرتبطػة بػا جرائـالماتية أك الجريمة اإللكتركنية أك المعمك 
 .6جرائـ الشبكة العنكبكتيةأك  العالية الجرائـ التقنية

معرفػػة ماىيػػة  ىكلػذلؾ كقبػػؿ الخػػكض فػػي تعريػػؼ الجريمػػة اإللكتركنيػة , ال بػػد كأف نتطػػرؽ إلػػ       
الفمسػطيني الجريمػة بػػ" ....كنعنػي لفظػة  التفسػيرم قػانكفؼ القػد عػرّ , فاـبشكؿ عػ الجريمة بحد ذاتيا

 .0ؾ يستكجب العقكبة بحكـ القانكف "جـر كؿ فعؿ أك محاكلة أك تر 

, فقد عرفيا تعددت التعريفات الفقيية لمصطمح الجريمة , كلكف ال يكجد بينيا اختبلؼ كبيرك        
ثيػر فػي ضػمير الػرأم العػػاـ شػعكران بضػركرة تكقيػع عقكبػة ألنػػو أحػد الفقيػاء بأنيػا: "سػمككان اجتماعيػػان ي

نسػػاني إسػػمكؾ كعرفيػػا آخػػر بأنيػػا: " ,9ييػػدر مصػػمحة مػػف المصػػالح التػػي يقػػكـ عمييػػا كيػػاف المجتمػػع"
يرتكب إخبلالن بقكاعد القانكف الجزائي يترتب عميو المساس بمصمحة يحمييا الشارع , كيكقع القضاء 

رادم آثػػػـ, يػػػنظـ إآخػػػر بأنيػػػا: "سػػػمكؾ انسػػػاني  ا, كعرفيػػػ7المناسػػػب " عمػػػى مرتكبػػػو الجػػػزاء الجنػػػائي
 .5أحكامو المشرع كيحدد خصائصو كيرتب عميو نتائج قانكنية"

يتضػػح لنػػا أف جميػػع الجػػرائـ ليػػا سػػمات مشػػتركة , فػػي كػػكف أف السػػمكؾ اإلجرامػػي مػػف ذلػػؾ        
, كمػا أف لح األفراد في المجتمع يجب أف يككف مخالفان ألحكاـ القانكف الذم يعمؿ عمى حماية مصا

 .لمناسب مف خبلؿ محاكمة القضاء لوالجزاء الجنائي ا واإلخبلؿ بيذا القانكف يكقع عمى مرتكب

                                                           
, الطبعة األكلى, دار الثقافة جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 1

 .19, 10ـ, ص0262لمنشر كالتكزيع, 
مف قانكف العقكبات  5كالمادة رقـ ـ ,  6375لسنة  3ـ يرم الفمسطيني رقمف القانكف التفس 0راجع المادة 0

 . 6391لسنة  47الفمسطيني رقـ 
 .83صبيركت, غير متضمف سنة النشر, , القسـ العاـ, الدار الجامعية, قانون العقوباتجبلؿ ثركت,  3
, المجمد األكؿ, مكت, الجريمبادئ قانون العقوبات الفمسطيني, عبد القادر جرادة 8 , , غزةبة أفاؽمة كالمجـر

 . 624, صـ0262
, الجزء األكؿ في عمـ األجراـ, غير أصول عممي األجرام والعقاب يسر أنكر عمي, أماؿ عبد الرحيـ عثماف, 5

 .45ـ, ص6337متضمف دار النشر, 
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ال بػػنص إمبػػدأ الشػػرعية فػػي القػػانكف الجنػػائي " ال جريمػػة كال عقكبػػة  يتجمػػى تطبيػػؽكمػػف ىنػػا        
 ريمة كال عقكبة عمييا .فإف لـ يكف ىناؾ نص قانكني لـ يكف بالتالي ج 6"قانكني

عبػػر الفػػركع  نبينياكالتػػي سػػ اتجاىػػاتعػػدة  ىإلػػنقسػػـ الفقػػو فػػي تعريػػؼ الجريمػػة اإللكتركنيػػة اك 
 :األتية

 الفرع األول

 نفسيا ت أو البيانات اإللكترونيةالجرائم التي تستيدف المعموما

نكيػة لمحاسػب اآللػي ىناؾ جانب مف الفقو جعؿ مكضكع الجريمة اإللكتركنيػة المككنػات المع        
أك أنظمػة المعمكمػات التػي تشػغؿ مثؿ البرامج كالبيانات كالمعمكمات المخزنة بأم كاسػطة إلكتركنيػة, 

 .جيزة اإللكتركنيةاأل

 ىنشػػػاط غيػػػر مشػػػركع مكجػػػو لنسػػػ  أك الكصػػػكؿ إلػػػ"  :بأنيػػػا (Rosenblatt)فعرفيػػػا الفقيػػػو        
 .0حذفيا أك التي تحكؿ عف طريقو" المعمكمات المخزنة داخؿ الحاسكب أك تغييرىا أك

الفقػػو الفرنسػػي بأنيػػا: "مجمكعػػة مػػف األفعػػاؿ المرتبطػػة بالمعمكماتيػػة, كالتػػي يمكػػف أف كعرفيػػا        
 .9"تككف جديرة بالعقاب

" الجريمة التي تمعب فييا  :ككذلؾ يعرفيا مكتب تقييـ التقنية بالكاليات المتحدة األمريكية بأنيا      
 .7بيكترية كالبرامج المعمكماتية دكران رئيسان "البيانات الكم

                                                           
مشركع قانكف العقكبات  في 6, ك المادة ـ0225سنةل المعدؿ مف القانكف األساسي الفمسطيني 65راجع المادة  1
 .فمسطينيال
, افة, دار الثقرسالة ماجستير, الطبعة الثانية, الجرائم المعموماتيةنيبل عبد القادر المكمني, مشار إليو لدل  9

 .78ـ, ص0262, عماف
الطبعة األكلى, دار العدالة, , الجرائم المعموماتية والرقمية لمحاسوب واإلنترنتيكسؼ المصرم, مشار إليو لدل  9

 .3, صـ0266القاىرة, 
جرائم الحاسب اآللي أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, صايؿ فاضؿ اليكاكشة, مشار إليو لدل  7

 . 49, صـ0226 عماف, , الطبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر,واإلنترنت



11 

 

مػػػف شػػػأنو " كػػػؿ فعػػػؿ أك امتنػػػاع  كعرفتيػػػا منظمػػػة التعػػػاكف االقتصػػػادم كالتنميػػػة عمػػػى أنيػػػا:        
شػػػػػرة عػػػػػف تػػػػػدخؿ التقنيػػػػػة بااالعتػػػػػداء عمػػػػػى األمػػػػػكاؿ الماديػػػػػة أك المعنكيػػػػػة يكػػػػػكف ناتجػػػػػان بطريقػػػػػة مُ 

 .6"المعمكماتية

, المكضػكعيالجريمػة اإللكتركنيػة طبقػان لبلتجػاه التعريفػات السػابقة أف  كيتضح لنا مف خبلؿ        
, اإللكتركنيػػة ممػػا يسػػبب ضػػرر لمغيػػر االعتػػداء سػػكاء كػػاف بالفعػػؿ أك االمتنػػاع عمػػى المعمكمػػات يىػػ

 مكجبان الجزاء الجنائي عف ىذا االعتداء .

 الفرع الثاني

 ترتكب بواسطة النظام اإللكترونيالجرائم التي 

فالجرائـ اإللكتركنية ىي التي ترتكب بكاسػطة النظػاـ اإللكتركنػي, أم أف  ليذا االتجاهطبقان ك 
 :ىذا االتجاه جعؿ الكسيمة اإللكتركنية شرطان في قياـ الجريمة اإللكتركنية

" فعػػؿ إجرامػػي  :أنيػػا  (Eslie D.Ball)ككػػذلؾ األسػػتاذ  (جػػكف فػػكر سػػتر)عرفيػػا األسػػتاذ ف        
" كػؿ  :بأنيػا  (Tiedemaunتاديماف )كيعرفيا الفقيو  ,ارتكابو كأداة رئيسية " يستخدـ الكمبيكتر في

 .0أشكاؿ السمكؾ غير المشركع الذم يرتكب باستخداـ الحاسكب "

, كعرفيػػا "كػػؿ فعػػؿ إجرامػػي يسػػتخدـ الحاسػػب اآللػػي إلتمامػػو"  :بأنيػػا الفقيػػو )دكؿ(  عرفيػػاك 
 .9"يستخدـ فيو الحاسب اآللي كأداة رئيسية الفعؿ غير المشركع الذم( بأنيا: "لميتكالفقيو )

مػف حيػث الجريمػة اإللكتركنيػة  ىجانب مػف الفقػو نظػر إلػىذا الكمف ىذه التعريفات يتضح أف       
الكسػػيمة التػػي  ىػػذه, ك كىػػك الحاسػػب اآللػػي بشػػتى أنكاعػػو كأسػػمائو  ,الكسػػيمة التػػي يرتكػػب مػػف خبلليػػا 

ر ركنػػان أساسػػيان مػػػف أركػػاف الجريمػػة اإللكتركنيػػة , فػػػبل يرتكػػب مػػف خبلليػػا الجريمػػة اإللكتركنيػػػة تعتبػػ
 يمكننا أف نتصكر كجكد جريمة إلكتركنية بدكف كجكد الكسيمة كىي الحاسب اآللي .

 
                                                           

 . 09, صالمرجع السابؽرامي متكلي القاضي , مشار إليو لدل  6
لقكمي لئلصدارات القانكنية, الطبعة , المركز اولية لإلنترنتالجرائم الديكسؼ حسف يكسؼ, مشار إليو لدل  0

 .  69, صـ0266 القاىرة, األكلى,
المرجع , جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي,مشار إليو لدل  3

 .15, صالسابؽ



11 

 

 الفرع الثالث

 ريف الشامل لمجريمة اإللكترونيةالتع

البيانػػػػات  ىذم ينظػػػػر إلػػػػالمكضػػػػكعي الػػػػ , االتجػػػػاهجمػػػػع بعػػػػض الفقيػػػػاء بػػػػيف االتجػػػػاىيف          
كمػػػف ىػػػذه  اإللكتركنيػػػة, رتكػػػب بيػػػا الجريمػػػةتالكسػػػيمة التػػػي ب االتجػػػاه الػػػذم يأخػػػذ , كبػػػيفالمعمكمػػػاتك 

 : ىك آتما  التعريفات

يػػات " ذلػػؾ النػػكع مػػف الجػػرائـ التػػي تتطمػػب إلمامػػان خاصػػان بتقنعرفيػػا جانػػب مػػف الفقػػو بأنيػػا: ف        
خػػر آكمػػا عرفيػػا ,  "مقاضػػاة فاعميػػا, الرتكابيػػا أك التحقيػػؽ فييػػا ك الحاسػػب اآللػػي كنظػػـ المعمكمػػات

و بالحاسػب اآللػي بعمػؿ غيػػر إذا قػاـ شػػخص مػا باسػتخداـ معرفتػ ارتكابيػاالجريمػة التػي يػتـ "  :بأنيػا
 .6"قانكني

" كػؿ سػمكؾ غيػر  "كؿ جريمة تتـ في محػيط أجيػزة الكمبيػكتر ", أك: أنيابػ يا جانب آخرعرفك       
 .0مؽ بالمعالجة اآللية لمبيانات أك بنقميا "مشركع أك غير أخبلقي أك غير مصرح بو يتع

الػػػػذم ينػػػػتج عػػػػف التطػػػػكر  : " ىػػػػك ذلػػػػؾ الػػػػبعض باإلرىػػػػاب اإللكتركنػػػػي كعرفػػػػو بأنػػػػوسػػػػماىا ك       
 أيضػػان  عرفيػػا آخػػرك  ,نترنػػت لميػػدـ كالتخريػػب "التكنكلػػكجي كالثػػكرة المعمكماتيػػة , باسػػتغبلؿ شػػبكة اإل

يػػان أك معنكيػػان باسػػتخداـ الكسػػائؿ اإللكتركنيػػة الصػػادر مػػف ماد"العػػدكاف أك التخكيػػؼ أك التيديػػد  :بأنيػػا
دينو أك نفسو أك عرضو أك عقمو أك مالو بغير حؽ  في الدكؿ أك الجماعات أك األفراد عمى اإلنساف

ىػك اسػتخداـ " بأنػو: بشتى صنكفو كصكر اإلفساد في األرض " , كيعرؼ أيضان اإلرىاب اإللكتركنػي
خ , أك ىػػػك مياجمػػػة نظػػػـ المعمكمػػػات عمػػػى خمفيػػػة دكافػػػع  ضػػػاع اآلخػػػريفالتقنيػػػات الرقميػػػة إلخافػػػة كا 

خضػػاع اآلخػػريف بشػػتى صػػنكؼ  سياسػػية أك عرقيػػة أك دينيػػة , كاسػػتخداـ التقنيػػات الرقميػػة إلخافػػة كا 
   .9"العدكاف كصكر اإلفساد

                                                           
, ـ0223, , عمافدار اليازكرم لمنشر كالتكزيع, نترنتاإل و جرائم الحاسوب , عمي جبار الحسيناكم مشار إليو لدل 1

 .99ص
ـ, 0266 االسكندرية, , الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي,حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ, مشار إليو لدل  9

 .958, 954ص
, المكتبة ترنتالمواجية األمنية والتشريعية لجرائم اإلرىاب عبر اإلن, محمد محمد األلفيمشار إليو لدل   3
 . 69ص  القاىرة, ,لمصرية الحديثةا
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ا ذإال إ, ة باإلرىاب اإللكتركني غير مناسػبتسمية الجريمة اإللكتركني أف كمما سمؼ يتضح        
ألمف كالسػمـ اإلقميمػي أك العػالمي, , تستيدؼ انظمة كمدعكمة مف قبؿ فئات مأجكرةكانت الجريمة م

 فعندئذ يمكننا تعريؼ الجريمة اإللكتركنية باإلرىاب اإللكتركني.

" كػػػؿ فعػػػؿ أك امتنػػػاع عمػػػدم , ينشػػػأ عػػػف االسػػػتخداـ غيػػػر  :بأنيػػػا عرفيػػػا الفقػػػو المصػػػرمك 
أك أنيا " نشاط , أك المعنكية "المادية االعتداء عمى األمكاؿ  ىدؼ إلالمشركع لتقنية المعمكماتية كيي

ؼ لتنفيػػذ إجرامػي تسػتخدـ فيػػو تقنيػة الحاسػب اآللػػي بطريقػة مباشػػرة أك غيػر مباشػرة , ككسػػيمة أك ىػد
 .6"الفعؿ اإلجرامي المقصكد

 :قو األردني الجريمة اإللكترونية وعرف الف

ي الجػػرائـ التػػي يكػػكف فييػػا الحاسػػكب كسػػيمة ارتكػػاب فعػػؿ " ىػػ: بػػأف منػػو حيػػث عرفيػػا جانػػب        
غيػػر مشػػركع, أك محػػؿ لكقػػكع الفعػػؿ غيػػر المشػػركع, كذلػػؾ بالقيػػاـ بعمػػؿ أك االمتنػػاع عػػف أدائػػو مػػف 
شػػأنو االعتػػداء عمػػى األمػػكاؿ الماديػػة أك المعنكيػػة, شػػريطة أف يكػػكف مرتكبيػػا عمػػى معرفػػة تقنيػػة فػػي 

 .0تو "استخداـ الحاسكب كالتعامؿ مع معطيا

 .9: " كؿ اعتداء يقع عمى نظـ الحاسب اآللي كشبكاتو أك بكاسطتيا "أنياخر بػآعرفيا ك      

: " كؿ فعؿ أك امتناع مف شأنو االعتداء عمى األمكاؿ المعنكية )معطيات بأنيا خرآكعرفيا      
 .7الحاسب( يككف ناتجان بطريقة مباشرة كغير مباشرة لتدخؿ التقنية المعمكماتية"

الؼ األجيػػزة أك خسػػائر آتػػبلؼ إ ىقػػد تػػؤدم بعػػض أنػػكاع الجػػرائـ اإللكتركنيػػة إلػػكفػػي الكاقػػع        
أجيػػزة اإلنعػػاش  جػػرائـ قتػػؿ مثػػؿ اختػػراؽ بػػرامج المستشػػفيات كالعبػػث فػػي ى, أك قػػد تػػؤدم إلػػبػػالمبلييف

رة طػػ, كلػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الجػػرائـ خإفشػػاء أسػػرار الدكلػػة ىقػػد تػػؤدم إلػػ , ككػػذلؾعػػف طريػػؽ اإلنترنػػت

                                                           
ـ, 0266 االسكندرية, , دار الجامعة الجديدة , الجرائم المعموماتيةمحمد عمي العرياف , مشار إليو لدل   1

 .51ص
, الطبعة األكلى , دار الثقافة  إجراءات التحري والتحقيق في جرائم الحاسوب واإلنترنتخالد عياد الحمبي ,   9
 . 96ـ , ص 0266, , عمافنشر كالتكزيعلم
, الطبعة الرابعة , دار الثقافة لمنشر  جرائم الحاسوب واإلنترنت / الجريمة المعموماتيةمحمد أميف الشكابكة ,   3

 . 62ـ , ص 0266, عماف ,كالتكزيع
ني , دار الثقافة لمنشر , الطبعة األكلى / اإلصدار الثا جرائم الحاسوب وأبعادىا الدوليةمحمكد أحمد عبابنة ,  7

 . 63ـ, ص 0223, , عمافكالتكزيع
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التشػػريعات المناسػػبة لمقضػػاء , كيجػػب معالجتيػػا مػػف خػػبلؿ كضػػع كتيػػدد األمػػف العػػاـ فػػي المجتمػػع
 .  عمييا

أغمب التعريفات السابقة لـ تكف متكاممة في تعريػؼ الجريمػة  أف الباحث رليكخبلصة القكؿ        
مػدم مخػالؼ ألحكػاـ " كؿ فعؿ أك امتناع عف فعؿ بشػكؿ ع :أنيابتعريفيا  نايمكن اإللكتركنية كلذلؾ

سػػبب ىػػذا الفعػػؿ أك االمتنػػاع ضػػرر ت, ممػػا يجيػػاز إلكتركنػػيعبػػر  أكثػػرالقػانكف , يرتكبػػو شػػخص أك 
 ". كتعكيض مادم عادؿ العقكبة المناسبة عمى الفاعؿلمغير يستكجب إيقاع 

 المطمب الثاني

 اإللكتروني والمجرم اإللكترونية خصائص الجريمة
الجريمة التقميدية مف حيث خصائصيا , فالجريمة تختمؼ الجريمة اإللكتركنية عف 

اإللكتركنية لـ تظير إال في عصر الحاسب اآللي كاإلنترنت , كككف ىذه الجرائـ حديثة كمتطكرة 
فإف ليا خصائص منفردة تتميز بيا عف غيرىا مف الجرائـ التقميدية , كىذه الخصائص يمكننا أف 

كما أف المجـر  ليو في نياية المطمب السابؽ,انتيينا إنستخرجيا مف خبلؿ التعريؼ الذم 
عبر الفركع ككؿ ذلؾ سنفصمو  ,6اإللكتركني لو سمات منفردة بو ال نجدىا في المجرميف اآلخريف

 : تيةاأل

 ولالفرع األ 

 خصائص الجريمة اإللكترونية

ـ لمجريمة اإللكتركنية مجمكعة مف الخصائص التي تنفرد بيا عف الجرائـ التقميدية, كمف أى
ف  ىذه الخصائص أف الجرائـ اإللكتركنية تتطمب كجكد جياز إلكتركني كمعرفة كيفية استخدامو, كا 

, كما أف الجريمة اإللكتركنية ال حدكد ليا, ليذا الجيازاليدؼ مف ىذه الجرائـ الكيانات المعنكية 
سبؽ سنتناكؿ كىذه الجرائـ صعبة األثبات كاالكتشاؼ, كلذلؾ فيي مغرية لممجرميف, كعمى ضكء ما 

 :ىذه الخصائص بالتفصيؿ عبر ما ىك تاؿ  

 
                                                           

الطبعة االكلى, المركز القكمي لئلصدارات , الجرائم اإللكترونيةعبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ,  6
 .74, صـ0260القانكنية, القاىرة, 
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 :تقنية استخداموبومعرفة  جياز إلكترونيتطمب الرتكابيا وجود يأواًل : 

ككسيمة  ىك أداة الجريمة الجياز اإللكتركنيتتميز الجريمة اإللكتركنية عف غيرىا أف 
ىنا تثكر المشكمة, أما لك ك مات الجريمة كإتبلؼ أك سرقة البيانات كالمعمك  مكضكعىك أك  ,تنفيذىا

فينا تكفي  أك الكيانات المادية لمحاسب اآللي كاف مكضكع االعتداء ىك الجياز نفسو أك شاشتو
الجياز , فبدكف كيطبؽ قانكف العقكبات الفمسطيني عمى مكضكع الجريمة ,نصكص التجريـ التقميدية

يمة دراية كافية كخبرة فائقة بالكمبيكتر , كتتطمب ىذه الجر كتركنيةتنتفي الجريمة اإلل اإللكتركني
, كما في بعض الجرائـ, أك معرفة بسمككيات الفعؿ المرتكب في الجرائـ البسيطة منيا ترنتكاإلن

 .6اإللكتركنية ترتكب عبر اإلنترنت , كأغمب الجرائـأنيا ال تمتاز بالعنؼ

يا تتطمب كجكد عمـ كافي أن ,كلذلؾ فإف ما يميز الجريمة اإللكتركنية عف غيرىا مف الجرائـ
كتعتبر العبلقة بيف مدل الدراية بالجكانب بالجكانب الفنية كالتقنية الستخداـ الحاسكب كاإلنترنت, 

الخبرة لدل األفراد  تالفنية كالتقنية لمحاسكب كبيف الجريمة اإللكتركنية عبلقة طردية, فكمما زاد
 .0بشكؿ غير مشركعؿ استخداـ خبرتيـ بمعرفة تقنية الحاسكب, زاد احتما

, خاصة مف خبلؿ اليكاتؼ المحمكلة ترتكبأف الجرائـ اإللكتركنية قد  9أثبت الكاقع العمميك 
, كالتي مف قة عبارة عف أجيزة كمبيكتر صغيرةبعد ظيكر أجيزة الياتؼ الذكية كالتي ىي في الحقي

, كليس كما ذكر بللياتخزيف كنقؿ المعمكمات مف خ خبلليا يتـ االتصاؿ بشبكة اإلنترنت , كيسيؿ
أيامنا , ففي ة في ارتكاب الجريمة اإللكتركنيةبعض الباحثيف بأف الحاسب اآللي ىك األداة الكحيد

, كذلؾ ألنو ال يختمؼ حمكؿ الذكية ضمف أجيزة الكمبيكترىكاتؼ المىذه نرل أنو يمكف تصنيؼ 
االتصاؿ المباشر بخبلؼ مف خبلليا  بؿ أف اليكاتؼ الذكية يمكف -جـ سكل في الح الحاسكبعف 

مف خبلؿ جميع كظائؼ الحاسب اآللي  تتـ ممارسةمكظائؼ األخرل فل بالنسبةأما  –الحاسب اآللي 
 .الياتؼ الذكي

كجكد برامج حماية عمى كؿ أجيزة الحاسكب سكاء كيتمثؿ عبلج المشكمة السابقة مف خبلؿ 
, كعدـ لمينيةعمى األسرار الشخصية كا , كذلؾ لضماف الحفاظلية أك المتكافرة في أماكف العمؿالمنز 

 .خارج كقت االستخداـ لو كالتيار الكيربائي جعؿ الجياز متصؿ باإلنترنت
                                                           

 .80سابؽ, ص الجع مر ال, محمد محمد األلفي , 59 - 50سابؽ , ص المرجع الرامي متكلي القاضي,  1
 . 91سابؽ , ص المرجع ال محمكد أحمد عبابنة, 9
قد اتضح لي أثناء عممي كمحقؽ في الشرطة الفمسطينية, كقد حققت في عدة جرائـ إلكتركنية,  إف ىذا األمر 9

 ككاف الكثير مف ىذه الجرائـ ترتكب عبر اليكاتؼ المحمكلة.
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 :الجياز اإللكترونياالعتداء ىو معطيات ثانيًا : موضوع 

البيانات كالمعمكمات المخزنة عمى الحاسب اآللي ىي مكضكع الجرائـ اإللكتركنية, تعد  
خر عبر الكسائط الصمبة أك المرنة أك عبر البريد خزينيا كنقميا مف جياز آلت يمكف تفيذه البيانا

تبلفو, كلذلؾ مككنات معنكية تقبؿ ااإللكتركني, كلذلؾ فيي تعتبر  لحيازة كالنقؿ, كيمكف سرقتو كا 
 .6يجب أف يككف ىذا الماؿ محؿ حماية مف قبؿ القانكف الجزائي

و ب اآللي أك شاشتو أك أحد مككناتو المادية فإنعميو فإذا كاف مكضكع االعتداء ىك الحاسك  
نصكص قانكف العقكبات الفمسطيني, أما لك كاف مكضكع االعتداء ىك  تطبيؽ يصمحفي ىذه الحالة 

 ىإلكتركنية كتحتاج إلجريمة معطيات الحاسكب مف البيانات كالمعمكمات, فنحف ىنا بصدد 
 نصكص أكثر دقة في معالجتيا.

تعد ماالن قابؿ لمحيازة كالنقؿ, كلو قيمة مادية,  كالمعمكمات الحاسكبيةذلؾ فإف البيانات كل
مف القانكف المدني األردني بأف " كؿ شيء يمكف حيازتو  57كقد نص المشرع األردني في المادة 

ماديان أك معنكيان كاالنتفاع بو انتفاعان مشركعان, كال يخرج عف التعامؿ بطبيعتو أك بحكـ القانكف, 
  .0ككف محبلن لمحقكؽ المالية"يصح أف ي

 :لكترونية ال حدود جغرافية ليا : الجريمة اإل  لثاً ثا

العالـ كمو  جعمتك كؿ الحدكد الجغرافية بيف الدكؿ ,  -اإلنترنت –أزالت الشبكة العنكبكتية  
يسيؿ التكاصؿ بيف األفراد ليس في الدكؿ كحسب بؿ أنو مف السيؿ التكاصؿ بيف  ةكقرية صغير 
 .9لمحدكد ةفي القارات المختمفة , كىذا ما جعؿ الجريمة اإللكتركنية عابر  األشخاص

تقع كألف أغمب الجرائـ اإللكتركنية ترتكب عبر اإلنترنت فإنيا تتسـ بالطابع الدكلي , حيث 
كيمكف أف يككف الضرر قد  ,في دكلة أخرل ويككف المجـر في دكلة كالمجني عميىذه الجرائـ ف

تبلفيا , كسرقة البيانات ا  , مثؿ اختراؽ المكاقع كاألجيزة ك أك في عدة دكؿ حدث في دكلة ثالثة
عدد , كذلؾ لتلجريمة اإللكتركنية أمران عسيران , كؿ ذلؾ جعؿ مف مكافحة اكالمعمكمات كاألمكاؿ

, ك تنازع قكانيف الدكؿ الكاجبة التطبيؽ , كاختبلؼ اإلجراءات الجزائية األماكف التي تتعمؽ بالجريمة
                                                           

 . 55سابؽ, ص المرجع ال, خالد عياد الحمبي 1
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, 6341 لسنة( 79) رقـ مف القانكف المدني األردني 57المادة  9

 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html:الرابط التاليديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 . 912سابؽ , ص المرجع ال,  وكمة اإلنترنتحخالد ممدكح إبراىيـ ,  3

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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, كؿ ذلؾ يتطمب كجكد تعاكف دكلي لمقبض عمى الجناة لة ألخرل , كصعكبة مبلحقة الجناةمف دك 
 .6 كتقديميـ لممحاكـ المختصة بنظر النزاع

كأعماؿ لمتحقيؽ خارج حدكد تطمب القياـ بإجراءات يفالتحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية 
لمعثكر عمى  -المادية –لكتركنية , مثؿ تفتيش المكاقع اإللكتركنية أك تفتيش األجيزة اإلالدكلة

البيانات أك المعمكمات , أك إلقاء القبض عمى المطمكبيف , أك معاينة مسرح الجريمة , ككؿ ذلؾ 
 .0تعاكف دكلي مممكس عمى أرض الكاقع ىيحتاج إل

دكلي لمبلحقة المجرميف اإللكتركنييف, مع أف التعاكف ضركرة ال مما تقدـ الباحث رليك 
أكبر كفّعاؿ لئلنتربكؿ الدكلي بشأف القبض عمى المجرميف اإللكتركنييف كتسميميـ يككف ىناؾ دكر 

الجيات القانكنية المختصة, كتسييؿ مياـ مأمكرم الضبط القضائي بشأف إجراء الكشؼ  ىإل
راءات المتعمقة بجمع االستدالالت, كالعمؿ عمى عقد المؤتمرات كالمعاينة كالتفتيش كغيرىا مف اإلج

 كالقضاء عمييا. الجرائـ اإللكتركنية مكافحةخركج منيا باتفاقيات دكلية تعالج مشكمة الدكلية لم

 :كترونية صعبة االكتشاف واإلثباتًا : الجريمة اإللرابع

, فيي ال تترؾ بقع دماء ماديةالجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ التي ال تترؾ آثار خارجية 
فة كما في جرائـ السطك , فالجريمة اإللكتركنية جريمة نظي كال إتبلؼ كالقتؿ, كما في جرائـ االعتداء

 , كلذلؾ كانت ىذه الجريمة صعبة االكتشاؼ كاإلثبات.أم ال تترؾ آثار مادية مممكسة

اني البعد الجغرافي بيف الج كاإلثباتجعؿ الجرائـ اإللكتركنية صعبة االكتشاؼ ما مك 
الجرائـ ترتكب  ىذه كما أف ,فنية حديثة في جرموستخداـ الجاني كسائؿ , كاكالمجني عميو كما ذكرنا

عدـ مما يزيد األمر صعكبة ك , في كقت سريع, كيتـ محك أثرىا في كقت أسرع ال يتعدل الثكاني
كجكد خبرة لدل ضباط التحقيؽ في مثؿ ىذه الجرائـ مف ناحية التحقيؽ كالبحث عمى األدلة كالتحفظ 

ذه الجرائـ عدـ اقتناع القضاة بكثير مف الجرائـ مف الصعكبات التي تكاجو إثبات ىك عمييا, 
 .9المستحدثة في ىذا المجاؿ

كتعد ىذه الخاصية مف السمات التي تتميز بيا الجريمة اإللكتركنية عف غيرىا, فقد انتشرت 
مكاتب تقكـ بأعماؿ السرقة كالقرصنة, مف خبلليا يقـك بعض األشخاص باستئجار قراصنة 

                                                           
 . 95سابؽ, ص المرجع المحمكد أحمد عبابنة,   6
 . 59سابؽ , ص المرجع الرامي متكلي القاضي ,   0
 . 624,  621سابؽ , صالمرجع ال,  جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريفأسامة أحمد المناعسة  9
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شركات العالمية مقابؿ مبالغ مف الماؿ كبيعيا ألشخاص مستفيديف, ككؿ محترفيف لسرقة بيانات ال
ف مف األسباب الكامنة في صعكبة اكتشاؼ كاثبات ىذه الجرائـ عدـ  ىذه األعماؿ غير مشركعة, كا 
تقديـ شكاكم مف قبؿ أصحاب الشركات التي يتـ اختراقيا , كذلؾ خكفان عمى سمعة الشركة كعمى 

 . 6المستثمريف فييا

خبراء تقنييف في ىذا المجاؿ, كالعمؿ عمى تدريب  ظيؼتك  ىبحاجة إل ناأن الكاقع لنا ؤكدكي
ضباط التحقيؽ ليككف لدييـ القدرة عمى معرفة األدلة اإللكتركنية كالحفاظ عمييا, كتكفير األجيزة 
كالبرامج الحديثة التي مف خبلليا يمكف استرجاع أم ممؼ أك معمكمة تساعد في الكشؼ عف 

ائؽ, كاألىـ مف ذلؾ أف يتـ تطكير التشريع الفمسطيني ليستطيع مكاكبة ىذا التطكر اإلجرامي, الحق
جرائـ ليممسكا مدل خطكرة ىذه ال الدكؿ األكثر خبرة في ىذا المجاؿككذلؾ عقد دكرات لمقضاة في 
 عمى صعيد الفرد كالمجتمع. 

 :األذكياءًا : الجرائم اإللكترونية جرائم خامس

يذكر,  بدنيناعمة, كذلؾ لسيكلة ارتكابيا دكف أم مجيكد  جريمة لكتركنيةاإليمة الجر  
التقميدية التي تتطمب مجيكد بدني مثؿ القتؿ كالسرقة كاالغتصاب, فالجرائـ  يمةبخبلؼ الجر 

الجرائـ  , كتعتبرلمجياز اإللكتركنياإللكتركنية ال تتطمب سكل عمـ كافي بالجكانب الفنية كالتقنية 
جرائـ مغرية لسرعة تنفيذىا كسيكلة محك أدلة اإلدانة فييا, فيي تنفذ عف بعد دكف  اإللكتركنية

كمف مغريات التكاجد في مسرح الجريمة, كال تتطمب سكل ضغط مفتاح معيف في الجياز لتنفيذىا, 
لمكظفيف الذيف يعممكف اىذه الجرائـ المكاسب المادية الضخمة التي تحققيا في كقت قصير, خاصة 

األجيزة  في عمميا, فمف السيؿ لدييـ اختراؽ لكتركنيكات التي تعتمد عمى النظاـ اإلفي الشر 
  .0كالبرامج كتحقيؽ مأربيـ

, نظران ألف ر السف كالمراىقيفاكنييف ىـ مف صغكثير مف المجرميف اإللكتر  كفي الكاقع إف 
كثرة ممارستيـ أكقات طكيمة عمى اإلنترنت, كمف  التي تقضي فئاتالفئتيف مف أكثر ال اتيفى

 .كارتكاب الجرائـ األجيزة كالقرصنة اختراؽلئلنترنت تكلدت لدييـ الخبرة كالقدرة عمى 

 

                                                           
 .57سابؽ , صالمرجع ال, نيبل عبد القادر المكمني 6
 . 624سابؽ , صالمرجع ال,  جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت,  كآخريفأسامة أحمد المناعسة  9
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 الثانيالفرع 

 خصائص المجرم اإللكتروني

آللي كاستخدامو, كليس الحاسب ا تشغيؿالمجـر اإللكتركني شخص طبيعي, لديو قدرة عمى 
لقدرة ىنا تتمثؿ بمعرفة كيفية ارتكاب الجريمة مف المقصكد بالقدرة ىنا ىك الخبرة العالية, كلكف ا

كالتي , كىناؾ مجمكعة مف الخصائص التي يتميز بيا المجـر اإللكتركني 6خبلؿ الحاسب اآللي
 :آتفيما ىك  بينياسن

 :المجرم اإللكتروني إنسان اجتماعيأواًل: 

ـر إنساف غير المجـر اإللكتركني فئة فريدة مف نكعيا في عالـ اإلجراـ, ككف ىذا المج
أفراد المجتمع التكيؼ مع عمى عنيؼ خبلفان لممجرميف التقميدييف, فيك يتمتع بذكاء حاد مما يساعده 

فيك يرتكب جريمتو بكؿ ىدكء كتركم ثـ يمحك آثارىا بسيكلة كيسر, فيككف في  دكف قمؽ أك حيرة,
 كفي لحظة أخرل مجـر محترؼ.إنساف طبيعي, لحظة 

االنتقاـ مف رب العمؿ الذم ارتكاب جريمتو ىك  ىكتركني إلاإلل كثير مما يدفع المجـرك 
ظيار قدرتو عمى اختراؽ األجيزة كالمكاقع أك بدافع الميك أك النصب أك إطرده مف عممو, أك بدافع 

 0بدافع مادم.

كككف المجـر اإللكتركني متكيؼ اجتماعيان, فيناؾ مف يرل بأنو كمما زاد خطكرتو اإلجرامية 
 9عمى التكيؼ مع أفراد المجتمع. زادت قدرتو

 جريمتو مرة أخرل, فيك مجـر الرتكابكثير مف األحياف يعكد المجـر اإللكتركني في ك 
تقديمو لممحكمة في المرة  ىعائد لئلجراـ, كذلؾ رغبةن منو في التحدم لسد الثغرات التي أدت إل

أف المجـر اإللكتركني ال عبلقة  , كما, كقد يؤدم عكدتو لئلجراـ تقديمو لممحاكمة مرة أخرلكلىاأل
 7.الجرائـ اإللكتركنية كحدىا دكف غيرىا , فيك يرتكبفي كثير مف األحياف لو بالجرائـ التقميدية

 
                                                           

 .46, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 6
 . 44سابؽ , ص المرجع المحمد عمي العرياف,  9
 .55سابؽ , ص المرجع الاضي, رامي متكلي الق 3
 .53, 58, صالمرجع السابؽ ,عبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ 8
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 :تخصصثانيًا: المجرم اإللكتروني مجرم ذكي وم

مف أىـ ما يميز المجـر اإللكتركني أنو مجـر يتمتع بذكاء حاد, ال نجد ىذا الذكاء في  
لتقميدييف الذيف في الغالب ما يترككا أثران ليُدؿ عمييـ, بخبلؼ المجـر اإللكتركني فقد ألـ المجرميف ا

دانتو في كقت سريع إمما يساعده في التخمص مف أدلة  ,بجميع الجكانب الفنية كالتقنية لجريمتو
المجرميف, كلكف قد تككف الخبرة لدل المجـر  ىؤالء , كىذا ىك حاؿ أغمبكبدكف جيد يذكر

, فإذا كانت خبرة المجـر قميمة فالجرائـ لكتركني محدكدة فقط في نطاؽ إلمامو بظركؼ الجريمةاإل
التي يرتكبيا ال تتعدل اإلتبلؼ أك نس  البيانات كالبرامج, أما إذا كاف المجـر عمى مستكل عالي 

يركسات أك مف الخبرة فقد يرتكب جريمة اختراؽ األجيزة أك جريمة التجسس اإللكتركني أك يزرع الف
 .6يسرؽ األمكاؿ

تبيف مف خبلؿ الكثير مف القضايا أف المجرميف اإللكتركنييف ىـ مجرميف متخصصيف, ك  
كما أف ىؤالء المجرميف قد يتمادكا في جرائميـ  أم أنيـ متخصصيف في جرائـ اإلنترنت كالكمبيكتر,

 .0حد ارتكابيـ الجرائـ الخطيرة ىإل

ء كقدرة ذىنية كبيرة في مجاؿ التكنكلكجيا كالتي كسبيا أما فالمجـر اإللكتركني يتمتع بذكا 
عف طريؽ الدراسة المتخصصة في ىذا المجاؿ, أك عف طريؽ الخبرة المكتسبة مف الممارسة 

أصعب المكاقع كالبرامج, بلؿ قدرتو يستطيع اختراؽ كدخكؿ العممية لمحاسكب كاإلنترنت, فيك مف خ
  .9أك عف طريؽ شيفرة معينة  ,برامج مكافحة كالتي تككف في العادة محمية مف قبؿ

دكلة  كرز لمكاقعااألشخاص الذىنية كالعقمية ىك اختراؽ الي بعضكمما يؤكد عمى قدرة  
إيقاؼ كمكاقعيا الحككمية, كمكاقع البكرصة كالجامعات كالمصارؼ, كالتي تسببت في  االحتبلؿ

كاستخدـ ىذا االسمكب  ,ئية كالبنكؾبعض المرافؽ الحيكية مثؿ التيار الكيربائي كاالشارات الضك 
  .7الحديث كنكع مف أنكاع المقاكمة في كجو االحتبلؿ

                                                           
, 697ـ, ص0223, الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  6

695. 
 .99, 90سابؽ, صالمرجع ال, خالد عياد الحمبي 9
 .44سابؽ , صالمرجع الادر المكمني, نيبل عبد الق 9
" , مشار إليو عبر المكقع الرسمي لقناة الجزيرة الفضائية, بتاري  الحرب اإللكتركنية تقمؽ إسرائيؿ تقرير بعنكاف " 8
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 المبحث الثاني

 صور الجريمة اإللكترونية
عدة  ىختمؼ الفقو في تصنيفيا إلاالجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ المستحدثة, كالتي  دتع  

ف أىـ ما يميز  كلـ تراعمسميات,  أغمب التقسيمات خصائص الجرائـ اإللكتركنية كمكضكعيا, كا 
ف ىذه الجرائـ تستيدؼ الكيانات المعنكية لمحاسب اآللي, الجرائـ اإللكتركنية عف غيرىا ىك أ

كترتكب بكاسطة جياز إلكتركني, أما ما يستيدؼ الكيانات المادية لمحاسب اآللي فيندرج تحت 
 .6صكر الجرائـ التقميدية

خر, ألكاختبلؼ الفقو في تقسيـ الجرائـ اإللكتركنية ىك نتيجة ظيكر جرائـ جديدة مف حيف   
ائـ اإللكتركنية ال حصر ليا, كال يمكننا أف نجمميا بكؿ أصنافيا كأشكاليا, فيي متغيرة حيث أف الجر 

كمتجددة, فكمما ظيرت كسيمة جديدة الستخداـ الحاسب اآللي كاإلنترنت ظيرت معو جريمة جديدة, 
 :تيةاألعبر المطالب كعميو سنجمؿ أشكاؿ الجريمة اإللكتركنية 

 .ةالحديث كترونيةالمطمب األول: صور الجرائم اإلل

 المطمب الثاني: صور الجرائم اإللكترونية في قانون العقوبات الفمسطيني.

 المطمب الثالث: صور الجرائم اإللكترونية في قانون أنظمة المعمومات األردني.

 المطمب األول

 ةالحديث صور الجرائم اإللكترونية

جرائـ  ىصنفيا إلمف سيمات, فمنيـ عدة تق ىصنؼ الفقياء كالباحثيف الجرائـ اإللكتركنية إل 
جرائـ ترتكب عمى المعمكمات كالبيانات  ىترتكب بكاسطة الحاسب اآللي, كمنيـ مف قسميا إل

اليدؼ مف الجريمة, كىناؾ الكثير مف التقسيمات  ىالحاسكبية, كمنيـ مف قسميا نسبة إل
 :يةتعبر الفركع األ ىذه التصنيفات برزأ يميفيما  بيف, كسن0كالتصنيفات
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 الفرع األول

 ائم نظم ووسائل وشبكات المعموماتجر 

الجرائـ التي تقع عمى المككنات المعنكية  ئـ نظـ ككسائؿ كشبكات المعمكماتجراُيقصد ب 
مثؿ اختراؽ الحاسب اآللي أك الشبكة إما مجردان, أك بيدؼ لمحاسب اآللي مف بيانات كمعمكمات, 

األنظمة, أك خمؽ البرامج الضارة التي تنقؿ عبر ارتكاب جريمة أخرل مثؿ تخريب المعطيات ك 
 .6الحاسب اآللي كالشبكات كغيرىا مف الجرائـ االخرل

كأكثر الجرائـ التي تتعمؽ باألنظمة كالمعمكمات جريمة الدخكؿ غير المصرح بو, كُيقصد  
 تر أك خدماتو بقصد المساس بالسرية أك المحتكل, أكبيا كجكد ىجمات عمى معمكمات الكمبيك 

تعطيؿ قدرة ككفاءة األنظمة لمقياـ بأعماليا, كتتطمب ىذه الجريمة كجكد ركف مادم كمعنكم, 
كيتمثؿ الركف المادم بفعؿ الدخكؿ الذم يطمؽ عميو الدخكؿ المنطقي, كذلؾ بغرض فتح باب يؤدم 

الجريمة  إلى نظاـ الكمبيكتر بمككناتو المنطقية, أما الركف المعنكم فيتمثؿ بالقصد الجنائي ككف ىذه
 .0مف الجرائـ العمدية فيجب تكافر العمـ كاإلرادة لمجاني عند دخكلو الغير مصرح بو لمنظاـ

كمف الجرائـ اإللكتركنية التي تستيدؼ أنظمة المعمكمات نفسيا, تمؾ التي يككف الغاية منيا  
ضافة أك إلغاء أك حذؼ أك إبيدؼ  عمى شبكة اإلنترنت المعمكمات كالمكاقعأنظمة  ىالدخكؿ إل
إفشاء أك إتبلؼ أك حجب أك تعديؿ أك تغيير أك نقؿ أك نس  بيانات أك معمكمات أك  تدمير أك

تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات أك تغيير مكقع الكتركني أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ 
مف  , فكؿ ىذه التصرفات تعدمحتكياتو أك إشغالو أك انتحاؿ صفتػػػو أك انتحاؿ شخصية مالكو

 .9الجرائـ اإللكتركنية التي تضر بالغير

                                                           
, الطبعة االكلى, نيضة مصر لمطباعة كالنشر, القاىرة, أمن المعمومات واألمن القوميجماؿ محمد غيطاس,  6

 .060ـ, ص0224
 .كما بعدىا 070, صالمرجع السابؽ, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  0
, مشار إليو في 0262لسنة  92رقـ  فقرة ب مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني 9راجع المادة رقـ  3

 .http://www.lob.gov.jo/ l: الرابط التاليديكاف التشريع كالرأم, عبر المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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كمف أمثمة جرائـ االختراؽ التي تتعمؽ بأنظمة المعمكمات كالشبكات جرائـ تدمير المكاقع  
كاختراؽ المكاقع الرسمية كاختراؽ األجيزة الشخصية, كاختراؽ البريد اإللكتركني لآلخريف أك 

 ان يكاف ان تبدأ بانتياؾ خصكصية الشخص كىذا سبب. كجميع ىذه الجرائـ 6االستيبلء عميو أك إغراقو
 .0لتجريميا, فضبلن عف إلحاؽ الضرر المادم كالمعنكم بالمجني عميو

دخاؿ إالفرنسي عمى أف جرائـ نظـ المعمكمات ىي "  العقكبات نص قانكففي إطار ذلؾ ك  
الغش لممعطيات التي البيانات بطريقة الغش في نظاـ المعالجة اآللية أك محكىا أك التعديؿ بطريقة 

 .9" فرانؾ 922222يحتكييا يعاقب بالحبس لمدة ثبلث سنكات كبغرامو مقدارىا 

كنص مشركع القانكف العربي لمكافحة سكء استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت عمى  
تبلفيا عمى تعريؼ إتبلؼ البرامج بأنيا: "تدمير البرامج اإللكتركنية, سكاء أكاف كميان أك جزئيان, أك إ

 .7نحك يجعميا غير صالحة لبلستعماؿ"

تنصب بدخكؿ المكاقع الجرائـ المتعمقة بأنظمة المعمكمات أك الشبكات  كخبلصة القكؿ أف 
كما لك تمت الجريمة مف قبؿ مكظؼ  -قة مشركعةيأك األجيزة بطريقة غير مشركعة أك بطر 

تبلؼ البيانات أك سرقتيا أك نسخيا أك تبديميا  -مختص ما ذكر, كقد  ىأك نشر فيركس يؤدم إلكا 
تتعدد أسماء كأشكاؿ الجرائـ التي تستيدؼ أنظمة المعمكمات كلكف كميا تدكر في حمقة كاحدة, فيذه 

كلكف في النياية فإنو يعاقب عمى  ,الجرائـ قد تتغير أساليب كطرؽ ارتكابيا مع التطكر التكنكلكجي
مة جديدة لـ تكف متكقعة كلـ تغطييا النصكص ارتكابيا بنص قانكني كاحد إال إذا ظيرت جري

 القانكنية.

كتسببت في خسائر كبيرة  ,كمف الفيركسات الشييرة التي انتشرت عبر شبكة اإلنترنت
سـ حصاد طركادة عمى أحد الفيركسات اأطمؽ  حيث ,لمستخدمي اإلنترنت فيركس حصاف طركادة

لسكيد كالدنمارؾ, كمف نماذج فيركس حصاف التي ىاجمت أجيزة أربع دكؿ كىي انجمترا كالنركيج كا

                                                           
 . 661سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  6
 .627سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 0
األحكام , جميؿ عبد الباقي الصغير, مشار إليو في كتاب مف قانكف العقكبات الفرنسي 9-909راجع المادة رقـ  9

  .74ـ, ص0220 القاىرة, ار النيضة العربية,, دالموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت
مف مشركع القانكف العربي النمكذجي المكحد لمكافحة سكء استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات  65/6رقـ  راجع المادة 7

جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر عادؿ عزاـ الحيط, كاالتصاالت, مشار إليو في الممحؽ األكؿ في كتاب 
 .797ـ, ص0266عماف,  , الطبعة األكلى, دار الثقافة,إللكترونيةالوسائط ا
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ـ, ككاف ىذا الفيركس يصؿ األجيزة عف 6332طركادة التي ظيرت في النصؼ األكؿ مف عاـ 
أجيزة أخرل كأف يتـ إرساؿ  ىطريؽ البريد اإللكتركني كييدد صاحب الجياز بأف يرسؿ الفيركس إل

ال يتـ محك البيانات كالممفات المخزن 948مبمغ  ة عمى اليارديسؾ, كبالفعؿ كاف يتـ محك دكالر, كا 
 . 6بيانات الجياز الذم أصيب بالفيركس

 الفرع الثاني

 االتصاالتالجرائم الواقعة عمى األموال و 

الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ كاالتصاالت مف أخطر الجرائـ اإللكتركنية  ف الكاقع أفبيّ 
ال بالسطك إالجرائـ المالية التقميدية ال تتـ الحديثة, ككف ىذه الجرائـ تكقع خسائر مادية ضخمة, ف

تخطيط مسبؽ كمجيكد جماعي, بخبلؼ الجرائـ المالية  ىعمى البنكؾ أك الشركات, كىي تحتاج إل
شخص متخصص في برامج الحاسب اآللي, كىي  ىاإللكتركنية فيي تتـ بطرؽ سيمة تحتاج فقط إل

رتكاب الجريمة, كما أف الجرائـ مجيكد جماعي بؿ يكفي شخص أك أثنيف ال ىال تحتاج إل
, ككذلؾ األمر بالنسبة لمجرائـ المتعمقة التقميديةاإللكتركنية تكقع خسائر أكبر بكثير مف الجرائـ 

 باالتصاالت.

مف الجرائـ الكاقعة عمى األمكاؿ جرائـ سرقة األمكاؿ كالبيانات كالبرامج كالخدمات ك 
كف المادم المتمثؿ في فعؿ االختبلس لماؿ منقكؿ اإللكتركنية, كتتطمب ىذه الجرائـ تكافر الر 

لمجاني في  الخاص مممكؾ لمغير, ككذلؾ ال بد مف تكافر الركف المعنكم المتمثؿ في القصد الجنائي
 .0نيتو لتممؾ األمكاؿ أك البيانات المسركقة

فمف كمف أمثمة الجرائـ المالية اإللكتركنية السحب النقدم عف طريؽ بطاقة الصراؼ اآللي,  
ىذه  دالممكف أف يقكـ شخص بتزكير بطاقة صراؼ آلي كالسحب عميو مف خبلؿ أحد البنكؾ, كتع

 .9الحالة مف حاالت السرقة كالتي تتـ عف طريؽ كسيمة إلكتركنية كىي بطاقة الصراؼ اآللي

                                                           
 . 662,623سابؽ, ص المرجع المحمد عمي العرياف,  6
 .034, صالمرجع السابؽ, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  0
 .665, 667ص, القاىرة , دار النيضة العربية,جرائم الحاسب اآللي في التشريع المقارنىدل حامد قشقكش,  9
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محكمة الجنح حكمان يتعمؽ بمكظؼ قاـ بنس  برامج معمكماتية تتعمؽ  كفي فرنسا قضت 
مى قرص إلكتركني, كمف ثـ استخدـ ىذه البرامج لدل شركة أخرل عمؿ لدييا بعد بشركة بيجك ع

 .6بالسرقة عمى أساس سرقة البرامج اإللكتركنيةالمحكمة أف ترؾ عممو في شركة بيجك, كأدانتو 

كمف الجرائـ المالية اإللكتركنية لعب القمار عبر اإلنترنت, حيث يكجد أكثر مف ألؼ مكقع  
اإلنترنت, كالذم يسمح لمرتاديو بمعب جميع أنكاع القمار المكجكدة في أندية  لمقمار عمى شبكة

 .0القمار, ك ينفؽ األمريكييف ما يقارب مميار دكالر سنكيان لمعب القمار عبر اإلنترنت

لسنة  0مف القانكف االتحادم رقـ 66في المادة رقـ  نص المشرع اإلماراتي في التشريعك  
ـ تقنية المعمكمات في اإلمارات عمى أف "كؿ مف استخدـ الشبكة في شأف مكافحة جرائ 0221

أرقاـ أك بيانات  ىالمعمكماتية أك إحدل كسائؿ تقنية المعمكمات, في الكصكؿ مف دكف كجو حؽ, إل
فإف قصد مف ذلؾ  ,بطاقة ائتمانية أك غيرىا مف البطاقات اإللكتركنية يعاقب بالحبس كالغرامة

أمكاؿ الغير, أك ما تتيحو مف خدمات, يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ استخداميا في الحصكؿ عمى 
عف ستة أشير كبالغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف, كتككف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف سنة 
 ىكالغرامة التي ال تقؿ عف ثبلثيف ألؼ درىـ أك إحدل ىاتيف العقكبتيف إذا تكصؿ مف ذلؾ إل

 .9ى ماؿ الغير"االستيبلء لنفسو أك لغيره عم

كمف أخطر الجرائـ اإللكتركنية المالية جريمة غسؿ األمكاؿ عبر اإلنترنت, حيث بدأت  
عممية غسؿ األمكاؿ مف تجارة المخدرات كالمقامرة كالجنس كغيرىا مف الجرائـ, كمف المجاالت التي 

لتجارة في يتـ مف خبلليا غسؿ األمكاؿ عبر اإلنترنت المضاربة عمى األسيـ في البكرصة كا
العقارات كاألراضي كالشقؽ كمجاؿ المزايدات كالمناقصات الحككمية كشراء التحؼ الثمينة كاليدايا, 

   .  7كالمجاالت في ىذا الشأف ال حصر ليا

                                                           
ـ, 6334 االسكندرية, , دار الجامعة الجديدة لمنشر,الحماية الجنائية لبرامج الحاسبعمي عبد القادر القيكجي,  1

 .19ص
 . 661سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  9
, تقنية المعمكمات في اإلماراتفي شأف مكافحة جرائـ  0221لسنة  0مف القانكف االتحادم رقـ 66المادة رقـ  9

, الطبعة األكلى, النظام القانوني لممعامالت اإللكترونية في الوطن العربيمشار إليو في كتاب عمي عدناف الفيؿ, 
 .925ـ, ص0266المركز القكمي لئلصدارات القانكنية, القاىرة, 

, الطبعة نترنت وبنوك الويبجريمة غسل األموال بالطرق التقميدية عبر شبكات اإل يكسؼ حسف يكسؼ,  7
 .95ـ, ص0266 القاىرة, األكلى, المركز القكمي لئلصدارات القانكنية,
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تنصب الجريمة اإللكتركنية عمى االتصاالت سكاء الخمكية أك خطكط الياتؼ كاإلنترنت, ك  
طاقات الياتؼ أك قد يستخرج أرقاـ كركت الشحف التي لـ فالمجـر اإللكتركني قد يقـك بتزكير ب

الحصكؿ عمى خط انترنت  ىتستخدـ مف خبلؿ حسابات كمكاقع الشركات الخمكية, كقد يصؿ إل
حدل شركات الحاسب اآللي, إدكف عمـ الشركة, ففي اإلمارات أديف ميندس فني كاف يعمؿ في 

نترنت لمدة شيريف الشركة كالذم استخدـ اإلنترنت الخاص بيذه حيث أمد شخص بالرقـ السرم لئل
 .6أدانتو المحكمة عمى ىذا الفعؿك 

 الفرع الثالث

 الجرائم الجنسيةاألشخاص و  االعتداء عمى جرائم

ر الجرائـ اإللكتركنية انتشاران, حياتيـ الخاصة مف أكثإف جرائـ االعتداء عمى األشخاص ك  
صكر كأشكاؿ, كلكف أكثرىا يدكر حكؿ الذـ فميا عدة  ,كتتنكع الجرائـ التي تمس باألشخاص

خر بيدؼ آيقكـ شخص بنشر صكر فاضحة لشخص  أف , مثؿكالتيديد كالتشيير عبر اإلنترنت
, كلكف قد يتخذ االعتداء عمى األشخاص صكر أخطر مف ذلؾ قد تؤدم و كاإلساءة لوتتشكيو سمع

 ىفقد يؤدم ذلؾ إل حديثمستشفى القتؿ, فمثبلن عند قياـ شخص بالعبث بالنظاـ اإللكتركني ل ىإل
  .كفاة أحد المرضى

الحط مف مكانتيـ االجتماعية كاإلساءة المباشرة أك  باألشخاصتيدؼ الجرائـ التي تمس ك  
كيتمثؿ الركف المادم في ىذه الجريمة بتصرؼ مادم يصدر عف الفاعؿ األمر  ,غير المباشرة ليـ

 . 0شار إليو بمصطمح العبلنيةيغير كىك ما الذم يتطمب مشاىدة أك إدراؾ ىذا التصرؼ مف ال

ف أكثر الجرائـ التي تنتشر عبر اإلنترنت ىي جرائـ الذـ كالتيديد كالتشيير, حيث يعد ك   ا 
, كالبعد المكاني بيف الجاني كالمجني تنفيذىااإلنترنت أفضؿ بيئة لمثؿ ىذه الجرائـ نظران لسرعة 
الكشؼ عف  صعكبةل عبر اإلنترنت الجريمةعميو, كيفضؿ الكثير مف المجرميف ارتكاب ىذه 

يقاعيـ تحت طائمة المسئكلية, كترتكب مثؿ ىذه الجرائـ لمطعف في شرؼ الغير أك بدافع  ىكيتيـ كا 

                                                           
 .74, صالمرجع السابؽ, األحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت, جميؿ عبد الباقي الصغير 6
 .085, صالمرجع السابؽ, ونيةجرائم تقنية نظم المعمومات اإللكتر  أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 0
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لمحقد كبغض شخص معيف, كما أف ىذه الجرائـ ترتكب عمى عدة أشكاؿ  االنتقاـ أك لدفع الناس
 . 6مرئية كأسمعية  كأكتابية 

داء عمػى األشػخاص, جريمػة االعتػداء عمػى حرمػة الحيػاة الخاصػة, كمف صػكر جػرائـ االعتػ 
ذلؾ االعتداء عمػى  مثؿ , ك حرمة ال يجكز ألم شخص أف يقتحميافممحياة الشخصية خصكصية ك 

أك غيػػرىـ مػػف المينيػػيف, كقػػد  فأك المحاسػػبي المعمكمػػات اإللكتركنيػػة الخاصػػة بالمحػػاميف أك األطبػػاء
ع عمػػػى البيانػػات كالمعمكمػػات الخاصػػة بشػػخص مػػا أك تسػػػجيؿ تػػتـ ىػػذه الجريمػػة مػػف خػػبلؿ االطػػبل

 .0مكالمات أك فيديك أك مراقبتو

 90كفؿ القانكف األساسي الفمسطيني حماية الحياة الخاصة, حيث نص في المادة رقـك  
كؿ اعتداء عمى أم مف الحريات الشخصية أك حرمة الحياة الخاصة لئلنساف كغيرىا "  :عمى أف

الدعكل ت العامة التي يكفميا القانكف األساسي أك القانكف, جريمة ال تسقط مف الحقكؽ كالحريا
الجنائية كال المدنية الناشئة عنيا بالتقادـ, كتضمف السمطة الكطنية تعكيضان عادالن لمف كقع عميو 

 .9"الضرر

يتمثؿ الركف المادم في جريمة نشر مكاد إباحية بالسمكؾ الذم يتخذه الفاعؿ بتييئة ك  
اآلداب العامة, كيقكـ بنشرىا عبر اإلنترنت, أما الركف بتحمؿ في طياتيا مكاد مخمة  صفحات

 .7أم أنو كاف يقصد نشر الصكر كلديو العمـ كاإلرادة عمى ذلؾالمعنكم كىك الحالة النفسية لمجاني 

المكاقع الجنسية التي تنتشر عمى اإلنترنت مف أكثر المكاقع زيارة مف قبؿ  كالذم نراه أف 
ثار سمبية عمى المجتمع, فقد أكدت الدراسات أف آنترنت كالحاسب اآللي, كذلؾ يترؾ تخدمي اإلمس

ىناؾ ارتباط بيف زيادة الجرائـ الجنسية كمشاىدة األفبلـ اإلباحية كالمقاطع الشاذة عبر اإلنترنت, 
حرش كالزنا زيادة جرائـ االغتصاب كالت ىنترنت تؤدم إلفكؿ األعماؿ اإلباحية التي تنشر عبر اإل

 كغيرىا مف الجرائـ الجنسية.

