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أ م د مـوفـق عـلي عـبيـد
ســاهــر مـاضـي نـاصــر

جريمة االحتياؿ مف الجرائـ التقميدية المتجددة حػيث تأخذ اشكاؿ متطورة في

عالػـ ج ارئػـ العصر وتتجػدد مع مظاىر الحياة واالقتصاد والعػموـ فيي تعتمػد عمى
فاعػؿ يسػتخػدـ فػف الخداع بحيث يقنع ضحاياه بتسميمو امواليـ ثقة بو  ,فاالحػتياؿ
ميارة سموكيو يتقنيا بعػض المجرميف .وقد اتخذ االحتياؿ مع الزمف صور متعددة

وتنوعت اساليب المحتاليف ونشطت وسائميـ وفػقاً لمتطػور االجتماعي والتقػني في أي
بػمد  ,فكػاف لموسػػائؿ الفػنية المستخػدمة لموصوؿ بالخداع الى أمواؿ المجني عمييـ
مف خبلؿ نظاـ الحاسوب وشبكات االتصاؿ مف أىـ الوسائؿ الحديثة لتنفيذ ىذه

الصور المستحدثة مف جرائـ االحتياؿ العصرية .
أمهوة البحث :
يحظى البحث في مجاؿ الجرائـ المعموماتية بشكؿ عاـ والبحث في جريمة
االحتياؿ المعموماتي بشكؿ خاص بأىمية بالغة كونيا مف الجرائـ الجديدة والميمة

في أطار القانوف الجنائي  ,فبل يخفى عمى أحد ما ليذه الجريمة مف آثار سمبية عمى
المستوى االقتصادي لمفرد والمجتمع بشكؿ عاـ خصوصا واف الفقياء يصفونيا بأنيا
جريمة األمواؿ األولى المرتكبة عبر النظاـ المعموماتي مف حيث الحجـ  ,وبدأت

تأخذ بعدا واسعا بأبعادىا الضارة  ,فأصبحت تطاؿ الشركات الوطنية واالستثمارات
األجنبية عمى حد سواء خاصة أف ما تنصب عمية ىذه الجريمة يمثؿ بيانات أو
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معمومات أو برامج ليا قيمة مالية كبيرة وتمثؿ نوعا جديدا مف األمواؿ يعرؼ
باألمواؿ المعموماتية خصوصا أف المعمومات أصبحت أحد األطراؼ المؤثرة في

المعرفة البشرية وأصبح عمـ المعمومات أحد األدوات اليامة لحؿ المشكبلت المعقدة

في عالمنا المعاصر وأصبحت القوة في عالـ اليوـ تقاس بكـ المعمومات فمف
يستوعب القدر الكبير منيا يكوف األقوى وتكوف لو السيادة عمى اآلخريف واضحت

المعمومات أىـ العناصر في صناعة القرار البشري ويكفي لمتدليؿ عمى أىمية
المعمومات أنيا اصبحت اآلف بمثابة سمعة تباع وتشترى وتقوـ وفقا لسعر السوؽ

وعمى حسب ظروؼ العرض والطمب  ,األمر الذي أدى الى ظيور ما يعرؼ
بالسوؽ السوداء لممعمومات بجانب السوؽ الشرعية ليا .

مف ىنا تبرز أىمية البحث في ىذه الجريمة التي لـ تنؿ الحصة الوافية مف

التمحيص والبحث واف معظـ جوانبيا الزالت غامضة وتحتاج مف يسبر اغوارىا

لتقديـ الحموؿ القانونية الممكنة لمكافحة ىذه الجريمة  ,خاصة في ظؿ غياب النص
التشريعي الذي يكافح ىذا النوع مف االجراـ في بعض الدوؿ مثؿ العراؽ وباألخص

مع تعدد صور وأشكاؿ ىذه الجريمة .
اشكالوة البحث :

يمكف بياف اشكالية بحثنا في انو ال صعوبة أذا ما نص المشرع عمى بياف

تعريؼ الجريمة وتحديد أركانيا وأوصافيا فنكوف بذلؾ اماـ جريمة قد احاط بيا
القانوف ويمتزـ القضاء بيذه االوصاؼ الموضوعة ويطبقيا  ,انما ما يثير االشكالية
التي تتطمب منا البحث فييا ىي  ,خمو النصوص العقابية ذات الصمة مف االشارة

الى استخداـ الحاسوب او شبكة االنترنت في عممية االحتياؿ  ,فيثور التساؤؿ حوؿ
ىؿ تطاؿ ىذه النصوص العقابية وفقا لمقواعد العامة مرتكب ىذه الجريمة أـ ال ؟

وىؿ تصمد نصوص التجريـ اماـ حقيقة اختبلؼ تعريؼ جريمة االحتياؿ المعموماتي
عف جريمة االحتياؿ التقميدية التي حدد المشرع اساليبيا االحتيالية في القانوف عمى
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سب يؿ الحصر وليس المثاؿ ؟ مع عدـ نسياف مبدا المشروعية ( ال جريمة وال عقوبة
أال بقانوف )  ,وىؿ القياس جائز في النصوص العقابية الموضوعية ؟

أهداف البحث :
يمكف تمخيص أىداؼ بحثنا في ما يمي :

 -1بياف ماىية جريمة االحتياؿ المعموماتي مف خبلؿ التعريفات الفقيية
والتشريعية ليذه الجريمة مقارنة مع جريمة االحتياؿ التقميدية مع توضيح
خصائص جريمة االحتياؿ المعموماتي والتطرؽ الى المصمحة المحمية في
تجريـ أفعاؿ االحتياؿ المعموماتي وعدـ اىماؿ مرتكب ىذه الجريمة ( المجرـ

المعموماتي ) الذي يتمتع بصفات تختمؼ عف المجرـ التقميدي حيث سنحاوؿ

بياف ىذه الصفات .

 -2بياف مدى مبلئمة النصوص العقابية القائمة في القانوف العراقي وكفايتيا
لمتطبيؽ عمى جريمة االحتياؿ المعموماتي  ,وفي حالة عدـ مبلئمتيا او

وجود نقص فييا فما ىي المقترحات بيذا الصدد.
منهجوة البحث :
اعتمدنا في ىذا البحث عمى المنيج التحميمي في تحميؿ النصوص القانونية التي
تكافح جريمة االحتياؿ التقميدية والنصوص التي تعالج جريمة االحتياؿ المعموماتي

في التشريعات العقابية لمدوؿ األجنبية التي تنبيت لخطورة ىذا النوع مف االجراـ
وطورت تشريعاتيا مع أحدث المستجدات في تقنيات األجراـ  ,وكذلؾ بعض الدوؿ

العربية التي حاولت المواكبة وطورت تشريعاتيا في ىذا المجاؿ  ,مع االشارة الى
آراء الفقياء في مواضيع البحث وترجيح االفضؿ منيا بخصوص الجريمة محؿ
بحثنا  ,دوف اف يفوتنا بياف االحكاـ القضائية كمما امكننا التوصؿ الى حكـ منيا في

اي موضوع مف مواضيع البحث  ,مع اعتمادنا المنيج المقارف بيف تمؾ التشريعات
المختمفة التي تناولت بالتجريـ افعاؿ االحتياؿ بواسطة الحاسوب وشبكة االنترنت
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والوصوؿ ألفضؿ تشريع يمكف لممشرع العراقي االقتداء بو عند تنظيـ مكافحة الجرائـ

المعموماتية بشكؿ عاـ وجريمة االحتياؿ المعموماتي بشكؿ خاص .
هوكلوة البحث :

سنحاوؿ عرض بحثنا لماىية جريمة االحتياؿ المعموماتي حيث قمنا بتقسيمة

الى ثـــالثـــة مطالـــب نتن ػ ػ ػ ػاوؿ :

في المطلب االول التعريؼ بجريمة االحتياؿ المعموماتي مف خبلؿ التطرؽ لنشأة
جريمة االحتياؿ المعموماتي وتطورىا التاريخي والتشريعي ثـ
سنتطرؽ لمتعاريؼ المغوية والتعاريؼ المغوية والتشريعية والفقيية

لجريمة االحتياؿ بصورتييا التقميدية والمعموماتية .

وفي المطلب الثاني نتناوؿ خصائص جريمة االحتياؿ المعموماتي ونتطرؽ الى
المصمحة المحمية في تجريـ افعاؿ االحتياؿ المعموماتي ,

اما المطلب الثالث فخصصناه لدراسة مرتكب جريمة االحتياؿ المعموماتي وبياف
صفاتو التي يتميز بيا عف المجرـ التقميدي .
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الشػؾ اف جريمػة االحتيػاؿ المعموماتي ىػي خػمؼ وامػتداد لجريمػة االحػتياؿ

التقػميدية والتي استفادت مف التقنيػات الحديثػة فػي مجػاالت االتصػاؿ والحوسبة لتمد
ىذه الصورة المعاصرة مف جريمػة االحتيػاؿ ,ولمتعػريؼ بيػا ود ارسػتيا وفيميػا بشكػؿ

جيد البد مف الرجػوع الى الماضػي القريب لدراسة تطورىا التاريخي والتشريعي
والتغيرات التي طرأت عمييا بالتوازي مع التطور التقني لئلمكانيات التي يوفرىا نظاـ

الحاسوب حتى وصوليا الينا بالشكؿ الحالي  ,وذلؾ مف خبلؿ الفرع االوؿ مف ىذا

المطمب  ,وثـ سرد التعريفات التشريعية والفقيية لجريمة االحتياؿ بصورتييا التقميدية
و المعموماتية مف خبلؿ الفرع الثاني مف ىذا المطمب.
الفرعىاالول ى
نذأةىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتيىوىتطورهاىالتاروخيىوالتذروعي ى
م ػػرت جريم ػػة االحتي ػػاؿ المعموم ػػاتي ش ػػأنيا ش ػػأف جػػرائـ نظ ػػاـ الح ػػاسوب بتط ػػور

ت ػػأريخي تبعػ ػاً لتطػ ػػور ى ػػذه التقني ػػة واس ػػتخداماتيا  ,فف ػػي المرحم ػػة االول ػػى م ػػف ش ػػيوع
استخداـ الحاسوب فػي السػتينات ومػف ثػـ السػبعينات مػف القػػرف الماضػي ظيػػرت اوؿ

معالجػػات لمػػا يسػػمى ج ػرائـ الح ػػاسوب مقتصػ ػرةً ع ػػمى مقػػاالت وم ػواد صػػحفية تنػػاقش
()1
التبلعػ ػػب بالبيانػ ػػات المخزنػ ػػة وتػ ػػدمير انظمػ ػػة الحػ ػ ػػاسوب و التجػ ػ ػػسس المعمومػ ػػاتي
واالسػػتخداـ غيػػر المشػػروع لمبيانػػات المخزنػػة فػػي نظػػـ الحاسػػوب  ,وكػػذلؾ بداي ػػات مػػا

يسػػمى باالحتيػػاؿ اليػػاتفي  ,وترافقػػت ىػػذه النق ػػاشات مػػع التس ػ ػػاؤؿ حػػوؿ مػػا اذا كانػػت
ىذه الج ارئػػـ مجرد شيء عابر اـ ظاىرة جرمية مستجدة  ,بؿ ثار الجدؿ حػػوؿ مػا اذا

كانػػت ج ارئ ػػـ بالم ػػعنى القػػانوني اـ مجػػرد سػػموكيات غيػػر اخبلقيػػة فػػي بيئػػة او مينػػة
( )1نسررر ٌب الحميد ٌرررح نلٌرررم ميع ٌ رررة مي مجر اٌرررة رمي عررر أ مي مجر ررر اً
عالل دزي ر ك ه مالسكنح ٌة  2008ص.68

ن ررر مي مررر
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الحوسػ ػػبة  ,وبقػ ػػي التعامػ ػػؿ معيػ ػػا اقػ ػ ػػرب الػ ػػى النط ػ ػػاؽ االخبلقػ ػػي من ػ ػػو الػ ػػى النط ػ ػػاؽ

القػػانوني( .)1وم ػػع ت ازي ػػد استخ ػػداـ الحواس ػػيب فػػي حقب ػػة السبعين ػػات ظيػػرت ع ػػدد مػػف
الد ارس ػػات المسحػػػية و القانونػػػية التػ ػػي اىتمػػػت بجػ ارئ ػػـ الحاس ػػوب وعالج ػػت ع ػػدد م ػػف
قضايا الجرائـ الفعمية ,وبػدأ الحػديث عنيػا بوصفػػيا ظػػاىرة جرميػة ال مػػجرد سػموكيات

مرفوضة خصوصاً مع ظيور بعض الشخصيات والحػوادث التي سمطت الضوء عمى
سموكيات الخداع االلكتروني كظيور طالب الرياضيات (جوي انجريسيا) الػذي اعتبػر

استاذ خداع االجيزة االلكترونيػة  ,فقػد كػاف(جوي) طالبػاً ضػري اًر فػي احػدى الجامعػات
االمريكية عندما اكتشؼ انو يمكنو بمجػرد الصفير بتردد معيف فػي اليواتػؼ العموميػػة
التي تعػمؿ بالنقػود اف يشػجع ذلؾ الدوائر االلكترونية لمياتؼ اف تخطيء و تسمح لػو

بعمػؿ مكالمػات ىاتفيػة بعيػد المػدى دوف مقابػؿ ,وىػو مػا شػػجع مواطنػػو (جػوف د اربػر)
عاـ 1971عمى تصػمػػيـ جيػػاز اسمػػاه (بمػػو بػوكس) الػػذي يتكػوف مػف نػوع معػيف مػف

ع ػػمب الحميػػب المجفػػؼ التػػي تولػػد اش ػػارات بتػػردد مػس ػػاوي لمتػػردد ع ػػالي النغمػػة الػػذي
تستخدمو منظومة اتصاالت شركة ( (AT&Tيمكف اذا ما استعمؿ مع الصػفير ووجػو
الى سماعة الياتؼ اف يسػمح لمسػتعممو بػججراء مكالمػات ىاتفيػة مجانيػة  ,وقػد قامػت
مجمة (اسكواير) بنشر اسرار جياز (بمو بوكس) مع تعميمات لصنع ىذا الجياز ,مما

ادى الػػى زيػػادة حػػدة االحتيػػاؿ اليػػاتفي فػػي الواليػػات المتحػػدة وتكبػػد شػػركات اليواتػػؼ

خسائر جسيمة( ,)2وىو ما ادى عاـ  1972الى اعتقاؿ مصمـ الجياز (جوف د اربػر)
بتيمػػة االحتيػػاؿ اليػػاتفي وعوقػػب بػػالحبس اربعػػة اشػػير فػػي سػػجف كاليفورنيػػا المركػػزي.

