القانون الجنائً
" الحماٌة القانونٌة للشباب من مخاطر الجرٌمة األلكترونٌة "
ورقة عمل قدمت لمإتمر حماٌة الدٌمقراطٌة المنعقد فً المغرب من 2014/12/28-26

المقدمة:
تعرف الجرٌمة فً التشرٌعات المقارنة بؤنها فعل ٌعاقب علٌه القانون أو امتناع عن فعل ٌقضً به
القانون .كما أن اي سلوك ال ٌعد جرٌمة اال أن تم تجرٌمه بنص قانونً واضح ومحدد ،لذا فالجرٌمة ال
تعد كذلك اال بموجب نص قانونً ٌخضعها لصفة التجرٌم وٌضع السلوك الصادرة عن االنسان فً قالب
قانونً ٌضفً علٌه وصف الجرٌمة.
فالكل الٌوم وفً عصر الحداثة والتطور ٌسمع عن الجرائم االلكترونٌة وعن اختراق الشبكات والملفات
االلكترونٌة وهو ما ٌعرف بالهكرز  Hakersوالتً أصبحت هواه من قبل أهم فئات المجتمع وهم
ًة
بداٌة.
الشباب لذا ٌتوجب علٌنا
ًة
بداٌة ٌتوجب علٌنا تحدٌد معالم الجرٌمة االلكترونٌة والتً تشمل كل فعل ٌصدر عن االنسان وٌضر
باالخرٌن من خالل استخدام أو بواسطة الوسائل االلكترونٌة كاالنترنت وأجهزة الحواسٌب والموباٌل
واالتصاالت الهاتفٌة .بحٌث ٌقوم االنسان بإستخدام تلك الوسائل بشكل غٌر قانونً مما ٌعرض الغٌر
لضرر نتٌجة هذا االستخدام غٌر قانونً.
وهذا االستخدام غٌر قانونً من قبل فئة الشباب على وجه الخصوص ٌتخذ صور عدة مما ٌختلط علٌه
االمر بٌن إعتباره سلوكا ًة عادٌا ًة وفضول ال ٌرتقً لمستوى االضرار بالغٌر أن ٌكون هذا السلوك بذاته
جرٌمة .وهو ما تطلب أن ٌتم التوعٌة حول طبٌعة هذه الجرٌمة وصورها وسن التشرٌعات الالزمة
لمكافحتها والتً تتسع أضرارها لخسائر معنوٌة ومادٌة كبٌرة.
ًة
بداٌة أن عدد مستخدمً األنترنت فً إزدٌاد مستمر وبات أن معظم فئات المجتمع تعتمد علٌه
ٌتضح لنا
لٌس فقط للتواصل االجتماعً وإنما الدارة أعمالهم وعالقاتهم التجارٌة ،حٌث أصبح الٌوم ربع سكان
العالم هم من مستخدمً شبكة األنترنت .كما وٌتضح من الباحثٌن فً هذا المجال أن شبكة األنترنت
خالل فترة إنشائها كان عدد مستخدمٌها محدد و فئات المستخدمٌن لألنترنت محددة .وبالتالً فإن هذه
الشبكة لٌست آمنة فً هٌكلها وبناءها وتصمٌمها .النه لم ٌكن فً الحسبان أن ٌستغل مثل هذه الشبكات
الغراض ضارة بالغٌر.
فالٌوم تمثل شبكة االنترنت جسر اللقاء بٌن الشعوب فهً شبكة عابرة للقارات ومستخدمٌها فً تزاٌد،
وأغراض استخدامها أصبحت متنوعة .فال أحد ٌشكك فً إٌجابٌة هذه الشبكة فً تسهٌل االتصال