كمف أخطر الجرائـ الجنسية اإللكتركنية االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ, فيناؾ العديد مف  
المكاقع التي تنشر صكر لؤلطفاؿ في أكضاع جنسية مخمة, أك تبث أفبلـ إباحية ألطفاؿ, كىناؾ 

                                                           
 .633, 638, صالمرجع السابؽ, عادؿ عزاـ الحيط 1
 .766, 762سابؽ, ص المرجع ال, حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ,  0
 ـ.0225مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  90 راجع المادة رقـ 9
 .034, صالسابؽالمرجع , الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  7
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ستغبلؿ الجنسي, كىذه األفبلـ المخمة مكاقع أخرل تجذب األطفاؿ إليقاعيـ في شبكات الدعارة كاال
جذب المنحرفيف ليكقعكا باألطفاؿ في الفاحشة مف خبلؿ محادثتيـ عبر الدردشة كغرؼ  ىتؤدم إل

 .6عبر مكاقع التكاصؿ االجتماعي كأحادثات مال

كما أف ارتياد ىذه المكاقع كمشاىدة األفبلـ اإلباحية يعد مف األمكر التي نيى عنيا هللا عز  
قل للمؤمنني يغضٌا مه أبصارىم ًحيفظٌا فرًجيم ذلك أزكى هلم إن اهلل خبري في أكثر مف مكضع, قاؿ تعالى: " كجؿ 

 .0" مبا يصنعٌن

احية في األسبكع الكاحد حكالي كما أف اإلحصائيات أفادت بأف نسبة زكار المكاقع اإلب  
ترنت في كؿ بيت, كما ظيرت نمميكف زائر في إحصائية سابقة فما بالؾ اليكـ مع انتشار اإل7.4

مع ىذه المكاقع ظاىرة إدماف مشاىدة األفبلـ اإلباحية خاصة لؤلشخاص الذيف تابعكا المكاقع 
اإلباحية في سف مبكر, ككذلؾ انتشرت الرذيمة بيف الذككر كالعنؼ الجنسي بيف األزكاج بسبب ىذه 

 . 9المكاقع التي تبث األفبلـ اإلباحية ليؿ نيار

حيث أصدر  ,بحجب جميع المكاقع اإلباحيةالحككمة الفمسطينية  تة قامكفي قطاع غز  
كالذم تضمف فيو األمر بحجب  99/0260كزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات قرار كزارم رقـ 
بتطبيؽ مكاد ىذا  -اإلنترنت–مزكدم الخدمة كافة المكاقع اإللكتركنية المخمة باآلداب, مع إلزاـ 

يعمؿ عمى حماية المجتمع كمستخدمي اإلنترنت مف الدخكؿ في مثؿ ىذه  األمر الذم القرار,
 . 7المكاقع المشبكىة

 

 

                                                           
 . 621, 625سابؽ, ص المرجع المحمد أميف الشكابكة,  6
 . 92سكرة النكر اآلية  0
ـ, 0228 االسكندرية, , دار المطبكعات الجامعية,الجرائم المعموماتية عمى شبكة اإلنترنتأمير فرج يكسؼ,  9

 . 10ص
بتاري   سامة العيساكما نكلكجيا المعمكماتكالصادر عف كزير االتصاالت كتك 99/0260نظر القرار الكزارم رقـ ا 7

 ـ, مشار إليو في المكقع الرسمي لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات عبر الرابط التالي:00/8/0260
http://www.mtit.gov.ps/ 

http://www.mtit.gov.ps/
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 الفرع الرابع

 ن العام وتجارة الرقيق والمخدراتجرائم األم

تعد حرب المعمكمات مف الحركب الجديدة التي ظيرت بظيكر الحاسب اآللي كاإلنترنت,  
لحرب اإللكتركنية بشأف اختراؽ كؿ دكلة أجيزة الدكلة فتتنافس اليكـ الدكؿ العظمى فيما يعرؼ با

ككما نعمـ  األخرل لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تتعمؽ بالشؤكف العسكرية كاألمنية كاالقتصادية,
أف اإلنترنت قد خرج مف رحـ المؤسسة العسكرية, كظير معو المحتكل المعمكماتي الرقمي العسكرم 

خؿ المؤسسة العسكرية كالتي ىي اليـك اليدؼ األساسي في كالذم يتعمؽ بكؿ صغيرة ككبيرة دا
التجسس  ىصكر التجسس اإللكتركني كالذم ييدؼ إل تظير كمف خبلليا  ,6لكتركنيةالحرب اإل

عمى الدكؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات التي تتعمؽ باألسمحة الجديدة كالعمبلء كغيرىا مف المعمكمات 
 األمنية كالعسكرية.

المادم  تيدد األمف العاـ, جريمة التجسس اإللكتركني كالذم يتخذ الركف كمف الجرائـ التي 
فييا صكرة سمكؾ الجاني في استعماؿ نظاـ إلكتركني معيف قادر مف خبللو الدخكؿ إلى حافظة 

تمثؿ بالقصد العاـ ا أك نسخيا, أما الركف المعنكم فيالسر اإللكتركني, كتمكنو مف االطبلع عميي
كجكد قصد خاص يرغب مف خبلليا الفاعؿ إيقاع ضرر بالدكلة أك لجريمة ىذه اككذلؾ تتطمب 

 .0بالنظاـ العاـ فييا, كاإلساءة ليا

كمف الجرائـ التي تيدد األمف العاـ, إنشاء مكاقع عمى اإلنترنت تعمؿ عمى نشر الفتنة  
ة, كالتي تفرؽ كالتفرقة بيف أفراد المجتمع, مف خبلؿ بث األفكار المكتكبة أك المسمكعة أك المرئي

نشاء المكاقع التي تنشر إ, ككذلؾ ةأك الديني ةأك العقائدي ةبيف أفراد المجتمع مف الناحية السياسي
لبلنضماـ معيا كىي في  المأجكرة ك تركج ألفكارىا كتدعك األفكار المعادية لمدكلة كتنظـ الجماعات

 .  9الحقيقة ال تخدـ إال العدك

ف اإلنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ىي أفضؿ بيئة أ أثبتت التجربة الفمسطينيةك  
اإلنترنت إلسقاط الشباب  االحتبلؿ استخدـلئلسقاط في مستنقع العمالة مع العدك اإلسرائيمي, فقد 

عبر  مع الشباب في قطاع غزة كاصمفلفتيات يعممف في المكساد اإلسرائيمي, ليت تجنيدهمف خبلؿ 
                                                           

 .كما بعدىا 19, صالمرجع السابؽ, جماؿ محمد غيطاس 6
 .015, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, أسامة 0
 . 37سابؽ, ص المرجع المحمد محمد األلفي,  9
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إلغرائيـ بالماؿ كالجنس كفي النياية يسقطف الشباب لمعمالة  يالشات أك مكاقع التكاصؿ االجتماع
, كلذلؾ يجب العمؿ عمى 6مع االحتبلؿ, كجمع المعمكمات التي تتعمؽ بأعماؿ المقاكمة الفمسطينية

نشر التكعية األمنية كالدينية بيف أفراد المجتمع خاصة فئة الشباب لتحذيرىـ مف خطر اإلنترنت, 
اص المشبكىيف, كالعمؿ عمى حماية الجبية الداخمية في المجتمع كعدـ التكاصؿ مع األشخ

  الفمسطيني.

عف استخداـ بعض عصابات اإلنترنت في تجارة الرقيؽ األبيض, مف  كفكشؼ الباحثك  
خبلؿ عقد صفقات لبيع فتيات مف أربعيف دكلة نامية كمف أكركبا الشرقية في دكؿ الغرب, 

كالجنس, كيتـ ذلؾ بإرساؿ كتالكجات متضمنة صكر الفتيات الستخداـ ىؤالء الفتيات في المتعة 
كمكاصفاتيف كأسعارىف, كقد يتـ عقد لقاءات بيف الفتيات كاألشخاص الراغبيف بالشراء, كتربح ىذه 

 . 0في عمميات غسؿ األمكاؿ فيما بعد العصابات المبلييف مف الدكالرات التي يتـ استخداميا

اإلنترنت,  برلي لمكافحة استغبلؿ األطفاؿ في الجنس عقد المؤتمر الدك طار ذلؾ عُ إكفي  
ـ في مدينة فينا بالنمسا, كأكد المؤتمر عمى 6333األكؿ مف أكتكبر  –سبتمبر  03 في الفترة مف

الجرائـ, كالعمؿ عمى ضبط شبكات اإلنترنت مف  ضركرة التعاكف الدكلي لمكافحة ىذا النكع مف
 .9ئلببلغ عف مثؿ ىذه الحاالتل اتصاؿمكردم الخدمة, مع تكفير خطكط 

: "يعاقب بالسجف مدة ال تزيد وعمى أن 1في المادة رقـ  نص المشرع السعكدم في التشريعك  
, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف, كؿ شخص لايرثبلث مبلييف عف عف خمس سنكات كبغرامة ال تزيد 

لشبكة المعمكماتية, أك أحد أجيزة إنشاء مكقع عمى ا -0مف الجرائـ المعمكماتية اآلتية: .. يرتكب أيان 
 .   7الحاسب اآللي أك نشره لبلتجار في الجنس البشرم, أك تسييؿ التعامؿ بو"

                                                           
سقاط االمني كطرؽ مكاجيتيا", عقدتيا ىيئة التكجيو السياسي كالمعنكم في كزارة ندكة أمنية بعنكاف "كسائؿ اإل 6

ف مع كزارة التربية كالتعميـ, كاستيدفت ىذه الندكة طبلب الثانكية في محافظة خانيكنس بتاري  الداخمية بالتعاك 
  /http://www.moi.gov.ps الرابط التالي:ـ, مشار إلييا في المكقع الرسمي لكزارة الداخمية,غزة, عبر 06/7/0269

 .99سابؽ, صالمرجع ال, األحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت ,جميؿ عبد الباقي الصغير 0
ـ, 0262, الطبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة, الجريمة في عصر العولمةعبد الفتاح بيكمي حجازم,  9

 .639ص
مشار إليو في  ق6708, لسنة  64مف نظاـ مكافحة جرائـ المعمكماتية السعكدم رقـ ـ/ 1/0راجع المادة رقـ  8

 ./http://www.boe.gov.sa المكقع الرسمي لمجمس الكزراء السعكدم عبر الرابط التالي: 

http://www.moi.gov.ps/
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, تدفع الشخص إلدماف المخدرات كفي العصر الحديث ظيرت طرؽ لـ تكف في الحسباف 
يصؿ فقد ظير عمى اإلنترنت مكاقع تختص لمتحفيز عمى تعاطي المخدرات كالترغيب إلييا, كلـ 

نشر طرؽ زرع المخدرات بكافة أنكاعيا, ككيفية تحضيرىا بأبسط  ىذلؾ فقط بؿ تعدل إل ىاألمر إل
 .6الطرؽ

" كؿ مف ينشئ أك ينشر  :وعمى أن 06في المادة رقـ  نص المشرع السكداني في التشريعك  
التركيج مكقعان عمى شبكة المعمكمات أك أحد أجيزة الحاسكب أك ما في حكميا بقصد االتجار أك 

لممخدرات أك المؤثرات العقمية أك ما في حكميا أك يسيؿ التعامؿ فييا, يعاقب بالسجف مدة ال 
 .0تتجاكز عشريف سنة أك بالغرامة أك بالعقكبتيف معان"

 المطمب الثاني

 صور الجرائم اإللكترونية في قانون العقوبات الفمسطيني

عمى الساحة الفمسطينية, كالتي لـ يكف قانكف  الجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ المستحدثةتعد  
أف عدؿ المشرع الفمسطيني كاستحدث  ىيعاقب عمييا, إل 6391لسنة  47العقكبات الفمسطيني رقـ 

الجرائـ اإللكتركنية في قانكف العقكبات, ناكؿ بالشرح في مكاده الجرائـ اإللكتركنية, كعميو سنت
 :التالية بر الفركع, كذلؾ عكمشركع قانكف العقكبات

 الفرع األول

 6391لسنة  47قانون العقوبات رقم 

لـ يكف المشرع الفمسطيني يعاقب عمى الجرائـ اإللكتركنية, ككانت ىذه اإلشكالية كاضحة  
قانكف  ىمكرر إل 010أف أضيفت المادة رقـ  ى, إل6391 لسنة 47 رقـفي قانكف العقكبات 

ـ, 05/1/0223بتاري   في العدد الخامس كالسبعكف العقكبات, كتـ نشرىا في الكقائع الفمسطينية
كلكف ىذه المادة لـ تتضمف جميع أشكاؿ الجرائـ اإللكتركنية التي ذكرناىا في المطمب السابؽ, 

                                                           
 .85, ص, المرجع السابؽيكسؼ المصرم 6
( في 7ـ, مشار إليو في الممحؽ رقـ )0224المعمكماتية السكداني لسنة  مف قانكف جرائـ 06راجع المادة رقـ  0

 . 969سابؽ , ص المرجع المحمد عمي العرياف, كتاب 
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حيث جعؿ المشرع الفمسطيني كافة أشكاؿ الجرائـ اإللكتركنية يعاقب عمييا بيذه المادة, كما 
 .بعضيا  درجة تصنيفيا حسبدكف  جنحة ائـىذه الجر  اعتبرت

  أواًل: االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة:

البيئة اإللكتركنية حياة خاصة لؤلفراد, كقد تتعرض ىذه الحياة العتداء مف قبؿ كفرت 
النظاـ  ىآخريف, كيظير الركف المادم في ىذه الجريمة مف خبلؿ سمكؾ الجاني بتماـ كلكجو إل

ف المعنكم فيتمثؿ في قصد الجاني كالذم قد يتعدد فقد يككف اإللكتركني كينتيي بتماـ فعمو, أما الرك
 .6بقصد التيديد كاالبتزاز االطبلعقصده اإلطبلع المجرد أك اإلطبلع بقصد اإلفشاء أك 

( خصصيا المشرع لجرائـ االعتداء عمى حرمة 6/د ,ب ,البند )أمكرر  010في المادة ك 
لسمع أك تسجيؿ األحاديث الخاصة بيف األفراد, لجريمة استراؽ ا 6أ/الحياة الخاصة, فكاف األكؿ 

كلـ يحدد المشرع في ىذه الجريمة نكعان معينان مف األجيزة, فأم جياز يستخدـ في عممية التصنت 
يعتبر أنو أداة الجريمة, كنص المشرع عمى أف "كؿ مف استرؽ السمع أك سجؿ أك نس  أك نقؿ عف 

خاصان جرل في أحد األماكف, أك عف طريؽ الياتؼ  طريؽ جياز مف األجيزة أيان كاف نكعو حديثان 
 . 0بدكف رضاء صاحب الشأف"

الركف المادم في الجريمة السابقة في قياـ الجاني باستراؽ السمع أك التصنت عمى كيتمثؿ 
رادتو  المحادثات الشخصية, فإذا تكافرت لمفعؿ صفة الخصكصية كالسرية, كقصد الجاني بعممو كا 

 .9بدكف رضا المجني عميو تكافرت أركاف الجريمة التامةارتكاب فعؿ التصنت 

كانت لجريمة التقاط أك نس  أك إرساؿ صكر لشخص في مكاف خاص,  6ب/أما البند  
بيدؼ االجتماعي كىذه الجريمة كثير ما تحدث بأف يتـ نشر صكر لفتيات عمى مكاقع التكاصؿ 

دكف رضا المتضرر, فنص المشرع في , كلكف أشترط المشرع أف تتـ ىذه الجريمة بالتشيير بيف
ذلؾ عمى أف "كؿ مف التقط أك نقؿ أك نس  أك أرسؿ بأم جياز مف األجيزة صكرة شخص في 
مكاف خاص, فإذا صدرت األفعاؿ المذككرة أثناء اجتماع عمى مسمع كمرأل األشخاص الذيف 

                                                           
, المرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 6

 كما بعدىا.008ص
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 010( 6)أ/راجع المادة رقـ  0
, اإلسكندرية, الجامعي الفكر دار, األكلى الطبعة, لمبيانات ليةاآل المعالجة نظم جرائم, الديف زيف أميف ببلؿ 9

 .083, 088, صـ0228
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بدكا اعتراضيـ عمى لـ ي ييميـ األمر الحاضريف في ذلؾ االجتماع فإف رضاءىـ يككف مفترضان ما
العتداء عمى حرمة تأكيدان لما جاء فيما سبؽ عمى تجريـ كافة أشكاؿ ا 6د/ككاف البند  ,1الفعؿ"

أذاع أك نشر أك طبع أك نس  أك استعمؿ كلك في غير  حيث نص عمى أنو: " الحياة الخاصة
ب,ج( مف ,)أ البنكد عبلنية, تسجيبلن أك صكرة أك مستندان متحصبلن عميو بإحدل الطرؽ المبينة في

اعتدل عمى حرمة الحياة الخاصة  يعتبر أنو, حب الشأفرضاء صا بدكفككاف ذلؾ  ىذه المادة
 .0.."ألحد األشخاص

كيقصد بالحياة الخاصة كؿ ما يحتفظ بو اإلنساف مف أسرار بعيدان عف األخريف, كىذه 
ف حياة اإلنساف كحرمتيا, األسرار تتعمؽ بو أك بعائمتو, ككاف قصد المشرع مف ىذا النص ىك صك 

 .9كحمايتيا مف تدخؿ كعبث اآلخريف

 :وجرائم الذم ثانيًا: الجرائم الجنسية

تشمؿ الجرائـ الجنسية جرائـ ارتياد المكاقع اإلباحية لمشراء منيا أك لبلشتراؾ بيا, أك  
دعارة , ككؿ ما يندرج تحت أعماؿ المنيا لبلنضماـ لمقكائـ اإلباحية لتبادؿ األفبلـ كالصكر

 .7كاالستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ

فشمؿ الجرائـ الجنسية كجريمة الذـ, حيث ذكر المشرع اإلنترنت كأجيزة  6ج/البند  كنص 
مثؿ نشر  الخطكط الياتفية كالكسائؿ التكنكلكجية األخرل مف األدكات التي تستعمؿ في ىذه الجرائـ

نت أك إرساؿ رسائؿ بيا عبارات ذـ , أك ذـ شخص ما عبر اإلنتر كطباعة كعرض المكاد اإلباحية
, كأشترط المشرع في ىذه الجرائـ أف يككف استخداـ الجياز في كتحقير عبر الياتؼ المحمكؿ

ان حيث نص عمى أف "كؿ مف أساء عمدان استعماؿ أجيزة الخطكط الياتفية أك اإلنترنت دالجريمة عم
س  أية مكاد إباحية, أك أزعج الغير, أك أية كسيمة تكنكلكجية أخرل بأف ركج أك نقؿ أك طبع أك ن

 .5أككجو إلييـ ألفاظ بذيئة أك مخمة بالحياء أك تضمف حديثو معيـ تحريضان عمى الفسؽ كالفجكر"

                                                           
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 010( 6)ب/راجع المادة رقـ  6
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 010( 6)د/راجع المادة رقـ  0
, المركز القكمي الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثةجازم, عبد الفتاح بيكمي ح 9

 .011ـ, ص0266لئلصدارات القانكنية, القاىرة, 
 .627سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 7
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 010( 6)ج/راجع المادة رقـ  5
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كلقد أجرل الباحث إحصائية حكؿ الجرائـ اإللكتركنية التي سجمت ضمف دائرة اختصاص  
( جريمة مف 60ـ )0266عاـ , كقد تبيف بأف عدد الجرائـ التي ارتكبت إحدل مراكز الشرطة

( جرائـ ارتكبت عبر الياتؼ المحمكؿ منيا خمسة معاكسات, كأربعة ذـ كتيديد, 62ضمنيا )
 .ككاحدة تغشيش لطبلب الثانكية العامة عبر الجكاؿ

طار ذلؾ تتابع كزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات قرار حظر المكاقع المخمة إكفي  
ة بحظر ىذه المكاقع قبؿ عاـ كىي تعمؿ في الكقت الحالي عمى متابعة باآلداب, حيث قامت الكزار 

تطبيؽ القرار, كالذم ييدؼ إلى حماية النسيج المجتمعي كاألطفاؿ كالمراىقيف, خاصة حمايتيـ مف 
 .6االحتبلؿ اإلسرائيمي كالذم يحاكؿ استدراجيـ إلى مستنقع الرذيمة

  ثالثًا: جرائم أنظمة المعمومات:

ة األخيرة التي نص عمييا المشرع الفمسطيني في ىذه المادة فيي جرائـ أنظمة أما الجريم
تبلؼ المعمكمات أك محكىا أك تعديميا, حيث نص  المعمكمات, كما يتعمؽ بيا مف اختراؽ األجيزة كا 
المشرع الفمسطيني عمى أف "كؿ مف اقتحـ نظامان لمعمكمات حاسكب خاص بالغير أك بقي فيو دكف 

ذا نتج عف ذلؾ تعطيؿ تشغيؿ النظاـ أك محك المعمكمات التي يحتكم عمييا أك كجو مشركع, . . كا 
 . 0تعديميا"

تفترض جريمة الدخكؿ غير المشركع أف يككف النظاـ المخترؽ غير متاح لمجميكر, أما ك 
إذا كاف النظاـ متاح لمجميكر فبل يمكننا القكؿ بأف ىناؾ جريمة, فيجب أف يككف النظاـ الذم تـ 

 .9اقو غير متاح لمجميكر كال يمكف الدخكؿ فيو إال ألشخاص معينيفاختر 

يتمثؿ الركف المادم في جريمة اإلتبلؼ بالسمكؾ الذم يقع مف الفاعؿ سكاء إيجابي أك ك 
ضرر يمحؽ بالغير , أما الركف المعنكم فيمثؿ القصد الجنائي الذم يتككف مف  عنو سمبي, ينتج

                                                           
قرار كزارة االتصاالت بفمترة المكاقع المخمة باآلداب ينجح في حماية نسيج المجتمع" , صحيؼ تقرير بعنكاف " 6

 ـ.03/8/0269, 7(, ص073الرأم, المكتب االعبلمي الحككمي, كزارة األعبلـ, غزة, العدد )
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 010/ 9راجع المادة رقـ  0
 .08ـ, ص0224, الكتاب الثاني, دار الكتب القانكنية, القاىرة, التجارة اإللكترونية بيكمي حجازم,عبد الفتاح  9
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رادة ىذا الفعؿ كالنتيجة المترتبة ـ بالمعنصرم العمـ كاإلرادة, الع فعؿ المرتكب كمحؿ االعتداء كا 
 .6عنو

محكمة جنح باريس متيـ بجريمة الدخكؿ بدكف كجو حؽ إلى نظاـ في فرنسا قضت ك 
 FBIلممعمكمات, حيث قاـ المتيـ بتقديـ نفسو بأنو مندكب عف المجمكعة الفيدرالية  المعالجة اآللية

 .0دكالر 052222يفكنية مف شركات الخدمة مقابؿ مبمغ لكي يحصؿ عمى تكريد خدمات تم

ذكرناه ىك مجمكعة الجرائـ التي يعاقب عمييا المشرع الفمسطيني في  كخبلصة القكؿ أف ما 
الكقت الحالي, أما الجرائـ األخرل مثؿ الجرائـ المالية عبر اإلنترنت كالمخدرات كغيرىا, فمـ ينص 

عض المشكبلت التي تتعمؽ بفمتاف بعض المجرميف مف الحساب عمييا قانكف العقكبات, كىنا تثكر ب
بعض  كىناؾ مشركع قانكف العقكبات الذم تكسعالقانكف,  ينص عميياكالعقاب, بحجة أف فعمتيـ لـ 

 في الفرع التالي. بينيافي جمع الجرائـ اإللكتركنية, كالتي سن الشيء

 الفرع الثاني

 0262مشروع قانون العقوبات الفمسطيني لسنة 

مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني النكر بعد, فما زاؿ بيف المداكالت كالمناقشات في  لـ ير   
قد تضمف ىذا المشركع بابان خاصان كىك الباب السابع ليعالج مسألة ك أركقة المجمس التشريعي, 

ما سنكضحو  كنية؟, ىذاكافة أشكاؿ الجرائـ اإللكتر الجرائـ اإللكتركنية, كلكف ىؿ تضمف ىذا الباب 
 :فيما ىك آت

 أواًل: جرائم التصنت واالعتراض:

عف جريمة التصنت كاالعتراض الغير مشركع, فتعتبر  571المادة رقـ  المشرع في تحدثت 
ىذه الجريمة مف جرائـ االعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة, كمثاليا تسجيؿ المكالمات الياتفية, أك 

                                                           
 602, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 6

 بعدىا.
 .10, صالمرجع السابؽ, قة باإلنترنتاألحكام الموضوعية لمجرائم المتعم, جميؿ عبد الباقي الصغير 0
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شأنو التصنت عمى اآلخريف فيك عمؿ غير مشركع كيجرمو المحادثات اإللكتركنية, فكؿ ما مف 
 .6القانكف

ككاف ىدؼ المشرع مف تجريـ التصنت كاالعتراض ىك حماية الحؽ في حرية االتصاؿ  
قياـ الجاني ىذه الجريمة بمثؿ الركف المادم في تكاحتراـ نقؿ البيانات دكف تدخؿ مف أحد, كي
عماؿ أم مف األجيزة المخصصة لذلؾ أما الركف باستراؽ السمع أك اعتراض المعمكمات باست

رادتو بارتكاب فعؿ التصنت أك االعتراض  .0المعنكم فيتمثؿ بقصد الجاني بعممو كا 

ساءة استخدام االجيزة:أًا: جرائم نيثا  نظمة المعمومات ونشر الفيروسات وا 

سريع جدان  يعرؼ الفيركس بأنو: " ىك عبارة عف مجمكعة مف التعميمات التي تتكاثر بمعدؿ 
, كما أف الفيركسات يمكف أف تقـك بنس  نفسيا مف جياز 9كتصيب النظاـ المعمكماتي بشمؿ النظاـ"

 .7آلخر كتتكاثر بأعداد كبيرة

عمى الجرائـ التي  573, 578, 574, 575نص المشرع الفمسطيني في المكاد رقـ 
األنظمة أك تعطيميا, أك محك  تستيدؼ أنظمة المعمكمات كالبرامج كنظـ التشغيؿ, مف حيث اقتحاـ

أك تخريب أك حجب أك نس  أك إتبلؼ البيانات, ككذلؾ نشر الفيركسات التي تتسبب فيما ذكر, أك 
 .5إساءة استخداـ األجيزة اإللكتركنية بشكؿ عاـ

                                                           
كؿ مف تنصت أك اعترض بدكف  ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  571نصت المادة رقـ  6

لى أك داخؿ نظاـ حاسكب بما في ذلؾ  , مف كا  حؽ باستعماؿ سبؿ تقنية, عمى أية معمكمات غير معركضة لمعمـك
حاسكب يحتكم عمى معمكمات محكسبو, يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة اإلصدارات اإللكتركمغناطيسية لنظاـ 

 ."أشير, كبغرامة ال تجاكز مػائتي دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
 .083, 088المرجع السابؽ, ص, الديف زيف أميف ببلؿ 0
 .620المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  9
 .41المرجع السابؽ, صيكسؼ المصرم,  7
كؿ مف اقتحـ نظامان لمعمكمات -6 ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  575نصت المادة رقـ  5

حاسكب خاص بالغير أك بقي فيو دكف كجو مشركع, يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة, كبغرامة ال تجاكز ألؼ 
ذا نتج عف ذلؾ تعطيؿ تشغيؿ -0 دينار أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف. النظاـ أك محك المعمكمات التي يحتكم  كا 

 "عمييا أك تعديميا, تككف العقكبة الحبس, كبغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.
كؿ مف قاـ بتخريب أك محك أك إفساد أك تغيير أك حجب  معمكمات حاسب  عمى أنو: " 574كنصت المادة رقـ 

إلحاؽ ضرر جسيـ بيـ, يعاقب بالحبس, كبغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ دينار, أك  آلي خاص بالغير مما أدل إلى
 =."بإحدل ىاتيف العقكبتيف



31 

 

 ثالثًا: جرائم التزوير المعموماتي:

ة, كاستغبلؿ فنصت عمى جرائـ التزكير المعمكماتي 550, 556, 552أما المكاد رقـ  
 .  6الحاسب اآللي في عممية التزكير المعمكماتي, أك تزكير أم نظاـ إلكتركني بشكؿ غير مشركع

" تغيير الحقيقة بقصد الغش في محرر تغييران كاقعان عمى يعرؼ التزكير المعمكماتي بأنو: ك 
ليذه الجريمة مثؿ الركف المادم تكي ر إلثباتو كمف شأنو أف يسبب ضرر",ر شيء مما عد ىذا المح

في ذلؾ محدث  إلكتركنية كيستخدـ كسائؿ ,مف خبلؿ النشاط الذم يمارسو الجاني لتغيير الحقيقة
ضرر يمحؽ بالغير, أما الركف المعنكم فيتككف مف القصد العاـ بعمـ الجاني باألفعاؿ التي ارتكبيا 

, كالذم دفع 0بقصد التزكيرتغيير الحقيقة  تـكاتجاه إرادتو الرتكابيا, أما القصد الخاص فيك أف ي
                                                                                                                                                                          

كؿ مف أعاؽ بشكؿ خطير عمؿ أنظمة حاسكب مف خبلؿ إدخاؿ أك نقؿ  -6عمى أنو: " 578كنصت المادة رقـ =
بإحدل , أك ال تجاكز ألفي دينار أك تغيير أك حجب معمكمات حاسكب دكف كجو مشركع, يعاقب بالحبس, كبغرامة

الخاصة بحساب مممكؾ  تكؿ مف سجؿ أك زرع عمدان فيركسان عمى األقراص أك األسطكانا -0 ىاتيف العقكبتيف.
برامجو أك بياناتو المسجمة أك المخزنة في داخمو يعاقب بالحبس كبغرامة ال تجاكز ألفي دينار,  لمغير بقصد تدمير

 ".أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
كؿ مف قاـ بإنتاج أك بيع أك شراء بيدؼ االستعماؿ أك استيراد أك تكزيع أك  عمى أنو: " 574كنصت المادة رقـ 

جياز يحتكم عمى برامج حاسكب مصمـ أك مُعد لمقياـ بجريمة أك أكثر مما ذكر في المكاد  -6إيجاد ما يمي:
ك رمز مركر أك معمكمات مشابية بقصد المركر استعمؿ بكجو غير مشركع كممة سر أ -0 السابقة مف ىذا الفصؿ.

إلى نظاـ حاسكب أك إلى جزء منو لمقياـ بجريمة أك أكثر مما ذكر في المكاد السابقة مف ىذا الفصؿ, يػعاقب 
يستثنى مف تطبيؽ  -9 بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة, كبغرامة ال تجاكز ألؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

( 0,  6ة إنتاج أية أجيزة أك برمجيات لمقياـ بحماية أك بفحص أم شيء مما تـ ذكره في الفقرتيف )أحكاـ ىذه الماد
 . "أعبله

كؿ مف قاـ بإدخاؿ أك تغيير أك   ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  552نصت المادة رقـ  6
كثكؽ بيا بيدؼ تركيج استعماليا أك محك أك حجب  معمكمات حاسكب مما قد يؤدم إلى نشكء معمكمات غير م

تطبيقيا عمى اعتبار أنيا معمكمات مكثكؽ بيا, يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة, كبغرامة ال تجاكز ألفي دينار, 
 ."أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

ا كؿ مف زكر كثائؽ حاسكب أك استعمؿ كثائؽ مزكرة مع عممو بتزكيرى عمى أنو: " 556كنصت المادة رقـ 
 ."لئلضرار بالغير, يعاقب بالحبس, كبغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

كؿ مف عرقؿ أك أفسد عمدان تشغيؿ نظاـ حاسكب خاص بالغير أك أدخؿ أك  عمى أنو: " 550كنصت المادة رقـ 
حبس, كبغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ عّدؿ بطريؽ الغش معمكمات تخالؼ المعمكمات التي يحتكم عمييا, يعاقب بال

 ."دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
 كما بعدىا. 610المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  0
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فقياء القانكف الجنائي اعتبار التزكير المعمكماتي جريمة نظران لزيادة التبلعب في الحكاسيب العائدة 
 .6لمبنكؾ كالمؤسسات المالية, كالتي ينتج عنيا خسائر مالية كبيرة

سب فالتزكير المعمكماتي ينصب عمى تعديؿ البيانات أك المعمكمات المخزنة عمى الحا 
لي, مما يسبب ذلؾ ضرر لمغير, كقد يككف التزكير بإضافة أك محك بعض البيانات أك اآل

 يؤدم إلى تغيير جكىرم فييا. الذمالمعمكمات 

  ًا: الجرائم الجنسية:رابع

ىي ارتياد المكاقع كالقكائـ اإلباحية لشراء األفبلـ  انتشاران  إف أكثر أشكاؿ الجرائـ الجنسية 
ا, كما قد يستخدـ الجاني أساليب االبتزاز الجنسي عف طريؽ تيديد الفتيات كالصكر أك مشاىدتي

مثؿ الجنسي لؤلطفاؿ  االستغبلؿكأخطر الجرائـ الجنسية ىي  ,0بنشر صكر ليف عبر اإلنترنت
 .9تصكير األطفاؿ في أكضاع مخمة كنشرىا عبر المكاقع اإلباحية

سية, مف حيث التعامؿ بالمكاد فقد تحدثت عمى الجرائـ الجن 557المادة رقـ  نصتك  
 .7ىا أك بيعيا أك شرائيا أك عرضيااإلباحية أك نشر 

 :ًا: الجرائم الماليةخامس

فقد نصت عمى الجرائـ المالية, مف حيث االعتداء عمى الحسابات  559كفي المادة رقـ  
 ىتيدؼ إل البنكية أك المصرفية, أك الحصكؿ عمى أرقاـ بطاقات االئتماف, ككؿ جريمة إلكتركنية

 .5عائد مادم أك اقتصادم لمجاني

                                                           
 .13سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 6
 .32سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  0
 . 625, ص  سابؽالمرجع المحمد أميف الشكابكة ,  9
كؿ مف قاـ بإنتاج صكر إباحية  ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  557نصت المادة رقـ  7

بيدؼ تكزيعيا مف خبلؿ نظاـ حاسكب, أك قاـ بعرضيا أك تكفيرىا أك شرائيا أك معالجتيا مف خبلؿ نفس النظاـ, 
لحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف, كبغرامة ال تجاكز خمسة أك مف خبلؿ كسيط لتخزيف معمكمات حاسكب, يعاقب با

 ."آالؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
كؿ مف قاـ بإحداث فقداف لحؽ -6 ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  559نصت المادة رقـ  5

التداخؿ في عمؿ نظاـ  ممكية الغير كذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ أك تغيير أك محك أك حجب معمكمات حاسكب, أك
 =حاسكب بقصد االحتياؿ, أك ألم غرض آخر غير مشركع, بيدؼ جمب منفعة اقتصادية لو أك لمغير, يعاقب
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ماؿ منقكؿ مممكؾ ل االختبلسيتمثؿ الركف المادم في جرائـ السرقة اإللكتركنية بفعؿ ك  
 .6كىك نية التممؾ الخاص , أما الركف المعنكم فيتمثؿ في القصد الجنائيلمغير

ية لمعمبلء, كمف ثـ فتتيح شبكة اإلنترنت المجاؿ لممخترقيف االطبلع عمى الحسابات البنك 
يستغؿ القراصنة ذلؾ لمتبلعب في ىذه الحسابات كنقؿ األرصدة مف حساب آلخر أك إضافة أرقاـ 
لحسابات أخرل, أك اختبلس األمكاؿ مف حسابات العمبلء, كتزايدت ىذه الجريمة بشكؿ ممحكظ مما 

خبلؿ كضع أنظمة دفع الحككمات إلى البحث عف طرؽ لمكافحة السرقة عبر اإلنترنت, كذلؾ مف 
 .0الحماية المختمفة ألجيزة البنكؾ, كعقد االتفاقيات الدكلية كمراقبة مقاىي اإلنترنت

 :مات والحقوق الفكرية اإللكترونيةسادسًا: جرائم سرقة البيانات والمعمو 

عمى جرائـ سرقة الحقكؽ الفكرية مثؿ الكتابات  551, 555نص المشركع في المكاد رقـ  
ة سكاء الصكتية أك المرئية, كسرقة البيانات كالمعمكمات التي تتعمؽ باآلخريف سكاء تـ عماؿ الفنيكاأل

 .9رساليا أك تخزينياأثناء تسجيميا أك أسرقتيا 

                                                                                                                                                                          

كؿ  -0 بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة, كبغرامة ال تجاكز ألفي دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.=
ريؽ الشبكة المعمكماتية أك إحدل كسائؿ عف طالعمبلء لدييا  مف استكلى بغير حؽ عمى أمكاؿ البنكؾ أك

تقنية المعمكمات يعاقب بالسجف المؤقت كبالغرامة بقدر ما استفاد مف الجريمة مع رد ما استكلى عميو بدكف كجو 
كؿ مف استخدـ الشبكة المعمكماتية في الكصكؿ دكف كجو حؽ إلى أرقاـ أك بيانات بطاقة ائتمانية أك  -9حؽ. 

إللكتركنية يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنتيف, كبغرامة ال تجاكز خمس آالؼ دينار, أك غيرىا مف البطاقات ا
 بإحدل ىاتيف العقكبتيف". 

 .034, صالمرجع السابؽ, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  6
 .84ـ, ص0228 القاىرة, , دار الكتب القانكنية,جرائم النصب المستحدثةمحمد الشناكم,   0
كؿ مف انتيؾ حقان مف حقكؽ  ـ عمى أنو: "0262مف مشركع قانكف العقكبات لسنة  555نصت المادة رقـ  9

الممكية الفكرية لمغير سكاء فيما يتعمؽ باألعماؿ األدبية أك الفنية أك التصكيرية أك ما ىك في حكـ ذلؾ, يعاقب 
 ."ار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيفبالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير, كبغرامة ال تجاكز خمسمائة دين

كؿ مف سرؽ معمكمات مف نظاـ حاسكب خاص بالغير, يعاقب بالحبس,  -6 عمى أنو: " 551كنصت المادة رقـ 
كيعاقب بذات العقكبة كؿ مف حصؿ بكجو  -0 كبغرامة ال تجاكز ثبلثة آالؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف.

الجة المعمكماتية, أك مَكف غيره مف الحصكؿ عمى معمكمات خاصة بالغير غير مشركع بأية كسيمة مف كسائؿ المع
 ."أثناء تسجيميا, أك إرساليا, متى كاف مف شأف إفشائيا المساس بسمعة صاحبيا أك بحياتو الشخصية
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كيمثؿ الركف المادم في جريمة سرقة الحقكؽ الفكرية اإللكتركنية بالنشاط اإلجرامي لمجاني 
دبي لممؤلؼ, أما الركف المعنكم فيكفي بعمـ في قيامو بأم فعؿ مف شأنو االعتداء عمى الحؽ األ

 .6ىذا الفعؿ ىالجاني بأف ما ينشره مف برامج ىك لشخص آخر كأف تتجو إرادتو إل

 :تالف والتعدي عمى االشخاصائم اإل جر  سابعًا:

ع عمى الجرائـ التي تضر باآلخريف سكاء ك نص المشر  512, 553, 558خر مكاد أكفي  
جيزة األتبلؼ إنشاء الفيركسات بيدؼ إرفيـ , كمف أمثمة ىذه الجرائـ في أجيزتيـ أك سمعتيـ أك ش

أك اختراقيا, أك نشر صكر فاضحة ألشخاص بيدؼ االساءة لسمعتيـ, أك مضايقة االشخاص بأم 
 . 0نترنتطريقة مف الطرؽ عبر مكاقع اإل

اط نشبكمف الجرائـ التي تستيدؼ األشخاص جريمة التشيير كيمثؿ الركف المادم فييا  
عمـ الجاني  يكالجاني المتمثؿ في فعؿ التشيير الذم يشترط فيو العبلنية , أما الركف المعنكم ف

 .9عمني فعؿ التشيير أف يككفكما يجب إرادتو نحك ىذا الفعؿ كاتجاه بالسمكؾ الذم اقترفو 

ما كيمثؿ الركف المادم في جريمة القذؼ بالسمكؾ اآلثـ كىك الرمي بالزنا أك نفي النسب, أ 
الركف المعنكم فيك عمـ الجاني بمدلكؿ عبارات القذؼ كيعمـ بأف ما قذؼ بو غير صحيح, كاتجاه 

 .7ىذا القكؿ ىإرادتو إل

                                                           
 كما بعدىا. 000المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  6
كؿ مف قاـ بدكف كجو مشركع  ـ عمى أنو: "0262 مف مشركع قانكف العقكبات لسنة 558نصت المادة رقـ  0

بصناعة أك نشر الفيركسات عف طريؽ الشبكة الدكلية )اإلنترنت( بقصد إحداث إتبلؼ كّمي أك جزئي لممعمكمات 
 ."لدل الغير, يعاقب بالحبس كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

ف قاـ بدكف كجو مشركع بمضايقة أك مبلحقة شخص آخر عبر الشبكة كؿ م عمى أنو: " 553كنصت المادة رقـ 
الدكلية )اإلنترنت( سكاء مف خبلؿ البريد اإللكتركني أك بكاسطة أية كسيمة أخرل, يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى 

 ."سنة, كبغرامة ال تجاكز ألؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
مف قاـ بدكف كجو مشركع بنشر معمكمات أك بيانات تتعمؽ باآلخريف عبر  كؿ عمى أنو: " 512كنصت المادة رقـ 

الشبكة الدكلية )اإلنترنت( قاصدان اإلساءة ليـ أك تشكيو سمعتيـ, يعاقب بالحبس, كبغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار, 
 ."أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

 كما بعدىا. 675المرجع السابؽ, صيكسؼ المصرم,  9
 .026, 022سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتسؼ, يكسؼ حسف يك  7
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فيما أعبله ىي الجرائـ اإللكتركنية التي نص عمييا المشرع  ناىار الجرائـ التي ذكإف  
أغمب صكر الجرائـ أجممت ـ, كىذه المكاد 0262الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات لسنة 

 مؿ جميع الجرائـ اإللكتركنية ألفاإللكتركنية التي ظيرت عمى الساحة الفمسطينية, كلكنيا لـ تج
ىناؾ عدة جرائـ ظيرت في دكؿ مجاكرة كلـ تظير بعد عمى الساحة الفمسطينية, كلكنيا ليست 

ركنية حتى التي لـ تظير جدر بالمشرع الفمسطيني أف يذكر كؿ الجرائـ اإللكتببعيدة, كلذلؾ كاف األ
مكف أف يحدث في المستقبؿ, تفادل الفراغ التشريعي الذم مف المنمنيا في الكاقع الفمسطيني, حتى 

فمف ىذه الجرائـ إنشاء المكاقع اإللكتركنية التي تركج لممخدرات أك لمعب القمار أك لغسيؿ األمكاؿ, 
 بشرم.كالجرائـ اإللكتركنية التي تتعمؽ باإلتجار بالجنس ال

تشريع قانكف خاص لمكافحة الجرائـ اإللكتركنية, عمى  يعمد إلىالمشرع الفمسطيني  كليت 
عمى الصعيد الجزائي,  االستقرارغرار المشرع األردني كالسكداني, كبذلؾ سيضمف المشرع نكع مف 

مؼ لـ يخت بات, كمشركع قانكف العقكبات الذمكسيسد المشرع الثغرات المكجكدة في قانكف العقك 
مف حيث مكافحتو لمجريمة اإللكتركنية, لعدـ اشتمالو عمى كافة أشكاؿ الجرائـ  األكؿكثيران عف 

مثؿ الجرائـ التي تتعمؽ بغسيؿ األمكاؿ كاإلتجار بالمخدرات كالجنس  اإللكتركنية التي ظيرت حديثان 
 .البشرم

 مسطينيان فقط, بؿ إنوس مطمبان فليكالمطالبة باستحداث قكانيف تكافح الجرائـ اإللكتركنية  
مطمب عالمي, حيث شيدت السنكات الخمس األكلى مف القرف الجديد تزايدان ممحكظان في عدد 

 .6الجرائـ اإللكتركنية في جميكرية مصر العربية, عمى المستكل األمني كاالقتصادم كاالجتماعي

 المطمب الثالث

 دنيصور الجرائم اإللكترونية في قانون أنظمة المعمومات األر 
الجرائـ  يكافحتميز المشرع األردني عف المشرع الفمسطيني بأف أقر قانكف خاص  

كيعد ىذا القانكف  ـ,0262لسنة  92اإللكتركنية, كىك قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ 
مف أحدث التشريعات العربية التي كافحت الجرائـ اإللكتركنية, كقد تضمنت المادة االكلى مف ىذا 

مات كالشبكة المعمكماتية لقانكف عمى مجمكعة مف المصطمحات مثؿ تعريؼ البيانات كالمعمك ا

                                                           
 .066, صالمرجع السابؽجماؿ محمد غيطاس,  6
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ى جميع صكر الجرائـ عم كعف مدل اشتمالومدل فعالية ىذا القانكف  ر التساؤؿ عفاكيث ,6كغيرىا
 :ىك ما سنكضحو فيما ىك آتىذا ك اإللكتركنية؟, 

 :أواًل: جرائم أنظمة المعمومات

عمى الجرائـ التي تتعمؽ بالبرامج  5,7,9المعمكمات األردني في المكاد  نص قانكف أنظمة 
, ككافة اإللكتركنيةكالمعمكمات, مثؿ جرائـ االختراؽ كاإلتبلؼ كالتصنت كمحك كنس  البيانات 

 .0أشكاؿ الجرائـ التي تتعمؽ بأنظمة المعمكمات

                                                           
 . 09, صالمرجع السابؽرامي متكلي القاضي,  6
ـ, مشار إليو في المكقع 0262لسنة  92مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ  9نصت المادة رقـ  0

 "عمى أنو:  .http://www.lob.gov.jo/ lدنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي:الرسمي لمتشريعات األر 
قصدان الى مكقع  الكتركني  أك نظاـ معمكمات بأم كسيمة دكف تصريح أك بما  يخالؼ أك يجاكز  كؿ مف دخؿ -أ

(  مائة 622مدة ال تقؿ عف أسبكع كال تزيد عمى ثبلثة أشير أك بغرامة ال تقؿ عف ) التصريح , يعاقب بالحبس
إذا كاف الدخكؿ المنصكص عميو في الفقرة  -ب ( مائتي دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف .022دينار كال تزيد عمى )

ك حجب أك تعديؿ أك تغيير أك إفشاء أك إتبلؼ أ )أ( مف ىذه المادة  بيدؼ إلغاء أك حذؼ أك إضافة أك تدمير أك
نقؿ أك نس  بيانات أك معمكمات أك تكقيؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات أك تغيير مكقع الكتركني أك إلغائو أك 
إتبلفو أك تعديؿ محتكياتو أك إشغالو أك انتحاؿ صفتػػػو أك انتحاؿ شخصية مالكو فيعاقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تقؿ 

( ألؼ دينار أك 6222(مائتي دينار كال تزيد عمى )022عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف ) عف ثبلثة أشير كال تزيد
 ."بكمتا ىاتيف العقكبتيف
كؿ مف ادخؿ أك نشر أك استخدـ قصدان برنامجان عف طريؽ الشبكة المعمكماتية أك  عمى أنو: " 7كنصت المادة رقـ 

ك تدمير أك إفشاء أك إتبلؼ أك حجب أك تعديؿ أك باستخداـ نظاـ معمكمات, بيدؼ إلغاء أك حذؼ أك إضافة أ
تغيير أك نقؿ أك نس  أك التقاط أك تمكيف االخريف مف االطبلع عمى بيانات أك معمكمات أك إعاقة أك تشكيش أك 

إليو أك تغيير مكقع الكتركني أك إلغائو أك إتبلفو أك تعديؿ  إيقاؼ أك تعطيؿ عمؿ نظاـ معمكمات أك الكصكؿ
إشغالو أك انتحاؿ صفتو أك انتحاؿ شخصية مالكو دكف تصريح أك بما يجاكز أك يخالؼ التصريح  محتكياتو أك

( مائتي دينار كال تزيد 022يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة أشير كال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ عف )
 . "( ألؼ دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف6222عمى )

كؿ مف قاـ قصدان بالتقاط أك باعتراض أك بالتنصت عمى  ما ىك مرسؿ عف طريؽ  ى أنو: "عم 5كنصت المادة رقـ 
الشبكة المعمكماتية أك أم نظاـ معمكمات يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف شير كال تزيد عمى سنة أك بغرامة ال تقؿ 

 . "ف( ألؼ دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتي6222( مائتي دينار كال تزيد عمى )022عف )

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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تركني في الفعؿ الذم يرتكبو النظاـ اإللككيمثؿ الركف المادم في جريمة الكلكج كالبقاء في  
الجاني كالذم ييدؼ مف خبللو انتياؾ نظاـ الحماية األمنية لممكاقع كاألنظمة اإللكتركنية, أما 

 .6الركف المعنكم فيمثؿ العمـ بالجريمة كاتجاه إرادة الجاني الرتكابيا

 :ثانيًا: الجرائم المالية

رائـ المالية, مثؿ التي تتعمؽ ببطاقات فقد نص المشرع األردني عمى الج 1كفي المادة رقـ  
 .0االئتماف ك المعامبلت المالية كالمصرفية 

ضمف الجرائـ المالية جرائـ إساءة استخداـ البطاقات المالية مثؿ استخداـ البطاقات كمف  
كالسحب عمييا عمى الرغـ مف عدـ كفاية الرصيد, أك استخداـ البطاقة بعد إلغائيا أك انتياء مدة 

 .9تيا, أك إساءة استخداـ البطاقة مف قبؿ الغيرصبلحي

كيتمثؿ الركف المادم في جرائـ السرقة اإللكتركنية في فعؿ االختبلس لماؿ منقكؿ مممكؾ  
لمغير, أما الركف المعنكم فيتمثؿ في القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة, ككذلؾ تتطمب 

 .7الشيء المختمس ىذه الجريمة تكافر قصد خاص كىك نية تممؾ

 

                                                           
 كما بعدىا. 046المرجع السابؽ, ص, الديف زيف أميف ببلؿ 6
ـ, مشار إليو في المكقع 0262لسنة  92مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ  1نصت المادة رقـ  0

 . عمى أنو: "http://www.lob.gov.jo/ lالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي:
كؿ مف حصؿ قصدا دكف تصريح عف طريؽ الشبكة المعمكماتية أك أم نظاـ معمكمات عمى بيانات أك معمكمات  -أ

تتعمؽ ببطاقات االئتماف أك بالبيانات أك المعمكمات التي تستخدـ في تنفيذ المعامبلت المالية أك المصرفية 
( خمسمائة 522اقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة اشير كال تزيد عمى سنتيف أك بغرامة ال تقؿ عف )لكتركنية يعاإل

كؿ مف استخدـ عف طريؽ الشبكة  -ب ( ألفي دينار أك بكمتا ىاتيف العقكبتيف.0222دينار كال تزيد عمى )
ؽ ببطاقات االئتماف أك بالبيانات المعمكماتية أك أم نظاـ معمكمات قصدان دكف سبب مشركع بيانات أك معمكمات تتعم

لكتركنية لمحصكؿ لنفسو أك لغيػػػره عمى أك المعمكمات التي تستخدـ في تنفيذ المعامبلت المالية أك المصرفية اإل
يعاقب بالحبس مدة ال تقػؿ عف سنػػػة كبغرامة ال تقؿ عف  بيانػات أك معمكمات أك أمكاؿ أك خدمات تخص االخريف