وف ػػي عػ ػػاـ  1978يقػ ػػوـ ( ل ػػويس دي ب ػػايف) رئػ ػػيس عصػ ػػابة (روس ػػكو) االلكتروني ػػة
باعتراض بث احدى االذاعات عمى اليواء  ,ويقػوـ افػراد عصػابة (روسػكو) بمياجمػة

منظومػ ػػة حاسػ ػػوب وكالػ ػػة تػ ػػأجير العقػ ػػارات االمريكيػ ػػة ,وكػ ػػذلؾ يقػ ػػدـ (ايػ ػػاف مػ ػػورفي)
( )1ح .اجررً علرر ميدسررٌن ري عرر موأ ميد سررر رمانا نررز حم ميٌرر زر حي ميمج ٌررة يجن رر
رميارزٌع ا ب  2009ص.9
( )2نس ٌب الحميد ٌح نلٌة صح س لق ص.46
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لم ػػمحاكمة ك ػػأوؿ متسػػمؿ معمومػػاتي لدخ ػػولو الػػى حواسػػيب ش ػػركة ( )AT&Tاالمريك ػػية
لبلتصػػاالت ح ػػيث ق ػػاـ بتغيػػر السػػاعات الداخميػػة التػػي تحتسػػب ف ػواتير اجػػور ىواتػػؼ

المش ػ ػػتركيف مم ػ ػػا ادى ال ػ ػػى حص ػ ػػوؿ المش ػ ػػتركيف عم ػ ػػى التخفيض ػ ػػات الم ػ ػػرخص بي ػ ػػا

لبلتصاالت الميمية في منتصػؼ النيار(.)1

م ػػع دخ ػػوؿ الثمانينيػػات طف ػػا عمػػى السػػطح مفيػػوـ جديػػد لج ػرائـ الحاسػػوب ارتب ػػط

بعممي ػ ػػات اقتحػ ػ ػػاـ نظ ػ ػػـ الحواس ػ ػػيب ع ػ ػػف بػ ػ ػػعد وانش ػ ػػطة نش ػ ػػر وز ارعػ ػ ػػة الفػ ػ ػػايروسات
االلػكترونية  ,التي تقػوـ بعمػميات تػدمير الممفػات والبرامج وبدأت عممية تحػديد سمػات

مرتػكػػبي ج ػرائـ الح ػػاسوب واالن ػػترنت وظػػير مصػػطمح (المجػػرـ المعمومػػاتي) وشيػػدت

التسعػينيات تنامػياً ىائػبلً في حػقؿ ىػذه الج ػرائـ التػقػػنية وتغػػي اًر فػي نطاقيػا ومفيوميػا ,
واحدثت شبكة االنترنت تسييبلت لعمميات دخوؿ االنظمة واقتحاـ شبكات المعمومػات

وش ػ ػػكمت بيئ ػ ػػة متكامم ػ ػػة لبلس ػ ػػتثمار والعم ػ ػػؿ واالنت ػ ػػاج واالع ػ ػػبلـ و الحص ػ ػػوؿ عم ػ ػػى

المعموم ػػات( , )2ونتيج ػػة لك ػػؿ ذل ػػؾ ك ػػاف الب ػػد م ػػف م ػ ػواجية ى ػػذه االن ػ ػواع م ػػف الجػ ػرائـ
المعموماتية عامة واالحتياؿ المعػػموماتي بشػكؿ خػاص كونيػا مػف الجػرائـ االولػى التػي

بػػدأت تعػػرؼ عمػػى نحػػو واسػػع عمػػى انيػػا نػػوع جديػػد مػػف الجػرائـ  ,فتمػػت أوؿ مواجيػػة
تش ػريعية ليػػذه الج ػرائـ مػػف خػػبلؿ قػػانوف البيانػػات السػػويدي عػػاـ  1973الػػذي عػػالج

قضػػايا االحتيػػاؿ عػػف طريػؽ الحػػاسوب اضػػافة الػػى شمػػولو فق ػرات عامػػة تشمػػؿ جػرائـ
الػػدخوؿ غيػػر المشػػروع عمػػى البيانػػات الحاسػػوبية او تزويرىػػا او تحويميػػا او الحصػػوؿ

عمييا بشكؿ غير مشروع  ,ثـ صػدر عػاـ  1978قانوف فػموريدا لجػرائـ الحػاسوب فػي

الواليػات المتحػدة االمريكية حيث تـ تجريـ االحتياؿ عمى الحاسوب.

ومػػع بدايػػة الثمانينيػػات بػػدأت معظػػـ دوؿ العػػالـ بسػػف تش ػريعات مماثمػػة فقامػػت

كن ػ ػ ػ ػ ػػدا ع ػ ػ ػ ػ ػػاـ  1983بتع ػ ػ ػ ػ ػػديؿ قانوني ػ ػ ػ ػ ػػا الج ازئ ػ ػ ػ ػ ػػي لمكافح ػ ػ ػ ػ ػػة جػ ػ ػ ػ ػ ػرائـ الحاس ػ ػ ػ ػ ػػوب

كمػ ػ ػ ػ ػ ػػا صػ ػ ػ ػ ػ ػػدر القػ ػ ػ ػ ػ ػػانوف االمريكػ ػ ػ ػ ػ ػػي لبلحتيػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ واسػ ػ ػ ػ ػ ػػاءة اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الحاسػ ػ ػ ػ ػ ػػوب
( )1نس ٌب الحميد ٌح نلٌم مي صح ميس لق ذمام ص.47
( )2ح .اجً عل ميدسٌن ري صح س لق ص.10
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عػػاـ  Computr Fraud And Abuse Act1984الػػذي يعػػرؼ اختصػػا ار

( )CFAAوتػػـ تعديمػػو فػػي االع ػواـ  1991-1989-1988-1986كمػػا ص ػػدر فػػي
بريطانيا قانػوف اسػاءة اسػتخداـ الحاسػوب عػاـ 1991الػذي جػرـ االحتيػاؿ المعمومػاتي

في الفصؿ الثالث منة (.)1

الفرعىالثانيى ى
تعروفىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتي ى
سنحػاوؿ في ىذا الفرع تنػاوؿ التعريفػات المغػوية والتشريعػية والفػقيية لجريمة

االحتياؿ عموما وجريمة االحتياؿ المعموماتي كصورة مستحدثو مف جريمة االحتياؿ
التي الزالت غير واضحة المعالـ في اغمب التشريعات وخصوصا التشريعات

العربية ,وذلؾ مف خبلؿ التالي :

اوالً  :تعريف االحتيال لغة

االحتياؿ ىو الحذؽ  ,وجودة النظر ,والقدرة عمى دقة التصرؼ  ,ويقػاؿ رجؿ ُحوؿّ :

حوؿ ,بتشديد
ذو حيؿ  ,ويقاؿ  :ىو أحوؿ مف أي أكثر حيمو  ,وما أحولو  ,ورجؿ ّ
الواو أي بصير بتحويؿ األمور ,ويقاؿ تحوؿ الرجػؿ وأحتػاؿ أذا طمب الحيمة(.)2
واالحتياؿ والمحػاولة :مطالبتؾ الشيء بالحيؿ(.)3والحيمة لغة وعرفاً المكر والخديعة

والكيد لكؿ فعؿ يقصد فاعمة بو خػبلؼ مػا يقتضيو ظاىره(.)4

ومػف حيث التػسمية اختمفت قوانػيف الػدوؿ العػربية فػي ذلؾ  ,فقػد سمتيا بعض

القوانيف جريمػة (النصػب) كػقانوف العػقػوبات المػصري رقػـ ()58لسنة  1937في
( )1ميق ضً ميحكار د ح ط ق الحمي ؤر ميخب ع ٌ رة مالداٌر ل الر مالنا نرز مالدكر أ
مي رضراٌة رمالع موٌة طلمة  1ن رر مز ميدجلرً ميدقريٌرة لٌر رز يلنر ب 2011
ص.37
( )2ملب نظرر يسر ب ميمر مي درٌط ميعرز  1حم ميجسر ب ميم لرً لٌر رز لرحرب سرنة
طلع ص.759
( )3ملب نظر مي صح ميس لق ذمام ص.759
( ) 4أٌ ح دسٌب ال س ميمزمري ع ٌ ة مالداٌر ل يرً ميقر نرب ميم ميرً ح مسرة ق نرة سر ية
عساٌ قح ة ميى كجٌة ميق نرب رميسٌ سة ع مة لغحمح  1988ص.31
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المادة ( )231وكػذلؾ قانوف العقػوبات الجػزائري رقـ()156لسنة  1966المادة

( )372وقانوف الجزاء الكويتي رقـ ( )16لسنة  1961المػادة ( )231والقانػوف
الجنائي المغػربي رقػـ ()413لسنة (1959الفصؿ ,)541بػينما اطػمؽ تػسمية ىػذه

الجػريمة (االحتياؿ) قانػوف العقوبات العػراقي رقـ ( )111لسنة  1969المادة ()456
وقانوف العػقوبات لػدولة االمػارات العربيػة المتػحػدة رقـ ( )3لسنة  1987المػادة

( )399وقانوف العػقوبات االردني رقـ()16لسػنة  1961المادة( )417وكػذلؾ الػقانوف
الجػنائي السػوداني رقػـ()8لسنة  1991المادة( )1/178وقانوف العقوبات في
الجماىيرية العربية الميبية لسنة 1953المادة ( .)461ومف ذلؾ يتبيف اف اغمب

القػوانيف العػقابية العربػية اطمقت عمى ىػذه الجريمة تسمية جريمة االحتياؿ ونحف

نشايع ىذا الجانب مف الفقو

()1

الذي يفضؿ تسمية الجريمة محػؿ د ارسػتنا باالحػتياؿ

وليػس النصػب وذلؾ كػونو اسػمػـ مػف الناحػية المغػوية وكػذلؾ لكػوف مػصطمح االحتياؿ

اكثر انتشا ار واوسع داللة  ,اذ اف النصب لغة ىو االعػياء والتعب  ,كما في قوؿ
النابغة الذبػياني " كميني ليـ يا امػيمة ناصب" وقػد يػعػني النصب الػبػبلء والػشػر كػما
فػي قػولو تعػالى فػي القػرآف الكػريـ{ واذكر عبدنا أيػوب أذ نػادى ربػو أنػي مػسني

الشيطاف بنصب وعذاب }(,)2وقػد تعػني كػممة النصب العداوة فػيقاؿ نصب فػبلف
لفػبلف اذا عػاداه وتجػرد لػو( ,)3فالمعنى المغوي لكممة نصب متشعب ومفيومة ال

يغطي المعنى المراد بالجريمة موضوع البحث ,لذا نتمنى لو اف التشريعات العربية

تتجو نحو تسمية ىػذه الجريمة بجػريمة االحػتياؿ بدال مػف جريمة النصب لتحقيؽ نوع

مف التوحيد في المصطمحات القانونية العربية.

( )1أٌ ح دسٌب ال س ميمزمري مي صح ميس لق ذمام ص.31
( )2سر (ص) آٌة .41
صح س لق ص.643
( )3ملب نظر

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنـة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

أ م د مـوفـق عـلي عـبيـد
سـاهـر مـاضـــي نـاصـر

193

ثانيا  :التعريف التشريعي :
االصؿ اف المشرع ال يمجأ الى تعريؼ الكممات أو االلفاظ القانونػية النيا الفػاظ

واردة في نصوف يتعيف تطبيقيا في الحاؿ والمستقبؿ ومف ثـ ال يمزـ المشرع نفسو
بتعريفات قد تقيده او تؤدي الى افػقاد المػرونة الواجبة فػي االحػكاـ القانػونية ,والمعمػوـ

اف صياغة التعػاريؼ لػيست مػف مياـ المشرع وانما مف اختصاص الفقياء(,)1
فالتعريؼ ميما بذؿ في صياغتو مف جيد ودقة فمف يأتي جامعػا لكؿ المعاني

المطموبة ,اف جػاء كػذلؾ في زمػف فػقد ال يػستمر فػي زمػف آخر.

وفيما يمي بعض التعريفات في القوانيف العربية واالجنبية لجريمة االحتياؿ

بصورتييا التقميدية والمعموماتية وذلؾ لبياف التطور الذي شيدتو ىذه الجريمة
بصورتيا المعموماتية عف جريمة االحتياؿ التقميدية مػف خػبلؿ ىػذه التعريفػات

المخػتمفة  :عػرؼ القانوف()2الكويتي جػريمة االحتياؿ " االحتياؿ كؿ تػدليس  ,يقػصد
بػو ايقػاع شخػص في الغػمط الػذي كػاف واقعا فػيو لحمػمو عػمى تسميـ مػػاؿ في حيازتو,

وترتب عميو تسميـ الماؿ لمفاعؿ أو لغيره  ,سواء كػاف التػدليس بالقوؿ او الكتابة او
()3

االشارة" كما عرؼ القانوف

البحريني جريمة االحتياؿ بانيا "كؿ بيػاف اعطي عف

امر واقعي ماضي او حػاضػر ,مع عػمػـ الػشخػص الػذي اعػطػاه بػانػو كػاذب او مػع

عػدـ اقػتػناعػو بػصػحتػو  ,وكػػؿ اخػفػاء مقػصػود  ,او بيػاف كػاذب مػقػصػود عػف صحػة
امػر يعػتػبر احػتػياالً عمى النػاس .