وسرعتها وإنجاز المعامالت بسرع البرق .إال أن سلبٌات هذه الشبكة بدأت تظهر وتشكل مشكلة حقٌقٌة
وبات بمقدور االنسان كشف خصوصٌة االنسان االخر من خالل عملٌة قرصنة على موقعه الخاص من
خالل استخدام هذه الشبكة .كشف هذا النوع من الجرائم ٌهدد االمن المجتمعً واستقراره ،وٌشكل
ظاهرة سلبٌة على المجتمع إضافة إلى الخسائر االقتصادٌة التً تلحق به نتٌجة هذه الجرٌمة الحدٌثة.
فوفق إحصائٌة قدرت الخسائر االقتصادٌة العالمٌة الناتجة عن الجرٌمة االلكترونٌة فً عام  2007بنحو
 200ملٌار دوالر .وتنشط أعمال القرصنة واختراق الشبكات من قبل مرتكبً هذه الجرائم فً الوالٌات
المتحدة واوروبا ،كما تجدر االشارة فً هذا السٌاق أن دراسة حدٌثة أوضحت أن مرتكبً هذه الجرائم
تتراوح أعمارهم بٌن  24-16عام .فهذا النوع من الجرائم أصبح منتشر بشكل كبٌر بٌن فئة الشباب الذي
هم أحد أعمدة المجتمع فً أٌة دولة .وهذا ٌشكل عبء على المإسسة التربوٌة أتجاه مكافحة هذه الجرٌمة
التً تبدأ من البٌت مروراًة بالمدرسة وإنتهاء بالجامعة.
أما بخصوص فلسطٌن فقد أتضح من خالل بٌان المسح االسري لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت للعام
 ،2011أن أكثر من نصف األفراد (  10سنوات فؤكثر ) من مستخدمً االنترنت قد تعرض لتهدٌدات
معلوماتٌة متنوعة وهو ما ٌعادل  ،%53.7وتنوعت هذه التهدٌدات المعلوماتٌة ،لى عدة أنواع تمثلت:
أ) دخول فٌروسات من خالل االنترنت %47
ب) نشر محتوٌات غٌر الئقة %13.1
ت) تخرٌب معلومات أو العبث فٌها %9.3
ث) سرقة بٌانات شخصٌة %7.3
ج) سرقة بطاقة االئتمان %1.1
وأشار التقرٌر أن نسبة من ٌستخدمون األنترنت فً فلسطٌن فً مجال التعامل مع الخدمات المالٌة
والبنكٌة قد بلغت  %4.9ونسبة من ٌستخدمون األنترنت للتجارب األلكترونٌة والتسوق عبر االنترنت
.%3.4
كما أتضح لنا من خالل هذه الدراسة الموجزة أن هذه النوع من الجرائم فً ازدٌاد مستمر وبسرعة
كبٌرة فً مختلف بلدان الوطن العربً وذلك ٌرجع لالسباب التالٌة:
1
2
3
4
5

 زٌادة مستخدمً شبكة االنترنت. مشكلة البطالة. ضعف القوانٌن الرادعة. القصور فً التوعٌة المجتمعٌة واألمنٌة. -ضعف الوازع الدٌنً والفهم الخاطئ للدٌن.

وكما أسلفت سابقا ًة فهذه الجرٌمة تتنوع فً أشكالها وصورها التً ال تقع تحت حصر بسبب زٌادة إتساع
الشبكة فً االعمال الٌومٌة لإلنسان ،ولكن ٌمكن لنا حصر الجرائم الشائعة منها والتً تشمل:
 - 1جرائم االضرار بالبٌنات
 - 2جرائم االقتحام والتسلل للمواقع االلكترونٌة