 ."( خمسة آالؼ دينار5222كال تزيد عمى )( ألؼ دينار 6222)
 .026, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 9
 كما بعدىا. 601المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  7

http://www.lob.gov.jo/%20l
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الجرائـ التي يرتكبيا المكظفيف أثناء عمميـ في  4كخصص المشرع األردني في المادة  
 .6ىذه الجرائـ أثناء أكقات عمميـ بأف تضاعؼ ليـ العقكبة إذا ما اقترفكا 1ىإل 9المكاد مف

 :ثالثًا: الجرائم الجنسية

حة كاألفبلـ الخميعة بشكؿ عمني يح شبكة اإلنترنت أفضؿ الكسائؿ لتكزيع الصكر الفاضتت 
 االغتصاب, األمر الذم أدل إلى زيادة جرائـ 0فاضح يقتحـ عمى الجميع منازليـ كمكاتبيـ

 .9كفقد العائمة لقيميا كالتحرش باألطفاؿ كالعنؼ الجنسي

فقد نص المشرع األردني عمى الجرائـ الجنسية ك عمى كافة أشكاؿ  3,8كفي المكاد رقـ  
ركز المشرع األردني عمى تأثير لتركيج ليا ك نشرىا كعرضيا, ك اد اإلباحية مف حيث االتعامؿ بالمك 

 .7كافة األعماؿ اإلباحية عمى األطفاؿ الذيف لـ يكممكا سف الثامف عشر

                                                           
ـ, مشار إليو في المكقع 0262لسنة  92مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ  4نصت المادة رقـ  6

 عمى أنو: " .http://www.lob.gov.jo/ lالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي:
ذا القانكف بحؽ كؿ مف قاـ ( مف ى1( الى )9تضاعؼ العقكبة عمى الجرائـ المنصكص عمييا في المكاد مف )
 ."بارتكاب أم منيا أثناء تأديتو كظيفتو أك عممو أك باستغبلؿ أم  منيما

 كما بعدىا. 36المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  0
 كما بعدىا. 675المرجع السابؽ, صيكسؼ المصرم,  9
ـ, مشار إليو في المكقع 0262سنة ل 92مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ  8نصت المادة رقـ  7

 عمى أنو: " .http://www.lob.gov.jo/ lالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي:
كؿ ما ىك مسمكع أك مقركء أك أرسؿ أك نشر عف طريؽ نظاـ معمكمات أك الشبكة المعمكماتية قصدان  كؿ مف -أ

مرئي يتضمف أعماالن إباحية يشارؾ فييا أك تتعمؽ باالستغبلؿ الجنسي لمف لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف العمر يعاقب 
( خمسة 5222( ثبلثمائة دينار كال تزيد عمى )922بالحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة اشير  كبغرامة ال تقؿ عف )

معمكمات أك الشبكة المعمكماتية في إعداد أك حفظ أك معالجة أك  باستخداـ نظاـ كؿ مف قاـ قصدان -ب أالؼ دينار.
عرض أك طباعة أك نشر أك تركيج أنشطة أك أعماؿ إباحية لغايات التأثير عمى مف لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف 

لحبس مدة ال تقؿ تحريضو عمى ارتكاب جريمة, يعاقب با العمر أك مف ىك معكؽ نفسيا اك عقميا, أك تكجييو أك
كؿ مف قاـ  -ج ( خمسة االؼ دينار.5222( ألؼ دينار كال تزيد عمى )6222عف سنتيف كبغرامة ال تقؿ عف )

قصدان باستخداـ نظاـ معمكمات أك الشبكة المعمكماتية لغايات استغبلؿ مف لـ يكمؿ الثامنة عشرة مف العمر أك مف 
ماؿ اإلباحية , يعاقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة ال تقؿ عف ىك معكؽ نفسيا اك عقميا, في الدعارة أك األع

 =."( خمسة عشر ألؼ دينار65222( خمسة أالؼ دينار كال تزيد عمى )5222)

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 :العامواألمن رابعًا: جرائم النظام 

استخداـ  تحكلت كسائؿ التجسس مف الطرؽ التقميدية إلى الطرؽ اإللكتركنية, خاصة مع 
عمى المجتمع ككؿ, كيمثؿ الركف  ىاىذه الجريمة ضرر  تكقعحيث  ,6اإلنترنت كانتشاره عربيان كعالميان 

المادم ليذه الجريمة السمكؾ اإلجرامي كىك القائـ عمى الدخكؿ غير المشركع ألنظمة المعالجة 
ا الركف المعنكم اآللية لممعمكمات كالبيانات اإللكتركنية لمحصكؿ عمى الكثائؽ كالبيانات السرية, أم

 .0فيك القصد الخاص الذم يمثؿ قصد الجاني بإيقاع ضرر بالدكلة كاإلساءة ليا

عف الجرائـ التي تمس النظاـ كاألمف العاـ, مف حيث ما يتعمؽ  66,62المكاد رقـ كتحدثت  
مات المعمك  تستيدؼبإنشاء الجماعات التي تعمؿ عمى نشر الفتنة بيف أفراد المجتمع, كالجرائـ التي 

 .9التي تخص الدكلة في الشؤكف الداخمية كالخارجية كاالقتصادية

في العصر الحديث جريمة التجسس اإللكتركني, كالتي تيدؼ إلى التجسس عمى  تانتشر ك  
قمار كمف صكر التجسس اإللكتركني اختراؽ األاالعداء لمعرفة أخبارىـ كالخطط التي يعدكا ليا, 

                                                                                                                                                                          

كؿ مف قاـ قصدان باستخداـ الشبكة المعمكماتية أك أم نظاـ معمكمات لمتركيج  عمى أنو: " 3كنصت المادة رقـ =
( ثبلثمائة دينار كال تزيد عمى 922تقؿ عف ستة اشير كبغرامة ال تقؿ عف )لمدعارة يعاقب بالحبس مدة ال 

 ."( خمسة االؼ دينار5222)
 .690سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  6
 , صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية جبلؿ محمد الزعبي,  أسامة أحمد المناعسة, 0

 كما بعدىا. 015
ـ, مشار إليو في المكقع 0262لسنة  92مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني رقـ  62نصت المادة رقـ  9

 عمى أنو: ". http://www.lob.gov.jo/ lالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي:
كؿ مف استخدـ نظاـ المعمكمات أك الشبكة المعمكماتية أك انشأ مكقعان الكتركنيان لتسييؿ القياـ بأعماؿ إرىابية أك دعـ 
لجماعة أك تنظيـ أك جمعية تقـك بأعماؿ إرىابية أك التركيج إلتباع أفكارىا, أك تمكيميا يعاقب باألشغاؿ الشاقة 

 ."المؤقتة
كؿ مف دخؿ قصدان دكف تصريح أك بما يخالؼ أك يجاكز التصريح إلى مكقع  -أ عمى أنو: " 66كنصت المادة رقـ 

الكتركني أك نظاـ معمكمات بام كسيمة كانت بيدؼ االطبلع عمى بيانات أك معمكمات غير متاحة لمجميكر  تمس 
لكطني يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ األمف الكطني أك العبلقات الخارجية لممممكة أك السبلمة العامػػػة أك االقتصػػاد ا

إذا  -ب ( خمسة أالؼ دينار.5222( خمسمائة دينار كال تزيد عمى )522) عف أربعة أشير كبغرامة ال تقؿ عف
أك  كاف الدخكؿ المشار إليو في الفقرة )أ( مف ىذه المادة , بقصد إلغاء تمؾ البيانات أك المعمكمات أك إتبلفيا

رىا أك نقميا أك نسخيا , فيعاقب الفاعؿ باألشغاؿ الشاقة المؤقتة كبغرامة ال تقؿ عف تدميرىا أك تعديميا أك تغيي
 ."( خمسة آالؼ دينار5222( ألؼ دينار كال تزيد عمى )6222)

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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ما يتحرؾ عمى األرض مثؿ اإلنساف كاآلالت الحربية كالمدنية الصناعية التي يمكنيا تصكير كؿ 
ف مف يقكـ بو ليس القراصنة كال أالعسكرية, كتكمف خطكرة التجسس اإللكتركني في  كالمنشآت

العابثيف بؿ ىي أجيزة مخابرات بعض الدكؿ التي تيدؼ إلى الحصكؿ عمى المعمكمات األمنية 
 .6كالعسكرية كاالقتصادية في تمؾ الدكؿ

كمف الجرائـ التي تيدد األمف العاـ الجرائـ المنظمة مثؿ المافيا التي قد تنشأ مكاقع عبر  
اإلنترنت لمساعدتيا في إدارة عممياتيا كتمقي المراسبلت كاصطياد الضحايا, كالجريمة المنظمة تيدد 

كالسمـ في أمف المجتمع فيدفيا ىك إفشاء الرعب كالخكؼ كتنفيذ عمميات إرىابية تستيدؼ األمف 
 .0المجتمع

قد انتيج خطكة في أف المشرع األردني  يتبيفكمما سبؽ كبالمقارنة مع الكاقع الفمسطيني  
االتجاه الصحيح مف حيث أنو شرع قانكف يختص في مكافحة الجرائـ اإللكتركنية, كلكف ىذه 

ف األردني في قانك الخطكة غير كافية, نظران لكجكد العديد مف الجرائـ التي لـ ينص عمييا المشرع 
أف ىناؾ أكثر مف دكلة عربية شرعت قكانيف تكافح الجرائـ  جرائـ أنظمة المعمكمات, في حيف

اإللكتركنية, ككانت قكانيف ىذه الدكؿ شاممة ألغمب الجرائـ اإللكتركنية التي ظيرت في العصر 
تاري  ـ, الصادر ب0224الحديث, كمثاؿ ذلؾ قانكف جرائـ المعمكمات السكداني لسنة 

في الدكؿ العربية, كمف  ـ, فبعد اطبلعنا عمى مجمكعة مف قكانيف الجرائـ اإللكتركنية02/1/0224
, كاف القانكف السكداني ىك األعـ بينيا مف حيث أنو جـر كؿ 9اف كاألمارات كالسعكديةمبينيا عُ 

لفمسطيني أف أشكاؿ الجرائـ اإللكتركنية التي ظيرت في الكقت الحاضر, كمف ىنا ندعك المشرع ا
يخطك خطك المشرع السكداني في تشريع قانكف يغطي جميع الجرائـ اإللكتركنية التي مف الممكف 

 .      الكقت الحاليفي  أف تقع

                                                           
, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, جرائم اإلنترنت والحاسب اآلليمنير محمد الجنييي, ممدكح محمد الجنييي,  6

 .624, 621ـ, ص0221
 .87المرجع السابؽ, صيكسؼ المصرم,  0
الُعماني, مشار إليو في مكقع تقنية المعمكمات  60/0266أنظر قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات رقـ  9

جرائـ  النظاـ السعكدم بشأف مكافحة , ك أنظر/http://www.ita.gov.omالُعماني عبر الرابط التالي: 
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمجمس الكزراء السعكدم عبر الرابط التالي: ىػ6708المعمكماتية لعاـ 

http://www.boe.gov.sa/  في شأف مكافحة جرائـ تقنية  0221لسنة  0القانكف االتحادم رقـ, كأنظر
ممحؽ رقـ  د . رامي متكلي القاضي , مكافحة الجرائـ المعمكماتية , , مشار إليو في كتابفي اإلمارات المعمكمات

 .643, صالمرجع السابؽ (,6)

http://www.ita.gov.om/
http://www.boe.gov.sa/M/Default.aspx?lagr
http://www.boe.gov.sa/M/Default.aspx?lagr
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 المبحث الثالث

 لجريمة اإللكترونيةمحل االطبيعة القانونية ل
ألخر, كقد اإللكتركنية, كأخذت بالتطكر مف حيف  تزايد ظيكر الجرائـ 6اإلحصائياتأثبتت  

, مف بينيا عدـ قدرة نصكص قانكف العقكبات مكاجية ةتسبب ذلؾ بحدكث إشكاالت قانكنية كثير 
مكرر في قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 010ىذه الجرائـ, كاستحدث المشرع الفمسطيني المادة 

لكتركنية, فعمى ـ, كلكف ىذه المادة غير كافية لعدـ قدرتيا مكاكبة التطكر السريع لمجرائـ اإل6391
الجرائـ عمى كافة  0مكرر 010يطبؽ نص المادة إف الكاقع العممي لمقضاء الفمسطيني سبيؿ المثاؿ 

ف إلفبلت ك ؿ, كىذا الخطأ قد يستفيد منو المحامك التي تتعمؽ بالحاسكب كاإلنترنت كالياتؼ المحم
 الفمسطيني. في عدـ العدالة الجنائية في المجتمع  ذلؾ الجناة مف العقاب, كسيتسبب

ف األجيزة اإللكتركنية المادية يطبؽ عمييا نصكص التجريـ التقميدية, إ يجرم العمؿ ككما 
 لكفمثؿ التي تتعمؽ بالسرقة كاإلتبلؼ كال خبلؼ عمييا, ك عمييا النصكص ىذه فيي تصمح لتطبيؽ 

ات كالبيانات االختبلؼ في الجريمة اإللكتركنية ىك حكؿ الماؿ اإللكتركني المعنكم مثؿ المعمكم
 .9المخزنة, أك استخداـ الجياز اإللكتركني في تنفيذ الجرائـ

فالبيانات كالمعمكمات اإللكتركنية تقبؿ حيازتيا كنقميا عبر األقراص الصمبة كالمرنة, ككذلؾ  
ليا قيمة مادية كبيرة, كلذلؾ فيي تعتبر ركني, كما أف البيانات كالبرامج يتـ نقميا عبر البريد اإللكت

ؿ منقكؿ, كيقكؿ الدكتكر عبد الرزاؽ السنيكرم أنو " إذا كاف التطكر قد زاد مف عدد األشياء ما
إعادة النظر في حصر  ىالمعنكية بحيث تفكؽ بعضيا قيمة األشياء المادية مما استدعى األمر إل

                                                           
ـ ككاف 0266أجرل الباحث إحصائية لمقضايا التي سجمت لدل نيابة شماؿ غزة في محافظة شماؿ غزة عاـ  6

 69قضية, فكاف ىناؾ زيادة ممحكظة في عدد القضايا بػ 76ئـ ـ فكاف عدد الجرا0260قضية, أما عاـ  08عددىا 
قضية األمر الذم يؤكد زيادة عدد ىذه الجرائـ,  90ـ 0269قضية, ككاف عدد القضايا في النصؼ االكؿ مف سنة 

 ـ.0266قضايا عف سنة  7فعددىا في النصؼ األكؿ مف ىذه السنة أكثر بػ
ـ  عمى 6391لسنة  47مكرر مف قانكف العقكبات رقـ  010ادة رقـ نص الم درج القضاء الفمسطيني عمى تطبيؽ 0

كافة أشكاؿ الجرائـ اإللكتركنية, كنرل أف تطبيؽ القضاء لذلؾ النص ال يخالؼ مبدأ الشرعية حيث أف ىذه المادة 
ب إلساءة تنص عمى كافة الجرائـ التي ترتكب عبر األجيزة اإللكتركنية, كفي الكاقع إف الجرائـ اإللكتركنية ترتك

 استخداـ األجيزة اإللكتركنية.
 .96سابؽ, صالمرجع الىدل حامد قشقكش,  9
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 األمكاؿ عمى األشياء المادية كحدىا, كالبحث عف معيار آخر غير طبيعة الشيء الذم يرد عميو
  .6الحؽ المالي, حتى يمكف إسباغ صفة الماؿ عمى الشيء المعنكم"

أف المعمكمات اإللكتركنية, ليا قيمة اقتصادية في ذاتيا, ككنيا  كيرل جانب مف الفقوكما  
تقبؿ لمحيازة المشركعة, كليا مظير معنكم يقبؿ النقؿ كالحيازة, كلذلؾ يجب عمى المشرع أف يضع 

 .  0كمات اإللكتركنيةالحماية القانكنية لممعم

مف القانكف المدني عمى أف "كؿ  57كأكد المشرع األردني عمى ما سبؽ في المادة رقـ  
شيء يمكف حيازتو ماديان أك معنكيان كاالنتفاع بو انتفاعان مشركعان, كال يخرج عف التعامؿ بطبيعتو أك 

شرع األردني مسألة الطبيعة , حيث عالج الم9بحكـ القانكف يصح أف يككف محبلن لمحقكؽ المالية"
لجرائـ اإللكتركنية مف خبلؿ ىذه المادة, كقطع الطريؽ عمى مف حاكؿ اإلفبلت مف محؿ االقانكنية ل

مف ارتكاب جريمة إلكتركنية, إذا أحتج بأف البيانات كالمعمكمات ال يمكف تقكيميا لالجزاء الجنائي 
 . 7ية كيصمح أف يككف محبلن لمحقكؽ الماليةبماؿ, أك أف المشرع لـ يعتبرىا ماؿ لو قيمة اقتصاد

تكفير الحماية القانكنية لبيانات كبرامج الحاسب اآللي, لو عدة نتائج إيجابية أىميا  كيعد 
إضفاء الحماية القانكنية ليذه البيانات كالبرامج مما يكفر األمف المعمكماتي لممكاطنيف, األمر الذم 

كؿ مف ارتكب جريمة إلكتركنية, كمطالبة  ةقيف, ككذلؾ مبلحقيرتب ردع لقراصنة الكمبيكتر كالمختر 
 .5كؿ متضرر تعكيض مناسب عما لحقو مف ضرر

قابؿ لمنقؿ كالحيازة  ف البيانات كالمعمكمات كبرامج الحاسب اآللي ىي ماؿأكخبلصة القكؿ  
ف القكؿالمشركعة ك  خبلؼ ذلؾ  يككف محبلن لمحقكؽ المالية, كىذا ما اتجو إليو الفقو الحديث, كا 

                                                           
 .58, 55سابؽ, صالمرجع الخالد عياد الحمبي, مشار إليو لدل  1
 . 17سابؽ, ص المرجع المحمد عمي العرياف,  9
ي المكقع الرسمي ـ , مشار إليو ف6341 لسنة( 79) رقـ مف القانكف المدني األردني 57راجع المادة رقـ  3

 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html:الرابط التاليلمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 . 661سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 8
, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الكطنية, الحماية القانونية لبرامج الحاسب اآلليف جميؿ حسيف, عبد الرحم 5

 .61ـ, ص0228نابمس, 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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يتسبب لنا بالكثير مف المشاكؿ القانكنية عمى الصعيد الجزائي, كيحدث ارباكان بيف القانكنييف لف 
 . 6يستفيد منو إال المجرميف

قد كمما سبؽ اتضح لنا ماىية الجرائـ اإللكتركنية كتعريفيا كخصائصيا كصكرىا, ك  
كسنكضح في الفصؿ التالي القكاعد  يا,محم, مع بياف الطبيعة القانكنية لأكضحنا ذلؾ تفصيبلن 

المكضكعية لمجرائـ اإللكتركنية مف حيث أركاف الجريمة اإللكتركنية كالمحاكلة فييا كالجزاء الجنائي 
 المترتب عمييا في القانكف الفمسطيني كالقانكف األردني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مف الجرائـ اإللكتركنية الجديدة التي كانت تكاجو محققي الشرطة سرقة نقاط الجكاؿ, حيث كاف ىناؾ إشكالية في  6

مع ىذا النكع مف الجرائـ بعد انتشاره بشكؿ  بعد تـ التعامؿ فيما التعامؿ مع الكاقعة إف كانت جريمة أـ ال, كلكف
ممحكظ عمى اعتبار أف نقاط الجكاؿ ماؿ إلكتركني قابؿ لمحيازة كالنقؿ مف جكاؿ ألخر, كلذلؾ تـ التعامؿ مع ىذه 

ـ, 6391ة لسن 47مكرر مف قانكف العقكبات رقـ  010, نظران النطباؽ نص المادة رقـ الجريمة كجريمة إلكتركنية
ىاتؼ –عمى ىذه الكاقع, كتكافر أركاف الجريمة المادم كالمعنكم كالشرعي, كما أف الفاعؿ استخدـ جياز إلكتركني 

 في تنفيذ جريمتو. -محمكؿ
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 الفصل الثاني

 القواعد الموضوعية لمجرائم اإللكترونية
 تمييد وتقسيم :

إال في العصر  , التي لـ يتناكليا فقياء القانكفجديدةتعتبر الجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ ال 
الحديث, فقد ظيرت ىذه الجرائـ مع ظيكر الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة ككسائؿ االتصاؿ السريعة, 

كسريعة التطكر كؿ ذلؾ أثر سمبان في سرعة المعالجة التشريعية ليذه الجرائـ, فككنيا جرائـ جديدة 
أف فقياء القانكف الحديث قد كاف مف الصعب عمى الفقياء تحديد اركانيا كشرحيا كتفصيميا, إال 

في كضع الخطكط العريضة لمعالجة ىذه الجرائـ, مف خبلؿ البحث عف صكر الجرائـ  بدأكا
خمفيا سكاء اإللكتركنية كشرح اركانيا, كتصنيؼ ىذه الجرائـ حسب درجة خطكرتيا كالخسائر التي ت

كضع الجزاء الجنائي المناسب عمى كؿ جريمة, كعميو  ىمادية أك معنكية, لمخركج مف ذلؾ إل
 سكؼ نعرض القكاعد المكضكعية لمجرائـ اإللكتركنية مف خبلؿ المباحث التالية:

 المبحث األول : أركان الجريمة اإللكترونية .

 .المبحث الثاني : المحاولة في الجرائم اإللكترونية 

 المبحث الثالث : الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية .
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 المبحث األول

 أركان الجريمة اإللكترونية
الركف المادم ي , كىثبلث أركاف أساسيةلقياـ أم جريمة كجكد  زائياشترط المشرع الج 
بالنسبة لمجرائـ  تنتفي الجريمة, كىذا ىك الحاؿ ألركافا هذ, كبدكف ىكالركف الشرعي المعنكم كالركف

ه األركاف الجريمة, كبدكف ىذ أركافكنية ال بد مف أف يتكفر فييا مقياـ الجريمة اإللكتر اإللكتركنية, ف
كيتمثؿ الركف المادم في النشاط الذم يرتكبو الجاني, أما  ,ىناؾ خمؿ في مكضكع الجريمة يصبح

جرامي, فالركف المادم لو مظير الركف المعنكم فيتمثؿ في اإلرادة الخاطئة لمباشرة السمكؾ اإل
فنعني بو كجكد نص  أما الركف الشرعي ,6خارجي أما الركف المعنكم فيك يكمف في نفس الجاني

قانكني يحدد الجريمة كالجزاء الجنائي عمى سمككيات معينة كالذم ينقميا مف دائرة اإلباحة إلى دائرة 
 :ر ما ىك تاؿعب الركف المادم كالركف المعنكمكسكؼ نكضح  ,0التأثيـ

 المطمب األول : الركن المادي في الجريمة اإللكترونية .

 الجريمة اإللكترونية .في المطمب الثاني : الركن المعنوي 

 

 المطمب األول

 الركن المادي في الجريمة اإللكترونية
السمكؾ ىك القاسـ المشترؾ بيف جميع الجرائـ, كىك العنصر األكؿ مف عناصر الركف يعد  

, كيجب أف يككف المكضكع الذم يقع عميو السمكؾ محؿ حماية مف قبؿ المشرع, مجريمةم لالماد
كال عقاب إال عمى األفعاؿ نص المشرع الفمسطيني عمى أف: "...ك , 9القانكفكأف يككف مجـر بنص 
, كيجب أف يترتب عمى ىذا السمكؾ نتيجة إجرامية كىك العنصر الثاني لمركف 7"البلحقة لنفاذ القانكف

                                                           
, الجزء األكؿ, القسـ العاـ, دار النيضة العربية, القاىرة, الوسيط في قانون العقوباتأحمد فتحي سركر,  6

 .051ـ, ص6386
9
.663, مرجع سابؽ, صمبادئ قانون العقوبات الفمسطينيقادر جرادة, عبد ال
 .663صالمرجع السابؽ, جبلؿ ثركت,  9
 ـ.0225مف القانكف االساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  65راجع المادة  8
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المادم لمجريمة, كىك األثر الذم يتركو السمكؾ اإلجرامي سكاء كاف فعبلن أـ تركان في العالـ 
يك الضرر الذم يصيب المصمحة التي ذلؾ طبقان لبلتجاه المادم, أما االتجاه القانكني فك  الخارجي

عبلقة السببية بيف السمكؾ سكاء كاف فعؿ أـ امتناع كبيف  يا الشارع, أما العنصر الثالث فيكيحمي
 .6راميةالنتيجة اإلجرامية, كبمعنى أخر لكال السمكؾ فعبلن أـ امتناعان ما كانت لتحدث النتيجة اإلج

كتفى بالسمكؾ أك النشاط اإلجرامي فقط ليتحقؽ الركف المادم اأما المشرع الفمسطيني فقد  
النتيجة اإلجرامية كعبلقة السببية, فيكفي أف يباشر المجـر سمككو  ىلمجريمة دكف النظر إل

ب تحقؽ اإلجرامي لمقكؿ بأف الركف المادم لمجريمة أكتمؿ, إال إذا كانت ىناؾ بعض الجرائـ تتطم
ال عبرة  الركف المادم فييا, كنص المشرع الفمسطيني في ذلؾ عمى أف: "النتيجة اإلجرامية الكتماؿ 

لمنتيجة التي كاف القصد أف يؤدم إلييا ارتكاب فعؿ أك ترؾ إال إذا كرد نص صريح عمى أف نية 
مف ذلؾ  الكصكؿ إلى تمؾ النتيجة تؤلؼ عنصران مف عناصر الجـر الذم يتككف كمو أك بعضو

 .0"الفعؿ أك الترؾ

النتيجة  ىكتفى لقياـ الجريمة السمكؾ الجنائي, دكف النظر إلككذلؾ المشرع األردني ا 
اإلجرامية التي كاف يبتغييا الجاني, إال إذا كانت الجريمة تتطمب تحقؽ نتيجة معينة, كىذا ما نص 

ـ حيث 6312لسنة  61دني رقـ مف قانكف العقكبات األر  15عميو المشرع األردني في المادة رقـ 
ذا كرد نص صريح إال إلييا ارتكاب فعؿ إذا كاف القصد أف يؤدم إال عبرة  لمنتيجة نص عمى أف: "

عمى أف نية الكصكؿ الى تمؾ النتيجة تؤلؼ عنصران مف عناصر الجـر الذم يتككف كمو أك بعضو 
 .9"مف ذلؾ الفعؿ

في الجرائـ اإللكتركنية ال بد مف كجكد بيئة أنو لكي يتكفر الركف المادم  كنرل مما تقدـ 
, كأف يككف الجياز أك ىاتؼ محمكؿ رقمية, تتمثؿ في جياز إلكتركني مثؿ الحاسب اآللي

اإللكتركني متصؿ باإلنترنت في الجرائـ المتصمة باإلنترنت, فبدكف ما ذكر ال يمكننا مباشرة 
ف أىـ ا قمنا بأف الجياز اإللكتركني مالسمكؾ اإلجرامي, كال نككف بصدد جريمة إلكتركنية فكم

 عناصر الجريمة اإللكتركنية.

                                                           
 كما بعدىا. 698سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  1
 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  66/0رقـ  راجع المادة 9
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات 6312لسنة  61رقـ  ردنيمف قانكف العقكبات األ 15راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html:الرابط التالياألردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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كفي ضكء ما سبؽ سنتناكؿ بالتفصيؿ السمكؾ كالنتيجة اإلجرامية كعبلقة السببية في  
 الجرائـ اإللكتركنية عبر الفركع اآلتية:

 الفرع األول

 سموك في الجرائم اإللكترونيةال

بشكؿ عاـ ىك كجكد حاسب آلي, فبدكف الحاسب اآللي  مف أىـ ما يميز الجرائـ اإللكتركنية 
ال يمكننا تصكر كجكد جريمة إلكتركنية, كيعد حيازة الحاسب اآللي كاإلنترنت مشركع, كما أف 

ىذا الكسائؿ الحديثة لغايات  ستخدـؿ عاـ, كلكف الخبلؼ يثكر حيف تاستخداميما مشركع كأص
إلجرامي في الجرائـ مف أىـ مقكمات السمكؾ اتعد الكسيمة اإللكتركنية لذلؾ غير مشركعة, ك 

, فالسمكؾ ىنا يتطمب كجكد بيئة رقمية مف حيث الجياز اإللكتركني لمجرائـ اإللكتركنية اإللكتركنية
بشكؿ عاـ, كاالتصاؿ باإلنترنت لجرائـ اإلنترنت بشكؿ خاص, كما كيتطمب األمر معرفة بكيفية 

ر مخمة باآلداب عمى الجياز, أك إعداد برنامج فايركس تحميؿ صك كيفية استخداـ ىذه التقنية مثؿ 
 .  6عبر اإلنترنت هتجييزان لنشر 

لمجرائـ اإللكتركنية, فيذا يجعؿ  ان إيجابي ان مادي ان إف المنطؽ التقني الذم ذكرناه يمثؿ سمكك  
الجرائـ اإللكتركنية ذات طابع مكحد يتمثؿ في السمكؾ كالنشاط المادم كعنصر اساسي لمجرائـ 
اإللكتركنية, كنممس ذلؾ عندما نص المشرع المقارف عمى الجرائـ التي ترتكب عبر الحاسكب حيث 
قرر عبارة " إذا ارتكبت الجريمة باستخداـ الحاسكب...", كعبارة "باستخداـ المعالجة اآللية لمبيانات" 

 .0كبيذه الحاالت ادرؾ المشرع القيمة المكحدة لمشركع في الجرائـ اإللكتركنية

ف: األكلى كىي السمكؾ اإليجابي كالذم مكؾ في الجرائـ اإللكتركنية صكرتيكيتخذ الس 
يتمثؿ في العالـ الخارجي مف حركات عضكية يأتييا الجاني بيدؼ االعتداء  بدنييتطمب مجيكد 

عمى المصمحة التي يحمييا الشارع, كمثاؿ ذلؾ في الجرائـ اإللكتركنية كؿ األفعاؿ التي يرتكبيا 
 .بلؼ البيانات أك سرقتيا أك نسخيافي التبلعب ببرامج كبيانات الحاسب اآللي بيدؼ إت الجاني

                                                           
 كما بعدىا. 980سابؽ, ص المرجع ال, حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ,   1
الجرائم الناشئة عن استخدام , نقبلن عف عمر محمد يكنس, 94سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 9

 .050ـ, ص0227, جامعة عيف شمس/كمية الحقكؽ, دكتكراه, رسالة اإلنترنت
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كمثاؿ السمكؾ اإلجرامي اإليجابي استخداـ الجاني كسائؿ االتصاؿ بشكؿ غير قانكني,  
يقكـ بإجراء المكالمات المحمية أك الدكلية بشكؿ غير  كأكأف يقكـ باختراؽ شبكات االتصاؿ 

دفعة الرسـك المستحقة, أك أف يقـك الجاني باختراؽ شبكات االتصاؿ كيحصؿ  مشركع, أم بدكف
 .6عمى بيانات الشركات الخاصة كيقـك بنشرىا, أك ييدد أصحابيا باستخداميا بشكؿ غير مشركع

, فمف 0االمتناع عف إتياف أمر يكجبو المشرعكىك  ,أما الصكرة الثانية كىي السمكؾ السمبي 
بالكؼ عف عمؿ معيف كاف مف الكاجب مباشرتو, كىذا االمتناع عف قاعدة  الممكف ارتكاب جريمة

فرضيا المشرع, مثؿ امتناع المنقذ البحرم مف إنقاذ غريؽ كاف بإمكانو إنقاذه, أما صكر  ةأمر 
االمتناع في الجرائـ اإللكتركنية فيي مع اختبلؼ الفقياء متكافرة كمف الممكف حدكثيا, مثؿ امتناع 

عف جريمة ماية بيانات كمعمكمات الشركة التي يعمؿ بيا, أك عدـ اإلببلغ مف عف حأمكظؼ 
لمحفاظ عمى حقكؽ الغير كخصكصيتيـ, أك عدـ التدخؿ لمحفاظ عمى اسرار الدكلة في الجرائـ التي 

 .   9مف الدكلةأتمس 

ف السمكؾ في الجرائـ اإللكتركنية يتـ عف طريؽ الكسيمة كىي الجياز أكخبلصة القكؿ 
نترنت لمجرائـ المرتبطة باإلنترنت, كبدكف ىذه تركني أيان كاف نكعو أك شكمو, كاتصاؿ بشبكة اإلاإللك

الكسيمة ال يمكف مباشرة السمكؾ اإلجرامي, كقد يككف السمكؾ ايجابي بمباشرة الفعؿ مف الجاني كىك 
سائؿ كالذم يرتكب عمى ىيئة فعؿ مادم باستخداـ أحدل الك  أغمب صكر الجرائـ اإللكتركنية

, كقد يككف السمكؾ سمبي باالمتناع عف فعؿ كاف مف الكاجب اتيانو كىك نادر الحدكث اإللكتركنية
 كفي الغالب يرتكب مف قبؿ مكظفيف مختصيف.

 الفرع الثاني

 إلجرامية في الجرائم اإللكترونيةالنتيجة ا

ىي عبارة عف مف عناصر الركف المادم لمجريمة, ك  انيالنتيجة اإلجرامية ىي العنصر الث 
الضرر الذم نتج عف السمكؾ اإلجرامي سكاء كاف فعبلن أـ تركان, كىك األثر الخارجي الذم يتكلد 

                                                           
, المرجع السابؽ, الجرائم المستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثةعبد الفتاح بيكمي حجازم,  6

 .011ص
 .52, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 9
إلكتركنية,  ةنسخ مركز األعبلـ األمني, القاىرة, ,ي جرائم اإلنترنتالسموك اإلجرامي فإبراىيـ محمكد المبيدم,  3

 .05ص
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عف السمكؾ كيحدث تغييران يعتد بو القانكف, كذلؾ طبقان لمتصكر المادم لمنتيجة, أما التصكر 
 .6يك االعتداء عمى المصمحة التي يحمييا القانكففالقانكني أك الشرعي 

 ىكمثاؿ تحقؽ النتيجة اإلجرامية في الجرائـ اإللكتركنية الطبيب المعالج الذم يدخؿ إل 
أك مكاف أخر, ثـ يقكـ بتغيير معدؿ دكاء ألحد  وشفى عف طريؽ اإلنترنت مف منزلقاعدة بيانات الم

لطبيب, كالذم يككف لديو ا لسمكؾ المرض بيدؼ قتمو, فإذا مات المريض تحققت النتيجة اإلجرامية
العمـ الكافي بالفعؿ الذم ارتكبو, فضبلن عف ذلؾ فيك يممؾ كممات المركر الخاصة بقاعدة بيانات 

 .0ى األمر الذم يسر لو ارتكاب جريمتوالمستشف

كذلؾ يعتبر إتبلؼ البيانات كالمعمكمات بسبب نشر الفيركسات أك اختراؽ األجيزة ىك  
مف السيؿ اكتشافيا كتقديرىا, كما قد  تقنيةاألثر كالنتيجة المترتبة عمى تمؾ الجرائـ, كىذه األضرار 

أك إنشاء مكاقع تبث األفكار  رنتيككف الضرر معنكم مثؿ ذـ أك سب شخص عف طريؽ اإلنت
المسمكمة ألفراد المجتمع, أك اختراؽ مكاقع المؤسسات الحككمية بيدؼ االطبلع عمى األسرار 

 , فيذه الجرائـ أثرىا معنكم يخضع تقديرىا لمسمطة التقديرية لمقاضي المختص.كاالقتصاديةاألمنية 

 الفرع الثالث

 يةالسببية في الجرائم اإللكترون عالقة

بعبلقة السببية ىي العبلقة بيف السمكؾ اإلجرامي فعبلن أـ تركان كبيف النتيجة  ُيقصد 
اإلجرامية, بمعنى أف السمكؾ اإلجرامي ىك السبب في إحداث النتيجة اإلجرامية, كلكال ىذا السمكؾ 

يا مف كتبرز األىمية القانكنية لعبلقة السببية مف حيث أن, 9ما كانت لتحدث النتيجة اإلجرامية
العناصر األساسية المككنة لمركف المادم لمجريمة, كتحققيا شرطان جكىريان مف شركط المسئكلية 

تكافرت أسباب قياـ  ككانت ىناؾ إرادة حرة كاعية السمكؾ ىالجزائية, فإذا اسندنا النتيجة اإلجرامية إل
كالسمكؾ انتفت المسئكلية  المسئكلية الجزائية, أما إذا لـ يكف ىناؾ عبلقة بيف النتيجة اإلجرامية

 .7الجزائية

                                                           
 .600, صالمرجع السابؽجبلؿ ثركت,  6
 .988سابؽ, ص المرجع ال, حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ,  0
 .78سابؽ , صالمرجع ال,  جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, خريفكآأسامة أحمد المناعسة  9
 كما بعدىا. 674سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  7
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عبلقة السببية في جريمة التعدم عمى الحؽ في الخصكصية, يجب أف يككف  كي تكتمؿكل 
ىناؾ اتصاؿ باإلنترنت مف خبلؿ جياز إلكتركني, كمف ثـ اختراؽ جياز ما أك مكقع ما كالكصكؿ 

عمكمات عبر مكقع معد مسبقان بياناتو الخاصة, كبعدىا يتـ نشر ىذه البيانات مف صكر أك م ىإل
لذلؾ, أك عف طريؽ المكاقع اإللكتركنية مثؿ مكاقع التكاصؿ االجتماعي, كتثبت كذلؾ عبلقة 
السببية في جريمة حيازة صكر إباحية ألطفاؿ في حاسكب بمجرد ثبكت الضرر مف خبلؿ بث ىذه 

 .  6ياتداكل كأ يارضع كأ ياالصكر, فتظير عبلقة السببية بيف حيازة ىذه الصكر كبيف تركيج

 أمثمة عمى الركن المادي في بعض الجرائم اإللكترونية:

إف أكثر الجرائـ التي تكقع خسائر مادية ىي جرائـ السرقة اإللكتركنية, كأغمب ىذه الجرائـ  
الحصكؿ عمى بيانات العمبلء في أك ترتكب عبر اختراؽ مكاقع البنكؾ لسرقة الحسابات البنكية, 

ما يشمؿ الحصكؿ عمى بيانات أك معمكمات دكف الحصكؿ عمى إذف مف صاحب الشركات, ككؿ 
المحؿ اإللكتركني, فذلؾ يكفي لقياـ الركف المادم لجريمة السرقة اإللكتركنية, كفي جريمة اإلتبلؼ 
اإللكتركنية فيناؾ عدة طرؽ قد ينتيجيا المجـر اإللكتركني في ارتكاب جريمتو, إما عف طريؽ 

يانات األساسية لممحؿ اإللكتركني, أك عف طريؽ االتصاؿ عف بعد كالدخكؿ لبرامج إتبلؼ قاعدة الب
تبلؼ البرامج كالبيانات كالمعمكمات, أك عف طريؽ إرساؿ برامج فايركس لتدمر  الحاسب اآللي كا 

 .  0البيانات كالمعمكمات تمقائيان 

ف الركف المادم في ىذه كمف الجرائـ اإللكتركنية المنتشرة بكثرة جرائـ الذـ كالقذؼ, كيتكك 
الجرائـ مف النشاط الخادش لمشرؼ كاالعتبار, الذم يرتكبو الجاني عف طريؽ الحاسب اآللي أك 

 وأك تشبييبالمجني عميو الياتؼ المحمكؿ, مثؿ إرساؿ رسائؿ نصية بيا عبارة تمصؽ صفة سيئة 
 إللكتركنيةاالكسائؿ  بحيكاف, كقد ترتكب ىذه الجريمة بإرساؿ ممؼ صكتي أك صكرة أك غيرىا مف

 . 9الحديثة

الجاني  في قياـكيتمثؿ الركف المادم في جريمة سرقة البرامج اإللكتركنية الستعماليا, 
باالستيبلء عمى ىذه البرامج قبؿ استعماليا, فاالستعماؿ ال يمكف تصكره قبؿ حدكث استيبلء عمى 

                                                           
 .93سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 6
 اإلسكندرية, دار الجامعة الجديدة,, الحماية الجنائية لممحل اإللكتروني في جرائم المعموماتيةناير نبيؿ عمر,  0

 .46ـ, ص0260
 .  021سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,   3
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أف يستكلي السارؽ عمى حيازة الشيء  البرنامج, فممقكؿ بكجكد الركف المادم لجريمة السرقة ال بد
 .6المسركؽ حتى يتمكف مف استعمالو

كفي جريمة الكلكج كالبقاء في نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات, يمـز لقياـ الركف المادم أف 
يؤدم إلى انتياؾ نظاـ الحماية األمنية التي  باستخداـ جياز إلكتركنييقكـ الجاني بنشاط مادم 

مف محاكالت العبث بيا أك  لكتركنيك اإلدارات أك الشركات لحماية نظاميا اإلتضعيا المؤسسات أ
 .0يعبر عف إرادتو في البقاء داخؿ ىذا النظاـك تعديميا أك اتبلفيا, 

 المطمب الثاني

 الركن المعنوي في الجريمة اإللكترونية

لنفسية لمجاني عنو بأنو الحالة ا التعبيرالركف المعنكم ىك النصؼ اآلخر لمجريمة, كيمكف  
كقت ارتكاب جريمتو, حيث ال تقكـ الجريمة قانكنان بدكنو, فبل بد مف تكافر اإلرادة اآلثمة لدل 

ال كما الجاني عند إقدامو عمى السمكؾ اإلجرامي,  الركف  ىنتفايجب أف تككف األفعاؿ إرادية, كا 
خالفتيا انكنية, ليترتب عمى مالمعنكم لمجريمة, كأف تككف ىذه األفعاؿ متجو نحك مخالفة القكاعد الق

 .9الجزاء الجنائي المناسب

مف  90نص المشرع القطرم عمى الركف المعنكم صراحة في المادة رقـ في إطار ذلؾ ك 
يتكفر الخطأ باتجاه  يتككف الركف المعنكم لمجريمة مف العمد أك الخطأقانكف العقكبات عمى أف: "

فعؿ, بقصد إحداث النتيجة التي يعاقب عمييا القانكف  إرادة الجاني إلى ارتكاب فعؿ أك امتناع عف
أك  االحتياطأك عدـ  االنتباهبسبب خطأ الجاني, سكاء كاف ىذا الخطأ بسبب اإلىماؿ أك عدـ 

كيسأؿ الجاني عف الجريمة سكاء ارتكبيا , الطيش أك الرعكنة أك عدـ مراعاة القكانيف أك المكائح
 .7"تكفر العمد صراحة عمدان أـ خطأ, ما لـ يشترط القانكف

                                                           
, الطبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, التكنولوجيا الحديثة والقانون الجنائيمحمد حّماد الييتي,  6

 .007ـ, ص0262
, الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, جرائم نظم المعالجة اآللية لمبيانات ببلؿ أميف زيف الديف, 0

 .046ـ, ص0228
 كما بعدىا. 026سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,   3
في مكقع الميزاف, البكابة , مشار إليو 0227 لسنة( 66) رقـ مف قانكف العقكبات القطرم 90راجع المادة رقـ  8

 . /http://www.almeezan.qaالقانكنية القطرية عبر الرابط التالي:  
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حاؿ ارتكاب جرمو, دكف إجبار أك إكراه  حرة كاعيةكيجب أف يككف الجاني متمتعان بإرادة 
رتكب جريمتو كىك متمتعان بحرية االختيار كالتمييز, فبل ينسب السمكؾ معنكيان لمف امف أحد, فيككف 

, كىذه اإلرادة يتبعيا تحمؿ لـ يكف لديو القدرة عمى االختيار أك التمييز ساعة ارتكاب الجريمة
 . 6المسئكلية القانكنية كالجزائية عف األفعاؿ المخالفة لمقانكف

الركف المعنكم مف العناصر القانكنية المككنة لمجريمة, كعمييا يترتب تكييؼ الجزاء ف
الجنائي, فالجريمة تككف في أغمب األحياف قصدية كتتخذ صكرة القصد الجنائي, كلكف ىناؾ صكر 

 ذلؾ عبر الفركع التالية: بيفتسمى الخطأ غير المقصكد, كعميو سن أخرل

 الفرع األول

 اإلجرامي في الجرائم اإللكترونيةالقصد 

إف أغمب الجرائـ الجزائية ترتكب بصكرة قصدية, كلذلؾ فإف القصد الجنائي مف أكثر صكر  
شكؿ عاـ, كيعتبر القصد الركف المعنكم تصكران, كىك متمـ لمركف المعنكم بشكؿ خاص كلمجريمة ب

عنصر فاصؿ في تحديد العقكبة, ألف عقكبة الجريمة القصدية تختمؼ عف عقكبة الجريمة غير 
 قصدية.ال

كلـ يعرؼ المشرع الفمسطيني القصد الجنائي, كترؾ ىذا األمر لمفقو كالقضاء ليقكما بشرحو  
كىما العمـ كاإلرادة,  يفاسيمف عنصريف أس أف القصد الجنائي يتككفكتفصيمو, حيث اعتبر الفقو 

يكفي أف تتجو ة اإلرادة, فطبقان لنظرية العمـ ف نظرية العمـ كنظريينظريت ىإلالغربي انقسـ الفقو ك 
النتيجة اإلجرامية  ىالسمكؾ اإلجرامي فقط لكي يقكـ القصد قانكنان, دكف النظر إل ىإرادة الجاني إل

 .0إلرادة اإلنساف في كقكعيافيي مف الطبيعي أف تتكلد كأثر لمسمكؾ ال دخؿ 

أما طبقان لنظرية اإلرادة فالقصد الجنائي يتكفر عندما يريد الجاني السمكؾ اإلجرامي 
باإلضافة لمنتيجة, كىذا عمى خبلؼ نظرية العمـ التي أراد فييا الجاني السمكؾ دكف النتيجة, 

مجرميف عند اقترافيـ لسمكؾ كالحقيقة أف نظرية اإلرادة ىي أكثر كاقعية مف نظرية العمـ, فكؿ ال

                                                           
 .8صغزة, غير متضمف مكاف كسنة النشر, , كمية الشرطة الفمسطينية,قانون العقوبات العامأميف محمد نكفؿ,   1
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النتيجة, كليس لمجرد السمكؾ, كمف خبلؿ ىذه النظرية يمكننا التمييز بيف القصد  ءمعيف فيك البتغا
 . 6الجنائي كالخطأ غير المقصكد

حيث نص  6312لسنة  61أما المشرع األردني فقد عرؼ النية في قانكف العقكبات رقـ  
, كىذا ما أخذ بو المشرع 0"لجريمة عمى ما عرفيا القانكفالنية: ىي إرادة ارتكاب اعمى أف: "

ف ا  تعد الجريمة مقصكدة ك الفمسطيني في الضفة الغربية, ككذلؾ نص المشرع األردني عمى أف: " 
ذا كاف قد تكقع حصكليا فقبؿ إتجاكزت النتيجة الجرمية الناشئة عف الفعؿ قصد الفاعؿ 

 .9.."بالمخاطرة

ىاـ في معرفة طبيعة السمكؾ المرتكب كماىيتو كاليدؼ منو,  القصد الجنائي لو دكر إف 
النص القانكني الكاجب تطبيقو, كالذم  كني لمجرائـ اإللكتركنية, كذلؾ لمعرفةكتحديد التكييؼ القان

يتناسب مع الجريمة اإللكتركنية الكاقعة, فأغمب الجرائـ اإللكتركنية تتـ بخطكة أكلى كىي الدخكؿ 
ليو, كمف ثـ ينفذ المجـر اإللكتركنية ىدفو مف كراء االختراؽ, فإما أف يككف ىدفو لمنظاـ أك الكلكج إ

سرقة معمكمات أك إتبلفيا أك نسخيا أك تزكيرىا أك أم مف الجرائـ اإللكتركنية األخرل, فإف لـ يثبت 
 .  7اليدؼ مف كراء االختراؽ كالكلكج لمنظاـ نكف بصدد جريمة الدخكؿ الغير مشركع

مشركع لؤلنظمة, كبيف الية القصد الجنائي في التمييز بيف جريمة الدخكؿ غير أىم تبرزك  
جريمة تجاكز الصبلحيات المسمكح بيا, فاألكلى القصد الجنائي فييا كاضح كىك أف الدخكؿ 
لؤلنظمة في حد ذاتو جريمة يعاقب القانكف عمييا, كالقصد فييا ىك الدخكؿ لمنظاـ كاختراقو كالكلكج 

ثانية فيككف المخترؽ لو الصبلحية لمدخكؿ لمنظاـ, كلكنو تجاكز صبلحيتو كتعدل إليو, أما ال

                                                           
 .596, 592المرجع السابؽ, ص, سركر فتحي أحمد 1
لسنة  61مف قانكف العقكبات األردني, كقانكف العقكبات المطبؽ في الضفة الغربية رقـ  19راجع المادة رقـ  9

:  الرابط التاليكالرأم, عبر  , مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع6312
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لسنة  61مف قانكف العقكبات األردني, كقانكف العقكبات المطبؽ في الضفة الغربية رقـ  17راجع المادة رقـ  9
: الرابط التالية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر , مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردني6312
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, فكبل الحالتيف تعتبر جريمة كلكف كؿ منيما جريمة تختمؼ عف 6ماكف المسمكح لو الدخكؿ فييااأل
 , كالقصد الجنائي فييا لو دكر في تحديد نكع الجريمة.لاألخر 

ي جرائـ التيديد مثؿ جرائـ التيديد عبر البريد فى القضاء األمريكي بالقصد العاـ فاكتك  
اإللكتركني, مع عدـ ممانعتو باألخذ بالقصد الخاص في ذات الجرائـ, كذلؾ عمى خبلؼ المشرع 
الفرنسي كالذم افترض سكء النية كاشترط كجكد قصد خاص في الجرائـ اإللكتركنية, فقد اشترط 

تتعمؽ بسرية االتصاالت, كمف ذلؾ البريد اإللكتركني االعتداء عمى الحياة الخاصة في الجرائـ التي 
 .0ككنو يعد مف كسائؿ االتصاؿ الحديثة الخاصة

ف أغمب الجرائـ اإللكتركنية ترتكب بشكؿ قصدم, كذلؾ بسبب طبيعة أ سمؼكنرل مما  
كؾ أك معرفة السم ىذه الجرائـ, كالتي تتطمب عمـ كافي حكؿ الجياز اإللكتركني كالبيئة اإللكتركنية

أك مف لديو عمـ كافي  ال ترتكب إال مف خبير أك متخصص غالبان  , كما أنيااإلجرامي في حد ذاتو
, فيككف المجـر في أغمب األحياف ممـ بكافة الجكانب الفنية لجريمتو, حكؿ الجريمة التي ارتكبيا

لحاسب اآللي كالبدء مف بداية جمكسو أماـ اكالنتيجة التي ينشدىا كىك يعمؿ لتحقيؽ غايتو المنشكدة 
, كلكف قد تككف ىناؾ بعض الحبلت التي ال يتكافر فييا النية اإلجرامية لدل الجاني, خداموفي است

كأف يدخؿ شخص إلى نظاـ إلكتركني محظكر الدخكؿ أك البقاء فيو, كىك يحسب أف الدخكؿ 
 .ألنو لـ يرد النتيجة كالبقاء فيو مشركع, فينا ال يتكافر القصد اإلجرامي لدل الفاعؿ

 الفرع الثاني

 المقصود في الجرائم اإللكترونية الخطأ غير

الركف المعنكم في الجرائـ الغير يمثؿ ىك أحد صكر الركف المعنكم, كىك  9الخطأ 
كؿ مف  /6مف قانكف العقكبات عمى أف: " 60مقصكدة, كنص المشرع الفمسطيني في المادة رقـ 

                                                           
 .939سابؽ, ص المرجع ال, حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ,  1
 .93سابؽ, صالمرجع العمي جبار الحسيناكم,  0
3
 فعبلن  أتى مف كؿ" عمى أنو:6391لسنة  47العقكبات الفمسطيني رقـ  مف قانكف 079المادة رقـ نصت 
 ضرران  يمحؽ أف معيا يحتمؿ بصكرة أك لمخطر إنساف حياة يعرض أف شأنو مف إىماؿ أك بطيش اآلتية األفعاؿ مف

 تسيير أك قيادة في اشترؾ أك قاد( ب) أك عاـ, طريؽ عمى حيكانان  ركب أك مركبة ساؽ( أ) :أم آخر, بشخص
 كؿ لتبلفي الحيطة اتخاذ اغفؿ أك االلتياب سريعة أخرل مادة أية أك النار بكاسطة فعبلن  ارتكب( ج) أك سفينة,
 =لتبلفي الحيطة اتخاذ أغفؿ( د) أك حكزتو, في المكجكدة االلتياب السريعة المكاد أك النار مف كقكعو يحتمؿ خطر
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حكاؿ خاصة ككاف مخطئان في اعتقاده أد بكجك  أك تركان كىك يعتقد اعتقادان صادقان كمعقكالن  ارتكب فعبلن 
ذلؾ, ال يككف مسؤكالن جزائيان عف الفعؿ اك الترؾ الذم ارتكبو إلى درجة تفكؽ المسؤكلية التي تترتب 

ف ال يعمؿ بيذه أيجكز / 0, عميو فيما لك كاف كاقع الحاؿ مطابقان لؤلحكاؿ التي اعتقد بكجكدىا
  "6.ذلؾ في التشريع الذم يتعمؽ بالمكضكعب يك ضمني يقضأذا كرد نص صريح إالقاعدة 

نص عمى صكرة الخطأ غير المقصكد ص السابؽ أف المشرع الفمسطيني نستنتج مف الن 
فترض المشرع الفمسطيني ضمنيان حسف نية مرتكب السمكؾ بأنو اككضع ليا شركط كأحكاؿ معينة, ك 

الجاني أم مسئكلية جزائية عف  ال يتحمؿ لذلؾلـ يتكقع حدكث النتيجة التي افضى سمككو إلييا, ك 
إلغاء ىذه القاعدة, كأف يتحمؿ الجاني نص صريح أك ضمني  الخطأ الذم ارتكبو, إال إذا اشترط

 الجزاء الجنائي عمى الخطأ الذم ارتكبو.

فالمشرع الفمسطيني ال يقرر المسئكلية الجزائية عف الخطأ إال بنص خاص, كأف يككف  
 لعقمية, فالجاني ىنا أراد السمكؾ كلكنو لـ يرد كلـ يتكقع النتيجة.الجاني متمتعان بكامؿ قكاه ا

 17ككذلؾ المشرع األردني حيث نص عمى صكر الخطأ غير المقصكد في المادة رقـ  
أك قمة االحتراز أك  اإلىماؿذا نجـ الفعؿ الضار عف إيككف الخطأ  مف قانكف العقكبات عمى أف: "
 .0"عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة

في الجرائـ اإللكتركنية, كذلؾ لما ذكرنا بأف المشرع  الخطأ الغير مقصكد متصكر فإ 
, كذلؾ بالرغـ مف أف الجرائـ اإللكتركنية يرتكب 9الفمسطيني كاألردني قد نصا صراحة عمى الخطأ

                                                                                                                                                                          

 معالجتو نفسو عمى أخذ شخصان  عالج( ىػ) أك حكزتو, في مكجكد حيكاف مف الخطر مف كقكعو يحتمؿ قد ما=
( ز) أك خطرة, أك سامة مادة أك عبلجان  شخص أم ناكؿ أك باع أك قدـ أك صرؼ( ك) أك جراحية, أك طبية معالجة
 مف عنيا ينجـ قد ما لتبلفي البلزمة الحيطة اتخاذ أغفؿ أك جزئيان  أك كميان  إليو بيا عيد بآالت يتعمؽ فعبلن  ارتكب

 قد ما لتبلفي البلزمة الحيطة اتخاذ أغفؿ أك حيازتو في مكجكدة مفرقعة بمكاد يتعمؽ فعبلن  ارتكب( ح)أك األخطار,
 ".األخطار مف عنيا ينجـ

 .6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  60راجع المادة رقـ  6
لسنة  61الضفة الغربية رقـ  مف قانكف العقكبات األردني, كقانكف العقكبات المطبؽ في 17راجع المادة رقـ  9

: الرابط التالير , مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عب 6312
http://www.lob.gov.jo/ l. 