ومػف القوانيف االجػنبية التػي عرفػت جريمة االحتػياؿ القػانوف()4االيػطالي بانيا

"تػمػؾ الجػريمة التي تتػحقػؽ مػف خػػبلؿ قػياـ الجػاني بجيقاع الػغػير فػي الغػمط عػف
طػريؽ تػغيير الحػقيقة او الحيمة  ,فيجػمب لػنفػسو او لغػيرة نػفػع غػير مػشػروع مػسببا

( )1د ح ه أ ص يح الحميفا ح ع ٌ ة مالداٌ ل ح مسة ق نة س ية عساٌ قح ة ميى
كجٌة ميح مس ز ميمجٌ ع مة مينع ح ميرطنٌة يً ن لجس يجسطٌب سنة 2008ص.8
( )2مي ح ( )231ي نرب ميمقرل ز ميكرٌاً يأ 16يسنة .1960
( )3مي ح ( )242ي نرب ميمقرل ز ميلد ٌنً يأ  15يسنة . 1976
( )4مي ح ( )640ي نرب ميمقرل ز مالٌط يً يسنة .1930
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بػذلؾ ضػر اًر بالغػير" .وبالرغػـ اف اغػمب التشريعات المقارنػة لػـ تورد في متف
نصوصيا تعريفا لجػريمة االحتياؿ بؿ اكتفت ببياف صػور ارتكػاب االفعػاؿ عػمى

سػبيؿ الحصر ,لكننا نستطيع اف نستشؼ تعريؼ جريمة االحتياؿ في ىذه التشريعات
العقابيػة العربيػة مف خبلؿ تطرقيا لمرتكب ىذه الجريمة بالرغـ مف عدـ تعريفيا ليا
()1

بشكؿ مباشر ,ومف ىذه الػقػوانػيػػف الػقػػانػػوف

الع ػ ارقػي الذي أشػػار:

 -1كؿ مف توصؿ الى تسمـ او نقؿ حيازة ماؿ منقوؿ مػمػموؾ لمػغير لنػفسػو اوالى
شخػص آخػر وذلؾ بجحدى الوسػػائؿ التػاليػة :
أ .باستعمػاؿ طرؽ احتيالية .

ب .باتخاذ اسـ كاذب أوصفة غػير صحيحػة أو تػقريػر أمػر كاذب عف اقعة
معينة متى كاف مف شأف ذلؾ خدع المجني عمية وحممو عمى التسميـ .

 -2كؿ مف توصؿ بجحدى الطرؽ السابقة الى حمؿ آخر عمى تسميـ او نقؿ حيازة
سند موجد لديف او تصرؼ في ماؿ او ابراء او عػمى أي سند آخػر يمكف
استعمالو إلثبات حقوؽ المػمكية او أي حػؽ عػيني آخر ,او توصؿ بجحدى
الطػرؽ السابقة الى حػمؿ آخر عمى توقيع مثؿ ىذا السند او اتبلفو او تعديمو .

امػا التعاريؼ التشريعية لجػريمة االحػتياؿ المعػموماتي فػقد سػارت الػتشريعات التي

جرمت ىذا النػوع مػف االحتياؿ باف وضػحتو مف خبلؿ مرتكب الجريمة (المحتاؿ)
()2

ومنيا القانوف االلماني

الػذي اشار :كػؿ مف يقوـ بنية الحصوؿ لنفسة او لشخص

ثالث عمى منفعة مادية غير مشروعة  ,باألضرار بممتمكات الغير ,عف طريؽ

التأثير في نتيجة المعالجة االلية لمبيانات  ,مف خبلؿ برمجة غػير صحيحة ,او
اسػتعماؿ بيانات غير صحػيحة او غػير مكتممة  ,او عف طريؽ االستعػمػاؿ غير
المػصرح بػو لمبيػانات  ,او عػف طػريؽ التػدخػؿ غػير المػصرح بػو في عمػمية المػعػالجة

( )1مي ح ( )456ي نرب ميمقرل ز ميم ميً يأ ( )111يسنة 1969مي محل مين يذ .
( )2مي ح ( )A/263ي نرب ميمقرل ز مالي نً ريم امحٌالز كثٌ مخ ه ا أ  1994ر اري اجى
مي ريعwww.iuscopm.org
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ذاتػيا يػعاقب....كما حػذا المشرع الػيوناني حػذو المشػرع االلػماني فػقد بيػف صػور

ارتػكاب جريمػة االحتياؿ المعموماتي التي نستطيع اف نستخمص منيا تعريؼ ىذه

الجريمة حيث ذكػر القانػوف( :)1يعػد مرتكباً لجريمة االحتياؿ المعموماتي  ,كػؿ مػف

يقوـ بالتأثير فػي المػعمومػات المبرمجة عػف طريؽ برمجة غير سميمة  ,او عف طػريؽ
التدخؿ اثنػاء تطبيؽ البرنامج  ,او عػف طريؽ استعمػاؿ بيانات غير سميمة او غير
مكتممة او بأية طريقة اخرى  ,مما يػترتب عمػيػة حدوث اضرار لممػتمكات الغير,

عمى اف يػكوف ذلؾ بػنية اثراء نػفسة او غيػرة بربػح غير مشروع  .كػما اطػمقت
االتفاقػيػة االوربػية حػوؿ الجريمػة االفت ارضػيػة (اتفاقية بودابست لعاـ )2111

 Europe Convention On Cyber-Crimeتسمية (االحتياؿ المرتبط
بالحاسوب) عػمى جػريمة االحػتياؿ المعػموماتػي واعتبر اف جػريمة االحػتياؿ

المعموماتي تقع(" )2عػػندما يػقوـ شخػص عػف قػصد  ,وبػدوف وجػػو حؽ  ,وعمى نحو
يسبب خسارة في ممتمكات الغير بما يمي :

أ -أي ادخاؿ او تعديؿ او حذؼ او كتـ لبيانات الحاسوب.

ب -أي تدخؿ في وظائؼ نظاـ الحاسوب.

وبنيػػو احتياليػػو او غيػػر ش ػريفو بغػػرض الحصػػوؿ دوف حػػؽ عمػػى منفعػػة اقتصػػادية

لنفسػػو او لغي ػره" ام ػػا ( القان ػػوف العربػػي االسػػتر شػػادي لمكافحػػة ج ػرائـ تقنيػػة انظمػػة
المعمومات وما في حكميػا ) المعتمػد مػػف قبػؿ جامػػعة الػدوؿ العربيػة عػاـ  2113فقػد

اورد وصفاً لجريمة االحتياؿ المعموماتي والتي اطػمؽ عػمييا تػػسمية ( جريمػة االحتيػاؿ
عػػف طريػػؽ الشػػبكة المعموماتيػػة والحاسػػوب ) حيػػث اشػػار القػػانوف

()3

"كػػؿ مػػف توصػػؿ

عػػف طريػػؽ الشػػبكة المعموماتيػػة او احػػد اجي ػزة الحاسػػب االلػػي وم ػػا فػػي حكميػػا  ,الػػى
اررررررررررري اجررررررررررى

( )1مي رررررررررر ح ( ) A386يرررررررررر نرب ميمقرلرررررررررر ز ميٌرنرررررررررر نً يمرررررررررر أ1591
مي ريع www.jurist.law.edu
( )2مي رررررر ح ( )8ررررررب ماف يٌررررررة لرحملسررررررز رلنرررررررح مالاف يٌررررررة اررررررري اجررررررى مي ريررررررع:
www.conventions.co.int
حي ي ك يدة ع موأ اقنٌة منظ ة مي مجر ز ر يً
( )3مي ح ( )10ب ميق نرب ميم لً مالسا
دك ه رهر اري اجى مي ريع ماليكا رنًwww.protectionproject.org/wp./12
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االسػػتيبلء لنفسػػو او لغي ػره  ,ع ػػمى مػػاؿ م ػػنقوؿ او عمػػى س ػػند او توقيػػع ى ػػذا ال ػػسند ,

وذلؾ باالستعانة بطريقة احتيالي او اتخاذ اسـ كاذب او انتحاؿ صفة غير صحيحة,
متػػ ػ ػ ػ ػ ػػى كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف ذلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػانو خػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع المجنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو  ,يعاقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب"....

وقد سار المشرع العراقي عمػى نفػس الػنيج فػي مشػروع قػانوف جػرائـ المعموماتيػة الػذي

لػػـ يص ػػدر حتػػى تػػاري اعػػداد ىػػذا الرسػػالة حيػػث قػػاـ بتحديػػد اسػػموب ارتكػػاب افعػػاؿ
االحتياؿ المعػمومػاتي مػف خػبلؿ اسػتخداـ نظػاـ الحاسػوب او شػبكة المعمومػات ,وذلػؾ

لبلسػػتيبلء عمػػى امػواؿ الغيػػر او ب ارمػػج او بيانػػات او بطاقػػات الكترونيػػة او شػػفرات او
سندات او عبلمة تجارية او استػخدـ بطػاقػة الكترونيػة غير شرعية  ,كما قاـ بتعريػؼ

االحتياؿ

()1

بانػو "التسبب بالحػاؽ الضػرر عػف قصد وبػدوف وجػو حػػؽ ,بنيػػو االحتيػػاؿ

لتحق ػػيؽ ال ػػمصالح و المناف ػػع بطريق ػػة غ ػػير مػشروع ػػة لمػفاع ػػؿ او الغ ػػير عػػف طري ػػؽ :

استخدـ عمداً نظاـ الحاسوب او شبكة المعمومات".....
ثالثاً  :التعريف الفقهي

قبػؿ الدخوؿ بالتػعاريؼ الفقيية لجػريمة االحػتياؿ المعموماتي ارتأينا اف ندرج بعض

التعاريؼ الفقيية لجريمة االحتياؿ التقميدية كونيا االسػاس الذي تطورت منة الجػريمة
موضػوع دراستنا فالمستحدث فييا ىو وسيمة االحتياؿ عمى المجني عمية مف اجؿ

خداعة واالستيبلء عمى امػوالو بمختمؼ صور ىذه االمواؿ.

أختمؼ الفقياء والشراح في الوصوؿ الى تعريؼ محدد لجريمة االحتياؿ التقميدية

وذلؾ باختبلؼ الزاوية التي ينظر كػؿ منيـ ليػذه الجريمة وايػضا باخػتبلؼ التشريعات

العقابية التي ينتمي الييا ىؤالء الفقياء  ,وفيما يمي نماذج مف ىذه التعريفات:

( )1مي ررررر ح ( ) 11ررررر رو يررررر نرب ميعررررر موأ مي مجر اٌرررررة ميم ميرررررً ارررررري اجرررررى مي ريرررررع
ماليكا رنً www.slideshare.net/hamzoz/1-25979225
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جريمة االحتياؿ بانيا " االستيبلء عمى الحيازة الكاممة لماؿ

الغير بوسيمة يشوبيا الخداع تسفر عف تسميـ ذلؾ الماؿ" وعرفػيا آخر

()2

بانيا "

استػعماؿ وسػيمة مف وسػائؿ الػتدليس التي نص عمييا القانوف عمى سبيؿ الحصر

لحػمؿ المجني عمػية عمى تسميـ الجاني ماالً ممػموكاً لغيرة نتيجة الوقوع في الغمط "
()3

وعرفت ايضا

بانيا " االستيػبلء عمى ماؿ منػقوؿ مممػوؾ لمغير باستعماؿ طرؽ

احتيالية بنية تممكو "

()4

اما في الفقو العراقي فيناؾ مف عرؼ جريمة االحتياؿ

بانيا " تمػؾ الجريمة التي

تتحقػؽ مػف خبلؿ استعماؿ الجاني لوسيمة مف وسائؿ التدليس المنصوص عمييا

حص اًر في القانوف  ,بقصػد ايياـ المجني عمية وتظميمو وحممة عمى تسميـ ماؿ منقوؿ
ممموؾ لػغير الجػاني" وعرفػيا فػقيو عػراقي آخر( )5بانيا " تمؾ الجريمة التي تتحقؽ مف
خبلؿ توصؿ الجػاني  ,او شخػص آخػر الػى تسمـ ماؿ منقوؿ ممموؾ لمغير بدوف
وجػو حؽ ,نتيجة استخداـ الجػاني إلحدى وسػػائؿ الخػداع المنصوص عمييا في
القانوف عمى سبيؿ الحصر ,والتي تسفر عف وقوع المجني عمية في الغمط الدافع

لمتسميـ ".