 - 3جرائم االعتداء التً تتمثل بالذم والقدح والتشهٌر وبث أخبار كاذبة ستإدي الى اضرار مادٌة
ومعنوٌة.
 - 4جرائم تطوٌر الفٌروسات ونشرها وأضرارها.
 - 5جرائم الرسائل.
 - 6جرائم انشاء مواقع الكترونٌة معادٌة.
 - 7جرائم التجسس االلكترونً.
 - 8جرائم السطو على البطاقات االئتمانٌة.
 - 9جرائم لعب القمار عبر االنترنت.
-10جرائم تزوٌر البٌانات.
-11جرائم تجارة المخدرات عبر االنترنت.
- 12الجرائم الجنسٌة.
وبعد هذا الملخص المقتضب عن هذه الجرائم ٌتضح أن هذه الجرائم ٌتم ارتكابها أو ٌمكن القول أن
معظمها تقع من قبل فئة الشباب أما لدافع اجرامً وإما هواة لٌس أكثر.
خصائص الجرائم األلكترونية:
 - 1أنها جرٌمة عالمٌة عابرة للقارات:
فهذه الجرٌمة ال تعرف حدود جغرافٌة بٌن الدول ،الن شبكة األنترنت أتاحت المجال لٌكون
العالم عبارة عن دائرة واحدة فً فلك شبكة األنترنت ،مما ٌتٌح ذلك أن تكون هذه الجرائم عابرة
للحدود والقارات فقد ٌكون الجانً فً دولة ،والمجنً علٌه فً دولة أخرى وأركان الجرٌمة فً
دولة ثالثة.
 - 2تمتاز الجرائم االلكترونٌة بصعوبة إثباتها:
ان أهم ما ٌمٌز الجرائم االلكترونٌة أن سلوك االجرامً ٌتمثل ٌتغٌر أرقام وشٌفرات أو التالعب
بها لذا ٌصعب متابعتها وأكتشافها أو متابعة آثارها وذلك ألسباب عدٌدة:
أ) هً جرٌمة ال تترك آثار بعد ارتكابها.
ب) أنها تعتمد على الخداع والتضلٌل فً ارتكابها.
ت) صعوبة االحتفاظ الفنً بآثارها ان وجدت.
ث) تحتاج لخبراء لكً ٌتم التعامل معها.
ج) طرق ارتكابها تعتمد على الذكاء الخارق.

انواع الجناة في الجرائم االلكترونية:
تتنوع أعمار منفذي الجرائم االلكترونٌة مع أختالف دوافعهم وأعمارهم .فمنهم من هم أطفال ومنهم
المراهقٌن والتً تكون دوافعهم مجرد التسلٌة وهناك المحترفٌن ومنهم من هم أرهابٌٌن وأعمالهم
تإدي الى التدمٌر واالضرار سواء كان محلً او اقلٌمً او دولً .لذا وبعد الدراسة فً هذا السٌاق،
فؤننا ٌمكن تقسٌم الجناة الى:

 - 1فئة صغار السن:
وهو ما أطلق على تسمٌتهم بالعابثٌن غالبا ًة ما ترتكب الجرٌمة عن غٌر قصد ،ولم تتعمد االضرار
بالغٌر.
 - 2فئة مستخدمً الكمبٌوتر حسنً النٌة:
وهم الذي ٌقومون بؤعمال الكترونٌة ٌومٌة ٌعتقدون أنها أعمال غٌر محاسب علٌها وبنظرهم ال ٌوجد
قانون ٌمنعهم أو ٌجرم هذا السلوك وهم بالعادة ممن تتعلق أعمالهم بالشبكة االلكترونٌة .أي أن
طبٌعة عملهم هو استخدام ٌومً للشبكة االلكترونٌة.
 - 3فئة المحترفٌن:
وهذه الفئة تتمٌز بالخبرة والمهارة العالٌة فً مجال الحاسب االلكترونً .ولدٌهم ذكاء خارق وقدرات
عالٌة فً استخدام أجهزة الحاسوب وشبكة االنتونت  ،وتعد هذه الفئة أخطر فئة وهً بالعادة ما
نستخدم نظام الجرٌمة المنظم العابر للقارات ،وهً أكثر فئة ترتكب الجرائم االلكترونٌة.
سبل مواجهة هذه الجريمة:
وتبدو المشكلة الحقٌقٌة فً القوانٌن الرادعة أوالًة ومن ثم عدم األهتمام بالتوعٌة المجتمعٌة لمخاطر هذه
الجرٌمة ،وهذه التوعٌة التً تقع بشكل أساسً على كاهل المدراس والجامعات والتً بدورها ٌتوجب أن
تضع رإٌة واضحة من خالل وزارة التربٌة والتعلٌم وباالشتراك مع وزارة الشإون االجتماعٌة والعدل.
أما بخصوص التشرٌعات التً ٌمكن أن توجه هكذا جرائم فهً تتمثل بالقانون الجنائً الوطنً .إال أنه
ومن خالل اطالعنا على التشرٌعات الجنائٌة لبعض الدول العربٌة فإننا نجدها قاصرة على استٌعاب هذه
الجرائم .الن القاعدة االساسٌة فً التجرٌم والعقاب أن ال جرٌمة بدون نص قانونً فالنصوص القانونٌة
الموجودة قد تشمل جزء بسٌط من هذه الجرائم اال انه ال ٌوجد منظومة قانونٌة متكاملة ٌمكن لها أن
تشكل مواجهة حقٌقٌة لهذا النوع من الجرائم المتطورة والسرٌعة فً تغٌر شكلها ووقتها .مما ٌتطلب
إعادة النظر فً التشرٌعات الوطنٌة الجنائٌة لكً تواكب التطور الحاصل فً هذا النوع من الجرائم
وتشكل سد منٌع لمواجهتها.
االجراءات التشريعية المتخذة لمواجهة هذه الجريمة:
نالحظ من خالل التشرٌعات العربٌة أن هناك قصور واضح فً التشرٌعات الوطنٌة لمواجهة هذه
الجرٌمة اال أن معظم الدول العربٌة تطبق القانون الجنائً التقلٌدي أو ما ٌعرف بالقواعد الجنائٌة العامة
لمواجهة مثل هذه الجرٌمة ،كما أن البعض منها سن العدٌد من التشرٌعات لمواجهة بعض صور هذه
الجرائم الواقعة .إال أنه ال ٌمكن القول بوجود منظومة قانونٌة فاعلة ومتكاملة تتسع وتشمل تجرٌم أي
سلوك الكترونً ٌحدث ضرراًة بالغٌر.
أما الدول االوروبٌة ٌتضح لنا أنها عانت كثٌراًة من هذه الجرائم وكانت مبادرة لمواجهتها بمجموعة من
التشرٌعات الفاعلة والتً تنخرط فً منظومة قانونٌة واحدة ومتكاملة لمواجهة هذا النوع من الجرائم

وتطورها .فالعدٌد من الدول األوروبٌة سنت تشرٌعات خاصة بجرائم االنترنت والحاسوب مثل
برٌطانٌا ،الدنمارك ،الٌابان ،فرنسا ،المانٌا ،هولندا.
النتائج:
1
2
3
4

 الجرائم المعلوماتٌة (األلكترونٌة) فً الوطن العربً ال تزال دون مواجهة تشرٌعٌة شاملةومتطورة ٌمكن لها أن تحد من هذه الجرائم وتطورها.
 عجز األجهزة الرقابٌة فً مالحقة مرتكبً هذه الجرائم. ال ٌوجد توعٌة حقٌقٌة لهذه الجرائم ال من قبل الدولة وال االسرة وال حتى مإسسات المجتمعالمدنً.
 ال ٌوجد خطة استراتٌجٌة عند أٌة دولة عربٌة لمواجهة مثل هذه الجرائم أو تعاون مشتركبخصوصها على وجه التحدٌد.

التوصيات:
1
2
3
4
5
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 وضع خطة استراتٌجٌة لمواجهة هذه المشكلة. تعاون دولً واقلٌمً واضح ومحدد الرإٌة لمواجهة هذه الجرائم من خالل مإسسات االتصالالدولٌة.
 ضرورة تعدٌل القوانٌن الحالٌة فً فلسطٌن لمواجهة مثل هذه الجرائم ومكافحتها على وجهالسرعة.
 وضع منظومة قانونٌة متكاملة وفاعلة وواسعة لمواجهة هذه الجرٌمة وتطورها. تدرٌب كادر الدولة الرقابً على هذا النوع من الجرائم. بخصوص الخطة االستراتٌجٌة للمواجهة ٌجب أن تتضمن نوعٌة حقٌقٌة شاملة للمجتمع وسٌمافئة الشباب ،وأن تقوم مإسسات الدولة والمجتمع المدنً بدورها بخصوص مسار التوعٌة.
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