 . 74, 71أنظر ما سبؽ ص  9
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أغمبيا بشكؿ قصدم, كىذا ما نص عميو المشرعاف األردني كالفمسطيني في المكاد التي تعاقب عمى 
 جرائـ اإللكتركنية بأف ذكرا لفظ )عمدان أك قصدان(.ال

فالخطأ أك الجيؿ مف المتصكر كقكعو في الجرائـ اإللكتركنية, كىذا يمكننا استنباطو مف  
خبلؿ النصكص العقابية لمجرائـ اإللكتركنية, فعمى سبيؿ المثاؿ ذكر المشرع الدخكؿ غير المشركع, 

فربما يككف الجاني مف المستخدميف الجدد لمحاسب اآللي  االحتجاج بالخطأ أك الجيؿ, و يمكففإن
كقد دخؿ نظاـ كىك ال يعمـ بأف الدخكؿ في النظاـ أك البقاء فيو محظكر, أك كاف يعتقد بأف الدخكؿ 

 .6ليذا النظاـ مباح

جريمة عدـ االببلغ عف انشطة غسيؿ األمكاؿ المشبكىة أك التقصير في الكشؼ  ال تعدك  
خبلؿ باإلببلغ عف األنشطة المصرفية أك البنكية المشبكىة كالتي كاف مف عنيا, كجريمة اإل

ىماؿ, كلكنيا تكقع  المفترض اإلببلغ عنيا, مف صكر الجرائـ العمدية فيي ترتكب عف خطأ كا 
مسئكلية جزائية كمدنية كتأديبية بحؽ مف أىمؿ أك قصر في أداء كاجباتو, خاصة مف كاف في عمؿ 

 .0لحيطة كالحظررسمي ككاف عميو تحرم ا

 أمثمة عمى الركن المعنوي في الجرائم اإللكترونية:

نكية, كذلؾ يثبت الركف المعنكم في جرائـ السرقة التي تقع عمى األمكاؿ اإللكتركنية المع 
العمـ  عمىالعاـ, فجريمة السرقة تعد مف الجرائـ القصدية, كالتي ترتكز  مف خبلؿ تكافر القصد
رادتو تتجو نحك ىذا الفعؿ لتحقيؽ النتيجة كاإلرادة, بأف يككف الج اني عمى عمـ بالفعؿ الذم يرتكبو كا 
كجكد قصد خاص بجانب القصد العاـ في جريمة  عمى الفقياءأجمع , ك 9اإلجرامية التي يبتغييا

السرقة اإللكتركنية, كالمتمثمة بأف تككف نية الجاني تتجو نحك تممؾ البيانات أك المعمكمات 
القصد في نتفي لديو مغنط ثـ أطمع عمى محتكاه كأرجعو يقاـ شخص بسرقة قرص مالمسركقة, فمك 

                                                           
, رسالة ماجستير, جامعة نايؼ العربية لمعمـك القصد الجنائي في الجرائم المعموماتيةمركاف مرزكؽ الركقي,  6

 .606ـ, ص0266 السعكدية, األمنية,
تطكير بعنكاف ", مقدمة لكرشة عمؿ  لكترونية"ورقة عمل بعنوان "صور الجرائم اإل تكر يكنس عرب, محامي الدكال 0

ابريؿ  7-0 ,سمطنة عماف –" ىيئة تنظيـ االتصاالت / مسقط لكتركنيةمجاؿ مكافحة الجرائـ اإلالتشريعات في 
 نصكرة, مصر, عبر الرابط التالي:مكقع منتدل كمية الحقكؽ لجامعة الم , مشار إليو عبر90ـ , ص0221

http://www.flaw.net   
 . 682سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 3
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نية كتصبح الجريمة ىنا مجرد حيازة, فبل بد مف تكافر القصد الخاص في  تممؾ الماؿ اإللكتركني,
 .6تممؾ الماؿ اإللكتركني المسركؽ

ذ فييا الركف تخكجريمة الذـ مف الجرائـ العمدية التي يكفي إلثباتيا القصد العاـ, كي 
جنائي, بعنصريو العمـ كاإلرادة فيكفي إلثبات ذلؾ أف يككف الجاني يعمـ ال المعنكم صكرة القصد

رادتو ىي مف كجيت ىذه األباأللفاظ التي خرجت منو كأف القانكف يعاقب ع قكاؿ, كيترجـ مييا, كا 
عف طريؽ أم  غيرىا ىذه األقكاؿ عمى أم شكبلن كانت كتابية أك سمعية أك إخراجذلؾ مف خبلؿ 

 .0كسيمة مف الكسائؿ اإللكتركنية

كجريمة اإلتبلؼ اإللكتركني مف الجرائـ القصدية, كالتي يعتبر الركف المعنكم فييا ىك  
تككف مف عنصريف العمـ كاإلرادة, يالقصد الجاني, فالقصد الجنائي في جريمة اإلتبلؼ اإللكتركنية 

بشكؿ عمدم, كاتجيت إرادتو ليذا الفعؿ ككاف يعمـ بأف فمك قاـ شخص بإتبلؼ برامج أك معمكمات 
عممو غير مشركع تكافر في حقة القصد الجنائي, عمى خبلؼ إذا ما قاـ بإتبلؼ برامج أك معمكمات 

 .9كاف مطالبان منو كمف الكاجب عميو إتبلفيا, فبل نكف ىنا بصدد جريمة اإلتبلؼ اإللكتركني

تزكير بطاقة االئتماف, ذلؾ ألنو يقكـ بتغيير الحقيقة كيتكافر الركف المعنكم فيمف يقكـ ب 
في البطاقة الممغنطة كىك يعمـ بجميع اركاف التزكير, كيترتب عمى ىذا الفعؿ ضرران يمحؽ بأحد 
األفراد أك المجتمع ككؿ, كىذا ىك القصد العاـ, أما القصد الخاص كىك نية المزكر في استعماؿ 

جراء عمميات السحب اإللكتركني عف طريقيابطاقة االئتماف في اغراض غير مشر   .7كعة كا 

أف القصد الجنائي ميـ في تحديد الجريمة, فإذا لـ يثبت كجكد القصد في  مما تقدـ كنرل 
داخؿ النظاـ تترتب جريمة أخرل كىي جريمة الدخكؿ الغير  ىكاف ىناؾ كلكج إلمثبلن, ك  اإلتبلؼ

لغة في تحديد نكع الجريمة كالتي يترتب عمييا الجزاء مشركع, كلذلؾ فإف الركف المعنكم لو أىمية با
 ي.الجنائ

 
                                                           

 . 672سابؽ, ص المرجع المحمد عمي العرياف,  1
 . 028سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  0
 .620, صالمرجع السابؽمر, ناير نبيؿ ع 9
, الطبعة األكلى, اإلصدار األكؿ, دار الثقافة االستخدام غير المشروع لبطاقات االئتمانكميت طالب البغدادم,  7

 .631ـ, ص0228لمنشر كالتكزيع, عماف, 
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 المبحث الثاني

 المحاولة في الجرائم اإللكترونية
المحاكلة اإلجرامية ىي البدء الفعمي في الجريمة, كىي مرحمة تأتي بعد مرحمة التخطيط   

ألسباب خارجة عف  في تنفيذ جريمتو دكف أف يكمميا أبدفمجاني كالتحضير كقبؿ تماـ الجريمة, 
( مف قانكف العقكبات 92/6, كنص المشرع الفمسطيني عمى المحاكلة في المادة رقـ )6إرادتو

يعتبر الشخص بأنو حاكؿ ارتكاب الجـر إذا ما شرع عمى أنو: " 6391لسنة  47الفمسطيني رقـ 
تو ىذه بفعؿ كاظير ني ,في تنفيذ نيتو عمى ارتكاب ذلؾ الجـر باستعماؿ كسائؿ تؤدم إلى كقكعو

, حيث اشترط المشرع 0"كلكنو لـ يتمكف مف تنفيذ نيتو إلى حد إيقاع الجـر ,مف األفعاؿ الظاىرة
تنفيذ بعض ك  ياالفمسطيني بدء الجاني في تنفيذ جريمتو مف خبلؿ إظيار نيتو عمى التصميـ الرتكاب

الفمسطيني عمى أف , كنص المشرع دكف إتماـ النتيجة التي يصبكا إلييا يااألفعاؿ المككنة ل
لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  08المحاكلة ال تشمؿ المخالفات في نص المادة رقـ 

بيذا  عكقصد المشر  9"المخالفة تشمؿ ال الفصؿ ىذا في الكاردة الجـر لفظة إفعمى انو: " 6391
 .الفصؿ أم الفصؿ الذم نص فيو عمى المحاكلة

مف قانكف  18ردني عمى المحاكلة بأف عرفيا في المادة ككذلؾ فقد نص المشرع األ  
الشركع: ىك البدء في تنفيذ فعؿ مف األفعاؿ  بأنيا: " 6312لسنة  61العقكبات األردني رقـ 

األفعاؿ البلزمة  تماـإذا لـ يتمكف الفاعؿ مف إالظاىرة المؤدية الى ارتكاب جناية أك جنحة, ف
, كاشترط المشرع األردني 7..."فييا إلرادتولة أسباب ال دخؿ لحصكؿ تمؾ الجناية أك الجنحة لحيمك 

 اقد أصاب كالفمسطيني ردنيألأف المشرع ا نرلحدكث المحاكلة أك الشركع في الجنايات أك الجنح, ك 
كثير كىي إما أف  في المخالفات, كألف المخالفاتال يمكننا تصكر حدكثيا في ذلؾ ألف المحاكلة 

 المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية عبر المطالب اآلتية: تناكؿ دراسةسن, كعميو تقع أك ال تقع

                                                           
 .649كما بعدىا  سابؽ, صالمرجع الجبلؿ ثركت,  6
 .6391لسنة  47سطيني رقـ ( مف قانكف العقكبات الفم92/6راجع المادة رقـ ) 9
3
.6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  08راجع المادة رقـ 
الضفة  , كقانكف العقكبات المطبؽ في6312لسنة  61مف قانكف العقكبات األردني رقـ  18راجع المادة رقـ  7

الرابط ديكاف التشريع كالرأم, عبر  دنية,, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األر  6312لسنة  61الغربية رقـ 
 .http://www.lob.gov.jo/ l:التالي

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 المطمب األول : الركن المادي لممحاولة في الجريمة اإللكترونية .

 محاولة في الجريمة اإللكترونية .المطمب الثاني : الركن المعنوي لم

 المطمب األول

 الركن المادي لممحاولة في الجريمة اإللكترونية
لركف المادم لممحاكلة في الجريمة اإللكتركنية بسمكؾ معيف ينفذه الجاني في العالـ يتمثؿ ا 

 -إال إذا كانت في حد ذاتيا جريمة تامة-الخارجي, فالمشرع ال يعاقب عمى األعماؿ التحضيرية 
ما لـ تتخذ ىذه األفكار سمككان يترجـ في العالـ , أك عمى األفكار التي تدكر في نفس الجاني

ي, فيجب أف يككف ىناؾ بدء في تنفيذ الجريمة اإللكتركنية لمقكؿ بأف ىناؾ محاكلة أك الخارج
شركع, كأف يتـ كقؼ ىذا السمكؾ, كأف يككف الكقؼ الإرادم أم ال دخؿ إلرادة الجاني في إيقاؼ 
 تنفيذ الجريمة, فالمحاكلة اإلجرامية تعتبر جريمة ناقصة لعدـ اكتماؿ الركف المادم فييا, كالعنصر

ذلؾ عبر الفركع  كضح, كعميو سن6الذم يجعؿ الجريمة محاكلة ىك عدـ تحقؽ النتيجة اإلجرامية
 التالية:

 الفرع األول

 البدء في تنفيذ الجريمة اإللكترونية

البدء في التنفيذ, ىناؾ مرحمة تسبؽ ذلؾ أال كىي مرحمة التخطيط  بياففي  نبدأف أقبؿ  
ه المرحمة كما ليا مف آثار تترتب عمى الجرائـ اإللكتركنية, كالتحضير, فيجب عمينا التعرؼ عمى ىذ

 كىؿ يعاقب المشرع عمييا أـ ال ؟

كؿ ما يسبؽ البدء في تنفيذ الجريمة اإللكتركنية, فتجييز البرامج ىي األعماؿ التحضيرية ف
 أك تجييز المككنات المادية لمحاسب اآللي, أك إدخاؿ شيفرة غير صحيحة فكؿ ذلؾ يعتبر أعماؿ
تحضيرية تسبؽ البدء في التنفيذ, كما أف البدء في التنفيذ يجب أف يككف أحد مككنات السمكؾ 

نظاـ غير مصرح بو يعد بحد ذاتو جريمة تامة, حتى كلك كانت  ىاإلجرامي لمجريمة, فالدخكؿ إل
ء في في تنفيذ جريمة أخرل, كىذا قد يحدث في كثير مف الجرائـ اإللكتركنية, كعميو فإف البد بدءن 

                                                           
 .619سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,   6
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تنفيذ الجريمة اإللكتركنية يجب أف يككف بالشركع في أحد سمككيات الجريمة المرتكبة, أما االعماؿ 
 .  6التحضيرية فبل تعد مف ضمف سمككيات الجريمة إال إذا كانت في حد ذاتيا تعد جريمة تامة

 حةالجن أك الجناية في شركعان  يعتبر كال: "ونص المشرع عمى أنالمصرم في التشريع ك 
, حيث أكد المشرع المصرم عمى ما 0لذلؾ" التحضيرية األعماؿ كال ارتكابيا عمى العـز مجرد

 ذكرناه سابقان بأف األعماؿ التحضيرية ال تدخؿ ضمف أفعاؿ المحاكلة كال يعاقب عمييا القانكف.

كالتي ال يعاقب عمييا  –البدء في تنفيذ جريمة ىك الفاصؿ بيف األعماؿ التحضيرية ك  
المصالح في الجريمة, كىنا يتدخؿ المشرع لمعقاب عمى المحاكلة لحماية  محاكلةكبيف ال -نكفالقا

ختمؼ الفقياء في كضع معيار كاحد ينظـ مرحمة البدء في تنفيذ أم جريمة االتي يحمييا القانكف, ك 
إال  بشكؿ عاـ عمى مذىبيف, المذىب األكؿ كىك المذىب المادم الذم يعتبر أف المحاكلة ال تتحقؽ

إذا أتى الجاني بعض األفعاؿ التي تدخؿ ضمف المككنات األساسية لمركف المادم لمجريمة, أك ما 
 .9يعرؼ باألفعاؿ الخطرة

أما المذىب الثاني كىك المذىب الشخصي, فبل ييتـ بالفعؿ أك السمكؾ الذم يحدثو  
, كقد تعددت تعريفات الجاني بؿ يركز عمى النية اإلجرامية أك الخطكرة اإلجرامية لدل الجاني

الفقياء ليذا المعيار, كلكف جميعيا تدكر حكؿ كجكد نية إجرامية لدل الجاني بدكف رجعو عف 
 .7ارتكاب جريمتو

بيف الذم خمط , عمى خبلؼ المشرع األردني 5شخصيكأخذ المشرع الفمسطيني بالمذىب ال
المعيار المادم, ككذلؾ لـ المعياريف, بحيث لـ يضيؽ مف نطاؽ المحاكلة اإلجرامية عمى غرار 

                                                           
 كما بعدىا. 743, صالمرجع السابؽ, نائمة عادؿ قكرة 6
ـ, مشار إليو في المكقع الرسمي لكزارة 0229لسنة  35عقكبات المصرم رقـ مف قانكف ال 75لمادة رقـ راجع ا  0

 ./http://www.arablegalportal.org العدؿ المصرية عبر الرابط التالي:
, الكتاب األكؿ, مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, مشرح قانون العقوبات القسم العانظاـ تكفيؽ المجالي,  9

 .923ـ, ص6338
, الطبعة األكلى, اإلصدار الرابع, دار الثقافة لمنشر قانون العقوبات, القسم العام محمد صبحي نجـ, 7

 .005ـ, ص0222كالتكزيع, عماف, 
 بأنو الشخص يعتبر( 6)عمى أنو: " 6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  92/6نصت المادة رقـ  5

 كاظير كقكعو إلى تؤدم كسائؿ باستعماؿ الجـر ذلؾ ارتكاب عمى نيتو تنفيذ في شرع ما إذا الجـر ارتكاب حاكؿ
 ."الجـر إيقاع حد إلى نيتو تنفيذ مف يتمكف لـ كلكنو الظاىرة األفعاؿ مف بفعؿ ىذه نيتو

http://www.arablegalportal.org/
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يكسع عمى غرار المعيار الشخصي, فمـ يشترط المشرع األردني أف تككف األفعاؿ قريبة جدان مف 
 .6ارتكاب الجريمة ىالركف المادم لمجريمة, كلـ يشترط أف تككف األفعاؿ تؤدم حاالن إل

المكقكفة,  كما أنو يكجد نكعيف مف المحاكلة كىما المحاكلة الناقصة كتسمى الجريمة
كالمحاكلة التامة كتسمى الجريمة الخائبة, فالمحاكلة الناقصة ىي التي َيشرع فييا الجاني لمبدء في 
جريمتو كلكنو يتكقؼ لسبب خارج عف إرادتو, مثؿ مف يقتحـ نظاـ بنكي ليسرؽ بيانات أك معمكمات 

نس  مثؿ ىذه  تخص حسابات بنكيو, كلكنو يفشؿ بسبب كجكد أنظمة حماية تمنع الجاني مف
الممفات كالمعمكمات, أما المحاكلة التامة فيي عندما يشرع الجاني في جريمتو كيكمميا كلكف لـ 
تتحقؽ النتيجة اإلجرامية التي أرادىا, مثؿ مف يخترؽ نظاـ بنكي بيدؼ سرقة حسابات بنكية 

 .0سابات العمبلءلعمبلء كلكف بعد تماـ الجريمة يكتشؼ الجاني أنو سرؽ بيانات ال عبلقة ليا بح

كمف األمثمة عمى المحاكلة التامة كأف يقكـ شخص بكضع بطاقة الصراؼ اآللي في 
فنسمي ىذه  ئالجياز, كيقكـ بكضع األرقاـ الخاصة بالبطاقة, كلكف يصيب الجياز عطؿ مفاج

الحالة بالمحاكلة التامة, أما المحاكلة الناقصة فمثؿ أف يضع الشخص بطاقة الصراؼ اآللي في 
 .9لجياز كينقطع التيار الكيربائي فينا تككف محاكلة ناقصةا

أف البدء في التنفيذ متصكر في الجرائـ اإللكتركنية, كذلؾ بإتياف األعماؿ  كنرل مما سمؼ
كالسمككيات التي تّككف الركف المادم لمجريمة اإللكتركنية, كقد يسبؽ ىذه السمككيات أعماؿ 

البرامج كتكصيمة باإلنترنت, كلكف قد تككف بعض األعماؿ تحضيرية, مثؿ تجييز الحاسب اآللي ك 
, مثؿ جريمة الدخكؿ غير تميد الرتكاب جريمة أخرل التحضيرية جريمة تامة في حد ذاتيا

بنكية, كمف مظاىر البدء في التنفيذ إدخاؿ بطاقة الالمشركع في جريمة محاكلة سرقة الحسابات 
سارقيا أك مزكرىا, ليقكـ بعممية السحب كلكنو يفشؿ االئتماف داخؿ جياز الصراؼ اآللي مف قبؿ 

لعطؿ في الجياز أك لخطأ في الككد السرم أك النقطاع التيار الكيربائي, فيعد إدخاؿ البطاقة في 
 . 7الصراؼ اآللي أكؿ مظاىر البدء في التنفيذ

                                                           
 .969ص, المرجع السابؽنظاـ تكفيؽ المجالي,  6
 .645, صالمرجع السابؽجبلؿ ثركت,  0
 .782, 743, صالمرجع السابؽ, نائمة عادؿ قكرة 9
, دار النيضة العربية, القاىرة, الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات االئتمان الممغنطةجميؿ عبد الباقي الصغير,  7

 .625ـ, ص0229
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 كفالقانأىتـ المشرع الفرنسي بمسألة المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية, فقد نص في ك 
عاقب عمى الشركع فييا الجرائـ اإللكتركنية, ك  المحاكلة في عمى 6388لسنة  63رقـ  العقكبات

األنظمة بطرؽ احتيالية أك جريمة  ىبنفس عقكبة الجريمة التامة, فالمحاكلة في جرائـ الدخكؿ إل
ة منو محك أك نس  أك اتبلؼ البيانات فكؿ ذلؾ يعاقب عميو المشرع الجزائي الفرنسي, كذلؾ رغب

 . 6في حماية المصالح المعتدل عمييا

كيتحقؽ الشركع في الجرائـ اإللكتركنية مف خبلؿ تحضير األجيزة كالبرامج تمييدان الختراؽ 
مكقع معيف, أك تحضير الرسائؿ ككتابتيا عمى اإليميؿ أك عمى جياز إلكتركني تمييدان إلرساليا 

ـ, أك العمؿ عمى تجييز مكقع عبر اإلنترنت ألشخاص معينيف بيدؼ ذميـ أك ابتزازىـ أك تيديدى
ليركج لممخدرات أك لئلتجار بالجنس البشرم أك لمعب القمار أك لغسيؿ األمكاؿ, فكؿ ما ذكرناه يعد 

 . 0مف الخطكات األكلى لمبدء في تنفيذ الجرائـ اإللكتركنية

تمؿ أف ف المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية ىك أمر كاقعي كمف المحكخبلصة القكؿ إ
 في الشركع عمى يعاقبيحدث, كقد نص المشرع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات عمى أف: "

, فقد استدرؾ 9التامة " لمجريمة المقررة العقكبة بنصؼ الفصؿ ىذا في عمييا المنصكص الجرائـ
مى المشرع الفمسطيني خطكرة األمر, كحتى ال يدع مجاالن لمجناة لئلفبلت مف العقاب فنص ع

 المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية كقرر العقاب عمييا بنصؼ عقكبة الجريمة التامة.

 الفرع الثاني

 رادي لتنفيذ الجريمة اإللكترونيةقف الالإالو 

الكقؼ البلإرادم لتنفيذ الجريمة ىك أحد اركاف المحاكلة اإلجرامية, فمكي يكتمؿ الركف  
بالبدء في تنفيذ جريمتو عمى النحك الذم ذكرناه في الفرع  المادم لممحاكلة اإلجرامية ال بد لمجاني

, كمف ثـ يجب أف يمي البدء في التنفيذ كقؼ ال إرادم, بمعنى أف يتـ إيقاؼ تنفيذ الجريمة سابؽال
 .7ألسباب ال دخؿ إلرادة الجاني فييا

                                                           
 .603سابؽ, صالمرجع الىدل حامد قشقكش,  6
 .628, 624, صالمرجع السابؽكؽ الركقي, مركاف مرز  0
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 544راجع المادة رقـ  9
 . كما بعدىا 71سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 7
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ذلؾ يجب لمقكؿ بكجكد محاكلة إجرامية عدـ تماـ الجريمة التي كاف الجاني يقصد لك  
ارتكابيا, كأف يككف عدـ تماميا ألسباب خارجة عف إرادة الجاني, فالجاني تنكشؼ مدل خطكرتو 
اإلجرامية مف خبلؿ فشمة في إتماـ جريمتو, فيك بذؿ كؿ جيده لتماـ جريمتو كلكال كجكد تدخؿ 
خارج عف إرادتو لتحققت جريمتو, كفي ذلؾ فقد شدد المشرع االسباني في العقاب عمى المحاكلة 

 .6لتامة كجعؿ عقكبتيا اشد مف عقكبة المحاكلة الناقصةا

 ىفعاؿ التي تؤدم إلة إجرامية أف يأتي الفاعؿ بعض األال يكفي لمقكؿ بكجكد محاكلك  
تماـ إجريمتو أك يظير نيتو مف خبلؿ ىذه األفعاؿ, فبل بد أف تتكقؼ السمككيات التي تؤدم إلي 

ة الجاني فيو, كيتضح ذلؾ بعدـ تحقؽ النتيجة الجريمة, كأف يككف ىذا الكقؼ ال دخؿ إلراد
 .0صؿ ما بيف الجريمة التامة كالمحاكلة اإلجراميةني جزئيو كانت أـ كميو, كىذا الفاإلجرامية لمجا

نظاـ  ىكمف صكر الكقؼ البلإرادم في الجرائـ اإللكتركنية محاكلة دخكؿ الجاني إل 
لمخزنة في النظاـ, كلكنو يفشؿ في ذلؾ بسبب البيانات كالمعمكمات ا ىإلكتركني بيدؼ الكصكؿ إل

أف كضع صاحب النظاـ برامج حماية ضد االختراؽ كالنس , أك أف يصاب الجاني باألغماء بعد 
في تنفيذ جريمتو, كتتكافر المحاكلة اإلجرامية في حؽ مف تحايؿ باستخداـ بطاقة صراؼ آلي  يبدأ

تشؼ بعد دخكلو لمحساب أنو خالي مف أم مزكرة لسحب مبالغ مالية مف حساب صديقة كلكنو أك
مبالغ نقدية, فتعتبر ىذه الحالة محاكلة إجرامية مكتممة األركاف كذلؾ ألف ما منعو مف تحقيؽ 
نتيجتو اإلجرامية ىك بسبب عدـ كجكد ماؿ ليسرقو, كىذا السبب ال دخؿ إلرادة الجاني فيو, فمك 

 .9كجد ماؿ لسرقو دكف تردد

حاكلة التي يعاقب عمييا القانكف كالمحاكلة التي ال يعاقب عمييا بيف الم كيجب التمييز 
القانكف, فالمحاكلة التي يعاقب عمييا القانكف ىي التي ذكرناىا فيما سمؼ, أما المحاكلة التي ال 

فيي عندما يبدأ الجاني في تنفيذ جريمتو ثـ يعدؿ عنيا إراديان, فمعنى ذلؾ أف  قانكفيعاقب عمييا ال

                                                           
لثاني, الطبعة األكلى, مجمة الحقكؽ كالشريعة, , العدد انظرية الشروع في الجريمةمبارؾ عبد العزيز النكبيت,  6

 كما بعدىا. 75ـ, ص6348الككيت, 
, 6, المكسكعة الجنائيةشرح قانون العقوبات, القسم العامفخرم عبد الرازؽ الحديثي, خالد حميدم الزعبي,  0

 .661ـ, ص0262الطبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 
 .كما بعدىا 645سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  9
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طع شكطان في أفعاؿ جريمتو, كلكنو عدؿ عنيا اختياريان, أم إنو كاف قادران عمى إتماـ الجاني قد ق
  .6جريمتو, كلكنو تراجع عف ذلؾ ألسباب تكمف في نفسو, دكف أم تدخؿ خارجي

 اإلجرامية الجـر أفعاؿ عف باختياره كرجع فعؿ في شرع مف ككؿنص األردني عمى أف: "ك 
0جريمة" ذاتيا حد في تشكؿ كانت إذا اقترفيا التي فعاؿاأل أك الفعؿ عمى إال يعاقب ال

 ذلؾ كمثاؿ
 غير بطريقة لنظاـ بالكلكج الجاني فقياـ, معيف نظاـ مف معمكمات أك بيانات سرقة محاكلة في

 مع البيانات سرقة عف اختياريان  الجاني يعدؿ ثـ كمف سرقتيا المراد البيانات إلى لمكصكؿ مشركعة
 عمى يعاقب كلكنو اإللكتركنية البيانات سرقة محاكلة عمى الجاني يعاقب ال فقد, سرقتيا عمى قدرتو
 . .ذاتيا حد في مستقمة جريمة كىي اإللكتركني لمنظاـ المشركع غير الدخكؿ جريمة

بيف العدكؿ في المحاكلة التامة كالعدكؿ في المحاكلة الناقصة,  ككذلؾ يجب التمييز
يعاقب عميو المشرع الجزائي, كالحكمة مف ذلؾ ىك تشجيع مف فالعدكؿ في المحاكلة الناقصة ال 

يرتكب سمككان إجراميان عمى التكبة كالعدكؿ عف جرمو, فمك كاف ىناؾ عقاب عمى المحاكلة الناقصة 
لقاـ الجاني بفعمتو دكف تردد, كمع ذلؾ قد تّككف بعض السمككيات المرتبطة بالمحاكلة جريمة تامة 

ثاؿ ذلؾ إذا تكقؼ الجاني مف محك البيانات كالمعمكمات مف جياز كمستقمة في حد ذاتيا, كم
المجني عميو, أما العدكؿ في المحاكلة التامة فإف الجاني قد ارتكب جميع االفعاؿ المككنة لجريمتو, 
كلكنو عدؿ بعد ذلؾ مما حاؿ دكف تحقؽ النتيجة, ففي ىذه الحالة ال يمكف لممشرع أف يعفي الجاني 

نو قد ارتكبيا تامة, كلكف عدكؿ الجاني في ىذه الحالة قد يعطيو ظرؼ مخفؼ  , خاصةومف أفعال كا 
عند إيقاع العقاب عميو, كىذا ما يتطابؽ مع ركح القانكف كما يرغبو المجتمع كيقدره القضاء, كمثاؿ 

 .9ذلؾ مف يقكـ بحذؼ صكر إباحية مف مكقعة اإللكتركني بعد عرضيا

عكامؿ خارجية اضطرت الجاني لمعدكؿ عف  جكدك  عندكيككف عدكؿ الجاني مختمطان, 
قياـ شخص بالسحب مف  عند جريمتو, ككذلؾ عدؿ الجاني عف جرمو مف تمقاء نفسو, كمثاؿ ذلؾ

أختمؼ الفقياء في ىذه قؼ لمشاىدتو شخص يحسبو شرطي, ك بطاقة صراؼ آلي مزكرة كلكنو يتك 
و ال عبرة بالبكاعث قانكنان كالتي أثرت في الحالة, فمنيـ مف قاؿ بأف العدكؿ اختياريان عمى اعتبار أن

                                                           
 .090المرجع السابؽ, ص ,العقوبات قانون, نجـ صبحي محمد 6
قانكف العقكبات المطبؽ في الضفة , ك 6312لسنة  61رقـ  ردنيمف قانكف العقكبات األ 35راجع المادة رقـ  0

الرابط كقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر , مشار إليو في الم6312لسنة  61الغربية رقـ 
 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html:التالي

 .كما بعدىا 900, صالمرجع السابؽ نظاـ تكفيؽ المجالي, 9
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نفس الجاني, كيؤخذ عمى ىذا الرأم أف الجاني لكال كجكد أسباب خارجيو لما تراجع عف جريمتو, 
المكازنة في ىذه الحالة, بمعنى إذا كاف الجانب  بكجكبأما الجانب اآلخر مف الفقو فقد رأل 

ا كانت األسباب الخارجية ىي الغالبة كاف العدكؿ اإلرادم ىك الغالب كاف العدكؿ إراديان, أما إذ
اضطراريان, كيؤخذ عمى ىذا الرأم كذلؾ صعكبة تحديد معيار ليكازم بيف األسباب اإلرادية 

 .6كاالضطرارية

نفس الجاني لعممنا  ىالعدكؿ االضطرارم ىك األقرب, فمك نظرنا إلكنرل مما سمؼ أف  
كؼ الخارجية الستكمؿ أفعاؿ جريمتو دكف تردد أك رجعو, يقينان أف الجاني لك لـ تدخؿ عميو الظر 

فالجاني قد بدء في ارتكاب جريمتو كأظير النية عمى ذلؾ, كلكف دخؿ عميو أمر لـ يكف بالحسباف 
صراؼ بيدؼ الجعمو يتراجع عف جريمتو, كمثاؿ ذلؾ مف قاـ بكضع بطاقة صراؼ آلي في جياز 

أف يدخؿ الحساب يكتشؼ أنو خالي مف أم مبالغ سرقة أمكاؿ مف حساب صاحب البطاقة, كبعد 
نقدية, فعدكلة ىنا اضطراريان ألنو لـ يجد شيء يسرقو, بينما لك كجد ماؿ كعدؿ عف السرقة, فيعتبر 

  .0عدكلة ىنا اختياريان 

أما المشرع الفمسطيني فيعاقب عمى العدكؿ االختيارم في كؿ األحكاؿ فقد نص عمى أنو: 
 ارتكاب إلتماـ ضركرم ىك ما بكؿ الشخص ذلؾ أقاـ سكاء بالعقكبة, يتعمؽ افيم إال عبرة, ال( 0)"

 مف عدؿ أـ مختاران  فييا يكف لـ ظركؼ بتماميا نيتو تنفيذ دكف أحالت كسكاء بذلؾ, يقـ لـ أـ الجـر
 .9"نيتو تنفيذ متابعة عف نفسو تمقاء

 المطمب الثاني

 الركن المعنوي لممحاولة في الجريمة اإللكترونية
صكرة القصد الجنائي, كالتي ال  فييتمثؿ الركف المعنكم لممحاكلة في الجريمة اإللكتركنية  

تختمؼ البتة عف صكرة القصد الجنائي في الجريمة التامة, فاالختبلؼ ما بيف الجريمة التامة 
كم, تيف في الركف المعنلكالمحاكلة اإلجرامية يكمف في الكقائع المادية فقط, دكف اختبلؼ بيف الحا

فالجاني في كبل الحالتيف تتجو إرادتو نحك جميع العناصر المادية التي تتألؼ منيا جريمتو, أما إذا 

                                                           
 .50, 56, صالمرجع السابؽ, مبارؾ عبد العزيز النكبيت 6
 .641سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  0
3
.6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  0/92راجع المادة رقـ  
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كانت إرادة الجاني تتجو صكب المحاكلة فقط فبل يعاقب عمى المحاكلة في ىذه الحالة, كلكنو 
 .6يعاقب عمى األفعاؿ التي ارتكبيا كىي تمثؿ جريمة في حد ذاتيا

صد الجنائي في الجريمة التامة ال يختمؼ عف القصد الجنائي في المحاكلة فالكاقع أف الق 
تجاكز في ذلؾ قد العـز عمى ارتكاب جريمتو, ك اإلجرامية, حيث أف الجاني في كبل الحالتيف ع

مرحمة التفكير كالتخطيط, كبدء بالفعؿ في السمككيات التي يتككف منيا الركف المادم لمجريمة, إال 
تكتمؿ لكجكد ظركؼ خارجيو ال دخؿ إلرادة الجاني فييا تسببت في عدـ تحقؽ أف الجريمة لـ 

 .0النتيجة اإلجرامية, كىذا ىك الفصؿ ما بيف المحاكلة اإلجرامية كالجريمة التامة

 مف قانكف العقكبات عمى أف: " 75نص المشرع الككيتي في المادة رقـ في إطار ذلؾ ك 

 إلرادتوال دخؿ  ألسبابذا لـ يستطع الفاعؿ إ ,تنفيذىاالشركع في جريمة ىك ارتكاب فعؿ بقصد 
 .9"ك التصميـ عمى ارتكابياأ ,كال يعد شركعا في الجريمة مجرد التفكير فييا ,تماـ الجريمةإ فييا

كتبرز أىمية القصد الجنائي لممحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية أف الجاني إذا دخؿ نظاـ  
ارتكاب جريمة االحتياؿ المعمكماتي أك شرع فييا, فبل بد أف إلكتركنية معيف ال يعني أنو حاكؿ 

ارتكاب ىذه الجريمة, كلكف يسأؿ في الكقت عينو عف جريمة دخكؿ نظاـ  ىتتجو إرادة الجاني إل
رح بو أك جريمة اإلتبلؼ اإللكتركني متى تكافرت أركاف ىذه الجرائـ, كما أنو إذا ترتب صغير م

عمبلن احتياليان فإنو ال  ىركني تغيير في بعض البيانات أدل إلنظاـ إلكت ىعمى دخكؿ الشخص إل
ارتكاب ىذه الجريمة, كلكنو يسأؿ كذلؾ  ىما لـ تتجو إرادتو إلليسأؿ عف االحتياؿ المعمكماتي طا
 .7عف أم جريمة أخرل تتكافر اركانيا

 الجريمة اإللكترونية والجريمة المستحيمة:

استنفذ الجاني فييا كؿ سمككو اإلجرامي ليحقؽ نتيجتو  الجريمة المستحيمة ىي الجريمة التي 
اإلجرامية التي يعاقب عمييا القانكف دكف كقكعيا, كذلؾ الستحالة كقكعيا في الظركؼ التي حدثت 

                                                           
 ,شرح قانون العقوباتفخرم عبد الرازؽ الحديثي, خالد حميدم الزعبي, , 689, صالمرجع السابؽ, جبلؿ ثركت 6

 .665ص لسابؽ,المرجع ا ,العقوبات
 .686سابؽ, صالمرجع ال, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  0
ـ, مشار إلييا في مكقع منتدل كمية الحقكؽ 6312لسنة  61رقـ  مف قانكف الجزاء الككيتي 75راجع المادة رقـ  9

 .  /http://www.f-law.net/lawلجامعة المنصكرة, مصر, عبر الرابط التالي: 
 .784, 781صالمرجع السابؽ, نائمة عادؿ قكرة,  7
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فييا, فالجريمة المستحيمة تشبو المحاكلة التامة في أف الجاني قد استنفذ كؿ أفعالة اإلجرامية 
 فييا ليا, كلكف االختبلؼ بينيما في أف المحاكلة التامة لـ تحدث لمكصكؿ إلى النتيجة التي ييدؼ

النتيجة اإلجرامية لتدخؿ اسباب خارجية حالت دكف كقكعيا, أما الجريمة المستحيمة فإف النتيجة 
 . 6اإلجرامية مف المستحيؿ أف تقع بأم شكؿ مف األشكاؿ

, كلكف المشرع الفمسطيني نظريات كأختمؼ الفقو في مكضكع الجريمة المستحيمة عمى عدة 
مف قانكف  92/9عاقب عمى الجريمة المستحيمة كأعتبرىا محاكلة إجرامية حيث نص في المادة رقـ 

 ارتكاب اإلمكاف في يكف لـ إذا فيما عبرة العمى أنو: " 6391لسنة  47العقكبات الفمسطيني رقـ 
" يجيميا كاف ظركؼ بسبب بالفعؿ الجـر لمشرع األردني الجريمة المستحيمة , ككذلؾ اعتبر ا0المجـر

 .9صكرة مف صكر المحاكلة

كمثاؿ الجرائـ اإللكتركنية المستحيمة قياـ شخص بكضع بطاقة الصرؼ اآللي المسركقة في  
جياز الصراؼ اآللي, كلكف الجياز يرفض سحب الماؿ كذلؾ لعدـ صبلحية البطاقة, فمكال عدـ 

ؿ مف جياز الصراؼ اآللي كحقؽ نتيجتو اإلجرامية, صبلحية البطاقة لقاـ الجاني بسحب األمكا
كمثاؿ آخر كىك أف تككف بطاقة الصراؼ اآللي صالحة لمسحب, كلكف لـ يكف ىناؾ ماؿ في 
حساب صاحب البطاقة المسركقة, أك استخداـ الجاني شيفرة خاطئة الختراؽ نظاـ معيف, فيذه 

ؽ بالكقائع المادية لمجريمة, ترتب عمييا تكافر الكقائع استحاؿ تحقيؽ النتيجة اإلجرامية ألسباب تتعم
 .7أركاف المحاكلة اإلجرامية التي تستمـز العقاب عمييا

إف الجريمة اإللكتركنية تقبؿ المحاكلة كما ذكرنا, كأف الجريمة المستحيمة ما  كخبلصة القكؿ
, يياألردني عمىي إال صكرة مف صكر المحاكلة اإلجرامية, كلذلؾ فقد عاقب المشرع الفمسطيني كا

درجة التصميـ عمى بمكغ اليدؼ, فمك لـ يعاقب المشرع عمى المحاكلة  ىكذلؾ لكصكؿ الجاني إل
مرة في اللعاد الجاني الرتكاب جريمتو مرة أخرل, كلربما أخذ التدابير البلـز لكي ال تفشؿ جريمتو 

لكف في الكاقع ربما الكثير مف , كالجرائـ اإللكتركنية تعد مف الجرائـ التي تقبؿ المحاكلة, ك الثانية
األشخاص الذيف يتعرضكف لمحاكالت اختراؽ أجيزتيـ أك محاكالت لسرقة معمكماتيـ أك بياناتيـ 

بشكاكم أك تبميغات ضد مف حاكؿ اختراؽ أجيزتيـ أك سرقة بياناتيـ,  االشخصية, قد ال يتقدمك 

                                                           
 .997, صالمرجع السابؽ نظاـ تكفيؽ المجالي, 6
 .6391لسنة  47بات الفمسطيني رقـ ( مف قانكف العقك 92/9راجع المادة رقـ ) 0
 .608, ص, المرجع السابؽن العقوباتشرح قانوفخرم عبد الرازؽ الحديثي, خالد حميدم الزعبي,  9
 .781صالمرجع السابؽ, نائمة عادؿ قكرة,  7
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داء عميو أك فشؿ, أف يتقدـ يجب عمى كؿ مف يتعرض العتداء إلكتركني سكاء نجح االعت لذلؾك 
, لكي اإللكتركنيةالجيات المختصة ضد مف حاكؿ االعتداء عمى خصكصياتيـ  ىبشكاكل إل

 ـ كيأخذ الجزاء الجنائي المناسب.يحاسب كؿ مجـر عمى ما يرتكبو مف جر 
 

 المبحث الثالث

 الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية
ي تكافح الجرائـ الجنائية, كقد تطكرت أنكاع الجزاء الجزاء الجنائي مف أقكل الكسائؿ التإف  

الجنائي عمى مر العصكر, كأصبح المشرع الحديث يبحث عف التدابير الكقائية التي تمنع حدكث 
الجريمة قبؿ كقكعيا, إلى أف تطكر التشريع كأصبح يؤدم ميمتو عمى الكجو الصحيح بجعؿ الجزاء 

صبلح ل عمى الجناة ألىداؼ الجزاء الجنائي فرض , ك 6ممجرميفالجنائي ىك عممية إعادة تأىيؿ كا 
عديدة منيا تحقيؽ العدالة كالمساكاة أماـ القانكف, كتعكيض مف لحقو ضرر جراء جـر معيف, 
كالردع العاـ كالذم يعد مف أىـ أىداؼ الجزاء الجنائي كالذم يعمؿ عمى الحفاظ عمى أمف المجتمع 

مستنقع الجريمة,  ىخاص الذم يمنع الجاني مف العكدة إلمف زيادة عدد الجرائـ, ككذلؾ الردع ال
 .0مع العمؿ عمى إصبلح كتأىيؿ الجناة إلعادة دمجيـ في المجتمع مف جديد

الجزاء الجنائي إال عمى جريمة جزائية, كتعرؼ الجريمة الجزائية بأنيا: "كؿ فعؿ ال يترتب ك  
كلكف في العصر الحديث ظير نكع  ,9أك امتناع يصدر عف شخص مسؤكؿ قرر لو القانكف عقابان"

, كتعتبر التدابير كالعبلجية ثاني لمجزاء الجنائي كىك ما يسمى التدابير االحترازية أك الكقائية
كتطبقيا عمى الجناة بيدؼ نزع  قضائيةاالحترازية ىي مجمكعة اإلجراءات التي تتخذىا السمطة ال

عادة تأىيميـ لمحيمك  لة بينيـ كبيف ارتكابيـ الجرائـ, كالعمؿ عمى الركح اإلجرامية مف داخميـ, كا 
دمجيـ مف جديد في المجتمع, كتتخذ صكر التدابير االحترازية عمى عدة أشكاؿ منيا تدابير سالبة 

عمى  دمافمف اإللمحرية كعبلج الجناة في المستشفيات النفسية أك كضعيـ في أماكف العبلج 
                                                           

ـ, 0269, الطبعة الثانية, عدد كفر كنا, مكتبة أفاؽ, غزة, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  1
 كما بعدىا. 428ص

زء الثاني, الطبعة الثانية, أكاديمية شرطة , القسـ العاـ, الجشرح قانون العقوبات االتحاديحسف محمد ربيع,  0
 كما بعدىا. 99ـ, ص6339دبي, 

, الجامعة األردنية, الطبعة األكلى, دار محاضرات في قانون العقوبات القسم العامنائؿ عبد الرحمف صالح,  9
 .95ـ, ص6335الفكر لمنشر كالتكزيع, عماف, 
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الجاني مف التردد عمى أماكف معينة, ككذلؾ  المخدرات, كىناؾ تدابير مقيدة لمحرية مثؿ منع
التدابير المانعة مف الحقكؽ مثؿ المنع مف سياقة السيارة, كىناؾ تدابير عينية مثؿ مصادرة األجيزة 

 . 6اإللكتركنية كاليكاتؼ الخمكية

مبدأ شرعية العقكبة, حيث نص في ذلؾ القانكف  كمف المبادئ المستقرة في كافة التشريعات 
لؾ فقد نص المشرع األردني عمى , ككذ0ي بأنو: " ال جريمة كال عقكبة إال بنص قانكني"الفمسطين

, كعميو فإف القانكف 9الجريمة" اقتراؼ حيف عمييا القانكف ينص لـ عقكبة بأية يقضى : "الأف
فراد أقد أكدا عمى حماية  كالقانكف األردني األساسي الفمسطيني ككذلؾ مشركع قانكف العقكبات

 ع مف عدـ إيقاع أم عقكبة عمييـ لـ ينص عمييا القانكف.المجتم

كعمى ضكء ما ذكرنا سنشرح الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية في القانكف الفمسطيني 
 -كالقانكف األردني في مطمبيف منفصميف عمى نحك ما ىك تاؿ:

 ي.المطمب األول : الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية في القانون الفمسطين

 المطمب الثاني : الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية في القانون األردني.

 المطمب األول

 الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية في القانون الفمسطيني
إف الجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ الحديثة التي دخمت عمى المجتمع الفمسطيني, كالتي لـ  

ه الجرائـ تقمؽ أفراد المجتمع, لصعكبة محاسبة الجناة عمييا مف قبؿ, فأصبحت ىذنشيدىا كف ن
, كعميو سنشرح الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركنية في  كفرض الجزاء الجنائي المناسب لكؿ مجـر

ـ, عبر الفرعيف 0262, كمشركع قانكف العقكبات لسنة 6391لسنة  47ضكء قانكف العقكبات رقـ 
 التالييف:

                                                           
, الجامعة األردنية, الطبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر عقابعمم اإلجرام وعمم ال ىالمدخل إلمحمد صبحي نجـ,   6

 كما بعدىا. 34ـ, ص6338كالتكزيع, عماف, 
مشركع قانكف العقكبات  في  6المادة , كـ 0225سنةالمعدؿ لمف القانكف األساسي الفمسطيني  65راجع المادة  9

 .ـ0262لسنة  الفمسطيني
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات 6312لسنة  61رقـ  ردنياألمف قانكف العقكبات  15راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html:الرابط التالياألردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 الفرع األول

 م6391لسنة  47العقوبات رقم  الجنائي لمجرائم اإللكترونية في قانون الجزاء

ـ, كذلؾ 05/1/0223لـ يكف القانكف الفمسطيني يعاقب عمى الجرائـ اإللكتركنية قبؿ تاري  
لقصكر مف المشرع كفراغ تشريعي كلحداثة ىذه الجرائـ عمى الساحة الفمسطيني, كبعد ذلؾ التاري  

ـ, ككاف 05/1/0223مكرر كتـ نشرىا في الكقائع الفمسطينية بتاري   010استحدث المشرع المادة 
إقرار ىذه المادة اعتراؼ صريح مف المشرع الفمسطيني بأف ىذه الجرائـ قد ظيرت بشكؿ ممحكظ 
عمى الساحة الفمسطينية, كأنيا بدأت تشكؿ خطران عمى المجتمع, كتناكلت ىذه المادة مجمكعة مف 

 .6بات عمييا, ككذلؾ التدابير االحترازية التي تشممياالجرائـ كتضمنت العقك 

 أواًل: جرائم االعتداء عمى الحياة الخاصة والجرائم اإلباحية:

البيئة اإللكتركنية حياة خاصة لؤلفراد, كقد تتعرض ىذه الحياة العتداء مف قبؿ كفرت 
النظاـ  ىكلكجو إلآخريف, كيظير الركف المادم في ىذه الجريمة مف خبلؿ سمكؾ الجاني بتماـ 

 يأخذ عدة صكراإللكتركني كينتيي بتماـ فعمو, أما الركف المعنكم فيتمثؿ في قصد الجاني كالذم 
 .0فقد يككف قصده االطبلع المجرد أك االطبلع بقصد اإلفشاء أك االطبلع بقصد التيديد كاالبتزاز

ذه الفاعؿ بتييئة كيتمثؿ الركف المادم في جريمة نشر مكاد إباحية بالسمكؾ الذم يتخ 
صفحات تحمؿ في طياتيا مكاد مخمة اآلداب العامة, كيقكـ بنشرىا عبر اإلنترنت, أما الركف 

 .9المعنكم كىك الحالة النفسية لمجاني أم أنو كاف يقصد نشر الصكر كلديو العمـ كاإلرادة عمى ذلؾ

لتي تمس حرمة ا مكرر عمى الجرائـ 010مف المادة  6نص المشرع الفمسطيني في الفقرة ك 
عدد المشرع عدة أشكاؿ ليذه الجرائـ, كمنيا جرائـ التنصت عمى األخريف الحياة الخاصة, ك 

كتسجيؿ صكت أك فيديك أك رسالة أك صكرة أك التقاط أك نس  أم معمكمات إلكتركنية, ككذلؾ 
مـ أك رضا يعتبر اعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة إذا قاـ الجاني بنشر أك تركيج لما ذكر بدكف ع

صاحب الشأف, كنص المشرع في ىذه المادة عمى الجرائـ اإلباحية, كالتي تتعمؽ بنشر أك تركيج أك 

                                                           
 .96ة, العدد الخامس كالسبعكف, صفي الكقائع الفمسطيني 9مكرر, مف المادة  010راجع المادة  6
, المرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 0

 كما بعدىا.008ص
 .034, صالمرجع السابؽ, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,  9
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نس  أك طباعة المكاد اإلباحية, كجرائـ السب باأللفاظ البذيئة التي تخدش الحياة أك كاف فييا 
تزيد عف سنة, تحريض عمى الفسؽ كالفجكر, فكؿ مف يرتكب ىذه الجرائـ يعاقب بالحبس مدة ال 

عمى إعداـ أك إتبلؼ كؿ المكاد 0أما التدابير االحترازية األخرل فقد نص المشرع في الفقرة رقـ 
المضبكطة في الجرائـ التي ذكرناىا, كمصادرة االجيزة المستخدمة في الجريمة مثؿ الحاسب اآللي 

 .6أك البلب تكب أك الياتؼ المحمكؿ

 غير مشروع:ثانيًا: جرائم دخول األنظمة بوجو  

تتطمب ىذه الجريمة كجكد ركف مادم كمعنكم, كيتمثؿ الركف المادم بفعؿ الدخكؿ الذم 
يطمؽ عميو الدخكؿ المنطقي, كذلؾ بغرض فتح باب يؤدم إلى نظاـ الكمبيكتر بمككناتو المنطقية, 

كافر العمـ أما الركف المعنكم فيتمثؿ بالقصد الجنائي ككف ىذه الجريمة مف الجرائـ العمدية فيجب ت
كيجب أف يككف النظاـ الذم تـ اختراقو  كما .0كاإلرادة لمجاني عند دخكلو الغير مصرح بو لمنظاـ

 .9غير متاح لمجميكر كال يمكف الدخكؿ فيو إال ألشخاص معينيف حتى تتكافر أركاف الجريمة

                                                           

كؿ مف:  -6ـ عمى أف: "0262المعدؿ لسنة  6391 لسنة 47مكرر مف قانكف العقكبات رقـ  010نصت المادة 6 
سترؽ السمع أك سجؿ أك نس  أك نقؿ عف طريؽ جياز مف األجيزة أيان كاف نكعو حديثان خاصان جرل في أحد ا -أ

 .بدكف رضاء صاحب الشأف األماكف, أك عف طريؽ الياتؼ
ف خاص, فإذا صدرت األفعاؿ التقط أك نقؿ أك نس  أك أرسؿ بأم جياز مف األجيزة صكرة شخص في مكا -ب

المذككرة أثناء اجتماع عمى مسمع كمرأل األشخاص الذيف ييميـ األمر الحاضريف في ذلؾ االجتماع فاف رضاءىـ 
 يككف مفترضان ما لـ يبدكا اعتراضيـ عمى الفعؿ.

ف ركج أك نقؿ أك أخرل بأنترنت أك أية كسيمة تكنكلكجية أساء عمدان استعماؿ أجيزة الخطكط الياتفية أك اإل  -ج
أزعج الغير, أك كجو إلييـ ألفاظان بذيئة أك مخمة بالحياء, أك تضمف حديثو معيـ  أك, طبع أك نس  أية مكاد إباحية
 تحريضان عمى الفسؽ كالفجكر.