وبػعد تنػاوؿ التػعريفات الفػقيية لػجريمة االحػتػياؿ بصػورتيا التقميدية نتناوؿ

تعريفاتيا الفقػيية بصورتيا المعموماتيػة  ,لقد تعددت ايضا تعريفات جريػمة االحػتياؿ

المعموماتي وتعػددت كػػذلؾ تػسمياتيا فاسػتخدـ البعض تػسمية الغػش المعموماتي
واسػػتخدـ آخػروف تسمية غش الحػاسػػوب وكذلؾ اسماه البعػض االحتياؿ المرتبط
ن ررررر مي مررررر

( ) 1ح دسرررررب صررررر حق مي صرررررف ري يرررررً يررررر نرب ميمقرلررررر ز ميخررررر ص
ل إلسكنح ٌة  1975ص.394
( )2ي حٌرم ٌدٌررى ملررر ررهنلم مينظ ٌرة ميم ررة يجطر ق مالداٌ يٌررة يرً ميقر نرب مي صر ي مي قر ب
س ية حكار مه كجٌة ميدقرق ع مة اٌب س  1984ص.291
( )3مد ررح ررريً ا ر ملرخطررره ر ح ير نرب ميمقرلر ز ميقسررأ ميخر ص عر موأ مالااررحم اجررى
 1994ص.196
مال رمل حم مينهضة ميم لٌة ميق ه
لغحمح  1967ص.420
( )4ح د ٌح ميسمحي ع موأ مالااحم اجى مال رمل طلمة مي م
( )5مٌ ح دسٌب ال س ميمزمري صح س لق ص.38
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بالحاسوب  ,ولكف كػؿ التسميات والتعاريؼ تمتقي اغػمبيا حوؿ وصؼ الجرـ بانو
سموؾ احتيالي او خداعي مرتبط باستخداـ الحاسوب يػيدؼ مرتكبة الى تحػقيؽ فائدة
()1

او مػصمحة مػالية  ,ومػف ىذه التعريفات في الفقو

االحػتياؿ المػعموماتي ىػػو " أي

سمػوؾ احتيالي ينتيج منيج الحػوسبة بنية الحػصوؿ عػمى امتياز مالي" كػذلؾ عػرؼ
()2

فقيو آخر االحتياؿ المعموماتي

بانو " التبلعب العمدي بمعمومات وبيانات تمثؿ

قيما مادية يختزنيا نظاـ الحاسب االلي ,او االدخاؿ غير المصرح بو لمعمومات
وبيانات صحيحة  ,او التبلعب في االوامر والتعميمات التي تحكـ عممية البرمجة ,

بناء
او أي وسيمة اخرى مف شانيا التأثير عمى الحاسب االلي حتى يقوع بعممياتو ً
عمى ىذه البيانات او االوامر او التعميمات  ,مف اجؿ الحصوؿ عمى ربح غير

مشروع والحاؽ الضرر بالغير"

امػا منػظمة االمػـ الػمتحدة  ,فػقد اقػرت تػعريؼ االحتياؿ المعموماتي بػناءا عمى

توصية المجمس االوربي رقـ( )R9/89الذي جاء فييا

()3

" انو االدخاؿ او المحو او

التػعديؿ او كبت الػبيانات او يرامج الحاسوب  ,او التدخؿ المؤثر في معالجة

البيانات التي تسبب خسارة اقتصادية او فقد حيازة ممكية شخص آخر ,بقصد
الحصوؿ عمى كسب اقتصادي غير مشروع لو او لشخص آخر" واف جاز لنا انتقاد
ىذا التعريؼ فنبلحظ انو واف جاء شامبل واسػع الػنطاؽ وتػناوؿ اسػاليب ارتػكاب
جريمة االحتياؿ المعموماتي أال اف ىذا النيج غالبا ما ينتقد ألنو بتعداده ألساليب

ارتكاب الجريمة فانة يصبح قاص ار عف االحاطة بالصور الجديدة التي قد تظير بيا

ىذه الجريمة مستقببلً السيما ونحف نعيش عصر تشيد فيو التقنية المعموماتية تطو ار

متسارعا وبشكؿ يومي .

( )1ح ا ر د ررح ملررر لك ر لررب ٌرررنس ميع ر موأ مين رروة اررب مسرراخحمأ مالنا نررز حم مينهضررة
 2004ص.411
ميم لٌة ميق ه
( )2ح ن وجة ار حل د رح ي ٌرح يرر ه عر موأ ميد سر ماليرً مالياصر حٌة ميطلمرة  1ن رر مز
ميدجلً ميدقريٌة لٌ رز  2005ص.425
( )3نهال الحميق ح مي ر نً ميع موأ مي مجر اٌة ميطلمة مالريى حم ميثق ية يجن ر رميارزٌرع
ا ب مال حب  2008ص.188
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ومػػ ػػف تعريف ػ ػػات ج ػ ػ ػريمة االحػ ػ ػػتياؿ المعموم ػ ػػاتي تعري ػ ػػؼ مػ ػ ػػكتب التحقيق ػ ػػات الف ػ ػػدرالي

االمريكػػي "أي مخطػػط احتيػػالي عبػػر االنترنػػت  ,يمعػػب دو اًر ىام ػاً فػػي عػػرض السػػمع
والخ ػػدمات غي ػػر الموج ػػودة أصػ ػبلً أو طم ػػب دف ػػع ثم ػػف تم ػػؾ الخ ػػدمات أو الس ػػمع عػ ػػبر

الش ػ ػػبكة"

()1

كػ ػ ػػذلؾ عرفتػ ػ ػػيا و ازرة العػ ػ ػػدؿ االمريكي ػ ػػة باني ػ ػػا "شػ ػ ػ ػ ػػكؿ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف التخطي ػ ػ ػ ػػط

االح ػ ػػتيػػالي ,الػذي يستخػ ػ ػػدـ محتػ ػػويات االنترنت ,كالدردشة  ,البريد الكتروني الم ػواقع

االلكتروني ػػة  ,لتقػ ػػديـ صػ ػػفقات احتيالي ػػة أو ألرس ػػاؿ نت ػػائج االحػ ػػتياؿ ال ػػى الػ ػػمؤسسات
مالية"

()2

ونػبلحظ مػف التعريفيف السابقيف انػيما تناوال جانب واحػد مف جػريمة االحتياؿ

المعموم ػػاتي وى ػػو االحتي ػػاؿ عب ػػر االنترن ػػت واىم ػػؿ االحتي ػػاؿ المعموم ػػاتي ف ػػي نط ػػاؽ
الحػػػاسوب والش ػػبكات المػ ػػحمية دوف الولػ ػػوج ال ػػى االنػ ػػترنت الف االح ػ ػػتياؿ المعػ ػػموماتي

يشػ ػػمؿ الجػ ػػانبيف وال يقتصػ ػر عم ػػى االحتي ػػاؿ عػ ػػبر االنترن ػػت الم ػػذكور ف ػػي التعػ ػريفيف

السػػابقيف ,كمػػا اف الت ػػعريفيف ح ػػص ار وس ػػائؿ االح ػػتياؿ ب ػػعرض السػػمع والخػػدمات غيػػر
الموجػػودة او تقدي ػػـ الصػػفقات االحتياليػػة ,وي ػػرى الب ػػاحث اف طب ػػيعة وس ػػائؿ االح ػػتياؿ

صعبة الحػػصر فاألفضػؿ عػػدـ ذكػػرىا فػي تػػعريؼ الجريمػة .كػػما عرفتػػيا لجػػنة تػدقيؽ
الحسػابات فػي المممكػة المتحػدة( )Audit Commissionحيػث اطمقػت عمييػا تسػمية
(غش الحاسب االلي) بانيا "أي سموؾ احتيالي او خداعي مػرتبط بػالكومبيوتر ييػدؼ

شخص بواسطتو الى كسب فائدة او مصمحة مالية"

()3

وال يسمـ ىذا التعريؼ مف النقد

كونو ربط مفيوـ االحتياؿ باليػدؼ منو وىو تحقيؽ الجاني لمفائدة المالية لنفسػة  ,فقػد
يك ػػوف الي ػػدؼ الح ػػاؽ الض ػػرر ب ػػالمجني عمي ػػة فق ػػط كم ػػا س ػػنبلحظ ف ػػي االمثم ػػة الت ػػي
سندرجيا عند تناولنا لصور االحتياؿ المعموماتي في الفصؿ الثالث.

( )1ميق ضً ميحكار د ح ط ق الحمي ؤر ميخب صح س لق ص.38
(2) Micheal Kunzand Patrick Wilson :computer crime and computer fraud ,
Univesity of Mayland , 2004 , p12.
( )3د رح مد ح ال لنة ع موأ ميد سر رملم حه ميحريٌة حم ميثق ية يجن رميارزٌع ا ب
مال حب  2005ص.55
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بناءا عمى ما تقدـ  ,واف جاز لنا اف نورد تعريفا لجريمة االحتياؿ المعموماتي

فنػستطيع القوؿ انيا "االستػيبلء عف طريؽ الشبكة المعموماتية او جػياز الحاسوب او
مػا في حػكميما  ,عمى مػاؿ ما او معمومات او برامج او عمى سند يتضمف تعيدا او

اء او أي امتياز مالي آخر ,وذلؾ عف طريؽ خداع المجني عمية  ,او خداع
ابر ً
الحاسوب او اآللة الخاضعة لسيطرة المجني عمية  ,والحاؽ الضػرر بو " فيذا
التعريؼ ال يظير بصورة مقتضبة تخؿ بالمعنى  ,كما جاء في بعض التعاريؼ

السابقة وال يحصر وسػائؿ االحػتياؿ بما ال يسػتوعب تػطورات ىػذه الوسائؿ مسػتقببلً ,

كمػا يػستوعب التعريؼ الخداع الموجو لآللة التي تقػع عمييا بعض اساليب االحػتياؿ,
وايضا يستوعب التػعريؼ االحتياؿ في نطاؽ الحاسوب وفي نطاؽ االنترنت  ,كذلؾ

يراعي التعريؼ طبيعة الماؿ الذي يقع عمية فعؿ االستيبلء والتسميـ المعنوي الذي

يقوـ بو المجني عمية لمجاني ,ولعؿ عبارة( ماؿ ما ) الواردة في التعريؼ تؤكد صحة

رأينا ىذا .
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بما اف جريمة االحتياؿ المعموماتي كغيرىا مف الجرائـ المعموماتية  ,ىي افراز

ونتاج لتقنية المعمومات  ,فيي ترتبط بيا وتػقوـ عػمييا  ,ومػع ازدىػار حػجـ ودور

ىػذه التػقنية فػي القػطاعات المػختمفة ادى ذلؾ الى اعػطاء ىػذا الػنوع مف الجػرائـ ,
لوناً او طابعاً قانونياً يميزىا عف غيرىا وذلؾ بمجموعة مف الخصائص سنحاوؿ
توضيحيا في الفرع االوؿ مف ىذا المطمب  ,وسنتناوؿ في الفرع الثاني المصمحة

المحمية في تجريـ افػعاؿ االحتياؿ  ,فالمػشرع ال يقصد بتػجريـ أي فػعؿ غير مشروع
مجرد التجريـ او الجزاء  ,لكنة تقرير حماية جنائية لمصمحة جديرة بيذه الحماية .
الفرع االول
خصائص جريمة االحتوال ادعلومايت
لع ػػؿ اب ػػرز خص ػػائص جريم ػػة االحتي ػػاؿ المعموم ػػاتي والت ػػي ق ػػد تك ػػوف خص ػػائص
مشتركة ألغمب الجرائـ المعموماتية ىي ما يمي :
اوالى:ىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتيىمتعدوةىالحدودىاوىجرومةىرابرةىللدول ى
بما اف المجتمع المعموماتي ال يعترؼ بالحػدود الجغرافية وىو مجتمع مػنفتح عػبر
شبكات تخػترؽ الزماف والمػكاف دوف اف تػخضع لػحرس الحػدود ,فػغالبا ما يػكوف

الػجاني في بمد والمجني عمية في بمد آخر ,كما قد يػكوف الضرر المتحصؿ في بمد

ثالث في الوقػت نفسو ,وعمية تعتبر جريمة االحتياؿ المعموماتي  ,شكبلً جديداً مف
الجرائـ العابرة لمحدود الوطنية أو االقميمية أو القارية( ,)1وىذه الخػصيصو خمػقت
العػديد مف الػمشاكؿ حػوؿ تحديد الدولة صاحبة االختصاص القضائي بيذه الجريمة,

وكػذلؾ حوؿ تػحديد الػقانوف الواجب تطبيقو باإلضافة الى اشػكاليات تتػعمؽ بججراءات
( )1أس ة أد ح مي ن اسة رآخ رب ع موأ ميد س ماليرً رمانا نرز ح مسرة ادجٌجٌرة ق نرة
ا ب مال حب  2001ص.106
حم رمول يجن
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المػبلحقة القضائية  ,وغير ذلؾ مف النقاط التي تثيرىا الػجرائـ العػابرة بػشكؿ عػاـ,
وبػالنتيجة لػيذه الػطبيعة الػخاصة لػجريمة االحػتياؿ المػعموماتي بػشكؿ خػاص والجػرائـ

المعموماتية بػشكؿ عاـ ,ونظ اًر لمخطورة التي تشكميا عمى المستوى الدولي ,والخسائر
التي قد تتسبب بيا ,تعالت االصوات الداعية الى التعاوف الدولي الكثيػؼ مف أجػؿ

التػصدي لػيذه الػجرائـ( ,)1ويتػجسد ىػذا الػتعاوف في المعاىدات واالتفاقيات الدولية
التي تعمؿ عمى توفير جو مف التنسيؽ بيف الدوؿ االعضاء االمر الذي يكفؿ

االيقاع بالمجرـ المعموماتي وتقديمة الى القضاء العادؿ ,وتكمف أىـ المشاكؿ
المتعمقة بالػتعاوف الػدولي بيذا الشػأف ,فػي انػو ال يوجد مػفيوـ عاـ مشترؾ بيف الدوؿ
حوؿ صور النشاط المػكوف ليذه الجريمة  ,باإلضافة الى نػقص الخبرة لدى الشرطة
وجيات االدعاء والقضاء في ىذا المجاؿ لتمحيص عناصر الجريمة وجمع االدلة

عنيا لئلدانة  ,يشكؿ عائقا كػذلؾ اماـ التعاوف فػي مجاؿ مػكافحة ىذا النوع مف

الجرائـ(.)2

وتمثؿ ىذه الخصيصة اىـ فػارؽ بػيف جريمػة االحتيػاؿ المرتكبػة فػي العػالـ المػادي

( االحتيػػاؿ التقميػػدي ) وجريمػػة االح ػػتياؿ المرتكبػػة فػػي العػػالـ االف ػػتراضي ( االح ػػتياؿ
المعمومػػاتي ) ,حػػيث تبػػرز شػػخصية الجػػاني فػػي االولػػى ويكػػوف ىنػػاؾ اتصػػاؿ مػػادي
بػػيف الجػػاني والضػػحية  ,امػػا فػػي الثانيػػة فػػتتـ افػػعاؿ االحتيػػاؿ دوف الحاجػػة الػػى بػػروز
مػػادي لمجػػاني اذ يكتفػػي الجػػاني بأعػػداد موقػػع أو برمجػػة سػػمعية مرئيػػة يقػػوـ بأعػػدادىا

لبلحتيػػاؿ عمػػى المجنػػي عميػػة بقصػػد االسػػتيبلء عمػػى اموالػػو ,ف ػػعوضاً عػػف الجسػػد أو
الييئػ ػػة فػ ػػي العػ ػػالـ المػ ػػادي يكػ ػػوف ىنػ ػػاؾ الموقػ ػػع االلكترونػ ػػي او الخػ ػػادـ فػ ػػي العػ ػػالـ

المعموماتي(.)3

( )1نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.52
ركالز ميسٌ سرة ميعن وٌرة مي م صر يرً عر موأ نظرأ مي مجر ر ز
( )2ارض د ح دً ميحٌب
(ميكر لٌرا ) ر ية ا ل قح رة ميرى مي رؤا ميسر حس يجع مٌرة مي صر ٌة يجقر نرب ميعنر وً
حم مينهضة ميم لٌة ميق ه  1993ص.362
( )3ح د ح مي ن ري ع موأ مينص مي سادحثة حم ميكا ميق نرنٌة مي دجة ميكل ى ص
 2008ص.85
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ثانواى:ىصعوبةىأكتذافىواثباتىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتيى ى
ال تػحتاج جػريمة االحػتياؿ المعموماتي الى أي عنؼ أو سفؾ لمدماء او اقتحاـ

مكاف لسرقة االمواؿ ,وانما ىي أرقاـ وبيانات تتغير أو تمػحى تماماً مف السػجبلت
المػخزونة في ذاكرة الحاسوب ,وألنيا -في اغمب األحياف -ال تترؾ أي أثر خارجي
مرئي ليا  ,فأنيا تكوف صعبة االكتشػاؼ  ,ومما يػزيد مف صعوبة ذلؾ  ,عػدـ وجػود

أي أثػر خػارجي لما يػجري خػبلؿ تػنفػيذىا مػف عمػميػات او افػعاؿ اجػرامية  ,حيػث

تػتـ بالنبػضات الكيربػائية نػقؿ البػيانات والمعمومات كما اف ىذه الجريمة شأنيا شاف
أغمب الجرائـ المعموماتيػة االخرى ,ترتكب غالبا -كما سبؽ اف ذكرنا -عمى صعيد

اكثر مف دولة باستخداـ شبكة االنترنت ودوف تحمؿ عبء االنتقاؿ( ,)1كما اف

المػجني عميػة احيانا يمعب دو اًر رئيسيا في صعوبة اكتػشاؼ وقػوع جػريمة االحػتياؿ
المػعموماتي حػيث تػحرص اكػثر الجػيات التػي تتػعرض انظمتيا المعموماتيػة لؤلحتيػاؿ
وتمنى بػخسائر فادحػة مػف جػراء ذلؾ ,عمػى عػدـ الكشؼ حتى بيف موظفييا عػما

تعرضػت لػو وتكتفي بأتخػاذ أج ػراءات اداريػة داخػميػة دوف االبػػبلغ عنػيا لمسمطػات

المختصػة تجنباً لبلضرار بسمعتيا ومكػانتيا وىػز الػثقة في كفائتيا( ,)2وتبدو ىذه

الحالة اكثر وضوحاً في المؤسسات المالية كالبنوؾ والمؤسسات االدخارية ومؤسسات
االقراض ,حيث تخشى مجالس اداراتيا ,اف تؤدي الدعاية السمبية التي تنجـ عف
كشؼ ىذه الجرائـ أو اتخاذ االجراءات القانونية حيػاليا الى تضػاؤؿ الثػقة فيػيا مف

جػانب المتعامميف معيا  ,ويرى البعض اف لممجني عمية دو اًر يثير الريبة في بعض
االحواؿ فيو يشارؾ في الجريمة بشكؿ غير مػباشر نػتيجة القػصور االمني في

كالة مالالز ميدحٌثة

( )1ح ه أ د ح ي ٌح ساأ ي نرب ميمقرل ز ر خ ط اقنٌة مي مجر ز
أسٌرط  1994ص40
( )2د ح الحهللا ألرلك سرال م رسرراة عر موأ مي مجر اٌرة عر موأ ميكر لٌررا رمالنا نرز
مي كا ميم لً ميدحٌث مالسكنح ٌة  2011ص.97
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انػظمتة المػعموماتية مع االمػكانية بتػبلفي ىذا القػصور بتػطوير نظـ االمػف الخػاصة

بانػظمة الحػواسيب وشػبكاتيا(.)1

ومف الجدير بالذكر انو حػتى في حػالة اكتشاؼ وقوع الجريمة واالبػبلغ عنيا

,فػاف اثػباتيا امر يحيط بو الكثير مف الصعاب  ,حيث اف ارتكابيا في بيئة

الحاسوب واالنترنت يجعؿ عممية طػمس الدليؿ ومػحوه كمياً ,مف قػبؿ الفػاعؿ امػر فػي

غايػة السيولة ,فاذا كػانت الجريمة التقميدية تخمؼ اثا ار مػادية في مسرح الجريمة مما

يفسح المػجاؿ امػاـ سمطات التحري والتحقيؽ لمكشؼ عف تفاصيؿ ىذه الجريمة وذلؾ
عف طػريؽ المعاينة والتحفظ عمى االثار المادية  ,لكف فكرة مسرح الجريمة في

جريمة معموماتية يتضائؿ دورة فػي االفصاح عف الحػقائؽ المػؤدية لؤلدلة المػطموبة,

ممػا يمزـ البػحث عػف ادلة جديدة ناتجة مف ذات نػظاـ الحاسوب  ,ومف ىنا تبدأ
مػشكمة قػبوؿ ىذه االدلة أف وجػدت ,ومدى مصداقيتيا في اثبات وقائع الجريمة(.)2

ثالثاى:ىادلوبىارتكابىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتي ى
تتػميز جريػمػة االحتيػاؿ المعػموماتي بأسموب ارتكابػيا الناعػـ  ,حيث ال تحتػاج الى
م ػػجيود عضػػمي كج ػرائـ القتػػؿ والس ػرقة وغيرىػػا بػػؿ كػػؿ مػػا تحتػػاج الي ػػة ى ػػو الد اري ػػة
الذىنػية والتػفكير الػعػممي المػػدروس القػػائـ عػػمى مػعػرفػػة بتػػقنيات الحػػاسوب واالحػاطػػة

ببػع ػ ػػض الػب ارم ػ ػػج التشػ ػػغيمية  ,لػ ػػذلؾ يطمػ ػػؽ عمػ ػػى ىػ ػػذا النػ ػػوع مػ ػػف الج ػ ػرائـ  ,تسػ ػػمية

(الجرائـ الناعمة)(.Soft Crime)3

رابعاى:ىجرومةىاالحتوالىالمعلوماتيىمنىالجرائمىالمغروةىللمجرمون ى
بما اف الجريمػة موضػوع البحػث ,تتـ دوف تجػشـ عناء االنتقاؿ الى مسرح

الجريمة وغالبا ما يتمثؿ الركف المادي منيا بكبسة معينة عمى لوحػة المفاتيح في
الحاسوب  ,وامػاـ ضخامػة الفػوائد والػمكاسب الػتي يمػكف لمػجاني تػحقيقيا باقتراؼ

( )1نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.55
( )2د ح الحهللا ملر لك سال م صح س لق ص.98
( )3مس ة مد ح مي ن اسة رآخ رب صح س لق ص.107
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مثؿ ىذه الجريمة دوف جيد ودوف خػوؼ مػف اكتشافيا بػسيولة  ,اماـ ذلؾ كػمة

شكمت ىػذه الجػريمة ومػثيبلتيا  ,اغراءا كبػي ًار

لممجرميف الستغبلؿ التكنولوجيا

الحديثة  ,بغية اقترافيا خصوصاً عندما يكوف الجاني موظفا في شػركة تعتمد عػمى
النظاـ المعػموماتي فػي اعماليا ,اذ يكوف لدى الجاني(الموظؼ) كافة المعمومات
البلزمة لتحقيؽ اختراقات متعددة ومتتالية ألنظمة الحاسوب في الشركة وتحقيؽ

ارباح طائمة( ,)1ويكفي اف ندلؿ عمػى ذلؾ بحادثة في فرنسا عاـ 1986حيث كاف
العائد مف ارتكاب جناية سرقة مع حمؿ سبلح ىو(7111فرنؾ) في حيف اف جريمة
احتياؿ معموماتي تمت فػي مجػاؿ نظػاـ المعالجػة االليػة لممعمومػات فػي احدى

الشركات  ,حصؿ منا الجاني عمى (271111فرنؾ) أي ما يعادؿ  38مرة المبمغ

المتحصؿ مف الجريمة االولى(.)2

خامداى:ىخصوصوةىمجرميىالمعلوماتوة ى
يطمؽ عمى المجرـ الذي يرتكب الجريمة المعموماتية المجرـ المعموماتي ويتسػـ

بخصػائص معينػة تميػزة عػف المجػرـ التقميػدي  ,فػاذا كػانت جػريمة االحتياؿ التقميدية
تحػتاج الى ذكاء المجرـ ودىائة ,والى ىيئة وشخصية تدؿ عمى االحتراـ ,فيو انيؽ

المظير ,مقبػوؿ الشكػؿ ويتمتع بضبط النفس وموىبة في حبؾ االكاذيب وقػد يػكوف

البعض مف المحتػاليف يتكممػوف عدة لغات وبطبلقة خاصة ممف احترفوا االحتياؿ

الدولػي واالحتػيػاؿ خاصػة عمى االجانب والسياح( ,)3فالمحتاؿ التقميدي تبرز

شخصيتو في مسرح االحداث ويعتمد عمييا في ارتكاب جريمتو  ,فاف جريمة
االحتياؿ المعموماتي مف الجرائـ التقنية التي يرتكبيا ذوي اختػصاص في مجاؿ تقنية

( )1مس ة مد ح مي ن اسة رآخ رب مي صح ميس لق ذمام ص.107
( )2ح مد ح خجٌفرة مي جرط ميعر موأ مي مجر اٌرة حم ميفكر ميعر مً ميطلمرة  1مالسركنح ٌة
 2006ص.89
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المعمومات ,او عمى االقؿ لدية الحد االدنى مف المعػرفة والقػدرة الستػعماؿ جياز

الحاسوب والتعامؿ مع شبكة االنترنت(.)1

وسوؼ نتناوؿ موضوع المجرـ المعموماتي وسماتو – بأذف اهلل  -في

المطمب القادـ مف ىذا المبحث فنحيؿ الى ذلؾ منعا لمتكرار.
الفرع الثاين

ادصلحة ادحموة يف جتريم االحتوال ادعلومايت
ال يقصػد المشػرع بتجريـ أي فعؿ غير مشروع مجرد التجريـ او الجزاء  ,لكنو
ييدؼ الى توفير حمايػة جنائػية لمصمحػة جديػرة بيذه الحماية ,سواء كانت ىذه
المصمحة تتعمؽ باألفراد او تكوف مصمحػة عامػة تعػود لممجػتمع بأسػره(,)2ثػـ اف تحػديد
المصمػحة المحمية في كؿ نص تجريمي ,يساعدنا عمى حؿ وتكييؼ جميع المسائؿ

المتنازع عمى تكييفيا تكييفاً صحيحاً ,ليذا جاز التسػاؤؿ عػف ماىيػة المصمحػة التي
قػدر المشػرع جدارتيػا بالحمايػة الجنائيػة فػي تجريػـ افعاؿ االحتياؿ بصورة عامػة
وافعػاؿ االحتػياؿ المعمومػاتي بشكؿ خاص؟ فيؿ ىي حؽ المجني عمية في سبلمة
رادتو ؟ اـ اف المػصمحػة المػحػمػية ىػي مػصمػحػة الػمػجػتمػع فػي اف يػسػوده حػسػف النيػة

فػي التعامػبلت ؟ اـ اف المػصمحػة المحميػة ىػي حػؽ المػمكػيػة فػقػط ؟ ولبلجابة عف
ذلؾ  ,يذىب رأي فػي الفقػو السػويسػري اف مػا ىػو مػحػمي فػي تجػريػـ افػعاؿ االحتياؿ

بشكؿ عاـ ,ىو كؿ الثروة الشخصية بالمعػنى الواسػع ليػذه الكممػة  ,أي مػجػمػوع

عبلقػات الشخػص التػي ليػا قيمة مالية  ,فاالحتيػاؿ وفػؽ ىػذا الفقػو يػمكف اف يػطاؿ
أي عنػصر مف عناصػر الثروة  ,ويبدواف ىذا االتجاه الفقيي يقصػر المصمحػة

( )1نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.59
( )2ح صل ح صل ح ميسٌ سة ميعن وٌة ميري وٌة ع راة د ض مز يً ميق نرب ميعنر وً أيقٌرز
اجرررررى طجلرررررة مي عسررررراٌ يرررررً يسرررررأ ميقررررر نرب كجٌرررررة ميقررررر نرب ع مرررررة اك ٌرررررز يمررررر أ
ميح مسً2013/2012
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 ,دوف االلتفات الى

المػصالح االعتباريػة المتمثمة بسبلمة ارادة المجني عمية في التصرؼ دوف اف يتاثر
بوسائؿ الخداع وكذلؾ حماية المشرع لحسف النية في التعامبلت.