أذاع أك نشر أك طبع أك نس  أك استعمؿ كلك في غير عبلنية, تسجيبلن أك صكرة أك مستندان متحصبلن عميو   -د
 رضاء صاحب الشأف. بدكفككاف ذلؾ  ب,ج( مف ىذه المادة,)أ البنكد طرؽ المبينة فيبإحدل ال
 .يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة اعتدل عمى حرمة الحياة الخاصة ألحد األشخاص يعتبر أنو

 بما يمي:  ( مف ىذه المادة6الفقرة )يحكـ في جميع األحكاؿ المنصكص عمييا في  -0
 متحصمة عف الجريمة أك إعداميا.محك التسجيبلت ال -أ
 ."مصادرة األجيزة كغيرىا مما يككف قد استخدـ في الجريمة أك تحصؿ عنيا -ب
 .كما بعدىا 070, صالمرجع السابؽ, الجرائم المعموماتيةخالد ممدكح إبراىيـ,   0
 .08المرجع السابؽ, ص عبد الفتاح بيكمي حجازم, 9
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اء فييا عمى جرائـ اختراؽ األنظمة كالبق نفس المادة في الفقرة الثالثة مفنص المشرع ك  
بكجو غير مشركع, كحدد العقكبة الخاصة بيذه الجريمة بالحبس لمدة ال تزيد عف سنة كغرامة ال 

 كؿ -9تتجاكز ألؼ دينار أردني أك أحدل ىاتيف العقكبتيف, حيث نص قانكف العقكبات عمى أنو: "
 لحبسبا يعاقب مشركع, كجو دكف فيو بقي أك بالغير خاص حاسكب لمعمكمات نظامان  اقتحـ مف
 .6..".العقكبتيف ىاتيف بإحدل أك دينار ألؼ تتجاكز ال كبغرامة سنة, عمى تزيد ال مدة

 ثالثًا: جرائم أنظمة المعمومات:

ُيقصد بيا ىنا جرائـ نظـ ككسائؿ كشبكات المعمكمات أم الجرائـ التي تقع عمى المككنات 
إما مجردان,  اتاآللي أك الشبك المعنكية لمحاسب اآللي مف بيانات كمعمكمات, مثؿ اختراؽ الحاسب

أك بيدؼ ارتكاب جريمة أخرل مثؿ تخريب المعطيات كاألنظمة, أك خمؽ البرامج الضارة التي تنقؿ 
 .0عبر الحاسب اآللي كالشبكات كغيرىا مف الجرائـ

في الفقرة الثالثة عمى جرائـ تعطيؿ األنظمة أك محكىا أك تعديميا, كحدد كنص المشرع  
س كغرامة ال تتجاكز ثبلثة آالؼ دينار أك أحدل ىاتيف العقكبتيف, كنص المشرع في عقكبتيا بالحب

ذاذلؾ عمى أف: "....  عمييا يحتكم التي المعمكمات محك أك النظاـ تشغيؿ تعطيؿ ذلؾ عف نتج كا 
 ىاتيف بإحدل أك دينار, آالؼ ثبلثة تتجاكز ال كبغرامة الحبس, العقكبة تككف تعديميا, أك

 . 9العقكبتيف"

عبلنية, أ سطكانات أحكـ القضاء الفرنسي بإدانة متيـ قاـ بإدخاؿ فيركس عمى في فرنسا ك  
تحتكم عمى برنامج يريد التركيج لو, مما أدل إلى نقؿ ىذا الفيركس إلى بعض األجيزة, األمر 

 .7الذم أدل إلى إتبلؼ المعمكمات في ىذه األجيزة

 ونية:رابعًا: عقوبة المحاولة في الجرائم اإللكتر 

مكرر عمى المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية, كلذلؾ فعند كقكع محاكلة 010لـ تنص المادة   
 03ممادة رقـ العاـ في قانكف العقكبات, كذلؾ ل األصؿ ىفي إحدل الجرائـ التي ذكرناىا نرجع إل

 التي المكاضع في إال التالية بالعقكبات يعاقب جـر ارتكاب حاكؿ مف كؿحيث نصت عمى أف: "
                                                           

 .ـ0262المعدؿ لسنة  6391لسنة  47كف العقكبات الفمسطيني رقـ مف قان مكرر 9/010راجع المادة رقـ  6
 .060, صالمرجع السابؽجماؿ محمد غيطاس,  0
 .ـ0262المعدؿ لسنة  6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  مكرر 9/010راجع المادة رقـ  9
 .10, صالمرجع السابؽ, نترنتاألحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإل , جميؿ عبد الباقي الصغير 7
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 األقصى الحد نصؼ تتجاكز ال مدة بالحبس( د).....:خاصة عقكبة عمى القانكف ىذا فييا نص
, كنفيـ مف نص المادة السابؽ 6أخرل" حالة أية في إدانتو, بعد الفاعؿ بيا يعاقب قد التي لمعقكبة

صؼ مكرر يعاقب بن 010أف كؿ مف حاكؿ ارتكاب جريمة إلكتركنية مما نصت عمية المادة رقـ 
العقكبة التي قررىا القانكف, كالتي يداف بيا الفاعؿ, ففي جرائـ دخكؿ األنظمة بشكؿ غير مشركع 

مك تكافرت أركاف ة سنة كغرامة ألؼ دينار أردني, ففالعقكبة عمى الجريمة التامة ىنا ىك الحبس مد
ائة دينار أك المحاكلة في ىذه الجريمة كانت العقكبة المقررة ىي الحبس ستة أشير كغرامة خمسم

 .0باقي الجرائـ التي ذكرناىا ىأحدل ىاتيف العقكبتيف, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة إل

يعاقب عمييا بيذه المادة تعتبر جنح,  التي ف كؿ الجرائـ اإللكتركنيةإكفي الكاقع العممي  
 افةى ككلكف الحقيقة أف المشرع لـ يكف مكفقان في تصنيؼ الجرائـ اإللكتركنية, كذلؾ لعدـ النص عم

باقي الجرائـ  ىالجرائـ اإللكتركنية, فالمشرع نص ىنا عمى الجرائـ األكثر كقكعان, كلـ يتطرؽ إل
اإللكتركنية مثؿ نشر الفيركسات, كالسرقة مف بطاقات االئتماف كالحسابات البنكية, كجرائـ غسيؿ 

 .9األمكاؿ كالتركيج لممخدرات عبر مكاقع اإلنترنت

ات التي قررىا المشرع في ىذه المادة لـ تكف كافيو, العتبار ف العقكبكخبلصة القكؿ إ 
درجة الجناية, فقد يؤدم  ىقد تصؿ الجرائـ اإللكتركنية إلـ اإللكتركنية جنح, ففي الحقيقة الجرائ

نشر فايركس عمى شبكة اإلنترنت خسائر بالمميارات, أك قد يؤدم العبث في إحدل برامج 
أفشاء أسرار  ى, أك قد يؤدم اختراؽ أحد األنظمة األمنية إل7ىحدل المرضإكفاة  ىالمستشفيات إل

منية لمعدك, كلذلؾ يجب رفع سقؼ العقكبات في ىذه الجرائـ, كأف يتـ إعادة النظر في أعسكرية ك 
تصنيفيا, ككضع العقكبات المناسبة عمييا لتتبلءـ بشكؿ أكبر مع الكاقع العممي كاألضرار التي 

 تخمفيا. 

                                                           
 .ـ0262المعدؿ لسنة  6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  03د/ راجع المادة رقـ 6
 .07أنظر ما سبؽ ص 0
( جريمة إلكتركنية, كسنة 08ـ )0266جؿ لدل محكمة صمح جباليا سنة طبقان إلحصائية أجراىا الباحث سُ  9

( جريمة إلكتركنية, ككؿ ىذه الجرائـ التي 90) 8حتى نياية شير  0269كسنة ( جريمة إلكتركنية, 76ـ  )0260
 سجمت جنح.

 . 933سابؽ , ص المرجع ال,  حوكمة اإلنترنتخالد ممدكح إبراىيـ ,  7
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كره ىك مجمكعة الجرائـ التي نص عمييا قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ يعتبر ما سمؼ ذ 
ـ, أما في الفرع التالي سنتناكؿ بالشرح الجرائـ التي نص 0262ـ المعدؿ لسنة 6391لسنة  47

 ـ.0262عمييا مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة 

 الفرع الثاني

 م0262انون العقوبات لسنةمشروع ق الجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية في

 47ية في قانكف العقكبات رقـعرضنا في الفرع السابؽ الجزاء الجنائي لمجرائـ اإللكتركن 
, كعرفنا أف نصكص القانكف لـ تكف كافية لتجريـ كافة أشكاؿ ـ0262المعدؿ لسنة  6391لسنة 

اإللكتركنية في مشركع  الجرائـ اإللكتركنية, كفي ىذا الفرع سنعرض الجزاء الجنائي عمى الجرائـ
, مع أف ىذا المشركع لـ يتـ إقراره بعد, كسنبحث عف أشكاؿ الجرائـ 0262قانكف العقكبات لسنة

 اإللكتركنية التي جرميا المشركع كالعقكبات التي فرضيا عمييا, كذلؾ عمى نحك ما ىك تّاؿ:

 أواًل: جرائم الدخول غير المشروع:

عمؽ بأنظمة المعمكمات كالشبكات جرائـ تدمير المكاقع مف أمثمة جرائـ االختراؽ التي تت
كاختراؽ المكاقع الرسمية كاختراؽ األجيزة الشخصية, كاختراؽ البريد اإللكتركني لآلخريف أك 

كجميع ىذه الجرائـ تبدأ بانتياؾ خصكصية الشخص كىذا سبب كافان  .6االستيبلء عميو أك إغراقو
 .0ادم كالمعنكم بالمجني عميولتجريميا, فضبلن عف إلحاؽ الضرر الم

نظاـ إلكتركني  ىعمى جريمة الدخكؿ إل 575نص مشركع قانكف العقكبات في المادة رقـ ك  
أك البقاء فيو بكجو غير مشركع, كعاقب عمييا بالحبس مدة سنة كغرامة ال تتجاكز ألؼ دينار 

ذا ترتب عمى ىذا الدخكؿ إتبلؼ أك  تعديؿ أك محك في بيانات أردني أك أحدل ىاتيف العقكبتيف, كا 
, كغرامة ال تتجاكز ثبلثة آالؼ دينار أردني أك أحدل 9بالحبسكمعمكمات النظاـ يعاقب الجاني 

 .  6ىاتيف العقكبتيف

                                                           
 . 661سابؽ, صالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  6
 .627سابؽ, صالمرجع ال, عمي جبار الحسيناكم 0
 تككف( 6)عمى عقكبة الحبس بأنيا: "6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  93رقـ  المادة نصت 9

 جـر ارتكاب شخص عمى ثبت إذا( 0.)ذلؾ بغير المحكمة أكعزت إذا إال الشاقة باألشغاؿ مقركنة الحبس عقكبة
 =مف أقؿ لمدة بالحبس عميو تحكـ أف لممحكمة فيجكز أخرل لمدة الحبس أك المؤبد بالحبس عميو الحكـ يستكجب
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عمى أنو: "يعّد  6332نص قانكف إساءة استخداـ الحاسكب لسنة في التشريع البريطاني ك 
عؿ جياز الحاسكب يؤدم أم إجراء تسبب عف قصد في ج -الشخص مذنبان بارتكاب جـر إذا: أ

كاف االختراؽ  -لتأميف االختراؽ كالدخكؿ إلى أم برامج أك بيانات مخّزنة عمى أم حاسكب. ب
كاف يعمـ كقت تسببو في أف يؤدم  -الذم قصده ذلؾ الشخص اختراقان غير مصرح بو؛ ك. ج

 .0الحاسكب ىذا اإلجراء حقيقة الكضع الذم يقكـ بو"

محكمة جنح باريس متيـ بجريمة الدخكؿ بدكف كجو حؽ إلى نظاـ أدانت في فرنسا ك 
 FBIالمعالجة اآللية لممعمكمات, حيث قاـ المتيـ بتقديـ نفسو بأنو مندكب عف المجمكعة الفيدرالية 

 .9دكالر 052222لكي يحصؿ عمى تكريد خدمات تميفكنية مف شركات الخدمة مقابؿ مبمغ 

 ير المشروع:ثانيًا: جرائم التصنت واالعتراض غ

ف ىدؼ المشرع مف تجريـ التصنت كاالعتراض ىك حماية الحؽ في حرية االتصاؿ إ 
كاحتراـ نقؿ البيانات دكف تدخؿ مف أحد, كيمثؿ الركف المادم في ىذه الجريمة في قياـ الجاني 
باستراؽ السمع أك اعتراض المعمكمات باستعماؿ أم مف األجيزة المخصصة لذلؾ أما الركف 

رادتو بارتكاب فعؿ التصنت أك االعتراضالمعنك   .7م فيتمثؿ بقصد الجاني بعممو كا 

عمى جرائـ التصنت الغير مشركع, أك جرائـ االعتراض لمعمكمات  571نصت المادة رقـ ك  
أك بيانات غير معركضة لمعامة, فيعاقب كؿ مف يرتكب ىذه الجرائـ بالحبس مدة ال تزيد عف ستة 

, كتعتبر ىذه الجريمة مف 5مئتيف دينار أك أحدل ىاتيف العقكبتيف أشير, كبغرامة ال تزيد عف

                                                                                                                                                                          

 بأنيا: " عقكبة 74ـ فقد نص عمى عقكبة الحبس في المادة رقـ 0262ذلؾ", أما مشركع قانكف العقكبات لسنة =
 القانكف بمكجب لذلؾ المخصصة كالتأىيؿ اإلصبلح مراكز أحد في عميو المحكـك إيداع: ىي الحبس أك السجف
 في قانكنان  المقررة األعماؿ بأداء الحبس أك بالسجف عميو المحكـك كيكمؼ الغرض, ليذا عميو بيا المحكـك المدة
ذا الدكلة, تعينيا التي األعماؿ في خارجيا أك المراكز تمؾ داخؿ سكاء كالتأىيؿ اإلصبلح مراكز  لفظ القانكف أطمؽ كا 
  مؤقتان". سجنان  ذلؾ عدا السجف

 ـ.0262لسنة  مسطينيقانكف العقكبات الف مشركع مف 575راجع المادة رقـ  6
ـ, مشار إليو في الممحؽ الثاني في كتاب 6332مف قانكف إساءة استخداـ الحاسكب في بريطانيا لسنة  6راجع المادة رقـ  0
 .793, صالمرجع السابؽ. عادؿ عزاـ الحيط, جرائـ الذـ كالقدح كالتحقير المرتكبة عبر الكسائط اإللكتركنية, د
 .10, صالمرجع السابؽ, األحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت ,ؿ عبد الباقي الصغيرجمي 9
 .083, 088المرجع السابؽ, ص, الديف زيف أميف ببلؿ 7
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 571راجع المادة رقـ  5
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 الجرائـ التي تمس بالحياة الشخصية لؤلفراد, كالتي كفميا أغمب الدساتير في التشريعات المقارنة
 .انتياؾمف أم  صكنيا, كعممت عمى بالحماية

 ثالثًا: جرائم أنظمة المعمومات:

طائفة األمكاؿ بحجة أنيا غير مادية, أما الفقو  استبعد الفقو التقميدم المعمكمات مف
الحديث فقد أدرج المعمكمات مع األمكاؿ, كذلؾ نظران لقيمتيا االقتصادية العالية, كيعتبر فقياء 
القانكف الحديث أف القانكف الذم ال يعتبر المعمكمات ماؿ لو قيمة اقتصادية إنو قانكف بعيد عف 

 . 6الكاقع

لمعمكمات أم الجرائـ التي تقع عمى المككنات المعنكية لمحاسب كُيقصد بجرائـ أنظمة ا
اآللي مف بيانات كمعمكمات, مثؿ اختراؽ الحاسب اآللي أك الشبكة إما مجردان, أك بيدؼ ارتكاب 
جريمة أخرل مثؿ تخريب المعطيات كاألنظمة, أك خمؽ البرامج الضارة التي تنقؿ عبر الحاسب 

 .0رائـ االخرلاآللي كالشبكات كغيرىا مف الج

نص المشركع عمى جرائـ أنظمة المعمكمات فكؿ مف يقكـ بإفساد أك محك أك تعديؿ ك  
معمكمات تخص الغير مما يمحؽ بو ضرران جسيمان فيعاقب بالحبس, كغرامة ال تتجاكز ثبلثة آالؼ 

ير عف دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف, أما لك قاـ الجاني بإعاقة تشغيؿ نظاـ لمغير بشكؿ خط
طريؽ نقؿ أك تغيير أك حجب معمكمات النظاـ, أك إذا قاـ الجاني بزرع فايركس بيدؼ تدمير أك 
تعطيؿ نظاـ معيف ففي كمتا الحالتيف يعاقب الجاني بالحبس ك غرامة ال تتجاكز ألفي دينار أك 

  .9أحدل ىاتيف العقكبتيف

 رابعًا: جرائم إساءة استخدام األجيزة:

ؿ عمى جياز إلكتركني كبو برامج معدة الرتكاب جريمة, أك قاـ كؿ مف يقكـ بالحصك  
نظاـ إلكتركني الرتكاب إحدل الجرائـ  ىباستخداـ كممات مركر أك معمكمات بيدؼ الدخكؿ إل

                                                           
 .52, صالمرجع السابؽعمي عبد القادر القيكجي,  6
 .060, صالسابؽ, المرجع جماؿ محمد غيطاس 0
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 578,  574راجع المادة رقـ  9
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عمى أف الجاني في الحاالت السابؽ يعاقب بالحبس مدة ال  573اإللكتركنية, فقد نصت المادة رقـ 
 .6ز ألؼ دينا, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيفتزيد عف سنة, كبغرامة ال تتجاك 

كأداف القضاء الفرنسي مكظؼ بجـر إساءة االئتماف التقنية حيث كاف يعمؿ في شركة 
إعبلنات, كقاـ بتسميـ إحدل الشركات المنافسة إعبلنات الشركة التي يعمؿ بيا لتقـك بنسخيا 

رجاعيا لو  .0كا 

 خامسًا: جرائم التزوير بواسطة الحاسوب:

ت المعمكمات الكرقية كحدىا تقبؿ التزكير, فكذلؾ البيانات كالمعمكمات اإللكتركنية تقبؿ ليس 
عمى أف كؿ مف يقكـ بتعديؿ أك إدخاؿ معمكمات  552التزكير, كنص المشركع في المادة رقـ 

حاسكبية بيدؼ التركيج ليا كاستعماليا بشكؿ غير مشركع, فيعاقب بالحبس مدة ال تزيد عف سنة, 
 .9ة ال تتجاكز ألفي دينار, أك أحدل ىاتيف العقكبتيفكبغرام

كفي حادثة في أمريكا قاـ مكظؼ بنؾ بتزكير حسابات أصدقائو في البنؾ الذم يعمؿ بو,  
بحيث تزداد أرصدتيـ, كمف ثـ يقكـ أصدقاءه بسحب ىذه المبالغ, كقد نجح بالفعؿ ككاف يرغب 

كقبض أمره في عممية التزكير, إلى أف كشؼ بالتكقؼ إال أف أصدقاءه أجبركه عمى االستمرار 
 .7عميو

أما مف يقكـ بتزكير كثائؽ حاسكب كاستخدميا مع عممو بتزكيرىا, أك قاـ بإفساد نظاـ  
تشغيؿ أك عطمة, أك قاـ بتعديؿ بيانات النظاـ بطريقة الغش مما أدل لمضرر بالغير فيعاقب 

 . 5حدل ىاتيف العقكبتيفبالحبس, كبغرامة ال تتجاكز ثبلثة آالؼ دينار, أك أ

 

 

 

                                                           
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 573راجع المادة رقـ  6
 .665, صالمرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 0
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 552راجع المادة رقـ  9
 .89, ص, المرجع السابؽيكسؼ المصرم 7
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 550, 556راجع المادة رقـ  5
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 سادسًا: جرائم االحتيال والسرقة اإللكترونية:

ة مف قبؿ الكثيريف, كلكف ا القت فكرة تجريـ سرقة البرامج كالمعمكمات اإللكتركنية معاد 
الشخص لمبرنامج أك المعمكمة, كبالتالي فالسارؽ  الكاقع المفركض عمينا أنو ال يمكننا إنكار ممكية

 .6ليس ممكان لو, كىذا ىك جكىر االختبلس في السرقةيستحكذ عمى ماؿ 

جرائـ االحتياؿ كالسرقة مف أكثر الجرائـ التي تكقع خسائر مادية فادحة, كنص المشركع ف 
عمى أف كؿ مف قاـ بحجب أك التقاط أك نس  أك نقؿ معمكمات أك بيانات بيدؼ نقؿ الممكية كجمب 

حبس مدة ال تزيد عف سنة, كبغرامة ال تتجاكز مصمحة اقتصادية بشكؿ غير مشركع, يعاقب بال
 ألفي دينار, أك أحدل ىاتيف العقكبتيف.

أما إذا استخدـ الجاني إحدل الطرؽ التقنية بيدؼ الحصكؿ عمى أمكاؿ البنكؾ أك أمكاؿ  
العمبلء فييا فيعاقب بالسجف المؤقت, كبغرامة بقدر ما استفاد مف األمكاؿ التي تحصؿ عمييا مف 

 ع إعادة كؿ األمكاؿ التي حصؿ عمييا بدكف كجو حؽ.جريمتو, م

ذا استخدمت الكسائؿ اإل  أرقاـ بطاقات االئتماف أك أم  ىبيدؼ الكصكؿ إل لكتركنيةكا 
بطاقات مالية أخرل, لبلستيبلء عمى أمكاؿ صاحب البطاقة, يعاقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تزيد 

 .0ك بإحدل ىاتيف العقكبتيفعف سنتيف, كبغرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار, أ

كرأت محكمة النقض الفرنسية أنو إذا قاـ شخص بالصرؼ مف بطاقة االئتماف الخاصة بو  
متجاكزان رصيده في حسابو البنكي, فذلؾ ال يندرج تحت أم كصؼ جنائي, كلكف يعتبر اخبلؿ 

 .9بالتزاـ تعاقدم بيف حامؿ البطاقة كالبنؾ

 

 

 

                                                           
 .53سابؽ, صالمرجع ال, دل حامد قشقكشى 6
 ـ.0262لسنة  كبات الفمسطينيقانكف العق مشركع مف 559راجع المادة رقـ  0
ـ, 0221, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, ليكترونية ونظاميا القانونيالحكومة اإل عبد الفتاح بيكمي حجازم,  9

 .493ص
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 اإلباحية:سابعًا: جرائم التعامل بالمواد 

الجرائـ الجنسية كالتي تتعمؽ بالتعامؿ بالمكاد اإلباحية مف أخطر الجرائـ اإللكتركنية, إف  
قد عاقب المشركع عمييا ك كترتكب ىذه الجرائـ مف خبلؿ طباعة أك نشر أك نس  المكاد اإلباحية, 

 .6اتيف العقكبتيفبالسجف مدة ال تزيد عف سنتيف, كغرامو ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار, أك أحدل ى

ديف شخص في الصيف بغرامة مقدارىا   دكالر, ألنو قاـ باختبلس اسـ ككممة سر  6952كا 
 .0أحد مستخدمي اإلنترنت, كاستخدميا في االتصاؿ بأحد اصدقائو, كتبادؿ معو صكر إباحية

 البيانات اإللكترونية:سرقة الحقوق الفكرية, و  االعتداء عمىثامنًا: جرائم 

قانكف العقكبات عمى الجرائـ التي تمس بالحقكؽ الفكرية كاألدبية مثؿ األعماؿ نص مشركع  
الفنية أك األدبية أك التصكيرية, كترتكب ىذه الجرائـ مف خبلؿ سرقتيا أك نسخيا أك تعديميا, 
فيعاقب الجاني في ىذه الحالة بالحبس مدة ال تزيد عف ستة أشير, كبغرامة ال تتجاكز خمسمائة 

 .9بإحدل ىاتيف العقكبتيفدينار, أك 

ذا قاـ الجاني بسرقة بيانات أك معمكمات تخص الغير بكاسطة أم كسيمة إلكتركنية, أك   كا 
قاـ بالحصكؿ عمييا أثناء تسجيميا أك أرساليا عبر الكسائؿ اإللكتركنية, أك ّمّكف الغير مف 

سمبان عمى سمة صاحبيا  الحصكؿ عمى ىذه البيانات أك المعمكمات, ككانت ىذه البيانات مما يؤثر
أك حياتو الشخصية, فإف مرتكب األفعاؿ السابقة يعاقب بالحبس, كبغرامو ال تتجاكز ثبلثة آالؼ 

 .7دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

قضت محكمة النقض الفرنسية بإدانة شخص قاـ بسرؽ ديسكات تحتكم عمى بيانات ك  
كـ, ككف الكيانات اإللكتركنية ماؿ قابؿ لمسرقة كلو معمكماتية تخص منشأة, كقد أيد الفقو ىذا الح

 .5قيمة اقتصادية

 

                                                           
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 557راجع المادة رقـ  6
 .78, صالمرجع السابؽ, المتعمقة باإلنترنتاألحكام الموضوعية لمجرائم , جميؿ عبد الباقي الصغير 0
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 555راجع المادة رقـ  9
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 551راجع المادة رقـ  7
 . 673سابؽ, ص المرجع المحمد أميف الشكابكة,  5
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 تاسعًا: الجرائم التي تتعمق باإلنترنت:

كلدت فكرة اإلنترنت داخؿ كزارة الدفاع األمريكية, ككانت تستخدـ ألغراض عسكرية, ككاف 
دارة اليدؼ مف اإلنترنت ىك كضع القكات االمريكية في حالة تأىب قصكل داخؿ مراكز إ

الصكاري , إذا ما قامت حرب نككية أك أم اعتداء عسكرم عمييا, كبزكاؿ خطر الحركب تـ 
إلى ما كصمت عميو في الكقت  الجانب السممي ىاستخداـ ىذه التقنية مف الجانب العسكرم إل

 .6الحالي

حيف  أكثر الجرائـ التي تزعج ركاد اإلنترنت ىي الفيركسات التي يتـ صنعيا كنشرىا مفك  
نص المشركع عمى جريمة صنع أك نشر الفيركسات, كعاقب عمييا ألخر عبر شبكة اإلنترنت, ك 

بالحبس, كبغرامو ال تقؿ عف ألؼ دينار, كيعاقب بذات العقكبة كؿ مف ينشر عبر شبكة اإلنترنت 
 .0تشكيو سمعة الغير أك اإلساءة لو ىأم معمكمات أك بيانات تيدؼ إل

ذا قاـ شخص بمبلحقة الغير  أك مضايقتو بأم كسيمة إلكتركنية عبر اإلنترنت فإنو يعاقب  كا 
 .9بالحبس مدة ال تزيد عف سنة, كبغرامو ال تتجاكز ألؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف

كيمتمئ اإلنترنت بالمخاطر التي تيدد االطفاؿ كالمراىقيف, كلذلؾ يجب أف تككف الشبكة أك 
لحماية التي تمنع ظيكر المكاد غير المرغكب فييا, مثؿ الحاسب الذم يستخدمو, مزكد ببرامج ا

الصكر كالمشاىد اإلباحية كدعايات الجماعات العنصرية, كاالعبلنات التي تيدـ القيـ لدل 
 .7األطفاؿ

البيئة اإللكتركنية حياة خاصة لؤلفراد, كقد تتعرض ىذه الحياة العتداء مف قبؿ فرت كما ك 
ف المادم في ىذه الجريمة مف خبلؿ سمكؾ الجاني بتماـ كلكجو آخريف عبر اإلنترنت, كيظير الرك

النظاـ اإللكتركني كينتيي بتماـ فعمو, أما الركف المعنكم فيتمثؿ في قصد الجاني كالذم قد  ىإل

                                                           
, 09, صالمرجع السابؽ, لمستحدثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثةالجرائم اعبد الفتاح بيكمي حجازم,  6

07. 
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 512, 558راجع المادة رقـ  0
 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 553راجع المادة رقـ  9
 .75, صالمرجع السابؽ, مجرائم المتعمقة باإلنترنتاألحكام الموضوعية ل, جميؿ عبد الباقي الصغير 7
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يتعدد فقد يككف قصده االطبلع المجرد أك االطبلع بقصد اإلفشاء أك االطبلع بقصد التيديد 
 .6كاالبتزاز

 محاولة في الجرائم اإللكترونية:العقوبة عاشرًا: 

نص مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني عمى المحاكلة في مادة خاصة بالباب الذم يتعمؽ  
 في عمييا المنصكص الجرائـ في الشركع عمى بالجرائـ اإللكتركنية حيث نص عمى انو: " يعاقب

د محاكلة في إحدل الجرائـ التامة", كعميو فعند كجك  لمجريمة المقررة العقكبة بنصؼ الفصؿ ىذا
 .0التي ذكرناىا في ىذا الفرع يعاقب عمييا بنصؼ العقكبة التي قررىا القانكف لمجريمة التامة

ـ قد صنؼ أكثر الجرائـ 0262أف مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني لسنة  كنرل مما سبؽ 
, كلكف ىناؾ جرائـ 6391لسنة  47اإللكتركنية, كتضمف جرائـ لـ ينص عمييا قانكف العقكبات رقـ 

لـ ينص عمييا مشركع قانكف العقكبات, كذلؾ ربما ألنيا لـ تظير بعد عمى الساحة الفمسطينية, 
كلكنو كاف األجدر بو أف ينص عمييا, كمف ىذه الجرائـ تركيج المخدرات كغسيؿ األمكاؿ كاإلتجار 

 بالجنس البشرم عبر مكاقع اإلنترنت.

ا المشركع ال تختمؼ كثيران عف العقكبات المكجكدة في قانكف كما أف العقكبات التي فرضي 
حيث أف العقكبات متدنية, كال  -لبعض الجرائـ المتطابقة في القانكنيف -6391العقكبات لسنة 

تتناسب مع حجـ الضرر الذم تخمفو بعض الجرائـ, فعمى سبيؿ المثاؿ إف عقكبة جريمة الكصكؿ 
قانكف العقكبات الفمسطيني يعاقب الفاعؿ بالحبس مدة ال تزيد ألرقاـ بطاقات االئتماف في مشركع 

عف سنتيف, كبغرامة ال تتجاكز خمسة آالؼ دينار, أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف, أما عقكبة نفس 
ـ فيي السجف مدة ال تتجاكز خمس 0224الجريمة في قانكف جرائـ المعمكماتية السكداني لسنة 

القانكنيف لنجد فارؽ كبير في العقكبات مع  ى, فمك نظرنا إل9ف معان سنكات, أك بالغرامة, أك العقكبتي
د يأف الجرائـ كاحدة, كلذلؾ نطمب مف المشرع الفمسطيني أف يحذكا حذكا المشرع السكداني في التشد

 ى الجرائـ اإللكتركنية.في العقكبات عم
                                                           

, المرجع السابؽ, جرائم تقنية نظم المعمومات اإللكترونية أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, 6
 كما بعدىا.008ص

 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 516 راجع المادة رقـ 0
9
( في كتاب 7, مشار إليو في الممحؽ رقـ )0224المعمكماتية السكداني لسنة  رائـمف قانكف ج 60راجع المادة رقـ 

 قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع مف 559رقـ , كالمادة 969سابؽ , ص المرجع ال, محمد عمي العرياف
 ـ.0262لسنة
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 المطمب الثاني

 يالجزاء الجنائي لمجرائم اإللكترونية في القانون األردن

كسمي ىذا القانكف بقانكف  ,أفرد المشرع األردني قانكنان مستقبلن عالج فيو الجرائـ اإللكتركنية
, عمى خبلؼ المشرع الفمسطيني الذم ضّمف 0262جرائـ أنظمة المعمكمات األردني لسنة 

كعميو سنعرض الجزاء الجنائي اإللكتركنية في قانكف العقكبات,  النصكص التي تعالج الجرائـ
:  لمج   رائـ اإللكتركنية في القانكف األردني عمى نحك ما ىك تاؿًّ

 أواًل: جرائم الدخول غير المشروع:

نص المشرع األردني في المادة الثالثة مف قانكف أنظمة المعمكمات عمى جريمة الدخكؿ 
 تزيد كال أسبكع, عف تقؿ ال مدة إلى نظاـ إلكتركني بطريقة غير مشركعة, كعاقب عمييا بالحبس

 أك دينار, مائتي( 022) عمى تزيد كال دينار مائة(  622) عف تقؿ ال بغرامة أك أشير, ثبلثة عمى
ذا كاف الدخكؿ بيدؼ تعديؿ أك إتبلؼ أك نس  أك انتحاؿ شخصية  ىاتيف بكمتا العقكبتيف, كا 

 مةبغرا أك سنة, عمى تزيد كال أشير ثبلثة عف تقؿ ال مدة صاحب النظاـ, فيعاقب الجاني بالحبس
 .6العقكبتيف ىاتيف بكمتا أك دينار, ألؼ( 6222) عمى تزيد كال دينار مائتي( 022) عف تقؿ ال

يككف الدخكؿ غير المشركع لنظاـ إلكتركني تـ بطريقة الصدفة, مثؿ أف يقـك شخص كقد 
معمكمات كبيانات أخرل, ال يستطيع الكصكؿ ليا  ىبإدخاؿ أرقاـ أك رمكز فيكتشؼ أنو دخؿ إل

 . 0العاديةبالطرؽ 

 ثانيًا: جرائم أنظمة المعمومات:

كنص القانكف عمى الجرائـ التي تتعمؽ بأنظمة المعمكمات مف حيث نس  أك تعديؿ أك  
قاـ الجاني بتّمكيف اآلخريف مف  إذا إتبلؼ أك حجب أك نشر بيانات أك معمكمات تتعمؽ بالغير, أك

 أشير ثبلثة عف تقؿ ال مدة عؿ بالحبساالطبلع عمييا, أك انتحؿ شخصية صاحبيا, فيعاقب الفا

                                                           
ر إليو في المكقع , مشا0262لسنة   92رقـ  مة المعمكمات األردنيمف قانكف جرائـ أنظ 9راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jol:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .53سابؽ, صالمرجع الىدل حامد قشقكش,  0

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 دينار, ألؼ( 6222) عمى تزيد كال دينار مائتي( 022) عف تقؿ ال بغرامة أك سنة, عمى تزيد كال
  .6العقكبتيف ىاتيف بكمتا أك

تتـ الجرائـ التي تتعمؽ بأنظمة المعمكمات مف خبلؿ نشر الفيركسات كالتي تعمؿ عمى قد ك  
 .0المخزنة, كقد يمتد أثره ليشمؿ حذؼ أك تعديؿ أك إصابة البيانات كالبرامجتدمير البرامج كالبيانات 

 ت واالعتراض غير المشروع:نصثالثًا: جرائم الت

ذا قاـ الجاني بالت  ت أك االعتراض عمى ما ىك مرسؿ عف طريؽ أم كسيمة إلكتركنية نصكا 
 بغرامة أك سنة, عمى تزيد كال شير عف تقؿ ال مدة بالحبس بطريقة غير مشركعة, فيعاقب الجاني 

 .9العقكبتيف ىاتيف بكمتا أك دينار, ألؼ( 6222) عمى تزيد كال دينار مائتي( 022) عف تقؿ ال

ت عمى اآلخريف كذلؾ لحماية حرمة الحياة الخاصة كصكنان ليا, نصكجـر المشرع مسألة الت 
ك غيرىا مف الممفات كتشمؿ الحماية فيما يجريو اآلخريف مف أحاديث أك يتبادلكنو مف صكر أ

 .7كالبيانات الشخصية

 رابعًا: الجرائم المالية:

يتمثؿ الركف المادم في جرائـ السرقة اإللكتركنية في فعؿ االختبلس لماؿ منقكؿ مممكؾ  
لمغير, أما الركف المعنكم فيتمثؿ في القصد الجنائي العاـ بعنصريو العمـ كاإلرادة, ككذلؾ تتطمب 

 .5د خاص كىك نية تممؾ الشيء المختمسىذه الجريمة تكافر قص

ككما ذكرنا بأف الجرائـ المالية مف أكثر الجرائـ انتشاران عبر الكسائؿ اإللكتركنية, كذلؾ  
جـر المشرع األردني كؿ مف أستخدـ الكسائؿ ك   لسيكلة ارتكابيا بالنظر إلى جرائـ السرقة التقميدية,

االئتماف أك أم أرقاـ أخرل تستخدـ في المعامبلت أرقاـ بطاقات  ىاإللكتركنية بيدؼ الكصكؿ إل
                                                           

, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ  مة المعمكمات األردنيمف قانكف جرائـ أنظ 7راجع المادة رقـ  6
 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

 .52, صالمرجع السابؽعمي عبد القادر القيكجي,  0
, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ  مة المعمكمات األردنيف جرائـ أنظمف قانك  5راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
, المرجع السابؽ, ثة في نطاق تكنولوجيا االتصاالت الحديثةالجرائم المستحدعبد الفتاح بيكمي حجازم,  7

 .656ص
 كما بعدىا. 601المرجع السابؽ, صمحمد عمي العرياف ,  5

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 سنتيف, عمى تزيد كال اشير ثبلثة عف تقؿ ال مدة المالية اإللكتركنية, كحدد عقكبة الجاني بالحبس
 ىاتيف بكمتا أك دينار, ألفي( 0222) عمى تزيد كال دينار خمسمائة( 522) عف تقؿ ال بغرامة أك

ىذه األرقاـ أك البطاقات أك ساعد الغير في استخداميا لمحصكؿ العقكبتيف, أما لك أستخدـ الجاني 
( 6222) عف تقؿ ال كبغرامة سنػػػة, عف تقػؿ ال مدة عمى أمكاؿ الغير, فيعاقب الجاني بالحبس

أما لك أرتكب الجاني أم جريمة مف التي ,دينار آالؼ خمسة( 5222) عمى تزيد كال دينار ألؼ
ؿ األنظمة بطرؽ غير مشركعة كجرائـ أنظمة المعمكمات كجرائـ ذكرناىا أعبله, كىي جرائـ دخك 

التنصت كاالعتراض كالجرائـ المالية, أثناء تأديتو لمياـ كظيفتو, أك أستغؿ عممو في ارتكابيا 
 .6فتضاعؼ لو العقكبة

كعممت الدكؿ عمى تغيير تشريعاتيا لمكاجية الجرائـ اإللكتركنية, بحيث تعترؼ ىذه  
كالتي اصبحت في ىذا ؿ اإللكتركنية مثؿ البيانات كالمعمكمات كالخدمات المختمفة, التشريعات بالما

العصر أكثر األمكاؿ تعرضان لمجريمة, كمف أمثمة ىذه الجرائـ سرقة المعمكمات كالخدمات كتدمير 
 .0البرامج عف طريؽ فيركسات الحاسب اآللي

ل البنكؾ في الككيت, حيث قاـ حدإكاف يعمؿ مبرمجان في  ان داف القضاء اإلنجميزم شخصأك  
بعمؿ برنامج أك أمر لكمبيكتر بمكجبو يتـ تحكيؿ أمكاؿ مف أرصده في البنؾ الذم يعمؿ بو كالتي 
لـ يجر عمييا معامبلت مالية منذ زمف, إلى حسابات قد فتحيا في إنجمترا , كقد عمؽ تنفيذ ىذا 

د إلى إنجمترا كتـ فّعمو, كشؼ أمره األمر عمى تركو لمعمؿ في البنؾ المحّكؿ منو, كبعد اف عا
 .9كتمت إدانتو

أمريكا, باكتشاؼ شفرة تحكيؿ كقاـ شخص يعمؿ اخصائيان لمحسابات في أحد بنكؾ  
حسابات لمعمبلء بيف البنكؾ, حيث قاـ بإصدار أمر إلكتركني بتحكيؿ مبالغ مالية قدرت بأربعو 

في خزينة أحد البنكؾ ىناؾ, كمضت  مبلييف دكالر لحسابو في سكيسرا ثـ اشترل ألماس ككضعو
 .7األشير دكف أف يكتشؼ احد أمره حتى أعترؼ عمى نفسو كىك مخمكر

 
                                                           

, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ مة المعمكمات األردني مف قانكف جرائـ أنظ 4 ,1 راجع المادة رقـ 6
 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرأم, عبر الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع ك 

 .643ـ, ص0229, دار الجامعة الجديدة لمنشر, اإلسكندرية, المسئولية اإللكترونيةمحمد حسيف منصكر,  0
 . 684سابؽ, ص المرجع المحمد أميف الشكابكة, 3
 .95, 97, صالمرجع السابؽ, األحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت, قي الصغيرجميؿ عبد البا 7

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 خامسًا: جرائم التعامل بالمواد اإلباحية:

ثارىا آيمكف لمس أثبتت دراسة أدست خطكرة المكاقع اإلباحية عمى جميع المجتمعات, ك  
كالعنؼ الجنسي,  بشكؿ خاص ب األطفاؿ, كاغتصابشكؿ عاـ عمى ارتفاع عدد جرائـ االغتصاب

في المجتمع السعكدم قد أثبتت أف ىناؾ عبلقة ما بيف مشاىدة المكاد اإلباحية  ككانت الدراسات
 .6كالجرائـ الجنسية

كمف أخطر الجرائـ الجنسية اإللكتركنية االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ, فيناؾ العديد مف  
ؤلطفاؿ, كىناؾ لاع جنسية مخمة, أك تبث أفبلـ إباحية المكاقع التي تنشر صكر لؤلطفاؿ في أكض

مكاقع أخرل تجذب األطفاؿ إليقاعيـ في شبكات الدعارة كاالستغبلؿ الجنسي, كىذه األفبلـ المخمة 
جذب المنحرفيف ليكقعكا باألطفاؿ في الفاحشة مف خبلؿ محادثتيـ عبر الدردشة كغرؼ  ىتؤدم إل

 .0جتماعيالمحادثات كعبر مكاقع التكاصؿ اال

اإللكتركنية, فمف يقكـ بأرساؿ أك نشر  الجنسية صنؼ المشرع األردني عدة صكر لمجرائـك 
  شير,أ ثبلثة عف تقؿ ال مدة , يعاقب بالحبسهثمانية عشر مف عمر  ؿأم مكاد إباحية لمف لـ يكم

 دينار. أالؼ خمسة( 5222) عمى تزيد كال دينار ثبلثمائة( 922) عف تقؿ ال كبغرامة

ذ  ا قاـ الجاني بنشر أك إعداد أك طباعة أك تجييز أك عرض أم مكاد إباحية, كذلؾ كا 
لمتأثير عمى مف لـ يكمؿ ثمانية عشر مف عمره, أك لمتأثير عمى مف ىك معاؽ نفسيان أك عقميان, أك 

 عف تقؿ ال كبغرامة سنتيف, عف تقؿ ال مدة لمتحريض عمى ارتكاب جريمة, فيعاقب الفاعؿ بالحبس
  .دينار االؼ خمسة( 5222) عمى تزيد كال دينار ألؼ( 6222)

كيعاقب كؿ مف يستخدـ الكسائؿ اإللكتركنية كنظـ المعمكمات في استغبلؿ كؿ مف لـ يكمؿ  
عماؿ الستخدامو في أعماؿ الدعارة كاأل ثامنة عشر مف عمره, أك مف ىك معاؽ نفسيان أك عقميان,

 عمى تزيد كال دينار أالؼ خمسة( 5222) عف تقؿ ال ةكبغرام المؤقتة, الشاقة الجنسية, باألشغاؿ
 .دينار ألؼ عشر خمسة( 65222)

                                                           
 .11, 15, ص, المرجع السابؽيكسؼ المصرم 6
 . 621, 625سابؽ, ص المرجع المحمد أميف الشكابكة,  0
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ذا استخدـ الجاني الشبكة المعمكماتية أك أم نظاـ إلكتركني بيدؼ التركيج لمدعارة,   كا 
 تزيد كال دينار ثبلثمائة( 922) عف تقؿ ال كبغرامة اشير, ستة عف تقؿ ال مدة فيعاقب بالحبس

  .6دينار االؼ سةخم( 5222) عمى

( yahooكقد تـ حصر عدد القكائـ العربية اإلباحية عمى شبكة اإلنترنت كمنيا مكقع )
 .0آالؼ عضك 3قائمة, في حيف كصؿ أكثرىا أعضاء نحك  646فكاف عددىا 

 سادسًا: الجرائم التي تمس األمن العام:

التي ال يككف المعتدل  الجرائـيقصد بالجرائـ التي تمس األمف العاـ أك المصمحة العامة  
عميو فرد بعينو أك مجمكعة مف األفراد, بؿ أف الحؽ المعتدل عميو ىك حؽ يصيب المجتمع ككؿ, 
كمثؿ ىذه الجرائـ اإلخبار الخاطئ عف الجرائـ اإللكتركنية, كتيديد السبلمة العامة, بث البيانات 

 .9معمكمات سريةمف مصادر مجيكلة, جرائـ تعطيؿ األعماؿ الحككمية, الحصكؿ عمى 

جرائـ أمف الدكلة أك ما يسمى باإلرىاب مف الجرائـ الخطير التي تمس األمف القكمي ك 
مف يقكـ باستخداـ الشبكة المعمكماتية أك أم كسيمة  ولمدكلة, كنص المشرع األردني عمى أن

رىا أك لتسييؿ إلكتركنية أك أنشأ مكقعان عمى شبكة اإلنترنت إلنشاء جماعة إرىابية أك لمتركيج ألفكا
 .7المؤقتة الشاقة أعماؿ إرىابية, فيعاقب الفاعؿ باألشغاؿ

ذا قاـ شخص بالدخكؿ إل   طبلعص بالدكلة بطريقة غير مشركعة, لبلنظاـ إلكتركني خا ىكا 
عمى بيانات كمعمكمات غير معركضة لمجميكر, تمس أمف الدكلة أك عبلقاتو الخارجية أك 

عف  تقؿ ال كبغرامة أشير, أربعة عف تقؿ ال مدة بالحبس االقتصاد الكطني, فيعاقب الفاعؿ
دينار, أما إذا كاف الجاني ييدؼ مف  أالؼ خمسة( 5222) عمى تزيد كال دينار خمسمائة( 522)

كراء دخكلو عمى النحك السابؽ إلى نس  أك تعديؿ أك إتبلؼ أك إفشاء أك نشر البيانات كالمعمكمات 

                                                           
إليو في المكقع , مشار 0262لسنة   92رقـ مة المعمكمات األردني مف قانكف جرائـ أنظ 3, 8راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .33سابؽ, صالمرجع العمي جبار الحسيناكم,  0
 . 036ؽ, صسابالمرجع ال, الجرائم الدولية لإلنترنتيكسؼ حسف يكسؼ,  9
, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ مة المعمكمات األردني مف قانكف جرائـ أنظ 62راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 ألؼ( 6222) عف تقؿ ال كبغرامة المؤقتة الشاقة اعؿ باألشغاؿالتي تمس أمف الكطف, فيعاقب الف
 .6دينار آالؼ خمسة( 5222) عمى تزيد كال دينار

جرائـ التجسس اإللكتركنية, كمثاليا اختراؽ المكاقع كمف الجرائـ التي تمس األمف العاـ  
مات سكاء كالصفحات اإللكتركنية بيدؼ التجسس أك التنصت عمى ما تحتكيو مف بيانات كمعمك 

كانت ىذه البيانات كتابية أك مرئية أك صكتية, كقد يككف اليدؼ مف التجسس الحصكؿ عمى 
 .0معمكمات أمنية أك عسكرية أك اقتصادية أك سياسية أك مالية أك تعميمية

 المحاولة في الجرائم اإللكترونية:عقوبة سابعًا: 

دم, أم أف النقص يصيب إف النقص الذم يصيب المحاكلة اإلجرامية ىك النقص الما 
العناصر المادية لمجريمة دكف عناصرىا المعنكية, خاصة النقص الذم يصيب عنصر النتيجة 

 .9ألسباب خارجة عف إرادة الجاني, فعند تكافر ما ذكر نككف بصدد محاكلة إجرامية

لـ ينص المشرع األردني عمى المحاكلة لمجرائـ اإللكتركنية في قانكف جرائـ أنظمة  
ردني نجد أف المشرع األردني األصؿ كىك قانكف العقكبات األ ى, كبالعكدة إل0262عمكمات لسنة الم

 إتماـ مف الفاعؿ يتمكف لـ ....فإذا مف قانكف العقكبات عمى أنو: " 42قد نص في المادة رقـ 
 مىع عكقب فييا إلرادتو دخؿ ال أسباب لحيمكلة الجنحة أك الجناية تمؾ لحصكؿ البلزمة األفعاؿ
 األقؿ عمى العقكبة ذات مف سنكات كخمس ....:ذلؾ خبلؼ عمى القانكف نص إذا إال اآلتي الكجو
 أخرل عقكبة أية مف يحط أف -0المؤبد, االعتقاؿ أك المؤبدة الشاقة األشغاؿ العقكبة كانت إذا

 .8الثمثيف" الى النصؼ مف مؤقتة

                                                           
, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ مة المعمكمات األردني مف قانكف جرائـ أنظ 66اجع المادة رقـ ر  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .39,30سابؽ, صالمرجع الفي, محمد محمد األل 0
 .649ص , المرجع السابؽجبلؿ ثركت,  9
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات 6312لسنة  61رقـ  ردنيمف قانكف العقكبات األ 18راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التالياألردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
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يركس أعده كنشره, بسبب فالشخص الذم لـ يتمكف مف إتبلؼ حاسكب الغير بكاسطة ف 
كضع صاحب الحاسكب برنامج حماية مف الفيركسات, يعتبر الشخص الذم ارسؿ الفيركس إلى 

 . 6الحاسكب كلـ يتمكف مف تدميره أنو حاكؿ ارتكاب جريمة

 إلتماـ البلزمة األفعاؿ كانت عمى أف: " إذا 42في المادة رقـ األردني ككذلؾ نص المشرع 
 المقصكدة, الجريمة تتـ لـ فييا فاعميا إلرادة دخؿ ال مانعة أسباب لحيمكلة كلكف تمت قد الجريمة
 العقكبة كانت ذاإ العقكبة ذات مف سنة عشريف الى سنكات .... كسبع:التالي الكجو عمى عكقب

 الى الثمث مف أخرل عقكبة أية مف ينزؿ أف -0المؤبد, االعتقاؿ أك المؤبدة الشاقة األشغاؿ
 .0النصؼ"

 في إال الجنحة في الشركع عمى يعاقب نص المشرع األردني عمى أنو: " ال 46دة كفي الما
 .3صراحة" القانكف عمييا ينص التي الحاالت

 قانكنان  المقررة لمعقكبة األعمى الحد بنصؼ يعاقب كنص المشرع الُعماني عمى أنو: "
 .7"لقانكفا ىذا في عمييا المنصكص الجرائـ إحدل ارتكاب في الشركع عمى لمجريمة

النصكص التي ذكرناىا إف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات لـ ينص  كخبلصة ما سبؽ مف
عمى المحاكلة في الجرائـ اإللكتركنية, كلذلؾ ففي حالة كقكع جريمة إلكتركنية مما نص عمييا 

ف عمييا القانكف نطبؽ أحكاـ قانكف العقكبات األردني, فالجنح ال يعاقب عمييا إال عندما ينص القانك 
الثمثيف  الى النصؼ صراحة, كما أف يحط مف أم عقكبة غير اإلعداـ كاألشغاؿ الشاقة المؤبدة مف

ىذا في حالة لـ تتـ األفعاؿ المككنة لمجريمة, أما في حالة تماـ األفعاؿ المككنة لمجريمة كلكف لـ 
 . 5اؿ المؤبدةالنصؼ غير عقكبة اإلعداـ كاألشغ ىتتـ الجريمة فتحط العقكبة مف الثمث إل

 
                                                           

 .614ص , المرجع السابؽ, مبادئ قانون العقوبات الفمسطينيعبد القادر جرادة,  6
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات 6312لسنة  61رقـ  ردنيمف قانكف العقكبات األ 42راجع المادة رقـ  0

 .http://www.lob.gov.jo/ l:تاليالرابط الديكاف التشريع كالرأم, عبر األردنية, 
, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات 6312لسنة  61رقـ  ردنيمف قانكف العقكبات األ 46راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التالياألردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
الُعماني, مشار إليو في مكقع تقنية  60/0266مف قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات رقـ  92راجع المادة رقـ  7

 ./http://www.ita.gov.omالمعمكمات الُعماني عبر الرابط التالي: 
 .907, صالمرجع السابؽ, شرح قانون العقوباتفخرم عبد الرازؽ الحديثي, خالد حميدم الزعبي,  5

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 ثامنًا: التدابير االحترازية:

في حاؿ ضبط أم أجيزة إلكتركنية أك أم مكاد ليا صمة بجريمة إلكتركنية, فمممحكمة أف  
تحكـ بمصادرة األجيزة التي استخدمت في الجريمة أك إتبلؼ أم مكاد مضبكطة ليا عبلقة 

 .6دـ في الجريمةبالجريمة, ككذلؾ تعطيؿ أم أنظمة أك مكاقع إلكتركنية استخ

كما أف بعض التشريعات جعمت الحكـ بمصادرة األجيزة أك المعدات أك النس  المقمدة في  
ال كاف الحكـ معيبان مستكجبان نقضو لمخطأ في تطبيؽ القانكفك الجرائـ اإللكتركنية كجكبيان,   .0ا 

 تاسعًا: عقوبة المشترك والمحرض والعائد لمجريمة اإللكترونية:

رائـ أنظمة المعمكمات األردني عمى عقكبة المشترؾ كالمحرض عمى الجرائـ نص قانكف ج 
لمجريمة اإللكتركنية  9اإللكتركنية كجعؿ عقكبة المشترؾ كالمحرض نفس عقكبة الجاني, أما العائد

                                                           
, مشار إليو في المكقع 0262لسنة   92رقـ  مة المعمكمات األردنيمف قانكف جرائـ أنظ 60راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:يالرابط التالالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .078المرجع السابؽ, ص محمد عمي العرياف ,  0
 لدل( 6)عمى تعريؼ المشترؾ بأنو: "  6391لسنة  47مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ  09نصت المادة رقـ  9

 ارتكبو كأنو الجـر ذلؾ ارتكاب في اشترؾ قد بأنو أدناه إلييـ المشار األشخاص مف شخص كؿ يعتبر جـر ارتكاب
 أمر القياـ أغفؿ أك لمجـر المككنة األفعاؿ أحد أك لمجـر المككف الفعؿ بنفسو ارتكب مف كؿ( أ) :بو اتيامو كيجكز

 غيره مساعدة أك كيفتم بقصد بفعؿ القياـ أغفؿ أك فعبلن  ارتكب مف كؿ( ب) .لمجـر مككنان  إغفاليا يعتبر أمكر أك
, ارتكاب عمى آخر شخصان  ساعد مف كؿ( ج) .الجـر ارتكاب عمى  لـ أـ ارتكابو حيف حاضران  أكاف سكاء الجـر
 بقصد الجـر فيو ارتكب الذم المكاف في مكجكدان  كاف إذا الجـر ارتكاب عمى غيره ساعد بأنو الشخص كيعتبر .يكف

 أغرل أك حمؿ مف كؿ( د) .المقصكد الجـر ارتكاب ضماف أك األصمي الفاعؿ تصميـ تقكية أك المقاكميف إرىاب
, ارتكاب عمى آخر شخصان   يكف".  لـ أـ ارتكابو حيف حاضران  أكاف سكاء الجـر

كؿ مف حاكؿ حمؿ غيره أك حاكؿ تحريضو أك تشكيقو عمى ارتكاب فعؿ أك  المحرض بأنو: " 96كعرفت المادة رقـ 
ككاف ذلؾ الفعؿ أك الترؾ, فيما لك تـ كقكعو, يعد جرمان بمقتضى شرائع فمسطيف ترؾ في فمسطيف أك في الخارج, 

أك الشرائع المعمكؿ بيا إذ ذاؾ في الببلد التي كاف في النية ارتكاب الفعؿ أك الترؾ فييا, يعتبر مجرمان بنفس الجـر 
الترؾ في فمسطيف, سكاء أكاف ىك  كيعاقب بنفس العقكبة التي يعاقب بيا فيما لك حاكؿ بنفسو ارتكاب ذلؾ الفعؿ أك

 ".الذم حاكؿ ارتكاب الفعؿ أك الترؾ أـ الشخص اآلخر الذم حممو أك حرضو أك شكقو
 أما العكد فيك عندما يرتكب شخص جريمة معينة, ثـ يعكد بعد الحكـ عميو بارتكاب ىذه الجريمة مرة ثانية.

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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, كشدد المشرع عقكبة العائد لمجريمة ألف الدافع األساسي لديو ىك تحقيؽ 6فتضاعؼ لو العقكبة
 .0ركعالربح غير المش

ردني قد أصاب حيف أفرد تشريعان خاصان يكافح بو الجرائـ أف المشرع األ كنرل مما سبؽ 
اإللكتركنية, كىذا ما نفضمو كندعك المشرع الفمسطيني لمعمؿ بو, مع أف قانكف أنظمة المعمكمات 

لممخدرات, مكاؿ كالتركيج ئـ اإللكتركنية مثؿ جرائـ غسؿ األاإللكتركني لـ يكف شامبلن لجميع الجرا
فضؿ لك تضمف ذلؾ, كعمى الرغـ كما لـ يتضمف الجزاء الجنائي لممحاكلة اإلجرامية, فكاف مف األ

 47مف القصكر المكجكدة في ىذا القانكف إال أنو أفضؿ بكثير مف قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ
ـ اإللكتركنية , كعميو ندعك المشرع الفمسطيني أف ينظـ قانكف خاص يعالج فيو الجرائ6391لسنة

مثؿ المشرع األردني, مع أف يراجع الجرائـ اإللكتركنية التي ظيرت في الدكؿ األخرل ليشمميا 
 بالعقاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, مشار إليو في المكقع الرسمي 0262لسنة   92رقـ ات األردني مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكم 65, 69راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ lلمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرابط التالي: 
 .074المرجع السابؽ, ص محمد عمي العرياف ,  0
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 الفصل الثالث

 القواعد اإلجرائية لمجرائم اإللكترونية
 تمييد وتقسيم :

ىذه  ال غنى عنيا, كتتمثؿ إجراءاتالجرائـ اإللكتركنية كغيرىا مف الجرائـ تمر بثبلث  
جراءاتجمع االستدالالت ك  إجراءاتفي  إلجراءاتا جراءاتالتحقيؽ االبتدائي ك  ا  التحقيؽ النيائي  ا 

الجرائـ التقميدية, في أف  إجراءاتعف  بعض الشيء تختمؼ اإلجراءات)المحاكمة(, إال أف ىذه 
ب كجكد خبراء تقنييف تتطممؼ عف الجرائـ التقميدية, كما أنيا الجرائـ اإللكتركنية طبيعتيا كبيئتيا تخت

كأجيزة إلكتركنية لكشؼ مبلبسات الجريمة قد ال نجد ىذه األشياء في الجرائـ التقميدية, كىناؾ 
ؿ ىذه الصعكبات كمة في الجرائـ اإللكتركنية, كمثصعكبات كثيرة تكاجو إجراءات التحقيؽ كالمحا

, كمف أكثر الصعكبات التي صعكبة الحصكؿ عمى األدلة في الجرائـ اإللكتركنية كصعكبة إثباتيا
ال تكاجو التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية ىك القبض عمى الجناة خاصة كأف الجرائـ اإللكتركنية 

, فمف الصعب البحث عف الجناة كالقبض عمييـ إذا كانكا خارج إقميـ الدكلة, كما حدكد جغرافية ليا
صعكبة التحقيؽ  ىرائـ مما يؤدم إلأف الجياز الشرطي كالقضائي قميؿ الخبرة في مثؿ ىذه الج

 .فييا

كفي ذلؾ سنتناكؿ دراسة القكاعد اإلجرائية لمجرائـ اإللكتركنية, مف خبلؿ البحث في  
جراءاتجمع االستدالالت كالتي يختص بيا مأمكرك الضبط القضائي, ك  إجراءات التحقيؽ  ا 

اكمة أماـ المحكمة, كذلؾ عبر المح إجراءاتاالبتدائي أماـ النيابة العامة, كفي النياية سنبحث 
 المباحث التالية:

 المبحث األول : جمع االستدالالت في الجرائم اإللكترونية .