ويػذىب اتجػاه آخػر فػي الفػقػو العػراقي الى اف المػصمحة المحميػة فػي تجريـ االحتياؿ
()2

ىي حؽ الممكية

 ,ويػبدو اف ىػذا االتجاه مػتأثر بالتػطور التشػريعي لجػريمة

االحػتياؿ  ,حيػث انػيا كػانت تاريخيا مندمجة فػي جػريمة السػرقة  ,وبػما اف المػصمحة
المػحمية في تجريـ السرقة ىي الممكية فتكوف نفسيا قػد حماىا المشرع في تجريـ
االحتياؿ  ,وقد تعرض ىذا الرأي لمنقد كوف مصالح أي مجتمع فػي تػطور مستمر

ويػجب عدـ النظر الى الناحية التاريخية لمعرفة المصمحة المحمية في تجريـ أي
جػريمة بػؿ يػجب مػراعاة ظروؼ كؿ مجتمع عمى حدة  ,مف خبلؿ تطوره االجتماعي
واالقتصادي  ,ومف ناحية اخرى اف المصمحة الواحدة قد يحمييا المشرع بعدة

نصوص قػد تختمؼ حتػى في تػبويبيا فػي قانػوف العػقػوبات  ,ولػكف المػشرع فػي كؿ
النصوص ييدؼ الى حماية ىذه المػصمحة مػف وجية نػظر مػختمفة  ,فمػثبلً فػي
جػرائـ االمواؿ  ,نجد اف السرقة واالحتياؿ وخيانة االمانة ,ىػي جػرائـ تػشترؾ فػي

الػمصمحة المػحمية  ,وىػي امواؿ االفراد  ,اال اف الجانب الذي يحمي نػص السػرقة
يختمؼ عف جوانب المصمحة االخرى التي تحمي نصوص االحتياؿ وخيانة

االمانة( ,)3لذلؾ ال ُيػسمـ الػفقو باالتػجاه الذي يرى أف المشرع قصد في تجريمو
لبلحتياؿ  ,حماية حػؽ الممكية لبلسباب أعػبله وكذلؾ كػوف ىذا االتػجاه تجاىؿ أيضاً
حمػاية المػشرع لسبلمة أرادة المجني عميو ,وكذلؾ حماية حسف النػية في المعامبلت,

لػذا نػجد أتجاه فػي الفقو تنبو لػذلؾ ,فػمـ يقصر المصػمحة المحميػة فػي تجػريـ
االحتػياؿ عمػى حؽ الممكية بؿ اف التجريـ يستيدؼ حماية مصالح اخػرى حػددىا
( )1الحميق ح مي ٌخجً ع ٌ ة مالداٌ ل يً يرمنٌب اقرل ز ميحرل ميم لٌة ط 1ن ر مز
ميدجلً ميدقريٌة لٌ رز  2009ص.40
( )2مٌ ح دسٌب ال س ميمزمري صح س لق ص.45
( )3مٌ ح دسٌب ال س ميمزمري مي صح ميس لق ذمام ص.46
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اصػحاب ىػذا االتػجاه  ,فػمنيـ مػف يرى باف ما يميز جريمة االحتياؿ عف غيرىا مػف
جػرائـ االعتػداء عمى المػمكية  ,ىػو اف جريمة االحػتياؿ تصيب حؽ المجني عمية في

سبلمػة ارادتػو  ,باالضػافػو الػى اصابػة حػؽ المػجػتمع بػاف يسػوده حػسف النيػة فػي

المعػامػبلت بالػرغػـ مػف أيػمػاف اصػحاب ىػذا الػرأي بػاف حػؽ المػمػكية ىػو الػمقػصػود
األىػـ بالػحػمػايػة وما أدخاؿ الحقػوؽ األخػرى في االعتبار أال لتحديد صورة االعتداء
عمى الممكية واسموب الحماية التي ينبغي تقريره لمواجية ىذه الصورة مف

االعتداء( ,)1فالمبلحظ اف ىذا الرأي حاوؿ الخروج مف االتجػاه االوؿ الذي يرى اف
حػؽ الممكية ىو فقػط المعني بالحمايػة ولكف اصحاب ىذا الرأي يتحفظوف ويوسعوف
مف نطاؽ الحمايػة مػع اعترافيـ بأف حؽ الممكية لو المقاـ االوؿ بيا ,وىناؾ مف يرى

مف اصحاب ىذا االتجػاه ,اف الػمصمحة المحػمية فػي تجػريـ االحتياؿ ىػي حػؽ
الممكية وكذلؾ سبلمة ارادة المجني عمية دوف تفضيؿ لحؽ الممكية عمى سبلمة

االرادة( ,)2وىناؾ جػانب مف الفػقو يػرى اف المػشػرع قػد حػمى مػصالح عػديػدة فػي
تػجريـ االحػتيػاؿ اضػافػة الػى حػؽ الممكية  ,وىػي سبلمػة ارادة المػجني عميػة في

التصرؼ في مالو باحدى التصرفات الجائزة متى يشاء بارادة حػرة غػير مؤثر عمػييا

بوسػائؿ الخػداع ,كمػا يحمي المشرع ايضاً الثقة العامة  ,التي بمقتضاىا يسػود حػسف
النيػة في التعامػؿ بيف االفراد في المجتمع كوف المحتاؿ يعتمد عمى كسب ثقة المجني

عمية ويجعمو يتنازؿ طواعية نتيجة لوقوعو في الغمط عف اموالو لممحتاؿ ,والشؾ اف

وقوع جػريمة االحػتياؿ يؤثػر بشػكؿ كػبير عػمى الػثقة فػي التػعامؿ بػيف االفػراد لكػونيػـ
نتيجة لذلؾ  ,سيتقيدوف في تعامبلتيـ بالشكميات والتحوط الشديد ويعتبروف سوء النية

( )1ح د رررح نعٌ ر دسررنً ع ر موأ مالااررحم اجررى مال رررمل ميطلمررة ميث يثررة عررز ()1,2
ن ر مز ميدجلً ميدقريٌة لٌ رز  1998ص.297
( )2ح آ ر ل الررحمي دٌأ اث ر ب ر ح ي ر نرب ميمقرلر ز ميقسررأ ميخ ر ص حم مينهضررة ميم لٌررة
ص  1974ص.579
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ىو االصؿ وحسف النية ىو االستثناء ,وىذا ما يؤدي الى عرقمة االزدىار االقتصادي

والتجاري في الببلد(.)1

ونحف نرى اف المصمحة المحمية في تجريـ افعاؿ االحتياؿ المعموماتي

باإلضافة الى المصالح المشار الييا  ,تندرج بالمصمحة الممحة لحماية المعموماتية
مف الجرائـ التي تقع عمييا  ,فقد اصبح مف المألوؼ استخداـ شبكات المعمومات

المحمية واالقميمية والعالمية لغرض الوصوؿ لبلستخداـ االمثؿ لممعمومات وغدا العالـ

اشبو بمجتمع كبير تترابط فيو النظـ المعموماتية ومختمؼ شبػكات االتصػاالت
وتبلشػت الحػواجز الجػغرافية  ,وىكذا تكوف البيئة المعػموماتية ممػموءة بالمعػمومات
والب ارمػج فتزدىػر الجػرائـ المعمومػاتية الػتي تشػكؿ تيػديػدا بالغػا لسائر المنظومػات

خصوصا الحكومية منيا ,بعد توجو معظـ حكومػات العالـ لتطبيؽ ما يسػمى
(الحكومة االلكترونية) ,وذلؾ بتحويػؿ االجراءات الحكومية وتوفير وايصاؿ الخدمػات

لؤلفراد بفػاعمية وكفاءة بصػورة افضؿ مف خبلؿ تقنيات المعمومات واالتصاالت
الحديثة وربػط المواطف باألجػيزة الحكومية لمحصوؿ عمى ىذه الخدمات بشكؿ آلي ,

باإلضافة الى انجاز الحكومة ذاتيا لمختمؼ انشطتيا باالعتماد عمى شبكات
االتصاؿ والمعمومات لخفض الكمفة وتحسيف االداء وسرعة االنجاز وفعالية التنفيذ,

وىو ما يظػير الدور األسػاسي الذي تقوـ بو المعمومػاتية في النػظاـ االقػتصادي
الػداخػمي والػدولي في الوقت الحالي  ,مما يؤدي الى تنامي االحسػاس بضػرورة حماية
المعموماتية خصوصا اف تػطور تقنيات الحاسوب تجري بسرعة الضوء في الوقػت
الذي تتطور فيو قوانيف الحػاسوب بالسرعة التي تفرضيا الدوؿ والتي تختمؼ

باختبلؼ درجة التقدـ العممي فييا  ,ومف ىػنا تتجمى المػصمحة المحمية في تجريـ

االحتياؿ المعموماتي كأحد اوسع الجػرائـ المعمومػاتية ,فػيناؾ مصػمحة عمى مستوى
االفراد في سبلمة امواليـ ومدخراتيـ وكذلؾ سبلمة ارادتيـ في التصرؼ بيذه االمواؿ

باإلضافة الى مصمحة المػجػتمع في سبلمة المعػامػبلت والثػقة العػامػة وتضػاؼ الى
( )1مٌ ح دسٌب ال س ميمزمري

صح س لق ص.47
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ذلؾ كػمو ,المصمحة الحكػومية لتػجريـ التػبلعب فػي االرقػاـ والبػيانات المخػتمفة في
الشبػكات الحػكومػية المختػمفة عػبر بوابػات الحكومة االلكتػرونية التي تسػعى اغػمب
دوؿ العػالـ لمتحوؿ الييا وتقديـ خدمػاتيا مػف خبلؿ ىذه االبػواب ,ولعػؿ افضؿ مف

عػبر عف المػصمحة المحمية في تجريـ ىذه االفعاؿ ىو(المار سميث) رئيس المجنة

الفرعية المسؤولة عف الجريمة في الكونكرس االمريكي حيث قاؿ

()1

"مالـ نػستطيع

تأميف بنيتنا التحتية االلكترونية  ,فأف كػؿ ما يحػتاجو المجرـ لتعػطيؿ اقتصادنا
ووضع حياتنا موضع الخطر ,ىو نػقرات بسيطة عمى جػياز الحػاسوب واالتصاؿ

عف طريؽ االنترنت ,فالماوس ( الفأرة ) يمكف اف تكوف اآلف اكثر خطورة مف

الرصاصة أو القنػبمة "

( ) 1ن سررلة هررذم ميدررحٌث هررر مياصرررٌز يررً عجررس مينرررم مال ٌكررً اجررى ير نرب ٌسر ح لاطلٌررق
ميسعب حى ميدٌ ي اكلً لمض ميع موأ مي مجر اٌة رارسٌع يح مز مي طة يرً ميانصرز
اجرى مالاصر الز الر مالنا نرز حرب ميدصررل اجرى مذب سرلق رب مي دك رة يادسرٌب مال ررب
ماليكا رنً يجام ل رع ركالز ميق صرنة رمال هر مي مجر ر اً .خلر ن رر اجرى مي ريرع
ماليكا رنً www.alwatan.com.
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مف الضروري ونػحف بصػدد القػاء الضوء عمى جريمة االحتيػاؿ المعموماتي  ,أال

نغفؿ شخصية مرتكبيا واال نكوف بمعزؿ عنو حيث انو يعد اقوى صدى لمجريمة
ومكمؿ ليا ولذلؾ فمعرفة شخصية مرتكب الجريمة ,يػساعد في تحميميا والوقوؼ
عمػى اسبابيا وايجاد الحػموؿ التشػريعية المناسبة ليا  ,لػقد اضافت المعموماتية الكثير

مف الجوانب االيػجابية الى حياتنا أال انػيا بالمػقابؿ جمبت نسبل جديدا مف المجرميف,

اصطمح عمى تسميتيـ بمجرمي المعموماتية(.)1

فالمعموماتية يمكف القوؿ انيا اداة محايػدة قد تستخدـ في الخػير وقػد تستخدـ فػي

الشػر ,فمػصدر قوتيا ىو االنساف ذاتو وىػو ايضػاً مصػدر انتياكيا وضعػفيا ,
فجوىر المشكػمة يرتبػط باألنػساف وشخصيتو ودوافعػو  ,وكمػا ىو معروؼ ال يػمكف
ألي عقػوبة اف تحقػؽ ىدفيا سواء فػي مػجاؿ الردع العاـ او الخػاص مػالـ تضع فػي

االعتبار شخػصية المػجرـ الػذي يرتػجى اعػادة تأىيػمػو اجتماعيا حػتى يعود مػواطنا

صػالحا في مجتمعو( .)2وسػػوؼ نتناوؿ فػي ىػذا المػطمب د ارسػػة شخصػية المػجرـ
المعػموماتي مػف حػيث التعػريػؼ بػو فػي الفػرع االوؿ وثػـ صفػات المػجرـ المعموماتي

في الفرع الثاني.

الفرع االول
التعريف بادجرم ادعلومايت
اذا ما حصؿ وخالؼ االنساف اوامر المػشرع الجزائي وارتكب فػعػبل يعػد مف
الجرائـ  ,فبل شػؾ بانو سيوصؼ أو يسمى بالمجرـ (بعد صدور حػكـ ادانة مػف
( )1نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.79
( )2ح د ح س ً مي رم ثر مي مجر ز رمنمك س اه اجى ي نرب ميمقرل ز ميطلمة  2حم
مينهضة ميم لٌة ميق ه  1998ص.33

أ م د مـوفـق عـلي عـبيـد
سـاهـر مـاضـــي نـاصـر

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنـة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

212

مػحكمة مخػتصة واكتػساب الحكػـ الدرجة القطعية) والمجرـ المعموماتي ما ىو أال

صورة مف صور المجرـ العادي  ,لكنو مرتػكب لجريمة معموماتية كالجريمة محؿ
البحث(جريمة االحتياؿ المعموماتي ) ,فيـ طائفػة متخصصػة في جرائـ نظاـ
الحاسوب فيـ اما اف يقوموا باالعتداء عمى نظاـ الحاسوب او يقوموا باالستعانة بو

في ارتكاب جرائميـ .

ومػػف اجػػؿ االلمػػاـ بتعريػػؼ المجػػرـ المعمومػػاتي نػػرى ضػػرورة معرفػػو معنػػاه المغػػوي

واالصطبلحي وكما يأتي :

المجرم في اللغة  :كممة مشتقة مف الفعؿ جرـ ومضارعو يجرـ ومصدرة أجراـ ,

أج َرَـ ُجرماً وتَ َج َرَـ عميو أدعى عميوّ ذنبا لـ َي ْرتكبوُ(.)1
وَ
أما اصطالحاً فغالػبا ال يػضع المشرع تعريفا لممجرـ في متف القانوف وىذا النيج متبع
في القانوف الجزائي العراقي والمصري واالردني والجزائري والقطري والفرنسي  ,لكف

الفقياء وضعوا عدة تعاريػؼ منػيا انػو "كؿ انساف أقترؼ جريمة وكاف أىبلً لممسؤولية
حيف ذاؾ بأف كانت لػو أراده معتبره اتجيػت اتجاىػاً مخالفػاً لمقانػوف "( ,)2وعرفو

فػقيو آخػر "ذلؾ الشخص القادر قانونياً عمى القياـ بفعػؿ يتعػدى عػمى القانػوف ويمكف
اثبات ذلؾ القصد او لنية والفعؿ" أو "ىو ذلؾ الشخص الػذي تمػت ادانػتػو فػي

المػحكػمػة "( ,)3كػذلؾ عػرؼ آخػروف المػجػرـ بانػو " الشخص الذي يػرتكب جريمػة

بمفيػوميا القانوني واصػدر القضػاء حكػماً بجدانتو واصبح ىذا الحكـ نيائياً غير قابؿ

لمطعف فيػو "(. )4

خار

ميصرد ح حم مي سر ية ميكرٌرز 1982

( )1د رح ملرً لكر لرب الرحميق ح مير مزي
ص.10
( )2ح اجً دسٌب ميخج ر ح سجط ب الحميق ح مي ر ري مي لر حى ميم رة يرً ير نرب ميمقرلر ز
ميق ه  2010ص.328
ط 2ميم اك يصن اة ميكا
( )3ح ا ٌرررح اررررمح مير ٌكررر ز نظ ٌررر ز اجرررأ ميع ٌ رررة ط 1حم مي ررر رق ا ررر ب 2004
ص.38
لررر حل اجرررأ مالعررر مأ ميرررحم ميع هٌ ٌرررة يجن ررر رميارزٌرررع رمالارررالأ
( )4ح د رررح خجررر
يٌلٌ  1986ص.29
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وتػوسع بعػض عػمماء األجػراـ فػي مفيػوـ المجػرـ ويخضعػوف البحاثيـ المجرـ الذي

اقترؼ جريمة سػواء أكػاف فػي السجػف أـ خػارجػو(.)1

ونحف نرى أف الػمجرـ ليػس الشخػص الػذي يػقع تػحت طائػمة القػانػوف وتثبت

أدانتػو فقط  ,فينػاؾ كثير مػف االشخػاص يرتكبوف الجرائـ وما يزالوف طمقاء لـ تطميـ
يد العدالة بعد ,فيؿ ينفي عنيػـ عػدـ وقوعيػـ تػحت طائمة القانوف صفػة االجػراـ ؟
ومف الجدير بالمبلحظة اف المجرـ المعموماتي كما يمكف تصوره شخػص طبيعي

يػمكػف أف يػكػوف شػخصاً أعػتبارياً( ,)2اال اف الػمسؤوليػة الجػزائيػة لبلشخػاص

االعتباريػة أو المعنويػة أثارت جػدالً واسعاً بيف اوساط الفقة الجنائي ,فأذا كاف مف

المستقر عمية فقياً اف الشخػص الذي يرتػكب جريمػة وىػو تابع أو ممثؿ عف الشخص
االعتباري فأنو والريب سيسأؿ عػف جريمتػو شخصػياً حتػى اذا كػاف الػدافػع عػمػى
()3

ارتػكابػيا ىػو لمػصػمحػة الشػخػػص االعتبػاري

 ,بيد اف محؿ الجدؿ والنقاش ىو :

ىؿ يمكف مسائمة الشخص االعتباري ذاتو وانزاؿ العقوبة فيو ؟ أجاب جانب مف الفقو

الجزائي

()4

عػمى ىػذا الػتساؤؿ بػأف االشػخاص االعػتبارية ال يمكف مساءلتيا قانونياً

عف الجرائـ التي يرتكػبيا ممػثموىا أثػناء أدائػيـ لػواجػباتيـ حػتى اذا كػاف العمؿ

لحسابيا وانما يػسأؿ الشخص الذي ارتكب الجريمة نفسػو  ,الف المسؤولية الجزائية
تتطمب االرادة في المجرـ في حيف اف الشخص االعتباري ليس لو ارادة .أال اف

ىناؾ مف الفقو مف يرى امكانيػة توجيػو المسؤولػية الجػزائيػة لؤلشخػاص االعتػباريػة

( )1ح د ح مي ن ري صح س لق ص.44
( )2أس ة مد ح مي ن اسة رآخ رب صح س لق ص.123
( )3زٌب ميم لحٌب ارمح ك ظأ ميك حي ع موأ مال هر مي مجر ر اً رلمرض اطلٌق ارم يرً ميقر نرب
ميم ميً ح مسة ق نة س ية عساٌ قح ة ميرى كجٌرة ميقر نرب ع مرة ل لرل 2005
ص.38
( )4ح مد ح يادً س ر ميرسٌط يرً ير نرب ميمقرلر ز ميقسرأ ميمر أ  1حم مينهضرة ميم لٌرة
 1981ص.496
ميق ه
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وذلػؾ لبلنتػشػار المػت ازيػد ليػؤالء االشخاص االعتبارييف وكذلؾ لؤلىمية الكبيرة التي

يتمتعوف بيا(.)1

امػا المشػرع العػراقي فػقد حػسـ نػزاع الفقػو فػي ىذا الموضوع  ,اذ أقر مبدأ

المسؤولية الجزائية لؤلشخػاص المعنويػة حيػث نػص

()2

"االشخػاص المعػنوية فيػما عػدا

مػصالح الحكومػة ودوائرىا الرسميػة مسؤولػة جزائيػا عػف الجػرائـ الػتي يرتكبيا ممثموىا
أو مديروىا أو وكبلئيا الذيف يعمموف لحسابيا أو باسميػػا وال يػجػػوز الحكػـ عمييػا

بغػير الغ ارمػة والمصػادرة والتدابير االحت ارزية المقررة لمجريمة قانوناً  ,فاذا كػاف
القانػوف يقػرر لمجريمػة عقوبػة اصميػة غيػر الغ ارمػة ابدلػت بالغ ارمػة  ,وال يمػنع ذلؾ

معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لمجريمة في القانوف" ويتضح مف
النص المتقدـ اف المشرع الجزائي العراقي قد أقر مبدأ المسؤولية الجزائية كما أقر

بجيقاع العقوبة عػمى الشخص االعتباري واف كاف قد حدد ىذه العقوبات بأنواع
()3

معيػنة ,وكذلؾ كػاف موقؼ المشػرع المبناني حيث نص

" الييئات المعنوية مسؤولة

جزائيا عف اعػماؿ مديػرييا واعػضاء أدا ارتػيا وممثمييا عندما يأتوف ىذه االعمػاؿ بأسػـ

الييػئات المذكػورة أو بأحدى وسائميا  ,وال يمكف الحكـ عمييا أال بالغرامة والمصادرة
ونشر الحكـ "

وم ػػف الجدي ػػر بال ػػذكر أف الشخ ػػص االعتب ػػاري وبغ ػػض الن ػػظر عػػف كونػػو عامػػا أو

خاصا يمكف أف يكوف ضحية لجريمة ما (مجني عمية) تقع عمى مالو أو شخصو أو

شرفو(.)4

( )1زٌب ميم لحٌب ارمح ك ظأ ميك حي صح س لق ص.39
( )2مي ح ( )80ب ي نرب ميمقرل ز ميم ميً يأ  111يسنة 1969مي محل مين يذ .
( )3مي ح ( )210ب ي نرب ميمقرل ز ميجلن نً يأ340يسنة .1943
ر ح ي ر نرب ميمقرل ر ز ميقسررأ ميم ر أ طلمررة ميز ر ب
( )4يخ ر ي الررحمي زمق عجررً ميدررحٌثً
لغحمح  1992ص.365

أ م د مـوفـق عـلي عـبيـد
سـاهـر مـاضـــي نـاصـر

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنـة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

215

الفرع الثاين
السامت اخلاصة بادجرم ادعلومايت
لـ يػكف الرتبػاط الجريمػة المعموماتية بالحاسوب واالنترنت أث اًر عمى تمييز

الجريمة المعموماتية عف غيرىا مػف الجػ ارئػـ التقميديػة فحػسب  ,وانما كاف لو أثر أيضاً
عمى تمييز المجرـ المعموماتي عف غيره مف المجرميف ,واتصافو بسمات معينة

جعمت منو محبلً لمعديد مف االبحاث والدراسات ويتميز المجرـ بعدد مف السمات
والخصائص نذكر منيا :

أوالى:ىالمجرمىالمعلوماتيىوتمتعىبالمكارةىوالمعرفةىوالذكاء ى
يتمتع مجرمي المعموماتية بقدر ال يستياف بو مف الميارة والمعرفة بتقنيات

الحاسوب واالنترنت  ,بؿ اف بعضيـ متخصصيف في مجاؿ معالجة المعمومات آلياً,

كما يتميز غالػباً بالذكػاء  ,حيػث اف ىذا النػوع مف االجػراـ  ,يحػتاج الى مقػدره

عقػميو وذىػنيو عميقو  ,خاصة في الجرائـ المالية التي تؤدي الى خساره مادية كبيرة

تمحؽ بالمجني عمية  ,فالمجرـ المعػموماتي يستخػدـ مقدرتو العقػميػة وال يمجأ الى
العػنؼ أو االتػبلؼ المػادي  ,بؿ يحاوؿ اف يحقؽ اىدافو بيدوء فاألجراـ المعموماتي

ىو أجػراـ االذكيػاء بالمقارنػة مع االجػراـ العػادي الػذي يميػؿ الػى العػنؼ(.)1
ثانواى:ىالمجرمىالمعلوماتيىوبررىارتكابىجرومتهى ى

لدى المجرـ المعموماتي شعور اف ما يقوـ بو ال يدخؿ في عداد الجرائـ أو بمعنى
آخر ال يمكف ليذا الفعؿ أف يتصؼ بعدـ األخبلقية وخاصة في الحاالت التي يقؼ
فييا السػموؾ عند حػد قيػر نظػاـ الحاسوب وتخطي الحماية المفروضة حولو  ,حيث

يفرؽ بعض مرتكبو ىذه الجرائـ بيف االضرار باألشخاص االمر الذي يعدوه غاية في
( )1ح د ح س ً مي رم

صح س لق ص.34
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البلأخبلقية وبيف االضرار بمؤسسة اوجيو في استطاعتيا اقتصاديا تحمؿ نتائج

تبلعبيـ( ,)1فيؤالء ال يدركػوف اف سموكيـ يستحؽ العقاب ,وقد ساعد عمى ذلؾ عدـ
وجود احتكاؾ مباشر بالمجني عميو  ,وىو ما يسيؿ أرتكابيـ لمجريمػة المعموماتيػة

دوف االحساس بعدـ مشروعية افعاليـ(.)2

ثالثاى:ىالمجرمىالمعلوماتيىأندانىأجتماريى ى
المجرـ المعموماتي ىو في العادة أنساف أجتماعي قادر عمى التكيؼ في بيئتو

االجتماعية  ,بؿ اف بعضيـ يتمتع بثقػو كبيره في مجاؿ عمػمو ,فالمجرـ المعموماتي
يتميز بأنو ال يضع نفسو في حالة عػداء مع المجػتمع الذي يحيطػو  ,بػؿ انو قادر
()3

عػمى التوافػؽ والتػصالح مػع المجتمع الذي ينتمي أليو

ويػساعد المجػرـ المعمومػاتي

في عممية التكيؼ مع مجتمعو ارتفاع ذكائو  ,فالذكاء في نظر الكثيريف لػيس سوى
القػدرة عمى التػكيؼ وال يعػني ذلؾ تقميؿ شأف ىذا المجرـ  ,بؿ أف خطورتو االجرامية

قػد تزداد أذا زاد تكيفو االجتماعي مع توافر الشخصية االجراميػة لديو( .)4اف شعػور
المجرـ المعموماتي  ,انو محؿ ثقة في مجتمعػو وشعوره بأنو خارج أطار الشبيات قػد
يدفعػو الى التمادي فػي ارتكاب جرائمػو التي قد ال تكػتشؼ  ,واذا ما اكػتشفت فأنيا

تػواجو صعوبػة األثبات ونقص األدلة ونقص الخبرة لدى المحققيف ولدى رجاؿ

القضاء.