 المبحث الثاني : التحقيق االبتدائي في الجرائم اإللكترونية .

 المبحث الثالث : المحاكمة في الجرائم اإللكترونية .
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 المبحث األول

 لكترونيةجمع االستدالالت في الجرائم اإل 
, 6التي تسبؽ التحقيؽ كرفع الدعكل الجزائية اإلجراءاتجمع االستدالالت مف  إجراءات 

عف  مشرؼ كمسئكؿ العاـ ائبككف عمييـ النيكالتي يختص بيا مأمكرم الضبط القضائي, كالتي 
اؿ الضبطية القضائية, كما يحؽ لو مطالبة العامة اإلشراؼ عمى أعم ائبأعماليـ, حيث يحؽ لمن

مسائمة مأمكرم الضبط القضائي تأديبيان عف تقصيرىـ أك مخالفتيـ لكاجبات  لجيات المختصةا
جراءات, ك 0عمميـ ينطكم فييا عممية البحث كالتحرم حكؿ الجريمة كالتمييد جمع االستدالالت  ا 

 . 9لمتحقيؽ فييا, دكف التكغؿ في عممية التحقيؽ التي تختص بيا النيابة العامة دكف غيرىا

أف قكاعد اإلجراءات الجزائية تيـ كؿ فرد في المجتمع سكاء كاف بريئان أـ مذنبان, كما  
فالمجتمع ينشد الحقيقة كال يرغب في إفبلت أم مذنب مف العقاب, كذلؾ ال يتـ إال باتخاذ 

 .7اإلجراءات الجزائية المناسبة

أنو: كنص المشرع الفمسطيني عمى مف يخكؿ بصفة الضبطية القضائية حيث نص عمى  
رطة المحافظات مدير الشرطة كنكابو كمساعدكه كمديرك ش-6 يككف مف مأمكرم الضبط القضائي:"

راكب رؤساء الم-9, كؿ في دائرة اختصاصو ,صؼ الشرطةضباط كضباط -0, كاإلدارات العامة
 .5"يات الضبط القضائي بمكجب القانكفالمكظفكف الذيف خكلكا صبلح-7, البحرية كالجكية

ذه المرحمة تجمع الدالئؿ التي تفيد في كشؼ الحقيقة, كالتي قد تصمح اساسان فبمقتضى ى 
 . 1لممحاكمة في الجنح كالمخالفات, أك أساسان لمتحقيؽ االبتدائي في الجنايات كالجنح

                                                           
 .637ـ, ص6338, دار الثقافة, عماف, مبادئ قانون أصول المحاكمات الجزائية, ممدكح خميؿ البحر 6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  02, 63راجع المادة رقـ  0
, المجمد األكؿ, مكتبة آفاؽ, غزة, عدد موسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني عبد القادر جرادة, 9
 .044ـ, ص0223ئر السبع, ب
 .8ـ, ص6332, الطبعة الثانية, مكتبة غريب, القاىرة, اإلجراءات الجنائيةإدكارد غالي الدىبي,  7
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  06راجع المادة رقـ  5
نة, دار النيضة العربية, القاىرة, , الطبعة الثامالوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  1

 .594ـ, ص0260
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يساعد المدعي نص المشرع األردني عمى الضبطية القضائية, كالقائميف بيا عمى أنو: "ك  
, مديرك الشرطة, مدير األمف العاـ, الحكاـ اإلداريكف طة العدلية:في إجراء كظائؼ الضابالعاـ 

, المكظفكف المكمفكف بالتحرم كالمباحث الجنائية, ضباط كأفراد الشرطة, رؤساء المراكز األمنية
كجميع المكظفيف الذيف خكلكا صبلحيات الضابطة , رؤساء المراكب البحرية كالجكية, المخاتير

 .6"كالقكانيف كاألنظمة ذات العبلقة نكفالعدلية بمكجب ىذا القا

جمع االستدالالت في الجرائـ اإللكتركنية عبر  كعمى ضكء ذلؾ سنتناكؿ إجراءات 
 المطالب التالية:

 .جمع االستدالالت في الظروف العاديةالمطمب األول : 

 .جمع االستدالالت في الظروف االستثنائيةالمطمب الثاني : 

 المطمب األول

 الالت في الظروف العاديةجمع االستد
لمأمكر الضبط القضائي مياـ مف الكاجب عميو مباشرتيا في الظركؼ العادية, مثؿ أف  

جراء الكشؼ كالمعاينة كالبحث  يتمقى الشكاكم كالببلغات حكؿ كقكع جريمة إلكتركنية معينة, كا 
يؽ في الجرائـ كغيرىا مف اإلجراءات التي تميد لمتحق األقكاؿكالتحرم حكؿ الجرائـ كسماع 

كعميو سنتناكؿ  ,0كمع ذلؾ فإف االستدالؿ ال يعتبر مرحمة مف مراحؿ الدعكل الجزائيةاإللكتركنية, 
 ذلؾ عبر الفركع اآلتية:

 

 

 

                                                           
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة   3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 3راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
ـ, 0266, الطبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, , شرح اإلجراءات الجزائيةعبد الرحمف تكفيؽ أحمد 0

 .79ص

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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 الفرع األول

 البالغات والشكاوي والتحري عنيا تمقي

إف أكؿ ما يحرؾ الضابطة القضائية ىك كجكد ببلغ أك شككل مف شخص أك جية  
د بكقكع جريمة إلكتركنية, أك أف ىناؾ جريمة عمى كشؾ الكقكع, فمف اختصاصات معينة تفي

, سكاء كانت الشككل أك الببلغ جكازيان 6الضابطة القضائية ىك تمقي الشكاكم كالببلغات عف الجرائـ
 .0أـ كجكبيان 

كمف بعد أف يتمقى مأمكر الضبط القضائي ببلغ أك شككل حكؿ كقكع جريمة إلكتركنية,  
بالتحرم كاالستقصاء لمعرفة مبلبسات الجريمة, كالبحث عف الركف الشرعي أم معرفة إذا كاف  يبدأ

الفعؿ المرتكب يشكؿ جريمة أـ ال, ككذلؾ البحث عف المشتبو بيـ كسماع أقكاليـ, كندب الخبراء 
, ككؿ ذلؾ يجب أف يتـ عمى كجو السرعة دكف أم 9المتكاجديف في مسرح الجريمة أقكاؿكسماع 

كما  ضياع األدلة كتغيير في مسرح الجريمة. ىم تأخير في عممية التحرم قد يؤدم إلأطؤ, ألف تبا
أف التبميغ عف الجرائـ مف قبؿ األفراد قد يككف إلزامي في بعض األحياف, لكؿ مف كصؿ إليو العمـ 

 .7بكقكع جريمة

ة بالمباحث كفي إطار ذلؾ قامت كزارة الداخمية في غزة بإنشاء إدارة المصادر الفني 
العامة, كذلؾ حرصان منيا عمى مكافحة الجريمة اإللكتركنية, كالعمؿ عمى تكظيؼ خبراء في 

رقـ  91ىذه الجرائـ, حيث قامت ىذه اإلدارة بالكشؼ عف  في تحقيؽالمجاؿ اإللكتركني لمتحرم كال

                                                           
 50, 75, 77رقـ  ـ, كالمكاد0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  6/00راجع المادة رقـ  6

, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات ـ6316لسنة   3رقـ  صكؿ المحاكمات الجزائية األردنيمف قانكف أ
 .http://www.lob.gov.jo/ui/main.html الرابط التالي:ديكاف التشريع كالرأم, عبر  األردنية,

 .999, صسابؽالمرجع الإدكارد غالي الدىبي,  0
 . 074, 071سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 9
, الطبعة األكلى, دار الفكر لمنشر كالتكزيع, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائيةنائؿ عبد الرحمف صالح,  7

 .012, صـ6334عماف, 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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سبكؾ كانت جكاؿ قاـ بعمميات معاكسة لممكاطنيف, كما استرجعت اإلدارة ثبلث حسابات عمى الفي
 . 6مسركقة

 الفرع الثاني

 معاينة مسرح الجريمة

ثباتو يقصد بمعاينة مسرح الجريمة ىك فحص مسرح الجريمة ككؿ ما ير   تبط بمرتكبيا, كا 
, كال تتمتع معاينة مسرح الجريمة اإللكتركني باألىمية التي تتمتع بيا مسارح الجرائـ 0عمى حالتو

مثؿ التي تتركيا  يركنية ال تترؾ آثار مادية في العالـ الخارجالتقميدية, كذلؾ ألف الجرائـ اإللكت
الجرائـ التقميدية, كمع ذلؾ فيناؾ خطكات عمى مأمكرم الضبط القضائي اتخاذىا في معاينة مسرح 
الجريمة اإللكتركني, مثؿ تصكير الحاسكب كاالجيزة المتصمة بو في أكضاعيا, مع تصكير 

ثبات األسبلؾ المتصمة بالجياز كتسجيؿ تاري  كؿ عممية تصكير, االجزاء الخمفية لمحاسب اآللي كا  
ذا كاف الحاسب اآللي قيد التشغيؿ يجب منع مف قبؿ أم شخص مف استخدامو, كعدـ العبث  كا 

مثؿ سجؿ المحادثات كسمة المحذكفات, عميو طاقـ المعاينة في البيانات كالمعمكمات المخزنة 
 .9جكدة في مسرح الجريمةكالتحفظ عمى المستندات الكرقية المك 

كفقان ألحكاـ القانكف عمى مأمكرم الضبط القياـ بما كنص المشرع الفمسطيني عمى أنو: " 
, أما 7..."إجراء الكشؼ كالمعاينة كالحصكؿ عمى اإليضاحات البلزمة لتسييؿ التحقيؽ -0...يمي:

جنائية يجب عمى  اذا كقع جـر مشيكد يستكجب عقكبة -6المشرع األردني فقد نص عمى أنو: "
إذ في التحقيؽ كتمعب المعاينة دكران ىامان  .5"المدعي العاـ اف ينتقؿ في الحاؿ الى مكقع الجريمة

                                                           
الداخمية  كزارة لفنية بالمباحث العامة تحارب الجريمة إلكتركنيان", جريدةبعنكاف "المصادر ا تقريرمحمد الزرد,  6

 .9ـ, ص09/5/0269, 609ممحؽ يصدر مع صحيفة الرأم, العدد 
, الجزء األكؿ, الطبعة الثانية, الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيساىر إبراىيـ الكليد,  0

 .023ـ, ص0228
 .096, 092سابؽ, صالمرجع لاأمير فرج يكسؼ,  9
 ـ0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  0/00راجع المادة رقـ  7
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 6/03راجع المادة رقـ  5

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التالير الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عب

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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ثباتيا قبؿ العبث بيا كما يستطيع مأمكر الضبط القضائي  .6يتمكف المحقؽ مف رؤية أدلة الجريمة كا 
 .0لؾ إلعطاء رأييـ الفني في ذلؾذك  ,مرة عند إجراء المعاينة إذا لـز األاالستعانة بأىؿ الخبر 

جعؿ إجراء الكشؼ كالمعاينة مف اختصاص ستنتج مما سبؽ أف المشرع األردني كن 
جعؿ إجراء المعاينة مف اختصاص مأمكر ة العامة, أما المشرع الفمسطيني المدعي العاـ أك النياب

سرعة التنفيذ لمتحفظ عمى  ى, كىذا ما نفضمو ككف المعاينة تحتاج إلكالنيابة العامة الضبط القضائي
 ةالعام النيابةمسرح الجريمة عمى حالتو, كبطبيعة الحاؿ فإف مأمكر الضبط القضائي ىك أقرب مف 

  لمسرح الجريمة.

كالمعاينة في الجرائـ اإللكتركنية قد تتطمب معاينة العالـ االفتراضي, كيستطيع عضك  
لى العالـ االفتراضي مف خبلؿ حاسكبو سمطة التحقيؽ أك مأمكر الضبط القضائي االنتقاؿ إ

, أك مف خبلؿ جياز الخبير, أك عف طريؽ المجكء إلى مقر الشخصي أك أحدل مقاىي اإلنترنت
مزكد الخدمة كالذم يعد أفضؿ مكاف يمكف مف خبللو إجراء المعاينة, كىناؾ خطكات يجب اتباعيا 

ي, كعدـ نقؿ أم مكاد معمكماتية مف في معاينة العالـ االفتراضي, كىي تصكير شاشة الحاسب اآلل
مسرح الجريمة قبؿ التأكد مف عدـ اختراؽ الجياز الذم قد يتسبب في محك البيانات المسجمة, 
كيجب تعطيؿ حركة االتصاالت كالتحفظ عمى سمة الميمبلت, كفي النياية يجب االستعانة بأىؿ 

 .9الخبرة متى دعت الحاجة لذلؾ

 الفرع الثالث

 يود والمشتبو بيمسماع أقوال الش

لمأمكر الضبط القضائي أف يستمع ألقكاؿ الشيكد كالمشتبو بيـ بشركط معينة, فقد خكؿ  
أك سمعو,  هالقانكف ذلؾ لمأمكرم الضبط القضائي ألف الشاىد مع مركر الكقت قد ينسى ما شاىد

و بيـ فإف تدكيف أك قد يتأثر بالركايات التي يسمعيا مف شيكد آخريف, ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممشتب

                                                           
 .750ـ, ص0221, دار النيضة العربية, القاىرة, شرح القواعد العامة لإلجراءات الجنائيةعبد الرؤكؼ ميدم,  6
 .555, صسابؽالمرجع ال, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  0
كما  068ـ, ص0269, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, الجوانب اإلجرائية لجرائم اإلنترنتنبيمة ىبة ىركاؿ,   9

 بعدىا.
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فالشيادة  أقكاليـ في حاؿ ارتكاب الكاقعة تمنع مف تمقينيـ األقكاؿ مف قبؿ اآلخريف في المستقبؿ.
 .6دليؿ مف األدلة الجنائية التي يسعى المحقؽ جمعيا لمكصكؿ لمحقيقة

, 0كيجب عمى مأمكرم الضبط القضائي عدـ تحميؼ الشاىد اليميف عند سماع أقكالو 
لة بتحميؼ اليميف ىي النيابة العامة كالمحكمة, كنص المشرع الفمسطيني عمى ذلؾ فالجية المخك 

المشرع  ككذلؾ, 9كجعؿ سماع أقكاؿ الشيكد أماـ مأمكرم الضبط القضائي دكف حمؼ اليميف
, كبمفيكـ المخالفة ال يجكز لمأمكر الضبط 7األردني جعؿ حمؼ اليميف لممدعي العاـ دكف غيره

 حميؼ الشاىد اليميف إال إذا فكضو ككيؿ النيابة بذلؾ.القضائي أف يقكـ بت

شاىدان عمى كقائع الجرائـ اإللكتركنية, كذلؾ لعدة أسباب  نجدما  ان كفي الكاقع أنو نادر  
أىميا أف الجرائـ اإللكتركنية تتطمب دراية كافية بالجكانب الفنية كالتقنية لمحاسكب, كىذا ال بد مف 

إللكتركنية, كما أف الجرائـ اإللكتركنية ترتكب في ىدكء, أم أف الجاني أف يتكفر في شاىد الجرائـ ا
في العادة يرتكبيا كحده دكف كجكد أحد معو, كالجرائـ اإللكتركنية كما نعمـ ال تترؾ آثاران خارجية 

 يشيد بيا أحد كما ىك المعتاد في الجرائـ التقميدية.

بؿ لو استدعاء مف أك شاىد,  ليس لمأمكر الضبط القضائي أف يأمر بإحضار متيـك  
حضاره بمذكرة قبض, ذلؾ ألف ىذا يشاء  ذا رفض الحضكر فبل سبيؿ إلى اكراىو كا  لسماع أقكالو, كا 

 . 5اإلجراء مف اختصاص النيابة العامة

ما لك كاف ىناؾ شاىد مف ذكم الخبرة في المجاؿ اإللكتركني, كقد شاىد المجـر كىك أ 
يرتكب جريمة إلكتركنية كعمـ بيا الشاىد كبمبلبساتيا, فيجب عمى مأمكر الضبط القضائي أف 
يسمع أقكالو دكف تحميفو اليميف, كلمأمكر الضبط أف يقكـ بتعييف خبير يساعده في سؤاؿ الشاىد أك 

 فييـ في بعض األمكر الفنية أثناء التحقيؽ. المشتبو

                                                           
 .755ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  6
 .029, صالمرجع السابؽممدكح خميؿ البحر,  0
 ـ0226لسنة  9مسطيني رقـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية الف 0/00راجع المادة رقـ  9
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 46راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .997, صالمرجع السابؽإدكارد غالي الدىبي,  5
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كذلؾ مف إجراءات جمع االستدالالت سماع أقكاؿ المشتبو بيـ, كيقتصر ىذا كيعد  
اإلجراء بإعبلـ المشتبو بيـ بالتيـ المنسكبة إلييـ, كمجمؿ األدلة المكجية ضدىـ دكف مناقشتيـ 

د مف المشتبو فييـ كؿ شخص كاف متكاجدان تفصيميان في الكاقعة, كسماع أقكاليـ دكف مكاجيتيـ, كيع
في مسرح الجريمة أك يحكـ حكليا أك ىناؾ أدلة أخرل ضده, كيجب عمى مأمكر الضبط القضائي 

لككيؿ النيابة المختص خبلؿ أربع كعشريف ساعة, إذا دعت  امع إرسالي كتدكينيا سماع أقكالو
 .6الحاجة لذلؾ

 الفرع الرابع

 االستعانة بالخبراء

لجرائـ اإللكتركنية مف الجرائـ التي تتطمب تكافر خبراء متخصصيف في مجاؿ تعد ا 
الحاسكب كاإلنترنت, ككف ىذه الجرائـ ترتكب في بيئة رقمية لـ تظير مف قبؿ في الجرائـ التقميدية, 
فقمت الخبرة لدل المحققيف كأعضاء النيابة العامة قد يضيع األدلة المتكافر في ىذه الجرائـ, فكجكد 

خبراء المتخصصيف في ىذا المجاؿ يساعد عمى كشؼ األدلة كالحفاظ عمييا, خاصة كأف ىذه ال
الجرائـ غاية في التعقيد, ففي أغمب األحياف لف تككف ىناؾ الخبرة الكافية لدم أفراد الشرطة 

 .0كأعضاء النيابة العامة لمكشؼ عف مبلبسات الجرائـ اإللكتركنية

مأمكرم الضبط القضائي, حيث يعمؿ الخبير تحت إشراؼ كاالستعانة بالخبراء مف مياـ  
إال إذا خاؼ مأمكر الضبط أال يستطيع استماع أقكالو  9فو اليميفيحمدكف تمأمكر الضبط القضائي 
كيشرؼ عمى عممو بالكامؿ, كمف كاجبات الخبير في مجاؿ الجرائـ  7مثبلن  ان مرة ثانية إذا كاف مريض

حاسب اآللي كتشغيمو, كالبحث عف أدلة اإلثبات كالحفاظ عمييا اإللكتركنية العمؿ عمى تجميع ال
بالشكؿ كالييئة التي كجدت عمييا, كالحفاظ عمى األنظمة اإللكتركنية مكضكع الجريمة كنقميا أك 
عزليا دكف تغيير أك إتبلؼ فييا, كنقؿ أدلة األثبات دكف إحداث تغيير أك تمؼ فييا, كتحكيؿ األدلة 

                                                           
ـ, 0260, الطبعة األكلى, مكتبة آفاؽ, غزة, عدد الطيبة, دستور االستدالل والتحقيق الجنائي عبد القادر جرادة, 6

 .63, 68ص
 .660سابؽ , صالمرجع الرامي متكلي القاضي ,  0
 .062, صالمرجع السابؽساىر إبراىيـ الكليد,  9
 .510,519, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  7
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ليقدر القاضي المختص مف االطبلع عمييا كفيميا  -إف أمكف-ر كتابية الرقمية عمى ىيئة صك 
 .6بسيكلة كيسر

كنص القانكف البمجيكي في ذلؾ عمى أنو: "يجكز لقاضي التحقيؽ, كلمشرطة القضائية  
أف يستعينا بخبير ليقدـ كبطريقة مفيكمة المعمكمات البلزمة عف كيفية تشغيؿ النظاـ, ككيفية 

دخكؿ لمبيانات المخزكنة أك المعالجة أك المنقكلة بكاسطتو, كيعطي القانكف كذلؾ الدخكؿ فيو, أك ال
لسمطة التحقيؽ أف تطمب مف الخبير تشغيؿ النظاـ, أك البحث فيو, أك عمؿ نسخة مف البيانات 
المطمكبة لمتحقيؽ, أك سحب البيانات المخزنة أك المحمكلة أك المنقكلة, عمى أف يتـ ذلؾ بالطريقة 

 .0ريدىا جية التحقيؽ"التي ت

كخبلصة القكؿ إف تعييف الخبراء في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية ضركرة ممحة, ألف  
الجرائـ اإللكتركنية جرائـ معقدة كيصعب الكشؼ عف األدلة فييا, كما أف أدلتيا ال يستطيع 

المجاؿ, كبدكف  الخبرة في ىذا قميمكاستنباطيا إال خبير, فمحققيف الشرطة كأعضاء النيابة العامة 
الكقت, أك بالخطأ مف خبراء في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية ستضيع األدلة المطمكبة إما مع مركر 

 قبؿ المحقؽ.

 الفرع الخامس

 رفع البصمات وتحرير المحاضر

أف أثبت العمـ تعرؼ البصمة بأنيا الخطكط التي تظير عمى األصابع كراحة اليد, ك  
كر الكقت, كما أف البصمة تختمؼ مف شخص آلخر, كال تكجد بصمة اليديف ال تتغير مع مر 

في مجاؿ  يابصمات تتشابو بيف األشخاص, كتثبت البصمة عمى األسطح الممساء, كنستفيد من
الجرائـ اإللكتركنية أنيا قد تعرفنا عمى الجناة مف خبلؿ البحث عف بصماتيـ في مسرح الجريمة, أك 

 .9بؽالبحث عف صاحب البصمة مف سجؿ السكا

                                                           
 .902-968سابؽ, صالمرجع العبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ,  6
رامي متكلي , مشار إليو في كتاب ـ0222مف قانكف تحقيؽ الجنايات البمجيكي لسنة  88راجع المادة رقـ  0

 .669ص ,0ىامش رقـ  ,سابؽالمرجع الالقاضي , 
, الطبعة الثالثة, مطبعة دار المنارة, غزة, ساليب التحقيق والبحث الجنائي الفنيأخميؿ حسف الجريسي,  9

 .623ـ, ص0229
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كمنح المشرع الفمسطيني رفع البصمات لمأمكر الضبط القضائي حيث نص عمى أف:  
 يككف أف يمكف التي البصمات عف يبحث أف الكاقعة مكاف حضكره فكر الضبط مأمكر عمى يترتب"

 .6"البصمات خبير بمعرفة برفعيا ليقكـ ؛ تركيا قد الجاني

يمة كالتي تساعد في كشؼ ىكية الجناة, كفي الكاقع إف رفع البصمات مف اإلجراءات الم 
خاصة كأف االجيزة اإللكتركنية عادة ما تككف ممساء مما يسمح بترؾ بصمات مستخدمييا, فالذم 
يستخدـ بطاقات االئتماف بشكؿ غير مشركع مف الممكف أف يترؾ بصماتو عمى ىذه البطاقة أك 

 ترؾ بصماتو.عمى جياز الصراؼ اآللي, كمف يستخدـ الياتؼ الذكي كذلؾ ي

كفي نياية أم إجراء مف إجراءات جمع االستدالالت التي يقكـ بيا مأمكر الضبط  
أف تشمؿ المحاضر اسـ , ك 0القضائي, يجب عميو أف يحرر ىذا اإلجراءات في محاضر رسمية

محرر المحضر كتكقيعو كمكاف كتاري  تحريره, كتكقيع الشاىد أك المشتبو فيو أك الخبير المنتدب, 
فادات الشيكد كالمشتبو بيـ كتقارير الخبراء, كيجب عمى  كمثؿ ىذه المحاضر الكشؼ كالمعاينة كا 

 .9مأمكر الضبط القضائي أف يرسؿ ىذه المحاضر لمنيابة العامة الستكماؿ التحقيؽ

 الفرع السادس

 مراقبة المحادثات وتسجيميا وضبط المرسالت

القانكف  ةككفم ,لتي يعاقب عمييا القانكفاالعتداء عمى حرمة الحياة الخاصة مف الجرائـ ا  
, فبل يجكز أف يقكـ أم شخص أك أم جية بمراقبة المحادثات 7كمعظـ دساتير العالـ األساسي

تسجيميا إال في الحدكد كبالشركط التي فرضيا ب قكـالشخصية سكاء الياتفية أك اإللكتركنية, أك أف ي
 .5القانكف

                                                           
 ـ.0221لسنة  6مف التعميمات القضائية لمنائب العاـ رقـ  695راجع المادة رقـ  6
 .010المرجع السابؽ, ص, كمات الجزائيةمحاضرات في أصول المحانائؿ عبد الرحمف صالح,  0
 .1, 5ـ, ص0224, كتيب صادر عف كزارة العدؿ ككزارة الداخمية, غزة, دليل اإلجراءات الجزائية  9
 .434, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  7
قانكف  مشركع مف 792المادة رقـ , ك ـ0229لسنة  اسي الفمسطيني المعدؿمف القانكف األس 90 راجع المادة رقـ 5

 ـ.0262لسنة  العقكبات الفمسطيني
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مسطيني لمنائب العاـ أك أحد مساعديو أف يقـك كفي إطار ذلؾ فقد أجاز المشرع الف 
المشرع  عمييا نصك , 6بمراقبة المحادثات الشخصية كأف يسجميا, كلكف ذلؾ ضمف شركط

جراء تسجيبلت  -0الفمسطيني عمى أنو: " كما يجكز لو مراقبة المحادثات السمكية كالبلسمكية, كا 
كاف لذلؾ فائدة في إظيار الحقيقة  ألحاديث في مكاف خاص بناءن عمى إذف مف قاضي الصمح متى
يجب أف يككف أمر الضبط أك  -9, في جناية أك جنحة يعاقب عمييا بالحبس لمدة ال تقؿ عف سنة

, 0"إذف المراقبة أك التسجيؿ مسببان, كلمدة ال تتجاكز خمسة عشر يكمان قابمة لمتجديد لمرة كاحدة
العامة الحؽ في مراقبة المحادثات كتسجيميا  ككذلؾ الحاؿ في التشريع األردني كالذم منح النيابة

 .9ىمية في إظيار الحقيقةأ إذا كاف ليذا اإلجراء 

كفي الكاقع إف تسجيؿ المحادثات نكع مف أنكاع التفتيش ألف فيو كشؼ عف خصكصيات  
األفراد كأسرارىـ, كلذلؾ تسرم عميو القكاعد العامة لمتفتيش كضماناتو مف حيث تحديد األشخاص 

 .7كف المأذكف التسجيؿ فيياكاألما

كأضاؼ المشرع الفمسطيني الحماية الجزائية عمى المرسبلت الكتابية, مثؿ الخطابات  
المرسبلت اإللكتركنية إال أنيا في الكقت الحاضر ىي المشرع لـ يتناكؿ ك كالرسائؿ كالمطبكعات, 

منح ك , 5كانية القياس عمييامع إم األكثر انتشاران مع قمة استخداـ المرسبلت القديمة شيئان فشيئا
القانكف الجزائي لمنائب العاـ أك أحد مساعديو الحؽ في ضبط المرسبلت مثؿ الرسائؿ كالمطبكعات 
كالجرائد كالطركد كالبرقيات, كذلؾ بشركط كىي أف يصدر األمر مف النائب العاـ أك أحد مساعديو, 

االمر مسببان كال يتجاكز خمسة عشر  كأف يككف ليذا اإلجراء فائدة في ظيكر الحقيقة, كأف يككف
لمنائب العاـ أك أحد  -6يكمان قابمة لمتجديد مرة كاحدة, كنص المشرع الفمسطيني عمى أف: "

مساعديو أف يضبط لدل مكاتب البرؽ كالبريد الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالمطبكعات كالطركد 

                                                           
 .967, صالمجمد األكؿ, المرجع السابؽ ,موسوعة اإلجراءات الجزائية عبد القادر جرادة, 6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  9,0/56راجع المادة رقـ  0
لممدعي  عمى أنو: " ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 88المادة رقـ  نصت 9

البرؽ كافة  العاـ أف يضبط لدل مكاتب البريد كافة الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالمطبكعات كالطركد كلدل مكاتب
", مشار إليو في ي اظيار الحقيقةالرسائؿ البرقية كما يجكز لو مراقبة المحادثات الياتفية متى كاف لذلؾ فائدة ف

 .http://www.lob.gov.jo/ lالتالي: الرابط المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .755ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  7
ديكاف  ـ, مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية,6350لسنة  مف الدستكر األردني 68راجع المادة  5

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالتشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/%20l
http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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لممدعي المشرع األردني عمى أف: " , ككذلؾ نص6"المتعمقة بالجريمة كشخص مرتكبياكالبرقيات 
أف يضبط لدل مكاتب البريد كافة الخطابات كالرسائؿ كالجرائد كالمطبكعات كالطركد كلدل  العاـ

فية متى كاف لذلؾ فائدة في كما يجكز لو مراقبة المحادثات اليات ,البرؽ كافة الرسائؿ البرقية مكاتب
 .0"الحقيقة ظيارإ

تقييد كبير لمحرية الشخصية لمفرد التي ىي في األصؿ كمراقبة الياتؼ الخاص فيو  
كقضت محكمة النقض الفرنسية أنو يعد تنصتان غير مشركع أف  ,9مصكنة مف أم اعتداء يقع عمييا

يطالب رجؿ الشرطة شخصان بأف يتحدث تميفكنيان أمامو مع آخر يتكقع تكرطو في جريمة, ثـ يسجؿ 
 .7ىذه المكالمة كيحررىا في محضر

ف مراقبة المحادثات كتسجيميا كضبط المرسبلت مف اإلجراءات التي إصة ما سبؽ كخبل 
تختص بيا النيابة العامة دكف غيرىا, كذلؾ لخطكرة ىذه اإلجراءات كالتي تبيح لمنيابة العامة اقتحاـ 
 الحياة الشخصية لؤلفراد كمراقبتيا, كقد ضّمنيا المشرع الجزائي في مرحمة جمع االستدالالت, كربما

 .5قد فعؿ ذلؾ ألف ىذه اإلجراءات قد تساعد في كشؼ الحقيقة, كىي تميد فيما بعد في التحقيؽ

 الفرع السابع

 أدوات الجريمة التحفظ عمى

يجب عمى مأمكر الضبط القضائي عند االنتقاؿ لمسرح الجريمة أف يقكـ بضبط كؿ ما  
شياء المضبكطة تعكد لممتيـ أـ , سكاء كانت األ1كيفيد في كشؼ الحقيقة يتعمؽ بمكضكع الجريمة

                                                           
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  6/56راجع المادة رقـ  6
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة   3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 88لمادة رقـ راجع ا 0

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .031المرجع السابؽ, ص, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائيةالح, نائؿ عبد الرحمف ص 9
 .825, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  7
ـ, كالتي تنص عمى مسألة 0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  56المادة رقـ  أنظر 5

ميا كضبط المرسبلت, كالتي جعميا المشرع في الفصؿ الخاص بإجراءات مرحمة جمع مراقبة المحادثات كتسجي
 االستدالالت.

 .084, صالمرجع السابؽساىر إبراىيـ الكليد,  1

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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, كلكف في الجريمة اإللكتركنية الكضع يختمؼ فيجب عمينا أف 6غيره كال ييـ نكعيا كال طبيعتيال
نميز بيف ضبط الكيانات المادية اإللكتركنية, كضبط الكيانات المعنكية اإللكتركنية, فالضبط األكؿ 

جريمة مثؿ أجيزة النس  كالتسجيؿ كأجيزة ىك ما يقكـ مأمكر الضبط القضائي بضبطو في مسرح ال
الربط بالشبكات كالطابعات كالمحررات اإللكتركنية, أما الضبط الثاني كىك مف اختصاص النيابة 

لمحاسب اآللي, كمثؿ ىذه المضبكطات البرامج  نطقيالعامة ألف اكتشافو يتـ بعد تفتيش الكياف الم
ات المسركقة كالمكاد اإلباحية المخزنة ككؿ المكاد اإللكتركنية كالفايركسات كالبيانات كالمعمكم

 .0المعنكية التي يمكف تخزينيا عمى الحاسب اآللي كتتعمؽ بالجريمة

الضبط الثاني ىك ما يشكؿ صعكبة لدل مأمكرم الضبط القضائي, كذلؾ لصعكبة ك  
الضبط القضائي ضبط الكيانات المعنكية لؤلجيزة اإللكتركنية, كعدـ كجكد الخبرة الكافية لمأمكرم 

, فيجب عمى مأمكرم الضبط القضائي كالنيابة العامة االستعانة بأصحاب 9في مثؿ ىذه األمكر
الخبرة عند ضبط المكاد اإللكتركنية التي تصمح أف تككف دليبلن في الكاقعة, كعمى مأمكر الضبط 

األجيزة اإللكتركنية  القضائي إثبات الحالة التي عمييا الكاقعة دكف تدخؿ منو أك تغيير أك عبث في
, كقد يتطمب األمر ضبط معمكمات تككف مخزنة عمى الشبكة العنكبكتية كالتي 7مكضكع الجريمة

 .5تعاكف دكلي لضبط مثؿ ىذه المعمكمات ىيككف مصدرىا دكلة أخرل, كلذلؾ نحف بحاجة إل

 مأمكرم عمى القانكف ألحكاـ كفقان  طار ما ذكر نص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "إكفي  
, كنرل 1"الجريمة أدلة عمى لممحافظة البلزمة الكسائؿ جميع اتخاذ -9 ...:يمي بما القياـ الضبط

مف النص السابؽ أف مأمكر الضبط القضائي لو استخداـ أم كسيمة كلك كانت إلكتركنية لممحافظة 
 ىسب اآللي إلعمى أدلة الجريمة, مثؿ أف يقكـ بنس  البيانات كالبرامج مكضكع الجريمة مف الحا

اسطكانة أك ذاكرة خارجية, فمثؿ ىذا اإلجراء ال يتعارض مع القانكف بؿ إنو يحافظ عمى األدلة 
  كيساعد في الكشؼ عف الحقيقة.

 

                                                           
 .094, صالمرجع السابؽممدكح خميؿ البحر,  6
 . 613سابؽ, صالمرجع ال, خالد عياد الحمبي, 942سابؽ, صالمرجع المحمد محمد األلفي,  0
 .091سابؽ, صالمرجع الر فرج يكسؼ, أمي 9
 .600سابؽ, صالمرجع العمي جبار الحسيناكم,  7
 . 09سابؽ , صالمرجع الرامي متكلي القاضي,  5
 ـ0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  00راجع المادة رقـ  1
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 المطمب الثاني

 جمع االستدالالت في الظروف االستثنائية
إف طبيعة العمؿ الشرطي تتطمب في بعض األحياف اتخاذ إجراءات سريعة كمستعجمة,  

كقد تككف ىذه اإلجراءات ال يممكيا مأمكر الضبط القضائي, كلكف المشرع منحو بعض اإلجراءات 
إجراءات جمع االستدالالت  تناكؿالضركرية كالتي تساىـ في كشؼ الحقيقة كضبط الجناة, كعميو سن

تمبس, في الظركؼ االستثنائية كالتي تتمثؿ في القبض بدكف مذكرة, كاإلجراءات المتاحة في حالة ال
 ما سنتناكلو في الفرعيف اآلتييف:كىي 

 الفرع األول

 القبض بدون مذكرة

, إال أف ىناؾ التحقيؽ االبتدائيإف القبض عمى المجرميف أك المشتبو بيـ يعد مف أعماؿ  
بعض الحاالت التي يجب فييا عمى مأمكر الضبط القضائي أف يمقي القبض عمى المجرميف أك 

ؿ عمى مذكرة قبض مف النيابة العامة, كمف أمثمة ىذه الحاالت إذا المشتبو فييـ بدكف الحصك 
إذا خاؼ مأمكر الضبط ىركب أحد المشتبو أك , 6ارتكبت الجريمة أماـ مأمكر الضبط القضائي

فييـ ككانت ىناؾ أدلة ضده عمى ارتكابو جـر معيف, أك إذا ارتكبت الجريمة عمى مرأل كمسمع 
ضبط القضائي في الحاالت السابؽ أف يقكـ بالقبض عمى مف الجميكر, فيجب عمى مأمكر ال

 .0المجرميف كالمشتبو فييـ دكف االنتظار لمحصكر عمى مذكرة قبض مف النيابة العامة

كال يجكز القبض عمى متيـ في الجرائـ التي يقيد القانكف رفع الدعكل فييا بتقديـ شككل  
 .9أك طمب أك صدكر إذف, إال إذا تحقؽ ىذا الشرط

ص المشرع الفمسطيني عمى الحاالت التي يجكز فييا لمأمكر الضبط القضائي القبض نك  
لمأمكر الضبط القضائي أف يقبض ببل مذكرة عمى أم  بدكف مذكرة كىي عمى النحك التالي: "

                                                           
 .008, صالمرجع السابؽساىر إبراىيـ الكليد,  6
, الطبعة األكلى, دار (7)شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية, المكسكعة الجنائية  الحديثي, فخرم عبد الرازؽ 0

 كما بعدىا. 062ـ, ص0266الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 
 .956, صالمرجع السابؽإدكارد غالي الدىبي,  9
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حالة التمبس في الجنايات, أك -6" شخص حاضر تكجد دالئؿ عمى اتيامو في األحكاؿ التالية:
إذا عارض مأمكر الضبط -0, كبة الحبس مدة تزيد عمى ستة أشيرالجنح التي تستكجب عق

أك حاكؿ الفرار مف مكاف  ,أك كاف مكقكفان بكجو مشركع كفر ,القضائي أثناء قيامو بكاجبات كظيفتو
إذا ارتكب جرمان أك اتيـ أمامو بارتكاب جريمة, كرفض إعطاءه اسمو أك عنكانو أك لـ -9, تكقيؼال

 .6"أك ثابت في فمسطيف يكف لو مكاف سكف معركؼ

كما ال يكفي تكافر الشبيات أك الظنكف أك ببلغ مقدـ مف المجني عميو لكي تتكافر  
 .0الدالئؿ الكافية لمقبض عمى أم شخص

كذلؾ المشرع األردني عمى الحاالت التي يجكز فييا لمأمكر الضبط القضائي كنص  
" : ف أمكظؼ مف مكظفي الضابطة العدلية  ألمالقبض عمى المشتبو بيـ كىي عمى نحك ما ىك تاؿ 

 حكاؿ اآلتية:اتيامو في األ يأمر بالقبض عمى المشتكي عميو الحاضر الذم تكجد دالئؿ كافية عمى
قب عمييا لمدة تزيد عمى ستة في أحكاؿ التمبس بالجنح اذا كاف القانكف يعا -0, في الجنايات -6

تحت  الحبس ككاف المشتكى عميو مكضكعان عمييا ب ذا كانت الجريمة جنحة معاقبان إ -9, أشير
في جنح السرقة كالغصب  -7, قامة ثابت كمعركؼ في المممكةإحؿ م ك لـ يكف لوأمراقبة الشرطة 

كانتياؾ حرمة  كالتعدم الشديد كمقاكمة رجاؿ السمطة العامة بالقكة اك بالعنؼ كالقيادة لمفحش
 .9"اآلداب

تمس بحرية اإلنساف, حيث منح ىذه  أحاط المشرع القبض بضمانات قكية ككنياك  
السمطة لمنيابة العامة كحدىا, كأجاز لمأمكر الضبط القضائي القياـ بيا في حاالت استثنائية مثؿ 

 .7حالة التمبس

كفي الكاقع إف الطبيعة العممية لرجاؿ الشرطة كالمباحث تتطمب كجكد بعض الصبلحيات  
حيات, كذلؾ حرصان منو عمى حقكؽ المكاطنيف بيف يدييـ, كلكف المشرع لـ يمنحيـ ىذه الصبل

كالتي لـ يجعؿ المساس بيا ممكنان إال في أضيؽ نطاؽ كبإجراءات قضائية متعددة, فقصر ىذه 

                                                           
 ـ0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  92راجع المادة رقـ  6
 .013المرجع السابؽ, ص, محاضرات في أصول المحاكمات الجزائيةنائؿ عبد الرحمف صالح,  0
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 33راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .41, ص, المرجع السابؽعبد الرحمف تكفيؽ أحمد 7
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الصبلحيات لمنيابة العامة كالتي ىي بمثابة الحارسة لمعدالة, كبالرغـ مف ذلؾ إال أف ىناؾ حاالت 
ف يتخذ إجراءات مستعجمة مثؿ القبض مثؿ التمبس يفترض عمى مأمكر الضبط القضائي أ

, كالتي ىي مف اختصاصات النيابة أصبلن, فقد منح المشرع لمأمكر الضبط القضائي ىذه 6كالتفتيش
 الصبلحيات, كلكف بشركط كفي ظركؼ محددة, كذلؾ لمحفاظ عمى متطمبات سير العدالة.  

 الفرع الثاني

 التمبساإلجراءات المتاحة في حالة 

مبس مف الحاالت التي يباح فييا لمأمكر الضبط القضائي أف يتخذ إجػراءات لػـ حالة الت دتع 
كذلؾ مراعاة لظػركؼ االسػتعجاؿ التػي تتطمػب كشػؼ  يكف باستطاعتو مباشرتيا في الظركؼ العادية

 , كنػػص المشػػرع الفمسػػطيني عمػػى حػػاالت التمػػبس عمػػى سػػبيؿ الحصػػر كىػػي:0كجمػػع األدلػػةالحقيقػػة 
العامػة  إذا تبػع المجنػي عميػو مرتكبيػا أك تبعتػو-0, ارتكابيػا ببرىػة كجيػزة بيا أك عقبحاؿ ارتكا-6"

إذا كجد مرتكبيا بعد كقكعيا بكقت قريػب حػامبلن آالت أك أسػمحة -9, بصخب أك صياح أثر كقكعيا
أك أمتعة أك أكراقان أك أشياء أخرل يستدؿ منيػا عمػى أنػو فاعػؿ أك شػريؾ فييػا, أك إذا كجػدت بػو فػي 

 .9"ار أك عبلمات تفيد ذلؾىذا الكقت آث

فاألصػػػػؿ أف مػػػػأمكر الضػػػػبط القضػػػػائي ال يممػػػػؾ اتخػػػػاذ إجػػػػراءات ماسػػػػة بالحريػػػػات, كلكػػػػف  
اإلجػػراءات التػػي ىػػي فػػي األصػػؿ مػػف  ضبعػػ اتخػػاذجيػػز فييػػا أاسػػتثنيت مػػف ذلػػؾ حالػػة التمػػبس التػػي 

القانكنيػة  اآلثارىػة كػكف منتجػتكمف شركط صحة قياـ حالػة التمػبس أف . 7اختصاصات النيابة العامة
 .5أف يدرؾ مأمكر الضبط بنفسو حالة التمبس, كأف يككف ىذا األدراؾ تـ بطريقة مشركعةب

                                                           
تفتيش المنازؿ  عمى أنو: " ـ0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  76المادة رقـ  نصت 6

, إال إذا كانت الجريمة متمبسان بيا, أك كانت ظركؼ االستعجاؿ تستكجب يجب أف يككف نياران كال يجكز دخكليا ليبلن 
 ."ذلؾ

 .543, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  0
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  01راجع المادة رقـ  9
 .986ص ؽ,المرجع السابعبد الرؤكؼ ميدم,  7
 .985, صالمرجع السابؽإدكارد غالي الدىبي,  5
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مف قانكف أصكؿ المحاكمات  08نص المشرع األردني عمى حالة التمبس في المادة رقـ ك  
و بالجـر المشيكد )ىك الجـر الذم يشاىد حاؿ ارتكا -6ـ عمى أنيا: "6316الجزائية االردني لسنة 

يضا الجرائـ التي يقبض عمى مرتكبييا بناء عمى أكتمحؽ بو  -0, مف ارتكابو( االنتياءأك عند 
, أك أكراؽ يستدؿ منيا أأسمحة  كأثر كقكعيا اك يضبط معيـ أشياء أصراخ الناس  نيـ فاعمك الجـر
عبلمات  كأبيـ في ىذا الكقت أثار  ذا كجدتإ, أك ربع كالعشريف ساعة مف كقكع الجـركذلؾ في األ

 .6"تفيد ذلؾ

مما سبؽ أف المشرع الفمسطيني أقرب كأكضح مف المشرع األردني في تحديد  خمصكن 
التي نص عمييا المشرع  , كما أف فترة أربع كعشريف ساعةعمى سبيؿ الحصر حاالت التمبس

محة لبقاء حالة التمبس, ففي ىذه الفترة يتمكف الجاني مف إخفاء كؿ أدكات أك أس طكيمة األردني
عندما قرر عبارة بعد كقكعيا بكقت قريب,  دؽ, كبالتالي كاف المشرع الفمسطيني أأك إتبلفيا جريمتو

 فنفيـ مف ىذه العبارة قرب كقت ارتكاب الجريمة.

كتحقؽ حالة التمبس في الجريمة مف شأنو أف يجعؿ مف أدلة الجريمة الظاىرة أدلة ثبكتية  
اصات كاسعة في التحقيؽ لجمع كؿ األدلة المتكفرة في تبيح منح عضك الضابطة القضائية اختص

 . 0كالمحاكمة االتياـعمييا أثناء  ىمسرح الجريمة, كالتي يبن

التمبس في الجرائـ اإللكتركنية متصكر كليس صعبان أك مستحيبلن, فقد يتـ  كما يعد 
حدل إكىك يخترؽ اإلمساؾ بالجاني في حالة تمبس كىك يقكـ بنشر مكاد إباحية عبر اإلنترنت, أك 

أنظمة البنكؾ لسرقة أمكاؿ منيا, أك يضبط الشخص كىك يرسؿ عبارات القذؼ كالتشيير بالغير 
عبر أحدل المكاقع المنتشرة عبر اإلنترنت, كقد يضبط الجاني في حالة تمبس في مكاف عاـ كما لك 

 . 9منزلة استخدـ حاسكب في أحدل مقاىي اإلنترنت, أك قد يضبط الجاني في مكاف خاص مثؿ

ككف حالة التمبس حالة استثنائية فقد منح المشرع لمأمكر الضبط القضائي مجمكعة مف ك  
اإلجراءات التي يجب عميو اتخاذىا إذا تكافرت حالة التمبس, مثؿ أف يقكـ باالنتقاؿ لمحؿ الكاقعة 

ف الجريمة عمى كجو السرعة كأثبات الحالة التي عمييا مسرح الجريمة, كمنع كؿ مف كجده في مكا

                                                           
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 08راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .021, صالمرجع السابؽممدكح خميؿ البحر,  0
 .919سابؽ, صالمرجع المحمد محمد األلفي,  9
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ذا كاف ىناؾ أمن مف الحاضريف تحكـ حكلو  مف المغادرة حتى يتأكد مف ىكيتو كصمتو بالجريمة, كا 
الشبيات في أنو مف أرتكب الكاقعة يأمر بالقبض عميو, أما لك عمـ مف خبلؿ تحرياتو األكلية كجكد 

قبكض عمييـ , كيجب عمى مأمكر الضبط أف يفتش الم6متيـ غائب فيستصدر أػمر بالقبض عميو
 .0كيجردىـ مف االسمحة كاألدكات كيعمؿ عمى تدكيف أقكاليـ

بما أف الجرائـ اإللكتركنية كغيرىا مف الجرائـ تنطبؽ عمييا حالة التمبس, فيترتب عمى ك  
كضبط كؿ ما كـ مأمكر الضبط بتفتيش الفاعؿ ذلؾ أنو في حاؿ ارتكاب جريمة إلكتركنية أف يق

 .9يتعمؽ بالجريمة

ر الضبط القضائي عند ضبط شخص متمبس بجريمة إلكتركنية أف يقكـ بتفتيش فممأمك   
ما يحممو مف أجيزة إلكتركنية مثؿ جياز البلبتكب أك الياتؼ المحمكؿ, ضبط ىذا الشخص ك 

كمثاؿ التفتيش كالضبط في الجرائـ اإللكتركنية أف يمسؾ مأمكر الضبط بأحد األشخاص كىك 
إلنترنت كيطبع صكر إباحية, فيحؽ لمأمكر الضبط في ىذه يتصفح المكاقع في أحدل مقاىي ا

كسكؼ  .7اؽ كالمكاد التي ليا صمة بجريمتوالحالة القبض عمى ىذا الشخص كتفتيشو كضبط األكر 
 نتناكؿ بالتفصيؿ عممية التفتيش ككنيا مف اختصاص النيابة العامة كذلؾ في المبحث التالي.

 

 

 

 

                                                           
 كما بعدىا. 976, صالمرجع السابؽ, المجمد األكؿ, موسوعة اإلجراءات الجزائية عبد القادر جرادة, 6
 مأمكر عمى ـ عمى أنو: " يجب0226لسنة  9زائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإلجراءات الج 04نصت المادة رقـ  0

 ليا المادية اآلثار كيعايف الجريمة, مكاف إلى فكران  ينتقؿ أف جنحة أك بجناية التمبس حالة في القضائي الضبط
 أك حاضران  كاف مف أقكاؿ كيسمع الحقيقة, كشؼ في يفيد ما ككؿ كاألشخاص األماكف حالة كيثبت عمييا, كيتحفظ

 فكران  العامة النيابة يخطر أف عميو كيجب كمرتكبييا, الجريمة شأف في إيضاحات عمى منو الحصكؿ يمكف مف
 .الجريمة" مكاف إلى فكران  االنتقاؿ بيا متمبس بجناية إخطاره بمجرد المختص النيابة عضك عمى كيجب بانتقالو,

د . عمي جبار   ,014سابؽ, صالمرجع ال, ترنتجرائم الحاسب اآللي واإلن, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 9
 .667سابؽ, صالمرجع الالحسيناكم, 

 .917, مرجع سابؽ, صمحمد محمد األلفي 7
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 المبحث الثاني

 جرائم اإللكترونيةالتحقيق االبتدائي في ال
, كذلؾ حرصان كحدىاصرىا المشرع عمى النيابة العامة قالتحقيؽ االبتدائي مف المياـ التي   

, كألف إجراءات التحقيؽ 6كصكالن لكشؼ الحقيقة منو عمى ضماف سير التحقيؽ عمى أكمؿ كجو
 ىحياف إلاالبتدائي يترتب عمييا آثار تمس بالمكاطنيف كخصكصياتيـ, كقد تصؿ في بعض األ

تقييد حريتيـ, كلمنيابة العامة أف تقكـ بتفكيض بعض اختصاصاتيا لمأمكرم الضبط القضائي 
بيدؼ استيعاب الكـ الكبير مف القضايا التي يفترض عمى النيابة العامة إنجازىا, كلكف ذلؾ 

 كتكمف أىمية مرحمة التحقيؽ ,التفكيض يجب أف يتـ بالشركط كالشكمية التي فرضيا القانكف
 .0ممحاكمةلاالبتدائي في أنو مرحمة تحضيرية لممحاكمة, فيتـ فييا جمع األدلة كتمحيصيا تمييدان 

فالتحقيؽ االبتدائي أكؿ مرحمة مف مرحمتي الدعكل الجزائية, كىك عبارة عف إجراءات   
دلة التي اسفرت عنيا مرحمة جمع االستدالالت, مع محاكلة تتخذىا السمطات مف أجؿ تمحيص األ

 .9ع أدلة جديدة تساعد في التحقيؽ في الجريمة التي كقعتجم

كضبط كؿ مسرح الجريمة تفتيش النيابة العامة دكف غيرىا كمف اإلجراءات التي تختص بيا       
ما يتعمؽ بالجريمة, كسماع اقكاؿ الشيكد تحت القسـ القانكني, كاستجكاب المتيميف كتكجيو االتياـ 

اءات التي تساعد في كشؼ الحقيقة, لمتيميف كالشيكد, كغيرىا مف اإلجر ليـ, كتنظيـ المكاجية بيف ا
 ما ذكرناه بالتفصيؿ مف خبلؿ المطالب التالية: تناكؿ بالدراسةضكء ذلؾ سن عمىك 

 المطمب األول : الجية المختصة بالتحقيق االبتدائي.

 جراءات التحقيق االبتدائي.المطمب الثاني : إ

 

 
                                                           

 .132, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  6
ـ, 6338نيضة العربية, القاىرة, , الطبعة الثانية, دار الشرح قانون اإلجراءات الجنائيةمحمكد نجيب حسني,  0

 .167ص
 .926ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  9
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 المطمب األول

 ة بالتحقيق االبتدائيالجية المختص
النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في التحقيؽ االبتدائي, إذ ىي كحدىا  

الجية المخكلة في ذلؾ, كلكف المشرع الفمسطيني قد منح ككيؿ النيابة صبلحية تفكيض بعض 
العامة,  مأمكرم الضبط القضائي كذلؾ لمتخفيؼ مف كـ القضايا المعركضة عمى النيابة ىالمياـ إل
 ما ذكرناه عبر الفرعيف التالييف: بيفكعميو سن

 الفرع األول

 النيابة العامة

, فيي كحدىا 6النيابة العامة ىي صاحبة االختصاص األصيؿ في تحريؾ الدعكل الجزائية 
حيث يممؾ النائب العاـ أك أحد مساعديو تحريؾ الدعكل  مف تممؾ مباشرة التحقيؽ االبتدائي

, كذلؾ ألنيا تممؾ الخبرة كالقدرة عمى مباشرة 0مؿ ذلؾ باقي أعضاء النيابة العامةالجزائية كال يش
التحقيؽ في الجنايات كالجنح, كتعتبر مرحمة التحقيؽ االبتدائي مف أخطر مراحؿ الدعكل الجزائية 
ككف ىذه المرحمة تسبؽ مرحمة المحاكمة, فالمحكمة التي تنظر النزاع المعركض عمييا تبني في 

 ب أحكاميا عمى النتائج التي أسفر عنيا التحقيؽ االبتدائي.الغال

كحرص المشرع الفمسطيني عمى ضماف سير الدعكل الجزائية بكؿ حيادية كنزاىة, فقد  
النيابة العامة ككنيا سمطة تتسـ بالشفافية كالمكضكعية في  ىاككؿ ميمة التحقيؽ االبتدائي إل

كافية لممكازنة بيف حقكؽ األفراد, كقدرتيا عمى بناء قراراتيا التحقيؽ, كالكتساب ىذه السمطة الخبرة ال
 .9القضاء ليقكؿ كممتو األخيرة فييـ ىعمى األدلة التي تتحراىا لتقديـ المتيميف إل

                                                           
 .169, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  6
 .003, صالمرجع السابؽممدكح خميؿ البحر,  0
, مكتبة آفاؽ, غزة, عدد ثاني, المجمد النيموسوعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطي عبد القادر جرادة, 9

 .702ـ, ص0223بئر السبع, 
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كتعتبر النيابة العامة طرفان رئيسيان في كؿ دعكل جزائية, حتى تمؾ الدعاكم التي يحركيا 
 .6المباشرعف طريؽ االدعاء  المدعي بالحؽ المدني

تختص النيابة العامة دكف  كما أكد عمى ذلؾ المشرع الفمسطيني حيث نص عمى أنو: " 
, 0.."غيرىا بإقامة الدعكل الجزائية كمباشرتيا كال تقاـ مف غيرىا إال في األحكاؿ المبينة في القانكف.

, 9"لتصرؼ فيياتختص النيابة العامة دكف غيرىا بالتحقيؽ في الجرائـ كا-6كنص كذلؾ عمى أنو: "
دعكل الحؽ العاـ كمباشرتيا  بإقامةتختص النيابة العامة -6كما نص المشرع األردني عمى أنو : "

 .7"ال في االحكاؿ المبينة في القانكفإكال تقاـ مف غيرىا 

إجراءات التحقيؽ االبتدائي عمى  اكنرل مما سبؽ أف المشرع الفمسطيني كاألردني قد قصر  
غيرىا, إال أف ىناؾ حاالت يجكز فييا لككيؿ النائب العاـ أف يفكض بعض  النيابة العامة دكف

 صبلحياتو لمأمكرم الضبط القضائي كىذا ما سنكضحو في الفرع التالي.

 الفرع الثاني

 التفويض بالتحقيق االبتدائي

يمكف تعريؼ التفكيض أك ندب مأمكر الضبط القضائي لمتحقيؽ االبتدائي, ىك تكميفو مف  
تحقيؽ المختصة بعمؿ محدد أك أكثر مف أعماؿ التحقيؽ, كيترتب عمى ذلؾ اعتبار العمؿ سمطة ال

. كبناءان عمى ىذا التعريؼ فممأمكر الضبط القضائي 5كما لك كاف صادران مف سمطة التحقيؽ نفسيا
أف يتكلى عمبلن معينان مف أعماؿ التحقيؽ في جريمة كقعت, بناء عمى ندب لو مف سمطة التحقيؽ 

 .1اـ بيذا العمؿلمقي

 ةد القضايا التي تعرض عمى النيابة العامة, كألف أغمبيا مف الجنح البسيطكنظران لكثرة عد 
كالتي يككف فييا الخصماف في حالة تصالح, فإف المشرع قد خكؿ النيابة العامة تفكيض بعض 

                                                           
 .924ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  6راجع المادة رقـ  0
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  6/55راجع المادة رقـ  9
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 6/0راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .936, صالمرجع السابؽغالي الدىبي,  إدكارد 5
 .525, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, صاإلجراءات الجزائيةرمسيس بيناـ,  1
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العامة مف إنجاز  صبلحياتيا في التحقيؽ االبتدائي لمأمكرم الضبط القضائي, كذلؾ لتتمكف النيابة
 ىذه القضايا كتتفرغ ىي لمتحقيؽ في الجنايات.

كمف الشركط الكاجب اتباعيا في التفكيض أف يفكض ككيؿ النيابة مأمكر الضبط في إجراء  
مر مفتكحان لمتحقيؽ في القضايا بكامميا, كيجب عمى مأمكر أك إجراءات محددة, دكف أف يجعؿ األ

مفكضة إليو, فكؿ إجراء يتخذه دكف تفكيض يعتبر أنو باطبلن, كمف الضبط أال يتجاكز اإلجراءات ال
 . 6الشكميات الميمة في التفكيض بالتحقيؽ أف يككف أمر التفكيض مكتكبان كمقيدان بمدة محددة

لمنائب العاـ أك ككيؿ النيابة العامة المختص -0كنص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "... 
المختص بالقياـ بأم مف أعماؿ التحقيؽ في دعكل محددة, تفكيض أحد أعضاء الضبط القضائي 

يتمتع -7, ال يجكز أف يككف التفكيض عامان -9, استجكاب المتيـ في مكاد الجناياتكذلؾ عدا 
 .0"المفكض في حدكد تفكيضو بجميع السمطات المخكلة لككيؿ النيابة

ككاف صحيحان و يكيتعيف عمى مأمكر الضبط تنفيذ األمر الذم ندب لو متى صدر إل 
تنفيذه في حدكد التفكيض, كلو جميع السمطات المخكلة لككيؿ يو جب عمكمستكفيان لشركطو, كي

 ., كيستثنى مف ذلؾ فض المظاريؼ المغمقة إذ يجب أف تككف بمعرفة النيابة العامة9النيابة

ة في ممدعي العاـ أثناء قيامو بالكظيفليمكف -6ككذلؾ فقد نص المشرع األردني عمى أنو: " 
عدلية كؿ حسب مكظفي الضابطة ال ف يعيد الى أحدأ( 70ك  03االحكاؿ المبينة في المادتيف )

استجكاب المشتكى  ما عدا ,ذا رأل ضركرة لذلؾإ ,عماؿ الداخمة في كظائفواختصاصو بقسـ مف األ
ى أم مف ( مف ىذه المادة إذا عيد المدعي العاـ إل6في غير األحكاؿ المبينة في الفقرة )-0, عميو

العدلية بقسـ مف األعماؿ الداخمة في كظائفو كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كجب عميو  مكظفي الضابطة
تتضمف الزماف كالمكاف المعيف إلنفاذ مضمكنيا كمما كاف ذلؾ  أف يصدر مذكرة خطية بذلؾ

 .7"ممكنا

                                                           
 .004, 001, صالمرجع السابؽ, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية فخرم عبد الرازؽ الحديثي, 6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  55راجع المادة رقـ  0
 .056, صالمرجع السابؽساىر إبراىيـ الكليد,  9
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 78راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
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أك قبض, كيجب أف يككف محؿ التفكيض إجراء تحقيؽ مثؿ سماع الشيكد أك إجراء تفتيش  
شر ككيؿ النيابة عمى محضر جمع االستدالالت بطمب تحريات المباحث مثبلن فبل يعتبر ىذا أفإذا 

, كألف الندب يجب أف يككف 6ندبان إلجراء تحقيؽ ألف جمع التحريات مف إجراءات جمع االستدالالت
 .صريحان 

يؽ في الجنح, ف المشرع الفمسطيني قد أصاب في إقرار التفكيض بالتحقإكخبلصة القكؿ  
كقصر االستجكاب في الجنايات عمى النيابة العامة, فالجنايات مكضكعيا أخطر مف أف تككؿ 
لمأمكرم الضبط القضائي, كما أف الكاقع العممي أثبت بأف مأمكرم الضبط القضائي ليس لدييـ 

التي  الخبرة الكافية لبلستجكاب في الجنايات, كمف خبلؿ نصكص القانكف الفمسطيني كاألردني
حد بعيد في مكضكع التفكيض, إال أف المشرع  ىعرضناىا فيما سبؽ نجد أف القانكنيف متفقاف إل

األردني قصر االستجكاب عمى النيابة العامة, عمى خبلؼ المشرع الفمسطيني الذم جعؿ 
االستجكاب في الجنايات فقط لمنيابة العامة, مع إمكانية تفكيض مأمكرم الضبط القضائي 

, كنحف نفضؿ ما ذىب إليو المشرع الفمسطيني, نظران ألف الكـ اليائؿ مف الجنح 0الجنح الستجكاب
التي تعرض عمى النيابة العامة يكميان لف تستطيع النيابة العامة كحدىا االستجكاب فييا, فبل بد مف 

 أف مأمكرم الضبط القضائي يصمحكف لذلؾ. كمامعاكف ليا, 

 المطمب الثاني

 البتدائيإجراءات التحقيق ا
إجراءات التحقيؽ االبتدائي ىي اإلجراءات التي تسبؽ مرحمة المحاكمة, كىذه اإلجراءات  

ىي التي تبحث في مدل حقيقة التيمة المكجو لممتيـ, كلككيؿ النيابة صبلحيات كاسعة في ىذه 
المرحمة, كذلؾ بيدؼ معرفة مدل صدؽ الكاقعة المعركضة أمامو, كما أف ىذه الصبلحيات غير 
مقيدة بالقضية المعركضة, فمو أف يباشر التحقيؽ في أم كاقعة أخرل تظير أثناء التحقيؽ, كما أف 

, كسنتناكؿ 9ككيؿ النيابة غير ممـز بما يصبغو مأمكر الضبط القضائي عمى القضية المعركضة
 إلجراءات عبر الفركع التالية:بالبياف ىذه ا

                                                           
1
 .549ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم, 
 .075, صالمرجع السابؽساىر إبراىيـ الكليد,  0
 .012سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 9
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 الفرع األول

 التفتيش في الجرائم اإللكترونية

مف أخطر اإلجراءات التي منحيا المشرع لمنيابة العامة, ككف ىذا اإلجراء يّمكف  6التفتيش 
ككيؿ النيابة مف اقتحاـ الحياة الشخصية, كاالطبلع عمى خصكصيات األفراد التي كفميا القانكف 

ة كيعرؼ التفتيش بأنو إجراء مف إجراءات التحقيؽ التي تؤدم إلى ضبط أدل ,0األساسي بالحماية
الجريمة مكضكع التحقيؽ مف أجؿ كشؼ الحقيقة, كبالتالي فيك ليس مف إجراءات كشؼ الجرائـ 

 .9تحقيقيا بعد ارتكابيا إجراءاتقبؿ كقكعيا, بؿ ىك مف 

ككؿ ما يفيد في كشؼ  البحث عف األدلة المكجكدة في مسرح الجريمة ىكييدؼ التفتيش إل 
لممتيـ, كقد عرؼ الفقو التفتيش بأنو: "إجراء مف  لمعرفة مدل حقيقة التيمة المنسكبة 7الحقيقة

إجراءات التحقيؽ تقكـ بو النيابة العامة أك تأذف بو؛ بيدؼ الحصكؿ عمى عناصر الحقيقة لجناية 
 .5أك جنحة تحقؽ كقكعيا في محؿ خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عف إرادة صاحبو"

ب اآللي, أك سالمككنات المادية لمحاكالتفتيش في الجرائـ اإللكتركنية إما أف يككف عف  
يككف عف المككنات المعنكية مثؿ البيانات كالمعمكمات, كما أف ىناؾ إشكاالت تكاجو التفتيش في 

 الجرائـ اإللكتركنية, كىذا ما سنتناكلو بالدراسة عبر ما ىك تاؿ:

 المكونات المادية لمحاسب اآللي: عن تفتيشال: أوالً 

ياء عمى أنو يجكز التفتيش عف المككنات المادية لمحاسب ليس ىناؾ خبلؼ بيف الفق 
اآللي, كأف ىذا التفتيش قد يساعد عمى الكشؼ عف الحقيقة في جريمة إلكتركنية معينة, كلكف كقبؿ 

                                                           
دخكؿ المنازؿ  -6عمى أنو: " 93في المادة رقـ  0226سنة ل 9نص قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  6

كتفتيشيا عمؿ مف أعماؿ التحقيؽ ال يتـ إال بمذكرة مف قبؿ النيابة العامة أك في حضكرىا, بناءن عمى اتياـ مكجو 
قكية إلى شخص يقيـ في المنزؿ المراد تفتيشو بارتكاب جناية أك جنحة أك باشتراكو في ارتكابيا, أك لكجكد قرائف 

تحرر المذكرة باسـ كاحد أك  -9يجب أف تككف مذكرة التفتيش مسببة. -0أنو يحكز أشياء تتعمؽ بالجريمة. عمى
 ."أكثر مف مأمكرم الضبط القضائي

 ـ.0229مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  90 راجع المادة رقـ 0
 .459, صالمرجع السابؽ ,الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  9
 .957, صالمرجع السابؽإدكارد غالي الدىبي,  7
 .759, 750, صالمرجع السابؽ ,ثاني, المجمد الموسوعة اإلجراءات الجزائية عبد القادر جرادة, 5
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التفتيش عف المككنات المادية لمحاسب اآللي يجب معرفة إذا كانت ىذه المككنات مكجكدة في 
في مكاف خاص مثؿ منزؿ سكني فيجب أف يككف التفتيش مكاف عاـ أك مكاف خاص, فإذا كانت 

بالشركط التي فرضيا القانكف لتفتيش األماكف الخاصة, أما لك كاف الجياز المراد التفتيش عنو في 
مكاف عاـ مثؿ الشكارع كالمياديف, أك كانت في االماكف العامة بالتخصيص مثؿ المطاعـ كالمقاىي 

ي ىذه الحاالت يخضع ألحكاـ تفتيش األشخاص كبنفس الشركط أك مقاىي اإلنترنت فإف التفتيش ف
 .6كالضكابط التي فرضيا القانكف في ذلؾ

كعند ضبط أم أجيزة إلكتركنية ليا عبلقة بجريمة إلكتركنية, يجب التمييز إذا ما كانت  
ىذه األجيزة متصمة بأجيزة أخرل في نفس المكاف الذم تـ تفتيشو أك كانت متصمة بأجيزة أخرل 
ذا كاف التفتيش عف ىذه األجيزة سيسفر عف كشؼ حقائؽ تتعمؽ بمكضكع  في أماكف مختمفة, كا 
الجريمة, فيجب أف يراعى في تفتيش ىذه األماكف األحكاـ كالضكابط التي فرضيا القانكف في 

, كال يشكؿ التفتيش عف المككنات المادية لؤلجيزة اإللكتركنية أم خبلؼ أك إشكالية, فالمشكمة 0ذلؾ
 تثكر حيف يجرم التفتيش عف المككنات المعنكية لمحاسب اآللي كىذا ما سنبينو عبر ما ىك تاؿ.  

 لمحاسب اآللي: عنوية: التفتيش عن المكونات المثانياً 

إف التفتيش عف المككنات المعنكية أك المنطقية لمحاسب اآللي, كالتي تشمؿ البيانات  
ستخدـ في تشغيؿ الحاسب اآللي, تثير خبلفان بيف الفقياء كالمعمكمات ككؿ البرامج المعنكية التي ت

بشأف مدل جكاز التفتيش عمييا, فقد ذىب رأم بالقكؿ أنو إذا كاف اليدؼ مف التفتيش ىك ضبط 
ذلؾ الرأم يذىب  يقة في الجرائـ اإللكتركنية, فإفاألدلة المادية التي تفيد في الكشؼ عف الحق

تركنية بمختمؼ أشكاليا, كقد ذىب القانكف اليكناني في المادة رقـ بجكاز التفتيش عف البيانات اإللك
مف قانكف اإلجراءات الجنائي بالقكؿ " بأم شيء يككف ضركريان لجمع كحماية الدليؿ" كقد  056
الفقو اليكناني كممة أم شيء بأنيا تشمؿ المككنات المعنكية لمحاسب اآللي عمى  جانب مف فسر

 .9مختمؼ أشكاليا

                                                           
, الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونيةخالد ممدكح إبراىيـ,  6

 .631, 635ـ, ص0262كندرية, اإلس
, الطبعة الثانية, دار النيضة تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم المعموماتيىبللي عبد البله أحمد,  0

 .47ـ, ص0228العربية, القاىرة, 
 .922سابؽ, صالمرجع العبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ,  9
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ىناؾ انقساـ لدل الفقو عمى غرار الرأم السابؽ بعدـ جكاز التفتيش عف األدلة كما أف  
اإللكتركنية, كذلؾ ألنيا غير مممكسة فالتفتيش يككف فقط عمى األدلة المممكسة, كذىب أصحاب 
ىذا الرأم بأنو يتـ االطبلع عمى البيانات كالمعمكمات اإللكتركنية مف خبلؿ مطالبة صاحبيا 

ات المختصة لتتمكف مف االطبلع عمييا, كفي حالة رفضة يعتبر انو مرتكب جريمة, بتقديميا لمسمط
مف قانكف اإلجراءات الجنائي اليكناني, بينما  056الفقو اليكناني في المادة غالبية كىذا ما اخذ بو 

ذىب الرأم اآلخر بأف التفتيش يشمؿ كؿ البيانات المممكسة كالغير مممكسة, فإذا كانت البيانات 
بيانات مممكسة  ىممكسة فبل يثار أم خبلؼ, أما لك كانت البيانات غير مممكسة فيتـ تحكيميا إلم

سكاء مرئية أك مقركءة أك مسمكعة عف طريؽ األجيزة اإلخراجية المتصمة بالحاسب اآللي أك 
الياتؼ المحمكؿ, أك أم جياز إلكتركني, كذلؾ ليتمكف المحقؽ مف تفتيشيا, كقد اخذ بيذا الرأم 

 .  6الفقو في فرنسا كانجمترا كامريكا كالياباف

كرأل جانب مف الفقو كجكب حضكر المتيـ عند إجراء التفتيش في العالـ االفتراضي أك  
التفتيش عف الكيانات المعنكية لمحاسب اآللي, كذلؾ لضماف سبلمة اإلجراء ك صحة الضبط, 

, كىذا اإلجراء أصبح إلزاـ مف 0تيشكلذلؾ إذا تعذر حضكر المتيـ يجب إنابة شاىديف عمى التف
 .خاصة إذا تـ تفتيش الحاسب المكجكد في المنزؿقبؿ المشرع 

كنص المشرع األردني عمى مكضكع التفتيش عف الكيانات المعنكية لمحاسب اآللي حيث  
يجكز لمكظفي الضابطة العدلية, بعد الحصكؿ عمى إذف مف المدعي العاـ نص عمى أنو: "
حكمة المختصة, الدخكؿ إلى أم مكاف تشير الدالئؿ الى استخدامو الرتكاب مالمختص أك مف ال

أم مف الجرائـ المنصكص عمييا في ىذا القانكف , كما يجكز ليـ تفتيش األجيزة كاألدكات كالبرامج 
فنرل مف  ,3...."كاألنظمة كالكسائؿ التي تشير الدالئؿ في استخداميا الرتكاب أم مف تمؾ الجرائـ

حسف حيف نص صراحة عمى جكاز التفتيش عف الكيانات أأف المشرع األردني  ابؽالنص الس
المعنكية لمحاسب اآللي, كتبلشى بذلؾ الخبلؼ الذم قد يحصؿ إذا لـ يقر ذلؾ النص, عمى 
خبلؼ المشرع الفمسطيني الذم لـ ينص صراحة عمى التفتيش عف الكيانات المعنكية لمحاسب 

فمسطيني إال أنو نص عمى التفتيش عمى األشياء كيمكننا القياس عمييا اإلجراءات الاآللي في قانكف 
                                                           

, الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, في وسائل التقنية الحديثة التفتيش عن المعموماتبكرم يكسؼ بكرم,  6
 كما بعدىا. 42ـ, ص0266اإلسكندرية, 

 .058المرجع السابؽ, ص  ,ىركاؿ ىبة نبيمة 0
ـ, مشار إليو في المكقع 0262لسنة  3رقـ  مف قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني أفقرة  60راجع المادة رقـ  9

 .http://www.lob.gov.jo/ l: الرابط التاليت األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر الرسمي لمتشريعا

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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ىذه  ىاالنتباه إل ى, كلذلؾ ندعك المشرع الفمسطيني إلبأنيا تشمؿ المككنات المعنكية لمحاسب اآللي
النقطة الحساسة في مكضكع التفتيش, كأف يقر قانكف خاص بالجرائـ اإللكتركنية ينص فيو صراحة 

يش عف الكيانات المعنكية لمحاسب اآللي, أما اإلشكاالت التي تكاجو التفتيش في عمى جكاز التفت
 الجرائـ اإللكتركنية سنتناكليا عبر ما ىك تاؿ.

 ثالثًا: اإلشكاالت التي تواجو التفتيش في الجرائم اإللكترونية:

إذا  ىناؾ عدة صعكبات تكاجو التفتيش في الجرائـ اإللكتركنية, كمف أبرز ىذه الصعكبات 
كقعت الجريمة اإللكتركنية بيف دكلتيف, فتثكر ىنا عدة مشاكؿ مف بينيا قبكؿ الدكلة التفتيش في 
الشبكات اإللكتركنية الخاصة بيا, كعدـ قبكؿ بعض الدكؿ إعطاء إذف بالتفتيش لدييا لككف ذلؾ 

عمى  , كتناكلت اتفاقية بكدابست مكضكع التفتيش, حيث نصت6انتياؾ لسيادتيا كتعدم عمييا
ضركرة تسييؿ جميع اإلجراءات التي تتعمؽ بالتحقيؽ لكؿ الدكؿ األعضاء في االتفاقية مف حيث 
تفتيش األنظمة اإللكتركنية, كتخكيؿ سمطات التحقؽ الكلكج ألنظمة المعمكمات المراد تفتيشيا كالتي 

 .0تتعمؽ بجريمة إلكتركنية

لحاسكب, فقد يككف ىناؾ عدة كمف الصعكبات التي تكاجو التفتيش ىك تفتيش شبكات ا 
أجيزة متصمة مع بعضيا البعض عف طريؽ الياتؼ أك اإلنترنت, فإف تفتيش جياز المتيـ قد 

, 9, كقد يككف الشخص اآلخر غير متيـ في ارتكاب الجريمةويتطمب تفتيش جياز آخر متصؿ ب
ذا كاف الجياز المتصؿ بمكضكع الجريمة مشترؾ في ذات الجريمة فإف المشكمة ىنا تثكر إذا قاـ  كا 

تبلؼ البيانات كالمعمكمات التي تشكؿ دليؿ إدانة ضده, ككذلؾ  صاحب الجياز الثاني بمحك كا 
يعتبر الحصكؿ عمى الرقـ السرم لمدخكؿ لؤلنظمة المراد تفتيشيا مشكمة إذ ال يعرؼ ىذه األرقاـ إال 

                                                           
 .676, صالمرجع السابؽناير نبيؿ عمر,  6
المجر,  –مف االتفاقية المتعمقة بالجريمة اإللكتركنية, بكدبست  6في الفقرة رقـ  63نصت المادة رقـ  0

, عمى أنو: "يعتمد كؿ طرؼ ما قد 685رقـ  –ـ, مجمكعة المعاىدات األكركبية بمجمس أكركبا 09/66/0226
أم  -يمـز مف تدابير تشريعية كتدابير أخرل, كذلؾ لمنح سمطات ذلؾ الطرؼ صبلحية التفتيش أك الدخكؿ عمى : أ

تخزيف, يجكز أف تككف البيانات مخزنة فيو في  أم كسيط -نظاـ حاسكب أك جزء منو كالبيانات المخزنة فيو, ب
 إقميـ ذلؾ الطرؼ".

 . 619سابؽ, ص المرجع الخالد عياد الحمبي,  9
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ة كاألنظمة التي ليا صاحب الجياز, كلمخركج مف ذلؾ يجب أف يشمؿ إذف التفتيش جميع األجيز 
 .6عبلقة بالجريمة

مف أكثر كسائؿ االتصاؿ التي تستخدـ في العصر  –اإلنترنت  –إف الشبكة الدكلية  
الراىف, كذلؾ نظران لتكافرىا كسيكلة استخداميا كعدـ تكمفتيا المادية, كمف المرسبلت التي تستخدـ 

اصؿ االجتماعي, كلكف قد يساء استخداـ عف طريؽ اإلنترنت اإليميؿ كالشات كغيرىا مف مكاقع التك 
ىذه الشبكة مف خبلؿ اقتراؼ جريمة إلكتركنية عف طريقيا, فعندىا تقع االشكالية, كلكف االتجاه 
الغالب في الفقو القانكني ىك صبلحية مراقبة المراسبلت كاالتصاالت عبر الشبكات اإللكتركنية 

 .0لندا كأمريكاكتفتيشيا, كىذا ما ذىب إليو الفقو في فرنسا كىك 

كنخمص مما سبؽ أف التفتيش عف المككنات المنطقية لمحاسب اآللي يكاجو العديد مف 
خبير في مجاؿ  ىالمشاكؿ كالصعكبات, كأكثر ىذه الصعكبات كالتي تكاجو المحققيف ىك الحاجة إل

س لدييـ البرمجيات لمقياـ بالتفتيش, فمأمكرم الضبط القضائي كأعضاء النيابة العامة معظميـ لي
القدرة عمى تفتيش األنظمة اإللكتركنية الستخراج األدلة المطمكبة, كما أف الخبير اإللكتركني يحتاج 

أجيزة حديثة حتى يستطيع القياـ بعممو, فبل بد لكزارة الداخمية أف تقـك بتكظيؼ خبراء فنييف في  ىإل
 كر اإلجرامي في الفضاء التقني.مجاؿ البرمجيات كاألنظمة اإللكتركنية لكي يستطيعكا مكاكبة التط

 الفرع الثاني

 الضبط في الجرائم اإللكترونية

الضبط مف أىـ اإلجراءات التي يسفر عنيا التفتيش, كذلؾ لمتحفظ عمى أدلة الجريمة التي  
يمكف استخداميا فيما بعد أثناء المحاكمة كدليؿ أدانة ضد المتيـ بارتكاب جريمة إلكتركنية, كعميو 

:مسأل بيفسن  ة الضبط عبر ما ىك تاؿ 

 :لألجيزة اإللكترونيةأواًل: ضبط المكونات المادية 

إف ضبط المككنات المادية لؤلجيزة اإللكتركنية ال يشكؿ أم خبلؼ بيف الفقياء, فجميع  
األجزاء التي تتصؿ بالحاسب اآللي تصمح ألف تككف مكضكع لمضبط, كمف أمثمة ىذه األجزاء 

المفاتيح كالفارة كالقمـ الضكئي, ككحدات الحساب كالمنطؽ بما تشممو مف  أجيزة اإلدخاؿ مثؿ لكحة
                                                           

 .094, 091سابؽ, صالمرجع الأمير فرج يكسؼ,  6
 .كما بعدىا 089سابؽ, صالمرجع ال, جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت, كآخريف أسامة أحمد المناعسة 0
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, ككذلؾ كحدات 6دكائر إلكتركنية, ككحدات االتصاؿ مثؿ المكدـ كالذم يّمكف االتصاؿ باإلنترنت
التخزيف مثؿ الذاكرة الرئيسية كاألقراص الصمبة كالمرنة, ككحدات اإلخراج مثؿ الطابعة كالشاشة, 

 .0ات التي تجيز ضبط المككنات المادية لمحاسب اآللي التشريع اليكناني كالكندمكمف التشريع

 ثانيًا: ضبط المكونات المعنوية لألجيزة اإللكترونية:

أثار مكضكع ضبط الكيانات المعنكية لؤلجيزة اإللكتركنية خبلفان كاسعان بيف الفقياء, حيث  
محاسب اآللي ال تصمح أف تككف محبلن لمضبط, القكؿ بأف الكيانات المعنكية ل ىذىب رأم منيـ إل

في ىذه الكيانات لكي  ممكسكالعمة في ذلؾ أف نصكص القكانيف اإلجرائية تشترط الطابع المادم الم
تصمح أف تككف محبلن لمضبط, كقاؿ ىذا الرأم بأف المخرج لذلؾ ىك إخراج الكيانات المعنكية 

, كىذا األمر 9رىا أك غيرىا مف الكسائؿ الماديةكياف مادم مثؿ طباعتيا أك تصكي ىكتحكيميا إل
يتطمب تدخؿ مف قبؿ المشرع لمنص عمى صبلحية ضبط الكيانات المعنكية, كرفع كفاءة مأمكرم 

 .7الضبط القضائي ليستطيعكا مكاجية مثؿ ىذه الحاالت

لمعنكية أما الرأم الثاني مف الفقو كىك ما ذىب إليو الفقو اليكناني كالكندم بأف الكيانات ا 
, كىذا الرأم ما 5لؤلجيزة اإللكتركنية تصمح ألف تككف محبلن لمضبط, مثميا مثؿ الكيانات المادية

 نؤيده.

يتـ ضبط جميع األشياء التي يعثر عمييا أثناء -0كنص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "... 
حاؿ إلى الجيات كت ,كالمتعمقة بالجريمة كتحرز كتحفظ كتثبت في محضر التفتيش ,إجراء التفتيش

سمحة ككؿ ما يضبط المدعي العاـ األ-6, ككذلؾ نص المشرع األردني عمى أنو: "...1"..المختصة
ما يرل مف آثار  ك أعد ليذا الغرض كما يضبط كؿأ ,نو استعمؿ في ارتكاب الجريمةأيظير 

 .4"الحقيقة ظيارإشياء التي تساعد عمى الجريمة كسائر األ

                                                           
 .631, 635صالمرجع السابؽ, , فن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونيةيـ, خالد ممدكح إبراى 6

 .041ص المرجع السابؽ, ,تفتيش نظم الحاسب اآللي وضمانات المتيم المعموماتيىبللي عبد البله أحمد,  0 
 . 600مرجع سابؽ , صالرامي متكلي القاضي,  9
 .694, 691صالمرجع السابؽ, بكرم يكسؼ بكرم,  7
 . 645سابؽ, ص المرجع الخالد عياد الحمبي,  5
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  0/52راجع المادة رقـ  1
, مشار إليو في المكقع ـ6316لسنة  3رقـ مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني  6/90راجع المادة رقـ  4

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالتشريع كالرأم, عبر الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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اإلجراءات اليامة في عممية الكشؼ عف الحقيقة في الجرائـ  كيعد التفتيش كالضبط مف
اإللكتركنية, كالتي يجب أف تتـ طبقان لمشركط التي حددىا القانكف, كفي ذلؾ صدر حكـ بالبراءة في 

ـ لشاب أتيـ باختراقو لمكقع المنظمة العربية لمتنمية 0221أحدل محاكـ الجنح المصرية عاـ 
دكؿ العربية عمى اإلنترنت, كعطؿ ىذا الشاب المكقع كأجرل تعديؿ اإلدارية التابعة لجامعة ال

 .6لبعض الممفات, كجاء الحكـ بالبراءة لبطبلف إجراءات التفتيش كالضبط

كنخمص مما سبؽ أف ضبط كؿ ما يتعمؽ بجريمة إلكتركنية يساعد في الكشؼ عف 
ف الكيانات المادية, فالرسائؿ الحقيقة, خاصة أف الكيانات المعنكية لمحاسب اآللي ىي أىـ بكثير م

كالبرامج كالمنشكرات ىي التي ينبغي عمى النيابة العامة ضبطيا, كىذه غالبان ما تككف مخزف في 
ذاكرة الحاسب اآللي أك عمى اإليميؿ, فعمى سبيؿ المثاؿ عند قياـ شخص بنشر صكر فاضحة 

األجيزة اإللكتركنية, كعميو  آلخر, فإف مكضكع الجريمة كالمراد ضبطو فييا ىك تمؾ الصكر كليس
فإذا أمكف تحكيؿ الكيانات المعنكية اإللكتركنية إلى كيانات مادية فذلؾ أفضؿ, حيث أف ىذه 
ف عرضيا عمى ىيئة مادية ىك أسيؿ مف  الكيانات ستعرض عمى القاضي المختص بنظر النزاع, كا 

كسائؿ مادية, فنفضؿ عرضيا  عرضيا إلكتركنية, أما إذا لـ يكف ممكنان تحكيؿ ىذه الكيانات إلى
 ألخذ بيا كدليؿ أثناء المحاكمة. كما ىي عمى القاضي, كلو في النياية سمطة تقدير مدل أمكانية ا

 الفرع الثالث

 االستماع لشيادة الشيود في الجرائم اإللكترونية

 الشاىد طرؼ محايد في الدعكل الجزائية, فيك يدلي بشيادتو أماـ ككيؿ النيابة تحت القسـ
القانكني حكؿ جريمة كقعت أمامو كأدركيا بحاسة مف حكاسة, كلذلؾ يتعيف عمى النيابة  احتراـ 

المحقؽ ىك صاحب القرار في شأف يعد ك  .0الشاىد كمعاممتو معاممة حسنو ككنو خادمان لمعدالة
ذكاء  ىاالستماع لمشيكد, فيك مف يقرر مف يسمع مف الشيكد كمف ال يسمعو, كيرجع ذلؾ إل

ؽ كفطنتو, كما أف لممحقؽ أف يستمع ألم شاىد يحضر مف تمقاء نفسو لئلدالء بالشيادة, المحق

                                                           
 .15ـ, ص0262, دار العمـك لمنشر كالتكزيع, القاىرة, الجريمة اإللكترونيةعبد الصبكر عبد القكم مصرم,  6
 .920, ص, المرجع السابؽعبد الرحمف تكفيؽ أحمد 0
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, كيجب عمى المحقؽ أف يقكـ بتحميؼ الشاىد اليميف قبؿ تدكيف 6فالمبدأ في ذلؾ أف الشاىد ال يرد
 .0أقكالو

الفني أك الخبير, كالتي تككف لديو  قد يككف كالشاىد في مجاؿ الجريمة اإللكتركنية
معمكمات الجكىرية التي تتعمؽ بجريمة إلكتركنية معينة قد انتدب ليا, كلذلؾ يعد الخبير شاىد ال

ككنو يطمع عمى أسرار الكاقعة كىك كحده يعمـ خفاياىا, كمف ىؤالء الشيكد المبرمجكف كالمحممكف 
عمكمات كميندسك الصيانة كاالتصاالت, كلذلؾ يجب عمى الشاىد اإللكتركني أف يقكـ بتقديـ كؿ الم

نظاـ المعالجة اآللية لمبيانات كذلؾ بحثان  ىالتي يعمميا لسمطات التحقيؽ كالتي تساعد في الدخكؿ إل
 .9عف أدلة الجريمة

كيجب عمى الشاىد في الجرائـ اإللكتركنية أف يقكـ بتزكيد سمطات التحقيؽ بجميع البيانات 
ممزمان في ذلؾ, كمف العناصر الجكىرية كالمعمكمات التي يعمميا كالتي تفيد في كشؼ الحقيقة, كىك 

التي يجب عمى الشاىد أف يخبر بيا سمطات التحقيؽ البيانات كالمعمكمات المخزنة عمى الجياز 
اإللكتركني, كأف يقكـ بطباعتيا متى أمكف ذلؾ, كيجب عمى الشاىد اإلفصاح عف كممات المركر 

 .7األنظمةالسرية التي يعمـ بيا, كعف الشفرات الخاصة بالبرامج ك 

 

 
                                                           

 .960سابؽ, صالمرجع العبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ,  6
يدلي الشيكد  ـ عمى أنو: "0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  82نصت المادة رقـ  0

لمكجية بأقكاليـ فرادل أماـ ككيؿ النيابة بعد حمؼ اليميف بحضكر كاتب التحقيؽ, كيحرر محضر بإفادتيـ كاألسئمة ا
 أف الشاىد ـ عمى أنو: " عمى0226لسنة  7مف قانكف البينات الفمسطيني رقـ  39", ككذلؾ نصت المادة رقـ إلييـ
ال الحؽ غير شيء ال ك الحؽ يقكؿ بأف يمينان  يحمؼ  األكضاع حسب عمى الحمؼ كيككف شيادتو, تسمع ال كا 

مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني  46ـ ذلؾ", كما نصت المادة رق طمب إف كمعتقداتو بديانتو الخاصة
 كمكطنو كمينتو كعمره كشيرتو اسمو عف يسألو ثـ الشاىد ىكية مف العاـ المدعي ـ عمى أنو: " يتثبت6316لسنة 
 أك زيادة بدكف الحاؿ بكاقع يشيد بأف كيحمفو القرابة درجة كعف قرباه ذكم مف أك أحد الفريقيف خدمة في ىك كىؿ

 .المحضر" في جميع ذلؾ يدكفك  نقصاف
, الطبعة األكلى, دار الجرائم اإللكترونية في الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعيةالشحات إبراىيـ منصكر,  9

 .638, 634ـ, ص0266الفكر الجامعي, اإلسكندرية, 
لى, دار النيضة العربية, , الطبعة األك التزام الشاىد باإلعالم في الجرائم المعموماتيةىبللي عبد البله أحمد,  7

 كما بعدىا. 53ـ, ص6334اإلسكندرية, 
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 الفرع الرابع

 االستجواب في الجرائم اإللكترونية

يعرؼ االستجكاب بأنو: "إجراء مف إجراءات التحقيؽ يتـ بمناقشة المشتبو فيو حكؿ الكاقعة 
كمعرفة مدل صمتو بيا, كمناقشتو حكؿ األدلة القائمة ضده تفصيبلن, سكاء كانت ىذه األدلة مادية 

 .6د أك غيره مف الشركاء"أك بأقكاؿ المجني عميو كالشيك 

كاالستجكاب مف أىـ إجراءات التحقيؽ االبتدائي, حيث يقـك المحقؽ باستجكاب المتيـ  
ما أف يعترؼ, كاالستجكاب 0كمناقشتو باألدلة التي تدينو مناقشة تفصيمية , فإما أف ينكر المتيـ كا 

ا قبؿ المتيـ كمحاميو بذلؾ, كال يتـ في مرحمة التحقيؽ االبتدائي كال يتـ في مرحمة المحاكمة إال إذ
يتـ االستجكاب بدكف تكجيو التيمة المناسبة لمجاني, كمناقشتو باألدلة التي تؤكد ىذه التيمة, كيجب 

 .9المتيـ بكافة النتائج التي سيسفر عنيا التحقيؽ إحاطة

كبعد كال يجكز لممحقؽ أف يباشر في استجكاب المتيـ إال بعد أف يستمع إلى أقكاؿ الشيكد,  
دلة الكافية التي يناقش فييا المتيـ تفصيبلن, كيبني عمييا في النياية اتيامو لممتيـ, كما جمع األ

يعطي القانكف ضمانات عديدة لممتيـ أثناء االستجكاب, مف ضمنيا حؽ المتيـ في االمتناع عف 
ي, كال حيف حضكر المحام ىساعة إل 07االجابة, كيحؽ لممتيـ أف يطالب بتأجيؿ االستجكاب 

 .7يجكز لسمطات التحقيؽ أف تّحّمؼ المتيـ اليميف, أك تستخدـ كسائؿ اإلكراه أك اإلغراء ضده

الخبير قد يساعد المحقؽ في ألف االستجكاب حضكر خبير إلكتركني,  كيفضؿ عند إجراء 
بعد كف الخبير المحقؽ مف استيعاب األسئمة الفنية التي قد ال يعمـ بيا المحقؽ, ككذلؾ يمّ تكجيو 

 .5األلفاظ التي قد يرددىا المتيـ

                                                           
, كمية الشرطة الفمسطينية, غزة, الوجيز في أصول التحقيق الجنائيأميف محمد نكفؿ, تماـ يكسؼ نكفؿ,  6

 .623ـ, ص0269
 .867, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  0
 .070, 076, ص, المرجع السابؽفن التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونيةراىيـ, خالد ممدكح إب 9
, الجزء األكؿ, الطبعة الرابعة, المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, بيركت, التحقيق الجنائيسميـ الزعنكف,  7

 .631ـ, ص0226
 .917ص بؽ,المرجع السا, دستور االستدالل والتحقيق الجنائي عبد القادر جرادة, 5
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رفع كفاءات المحققيف لدم الشرطة ككذلؾ لمنيكض لكنرل مما تقدـ كجكد حاجة ماسة  
النيابة العامة, مع تكفير األجيزة اإللكتركنية الحديثة التي تساعد في التحقيؽ في الجرائـ 

المجاؿ اإللكتركني في جميع  اإللكتركنية, أما في الكقت الحالي فيجب االستعانة بالخبراء في
مراحؿ التحقيؽ ككذلؾ االستدالؿ, كذلؾ لمبحث عف األدلة اإللكتركنية كالتحفظ عمييا مف الضياع 
أك اإلتبلؼ, فالخبير يساعد عمى التفتيش كالضبط كالتحقيؽ مع المشتبو بيـ كسماع أقكاؿ الشيكد 

مؽ بالتفتيش كالضبط خارج حدكد الدكلة, ككذلؾ استجكاب المتيميف, كأما النقطة األخيرة كالتي تتع
فكما نعمـ أف الجريمة اإللكتركنية عابر لمحدكد, فيجب عمى الدكؿ العربية العمؿ عمى إنشاء قانكف 
عربي مكحد يكافح الجرائـ اإللكتركنية, كيجب أيضان أف تنضـ دكلة فمسطيف لبلتفاقيات الدكلية التي 

ستطيع مف خبلليا أف تجرم تحقيقاتيا المتعمقة بالجرائـ تعني بمكافحة الجرائـ اإللكتركنية, لت
 تركنية داخؿ كخارج حدكد الكطف.  اإللك

كبعد االنتياء مف إجراءات التحقيؽ االبتدائي نرل حاجة التشريع الفمسطيني إلى استحداث 
 نصكص قانكنية جديدة تنظيـ إجراءات التحقيؽ االبتدائي بما تشممو مف التفتيش كالضبط كتدكيف
أقكاؿ الشيكد كاستجكاب المتيميف, ككذلؾ فيما يتعمؽ بالضمانات التي يجب أف يحاط بيا المتيميف 
في الجرائـ اإللكتركنية, خاصة أصحاب األجيزة اإللكتركنية التي يتـ ضبطيا كمصادرتيا السيما 

 إذا كانت تحتكم عمى بيانات أك معمكمات تمس حياتيـ الشخصية.

 المبحث الثالث

 في الجرائم اإللكترونية المحاكمة
السمطة القضائية ىي السمطة الكحيدة التي خكليا القانكف صبلحية الفصؿ في المنازعات  

, فيي تصدر أحكاميا في 6التي تنشأ بيف األفراد, كقد منح القانكف ىذه السمطة االستقبللية التامة
مف  0ك 6ؾ نص المادة رقـ أكد عمى ذل, ك 0أم سمطة أخرل الكقائع التي تنظر فييا دكف تدخؿ مف

السمطة القضائية ـ حيث نص عمى أف: "0220لسنة  6قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ 

                                                           
 ال مستقمكف, ـ عمى أنو: " القضاة0229مف القانكف األساسي الفمسطيني المعدؿ لسنة  38نصت المادة رقـ  6

 ."العدالة شؤكف في أك القضاء في التدخؿ سمطة ألية يجكز كال القانكف, لغير قضائيـ في عمييـ سمطاف
, الكتاب الثاني, الطبعة الثالثة, كمية الشرطة فمسطينيأصول اإلجراءات الجزائية في التشريع السالـ أحمد الكرد,  0

 .5ـ, ص0228الفمسطينية, غزة, 
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القضاة مستقمكف ال سمطاف عمييـ ", ك" مستقمة, كيحظر التدخؿ في القضاء أك في شؤكف العدالة
 6."في قضائيـ لغير القانكف

عف مرحمة  -عض مرحمة التحقيؽ النيائيأك كما سماىا الب-كتختمؼ مرحمة المحاكمة  
التحقيؽ االبتدائي, فالسمطة التي تختص بالتحقيؽ االبتدائي ىي النيابة العامة, أما السمطة القائمة 
عمى المحاكمة فيـ قضاة المحاكـ, كتختمؼ المرحمتاف في أف التحقيؽ االبتدائي ييدؼ لمبحث عف 

المحكمة المختصة, أما المحكمة فإف عمميا  ىلدعكل إلاألدلة التي تديف المتيـ أك تبرءه كأحالو ا
يكمف في الفصؿ في الدعكل القائمة أماميا كالفصؿ فييا إما باإلدانة أك البراءة أك أم قرار آخر 

 .0يصدر عنيا مثؿ اإلسقاط أك عدـ االختصاص

محاكمة كفي الكاقع إف إجراءات المحاكمة في الجرائـ اإللكتركنية ال تختمؼ عف إجراءات ال 
 في الجرائـ التقميدية, مع العمـ أف القاضي ينظر في جرائـ جديدة عميو, لـ يسبؽ لو النظر فييا,

 انجميزم أحدىما بخبيريف إحدل القضايا في باريس محكمة قاضي استعاففعمى سبيؿ المثاؿ 
كلذلؾ  ,9نترنتاإل مسار رصد مكانيةإ حكؿَ  تقرير ألعداد فرنسي الى باإلضافة أمريكي كالثاني

يجب العمؿ عمى تكظيؼ خبراء ليستعيف بيـ القضاة أثناء المحاكمة, حيث أف الجرائـ اإللكتركنية 
كما نعمـ جرائـ حديثة كمعقدة, كىناؾ بعض المصطمحات التي يصعب عمى القضاة فيميا, فإف 

 القضاة في أبسط صكرة. الخبير يساعد في تيسير ىذه المصطمحات عمى

مرحمة المحاكمة في الجرائـ اإللكتركنية مف خبلؿ المطمبيف  بيفكعمى ضكء ما سبؽ سن 
 التالييف:

 .محاكمة في الجرائم اإللكترونيةالمطمب األول : الجية المختصة بال

 .في الجرائم اإللكترونية المحاكمةالمطمب الثاني : إجراءات 

 

 
                                                           

 ـ.0220لسنة  6السمطة القضائية الفمسطيني رقـ مف قانكف  0, 6راجع المادة رقـ  6
 .927ص, المرجع السابؽ, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية فخرم عبد الرازؽ الحديثي, 0
, جامعة عيف دكتكراه, رسالة الجرائم الناشئة عن استخدام اإلنترنتمحمد يكنس,  عمرأنظر تكصيات  9

 ـ.0227شمس/كمية الحقكؽ, 
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 المطمب األول

 الجية المختصة بالمحاكمة في الجرائم اإللكترونية
القضاء الفمسطيني بالنظر في الدعاكم كالطمبات المدنية كالجزائية التي تعرض يختص  

لمنظر بالدعاكم الجزائية, كتعتبر ىذه  6أمامو, كىناؾ قكاعد قانكنية تحدد اختصاص كؿ محكمة
مف  6كنصت المادة رقـ  ,0القكاعد آمره بحيث ال يجكز ألطراؼ النزاع االتفاؽ عمى ما يخالفيا

تنظر المحاكـ -6ـ عمى أنو: "0226لسنة  5لمحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ قانكف تشكيؿ ا
بنص قانكني خاص, كتمارس  يالنظامية في فمسطيف في المنازعات كالجرائـ كافة إال ما استثن

تحدد قكاعد اختصاص المحاكـ كتباشر اختصاصيا كفقان -0, سمطة القضاء عمى جميع األشخاص
 .9"لمقانكف

ف تككف ىناؾ محكمة محددة مف بيف المحاكـ أكع جريمة معينة يجب كلذلؾ فعند كق 
فاالختصاص  .7الجنائية تتكلى سمطة الفصؿ في الدعكل الجنائية الناشئة عف ارتكاب تمؾ الجريمة

 .5ىنا ىك السمطة التي يقررىا القانكف لمقضاء في أف ينظر في دعكل مف نكع معيف حدده القانكف

المحاكـ النظامية كجعميا صاحبة االختصاص بالنظر في  كنص المشرع األردني عمى 
تمارس المحاكـ النظامية في  الدعاكم المدنية كالجزائية حيث نص المشرع األردني عمى أنو: "

التي  المممكة حؽ القضاء عمى جميع االشخاص في جميع المكاد المدنية كالجزائية باستثناء المكاد
 .1"حكاـ أم قانكف اخرأك محاكـ خاصة بمكجب أنية يفكض فييا حؽ القضاء الى محاكـ دي

 

                                                           
المحكمة بأنيا: " أية محكمة مف محاكـ  0ـ في المادة رقـ 6375لسنة  3عرؼ القانكف التفسيرم الفمسطيني رقـ  6

 فمسطيف ذات اختصاص".
, مكتبة آفاؽ, غزة, عدد ثالث, المجمد الالجزائية في التشريع الفمسطيني موسوعة اإلجراءات عبد القادر جرادة, 0

 .كما بعدىا 6200ـ, ص0223بئر السبع, 
 ـ.0226لسنة  5مف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ  6راجع المادة رقـ  9
 .6215ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  7
 .953, صمحمكد نجيب حسني, المرجع السابؽ 5
, مشار إليو في المكقع ـ0226لسنة  64رقـ  ألردنيةمف قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية ا 0راجع المادة رقـ  1

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html


131 

 

 الفرع األول

 في القانون الفمسطيني القضائي االختصاص

يعتبر االختصاص القضائي ىك صبلحية القاضي العادم لمباشرة كاليتو القضائية في  
نطاؽ معيف, كمف ىنا يجب التمييز بيف كالية القضاء كاالختصاص, فاألكلى تضفي عمى القاضي 

صبلحية المجردة لمباشرة جميع إجراءات الخصكمة المدنية كالجنائية, أما الثانية تقصر ىذه ال
  .6في حدكد معيفك الصبلحية عمى نكع معيف مف اإلجراءات 

تختص المحاكـ الفمسطينية بالنظر في القضايا كالدعاكم المعركضة أماميا كفقان ألحكاـ القانكف, ك 
يتعيف االختصاص بالمكاف الذم كقعت فيو الجريمة, أك الذم "كنص المشرع الفمسطيني عمى أنو: 

, كنستنتج مف نص القانكف السابؽ أف ىناؾ ثبلث قكاعد 0"يقيـ فيو المتيـ, أك الذم يقبض عميو فيو
أساسية لتحديد المحكمة المختصة لمنظر بمكضكع الجريمة, القاعدة األكلى مكاف كقكع الجريمة, 

أك نظاـ بنكي معيف فإف المحكمة صاحبة االختصاص ىي محكمة  فإذا أخترؽ جياز إلكتركني,
كقكع الجريمة, كالقاعدة الثانية مكاف إقامة المتيـ, فإذا كقعت جريمة نشر صكر إباحية عبر 
اإلنترنت فإف المحكمة المختصة ىي المحكمة التي تختص بمكاف إقامة المتيـ, كالقاعدة الثالثة 

فإذا ارتكب الجاني جريمة إلكتركنية كىرب فإف المحكمة المختصة  المكاف الذم يقبض عميو المتيـ,
 .9ىي المحكمة صاحبة االختصاص في المكاف الذم يقبض عميو المتيـ

 اإلطاركلذلؾ يعد االختصاص قيد عمى سمطة القاضي في مباشرة أعماؿ كظيفتو إذ يحدد  
 .7الذم في داخمة يستطيع كؿ قاضي أف يمارس أعماؿ كظيفتو

المشرع الفمسطيني عمى حاالت الشركع كالجرائـ المستمرة كجرائـ االعتياد كالجرائـ كنص  
في حالة  المتتابعة, كحدد اختصاص النظر فييا بالمكاف أك األماكف التي كقعت ضمنيا الجريمة, "

الشركع تعتبر الجريمة أنيا كقعت في كؿ مكاف يقع فيو عمؿ مف أعماؿ البدء في التنفيذ, كفي 

                                                           
 .427, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةمد فتحي سركر, أح 6

  ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  619 راجع المادة رقـ0 
 .77, صالمرجع السابؽ ,سالـ أحمد الكرد 9
 .081ـ, ص6336ية العامة لمكتب, , الييئة المصر شرح قانون اإلجراءات الجنائيةأماؿ عبد الرحيـ عثماف,  7
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كجرائـ االعتياد كالجرائـ , كؿ محؿ تقكـ فيو حالة االستمرار ـ المستمرة يعتبر مكانان لمجريمةالجرائ
 .6"المتتابعة يعتبر مكانان لمجريمة كؿ محؿ يقع فيو أحد األفعاؿ الداخمة فييا

أما الجرائـ التي تقع خارج حدكد فمسطيف, كينطبؽ عمييا قانكف العقكبات الفمسطيني فإف  
, كىنا نقؼ ألف ىذه 0لو أف يرفع الدعكل الجزائية أماـ المحكمة في العاصمة القدس المتضرر يحؽ

الحالة قد تترتب عمى الجرائـ اإللكتركنية, مثؿ أف يقـك فمسطيني بارتكاب جريمة مف الجرائـ 
عمى فمسطيني آخر فيحؽ لممجني  -التي يعاقب عمييا قانكف العقكبات الفمسطيني  –اإللكتركنية 

نو أيرفع الدعكل أماـ المحاكـ في العاصمة القدس, كنأتي ىنا إلى إشكالية ثانية, كىي  عميو أف
يصعب أف تقاـ دعكل في المحاكـ في العاصمة القدس كذلؾ بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي كالذم 
قسـ الكطف كشتت البشر, كلذلؾ فإننا نفضؿ أف تقاـ الدعكل أماـ المحاكـ الفمسطينية في أم مدينة 

 .9طينيةفمس

ذا تعدد المتيمكف في الدعكل كقبض عمى أحدىـ فينعقد االختصاص لممحكمة التي يقيـ   كا 
 .7ضمف اختصاصيا أحدىـ أك يقبض عميو فييا, كذلؾ تماشيان مع مبدأ كحدة الدعكل الجزائية

كنخمص مما سبؽ أف االختصاص ىك الذم يحدد نصيب القاضي الذم تقررت لو كالية  
إذ مف غير المعقكؿ أف يككف لكؿ قاض  ,كم التي تككف لو صبلحية الفصؿ فيياالقضاء مف الدعا

 .5صبلحية الفصؿ في جميع القضايا

 

                                                           
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  617 راجع المادة رقـ 6
, لثة, الطبعة الثاثاني, الجزء الالوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينيساىر إبراىيـ الكليد,  0

 .70, صـ0266
إذا كقعت في  ـ عمى أنو: "0226لسنة  9جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإل 615نصت المادة رقـ  9

الخارج جريمة مف الجرائـ التي تسرم عمييا أحكاـ القانكف الفمسطيني, كلـ يكف لمرتكبيا محؿ إقامة في فمسطيف, 
 ."كلـ يضبط فييا, ترفع عميو الدعكل أماـ المحكمة المختصة في العاصمة القدس

, الجزء الثاني, الطبعة االكلى, الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطينييراكم, طارؽ محمد الد 7
 .54ـ, ص0269

 .6217ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  5
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كمف أمثمة الجرائـ التي يتكافر فييا تعدد في أماكف كقكعيا مثؿ جريمة التصنت عمى  
الغش  , أك الدخكؿ بطريقةاإللكتركنيمعمكمات حاسب آلي, أك نشر فايركس بيدؼ إتبلؼ النظاـ 

 .6إلى نظاـ المعالجة اآللية لممعطيات اإللكتركنية

إذا ارتكب فعؿ بعضو داخؿ نطاؽ اختصاص المحاكـ كنص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "
الفمسطينية كبعضو خارج نطاؽ اختصاصيا, ككاف ذلؾ الفعؿ يؤلؼ جرمان تنطبؽ عميو أحكاـ قانكف 

مف نطاؽ اختصاص المحاكـ الفمسطينية, فكؿ العقكبات الفمسطيني فيما لك ارتكب بأكممو ض
شخص ارتكب أم جزء مف ذلؾ الفعؿ ضمف نطاؽ اختصاص المحاكـ الفمسطينية, تجكز محاكمتو 
بمقتضى قانكف العقكبات الفمسطيني كما لك كاف قد ارتكب ذلؾ الفعؿ بأكممو ضمف نطاؽ 

نطبؽ عمييا الجرائـ اإللكتركنية, , كتعتبر ىذه المادة مف أىـ المكاد التي ت0"اختصاص تمؾ المحاكـ
كذلؾ ألف أغمب الجرائـ اإللكتركنية ترتكب مف دكلة كآثارىا في دكلة أخرل, كقد تتعدل آثار ىذه 

عدة دكؿ مثؿ جريمة نشر الفيركسات أك المكاد اإلباحية, فإف تكافرت الحاالت التي  ىالجريمة إل
الجريمة لممحاكـ الفمسطينية كما لك كقعت  ذكرىا المشرع في النص السابؽ, فإف االختصاص يترتب

 كاممة داخؿ حدكد فمسطيف.

 الفرع الثاني

 ردنيفي القانون األ  القضائي االختصاص

االختصاص كما قمنا ىك صبلحية أداة كظيفة قضائية معينة, عمى نحك يعترؼ فيو القانكف  
 .9القانكف باألعماؿ التي تمارس بيا ىذه الكظيفة, كمصدر تحديد االختصاص ىك

فبل يكفي لكي يستجمع الحكـ سبلمتو القانكنية أف يككف صادران مف محكمة قضائية مشكمة  
تشكيبلن قانكنيان, إنما يمـز فكؽ ذلؾ أف يككف الحكـ صادر مف محكمة ليا االختصاص في 

 .7اصداره

لـ يختمؼ القانكف األردني عف القانكف الفمسطيني مف حيث تعييف اختصاص النظر ك 
لدعاكم الجزائية, إال أف المشرع األردني نص صراحة عمى الجرائـ اإللكتركنية, كحدد اختصاص با

                                                           
 .6254ثالث, المرجع السابؽ,ص, المجمد الموسوعة اإلجراءات الجزائية عبد القادر جرادة, 6
 ـ.0226لسنة  9جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإل 611 راجع المادة رقـ 0
 .953محمكد نجيب حسني, المرجع السابؽ, ص 9
 .495ـ, ص6337, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية, اإلجراءات الجنائيةمحمد زكي ابك عامر,  7
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المحاكـ األردنية بالنظر فييا إذا ارتكبت الجريمة اإللكتركنية خارج األردف كترتبت آثارىا كميان أك 
 جزئيان داخؿ األردف.