( )1ح ن وجة ا حل د ح ي ٌح ير ه صح س لق ص.54
( )2نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.78
( )3ح الحميفا ح لٌر ً دع زي ك يدة ع موأ ميكر لٌرا رمالنا نز يً ميق نرب ميم لً
مين رذعً ط 1حم ميفك ميع مً مالسكنح ٌة  2006ص.86
( )4نهال الحميق ح مي ر نً صح س لق ص.79
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رابعاى:ىالمجرمىالمعلوماتيىوتمتعىبالدلطةىاتجاهىالنظامىالمعلوماتيى ى
يػقصد بالسمطػة الحػقوؽ أو المػزايا التػي يتمتػع بيا المجػرـ المعموماتػي التي تمكنو

وتساعده في ارتكاب جريمتو  ,فكثير مف مجرمي المعموماتية لدييـ سمطو مباشرة أو
غير مباشرة في مواجية المعمومات محؿ الجريمة ,وقد تتمثؿ ىذه السمطة في الشيفرة

الخاصة بالػدخوؿ الػى النظاـ الػذي يحتوي عمى المعمومات  ,والتي تعطي الفاعؿ
مزايا متعددة كفتح الممفات وقراءتيا وكتابتيا ومحو المعمومػات أو تعديميػا ,وقػد تتػمثؿ
ىذه السمطػة ,في الحؽ في استعماؿ االنظمة المعموماتية  ,أو اجػراء بعض

التعػديبلت أو مجػرد الدخوؿ الػى االماكف التػي تحػتوي عمػى ىذه االنظمة( .)1وقد
وضحػت أحػدى الد ارسػات التي اجػرىا مػعيد( )Stand Ford Researchاف اغمػب
مرتكػبي الجريمة المعموماتية  ,ىػـ مػف القريبيف لمنظػاـ المعمومػاتي وليس االشخاص
االجانب عف المكاف الذي تتواجد فيو نظػـ المعمومػات  ,وليػذا ىنػاؾ مف اطػمؽ عمى

الجريمة المعموماتية بانيا جريمة داخمية  ,وتبػيف ىذه االحصػاءات في ىػذا المجاؿ
()2

ما يمي

:

 اف  %25مف افعاؿ الجريمة المعموماتية يرتكبيا المحمؿ . -اف %18مف ىذه االفعاؿ يرتكبيا المبرمج .

 -اف  %17يرتكبيا المستخدـ الذي لديو افكار خاصة بنظـ المعمومات.

 اف  %12يرتكبيا الشخص االجنبي عف المكاف الذي تتواجد فيو نظـالمعمومات .

 -اف  %11مف ىذه االفعاؿ يرتكبيا فني التشغيؿ .

( )1ح ن وجة ا حل د ح ي ٌح ير ه صح س لق ص.53
( )2ح د ح س ً مي رم صح س لق ص.43

أ م د مـوفـق عـلي عـبيـد
سـاهـر مـاضـــي نـاصـر

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنـة (  ) 7العــــدد ( ) 25
 2015م
أذار
جمادي االخرة  1435هـ

218

خامداى:ىخوفىالمجرمىالمعلوماتيىمنىكذفىجرومتهى ى
بالرغػـ مف الخػوؼ مف كشؼ الجريمة يصاحب المجرميف عمى اختبلؼ

انماطيـ أال اف المجرـ المعموماتي يتميز بالخوؼ الشديد مف كشؼ جريمتو بصفة
خاصة  ,لما يترتب عمى كشؼ الجريمة مف ارتباؾ مالي وفقد المركز الوظيفي

لممجرـ  ,وذلؾ بسبب انتماء المجرـ المعموماتي في الغالب الى وسػط اجتمػاعي
متميز ,سواء مف حيث التعميـ أو الثقافة أو المستوى الميني وطبيعة العمؿ  ,وقػد

اثبتت الد ارسػات اف غالبيػة مرتكبي الج ارئػـ المعموماتيػة غير قادريف عمى ارتكاب
الجرائـ التقميدية ,خاصة تمؾ التي تتطمب مواجية المجني عمية ,فالمجرـ المعموماتي
ال يستطيع االعتداء عمى المجني عميو بطريقة مباشرة ,اال انو ال يرى غضاضو في

اف يكوف ىذا االعتداء عف طريؽ البيئة االلكترونية(.)1

دادداى:ىالمجرمىالمعلوماتيىمجرمىرائدىالىىاالجرام ى
حيػػث يعػػود كث ػػير مػػف مجرمػػي المعموماتيػػة الػػى ارتكػػاب ج ػرائـ اخػػرى فػػي مجػػاؿ
الحاسػ ػػوب  ,انطبلق ػ ػاً مػ ػػف الرغبػ ػػة فػ ػػي سػ ػػد الثغ ػ ػرات التػ ػػي ادت الػ ػػى التعػ ػػرؼ عمػ ػػييـ
وتقديميـ الى المحكمة في المرة السابقة ويؤدي ذلؾ الى العود الى االجراـ وقد ينتيي
بيـ االمر كذلؾ فػي المػرة التاليػة الى تقديميػـ الػى المحاكمة مف جديد(.)2

( )1ح ن وجة ا حل ي ٌح ير ه صح س لق ص.56
( )2ح الحميفا ح لٌر ً دع زي صح س لق ص.83
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كاف لثورة المعمومات التي بزغ فجرىا في اواخر القرف الماضي وظيور الحاسوب

والتشبيؾ االلكتروني بالغ االثر في تطور الفترة البلحقة  ,بيػد انيػا حممػت فػي طياتيػا
ب ػػذور الش ػػر المتمثم ػػة باالس ػػتخداـ غي ػػر المش ػػروع لمحاس ػػوب وش ػػبكاتو فق ػػد اف ػػاد مني ػػا

المحتالوف بتسخير ىذا الجياز الرتكاب مختمؼ صور جريمػة االحتيػاؿ المعمومػاتي ,
لذا بعد اف انيينا ىذا البحث فقد تـ التوصؿ الى النتائج والتوصيات التالية :


 -1نشػػأت جريمػػة األحتيػػاؿ المعمومػػاتي وتطػػورت بشػػيوع أسػػتخداـ الحاسػػوب فػػي
السػ ػ ػػتينات والسػ ػ ػػبعينات بػ ػ ػػدايتا مػ ػ ػػف خػ ػ ػػبلؿ ظيػ ػ ػػور التبلعػ ػ ػػب عمػ ػ ػػى أجي ػ ػ ػزة

االتصاالت واليواتؼ وظيور ما يعرؼ باألحتياؿ الياتفي الذي كمؼ شركات
الياتؼ آنذاؾ خسائر جسيمة .

 -2يمكف تعريؼ جريمة األحتياؿ المعموماتي حسب وجو نظرنا بأنيا " األستيبلء
عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو جياز الحاسوب أو ما في حكميما  ,عمى

ماؿ ما أو معمومات أو برامج أو عمى سند يتضمف تعيدا أو أبراءا أو أي

أمتياز مالي آخر  ,وذلؾ عف طريؽ خداع المجني عمية أو خداع الحاسوب
أو اآللة الخاضعة لسيطرة المجني عمية وألحاؽ الضرر بو " ونرى أف
تعريفنا ىذا ال يظير بصورة مقتضبة تخؿ بالمعنى وكذلؾ ال يحصر وسائؿ
األحتياؿ بما ال يستوعب تطورات ىذه الوسائؿ مستقببل  ,وىو يستوعب

الخداع الموجو لمحاسوب أو اي آلة مماثمة  ,كما يستوعب التعريؼ أفعاؿ

األحتياؿ في نطاؽ شبكة األنترنت ويراعي كذلؾ طبيعة الماؿ الذي يقع عمية
فعؿ االستيبلء وايضا يأخذ بنظر األعتبار التسميـ المعنوي الذي يقوـ بو

المجني عمية لذلؾ الماؿ .
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 -3جريمة األحتياؿ المعموماتي كغيرىا مف الجرائـ المعموماتية ىي أفراز ونتاج

لتقنية المعمومات التي تقوـ عمييا وترتبط بيا والتي أدت الى تميز ىذه
الجريمة بموف وطابع يميزىا بمجموعة مف الخصائص  ,فيي جريمة متعدية
الحدود وصعبة األكتشاؼ واألثبات وتتميز بأسموب أرتكابيا الناعـ وتكوف
مف الجرائـ المغرية جدا لممجرميف كوف المردود المادي غالبا مايكوف

أضعاؼ جريمة األحتياؿ التقميدي  ,كما تتميز باتساـ مجرميا بخصائص
تميزة عف المجرـ العادي فيو ال يميؿ الى العنؼ المادي ويتمتع بميارة

وذكاء ومعرفة بتقنيات الحاسوب واألنترنت  ,كما أنو يبرر أرتكاب جريمتو

وال يعدىا جريمة باألساس خصوصا أذا كاف المجني عمية جية أو مؤسسة

في أستطاعتيا أقتصاديا تحمؿ نتائج األحتياؿ وىو ما يسيؿ أرتكابيـ
لمجريمة بدوف األحساس بعدـ مشروعيتيا  ,فالمجرـ المعموماتي في العادة
أنساف أجتماعي قادر عمى التكيؼ في بيئتة والتصالح مع مجتمعة  ,وكذلؾ
غالبا ما يكوف مف داخؿ المؤسسة المجني عمييا أو مف القريبيف لمنظاـ

المعموماتي  ,وليذا يكوف في وضع خوؼ شديد مف كشؼ جريمتو وفقده
لمركزة الوظيفي واألجتماعي  ,كما أف ىذا النوع مف المجرميف ذوي أنماط
مختمفة منيـ صغار نوابغ المعموماتية ومنيـ القراصنة العابثوف أو القراصنة

المحترفوف ومنيـ الحاقدوف عمى المؤسسات  ,وكذلؾ محترفوا جرائـ

المعموماتية  ,ومف الطبيعي أف تتبايف دوافع ىؤالء المجرميف باختبلؼ
طوائفيـ .
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فػ ػػي ضػ ػػوء اآلراء والحمػ ػػوؿ التػ ػػي ناقشػ ػػناىا  ,فأننػ ػػا نقتػ ػػرح عمػ ػػى المشػ ػػرع الع ارقػ ػػي

ف ػػي مش ػػروع ق ػػانوف مكافح ػػة الجػ ػرائـ المعموماتي ػػة  -ال ػػذي نأم ػػؿ اف ي ػػرى الن ػػور ف ػػي
قابؿ األياـ – المقترحات التالية :

أوال  :عمى الرغـ مف القناعة التي توفرت لدينا بجمكانية تطبيؽ النصوص التقميدية
لجريمة األحتياؿ عمى أفعاؿ األحتياؿ المعموماتي أال اننا نوصي المشرع العراقي بأف
يسرع في التدخؿ لتجريـ مختمؼ الجرائـ المعموماتية  ,ألف األمر سيبقى محؿ خبلؼ

وجداؿ بيف الفقياء ولف يحسـ أال بنص صريح مف لدف المشرع  ,لذلؾ فأننا نقترح أف
يكوف النص فيما يخص محؿ دراستنا (جريمة األحتياؿ المعموماتي) كالتالي :

 -1يعاقب بالحبس والغرامة التي تعادؿ ضعؼ ما حققو مف فائدة  ,كؿ مف
أستولى عف طريؽ الشبكة المعموماتية أو أحد أجيزة الحاسوب عمى ماؿ
منقوؿ أو غير منقوؿ أو معمومات أو برامج أو عمى سند يتضمف تعيدا أو

أبراء أو أي أمتياز مالي آخر  ,وذلؾ عف طريؽ خداع المجني عمية أو

خداع الحاسوب أو اآللة الخاضعة لسيطرة المجني عمية وبأي وسيمة كانت.
 -2يعاقب بالحبس والغرامة التي تعادؿ ضعؼ ما حققو مف فائدة  ,كؿ مف :

أ – أستخدـ الشبكة المعموماتية أو أحد أجيزة الحاسوب لموصوؿ دوف وجو
حؽ الى بيانات أو أرقاـ بطاقة أئتمانية أو ألكترونية وذلؾ بقصد

الحصوؿ عمى أمواؿ الغير أو تتيحة مف خدمات .

ب – أساءة أستخداـ بطاقة األئتماف الخاصة بو سواء كانت صحيحة أو
ممغاة في سحب مبالغ مف خبلؿ أجيزة التوزيع اآللي لمنقود تتجاوز
رصيدة المسموح بو ويعاقب بذات العقوبة كؿ مف يبمغ كذبا بفقد بطاقة

األئتماف خاصتة ثـ يستخدميا بعد ذلؾ في سحب مبالغ ال حؽ لو
فييا.
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ج – قاـ بتزوير بطاقة أئتمانية بقصد الحصوؿ عمى أمواؿ لغير أو ما
تتيحة مف خدمات  ,ويعاقب بذات العقوبة كؿ مف أستعمؿ بطاقة

أئتمانية مزورة في سحب النقود أو الوفاء مف خبلليا .

د – كؿ مف أستعمؿ بطاقة أئتماف مسروقة أو مفقودة في سحب النقود أو
الوفاء .

ثانيا  :ندعو المشرع الجنائي الى األخذ بمبدأ التخصص في مجاؿ ىذه الجرائـ بدءا
مف أعضاء الضبط القضائي واالدعاء العاـ والقضاة  ,مف أجؿ التعامؿ مع ىكذا
نوع مف األجراـ المستحدث والمتطور ومع ىكذا جناة  ,ومف خبلؿ تحقيؽ التعاوف

المستمر مع أصحاب الخبرات في ىذا المضمار  ,وعقد دورات تدريبية وتطويرية
مستمرة ليذه الكوادر وتأىيميا بشكؿ جيد وصوال لمغرض المنشود في الحد مف ىذه

الجرائـ والقضاء عمييا .

ثالثا  :تشكيؿ محكمة لجرائـ المعموماتية عمى غرار محكمة قضايا النشر واألعبلـ ,
لتتولى النظر بالدعاوى في مجاؿ الجرائـ المعموماتية  ,ويعيف قضاتيا وكوادرىا بعد

خضوعيـ لمتدريب في مجاؿ مكافحة الجرائـ المعموماتية .

رابعا  :ضرورة التنسيؽ الدولي بشأف السياسات الجنائية التي تكفؿ تبني سياسة
الدفاع المشترؾ عف طريؽ التوسع في أبراـ االتفاقيات الدولية الخاصة بالجرائـ

المعموماتية  ,تكوف نقطة االنطبلؽ في ىذه االتفاقيات ضرورة رسـ سياسة جنائية

متناسقة لبلتفاؽ عمى ماىية األفعاؿ الداخمة في نطاؽ التجريـ والعقاب عمى نحو
صريح وجازـ  ,والنص عمى أدراج الجرائـ المعموماتية مف الجرائـ التي يجوز تسميـ
مرتكبييا  ,وتفعيؿ اجراءات المعونة المتبادلة وذلؾ نظ ار لمطابع العالمي الذي تكتسي

بو ىذه الجرائـ في كثير مف أحواليا .
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