المشتكى عميو أماـ تقاـ دعكل الحؽ العاـ عمى -6كنص المشرع األردني عمى أف: " 
لقاء إك مكاف أ ,مكطف المشتكى عميو كأ ,المرجع القضائي المختص التابع لو مكاف كقكع الجريمة

كتدرج  ,6و..."قامة الدعكل لديإسبؽ في ة لمرجع عمى آخر اال بالتاري  األكال أفضمي ,القبض عميو
يمة, كالثانية مكطف المتيـ, االختصاص, األكلى مكاف كقكع الجر قكاعد في تعييف  المشرع األردني

 .0كالثالثة مكاف القبض عمى المتيـ

كنص المشرع األردني عمى الشركع كالجرائـ المستمرة كالجرائـ المتتابعة كجرائـ االعتياد,  
, أك محؿ كقكع الجرائـ المستمرة أك 9كحدد المشرع في الحاالت السابقة محؿ كقكع أفعاؿ الشركع

ك محؿ إقامة الدعكل الجزائية, كنص المشرع االردني في ذلؾ عمى أنو: المتتابعة أك االعتياد, ى
عماؿ البدء في أ نيا كقعت في كؿ مكاف كقع فيو عمؿ مف أفي حالة الشركع تعتبر الجريمة -0"

كفي جرائـ  ,لمجريمة كؿ محؿ تقكـ فيو حالة االستمرار الجرائـ المستمرة يعتبر مكانان  التنفيذ, كفي
 .7..."فعاؿ الداخمة فييااأل لمجريمة كؿ محؿ يقع فيو أحد ـ المتتابعة يعتبر مكانان االعتياد كالجرائ

ذا كقعت جريمة مما نص عميو القانكف األردني خارج حدكد األردف, كلـ يكف الجاني لو   كا 
ذا إ-9, "5محؿ اقامة معركؼ في األردف كلـ يتـ إلقاء القبض عميو فتقاـ عميو الدعكل في العاصمة

كلـ يكف لمرتكبيا  ,الخارج جريمة مف الجرائـ التي تسرم عمييا أحكاـ القانكف االردني كقعت في
ؽ القبض عميو فييا فتقاـ دعكل الحؽ كلـ يمُ  ,ردنية الياشميةقامة معركؼ في المممكة األإمحؿ 

 .1"العاـ عميو أماـ المراجع القضائية في العاصمة

                                                           
في المكقع مشار إليو  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 6/5راجع المادة رقـ  6

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .904, صالمرجع السابؽ, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية فخرم عبد الرازؽ الحديثي, 0
 .51, صالمرجع السابؽم, طارؽ محمد الديراك  9
مشار إليو في المكقع  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 0/5راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .52, صالمرجع السابؽ ,سالـ أحمد الكرد 5
مشار إليو في المكقع  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 9/5راجع المادة رقـ  1

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 

http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
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لي أف االختصاص القضائي لمجرائـ اإللكتركنية إف القاعدة العامة في الفقو القانكني الدك  
التي ترتكب عبر اإلنترنت ىك محؿ تحقؽ النتيجة اإلجرامية, سكاء كاف الجاني يقيـ في دكلة أخرل 

يجكز اقامة  -7, كىذا ما أكد عميو المشرع األردني حيث نص عمى أنو: "6أك كاف في نفس الدكلة
لكتركنية إذا ارتكبت الجريمة بكسائؿ إردني القضاء األماـ أدعكل الحؽ العاـ عمى المشتكى عميو 

 .0"ك عمى أم مف مكاطنيياأ, ك جزئيان أ , كميان ثارىا فيياآخارج المممكة كترتبت 

كنرل مما سبؽ أف القانكف األردني قد تميز عف القانكف الفمسطيني في الجزئية السابقة,  
عييف االختصاص القضائي عند ارتكابيا, حيث نص المشرع األردني عمى الجرائـ اإللكتركنية كت

 كلذا ندعك المشرع الفمسطيني أف ينص صراحة عمى االختصاص القضائي لمجرائـ اإللكتركنية,
 مثمما نص عمييا المشرع األردني.

 

 المطمب الثاني

 إجراءات المحاكمة في الجرائم اإللكترونية
كيصدر قرار  زة المحكمة,اإلحالة ىك اإلجراء الذم يترتب عنو دخكؿ الدعكل في حك 

في الجنح, أما في  ره نيائي ال يخضع لعرضو عمى النائب العاـااإلحالة مف ككيؿ النيابة كيعتبر قر 
كقد تخؿ الدعكل في حكزة المحكمة بطرؽ أخرل  ,الجنايات فإف اإلحالة مف اختصاص النائب العاـ

, كليـ ال يقبؿ لمطعف ف قرر اإلحالة كما أف .9مثؿ التكميؼ بالحضكر يو مف أم خصـ مف الخصـك
 .7ماـ محكمة المكضكعأأف يتقدمكا بدفكعيـ 

ما تتبعو المحكمة بعد انعقاد الرابطة اإلجرائية القضائية أماميا ىك اعبلف المتيـ  ؿإف أك 
صنؼ المشرع الفمسطيني الجرائـ اإللكتركنية في قانكف العقكبات ك  ,5كي يحضر ككذلؾ الخصـك

مى أنيا جنح, ككانت العقكبة عمييا ىي الحبس مدة ال تزيد عف سنة أك ـ ع6391لسنة  47رقـ 
                                                           

 .982سابؽ, صالمرجع ال, عادؿ عزاـ الحيط 6
مشار إليو في المكقع  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 7/5راجع المادة رقـ  0

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
3
ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  650, 59 راجع المادة رقـ

 .663, 668, صالمرجع السابؽطارؽ محمد الديراكم,  7
 .104, صالمرجع السابؽرمسيس بيناـ,  5
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, كبما أف الجرائـ اإللكتركنية قد صنفت جنح فالمحكمة المختصة بالنظر 6الغرامة أك كمتا العقكبتاف
تختص محكمة الصمح بالنظر  فييا ىي محكمة الصمح, حيث نص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "

 .0"لجنح, ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾفي جميع المخالفات كا

ف تتـ بصكرة عمنية لضماف الصالح العاـ, إال أف القانكف أجاز أكاألصؿ في المحاكمة  
نظر بعض الدعاكم في جمسات سرية ال يحضرىا الجميكر, كذلؾ مراعاة لمنظاـ العاـ كاآلداب 

 .9العامة, كيجب عمى المحكمة بياف أسانيد ذلؾ تفصيميان 

أصاب في ذلؾ جنح كجنايات, ك  ىاإللكتركنية إل ما المشرع األردني فقد صنؼ الجرائـأ
نظاـ إلكتركني ال تتساكل مع جريمة االستغبلؿ الجنسي لؤلطفاؿ عبر  ىفجريمة الدخكؿ إل

 .7اإلنترنت

 الفرع األول

 إجراءات المحاكمة أمام محكمة الصمح

ف تكدع الئحة اتياـ بحؽ المتيـ مف قبؿ تدخؿ الدعكل الجزائية أماـ قاضي الصمح بعد أ 
ال يحاؿ شخص إلى المحاكمة أماـ محاكـ الصمح في النيابة العامة, فقد نص المشرع عمى أنو: "

, فالجية المختصة بإحالة 5"دعاكل الجنح, ما لـ تكدع بحقو الئحة اتياـ مف قبؿ النيابة العامة
محكمة بالمناداة عمى الخصكـ كالشيكد كسؤاؿ , كتبدأ الالدعكل إلى المحكمة ىي النيابة العامة

المتيـ عف أسمو كمينتو كبياناتو كالتي تحدد شخصيتو, كما تطمع المحكمة عمى بطاقتو الشخصية 
 .1لمتأكد مف ىذه البيانات

تسير محكمة الصمح في المممكة األردنية كفقان لقانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية كقانكف ك  
ايا الجنح مف ككيؿ النيابة, أك مف محكمة أخرل إذا رأت المحكمة أنيا محاكـ الصمح, كتحاؿ قض

                                                           
 ـ.0262المعدؿ لسنة  6391لسنة  47كبات الفمسطيني رقـ مف قانكف العق مكرر 010راجع المادة رقـ  6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  922 راجع المادة رقـ 0
 .كما بعدىا 470, صالمرجع السابؽ, الوسيط في قانون اإلجراءات الجنائيةأحمد فتحي سركر,  9
مشار إليو في المكقع  ـ,0262لسنة  92رقـ  مة المعمكمات األردنيمف قانكف جرائـ أنظ  8, 9راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 ـ.0226لسنة  9جراءات الجزائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإل 926 راجع المادة رقـ 5
 .6031ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  1
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ليست مف اختصاصيا, أك مف خبلؿ مأمكرم الضبط القضائي بشكؿ مباشر, أك إذا كقعت الجنحة 
يباشر القاضي النظر في الدعكل الجزائية  كنص المشرع األردني عمى أنو: " ,6في قاعة المحكمة

كيسير  ,الضابطة العدلية ك تقرير مف مأمكرمأ ,عمى شككل المتضررالداخمة في اختصاصو بناء 
محاكـ ال ما نص عميو في قانكف إصكؿ المحاكمات الجزائية أفي قانكف حكاـ المبينة فييا كفؽ األ
 . 0ا"الصمح ىذ

كتبدأ اإلجراءات في محكمة الصمح بعد دخكؿ الدعكل في حكزتيا, مف خبلؿ تبميغ  
عندما تكدع الئحة االتياـ  -6المشرع الفمسطيني في ذلؾ عمى أنو: ", كنص 9الخصكـ كحضكرىـ

لدل قمـ المحكمة, تنظـ مذكرات بالحضكر كتبمغ إلى النيابة العامة كالمتيـ كالمدعي بالحؽ المدني 
في اليكـ المعيف -أ, كنص المشرع األردني في ذلؾ عمى أنو: "7"كالمسئكؿ عف الحؽ المدني

 .5..."ضي الطرفيفلممحاكمة , يستدعي القا

كيجب أف تجرم المحاكمة بصكرة عمنية إال إذا قررت المحكمة جعؿ المحاكمة سرية  
البينات فيقكـ ككيؿ النيابة بتبلكة  ى, كمف ثـ يتـ االستماع إل1حفاظان عمى اآلداب كاألخبلؽ العامة

شيكد شاىدان شاىدان, ال ىالتيـ عمى المتيـ, كمف ثـ تدعـ ىذه التيـ بالبينات, فتستمع المحكمة إل
ف كاف ىناؾ أدلة 4القاضي ىكيقكـ الدفاع كذلؾ بتقديـ البينات التي يحصؿ عمييا كيقدميا إل , كا 

أخرل مثؿ األدلة اإللكتركنية أك األدلة الرقمية فيجكز تقديميا لؤلثبات أماـ قاضي الصمح, كلكف 
و تـ بشكؿ مشركع, فإذا تـ يشترط لتقديـ األدلة الرقمية أماـ القاضي أف يككف الحصكؿ عمي

الحصكؿ عمى الدليؿ مف خبلؿ تفتيش األجيزة اإللكتركنية يجب أف يككف التفتيش قد تـ كفقان 
 . 8لئلجراءات القانكنية

                                                           
 .916-953, صالمرجع السابؽ, شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية فخرم عبد الرازؽ الحديثي, 6
لمكقع الرسمي مشار إليو في ا ـ,6350لسنة  65رقـ  األردني محاكـ الصمحمف قانكف  65راجع المادة رقـ  0

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليلمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .600ص, المرجع السابؽطارؽ محمد الديراكم,  9
 ـ.0226لسنة  9 مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 929 راجع المادة رقـ 7
مشار إليو في المكقع الرسمي  ـ,6350لسنة  65رقـ  األردني محاكـ الصمحمف قانكف  4راجع المادة رقـ  5

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليلمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .977, صالمرجع السابؽحمف تكفيؽ أحمد, عبد الر  1
 .كما بعدىا 6061, صالمرجع السابؽ, موسوعة اإلجراءات الجزائية عبد القادر جرادة, 4
 .كما بعدىا 098, صسابؽالمرجع ال, خالد عياد الحمبي 8
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كما لمنيابة العامة كالمجني عميو كالمدعي بالحقكؽ المدنية أف يستجكبكا الشيكد المذككريف  
 .6يادة عنيا في أجكبتيـمرة ثانية إليضاح الكقائع التي أدكا الش

كفي إطار ذلؾ فقد نصت كبلن مف إنجمترا كالكاليات المتحدة عمى تشريعات خاصة تنظـ  
أدلة األثبات المتحصؿ عمييا مف مخرجات الحاسب اآللي, كمف ذلؾ اعتبر الدليؿ اإللكتركني 

تنظـ البينات  معترفان بو كذات أىمية في الدكؿ التي ذكرناىا كأكد عمى ذلؾ تشريعيا لقكانيف
 .0اإللكتركنية

كفي النياية كبعد اطبلع قاضي الصمح عمى البينات التي يقدميا ككيؿ النيابة كيقدميا  
يصدر  -0كذلؾ الدفاع يقكـ القاضي بالنطؽ بالحكـ, حيث نص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "

 .9"مف ذلؾالقاضي حكمو خبلؿ عشرة أياـ, ما لـ يكجب القانكف صدكره خبلؿ مدة أقصر 

يصدر القاضي حكمو في ميعاد عشرة أياـ ما  -0ككذلؾ نص المشرع االردني عمى أنو: " 
 .7"لـ يكجب القانكف ميعاد أقصر مف ذلؾ

األحكاـ الصادرة عف محكمة الصمح أحكاـ ابتدائية, كلذلؾ فيي  كمف خبلؿ ما سبؽ تعد 
 رع التالي.تقبؿ الطعف أماـ محاكـ االستئناؼ, كىذا ما سنكضحو في الف

 الفرع الثاني

 الطعن أمام محكمة االستئناف

إف الحكـ الصادر عف محكمة الصمح ىك حكـ قابؿ لبلستئناؼ, حيث تعرض القضية بعد  
مبدأ  ىنظرىا مف قبؿ محكمة أكؿ درجة عمى محكمة الدرجة الثانية, كيرجع استئناؼ األحكاـ إل

لتشريعات كمنيا القانكف الفمسطيني كاألردني, , كالذم أخذ بو الكثير مف ا5التقاضي عمى درجتيف

                                                           
 .176, صالمرجع السابؽأماؿ عبد الرحيـ عثماف,  6
 . 726سابؽ, صالمرجع المحمد محمد األلفي,  0
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  0/923 راجع المادة رقـ 9
مشار إليو في  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 0/635راجع المادة رقـ  7

 .http://www.lob.gov.jo/ l: الرابط التاليالمكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم, عبر 
 .6274المرجع السابؽ, صمحمد زكي ابك عامر,  ,6534ص المرجع السابؽ,عبد الرؤكؼ ميدم,  5
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كيتميز االستئناؼ في إعادة طرح القضية أماـ محكمة ثانية, كذلؾ بيدؼ الطعف في الحكـ إذا كاف 
 .6يشكبو خطأ في الكاقعة أك القانكف

يجكز لمخصكـ استئناؼ األحكاـ -6كنص المشرع الفمسطيني في ذلؾ عمى أنو: " 
إذا كانت صادرة -أ ابة الحضكرية في الدعاكل الجزائية عمى النحك التالي:الحضكرية كالمعتبرة بمث

, حيث أقر المشرع الفمسطيني 0"عف محاكـ الصمح تستأنؼ أماـ محاكـ البداية بصفتيا االستئنافية
أف األحكاـ الصادرة عف محكمة الصمح تقبؿ الطعف أماـ محكمة البداية بصفتيا استئنافية, كىذا ما 

 اليـك مف تبدأ يكمان  عشر خمسة خبلؿ االستئناؼالتقاضي عمى درجتيف, كيجب أف يقدـ يمثؿ مبدأ 
فاالستئناؼ تنظيـ إجرائي مقصكد بو تصحيح سائر االخطاء التي  .9بالحكـ النطؽ لتاري  التالي

 .7تصيب الحكـ

االحكاـ الصمحية  -0تقبؿ الطعف بطريؽ االستئناؼ:  كنص المشرع األردني عمى أنو: " 
, فكذلؾ نص المشرع 5"تي ينص قانكف محاكـ الصمح عمى انيا تستأنؼ الى محكمة االستئناؼال

األردني عمى أف األحكاـ الصادر عف محكمة الصمح تقبؿ االستئناؼ, ذلؾ مثمما نص عميو 
, كىذا ىك الطريؽ المألكؼ الذم يسمكو المحككـ عميو مف محكمة أكؿ درجة, المشرع الفمسطيني

 .1كمة أعبل درجة كأكثر كفاءةلمتظمـ إلى مح

 

 

 

                                                           
 .77, صالمرجع السابؽسالـ أحمد الكرد,  6
 ـ.0226لسنة  9ـ مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رق 6/909 راجع المادة رقـ 0
يككف االستئناؼ  عمى أنو: "م0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  908 المادة رقـ نصت 9

بإيداع عريضة االستئناؼ لدل قمـ المحكمة التي أصدرت الحكـ, أك قمـ محكمة االستئناؼ خبلؿ خمسة عشر يكمان 
 ."ـ إذا كاف حضكريان, أك مف تاري  تبميغو إذا كاف بمثابة الحضكرمتبدأ مف اليـك التالي لتاري  النطؽ بالحك

 .6278المرجع السابؽ, صمحمد زكي ابك عامر, 8
مشار إليو في  ,ـ6316لسنة  3رقـ  مف قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني 0/051راجع المادة رقـ  5

 .http://www.lob.gov.jo/l: الرابط التالي, عبر المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ديكاف التشريع كالرأم
, الجزء الثالث, دار الثقافة, عماف, الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةمحمد عمي الحمبي,  1

 .095, ص6331
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 الفرع الثالث

 الطعن بالنقض

التأكد  ىالطعف بالنقض مف طرؽ الطعف الغير عادية, كالتي ييدؼ مف خبلليا المشرع إل 
مف حيث القكاعد المكضكعية أك القكاعد  6مف سبلمة الحكـ الذم صدر, كمدل مطابقتو لمقانكف

تقبؿ األحكاـ نص المشرع الفمسطيني عمى أنو: "محاكمة, ك ند إلييا خبلؿ مرحمة الاإلجرائية التي است
الصادرة مف محكمة البداية بصفتيا االستئنافية كمف محكمة االستئناؼ في الجنايات كالجنح الطعف 

, كيتميز الطعف بالنقض عف الطعف باالستئناؼ 0"ما لـ ينص القانكف عمى خبلؼ ذلؾ بالنقض,
يدؼ إلى البحث يادة الدعكل مف جديد أماـ المحكمة, بؿ في أف الطعف بالنقض ال ييدؼ إلى إع

عف مدل صحة التكييؼ القانكني لمكاقع المنظكر فييا أماـ المحكمة, كتعتبر األحكاـ الصادرة عف 
ذا قررت محكمة النقض رد 9محكمة البداية بصفتيا استئنافية قابمة لمطعف أماـ محكمة النقض , كا 

ير قابؿ لمطعف بأم شكؿ مف األشكاؿ, كنص في ذلؾ المشرع الطعف فيعتبر الحكـ ىنا باتان غ
إذا قررت محكمة النقض رد طمب الطعف بالنقض, أصبح الحكـ باتان, كال الفمسطيني عمى أنو: "

ذا قررت 7"يجكز بأم حاؿ لمف رفعو أف يرفع طعنان آخر عف الحكـ ذاتو ألم سبب كاف , كا 
 كل.المحكمة قبكؿ طمب الطعف فإنيا تنظر في الدع

تعد محكمة التمييز في األردف محكمة قانكف, كالطعف أماميا باألحكاـ مف طرؽ الطعف  
الغير عادية, كلذلؾ سميت ىذه المحكمة بمحكمة التمييز أك محكمة النقض أك محكمة التعقيب, 

, كفي 5كتنظر ىذه المحكمة في األحكاـ الجنائية فقط, كاألحكاـ التي تصدر عف محكمة أمف الدكلة
كاـ كالقرارات حيقبؿ الطعف بطريؽ التميز جميع األؾ فقد نص المشرع األردني عمى أنو: "كفي ذل

كقرار منع المحاكمة الصادرة مف النائب العاـ في القضايا  ,الجنائية الصادرة عف محكمة االستئناؼ
 .1"الجنائية

                                                           
 .6693محمكد نجيب حسني, المرجع السابؽ, ص 6
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  971 مادة رقـراجع ال 0
 .77, صالمرجع السابؽ ,سالـ أحمد الكرد 9
 ـ.0226لسنة  9مف قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ  949 راجع المادة رقـ 7
 .760, صالمرجع السابؽعبد الرحمف تكفيؽ أحمد,  5
مشار إليو في المكقع  ,ـ6316لسنة  3رقـ  قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني مف 042راجع المادة رقـ  1

 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليديكاف التشريع كالرأم, عبر  الرسمي لمتشريعات األردنية,
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 الفرع الرابع

 إعادة المحاكمة

ؿ فإف إعادة المحاكمة ال يجكز بيعة الحا, كبطإعادة المحاكمة مف طرؽ الطعف الغير عادية
إلييا إال في حالة ظيكر حادثة لـ يكف يعمـ بيا القاضي, أك كاف الحكـ الذم صدر  االلتجاء

, كنص المشرع الفمسطيني كالمشرع األردني عمى الحاالت التي يجكز 6مشكب بخطأ أك عيب فادح
كمف الحاالت التي يمكف تطبيقيا عمى  ,0فييا تقديـ طمب إعادة المحاكمة كذلؾ عمى سبيؿ الحصر

الجرائـ اإللكتركنية إذا صدر حكماف في كاقعة كاحدة بحيث أف الحكماف متناقضاف كيسمح ببراءة 
, كيمكف إعادة المحاكمة أيضان إذا صدر الحكـ بناءن عمى شيادة كاذبة, أك إذا ظيرت بعد 9األكؿ

شأف ىذه األدلة إثبات براءة المتيـ, كالحالة الحكـ كقائع جديدة أك أدلة كانت مجيكلة ككاف مف 
األخيرة ىي إذا كاف الحكـ صادر مف محكمة مدنية أك إحدل محاكـ األحكاؿ الشخصية كألغي ىذا 

 .7الحكـ

 خامسالفرع ال

 االشكاليات التي تواجو المحاكمة في الجرائم اإللكترونية

التي تكاجو ىذه المرحمة, ىناؾ بعض الصعكبات اف كبعد استعراضنا لمرحمة المحاكمة ك
مثؿ اقتناع القاضي بالدليؿ اإللكتركني, كمشكمة تسميـ المجرميف في حاؿ كانت الجريمة اإللكتركنية 

 :آتنتناكلو عبر ما ىك كقعت في أكثر مف دكلة, كىذا ما س

 

                                                           
 .916-953, صالمرجع السابؽ, ن أصول المحاكمات الجزائيةشرح قانو فخرم عبد الرازؽ الحديثي, 6
مف قانكف  030ـ, كالمادة رقـ 0226لسنة  9ائية الفمسطيني رقـ مف قانكف اإلجراءات الجز  944أنظر المادة رقـ  0

ف ديكا مشار إليو في المكقع الرسمي لمتشريعات األردنية, ,ـ6316لسنة  3رقـ  أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني
 .http://www.lob.gov.jo/ l:الرابط التاليالتشريع كالرأم, عبر 

صدر حكـ مف محكمة صمح جباليا بإدانة شخص لقيامو بنشر صكر لفتاه عبر الفيسبكؾ, كبعد فترة قصيرة صدر  9
لكاقعة, مما دفع المداف األكؿ بطمب إعادة المحاكمة حكـ آخر مف نفس المحكمة يديف شخص ثاني عمى نفس ا

 األمر الذم انتيى ببراءتو عمى ىذه الكاقعة.
 كما بعدىا. 089, صالمرجع السابؽ ,سالـ أحمد الكرد 7
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 أواًل: مدى اقتناع القاضي بالدليل اإللكتروني: 

نية أثناء المحاكمة مدل حجية األدلة مف االشكاليات التي تكاجو الجرائـ اإللكترك 
المستخمصة مف الكسائؿ اإللكتركنية, كقد انقسـ الفقو في ذلؾ عمى ثبلثة آراء, األكؿ يذىب إلى 

ىك حرية القاضي في االقتناع بكافة األدلة التي تقدـ االثبات لمقاضي, كالرأم الثاني  تحديد كسائؿ
ع العممي لممحاكمات, أما الرأم الثالث كىك الخمط بيف إليو, كىذا الرأم ىك أكثر تكافقان مع الكاق

, كلمخركج مف ىذه اإلشكالية نرل 6الرأييف السابقيف كىك الجمع بيف تحديد األدلة كاقتناع القاضي بيا
كنعرضيا عمى  -0كما ذكرنا سابقان –أنو يمكننا أف نقكـ بتحكيؿ األدلة اإللكتركنية إلى أدلة مادية 

اضي, مثؿ طباعة الرسائؿ كالمنشكرات التي تحتكم عمى عبارات سب أك تشيير ىيئة مادية أماـ الق
لآلخريف, أك طباعة المكاد اإلباحية المعركضة عمى شبكة اإلنترنت, أما األدلة التي ال يمكف 
عرضيا عمى صكرة مادية فنرل عرضيا عف طريؽ خبير إلكتركني لمقاضي الذم ينظر النزاع, 

 اضي مدل اىمية ىذا الدليؿ مف عدمو.فالخبير ىك مف سيكضح لمق

لكي يصبح الدليؿ اإللكتركني ذك حجية  بيا الباحث يكصيكمف الحمكؿ العممية التي 
في تشريعاتو النصكص القانكنية التي تقبؿ بالكسائؿ  المشرع قانكنية أماـ القضاء, أف يستحدث

عمؿ الحككمة عمى ترخيص النظـ يجب أف تكما اإللكتركنية كدليؿ أثناء المحاكمة كتضع الثقة بيا, 
المعمكماتية التي تقدر عمى أثبات المخرجات اإللكتركنية, بحيث ال تقبؿ أم كسيمة إلكتركنية غير 

 .9قابمة ليذا النظاـ

 ثانيًا: االشكالية التي تتعمق بتسميم المجرمين:

كثيرة في  فذلؾ سبب إشكاليات 7ككف الجرائـ اإللكتركنية جرائـ عابرة لمحدكد كما ذكرنا 
ف الحؿ األمثؿ لتجنب ىذه اإلشكالية ىك التعاكف الدكلي المثمر  تيرب الجناة مف قبضة العدالة, كا 
لتسميـ المجرميف, كيقكـ مبدأ تسميـ المجرميف عمى أف تقكـ الدكلة التي يتكاجد عمى إقميميا شخص 

ال عمييا أف تقكـ بتسميمة قاـ بجريمة إلكتركنية بمحاكمتو إذا كاف قانكف ىذه الدكلة يسمح بذلؾ,  كا 
لمدكلة التي كقعت فييا الجريمة, كيعتبر مكضكع تسميـ المجرميف مف المكاضيع التي تثير خبلفات 

                                                           
 .670, 676سابؽ, صالمرجع العمي جبار الحسيناكم,  6
 .603أنظر ما سبؽ ص  0
, مجمة غير مجمة الشريعة والقانون, في اإلثبات أمام القضاء استخدام المستند اإللكترونيفريد صبحي المكلك,  9

 .699ـ, ص0228دكرية تصدر عف كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمية, غزة, العدد األكؿ, 
 .06أنظر ما سبؽ ص  7
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بيف الدكؿ نظران لتعمقو بمكضكع السيادة, كقد ترفض بعض الدكؿ تسميـ المجرميف لدييا بحجة 
لي فّعاؿ يحكمو اتفاقيات دكلية , كلمخركج مف ىذه اإلشكالية ال بد مف كجكد تعاكف دك 6السيادة

 لتسييؿ ميمة تسميـ المجرميف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ما بعدىا.ك  88ص المرجع السابؽ, ,األحكام الموضوعية لمجرائم المتعمقة باإلنترنت ,جميؿ عبد الباقي الصغير 6
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 خاتمة الدراسة:

كبعد أف انتيينا بفضؿ هللا كحمده مف إنجاز ىذه الدراسة, ال يزاؿ مكضكع الجرائـ  
المزيد مف الدراسة, خاصة كأف ىناؾ جرائـ جديدة  ىاإللكتركنية مكضكع كبير كشائؾ كيحتاج إل

إلى العديد مف النتائج كالتكصيات, كالتي يمكف حصرىا  الباحث كقد تكصؿ تظير مف حيف آلخر
 :تيةفي النقاط األ

 أواًل: النتائج:

الجريمة اإللكتركنية ىي الجريمة التي تتككف مف فعؿ أك امتناع عف فعؿ باستخداـ إحدل  .6
 الكسائؿ اإللكتركنية بشكؿ غير مشركع, يكقع ضرران يمحؽ بالغير يعاقب عميو المشرع

 الجزائي.

تتميز الجريمة اإللكتركنية بعدة خصائص ال نجدىا في الجرائـ التقميدية, مثؿ الطابع التقني  .0
 ليذه الجريمة, كككنيا عابرة لمحدكد.

 الكسائؿ اإللكتركنية الحديثة أصبحت جزءان ميمان مف حياتنا الشخصية كالمينية. .9

المعنكية لمحاسب اآللي, مما أدل بغ الفقو كالقانكف الجزائي صفة الماؿ عمى الكيانات أس .7
 إلى تمتع ىذه المعطيات بصفة الماؿ الذم يخضع لمحماية القانكنية كالجزائية.

مف أسباب انتشار الجريمة اإللكتركنية كجعميا عابرة لمحدكد اإلنترنت, حيث جعؿ اإلنترنت  .5
تيجتيا في دكلة العالـ كالقرية الصغيرة, فالجريمة اإللكتركنية قد ترتكب في دكلة كتتحقؽ ن

 أخرل.

تبلفيا الفيركسات, حيث تظير  .1 إف أكثر األساليب التي تستخدـ في مياجمة البيانات كا 
 فيركسات جديدة مف حيف آلخر, كيككف الفيركس الجديد أقكل مف القديـ.

لـ يتناكؿ قانكف العقكبات الفمسطيني كال مشركع قانكف العقكبات الذم ال يزاؿ تحت أركقة  .4
 ريعي جميع صكر الجرائـ اإللكتركنية.المجمس التش

 .لكتركنيةاإل الجرائـ في المحاكلة تصكر الممكف مف .8
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, كبالتالي فالجزاء الجنح جرائـ مفاعتبر قانكف العقكبات الفمسطيني الجرائـ اإللكتركنية  .3
, كال يتناسب مع جسامة الخسائر رادع غيرالجنائي الذم قرره قانكف العقكبات كالمشركع 

يا بعض الجرائـ, فقد تؤدم بعض الجرائـ إلى خسائر بالمميارات أك تؤدم إلى التي تكقع
 أفشاء أسرار ميمة تتعمؽ باألمف القكمي لمدكلة.

استحدثت كزارة الداخمية كاألمف الكطني في قطاع غزة إدارة المباحث الفنية التي  .62
 تتخصص في التحقيؽ في الجرائـ اإللكتركنية.

رائـ اإللكتركنية أمر ال بد منو في جميع مراحؿ الدعكل االستعانة بالخبراء في الج .66
 الجزائية, جمع االستدالالت كالتحقيؽ االبتدائي كالمحاكمة.

دية أك لمبحث عف األدلة التفتيش في الجرائـ اإللكتركنية قد يككف لمبحث عف األدلة الما .60
لكتركنية كالتي مادية أك المعطيات اإلالكيانات القد ينصب عمى  المعنكية, ككذلؾ الضبط

 مكف ذلؾ.أيتـ إخراجيا عمى شكؿ كيانات مادية متى 

تتخذ عممية المحاكمة في الجرائـ اإللكتركنية نفس اإلجراءات التي تتـ في الجرائـ  .69
 , مع اختبلؼ األدلة في االخيرة كالتي قد تككف عمى ىيئة معطيات إلكتركنية.تقميديةال

 التوصيات:ثانيًا: 

كف خاص يكافح الجرائـ اإللكتركنية, كأف ينص ىذا القانكف عمى العمؿ عمى تشريع قان .6
 كافة الجرائـ اإللكتركنية التي ظيرت في العصر الحديث.

تصنيؼ الجرائـ اإللكتركنية بيف جنح كجنايات, كرفع سقؼ العقكبات عمى بعض الجرائـ  .0
 التي ينتج عنيا آثار جسيمة.

اءات التي تتعمؽ بالتحرم كالتحقيؽ في الجرائـ تطكير قانكف اإلجراءات الجزائية لينظـ اإلجر  .9
 اإللكتركنية.

عقد الدكرات المتخصصة لمأمكرم الضبط القضائي كأعضاء النيابة العامة كالقضاة,  .7
لتعريفيـ بالجرائـ اإللكتركنية ككيفية التعامؿ معيا, كتكضيح مدل خطكرتيا, كتعميميـ 

 آليات مكاجيتيا كطرؽ التحقيؽ كاألثبات فييا.
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عمؿ عمى كضع حماية قانكنية كجزائية لمبيانات كالمعمكمات اإللكتركنية, لمحد مف كقكعيا ال .5
 اىدافان لممجرميف كاليكاه.

التكاصؿ مع الشرطة الدكلية اإلنتربكؿ لبلستفادة مف خبراتيـ في مجاؿ الجرائـ اإللكتركنية  .1
 عف طريؽ تبادؿ المعمكمات.

ككمية كالمكاقع الميمة في الدكلة مثؿ مكاقع ضركرة كضع حماية إلكتركنية لممكاقع الح  .4
 الكزارات كالبنكؾ كالجامعات كالمستشفيات, لمحد مف عممية اختراقيا.

االنضماـ إلى االتفاقيات كالمعاىدات العربية كالدكلية التي تتعمؽ بمكافحة الجرائـ  .8
 اإللكتركنية.

جرائـ اإللكتركنية إلى أم يجب تطكير قانكف اإلجراءات كما قمنا بحيث يمتد التفتيش في ال .3
حاسكب أك شبكة إلكتركنية أك مكقع إلكتركني آخر ثبت أف لو صمة بالجريمة محؿ 

 التحقيؽ.

 بيا يحاط أف يجب التي بالضمانات يتعمؽ فيما جديدة قانكنية نصكص استحداثيجب  .62
 اضبطي يتـ التي اإللكتركنية األجيزة أصحاب خاصة, اإللكتركنية الجرائـ في المتيميف

 .الشخصية حياتيـ تمس معمكمات أك بيانات عمى تحتكم كانت إذا السيما كمصادرتيا

نشر الكعي كالتعميمات الميمة لممكاطنيف لتعريفيـ بخطكرة الجرائـ اإللكتركنية, كتحذيرىـ  .66
رة عمى الصعيد مف دخكؿ المكاقع المشبكىة مثؿ المكاقع الجنسية كالتي ليا آثار مدم

فتح كالجامعات عف مخاطر ىذه الجرائـ, ك  تكعية طمبة المدارسك النفسي كاالجتماعي, 
تنظيـ إجراءات لمراقبة الشبكات ة تفيد في مجاؿ المكافحة التقنية, ك تخصصات جامعي

 كمزكدم خدمة اإلنترنت.
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 قائمة المراجع 

 :قانونيةأواًل: الكتب ال

 نسخة ركز األعبلـ األمنيمجرائـ اإلنترنت,  إبراىيـ محمكد المبيدم, السمكؾ اإلجرامي في ,
 .إلكتركنية, غير متضمنو سنة النشر

 :أحمد فتحي سرور *

   ,الكسيط في قانكف اإلجراءات الجنائية, الطبعة الثامنة, دار النيضة العربية, القاىرة
 .ـ0260

 القاىرة, العربية النيضة دار, العاـ القسـ, األكؿ الجزء, العقكبات قانكف في الكسيط ,
 .ـ6386

  ـ6332ارد غالي الدىبي, اإلجراءات الجنائية, الطبعة الثانية, مكتبة غريب, القاىرة, إدك. 

 ,جرائـ تقنية نظـ المعمكمات اإللكتركنية,  أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي
 ـ.0262الطبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, 

 ؿ اليكاكشة, جرائـ الحاسب اآللي أسامة أحمد المناعسة, جبلؿ محمد الزعبي, صايؿ فاض
 ـ.0226 عماف, كاإلنترنت, الطبعة األكلى, دار كائؿ لمنشر,

  ,الشحات إبراىيـ منصكر, الجرائـ اإللكتركنية في الشريعة اإلسبلمية كالقكانيف الكضعية
 ـ.0266الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, 

 جراءات الجنائية, الييئة المصرية العامة لمكتب, أماؿ عبد الرحيـ عثماف, شرح قانكف اإل
 .ـ6336

 ,أمير فرج يكسؼ, الجرائـ المعمكماتية عمى شبكة اإلنترنت, دار المطبكعات الجامعية 
 ـ.0228 االسكندرية,

 ,غير متضمف تاري   أميف محمد نكفؿ, قانكف العقكبات العاـ, كمية الشرطة الفمسطينية
 النشر.
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 يكسؼ نكفؿ, الكجيز في أصكؿ التحقيؽ الجنائي, كمية الشرطة  أميف محمد نكفؿ, تماـ
 ـ.0269الفمسطينية, غزة, 

  ,بكرم يكسؼ بكرم, التفتيش عف المعمكمات في كسائؿ التقنية الحديثة, الطبعة األكلى
 ـ.0266دار الفكر الجامعي, اإلسكندرية, 

 الفكر دار, األكلى بعةالط, لمبيانات اآللية المعالجة نظـ جرائـ, الديف زيف أميف ببلؿ 
 .ـ0228, اإلسكندرية, الجامعي

  ,بيركت, غير متضمف سنة جبلؿ ثركت, قانكف العقكبات, القسـ العاـ, الدار الجامعية
 .النشر

  جماؿ محمد غيطاس, أمف المعمكمات كاألمف القكمي, الطبعة االكلى, نيضة مصر
 ـ.0224لمطباعة كالنشر, القاىرة, 

 :صغيرجميل عبد الباقي ال *

   اإلنترنت كالقانكف الجنائي, األحكاـ المكضكعية لمجرائـ المتعمقة باإلنترنت, دار النيضة
 ـ.0220 القاىرة, العربية,

 ـ.0220 ,دار النيضة العربية, القاىرةلمجرائـ المتعمقة باإلنترنت,  الجكانب اإلجرائية 

 لنيضة العربية, القاىرة, الحماية الجنائية كالمدنية لبطاقات االئتماف الممغنطة, دار ا
 ـ.0229

 الطبعة, الثاني الجزء, العاـ القسـ, االتحادم العقكبات قانكف شرح, ربيع محمد حسف 
 .ـ6339, دبي شرطة أكاديمية, الثانية

  خالد عياد الحمبي , إجراءات التحرم كالتحقيؽ في جرائـ الحاسكب كاإلنترنت, الطبعة
 ـ.0266, , عمافعاألكلى , دار الثقافة لمنشر كالتكزي
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 :إبراىيم ممدوح خالد *

  ـ0223, اإلسكندرية, الجامعي الفكر دار, األكلى الطبعة, المعمكماتية الجرائـ. 

 ,ـ.0266 االسكندرية, حككمة اإلنترنت, الطبعة األكلى, دار الفكر الجامعي 

 امعي, فف التحقيؽ الجنائي في الجرائـ اإللكتركنية, الطبعة األكلى, دار الفكر الج
 ـ.0262اإلسكندرية, 

  خميؿ حسف الجريسي, اساليب التحقيؽ كالبحث الجنائي الفني, الطبعة الثالثة, مطبعة دار
 ـ.0229المنارة, غزة, 

  رامي متكلي القاضي , مكافحة الجرائـ المعمكماتية , الطبعة األكلى , دار النيضة
 ـ.0266, , القاىرةالعربية

 ئية, منشأة المعارؼ, اإلسكندريةرمسيس بيناـ, اإلجراءات الجزا. 

  ,سالـ أحمد الكرد, أصكؿ اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني, الكتاب الثاني
 ـ.0228الطبعة الثالثة, كمية الشرطة الفمسطينية, غزة, 

  سميـ الزعنكف, التحقيؽ الجنائي, الجزء األكؿ, الطبعة الرابعة, المؤسسة العربية لمدراسات
 ـ.0226يركت, كالنشر, ب

 :ساىر إبراىيم الوليد*

   ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني, الجزء األكؿ, الطبعة الثانية
 .ـ0228

  ,الكجيز في شرح قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة
 .ـ0266

 ات الجزائية الفمسطيني, الجزء طارؽ محمد الديراكم, الكجيز في شرح قانكف اإلجراء
 .ـ0269الثاني, الطبعة االكلى, 

  عادؿ عزاـ الحيط, جرائـ الذـ كالقدح كالتحقير المرتكبة عبر الكسائط اإللكتركنية, الطبعة
 ـ.0266عماف,  األكلى, دار الثقافة,
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 ر عبد الرحمف تكفيؽ أحمد, شرح اإلجراءات الجزائية, الطبعة األكلى, دار الثقافة لمنش
 ـ.0266كالتكزيع, عماف, 

  ,عبد الرؤكؼ ميدم, شرح القكاعد العامة لئلجراءات الجنائية, دار النيضة العربية
 ـ.0221القاىرة, 

 القاىرة, كالتكزيع لمنشر العمكـ دار, اإللكتركنية الجريمة, مصرم القكم عبد الصبكر عبد ,
 .ـ0262

 الطبعة االكلى, المركز لكتركنية, عبد العاؿ الديربي, محمد صادؽ إسماعيؿ, الجرائـ اإل
 .ـ0260القكمي لئلصدارات القانكنية, القاىرة, 

 :د. عبد الفتاح بيومي حجازي*

   ,ـ.0224التجارة اإللكتركنية, الكتاب الثاني, دار الكتب القانكنية,القاىرة 

 الجرائـ المستحدثة في نطاؽ تكنكلكجيا االتصاالت الحديثة, المركز القكمي لئلصدارات 
 ـ.0266القانكنية, القاىرة, 

  ,ـ.0262الجريمة في عصر العكلمة, الطبعة األكلى, دار النيضة العربية, القاىرة 

 ـ0221, اإلسكندرية, الجامعي الفكر دار, القانكني كنظاميا االليكتركنية الحككمة. 

 :عبد القادر جرادة*

   المجمد , , , غزةاألكؿ, مكتبة أفاؽمبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, الجريمة كالمجـر
 ـ.0262

  ,مبادئ قانكف العقكبات الفمسطيني, الطبعة الثانية, عدد كفر كنا, مكتبة أفاؽ, غزة
 ـ.0269

  ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني, المجمد األكؿ, مكتبة آفاؽ, غزة
 ـ.0223عدد بئر السبع, 

 فمسطيني, المجمد الثاني, مكتبة آفاؽ, غزة, مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع ال
 ـ.0223عدد بئر السبع, 
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  ,مكسكعة اإلجراءات الجزائية في التشريع الفمسطيني, المجمد الثالث, مكتبة آفاؽ, غزة
 ـ.0223عدد بئر السبع, 

  ,دستكر االستدالؿ كالتحقيؽ الجنائي, الطبعة األكلى, مكتبة آفاؽ, غزة, عدد الطيبة
 ـ.0260

 ار الحسيناكم, جرائـ الحاسكب ك اإلنترنت, دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع, عمي جب
 ., عمافـ0223

 ,عمي عبد القادر القيكجي, الحماية الجنائية لبرامج الحاسب, دار الجامعة الجديدة لمنشر 
 ـ.6334 االسكندرية,

  ,الطبعة عمي عدناف الفيؿ, النظاـ القانكني لممعامبلت اإللكتركنية في الكطف العربي
 ـ.0266األكلى, المركز القكمي لئلصدارات القانكنية, القاىرة, 

  ,فخرم عبد الرازؽ الحديثي, خالد حميدم الزعبي, شرح قانكف العقكبات, القسـ العاـ
 ـ.0262, الطبعة الثانية, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 6المكسكعة الجنائية

   أصكؿ المحاكمات الجزائية, المكسكعة الجنائية فخرم عبد الرازؽ الحديثي, شرح قانكف
 ـ.0266, الطبعة األكلى, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, عماف, 7

  فريد صبحي المكلك, استخداـ المستند اإللكتركني في اإلثبات أماـ القضاء, مجمة الشريعة
ة, غزة, كالقانكف, مجمة غير دكرية تصدر عف كمية الشريعة كالقانكف بالجامعة اإلسبلمي

 ـ.0228العدد األكؿ, 

 األكلى الطبعة, االئتماف لبطاقات المشركع غير االستخداـ, البغدادم طالب كميت ,
 .ـ0228, عماف, كالتكزيع لمنشر الثقافة دار, األكؿ اإلصدار

  ,مبارؾ عبد العزيز النكبيت, نظرية الشركع في الجريمة, العدد الثاني, الطبعة األكلى
 ـ.6348يعة, الككيت, مجمة الحقكؽ كالشر 

  ,ـ0228محمد الشناكم, جرائـ النصب المستحدثة, دار الكتب القانكنية. 

  محمد أميف الشكابكة , جرائـ الحاسكب كاإلنترنت / الجريمة المعمكماتية , الطبعة الرابعة
 .ـ0266, عماف ,, دار الثقافة لمنشر كالتكزيع
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 اإلسكندرية, لمنشر الجديدة الجامعة دار, اإللكتركنية المسئكلية, منصكر حسيف محمد ,
 .ـ0229

 الثقافة دار, الثانية الطبعة, الجنائي كالقانكف الحديثة التكنكلكجيا, الييتي حّماد محمد 
 .ـ0262, عماف, كالتكزيع لمنشر

  ,ـ6337محمد زكي ابك عامر, اإلجراءات الجنائية, منشأة المعارؼ, اإلسكندرية. 

 :محمد صبحي نجم*

  عمـ اإلجراـ كعمـ العقاب, الجامعة األردنية, الطبعة األكلى, دار الثقافة  ىالمدخؿ إل
 ـ.6338لمنشر كالتكزيع, عماف, 

 كالتكزيع لمنشر الثقافة دار, الرابع اإلصدار, األكلى الطبعة, العاـ القسـ, العقكبات قانكف ,
 .ـ0222, عماف

 زائية, الجزء الثالث, محمد عمي الحمبي, الكسيط في شرح قانكف أصكؿ المحاكمات الج
 ـ.6331دار الثقافة, عماف, 

 , ـ.0266 االسكندرية, محمد عمي العرياف , الجرائـ المعمكماتية , دار الجامعة الجديدة 

  محمد محمد األلفي, المكاجية األمنية كالتشريعية لجرائـ اإلرىاب عبر اإلنترنت, المكتبة
 .القاىرة المصرية الحديثة,

  جرائـ الحاسكب كأبعادىا الدكلية , الطبعة األكلى / اإلصدار محمكد أحمد عبابنة ,
 ـ.0223, , عمافالثاني , دار الثقافة لمنشر كالتكزيع

  محمكد نجيب حسني, شرح قانكف اإلجراءات الجنائية, الطبعة الثانية, دار النيضة
 .ـ6338العربية, القاىرة, 

  الجزائية, دار الثقافة, عماف, د. ممدكح خميؿ البحر, مبادئ قانكف أصكؿ المحاكمات
 .ـ6338

 الفكر دار, اآللي كالحاسب اإلنترنت جرائـ, الجنييي محمد ممدكح, الجنييي محمد منير 
 .ـ0221, اإلسكندرية, الجامعي
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  نائمة عادؿ قكرة, جرائـ الحاسب اآللي االقتصادية, الطبعة األكلى, منشكرات الحمبي
 ـ.0225الحقكقية, بيركت, 

 :الرحمن صالحنائل عبد  *

   ,محاضرات في أصكؿ المحاكمات الجزائية, الطبعة األكلى, دار الفكر لمنشر كالتكزيع
 .ـ6334عماف, 

  محاضرات في قانكف العقكبات القسـ العاـ, الجامعة األردنية, الطبعة األكلى, دار الفكر
 ـ.6335لمنشر كالتكزيع, عماف, 

 لكتركني في جرائـ المعمكماتية, دار الجامعة ناير نبيؿ عمر, الحماية الجنائية لممحؿ اإل
 ـ.0260الجديدة, 

 اإلسكندرية, الجامعي الفكر دار, اإلنترنت لجرائـ اإلجرائية الجكانب, ىركاؿ ىبة نبيمة ,
 .ـ0269

  نظاـ تكفيؽ المجالي, شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ, الكتاب األكؿ, مكتبة دار الثقافة
 ـ.6338لمنشر كالتكزيع, عماف, 

 ,ىدل حامد قشقكش, جرائـ الحاسب اآللي في التشريع المقارف, دار النيضة العربية 
 .القاىرة

 :ىاللي عبد الاله أحمد *

   ,التزاـ الشاىد باإلعبلـ في الجرائـ المعمكماتية, الطبعة األكلى, دار النيضة العربية
 ـ.6334اإلسكندرية, 

 عمكماتي, الطبعة الثانية, دار النيضة تفتيش نظـ الحاسب اآللي كضمانات المتيـ الم
 ـ.0228العربية, القاىرة, 

   يسر أنكر عمي, د. أماؿ عبد الرحيـ عثماف, أصكؿ عممي األجراـ كالعقاب, الجزء األكؿ
 ـ.6337في عمـ األجراـ, غير متضمف دار النشر, 
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   ,كلى, دار الطبعة األيكسؼ المصرم, الجرائـ المعمكماتية كالرقمية لمحاسكب كاإلنترنت
 .ـ0266العدالة, القاىرة, 

 :يوسف حسن يوسف*

  ,القاىرة, الجرائـ الدكلية لئلنترنت, المركز القكمي لئلصدارات القانكنية, الطبعة األكلى 
 ـ.0266

  جريمة غسؿ األمكاؿ بالطرؽ التقميدية عبر شبكات اإلنترنت كبنكؾ الكيب, الطبعة
 ـ.0266 القاىرة, نية,األكلى, المركز القكمي لئلصدارات القانك 

  ,ـ.0224دليؿ اإلجراءات الجزائية, كتيب صادر عف كزارة العدؿ ككزارة الداخمية, غزة 

 ثانيًا: الرسائل العممية:

 جامعة عيف دكتكراهحمد يكنس, الجرائـ الناشئة عف استخداـ اإلنترنت, رسالة عمر م ,
 ـ.0227شمس/كمية الحقكؽ, 

  القانكنية لبرامج الحاسب اآللي, رسالة ماجستير, عبد الرحمف جميؿ حسيف, الحماية
 ـ.0228جامعة النجاح الكطنية, 

  نيبل عبد القادر المكمني, الجرائـ المعمكماتية, رسالة ماجستير, الطبعة الثانية, دار
 .ـ0262, , عمافالثقافة

 مركاف مرزكؽ الركقي, القصد الجنائي في الجرائـ المعمكماتية, رسالة ماجستير, جامعة 
 ـ.0266نايؼ العربية لمعمـك األمنية, 
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 ثالثًا: القوانين:

 القوانين الفمسطينية:

 .الكقائع الفمسطينية, العدد الخامس كالسبعكف
 .ـ0225 سنةل المعدؿ القانكف األساسي الفمسطيني

 .ـ0262المعدؿ لسنة  6391لسنة  47قانكف العقكبات الفمسطيني رقـ 
 .6312لسنة  61لضفة الغربية رقـ قانكف العقكبات المطبؽ في ا

 ـ.0262لسنة  قانكف العقكبات الفمسطيني مشركع
 ـ.0226لسنة  9قانكف اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقـ 

 .ـ6375لسنة  3القانكف التفسيرم الفمسطيني رقـ 
 ـ.0221لسنة  6التعميمات القضائية لمنائب العاـ الفمسطيني رقـ 

 .ـ0226لسنة  7رقـ قانكف البينات الفمسطيني 
 ـ.0220لسنة  6قانكف السمطة القضائية الفمسطيني رقـ 

 ـ.0226لسنة  5قانكف تشكيؿ المحاكـ النظامية الفمسطيني رقـ 
كالصادر عف كزير االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكمات بتاري   99/0260القرار الكزارم رقـ -

 ـ. 00/8/0260
 
 

 القوانين األردنية:

 .ـ0226لسنة  64حاكـ النظامية األردنية رقـ قانكف تشكيؿ الم
 ـ.6316لسنة  3قانكف أصكؿ المحاكمات الجزائية األردني رقـ 

 .ـ6341 لسنة( 79) رقـ القانكف المدني األردني
 .ـ6350لسنة  65رقـ  األردني محاكـ الصمحقانكف 

 .6312لسنة  61رقـ  ردنيقانكف العقكبات األ
 .ـ6350لسنة  الدستكر األردني

 .0262لسنة  92رقـ  قانكف جرائـ أنظمة المعمكمات األردني
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 القوانين األخرى:

 . ىػ6708 لسنة,  (64/ـ) رقـ السعكدم المعمكماتية جرائـ مكافحة نظاـ
 .ـ6312 لسنة 61 رقـ الككيتي الجزاء قانكف
 .ـ0229 لسنة 35 رقـ المصرم العقكبات قانكف
 .ـ0222 لسنة البمجيكي الجنايات تحقيؽ قانكف
 ـ.0227 لسنة( 66) رقـ القطرم العقكبات قانكف

 المعاىدات مجمكعة, ـ09/66/0226, المجر – بكدبست, اإللكتركنية بالجريمة المتعمقة االتفاقية
 .685 رقـ – أكركبا بمجمس األكركبية

 . 6388 لسنة الفرنسي العقكبات قانكف
 .اإلمارات في المعمكمات تقنية جرائـ مكافحة شأف في 0221 لسنة 0رقـ االتحادم القانكف
 .ـ6332 لسنة بريطانيا في الحاسكب استخداـ إساءة قانكف
 .كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ سكء لمكافحة المكحد النمكذجي العربي القانكف مشركع

 .الُعماني 60/0266قانكف مكافحة جرائـ تقنية المعمكمات رقـ 
 

 المواقع اإللكترونية:

 عبر الرابط التالي: الفمسطينية الرسمي لكزارة االتصاالت كتكنكلكجيا المعمكماتالمكقع 
http://www.mtit.gov.ps 

                                                             http://www.aljazeera.net , عبر الرابط التالي,الرسمي لقناة الجزيرة الفضائية المكقع
 .http://www.lob.gov.jo عبر الرابط التالي: ,كالرأم التشريع ديكافالمكقع الرسمي لمتشريعات األردنية

 .http://www.boe.gov.sa المكقع الرسمي لمجمس الكزراء السعكدم عبر الرابط التالي:
  http://www.flaw.net نتدل كمية الحقكؽ لجامعة المنصكرة, مصر, عبر الرابط التالي:مكقع م

 ./http://www.arablegalportal.org المكقع الرسمي لكزارة العدؿ المصرية عبر الرابط التالي:
 . http://www.almeezan.qaر الرابط التالي: مكقع الميزاف, البكابة القانكنية القطرية عب

 ./http://www.ita.gov.omمكقع تقنية المعمكمات الُعماني عبر الرابط التالي: 
 
 
 

http://www.mtit.gov.ps/
http://www.lob.gov.jo/ui/main.html
http://www.arablegalportal.org/
http://www.ita.gov.om/


175 

 

 التقارير وأوراق عمل:

لقناة الجزيرة " , مشار إليو عبر المكقع الرسمي الحرب اإللكتركنية تقمؽ إسرائيؿ تقرير بعنكاف "-
 .69/1/0269الفضائية, بتاري  

تقرير بعنكاف "قرار كزارة االتصاالت بفمترة المكاقع المخمة باآلداب ينجح في حماية نسيج -
(, 073, صحيؼ الرأم, المكتب االعبلمي الحككمي, كزارة األعبلـ, غزة, العدد )ع"المجتم
 ـ.03/8/0269

فنية بالمباحث العامة تحارب الجريمة إلكتركنيان", جريدة محمد الزرد, تقرير بعنكاف "المصادر ال-
 ـ.09/5/0269, 609الداخمية ممحؽ يصدر مع صحيفة الرأم, العدد 

لكتركنية " , مقدمة لكرشة المحامي الدكتكر يكنس عرب, كرقة عمؿ بعنكاف " صكر الجرائـ اإل-
كنية " ىيئة تنظيـ االتصاالت / لكتر عمؿ بعنكاف " تطكير التشريعات في مجاؿ مكافحة الجرائـ اإل

 ـ.0221ابريؿ  7-0سمطنة عماف  –مسقط 
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